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 پیشگفتار

های ملی به صنعت ساختمان ای از فعالیت اقتصادی و سرمایهر بخش عمدههمه ساله در کشو

های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء یابد و ساختمانتخصیص می

وری آیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهرههای کالن و پایدار کشور به حساب میسرمایه

برداران، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این جان و مال بهرهها و نیز حفظ ساختمان

با وضع  6611کند. تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال ناپذیر میبخش را اجتناب

مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین 

جویی در مصرف ها و نیز صرفهبرداران ساختمانسب و آسایش بهرهدهی مناایمنی، بهداشت، بهره

ای مورد انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره

بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه 

های ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نامهآئینساختمان، در کنار استانداردها و 

های قبل از های ساخته شده طی سالیان اخیر با سالها داشته و مقایسه کیفی ساختمانساختمان

ها الزاماً کیفیت بهینه را در باشد. اگرچه رعایت حداقلوجود این مقررات، نمایانگر این مهم می

گذرد. لیکن برای ها میکیفیت ساختمان از تاًمین همین حداقلندارد، بی تردید مسیر ارتقای پی

تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها، 

اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین نظام کنترلی جامع و کارآمد، تالش مضاعف برای 

صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح  آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت و ساز،

مند با توجه به مقتضیات برداران از حقوق خود، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدفآگاهی بهره

 کشور ضروری است.

نظران و همکارانی که در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان با  در پایان از کلیه صاحب

ه و از پیشگاه خداوند متعال برای این خدمتگزاران به میهن کنند، قدردانی نموددلسوزی تالش می

 نمایم. اسالمی و مردم عزیز، موفقیت و سربلندی آرزو می
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 ویرایش چهارم -کنندگان مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمانهیأت تدوین

 )بر اساس حروف الفبا(
 

 ی تدوین مقررات ملّی ساختمانالف( شورا

 رئیس دکتر محمدتقی احمدی  عضو  مهندس بهروز علمداری میالنی 

 عضو مهندس محمدرضا انصاری  عضو  شادروان مهندس مسعود غازی سلحشور 

 عضو دکتر حمید باقری  عضو  زاده طیارمهندس یونس قلی 
 عضو دکتر سعید بختیاری  عضو  دکتر بهروز گتمیری 

 عضو دیعیدکتر حمید ب  مهندس عبدالرضا گلپایگانی، نماینده شهرداری تهران 
 عضو دکتر ناصر بنیادی  عضو  دکتر محمودرضا ماهری 

 عضو مهندس محسن بهرام غفاری  عضو  دکتر بهروز محمدکاری 

 عضو دکتر محسن تهرانی زاده  عضو  دکتر محمود محمودزاده 

 عضو مهندس سید محمدتقی راتقی  عضو  ت ا... منصفشادروان مهندس حشم 

 عضو اکبر رمضانیانپوردکتر علی  عضو  رسول میرقادریدکتر سید 

 عضو زادهدکتر محمد شکرچی  عضو  مهندس نادر نجیمی 

   عضو مهندس شاپور طاحونی  عضو  رضا هاشمیمهندس سید 

 عضو بهبهانیاصغر طاهری مهندس علی   

 ب( اعضای کمیته تخصصی

     عضو          دکتر محمد تقی احمدی   رییس دکتر بهروز محمدکاری 

 عضو دکتر محمدرضا حافظی  عضو دکتر مهدی معرفت 

 عضو زاده          دکتر مازیار سلمان  عضو دکتر علی وکیلی اردبیلی 
     عضو مهندس عباس صالحیان  دبیر مهندس منصور نجفی مطیعی 

            عضو دکتر ریما  فیاض   

 نویس اولیهتدوین پیشپ( گروه همکاران 

 دکتر مهدیه آبروش   زاده طیارمهندس یونس قلی  

 مهندس میثم اکبری پایدار   مهندس سید امیر موسویان  

    مهندس کاملیا پورمخدومی 

 

 

 

 

 

   

 ت( دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان

 یر شورامعاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و دب مهندس سهیال پاکروان 
 رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان دکتر بهنام مهرپرور 
 کارشناس معماری دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان مهندس منصور نجفی مطیعی 
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 مقدمه ویرایش چهارم

برانگیزتررین موضروعات محسروب    تررین و چرالش  در تمامی جوامع امرروزی، انررژی یکری از مهرم    

هرای اخیرر در   گیرری در دهره  به سهم عمده بخش ساختمان، تحروتت چشرم   گردد، و با توجهمی

اسرت.  کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی، صرورت گرفتره  

سرازی مصررف   جایی در جامعه مهندسی و نهادهای مرتبط با موضوع بهینره برای مثال، انتظارات به

هرای ملری مطررح    نامره مطالبات مشخصی را در قوانین و آیرین  ، کهانرژی در ساختمان ایجاد شده

نامه اجرایی آن، لزوم بازنگری قانون اصالح الگوی مصرف و آیین 6۱است. برای مثال، در ماده کرده

عنوان یک وظیفره  سوی ساختمان سبز، بهگیری بهمنظور تعیین رده انرژی و جهتمقررات ملی، به

 است.خص گردیدهوشهرسازی مشبرای وزارت راه

گردد، دارای تغییررات مهمری اسرت، کره     ویرایش حاضر، که چهارمین ویرایش مبحث محسوب می

 ها عبارتند از:اهم آن

قانون اصالح الگوی مصرف، در ویرایش جدید سره رده   6۱نامه ماده برای رعایت ضوابط آیین -

 شده است:انرژی، به شرح زیر، تعریف

شرود و  تررین رده انررژی تلقری مری    پایین(« EC) 6۱ث های مطابق مبحساختمان» -

 یابی به این رده اجباری است. دست

هرای  رده(« ++ECانررژی ) سراختمان بسریار کرم   »و (« +ECانرژی )ساختمان کم» -

هرا در دیگرر   یرابی بره ایرن رده   انرژی باتتر هستند. تا زمانی که الزامی برای دست

 ها اختیاری است. یابی به این ردهاشد، دستبها مطرح نشدهنامهقوانین و آیین

اسرت. بررای مثرال، در    چنین الگویی در دیگر کشرورها نیرز در نظرر گرفتره شرده     

« های با مصرف انرژی نزدیک صفرساختمان»کشورهای اروپایی، طراحی و اجرای 

، مطرابق ضروابط جدیرد    ۸۱6۱اختیاری بود، ولی از آغاز سال  ۸۱6۱تا پایان سال 

هرای عمرومی جدیرد مطرابق     تزم است طراحی و اجرای تمرامی سراختمان  اروپا، 

 خ



 ر

به باشد. تزم« های با مصرف انرژی نزدیک صفرساختمان»شده برای ضوابط تعیین

مبنای طراحی  ۸۱۸۱ذکر است که عالوه بر این، مقرر شده است که از پایان سال 

« ی نزدیرک صرفر  های با مصرف انررژ ساختمان»های نو و اجرای تمامی ساختمان

 باشد.

بود. در ویرایش های پیشین دو روش طراحی پوسته خارجی ساختمان مطرح شدهدر ویرایش -

، دو روش دیگرر، تحرت   «ای )کرارکردی( موازنره »و « تجرویزی »جدید، عالوه برر دو روش  

انرد. تزم بره ذکرر اسرت روش     نیرز مطررح شرده   « کارایی انررژی »و « نیاز انرژی»عناوین 

ترین روش طراحی هسرتند.  تخصصی« کارایی انرژی»ترین روش و روش ادهس« تجویزی»

اجررا در حالرت اسرتفاده از     ها در طراحی و بیشترین هزینره در عین حال، کمترین گزینه

ها در طراحری و کمتررین   ها و حق انتخابکه بیشترین گزینهاست، درحالیروش تجویزی 

اسرتفاده شرود.   « کرارایی انررژی  »ه از روش است کر یابیهزینه اجرا در صورتی قابل دست

 است. این مبحث ارائه شده 6-۸-6-6۱توضیحات تکمیلی در این خصوص در بند 

اسرت،  که یک فصل به تعاریف اختصاص یافتره است. ضمن اینبندی مبحث بازبینی شدهفصل -

، هر ۱تا  ۵است، و فصول تغییر کرده های طراحی نیزهای مربوط به روشبندی بخشفصل

هرایی تحرت عنروان    انرد، و زیرفصرل  شده اختصراص یافتره  های مطرحیک به یکی از روش

، بررای هرر یرک از فصرول     «تأسیسرات برقری  »و « تأسیسات مکانیکی»، «پوسته خارجی»

است. عالوه بر این، فصلی نیز تحت عنروان  شده های طراحی در نظر گرفتهمربوط به روش

اسرت کره حراوی ضروابطی اسرت کره در تمرامی        در نظرر گرفتره شرده   « ضوابط اجباری»

 ها باید رعایت شوند.  ساختمان

گیری در خصوص روش طراحی ترجیحی، کرافی اسرت طرراح در    در نتیجه، پس از تصمیم

اطمینان حاصل نمایرد، و   ۴شده در فصل مطرح«ضوابط اجباری»شدن وهله اول از رعایت

 ( مراجعه نماید.  ۱تا  ۵شده )وط به روش انتخابسپس به فصل مرب

است، و در نتیجه، مقرادیر متفراوتی   روش کارکردی ساختاری مشابه روش تجویزی پیدا کرده -

کره  است. ساختار جدیرد ایرن روش، بردون آن   برای ضرایب انتقال حرارت مرجع ارائه شده

دهد کره بردون نیراز بره     می باشد، به طراح این امکان راتغییر اساسی در آن صورت گرفته

 66 وسرت یپشرده در  های حرارتی، و بدون نیاز به اسرتفاده از ضررایب تعریرف   محاسبه پل

 د
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برای حالت عدم محاسبه پل حرارتی، طراحی پوسته خارجی را انجام دهد. عالوه برر ایرن،   

هرا  مرجع واحد برای دیوارها، بام ها، از جمله وجود یک ضریب انتقال حرارتبرخی کاستی

 است.نشده برطرف شدههای در تماس با فضای کنترلو کف

در ویرایش قبلی، در طراحی تنها ضریب انتقال حررارت شیشره و یرا پنجرره در نظرر گرفتره        -

گیری پنجره، ضرریب بهرره   بر ضریب انتقال حرارت، جهتشد. در ویرایش جدید، عالوهمی

چنین نسبت ضریب عبرور نرور مرئری بره ضرریب بهرره گرمرایی        گرمایی خورشیدی و هم

کننرده هسرتند. از طررف دیگرر، مشخصرات در نظرر       خورشیدی نیرز در طراحری تعیرین   

شده برای ساختمان مرجع، برای مناطق سردسیر )نیراز گرمرایی غالرب( و گرمسریر     گرفته

گرذر در نظرر   های مختلف، متفاوت اسرت، ترا جردار نور   )نیاز سرمایی غالب(، و برای جهت

شده بررای سراختمان مرجرع بیشرترین انطبراق را برا منطقره اقلیمری مرورد نظرر           گرفته

 باشد.داشته

شرده در ویررایش قبلری،    های مربوط به تأسیسات مکانیکی، عالوه بر مروارد مطررح  در بخش  -

موضوعات کلیدی دیگری نیز، از جمله حداقل بازدهی تجهیزات، کنترل و پایش، بازیافرت  

 است.سازی انرژی مدنظر قرار گرفتهو ذخیره

هرای برر پایره    گیرری از سیسرتم  های مختلف طراحی، ضوابط جدیردی بررای بهرره   در روش  -

است. عالوه بر این، امکان جایگزینی اسرتفاده از  شده های تجدیدپذیر، در نظر گرفتهانرژی

بینری  نیرز پریش   های تجدیدپذیر با ارتقاء مشخصات حرارتی بامهای بر پایه انرژیسیستم

 دهد.است، که حق انتخاب مضاعفی را در اختیار طراح قرار میشده

است، تا عالوه بر ارتقاء گیری از روشنایی طبیعی معطوف شدهای به موضوع بهرهاهمیت ویژه  -

 شرایط محیط داخل، مصرف روشنایی مصنوعی نیز تا حد ممکن کاهش یابد.

هرای  عالوه بر توجه به روشنایی مصرنوعی، سیسرتم   های مربوط به تأسیسات برقی،در بخش  -

زمران،  هرای تولیرد هرم   کنترل و موتورها، به موارد مهم دیگر نیز، از جمله کاربرد سیسرتم 

هررای هررای خررازن، سیسررتمترانسررفورماتورها، مولرردهای نیررروی برررق اضررطراری، بانررک 

 است.های برقی نیز پرداخته شدهگیری، آسانسورها و پلکاناندازه

 است:ها تغییرات زیر صورت گرفتهدر پیوست  -

 ذ
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، تحرت عنروان فهرسرت    6 وسرت یپجای مقادیر فیزیکی اصرلی، تعراریف و عالئرم،    به -

 های معادل به زبان انگلیسی است.واژه است، که حاویشده واژگان، در نظر گرفته

روش محاسبه شاخص »ها، پیوست ها و پنجرهطراحی شیشهبا توجه به تغییر الگوی  -

 است.حذف گردیده« خورشیدی

بررداری سراکنین و   برنامره زمرانی بهرره   »( تحرت عنروان   ۵ وستیپپیوست جدیدی ) -

 هرای تزم بررای طراحری برا اسرتفاده از     برای ایجاد همراهنگی « عملکرد تجهیزات

 است.افزارهای تخصصی اضافه شدهنرم

روش محاسبة ضریب کاهش انتقال حرارت طرح که در ویرایش قبلی در فصل پوسته  -

 است.منتقل شده 1خارجی ساختمان آمده بود به پیوست 

ترر از مرتن آن، بعضری از    هرای ایرن مبحرث، بررای اسرتفاده هرچره آسران       در تمامی بخرش   -

 زمینه متفاوتی، به شرح زیر هستند:پشت ها دارای سبک قلم یاپاراگراف

 

 های غیر الزامیتوضیحات یا توصیه : پشت زمینه خاکستری 

 الزامات مطرح در زمان اجرا : Italicسبک قلم )فونت( ایتالیک  

 

مرکرز را   نیکه ا UNDPو سازمان  یجمهور استیر یو فناور یجا دارد از معاونت علم ان،یدر پا 

 یمقرررات ملر   6۱مبحرث   ینیدر برازب  شرده نیری به اهرداف تع  یابیجهت دستدر  یمال تیبا حما

                       تشکر گردد. مانهینمودند صم یاریساختمان 

 کمیته تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان           
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 فهرست مطالب
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  کلیات  91-9

 

در زمینره پوسرتة   ، ی و اجررا حر اطردر  یمر الزا از مقررات ملی سراختمان ضروابط  حاضر مبحث در 

مصررفی،  های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویة مطبروع، ترأمین آب گررم    خارجی، سیستم

بهبود عملکرد عناصر و تجهیزات از دیردگاه انررژی، و    و سیستم روشنایی، در جهتتأسیسات برقی 

 گردد.  شده در این مبحث، ارائه میکاهش نیاز و مصرف انرژی ساختمان، تا حدود تعیینهمچنین 

 شرامل دامنره کراربرد، میرزان کرارایی انررژی سراختمان و همچنرین        ، کلیات ،مبحث فصلاین در 

 است.های مرجع مورد استناد در این مبحث ارائه شدهنامهاستانداردها و آیین

های فنی مورد استفاده در این مبحث، و در فصل سوم مقرررات  عبارات و واژهتعاریف  در فصل دوم

 است. کلی طراحی و اجرا ارائه شده

ر تمامی موارد و بررای  است. رعایت این ضوابط دضوابط اجباری اختصاص داده شدهبه فصل چهارم 

  الزامی است. و اجرا شده برای طراحیدر نظر گرفتههای همه روش

در قسمت اول ایرن فصرل از   . استتمامی ضوابط مربوط به روش تجویزی ارائه شده ،پنجم فصلدر 

مبحث، اصول کلی مطرح برای این روش، و در ادامه الزامات مربروط بره طراحری پوسرته خرارجی      

برر  های ، و همچنین روشنایی طبیعی و سیستمتأسیسات الکتریکییسات مکانیکی، ساختمان، تأس

 است. تجدیدپذیر ارائه شدههای انرژی پایه



 مبحث نوزدهم

۸ 

م، تمرامی  پرنج تم(، با سراختاری مشرابه سراختار فصرل     شم تا هششهای در سه فصل بعدی )فصل

کرارایی   ز انررژی و ای )کرارکردی(، نیرا  ضوابط مربوط به سه روش دیگر طراحی، یعنی روش موازنه

 است.انرژی ساختمان ارائه شده

های محاسربه مربروط   گانه این مبحث نیز اطالعات تکمیلی و روشزدهسیهای در ضمن، در پیوست

 است.شدههای مختلف مبحث ارائه به بخش

 زمان الزاماتبا رعایت هم شده در این مبحث، باید هموارهشایان ذکر است که رعایت الزامات تعیین

عالوه بر رعایت ضروابط   شده در دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان همراه باشد. برای مثال،تعیین

، ترأمین حرداقل هروای تزم    شده در این مبحث در مورد حداکثر میزان تهویه و تعویض هروا تعیین

مقرررات ملری سراختمان     6۴در مطابقت با مبحرث  باید ها، برای سالمت ساکنان و احتراق دستگاه

 .اشدب

 دامنه کاربرد  91-9-9

 اتجراست:در موارد زیر تزم جدید،های ، در خصوص ساختماناین مقررات

 شوند،هایی که با مصرف انرژی گرم و یا سرد میساختمان -الف

بند الف مورد اسرتفاده  های ساختمان در تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتی که ها سیستم -ب

 گیرند.قرار می

در داخرل یرک سراختمان     فراینرد تولیرد   هرر گونره   خصوص انررژی مصررفی بررای   این مبحث در 

 موضوعیت ندارد.

تواند، با رعایت سایر مباحرث مقرررات و ضروابط فنری، بررای بهسرازی       کلیه ضوابط این مبحث می

 های موجود نیز استفاده شود.ساختمان

 اتجرا نیست:زیر، ضوابط این مبحث تزمهای در مورد ساختمان

 ؛مورد استفاده برای پرورش، نگهداری و تکثیر حیواناتهای اختمانس -
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، و شروند هایی که بنا به عملکرد خاصشان، برای مدت طوتنی براز نگره داشرته مری    ساختمان -

 گیرد؛فضاهای داخل ساختمان در ارتباط مستقیم با فضای خارج قرار می

در حرال   دائمراً هایی که و ساختمان سال ۸برداری کمتر از موقت، با دوره بهرههای ساختمان -

 ؛شدن هستندنصب و برچیده

 باشد؛محدود  هاآن بر روی بهسازیبازنوسازی و که اقدامات  موجودهای ساختمان -

)فصرل  « ای )کرارکردی( موازنره »( و ۵-6۱)فصرل  « تجویزی»های های استفاده از روشمحدودیت

 .استشده تعیین 6-6-۸-6-6۱ در بخش( 6۱-1

)فصرل   «کارایی انرژی»و  (1-6۱)فصل  «نیاز انرژی» هایبرای استفاده از روش ،یصالحیت طراح

 گردد.می تعیینوشهرسازی وزارت راه توسط(، 6۱-7

 هامیزان کارایی انرژی ساختمان  91-9-2

، تعریرف  ا تعیرین میرزان کرارایی انررژی    ، بر سراختمان  )رده انرژی( این مبحث، سه حد کیفیتدر 

 شود:می

 (ECمقررات ملی ساختمان ) 6۱منطبق با مبحث  ساختمان -

 (+ECانرژی )ساختمان کم -

 (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم -

، هرای انررژی فروق   ردهعرالوه برر   باشرد.  می Energy Compliantمخفف  ECتزم به ذکر است 

 مصرف انرژی نزدیک به صفر هستند.توان طراحی کرد که دارای می نیز ای راهای ویژهساختمان

 (EC) مقررات ملی ساختمان 91منطبق با مبحث  ساختمان  91-9-2-9

شود به ساختمانی اطالق می« مقررات ملی ساختمان 6۱منطبق با مبحث » عنوان  ،در این مبحث

شرده در  تعیرین  انتظارات، ۴-6۱که در طراحی و اجرای آن، عالوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش 

 . گو باشد، برای ساختمان تحت همین عنوان، را نیز جواب۱-6۱تا  ۵-6۱های بخش از یکی



 مبحث نوزدهم

۴ 

 (+EC) یانرژساختمان کم  91-9-2-2

 6۱منطبق برا مبحرث   » شده برای ساختمانگویی به انتظارات تعیینعالوه بر جواب در صورتی که

های بخشاز در یکی شده حدود کیفیت تعریف ،6-۸-6-6۱در بند (« ECمقررات ملی ساختمان )

مرالك عمرل قررار گرفتره      ،در طراحی و اجرا(، +EC« )انرژیساختمان کم»، برای ۱-6۱تا  6۱-۵

   .گیردتعلق میعنوان به ساختمان این باشد، 

اسرت، بره    اختیراری  )از دیردگاه انررژی  (یابی به این حد کیفیرت سراختمان   ذکر است دستبهتزم

وشهرسرازی در  های صادر شده توسط وزارت راهنامهها و بخشاستثنای مواردی که در دستورالعمل

این زمینه، بسته به محل قرارگیری ساختمان )استان، شرهر، ...( و مشخصرات آن )تعرداد طبقرات،     

 گردد.متراژ، کاربری، ...(، تعیین می

 (++EC) انرژیساختمان بسیار کم  91-9-2-3

 6۱منطبق برا مبحرث   » شده برای ساختمانگویی به انتظارات تعیینکه عالوه بر جوابدر صورتی 

های بخشاز شده در یکی ، حدود کیفیت تعریف6-۸-6-6۱در بند (« ECمقررات ملی ساختمان )

(، در طراحی و اجرا، مرالك عمرل قررار    ++EC« )انرژیکمبسیارساختمان »، برای ۱-6۱تا  6۱-۵

 گیرد.  باشد، این عنوان به ساختمان تعلق میگرفته 

اسرت، بره    اختیراری  )از دیردگاه انررژی  (یابی به این حد کیفیرت سراختمان   ذکر است دستبهتزم

وشهرسرازی در  های صادر شده توسط وزارت راهنامهها و بخشتثنای مواردی که در دستورالعملاس

این زمینه، بسته به محل قرارگیری ساختمان )استان، شرهر، ...( و مشخصرات آن )تعرداد طبقرات،     

 گردد.متراژ، کاربری، ...(، تعیین می

 (ECnZساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر )  91-9-2-4

 6۱منطبق برا مبحرث   » شده برای ساختمانگویی به انتظارات تعیینکه عالوه بر جواب در صورتی

، ۱-6۱ شرده در بخرش  ، حدود کیفیرت تعریرف  6-۸-6-6۱در بند (« ECمقررات ملی ساختمان )

(، در طراحی و اجرا، مالك عمرل قررار   ECNZ« )ان با مصرف انرژی نزدیک به صفر ساختم»برای 

 گیرد.  باشد، این عنوان به ساختمان تعلق میگرفته 
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اسرت، بره    اختیراری  )از دیردگاه انررژی  (یابی به این حد کیفیرت سراختمان   ذکر است دستبهتزم

وشهرسرازی در  در شده توسط وزارت راههای صانامهها و بخشاستثنای مواردی که در دستورالعمل

این زمینه، بسته به محل قرارگیری ساختمان )استان، شرهر، ...( و مشخصرات آن )تعرداد طبقرات،     

 گردد.متراژ، کاربری، ...(، تعیین می
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 تعاریف  91-2-9

گرردد.  است ارائه مری د استفاده قرار گرفتهمور 6۱در این بخش، تعاریف عباراتی که در متن مبحث 

تزم بره  اسرت.  این مبحرث ارائره شرده    6های معادل به زبان انگلیسی در پیوست عالوه بر این، واژه

در دیگرر   شرده ارائره توضیح است که تعاریف بعضی عبارات مورد استفاده در این مبحث با تعراریف  

 .استمباحث متفاوت 

 احداث

 بنا کردن ساختمان بر زمین خالی.

 ارزش حرارتی پایین )یا خالص(

مقدار حرارت )مگاژول( حاصل از احتراق یک واحد حجم )متر مکعب گاز خشک( یا یک واحد جرم 

برار، در صرورتی کره دمرای      ۱66/6فشرار   درجره سلسریوس و در   ۸۵)کیلوگرم( سوخت در دمای 

درجه سلسیوس باشد. در ارزش حرارتی خالص انرژی نهان بخرار آب   6۵۱گازهای ناشی از احتراق 

 شود.در نظر گرفته نمی

 

 



 مبحث نوزدهم

۱ 

 

 ارزش حرارتی باال )یا ناخالص(

( حاصل از احتراق یک واحد حجم )متر مکعب گراز خشرک( یرا یرک واحرد      مقدار حرارت )مگاژول

بار، در صورتی که انرژی  ۱66/6درجه سلسیوس و در فشار  ۸۵جرمی )کیلوگرم( سوخت در دمای 

شرود. در ارزش حرارتری   سرازی مری  درجه سلسیوس معرادل  ۸۵گازهای ناشی از احتراق در دمای 

 شود.ته میناخالص انرژی نهان بخار آب در نظر گرف

 اکونومایزر

یکی از انواع مبدل حرارتی که از گازهای داغ خروجی از اگرزوز )اگزاسرت( جهرت گررم کرردن آب      

اسرت کره   معموتً از تعدادی لوله سری تشکیل شده. اکونومایزر کندمیتغذیه بویلر )دیگ( استفاده 

های اکونومرایزر در قسرمت   گیرد. لولهصل از احتراق قرار میدر آخرین مرحله در مسیر گازهای حا

بیرونی یا محیطی دارای فین یا پره هستند ترا برا افرزایش سرطح تبرادل حرارتری، مقردار حررارت         

 شده را افزایش دهند.جذب

اسرت کره در    رسران وااز سیسرتم ه  قسرمتی شود عنوان اکونومایزر معرفی میسامانه دیگری که به

 سراختمان، برار سررمایی    کراهش برای ای کمتر باشد، شدهی خارج از میزان تعیینشرایطی که دما

 .کندمی تأمین هوای تازهبا را دستگاه هوارسان بخش عمده هوای رفت 

  های تجدیدپذیرانرژی

ناپرذیر  ناپرذیر )فسریلی(، تقریبراً پایران    هرای تجدید انواع انرژی که منابع تولیدشان، بر خالف انرژی

ایجراد  /، یا قابلیت جایگزینیگرماییزمینمانند تابش خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج، هستند، 

 و سروخت ، زیسرت تودهزیست وجود دارد، مانند، توسط طبیعت، در یک بازه زمانی کوتاه شانمجدد

 .یهیدروژن سوخت

  اینرسی حرارتی

قابلیت کلی پوستة خارجی و جدارهای داخلی در ذخیرة انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری برر  

شده ساختمان. اینرسی حرارتی ساختمان با های دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترلنوسان

 (.  ۸ وستیپ بهشود )ر.ك. بندی میاستفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه
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  آسایش حرارتی 

بره دمرا،   کننرد. آسرایش حرارتری    ابراز رضایت مری حرارتی شرایط از شرایط ذهنی که در آن افراد 

براس و نروع فعالیرت افرراد     تابشی سطوح اطراف، میزان لمتوسط رطوبت نسبی، سرعت هوا، دمای 

 وابسته است. 

  بازشو

، برای دسترسی، قابلیت باز شدنبا و نورگیر،  در پوستة خارجی ساختمان، مانند در، پنجرهعنصری 

 . دید به خارجو  تأمین روشنایی

ه طبیعری از  های تأمین گرما و سرما خاموش هسرتند، امکران تهویر   که سیستمفصلی در دوره گذر 

  باشد.  طریق بازشو فراهم می

 تعویض هروا  ،تهویه این عنصر درباشد، تزم در نظر گرفته شده و تجهیزات در صورتی که تمهیدات

   تواند مشارکت کند.نیز می هاو تأمین هوای احتراق دستگاه

  بام تخت

 درجه یا مساوی آن، نسبت به افق دارد. 6۱پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از 

  داربام شیب

درجه نسربت بره سرطح افقری      1۱درجه و کمتر از  6۱پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از 

نشده قررار دارد.  شده یا کنترلدار، فضای خارج و در زیر آن، فضای کنترلدارد. بر روی سقف شیب

 شود.درجه باشد، از دید این مبحث دیوار تلقی می 1۱یب جدار بیش از اگر ش

  )یا خازن( بانک خازن

هرای تخلیره   موتورهرای الکتریکری، تمر     مصرفی درتوان رِاَکتیو تأمین  سامانه مورد استفاده برای

 الکتریکی در گاز، به توان اَکتیو. 

برای ارتقاء و اصالح مقدار ضریب توان اولیره بره مقردار مرورد      و یا خازن ز بانک خازندر استفاده ا

 باشد:نظر، موارد زیر مطرح می



 مبحث نوزدهم

6۱ 

الف( طبق ضوابط شرکت برق حداقل مقدار ضریب توان کل شبکه بررق ترأمین و تغذیره بررق     

هرا  اخرت هزینره  گیری مقدار توان رِاَکتیو برای پرد، معیار و پایه اندازه۱۱/۱ساختمان برابر 

 باشد.می

مشمول هزینه پرداختی از بابت مقدار توان  ۱۱/۱ب( ضریب توان کل شبکه برق کمتر از مقدار 

 ۱۱/۱رآکتیو خواهد بود، و مقدار ضریب تروان کرل شربکه بررق برابرر و یرا براتتر از رقرم         

 مشمول پرداخت هزینه بابت مقدار توان رآکتیو نخواهد بود. 

  برچسب انرژی

، به منظور نصب برر روی تولیردات صرنعتی    نهاد دارای صالحیت قانونیشده توسط برچسب تعیین

 مورد استفاده در ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصوتت از نظر مصرف انرژی. 

  (زیبازنوساو ) بهسازی

یابی به یک یا چند گرفته بر روی یک ساختمان موجود، برای دستعملیات جزئی یا اساسی صورت

 هدف زیر:

 بهبود وضعیت ظاهری نما و یا فضاهای داخلی؛ -

  تأسیسات مکانیکی و الکتریکی؛دهنده بخشی از عناصر تشکیل ابهبود عملکرد کل ی -

 ی فضاهای مختلف. کاربرعملکرد و ایجاد تغییرات در  -

 است. از واژه بهسازی استفاده شده نیز جای واژه بازنوسازیدر این مبحث، برای اختصار، به

  پل حرارتی

 هرا آننقاطی از ساختمان که به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوستة خارجی مقاومت حرارتری در  

 گردد. ش موضعی میزان انتقال حرارت مییابد و باعث افزایکاهش می

  موپلن

ای و کرف  ای و سقف کراذب، یرا کرف سرازه    )برای مثال، فضای بین سقف سازهاز ساختمان  یبخش

مرورد  مطبروع   هیر و تهو ییگرمرا  یهرا ستمیس یگردش هوا برا عنوان مسیربه تواند یکه م کاذب(

 د.استفاده قرار گیر



 هایبندو گروه هایبندتعاریف، گونه 91-2

66 

  یافته پنجره با عملکرد حرارتی بهبود

 . K]2[W/m. 6/6کمتر از  مساوی یا سطحی ای با ضریب انتقال حرارتپنجره

  پوستة خارجی

ها، بازشوها، سرطوح نورگرذر و ماننرد    ها، کفح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقفتمام سطو

شرده  ، که از یک طرف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضرای کنتررل  هاآن

 داخل ساختمان در ارتباط هستند.  

ی نیسرت، زیررا پوسرتة کالبردی     پوستة خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدی ساختمان یک

نشده نیز باشد. پوستة خارجی سراختمان همچنرین شرامل    ممکن است دربرگیرندة فضاهای کنترل

 عناصری است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاك و زمین هستند.

  پوستة کالبدی

، که از یرک طررف برا    هاآن، کف، بازشو و مانند ر، سقفتمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوا

 نشده در ارتباط هستند.  شده یا فضای کنترلفضای خارج و از طرف دیگر با فضای کنترل

  تایمر مدار روشنایی

ن، از طریق کلیردهای فشراری   سامانه قابل تنظیم برای کنترل و فرمان مدار روشنایی فضاهای معی

نصب شده در محل مورد نظر. تایمر امکان روشن نگه داشتن سیسرتم روشرنایی بررای یرک مردت      

 سازد.  شده را فراهم میزمان معین و خاموش کردن آن، بعد از سپری شدن زمان تنظیم

 تعداد دفعات تعویض هوا 

شرده مرورد   به حجم فضرای کنتررل  «( تعویض هوا»شده )ر.ك. به تعریف نسبت دبی هوای تعویض

 نظر.   

 تعویض هوا 

دبری   میرزان حرداقل  فرایند جایگزین کردن مداوم بخشی از هوای فضاهای ساختمان با هوای تازه. 

 6۴شده در مبحرث  نباید کمتر از مقادیر تعیینشده در واحد زمان( جم هوای تعویضهوای تازه )ح

 باشد. شده، جهت تأمین شرایط بهداشتی هوای داخل فضای کنترلمقررات ملی ساختمان



 مبحث نوزدهم

6۸ 

   تغییر کاربری

ایرن   ۴های سراختمان در پیوسرت   اربریفهرست ک ساختمان موجود.یک برداری از تغییر نوع بهره

 است.مبحث ارائه شده

   کتیوتوان اَ

های انواع دیگرر  بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که قابل تبدیل به توان

 باشد.ها میانرژی

   توان رِاَکتیو

توسط تجهیزاتری نظیرر موتورهرای     بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که

های انواع دیگرر  قابل تبدیل به توان شود ومی مصرف های تخلیه الکتریکی در گازو تم  الکتریکی

 نیست. هاانرژی

   توان ظاهری

 کتیو انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق.اَرِ توان کتیو وهای توان اَبرایند مؤلفهاندازه 

  توسعه

 گسترش ساختمان موجود در سطح، یا افزودن به طبقات آن.

  تهویه

اسرتفاده از تجهیرزات    برا یا و طبیعی  صورتبه، ( در هر فضاییهوا خروجو ورود ) فرایند جریان هوا

، تزم است تمامی یا بخشری از هروای   بردارانساکنین و بهره شرایط بهداشت تأمین . برایمکانیکی

 . «(تعویض هوا»)ر.ك. به تعریف  تهویه با هوای تازه تعویض شود

  (.«تهویه مطبوع»تعریف به  .)ر.ك ممکن است مطبوع شده باشد هوای تهویه

صرورت   ،نظیرر فرن   ،هرای مکرانیکی  هوا با استفاده از سیسرتم  ییجاجابهدر حالت تهویه مکانیکی، 

   .گیردمی

، از راه شردن هروا  یرا سررد    گررم در اثرر  باد یا جریان جایی هوا در اثر تهویه طبیعی، جابه حالتدر 

انجرام   های بدون موترور ها و هواکشبینی شده برای این منظور، بازشوها، دودکشهای پیشدریچه

 شود.می
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  هویة مطبوعت

شررایط مرورد نیراز     ترأمین  زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسرب آن، بررای  کنترل هم

 فضاهای ساختمان. 

  جدار نورگذر )شفاف یا نیمه شفاف(

است. جدار نورگذر بر دو نوع شرفاف و مرات    ۱۵/۱تر از جداری که ضریب عبور نور مرئی آن بزرگ

 .هاستآنها، نماها و درهای خارجی نورگذر، نورگیرها و مشابه است و شامل پنجره

  جرم سطحی

 تمان. جرم متوسط یک متر مربع از سطح پوستة داخلی یا خارجی ساخ

  (imجرم سطحی مؤثر جدار )

جرم سطحی بخش رو به داخل جدار تشکیل دهندة پوستة خارجی یا جدارهای داخلی سراختمان،  

 (. ۸ وستیپ شود )ر.ك. بهمی که در محاسبة جرم مؤثر و اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته

  جرم مؤثر جدار

 ضرب جرم سطحی مؤثر در سطح جدار.حاصل

  (Mجرم مؤثر ساختمان  )

دهنده پوستة خارجی یرا جردارهای داخلری سراختمان کره در      ارهای تشکیلمجموع جرم مؤثر جد

 (.  ۸ وستیپشود )ر.ك. به می گرفته در نظرمحاسبة اینرسی حرارتی ساختمان 

  (amجرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا )

 (.۸ وستیپنسبت جرم مؤثر ساختمان به سطح زیربنای مفید )ر.ك. به 

  چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان

های ساختمان، و تعیرین  ها، برای هر یک از فضاها و یا محیطبه مقدار مجموع توان کل چراغمحاس

ها، برای تمام فضاها و یا محریط سراختمان، مقردار مصررف بررق سیسرتم روشرنایی        مقدار کل آن

کند. چنانچه این مقدار بر کل زیربنرای سراختمان و یرا مسراحت محریط      ساختمان را مشخص می



 مبحث نوزدهم

6۴ 

تقسیم گردد، مقدار چگالی تروان سیسرتم روشرنایی سراختمان و یرا محریط آن       اطراف ساختمان 

 دست خواهدآمد.به

  چگالی توان سیستم روشنایی فضاها

ار مسراحت فضرا و یرا    های یک فضا و یا محریط سراختمان برر مقرد    با تقسیم مقدار توان کل چراغ

 آید.دست میها )به وات بر مترمربع( بهمحیط، مقدار چگالی توان چراغ

   حسگر )سنسور( حرکت و حسگر حضور

ورد اسرتفاده، باعرث   حضور فرد یا افراد، بسته به مر و یا  جاییدر صورت حرکت و جابهی که حسگر

در صرورت مجهرز برودن    شود. می های ساختمان، یا دیگر سامانههاشدن مدار روشنایی و چراغفعال

باشرد، بعرد از مردت    اگر حرکت و یا حضور در محیط وجود نداشرته مدار روشنایی به این حسگرها، 

هرا  شرنایی چرراغ  و یا به حداقل رسریدن شردت رو   فرمان خاموشیشده، تنظیم زمان معین از پیش

 .شودمی داده

فروسرخ فعال )مادون قرمز اَکتیو(، فروسررخ غیرفعرال )مرادون قرمرز      توانند از نوعمیاین حسگرها 

 و ،باشرند  (حساس به صدا)و میکروفونی  (مایکرووِیو)پاسیو(، فراصوتی )اولتراسونیک(، فرکانس بات 

مرورد   ،در قالب یرک حسرگر   ،رخ غیرفعالفراصوتی فروس هایحسگر تلفیقصورت ترکیبی، مانند به

 .استفاده قرار گیرند

   قرمز پاسیو()مادون حسگر فروسرخ غیرفعال

فرد در فضای داخلری   حضوردر صورت  یا دیگر اجسام گرم، کهبه حرارت بدن افراد حساس حسگر 

در  .کنرد مان، مدار روشنایی و یا سایر مردارهای تزم را فعرال مری   یا محیط اطراف و محوطه ساخت

بعد از مدت زمان معینی که از قبل تنظیم شده است، مدارها را غیرفعرال   ،افراد حضورصورت عدم 

 .شوندها را خاموش میو یا چراغ

   فرکانس باال )مایکرووِیو( حسگر 

بررد عمرل    دلیرل بره های گسرترده سراختمان،   های بزرگ و محیطدر محوطه مورد استفاده حسگر

شرود، و فرمران   ، این حسگر فعال مری افراد یا دیگر اجسام گرم در صورت حرکت آن.)کنترل( زیاد 

 کند.تزم را به مدار روشنایی و یا سایر مدارها صادر می
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  حسگر میکروفونی

شرود، و فرمران تزم را بره مردار     در صورت وجود فعالیت و صدا در محیط، فعرال مری  ی که حسگر

 کند.روشنایی و یا سایر مدارها صادر می

   حسگر نوری )فتوسل( فرمان مدار روشنایی

حسگری که در صورت افت مقدار شدت روشنایی فضا و محیط اطراف ساختمان مردار روشرنایی را   

سرازی حسرگر نروری    نماید، و زمانی که شدت روشنایی تزم برای فعالها را روشن میفعال و چراغ

 کند.  وش میها را خام)فتوسل( مجدداً برقرار شد، مدار روشنایی را غیرفعال و چراغ

حسگر نوری عموماً برای کنترل و فرمان مدار روشنایی محوطه و محریط اطرراف سراختمان مرورد     

 گیرد.  استفاده قرار می

  خیرگی

هنگامی کره درخشرندگی    آن،زیاد )کنتراست(  تضادپدیده ناشی از مقدار ناخواسته و شدید نور یا 

 تر از درخشندگی زمینه باشد.  نور در محدوده چشم ناظر بیش

  درخشندگی

مشرخص. درخشرندگی    زاویره فضرایی   یافته از آن، در یکمیزان نور عبوری از یک سطح، یا گسیل

کانردت برر مترر    آن  و واحد ،در واحد مساحت در یک جهت مشخص است شدت نور معیار سنجش

 .است 2cd/m مربع

  (UPS)برق بدون وقفه  دستگاه

های خاص، در فضاهایی نظیر مراکز کامپیوتر، برای تغذیه برق تجهیزات و دستگاهکه برقی  دستگاه

های ایمنی، تجهیزات خاص بیمارسرتانی، تجهیرزات   مراکز داده، تأسیسات و تجهیزات برق سیستم

یرزات مهرم، در   تجهکرارکرد  ، تا خطر توقف گیردمخابراتی و ارتباطی و غیره مورد استفاده قرار می

 تواند از نوع استاتیک یا دینامیک باشد.برق بدون وقفه می دستگاه .های قطع برق مرتفع گرددزمان

  (No Break)برق بدون وقفه دینامیک  دستگاه

جرای دسرتگاه بررق بردون وقفره      بره برق بدون وقفه، که با توجه بره شررایط طررح ،     نوعی دستگاه

 رود.  کار میصورت مرکزی، بهاستاتیک مرکزی، برای تأمین و تغذیه برق بدون وقفه و به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
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  دمای تنظیم سیستم سرمایی 

بررای انجرام محاسربات    عنوان ورودی، دمای مورد نظر برای هوای داخل، در اوقات گرم سال، که به

. شودسازی و تعیین میزان نیاز و مصرف انرژی سالیانه ساختمان، به نرم افزار داده میعددی، شبیه

 ۵ وسرت یپهرای مختلرف بره جرداول     از میزان دمای تنظیم سیستم سرمایی کراربری جهت اطالع 

 مراجعه شود.

  یستم گرمایی دمای تنظیم س

عنوان ورودی، برای انجرام محاسربات   دمای مورد نظر برای هوای داخل، در اوقات سرد سال، که به

عددی، شبیه سازی و تعیین میزان نیراز و مصررف انررژی سرالیانه سراختمان، بره نررم افرزار داده         

 وستیپهای مختلف به جداول ز میزان دمای تنظیم سیستم گرمایی کاربریجهت اطالع ا. شودمی

 مراجعه شود. ۵

  دیوار

 1۱بخشی از پوستة خارجی یا داخلی غیرنورگذر ساختمان که عمودی است، یرا برا زاویرة بریش از     

 است.رار گرفته درجه نسبت به سطح افقی ق

  های روشنایی راندمان  )یا بهره نوری( المپ

های روشنایی، بر حسب لومن بر وات، )بردون لحراک کرردن مصررف     راندمان  )یا بهره نوری( تم 

تم  بر  )شار نوری( ها(، نسبت لومنباتست و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای هرگروه از انواع تم 

باشد. تزم به ذکر است که این راندمان در شرایط تغذیه تم  با ولتاژ نرامی  ان مصرفی تم  میتو

 باشد.آن می

  هاانرژی ساختمان (میزان کارایی)بندی رده

حد کیفیت ساختمان از نظر مصررف  بندی انرژی ساختمان )یا بخشی از آن( شاخصی است که رده

 است:های مختلف تعریف شدهدهد. در این مقررات، سه رده برای ساختمانانرژی را نشان می

 مقررات ملی ساختمان 6۱منطبق با ضوابط مبحث  ساختمان -

 انرژیساختمان کم -

 انرژیساختمان بسیار کم -
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 است.توضیحات تزم در خصوص سه رده فوق ارائه شده ۸-6-6۱در بخش 

  یدرجة سرمای -روز

واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار سرمایشی یک سراختمان در  

ر است برا مجمروع اخرتالف دمرای متوسرط      رود. روز درجه سرمایش براباوقات گرم سال به کار می

 باتتر است. دمای مبنا ، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از دمای مبناروزانه نسبت به 

  یدرجة گرمای -روز

یک سراختمان در   واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار گرمایشی

رود. روز درجه گرمایش برابر است برا مجمروع اخرتالف دمرای متوسرط      اوقات سرد سال به کار می

 تر است. پاییندمای مبنا ، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از دمای مبناروزانه نسبت به 

  روش تجویزی

(، کره در آن مشخصرات عناصرر    ۵-6۱شده در این مبحث )فصل طراحی تعیین یکی از چهار روش

ها و تجهیزات مرورد اسرتفاده در تأسیسرات مکرانیکی و     مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستم

صرورت  جدیدپرذیر، بره  های تانرژی بر پایههای برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستم

 گردد.  تفکیکی و مستقل از یکدیگر، تعیین می

 است.ارائه شده 6-6-۸-6-6۱های کاربرد این روش در بخش محدودیت

  روش کارایی انرژی ساختمان

(، که در آن، کل انررژی مصررفی   ۱-6۱شده در این مبحث )فصل یکی از چهار روش طراحی تعیین

گیرد. در نتیجره، تزم اسرت طراحری پوسرته خرارجی، تأسیسرات مکرانیکی و        ساتنه مبنا قرار می

ای صورت گیرد که میزان انرژی مصرفی ساتنه های تجدیذیر به گونهالکتریکی و همچنین سیستم

 شده برای ساختمان مرجع کمتر باشد.ساختمان از میزان محاسبه

  ای )کارکردی(روش موازنه

(، که در آن تأثیر متقابل عناصرر  1-6۱شده در این مبحث )فصل یکی از چهار روش طراحی تعیین

گیررد. در  مختلف پوسته خارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت سراختمان مرد نظرر قررار مری     

توان توسط یک یا چنرد عنصرر سراختمانی دیگرر برا      نتیجه، ضعف یکی از عناصر ساختمانی را می



 مبحث نوزدهم

6۱ 

یا بخشری از سراختمان از ضرریب انتقرال     مشخصات برتر جبران نمود، تا ضریب انتقال حرارت کل 

 حرارت ساختمان مرجع کمتر باشد. 

 است.ارائه شده 6-6-۸-6-6۱های کاربرد این روش در بخش محدودیت

  روش نیاز انرژی

(، کره در آن، عرالوه برر در نظرر     7-6۱ شده در این مبحث )فصلیکی از چهار روش طراحی تعیین

گیرد، کاهش یا افزایش نیراز  ای انجام میگرفتن میزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش موازنه

 و کارآمرد ای هرای شیشره  بررداری، ترابش خورشرید، اسرتفاده از سیسرتم     ناشی از نحوه بهره انرژی

 شود.های غیرفعال خورشیدی نیز در محاسبات لحاک میسیستم

  (hAزیربنای مفید  )

 در یک ساختمان.  شدهکنترلمجموع سطح زیربنای فضاهای 

  (ECnZ) نزدیک صفر انرژیمصرف ساختمان با 

ساختمانی که میزان کارایی انرژی آن در حدی است که مصرف انرژی سراتنه آن بررای گرمرایش،    

به به روش کارایی انرژی(، طبق ضروابط  گرم مصرفی )در صورت محاسآب تأمین سرمایش، تهویه و

   .ین مبحث(، نزدیک به صفر استا ۴-۸-6-6۱شده )بخش تعیین

  (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

ه در این مبحث، کره در آن  شدساختمانی با میزان کارایی انرژی بسیار بهتر از میزان حداقل تعیین

این مبحث( رعایت  6-۸-6-6۱انرژی )طبق بخش های بسیار کمشده برای ساختمانضوابط تعیین

 شده است.

  (+ECانرژی )ساختمان کم

شده در این مبحث، که در آن ضوابط ساختمانی با میزان کارایی انرژی بهتر از میزان حداقل تعیین

 این مبحث( رعایت شده است. ۸-۸-6-6۱انرژی )طبق بخش های کمشده برای ساختمانتعیین

  جودساختمان مو

 گذرد.  می برداری آن بیش از یک سالاتمام رسیده و از آغاز بهرهاختمانی که ساخت آن بهس
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  ساختمان نو

 است.شروع نشدههنوز نشده، که طراحی آن در حال انجام است یا ساختمان ساخته

  (ECمقررات ملی ساختمان ) 91ساختمان منطبق با مبحث 

این مبحث( رعایت  6-۸-6-6۱شده در این مبحث )طبق بخش ساختمانی که در آن ضوابط تعیین

 شده است.

  یی ساعت فرمان مدار روشنا

هرا و  سامانه مورد استفاده  برای کنترل و فرمان مدار روشنایی محوطه و یا محیط اطراف ساختمان

ریزی است، و در زمران  ساعت قابل برنامهنوع یا فضاهای داخلی، با توجه به نیاز و شرایط طرح. این 

هرای  و یرا چرراغ  نمایرد،  مری ای مشخص، فعال و یا غیرر فعرال   برنامه معین، مدارهای تزم را، طبق

 کند.روشنایی را، روشن و یا خاموش می

  سامانه کاهنده )دیمر( روشنایی 

هرا  مهای یک فضا. کاربرد این سیسرت سامانه مورد استفاده برای تغییر شدت روشنایی چراغ یا چراغ

های تئاتر، نمایش و همایش و در برخی فضراهای  های مسکونی، سالنعمدتاً در واحدهای ساختمان

 باشد.    خاص بناهای درمانی و یا در صورت نیاز در فضاهای اداری و صنعتی می

 شدهسطح خالص فضای کنترل

 شده به متر مربع، بدون احتساب سطوح جدارهای پوسته خارجی.فضای کنترلمساحت 

   (CHPزمان حرارت و برق )سیستم تولید هم

گیری برق، و بهره برای تولید ،، توربین و نظایر آنمیکروتوربین سامانه مولد برق نظیر موتور ژنراتور،

 ترأمین  و دیگر کاربردهرا نظیرر  نیازهای گرمایی  تأمین شده توسط آن برایمای تولیدزمان از گرهم

 .مقررات ملی ساختمان( 66)ر.ك. به مبحث  مصرفی و بخار گرمآب
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   (CCHPزمان برودت، حرارت و برق )سیستم تولید هم

گیری ، برای تولید برق، و بهرهمولد برق نظیر موتور ژنراتور، میکروتوربین، توربین و نظایر آن سامانه

نیازهای گرمایی، سرمایی )برا تجهیزاتری نظیرر     تأمین شده توسط آن برایزمان از گرمای تولیدهم

   گرم مصرفی و بخار.آب تأمین نظیر چیلر جذبی( و دیگر کاربردها

   (VAVسیستم حجم هوای متغیر )

، با تغییر دور موتور هوای ورودی )سرد یا گرم( به هر ناحیه دمایی (حجمدبی )سیستمی که در آن 

سرتم در مقابرل سیسرتم حجرم هروای ثابرت       قابل تغییر و تنظیم اسرت. ایرن سی   یا وضعیت دمپر،

(CAV.قرار دارد ) 

  (VSD) تغییر سرعت انداز(سیستم )دستگاه یا راه

 پمر  و فرن  نظیرر   ، میرزان جریران سریال از مولردهای    )نیاز( ضاسیستمی که بر اساس شرایط تقا

 کند.کنترل می آنموتور  را با تغییر سرعت دورانی الکتریکی

 (EMSسیستم مدیریت انرژی )

گیری و تحلیل مصرارف  اندازهاستفاده از حسگرهای تزم، و افزار و رایانه که با سیستم مبتنی بر نرم

کنرد.  بندی و عملیراتی مری  های کاهش مصرف انرژی را اولویتراه، نرژی ساختمانکلی و تفکیکی ا

هرای  سیسرتم کرارکرد   ، برا پرایش  صرورت مرکرزی  بره  ،تواندبرای مثال، سیستم مدیریت انرژی می

و در  ،را مشرخص نمایرد   هاآننقاط ضعف و مشکالت مرتبط با  ،تأسیسات برقی و مکانیکی مرتبط 

و اصالح کند. عالوه بر این، با ارائه یک تصویر کلی  بازتنظیمد تجهیزات را صورت امکان روند کارکر

 سازد.گرایانه را فراهم میو اطالعات فنی جزئی، در خصوص مصرف، امکان اتخاذ تصمیمات واقع

  سیستم مدیریت روشنایی 

هرای مرورد   های مدیریت هوشمند مصررف انررژی، کره صررفاً سرامانه     واده سیستمسیستمی از خان

گیرری حرداکثر از روشرنایی طبیعری را پرایش و مردیریت       استفاده برای روشنایی مصنوعی و بهرره 

 کند.می
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گرهرا( و  نترل)یا ک هاها، کنترلرمند، سویچدر سیستم مدیریت روشنایی، کلیدها و حسگرهای هوش

هرای مختلرف، از جملره    ها و سیسرتم ریزی، تنظیم و اتصال به شبکهمراکز کنترل، با قابلیت برنامه

 گیرد.  سیستم مدیریت انرژی و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مورد استفاده قرار می

از  توانرد بررای یرک مردار و یرا گروهری      های کنترل روشنایی، عمل کنترل و فرمان مری در سیستم

 کار رود.مدارهای روشنایی به

  (BMSمدیریت هوشمند ساختمان ) سیستم

و بررای کنتررل و نظرارت برر تجهیرزات       شرده در داخرل سراختمان،   ، نصرب رایانهمبتنی بر  سامانه

هرای  سرامانه ، و همچنرین  مکانیکی و الکتریکری داخرل سراختمان   های مرتبط با تأسیسات سیستم

مردیریت هوشرمند    آن در صرورت وقروع. سرامانه    اطفراء مرتبط با ایمنی، حفاظت در برابر حریق و 

سازی مصرف انرژی یکی از انتظارات متعددی است که هینهساختمان معموتً چندمنظوره است، و ب

 گردد. تأمین تواند توسط این سامانهمی

   (یا حرارتی)شار گرمایی 

واحرد سرطح. واحرد آن در دسرتگاه      درمنتقل شده در واحرد زمران و    (انرژی حرارتیگرما )مقدار 

 باشد.ا وات بر مترمربع میالمللی یکاهبین

  شدت روشنایی

کس باشرد. هرر لرو   شود و واحرد آن لروکس مری   می شده بر واحد مساحت گفتهتابیده شار نوری به

 .بر متر مربع است لومنمعادل یک 

  گسیلشیشه کم

یک یا  بر روی ،در مقیاس نانومتشکل از ذرات  ،خاصهای پایه فلزی پوشش با داشتنای که شیشه

دو سطح آن، تابش فروسرخ سطح گرم شیشه به سطوح سرد پیرامون، و در نتیجره ضرریب انتقرال    

طرور معمرول   هرای شرفاف بره   اسرت. شیشره  های شفاف، کاهش یافتره حرارت آن، نسبت به شیشه

 بره تواند میاین ضریب ، کارآمد گسیلشیشة کم دارند. در ۱۵/۱گسیلندگی )ضریب گسیل( حدود 

 .برسد ۸۱/۱گیری کاهش یابد و به چشم میزان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86
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  (LLFضریب افت توان نوری چراغ )

گذشرت زمران و کراهش    عرواملی نظیرر   )در اثرر   یک منبرع  یافتهکاهش )به لومن( یینسبت روشنا

 به روشنایی اولیه آن. (شدهشدن، ولتاژ اعمالبازدهی، کثیف

 (Hیب انتقال حرارت طرح  )ضر

، )در حالت پایدار( ساختمان یا بخشی از آن شدهمجموع انتقال حرارت از جدارهای فضاهای کنترل

مورد اسرتفاده بررای    در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد

، این ضریب برا ضرریب انتقرال    (کارکردیای )موازنهاست. در روش  [W/K]ضریب انتقال حرارت  

 گردد.   حرارت مرجع مقایسه می

  (ضریب انتقال حرارت خطی  )

حرارتری )بخشری یرک بعردی از     پرل یک متر طول  ازایبهده توان حرارتی منتقل ششار گرمایی یا 

برابرر یرک    )در حالت پایدار( ، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارجپوستة خارجی ساختمان(

 است.  [W/m.K]درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت خطی 

  (Uضریب انتقال حرارت سطحی  )

برا مسراحت یرک    پوسرتة خرارجی سراختمان    توان حرارتی منتقل شده از سطحی از شار گرمایی )

برابرر یرک درجره کلروین     )در حالت پایردار(  ، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج (عمترمرب

 است.  K2[W/m.[باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت  

  (Ûمرجع  ) سطحیضریب انتقال حرارت 

دهنده پوستة خارجی ساختمان سطح انواع مختلف جدارهای تشکیلبر واحد ضریب انتقال حرارت 

در ایرن مبحرث بررای محاسربه      (، که، پنجره و دیگر جدارهای نورگذر)مانند دیوار، سقف، کف، در

  K]2[W/m.رود. واحد ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع  ضریب انتقال حرارت مرجع به کار می

 است. 

  (ضریب انتقال حرارت مرجع  )

شرده در  با استفاده از روابط ارائره  که، مان یا بخشی از آنرارت مجاز ساختحداکثر ضریب انتقال ح

 است.   [W/K]گردد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت  این مبحث محاسبه می
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  یافته سطوح داخلیضریب انعکاس متوسط وزن

سطوح داخلی فضا در مساحت آن سطح تقسریم برر   هر یک از ضرب ضریب انعکاس مجموع حاصل

 مجموع مساحت کل سطوح.

  (CUضریب بهره چراغ )

 آنشرده توسرط   کرل نرور منتشرر    نور، به  مشخص نزدیک به منبع رسیده به یک سطح نسبت نور

 .منبع

  (SHGC)ضریب بهره گرمایی خورشیدی 

 ، بره انررژی  بره داخرل سراختمان   از یرک جردار نورگرذر،    شرده  منتقل خورشیدی نسبت کل انرژی

ی از انررژی خورشریدی   بخشر تزم بره توضریح اسرت کره     . جدار نورگرذر  شده بهی تابیدهخورشید

صورت غیرمسرتقیم )جرذب توسرط جردارهای     دیگر به یبخشو ، شودمنتقل میمستقیم صورت به

(. این ضریب هرم  در اثر هدایت، همرفت و تابش در طول موج بلند سپس انتقال به داخلنورگذر و 

 شود.برای شیشه و هم برای کل سیستم جدار نورگذر )شامل شیشه و قاب( تعریف می

  (h)یب تبادل حرارت در سطح جدار ضر

، زمانی که اختالف دمرای  سطح جدار و هوای محیط مجاور، در حالت پایدار میزان شار گرمایی بین

 .آنها یک درجه باشد

  ()ضریب کاهش انتقال حرارت 

شرده و فضراهای   ضریبی برای در نظر گررفتن اثرر کراهش اخرتالف دمرای برین فضراهای کنتررل        

انتقال حررارت  شده و خارج(، بر روی نشده )در مقایسه با اختالف دمای بین فضاهای کنترلکنترل

 (.1 وستیپ. ك. به )ر نشدهاز سطوح مجاور فضاهای کنترل

  ضریب عبور نور مرئی

کند. مقدار این ضریب برین صرفر و یرک    این ضریب سهمی از نور مرئی است که از پنجره گذر می

، روشنایی طبیعی بیشتری در اثرر ترابش خورشرید بره     است. هر چه میزان این ضریب بیشتر باشد

 یابد.داخل ساختمان راه می
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   () ضریب هدایت حرارت

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همگرن بره ضرخامت یرک مترر، در حالرت       

الف دمای دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجره کلروین اسرت.    گذرد، در زمانی که اختپایدار، می

 است.  [W/m.K]واحد ضریب هدایت حرارت 

  طبقه ساختمان

شده متوالی قرار دارد. در محاسبه تعداد طبقات یرا شرماره   بخشی از ساختمان که بین دو کف تمام

شود. بره عبرارت   ز همکف نیز به عنوان یک طبقه محسوب میهر یک از طبقات یک ساختمان، ترا

شود، و همکف طبقره اول  طبقه محسوب میدیگر، یک ساختمان که تنها یک تراز همکف دارد یک

 گردد.آن تلقی می

   عایق )عایق حرارت(

طور مؤثر کراهش دهرد.    گرما را از محیطی به محیطی دیگر بهی که انتقال مصالح یا سیستم مرکب

تواند، عالوه بر کاهش انتقال حررارت، کاربردهرای دیگرری نیرز ماننرد      در مواردی، عایق حرارت می

رود. معادل عایق حررارت بره کرار مری    « عایق»باربری، صدابندی داشته باشد. در این مبحث، کلمه 

 تواند عایق حرارت محسوب شود. نیز می ، هواتحت شرایط ویژه

شود که دارای ضریب هردایت حررارت   عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطالق می

 باشد. K/W2m ۵/۱.یا بیشتر از  و مقاومت حرارتی مساوی W/m.K ۱1۵/۱کمتر یا مساوی 

   کاری حرارتی )گرمابندی(عایق

های حرارتی برای محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی. سیستم استفاده از عایق

 کاری حرارتی باید دو شرط زیر را دارا باشد:  عایق

ای بیشرتر  شرده از حرد مشرخص   عایق حرارتری مقاومت حرارتی کل پوستة خارجی به همراه  -

 باشد؛  

 ای بیشتر نباشد.  شدهت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخصضریب هدای -

تروان مقاومرت حرارتری    در برخی موارد، با انتخاب مناسب مصالح مورد نیاز در پوستة خارجی، مری 

 تأمین کرد.   عایق حرارتی یادشده در مقررات را بدون استفاده از
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سایش حرارتی در فضراهای  کاری حرارتی مناسب عناصر ساختمان، تأمین و حفظ آدر صورت عایق

 گردد.  پذیر میجویی در مصرف انرژی امکانآسانی و با صرفه شده بهکنترل

وسیلة یک ماده یا مصالح خاص یا با سیسرتمی برا چنردین کرارآیی صرورت       کاری حرارتی بهعایق

باشرد.   حرارتی را نیرز داشرته   تواند در عین حال نقش عایقگیرد. برای مثال، یک دیوار باربر میمی

 عنوان عایق حرارت، به جدار اضافه شود. ای ویژه، صرفاً بهولی در بیشتر موارد، تزم است تیه

   کاری حرارتی از داخلعایق

ت داخرل صرورت   کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک تیه عایق حرارت در سمعایق

 گیرد.  می

   کاری حرارتی از خارجعایق

کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک تیه عایق حرارت در سرمت خرارج صرورت    عایق

 گیرد.  می

   کاری حرارتی پیرامونیعایق

کاری حرارتی با عرضی محدود در کرف روی خراك، در مجراورت و امترداد دیوارهرای پوسرتة       عایق

 خارجی ساختمان.

  کاری حرارتی همگنعایق

ای، در ای و غیر سازهساختمانی مصرف شده، اعم از سازه کاری حرارتی که در آن مصالحنوعی عایق

 باشد.  بخش اعظم ضخامت پوستة خارجی )دیوار، سقف، کف(، مقاومت حرارتی زیادی داشته

   عناصر ساختمانی

اسرت  طراحی و ساخته شدهای ای یا غیر سازههایی از ساختمان که برای تأمین نیازهای سازهبخش

 کند )مانند بام، سقف، دیوار و بازشو(. می تأمین و در پیوند با یکدیگر، یکپارچگی ساختمان را

  عوامل ویژه

کننرد )ر.ك.  جویی در مصرف انرژی، تعیین میعواملی که وضعیت ساختمان را، از نظر میزان صرفه

 (.  ۸-۸-6۱به بخش 
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  شدهفضای کنترل

ها توسط تجهیزات سرمایی، گرمرایی  هوای داخل آن دمایهایی از فضای داخل ساختمان که بخش

 و تهویه مطبوع کنترل شود.

  نشدهفضای کنترل

نیست )هماننرد درز   هاآندر بر گیرنده  شدهکنترلهایی از فضای ساختمان که تعریف فضای بخش

هرای  هرایی کره فاقرد پایانره    هرا و پارکینرگ  هرا، داتن انقطاع هوابندشده بین دو ساختمان، راه پلره 

 اند(.  گرمایشی و سرمایشی

   کاربری ساختمان

)ر.ك. بره  سازمان برنامره و بودجره کشرور    شده از سوی بندی ارائهنوع کاربرد ساختمان طبق گروه

« کراربری »جرای واژه  (. شایان ذکر است که در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان، بره ۴ وستیپ

 است.کار رفتههب« نحوة تصرف»ت عبار

  کف

نشرده یرا   شده، و در پایین با خاك، فضای کنتررل عنصر ساختمانی افقی که در بات با فضایی کنترل

 شود.فضای خارجی در تماس است. کف بخشی از پوستة خارجی ساختمان محسوب می

  کفایت نور روز

شرده شردت روشرنایی در    درصد ساعات مورد استفاده فضا در طول سال، که حداقل میزان تعیرین 

 گردد.می تأمین کار( توسط نور روزسطح  منطقه موردنظر )

  کفایت نور روز در فضا

شده برای حداقل میزان شدت روشنایی تعیینکه  ،منطقه موردنظر )سطح کار(درصدی از مساحت 

 .شودمی تأمین درصد ساعات تعیین شده در طول سال

  کلید قطع و وصل 

های روشنایی. با ایرن روش قطرع و وصرل،    یک نوع کلید برای قطع و وصل کردن مدارها و یا چراغ

ر عام و در شرایط عادی، محدود به مقدار جریان مدار طومساحت تحت پوشش سیستم روشنایی به

 روشنایی، کلید محافظتی مدار و جریان نامی کلید قطع و وصل مدار است.
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  (PLC) ریزیکننده اتوماتیک قابل برنامهکنترل

ریزی شده و در مدارهای روشرنایی و سرایر   ده برای فرمان و کنترل اتوماتیک برنامهکنناین  کنترل

ریرزی و  های متعرارف شرامل برنامره   رود. این سیستم حداقل دارای قابلیتکار میمدارهای برقی به

ای، مقطعی و یا تکراری، دارای یک ترا چنرد کانرال خروجری فرمران و      تنظیم ساعتی، روزانه، دوره

صرورت مسرتقل، برر    ریزی هرر کانرال بره   حه نمایش و صفحه کلید برای تنظیم و برنامهکنترل، صف

 باشد.اساس مشخصات فنی تولید، می

   نامه فنی معتبرگواهی

نامه فنی گواهی مدرك فنی تأییدکننده کارایی یک محصول و انطباق آن با مقررات ملی ساختمان.

شرود، و تراریا اعتبراری دارد کره بایرد در زمران       صادر مری  نهاد دارای صالحیت قانونیتوسط یک 

 .اجرای ساختمان بررسی شود و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل گرددطراحی و 

  محدودة آسایش )حرارتی(

کننردگان در  ساکنان یا استفاده %۱۱شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود شده برای محدوده تعریف

 احساس آسایش دارند.  از نظر حرارتی آن

  مقاومت حرارتی

معکوس شار حرارتی گذرنده از تیه، زمانی که از یک جدار:  (توپرهمگن )مقاومت حرارتی یک تیه 

شرده از مصرالح   تشرکیل  ختالف دمای سطوح محصورکننده تیه یک درجه باشد. بررای یرک تیره   ا

 نسبت ضخامت تیه به ضریب هدایت حرارتی آن. همگن، مقاومت حرارتی برابر است با 

مقاومت حرارتی یک تیه هوای محبوس در یک جدار: مقاومرت حرارتری معرادل یرک تیره هروای       

زمران صرورت   صرورت هرم  ارت از طریق هدایت، همرفت و ترابش، بره  محبوس که در آن انتقال حر

معکوس شار حرارتی است، زمانی که اختالف دمای )تیه هوای محبوس( گیرد. مقاومت حرارتی می

 سطوح محصورکننده تیه هوا یک درجه باشد.

در  ضریب تبادل حرارتمعکوس جدار:  (یا خارجی)مقاومت حرارتی تیه هوای مجاور سطح داخلی 

شار حرارتی گذرنده از سطح داخلی )یا خارجی( جدار، زمانی که اختالف سطح جدار، و یا معکوس 

   دمای بین سطح داخلی )یا خارجی( جدار و هوای محیط داخل )یا خارج( یک درجه باشد.
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هاسرت.  های هرر یرک از تیره   مقاومت حرارتی جدار متشکل از چند تیه مساوی با مجموع مقاومت

 است.  K/W]2[mآن   یکایشود و نمایانده می  Rحرارتی با  مقاومت 

   نشت هوا

از منافرذ و مجراهرایی غیرر از    نشرده،  صورت ناخواسته و کنتررل به ورود یا خروج هوا در ساختمان،

 است.بینی شدهیشهایی که برای تعویض هوا پمحل

 نهاد دارای صالحیت قانونی

اسرت. نهراد دارای   تأییرد گردیرده   شرده نهادی که صالحیت آن برای انجرام شررح خردمات تعیرین    

 غیر از برچسرب انررژی تجهیرزات،   شده در این مبحث، بهصالحیت قانونی، برای تمامی موارد مطرح

  .گرددمشخص می وشهرسازیتوسط وزارت راه

 ،«کرارایی انررژی  »و « نیاز انررژی »های سازی مورد استفاده در روشافزارهای شبیهدر خصوص نرم

مقرررات   6۱کمیته تخصصی مبحث افزار نرمگذاری و تأیید صحهنهاد دارای صالحیت قانونی برای 

 .استملی ساختمان 

  واحد مسکونی

 وپزپختکل از یک اتاق یا بیشتر، که امکانات کامل و مستقل )خواب، خوراك، یک واحد خانه، متش

 و بهداشت( برای زندگی یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد.  

   هوابندی

 دهندة آن. جلوگیری از ورود و خروج هوا، از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیل

 

 هابندی ساختمانگروهکننده و عوامل ویژه تعیینبندی گونه  91-2-2

جرویی الزامری در مصررف انررژی، کره در ایرن مبحرث بررای پوسرتة خرارجی           حداقل میزان صرفه

اسرت. براسراس ایرن عوامرل     عامرل ویرژة اصرلی وابسرته      سره اسرت، بره   ها مشخص شدهساختمان

 گروه ساختمان، به قرار زیر است:کنندة شوند. عوامل ویژة اصلی تعیینبندی میها گروهساختمان

 کاربری ساختمان؛ -
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 محل استقرار ساختمان؛سرمایی( ساتنه  -درجه انرژی )گرمایی -

 سطح زیربنای مفید ساختمان؛  تعداد طبقات و  -

پرداخته  ها،بندی ساختمانبندی هر یک از عوامل فوق و سپس به گروهدر این بخش، ابتدا به گونه

 شود.  می

 کنندهندی عوامل ویژه تعیینبگونه  91-2-2-9

 بندی کاربری ساختمانگونه  91-2-2-9-9

بندی شوند. برای تعیین گونهها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم میساختمان

 رجوع شود. ۴ وستیپساختمان از نظر نوع کاربری به 

مترمربرع، و برا کراربری     6۵۱هایی از ساختمان، با مسراحت بریش از   بخش در صورتی که بخش یا

ترر سراختمان( جرزو فضراهای داخلری      متفاوت با کاربری عمومی ساختمان )کاربری بخرش برزرگ  

بندی جداگانه منظور شود و مقرررات مربروط بره    ساختمان محسوب شود، باید برای هر بخش گروه

 بندی رعایت شود.آن گروه

سرمایی(  -)گرماییدرجه انرژی از نظر  مناطق مختلف کشوری بندگونه  91-2-2-9-2

 ساالنه 

 اند:، سه گونهساتنهسرمایی(  -)گرمایی انرژی درجه در این مبحث، مناطق مختلف کشور، از نظر

 ساتنه کم؛انرژی  درجهمناطق دارای  -

 متوسط؛مناطق دارای درجه انرژی ساتنه  -

 زیاد.مناطق دارای درجه انرژی ساتنه  -

انرد،  ی ایسرتگاه هواشناسری  کشور، کره دارا  شهر ۸۴۵درجه انرژی ساتنه بندی ، گونه6 وستیپدر 

است. در صورتی که شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست ذکر نشرده باشرد، بایرد    درج شده

 ل قرار گیرد.ترین ایستگاه هواشناسی مندرج در این پیوست مالك عمنزدیک
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 سطح زیربنای مفید ساختمانو  تعداد طبقاتبندی گونه  91-2-2-9-3

 اند:دو گونه به سطح زیربنای مفیدتعداد طبقات و ها از نظر در این مبحث، ساختمان

 ؛مترمربع ۸۱۱۱ ازکمتر زیربنای مفید  باکمتر طبقه و  ۱های ساختمان -

مسراوی یرا بیشرتر از    یا با زیربنای مفید طبقه  ۱های با بیش از ها )ساختماندیگر ساختمان -

 .(مترمربع ۸۱۱۱

 گیری از انرژی خورشیدیبندی از نظر شرایط بهرهگونه  91-2-2-9-4

 شوند:گیری از انرژی خورشیدی، به دو گونه تقسیم میها، از نظر شرایط بهرهساختمان

 گیری مناسب از انرژی خورشیدی؛دارای امکان بهرههای ساختمان -

 گیری از انرژی خورشیدی.دارای محدودیت در بهره هایساختمان -

 وستیپشود که، مطابق گیری مناسب از انرژی خورشیدی شناخته میساختمانی دارای امکان بهره

دارای نیاز غالب سرمایی نباشد، مساحت جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنروب  ، 6

نهم زیربنای مفید ساختمان باشرد، و همچنرین موانرع ترابش نرور خورشرید بره        غربی بیش از یک

 شود. درجه نسبت به افق دیده ۸۵ای کمتر از ساختمان با زاویه

گیرری از انررژی   ساختمانی که فاقد یکی از شرایط فوق باشد، ساختمان دارای محردودیت در بهرره  

 شود.خورشیدی شناخته می

 غیرمسکونیهای از ساختمانبندی نحوة استفاده گونه  91-2-2-9-5

 گردد:  های غیر مسکونی، از نظر نحوة استفاده، به دو گونه تقسیم میساختمان

روز، ای کره در هرر شربانه   استفادة منقطع: استفاده از ساختمان )یا بخشری از آن(، بره گونره    -

ف کم ده ساعت در روند استفاده وقفه بیفتد و بتوان کنتررل دمرا در محردودة متعرار    دست

 زمان اشغال فضاها را متوقف کرد.

ای که تعریف اسرتفاده منقطرع   استفادة مداوم: استفاده از ساختمان )یا بخشی از آن( به گونه -

 بر آن صادق نباشد.
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 شوند:عنوان فضاهای با استفادة مداوم تلقی میهای زیر، فضاهای با استفادة منقطع، بهدر حالت

 (؛۸ وستیپ ضاهای مربوط )ر.ك. بهاینرسی حرارتی زیاد جدارهای ف -

شده زیر محدودة دمای تعیین درجة سلسیوس 7عدم امکان کاهش دمای هوای فضا بیش از  -

درجرة سلسریوس براتی محردودة دمرای       7افزایش آن  به مقردار  بریش از   عدم امکان یا 

 برداری ساختمان.هرهبعدم های برای زمانشده تعیین

  هاساختمان گروهتعیین   91-2-2-2

برای طراحی ساختمان، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، تزم است ابتدا گروه ساختمان تعیرین  

 ها به قرار زیر است:چهارگانة ساختمانهای گروه ،گردد. در این مبحث

 نرژی؛ جویی در مصرف اصرفه های در اولویت بات از نظرساختمان :6گروه  -

 جویی در مصرف انرژی؛های در اولویت متوسط از نظر صرفهساختمان: ۸گروه  -

 جویی در مصرف انرژی؛های در اولویت پایین از نظر صرفهساختمان: 6گروه  -

 جویی در مصرف انرژی؛پایین از نظر صرفهبسیار های در اولویت : ساختمان۴گروه  -

ایرن   ۴ وسرت یپل ویژة اصرلی و براسراس جردول منردرج در     پس از تعیین عوام ها،گروه ساختمان

بنردی فروق   گرروه  «۴یرا   6، ۸، 6ساختمان گرروه  »شود. در این مبحث، مراد از مبحث، تعیین می

 است.

، با استفاده از یکری از  ۴-6۱باید، عالوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش  6تا  6 روههای گساختمان

رعایت ، تنها ۴های گروه در مورد ساختمانطراحی شوند.  ۸-6-6۱ بخش شده درهای تعیینروش

 .الزامی است این مبحث ۴-6۱ فصلضوابط اجباری 
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جوئی در مصرف انرژی تمامی مدارك مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفهتزم است 

افزارهای در نظر و نرم آماده گردد. روش 6-6-6۱در زمان اخذ پروانة ساختمان، مطابق ضوابط بند 

 این مبحث باشند. ۸-6-6۱شده برای طراحی نیز باید مطابق بند گرفته

جوئی مدارك مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه  91-3-9

 در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانة ساختمان

ییرد سراختمان از نظرر ضروابط     أت بررای  ،در زمان اخذ پروانره سراختمان، تزم اسرت مردارك زیرر     

 ارائه گردد: ،ی در مصرف انرژیجویصرفه

 انرژی لیستچک  91-3-9-9

 لیست انرژی باید حاوی اطالعات زیر باشد:چک

 ؛مشخصات ساختمان )شامل آدرس، مشخصات مالک و ...( -الف

 (؛۴ وستیپو  6-6-۸-۸-6۱کاربری ساختمان )مطابق زیربند  -ب

 (؛6 وستیپ و ۸-6-۸-۸-6۱درجه انرژی ساتنة محل استقرار ساختمان )مطابق زیربند  -پ

 (؛6-6-۸-۸-6۱سطح زیربنای مفید ساختمان )مطابق زیربند  -ت
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تعیرین   ۸-۸-۸-6۱گروه ساختمان )که بر اساس عوامل ویژه اصلی یاد شده و مطابق بنرد   -ث

 شود(؛می

 (؛۵-6-۸-۸-6۱نحوة استفاده از ساختمان )منقطع یا غیرمنقطع، مطابق زیربند  -ج

 ؛۸-6-6۱روش مورد استفاده برای طراحی ساختمان، مطابق بخش  -چ

 ؛اطالعات مهندس طراح و تاریا طراحی -ح

 ؛رتبه انرژی ساختمان -خ

 ؛ مشخصات کلی عناصر پوسته خارجی )ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع( -د

 هررای حرارترری مصرررفی در سرراختمان، مطررابق بنررد   ات فنرری مصررالح و عررایق مشخصرر -ذ

های و ارائه تصویر صفحات مورد استفاده از مرجع مورد نظر )از جمله پیوست 6۱-۴-۸-6 

 مبحث(؛ ۱و  7

 دهندة پوستة خارجی ساختمان:مشخصات حرارتی جدارهای تشکیل -ر

شرده در آن برا توجره بره     های فنی مورد استفاده و الزامرات تعیرین  حلمجموعه راه -6

 این مبحث؛  ۱، مطابق پیوست  هاآنکاری حرارتی موقعیت جدارها و نحوة عایق

، مطرابق  ، در صورت استفاده از روش تجرویزی (طرح و مرجع)حرارتی  هایمقاومت -۸

 ؛۵-6۱فصل 

یکری از  سراختمان، در صرورت اسرتفاده از     (طررح و مرجرع  )ضرایب انتقال حرارت  -6

-6۱، یا نیاز انرژی مطابق فصل 1-6۱ای )کارکردی( مطابق فصل موازنه هایروش

 ؛۱-6۱فصل  یا کارایی انرژی مطابق، 7

وری انررژی  ها و نورگیرهای سقفی )طرح و مرجع( و بهرره جزئیات مربوط به پنجره -۴

 )ضریب انتقال حرارت، ضریب بهره گرمایی خورشیدی، ضریب عبور مرئی(؛ هاآن

ده از روش نیاز انرژی ساختمان، ، در صورت استفا(طرح و مرجع)مقدار نیاز انرژی ساختمان  -ز

 ؛7-6۱مطابق فصل 

، در صرورت اسرتفاده از روش کرارایی    (طرح و مرجرع )مقدار مصرف انرژی ساتنه ساختمان  -ژ

 ؛۱-6۱انرژی ساختمان، مطابق فصل 
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و مشخصرات فنری    أسیسرات مکرانیکی )طررح و مرجرع(    تهرای  مشخصات کلری سیسرتم   -س

آب گررم(، و   ترأمین  های مکانیکی )گرمایی و سررمایی، تهویره و تهویرة مطبروع و    سیستم

 ؛6-6-۴-6۱بازدهی انرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق بند 

ار سررمایی و گرمرایی سراختمان، تعیرین     دفترچه محاسبات مکانیکی )شامل محاسبات بر  -ش

هرای  ظرفیت و بازدهی تجهیزات تأسیسات مکانیکی( در صورت طراحری برا یکری از روش   

 ؛«کارایی انرژی»و یا « نیاز انرژی»

و مشخصرات فنری    الکتریکری و تجهیرزات )طررح و مرجرع(    هرای  مشخصات کلی سیستم -ص

دفترچره  و  هرای روشرنایی(،  و سیسرتم  الکتریکری  هرای برقری )شرامل موتورهرای    سیستم

در صرورت   جرویی در مصررف انررژی(،   برقی )مرتبط با موضوع صررفه محاسبات تأسیسات 

 ؛«کارایی انرژی»و یا « نیاز انرژی»های طراحی با یکی از روش

هرای تجدیدپرذیر. در   های برر پایره انررژی   انرژی توسط سامانه تأمین امکان یا عدم امکان -ض

 تزم است موارد زیر مشخص گردد: ،تأمین صورت وجود امکان

مرورد نیراز، و برازدهی    هرای تجدیدپرذیر   های بر پایه انررژی سیستممشخصات فنی  -6

 ؛۵-۴-6۱ بخشانرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق 

هرای  نررژی هرای برر پایره ا   سیسرتم توسط  تأمین حداکثر میزان برق و گرمای قابل -۸

 ؛۵-۴-6۱ بخشمطابق ، تجدیدپذیر

هرای  های بر پایه انرژیشده برای نصب سامانهبینیپیش هایمحلجانمایی و متراژ  -6

   ؛۵-۴-6۱ بخشمطابق  ،تجدیدپذیر

های تجدیدپرذیر  های بر پایه انرژیسیستماتصال شده برای هتمهیدات در نظر گرفت -۴

 بخرررشمطرررابق  ،هرررای تأسیسرررات مکرررانیکی و الکتریکررری  بررره سیسرررتم 

 6۱-۴-۵. 

 انرژی سازیمدل اطالعات  91-3-9-2

ی، اطالعات زیر نیرز  انرژ لیستچکعالوه بر  ،در صورت استفاده از روش نیاز انرژی و کارایی انرژی

 باید ارائه شوند:
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شده، شامل میزان مصرف انرژی سراتنه سراختمان   های انجامای از محاسبات و تحلیلخالصه -

روش کارایی انررژی برا اسرتفاده از مقرادیر     مرجع و ساختمان طرح )در صورت استفاده از 

 معیار مصرف تنها محاسبات مربوط به ساختمان طرح ارائه شود(

 افزاری که برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته استخصات نرممش -

هرای احتمرالی مشخصرات فنری     بر در ساختمان، و تفراوت فهرست امکانات و تجهیزات انرژی -

 با مشخصات استاندارد هاآن

 شده در این روش طراحیفهرست انطباق موارد مختلف با الزامات در نظر گرفته -

 شدهضیات در نظر گرفتهو فر سازیمدلروش  -

افزار و میزان مصرف انرژی تفکیکری روشرنایی، تجهیرزات داخلری،     های نرماطالعات خروجی -

ها و دیگر تجهیزات سیستم ، فنی، سیستم سرماییمصرفی، سیستم گرمای گرمآب سیستم

 باشد. ها(تهویه مطبوع )نظیر پم 

 افزارخطاهای احتمالی اعالم شده توسط نرم -

 های ساختمان قشهن  91-3-9-3

های ساختمان، شامل پالن طبقات، پالن بام، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسرتة خرارجی   نقشه

هرای  هسرتند. در نقشره   های تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکری سراختمان  ، نقشهساختمان

گرروه سراختمان از   کاری حرارتی متناسب با پالن طبقات، پالن بام، نماها و مقاطع، باید محل عایق

 ( مشخص شده باشد.  ۴ وستیپجویی در مصرف انرژی )نظر میزان صرفه

)برر    6:6۱یرا   6:۵، 6:۸، 6:6هایی از قبیل جزئیات اجرایی پوستة خارجی ساختمان باید با مقیاس

کراری حرارتری و مشخصرات فنری مصرالح      قنحروة اجررای عرای    هاآنحسب نیاز( تهیه شوند؛ و در 

 دهندة پوستة خارجی مشخص شده باشد.  تشکیل

های تولید، توزیع و کنترل مصرف انررژی، جرداول   های تأسیسات مکانیکی باید شامل سیستمنقشه

بره   مندی نیازها، منابع و کلیه اجزاها، کاناللولهکاری عایقمشخصات تجهیزات مکانیکی و جزئیات 

 باشند. حرارتی یکارعایق
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هرای تزم  های تأسیسات برقی باید قدرت برق مصرفی، مشخصات فنی عمومی و یادداشتدر نقشه

هرا، وسرایل،   کار رفته در طرح تأسیسات برقری از جملره لروازم، دسرتگاه    ههای بو مورد نیاز سیستم

ذکر شرده و   های تأسیسات مشخص وسیستم کنندهکنترلیا  کنندهمصرفتجهیزات و دیگر اجزای 

هرا، وسرایل، تجهیرزات،    های تأسیسات برق نشان دهنرده محرل فیزیکری لروازم، دسرتگاه     نیز نقشه

های طرح تأسیسات بررق باشرد )بررای جزئیرات     ها، مدارها و دیگر اجزای مورد نیاز سیستمدیاگرام

 بیشتر به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان رجوع شود(.

های مربوط به تمامی طبقرات آن بایرد ارائره گرردد؛ و در مروارد      در صورت احداث ساختمان، نقشه

بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، یا توسعه سراختمان، تنهرا ارائرة اطالعرات مربروط بره واحرد یرا         

بررده و  هرای نرام  صورت خواهد گرفت کافی است. تمامی نقشه هاآنواحدهای مستقل که تغییر در 

 و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد.  مشخصات فنی مربوط باید به تأیید

در هماهنگی افزارهای نرم کارگیریبه ومختلف طراحی های روش  91-3-2

 با مقررات

 6-۸-6-6۱مقرررات ملری سراختمان بره چهرار روش مختلرف ذکرر شرده در          6۱رعایت مبحرث  

 پذیر است. امکان

(، ۴-6۱بر ضوابطی که تزم است در تمامی شرایط رعایت گردد )موارد فصرل  در این مبحث، عالوه 

(، کره بایرد   ۱-6۱ترا   ۵-6۱هرای  و فصل 6-۸-6-6۱بند است )چهار روش طراحی نیز مطرح شده

با اسرتفاده از یکری از ایرن چهرار روش      6-6-6۱شده در بخش های تعیینطراحی انرژی ساختمان

 صورت گیرد.

 طراحیهای روش  91-3-2-9

 است:شرح زیر تعریف گردیده، به6۱ث چهار روش اصلی طراحی مطابق مبح

 ۵-6۱ فصلروش تجویزی مطابق  -

 1-6۱ فصلای )کارکردی(، مطابق روش موازنه -

 7-6۱ فصلروش نیاز انرژی ساختمان، مطابق  -



 مبحث نوزدهم

6۱ 

 ۱-6۱ فصلروش کارایی انرژی ساختمان، مطابق  -

اند که فرایند طراحی پوسته شده ای در نظر گرفتهگونهای و نیاز انرژی بهتجویزی، موازنههای روش

ف ایرن سره روش، روش   خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مستقل از یکدیگر باشرد. برر خرال   

 -6-6۱ شرکل  در صورت یکپارچه و تلفیقی اسرت. کارایی انرژی ساختمان مستلزم انجام طراحی به

 نمودار مراحل مختلف طراحی در چهار روش ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است. 6

 از تروان مری  هرا، در تمرامی مروارد   سراختمان  ی در انواعمقررات مل 6۱برای کنترل رعایت مبحث 

های تجویزی و برای استفاده از روش گرفت، اما بهرهنیاز انرژی و کارایی انرژی ساختمان های روش

 هایی به شرح زیر وجود دارد:ای محدودیتموازنه

 ای )کارکردی(های تجویزی و موازنهشرایط الزم برای استفاده از روش  91-3-2-9-9

صرورت  شرط زیر )به پنجای )کارکردی(تنها در صورت تحقق های تجویزی و موازنهه از روشاستفاد

 زمان( مجاز است:هم

ترر از  نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما )برای هر یک از نماهای سراختمان( کرم  الف( 

 درصد باشد؛ ۴۱

 مترمربع باشد؛ ۸۱۱۱ یا مساویب( زیربنای مفید ساختمان کمتر 

نشده نظیر پارکینگ و انبار( )بدون احتساب طبقات مربوط به فضاهای کنترل اد طبقاتپ( تعد

 باشد؛ طبقه ۱ کمتر یا مساوی

 ؛( متوسط یا زیاد باشد۸اینرسی حرارتی ساختمان )مطابق پیوست ت( 

هرای صرادر شرده توسرط وزارت     نامره هرا و بخرش  ممنوعیت و محدودیتی در دسرتورالعمل ث( 

توجه به محل قرارگیری سراختمان )اسرتان، شرهر، ...( و مشخصرات آن     وشهرسازی، با راه

 )تعداد طبقات، متراژ، کاربری، ...(، در این خصوص، وجود نداشته باشد.
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 نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این مبحث 9 -3-91 شکل



 مبحث نوزدهم

۴۱ 

 های طراحی ارائه شدههای روشویژگی معرفی  91-3-2-9-2

 است.های چهار روش طراحی ارائه شده در این مبحث نشان داده شدهویژگی 6-6-6۱ دولجدر 

ها اقدام به طراحی تواند با در نظر گرفتن شرایط و امکانات پروژه بر اساس یکی از روشطراح می

 نماید.

 *های مختلف طراحیهای روشویژگی  9-3-91 دولج

 کارایی انرژی نیاز انرژی ایموازنه تجویزی های طراحیروش

سهولت 
 طراحی

 پوسته خارجی
نیاز به محاسبات 

 عددی

محاسبه ساده با 
افزارهای نرم

کاربرگی )نظیر 
excel) 

سازی شبیه نیاز به
افزار( برای )با نرم

تعیین میزان نیاز 
 انرژی سالیانه

نیاز به 
سازی شبیه

 یکپارچه 
 افزار()با نرم

برای تعیین 
میزان مصرف 
 انرژی سالیانه

 تأسیسات مکانیکی
نیاز به محاسبات 

 عددی

نیاز به محاسبات 
 عددی

نیاز به محاسبات 
 عددی

 تأسیسات برقی
محاسبات  نیاز به

 عددی

نیاز به محاسبات 
 عددی

نیاز به محاسبات 
 عددی

امکان 
یابی دست

به 
های حلراه

 اقتصادی

    پوسته خارجی
  
 صورت جزئی به

  
 صورت جزئیبه

    تأسیسات مکانیکی 

    تأسیسات برقی

 سهولت

کنترل، 
 نظارت

 نسبتاً پیچیده نسبتاً ساده ساده پوسته خارجی

 ساده ساده ساده تأسیسات مکانیکی پیچیده

 ساده ساده ساده تأسیسات برقی

 دامنه کاربرد

های ساختمان

شده در بخش تعیین

و بخش  6۱-6-6

6۱-6-۸-6-6 

های ساختمان

خش شده در بتعیین

و بخش  6۱-6-6

6۱-6-۸-6-6 

های ساختمان

شده در بخش تعیین

6۱-6-6 

های ساختمان

شده در تعیین

 6-6-6۱بخش 

نیاز به 
متخصص 

 انرژی 
برای 

 طراحی

   پوسته خارجی
متخصص  به نیاز
  سازیمدل برای

د به کار نیازمن
گروهی 
متخصصین 

 سازیمدل
 انرژی

    تأسیسات مکانیکی

    تأسیسات برقی

  یکپارچهصورت امکان طراحی به

  
صورت جزئی به

ه )بین اجزای پوست
 خارجی(

  
صورت جزئی به

)بین اجزای پوسته 
 خارجی(

 

 پذیرکامال امکان= ، پذیر= امکان= غیرممکن،  ×* توضیحات: 
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 افزارهای( مورد تأییدابزارهای تحلیلی )نرم  91-3-2-2

-6۱ )فصل ینرژا ییکارا ای( 7-6۱فصل ) یانرژ ازین یهامطابق روش یتزم است در صورت طراح

 ینهراد دارا  دییمعتبر و مورد تأ یشده بر اساس استانداردها یاعتبارسنج یاانهیرا یافزارها(، نرم۱

در بخرش   یانرژ ازیروش ن یافزارها، براحداقل نرم یهایژگی. وردیمورد استفاده گ یقانون تیصالح

 است.شده نییتع 6-6-۱-6۱در بخش  یانرژ ییروش کارا ی، و برا6۱-7-6-6



 مبحث نوزدهم

۴۸ 
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 ضوابط اجباری  91-4

 

 طراحی، الزامی است.های تمامی روش در تمامی موارد و فصلشده در این رعایت ضوابط تعیین

دیگرری نیرز    مبحث(، منطبق با مقررات، ضوابط۴ وستیپ)مطابق  6تا  6گروه های برای ساختمان

 است.مختلف طراحی ارائه گردیدههای ، برای روش۱-6۱تا  ۵-6۱باید رعایت شود که در فصول 

شده در این مبحث، رعایت اصول کلی مطرح برای احی با هر یک از چهار روش مطرحدر صورت طر

شده الزامی است. عالوه بر این، ضوابط عمومی مطرح برای پوسته خارجی، اتخاذهای هریک از روش

شرده نیرز الزامری اسرت. رعایرت ضروابط اختصاصری مطررح بررای          اتخراذ هرای  در هر یک از روش

هرای  آور است که هدف طراحی ساختمانانرژی تنها زمانی الزامو بسیار کمانرژی کمهای ساختمان

عبرارت دیگرر، در صرورتی کره طرراح مایرل باشرد سراختمان         بره  انرژی باشد.انرژی و بسیار کمکم

هرای منطبرق برا    شرده بررای سراختمان   بر ضوابط تعریرف مصرف طراحی نماید، تزم است عالوهکم

هرای  های مختلف طراحی، برای سراختمان ضاعفی نیز، که در روش، معیارهای م6۱مقررات مبحث 

 اند، رعایت شوند.شده انرژی در نظر گرفتهانرژی و بسیار کمکم

بسریار   یرا انرژی های کمشده برای ساختمانمعیارهای تعیین اصول کلی و تمامی در صورت رعایت

 گردد.به ساختمان فراهم می هاانرژی، امکان اطالق این عنوانکم

 



 مبحث نوزدهم

۴۴ 

 الزامات کلی  91-4-9

شده در رعایت ضوابط تعیین، ۴تا  6گروه  هایساختمانهای نو )نوسازی( پروژهدر خصوص تمامی 

، طراحری مطرابق   6تا  6های گروه الزامی است. عالوه بر این، تزم است برای ساختمان ۴-6۱فصل 

 انجام شود. ۱-6۱تا  ۵-6۱های شده در فصلرحهای مطیکی از روش

 شود: موارد زیر توصیه می نیزبهسازی بازنوسازی و های تمامی پروژهمورد در 

الزامرات مربروط بره    اتمکران  ، حتری های بازنوسازی و بهسرازی اساسری  در مورد تمامی پروژه -

 ( مورد رعایت قرار گیرد؛نوسازیهای نو )ساختمان

در حردی   مقاومرت حرارتری نمرا    اتمکران حتری محدود به نما باشرد،  بهسازی در صورتی که  -

 بخرش  شده در روش تجرویزی )ر.ك. بره  مقادیر تعیین مساوی یا بیشتر از افزایش یابد که

  شود؛( 6۱-۵-۸

بخش روبراز سراختمان و تبردیل آن بره     یک محدود به مسقف کردن بهسازی در صورتی که  -

در شرده  قسرمت بهسرازی  مقاومت حرارتری عناصرر    اتمکانحتیشده باشد، فضای کنترل

 بره  شرده در روش تجرویزی )ر.ك.  از مقادیر تعیینحدی افزایش یابد که مساوی یا بیشتر 

 . شود( ۸-۵-6۱ بخش

 پوستة خارجی ساختمان  91-4-2

 کاری حرارتی های عایقمشخصات فیزیکی مصالح و سیستم  91-4-2-9

های عرایق حررارت   ها از مصالح و سیستمکاری حرارتی ساختمانکه برای عایقصورتیدر  (الف

ئیرات کلیره جردارهای خرارجی و داخلری سراختمان،       جزمتعارف استفاده شود، تزم است 

، چگالیضریب هدایت حرارتی، مانند مصالح مورد استفاده در این جزئیات، مشخصات فنی 

ها و مراجع مورد اسرتفاده بررای اسرتخراج مشخصرات فنری      عایق پوشش محافظ احتمالی

 درج شده باشند. 6۱ها و مدارك مربوط به محاسبات مبحث مذکور در نقشه
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و  7 وسرت یپجرداول  مشخصات فنی مصالح باید از مراجع معتبرر علمری و فنری، از جملره      (ب

استخراج شوند و تصویر صفحات مورد استفاده مد نظر جزء مدارك این مبحث،  ۱ وستیپ

 باشد.   6۱ات مبحث مربوط به محاسب

که مشخصات فنری   خصوصیدر صورتی که مقادیر مربوط به مصالح یا اجزای ساختمانی به (پ

صرالحیت   دارای هاینهاد شده توسطمطرح دیگرو منابع ، ۱ وستیپو  7 وستیپدر  هاآن

ای مدعی باشد که تولیداتی برا مقرادیر و مشخصرات حرارتری     یافت نشود، یا سازنده قانونی

شده در مراجع معتبر عرضه کرده است، تزم است گواهی فنی معتبر بهتر از مقادیر تعیین

آن محصوتت ضمیمة مدارك گردد. گواهی فنی باید حاوی ضررایب هردایت حررارت، یرا     

چگرالی  های مورد استفاده در طراحی ساختمان، محصول، با ضخامتهای حرارتی مقاومت

جانبة محصرول باشرد. در ایرن صرورت،     و دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه

مقادیر ذکرشده در گواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، در طراحری و محاسربات مرالك عمرل     

ی از محصوتت دارای برچسب انررژی،  گیرخواهد بود. به این نکته باید توجه شود که بهره

، تا حرد امکران در   با عملکرد حرارتی بهبودیافتههای حرارتی یا در و پنجرههای مانند عایق

 اولویت قرار گیرد. 

های سراختمان  در جدار حرارتی ، از عایق6۱که برای رعایت مقررات ملی مبحث در صورتی (ت

ها، گواهی فنی مربوط به عایق مورد نظرر کره   استفاده شود، باید قبل از شروع اجرای جدار

، جهت تأیید به نراظر سراختمان ارائره    است "الف"حاوی مشخصات فنی ذکر شده در بند 

 شود.

باشرد،  رسیده به پایاننامه فنی محصول مورد استفاده اگر در زمان اجرا، مدت اعتبار گواهی (ث

بر( دیگری که مشخصات مشرابه یرا   نامه فنی معتآن را با محصول )دارای گواهیاست تزم 

کره بررای    اسرت بهتر دارد جایگزین شود. در صورت عردم وجرود چنرین محصرولی، تزم     

شده در طراحی، ضخامت تیه عرایق حرارتری، برر مبنرای     تعیینهای یابی به مقاومتدست

 ی شود.، بازبین7 وستیپشده در مقادیر ارائه



 مبحث نوزدهم
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 پوسته خارجی ساختمانغیر نورگذر مشخصات حداقل جدارهای   91-4-2-2

تواند متفاوت باشد، ولی در تمرامی  مشخصات حرارتی جدارهای مختلف، بسته به روش طراحی می

 6-6-6۱هرای بنرد   سراختمان  شرایط، تزم است مقاومت حرارتی تمامی جدارهای پوسته خرارجی 

 باشد:   6 -۴-6۱ جدولبیش از مقادیر ارائه شده در 

 حداقل الزم برای جدارهای پوسته خارجی ساختمانهای مقاومت  9 -4-91 جدول

 [K/W2m.مقاومت حرارتی حداقل ] 

 ۵۱/۱ دیوار

 7۱/۱ بام

 1۵/۱ کف در تماس با هوا

 مشخصات حداقل جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان  91-4-2-3

از نظرر عملکررد حرارتری تعریرف      گرروه  6ای، در مورد جدارهای نورگذر، نظیر پنجرره و درپنجرره  

ارد زیر در ارتباط با جدارهای نورگذر مورد عالوه بر این، تزم است مو (.۸ -۴-6۱ جدول) استشده

 رعایت قرار گیرد:

گیری از روشنایی هیچ وجه مانع بهرههای مورد استفاده برای جدارهای نورگذر نباید بهشیشه -

 :طبیعی شوند. برای این منظور، تزم است

بیشرتر از   (SHGCVT/) نسبت ضریب عبور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی -

 باشد. ۱/6

جردارهای  باشرد. کراربرد    ۴۱/۱از  ترجدارهای نورگرذر بیشر   (VT)ضریب عبور مرئی  -

تنها زمرانی مجراز   مساوی یا کمتر از این مقدار  (VT)عبور مرئی نورگذر با ضرایب 

و طراحری   وداست که دتیل فنی کافی بررای ترأمین روشرنایی طبیعری ارائره شر      

 رد.یژی صورت گساختمان به روش نیاز انرژی یا کارایی انر

ها و یا تجهیزات برا عملکررد حرارتری بهبرود یافتره، تزم اسرت       در صورت استفاده از فرآورده -

مدارك رسمی )صادر شده یا تأییدشده توسط نهاد دارای صرالحیت قرانونی( در خصروص    

مشخصات فنی )حرارتی( تجهیزات به مهندس ناظر ارائره گرردد. بررای مثرال، در صرورت      
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های با عملکرد حرارتی بهبودیافته، تزم است مسرتندات مربروط بره ضرریب     کاربرد پنجره

خورشیدی و ضریب عبور خورشیدی، و یا برچسب انرژی پنجره انتقال حرارت، ضریب بهره

شرده در  صرورت، تزم اسرت مقرادیر تعیرین    ضمیمه دفترچه محاسبات گردد. در غیر ایرن 

 این مبحث در محاسبات مالك عمل قرار گیرد. ۱ وستیپ
 

 *ها از دیدگاه عملکرد حرارتیبندی کیفی پنجرهگروه  2 -4-91 جدول

 نوع شیشه جنس پنجره گروه

رده حداقل 

 برچسب انرژی

 پنجره

کارایی 

 یافتهبهبود

 کارایی بات

 سیوییوپی

 شکنآلومینیومی گرما C** چند جداره

 چوبی 

 متوسطکارایی 

 سیوییوپی

 شکنآلومینیومی گرما F** دوجداره

 چوبی 

 - تمام انواع تمام انواع ساده

زم است عالوه بر کاهش ضریب انتقال حرارت، برا انتخراب   ، تیافته کارایی بهبودیابی به پنجره با برای دست توضیح : *

شرود ترا ضرریب بهرره گرمرایی خورشریدی       اجرای مناسب )پروفیل پنجره، شیشه و گاز(، تمهیدات تزم در نظر گرفتره 

(SHGC( و ضریب عبور نور مرئی )VTمتناسب با منطقه اقلیمی، جهت ،)شده تعیینهای گیری و ابعاد پنجره، در بازه

 است.باشد که در برچسب انرژی پنجره تعریف شدهمعیار مناسب بودن یک پنجره رده انرژی آن می ر داشته باشد.قرا

 66 وستیپمطابق استاندارد مربوطه در  توضیح: **

 شده با دیگر فضاهاارتباط فضاهای کنترل  91-4-2-4

رج در خای ضارر ا فریه شدرنل ررکنتی مستقیم با فضاهاطور بهباید نن ساختماشده ی کنترلفضاها

دد، بایرد  پرترشرده  ی کنتررل فضاهادر شوند. ا جداز یکردیگر   نحرو مناسربی  بره  بایدو باشند ط تباار

 .یا از نوع گردان باشند ندبسته شور ارکدخوصورت درهای ارتباطی با فضای خارج به



 مبحث نوزدهم

۴۱ 

 ها جدارهای مجاور دیگر ساختمان  91-4-2-5

ور جردا  در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که، با درز انقطاع از ساختمان قطعره مجرا  

 است، تزم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد:شده

شرده برودن   الف( در صورت پوشیده بودن کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقین داشتن به کنترل

رتی آن جدارها نیسرت، امرا در صرورتی    کاری حرافضاهای ساختمان مجاور، نیازی به عایق

که اطالعی در مورد نحوة کنترل دمایی ساختمان مجاور در دست نباشد، جدار مجراور آن  

 شود.نشده در نظر گرفته میساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل

ب( در صورت پوشیده نشدن درز میان دو ساختمان، جدار مجاور آن مانند جدار مجاور فضرای  

 شود.در نظر گرفته می خارج

در مورد آن بخش از جدارهای جرانبی سراختمان کره بردون درز انقطراع بره بنرای قطعره مجراور          

کراری حرارتری ایرن جردارها     شده باشند، نیاز به عرایق اند، اگر فضاهای بنای مجاور کنترلچسبیده

آن سراختمان ماننرد   نیست. اما اگر نحوة کنترل دمایی ساختمان مجاور معلوم نباشد، جدار مجراور  

 شود.نشده در نظر گرفته میجدار مجاور فضای کنترل

 درزبندی جدارها  91-4-2-7

 میزان نشت هوای مجاز ساختمان  91-4-2-7-9

ای باشد که میزان نشت هروا  گونهباید به های مختلفبندیهای با ردهی ساختماندرزبندی جدارها

 6 -۴-6۱ جردول  شرده در ارائره  ترین مقردار محدودکننده پاسکال کمتر از ۵۱فشار اختالف تحت 

 .باشد
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 پاسکال  50تحت اختالف فشار میزان حداکثر نشت هوای مجاز   3 -4-91 جدول

 رده

 انرژي 

 نرخ تعویض هواي حجمی 

 در ساعت( )تعداد دفعات تعویض هوا
 نرخ تعویض هواي سطحی

1/h 
  

 m/h    یا

EC ۱۱/6 ۱۱/۱ 

EC+ ۵۱/6 ۵۱/۴ 

EC++ 7۵/۱ ۸۵/۸ 
 

تزم اسرت نسربت    (تعداد دفعات تعویض هوا در سراعت  نرخ تعویض هوای حجمی ) برای محاسبه

 شده ساختمان یا زون مورد نظر تعیین گرردد. دبی کل تعویض هوای ساعتی به حجم فضای کنترل

 است. h-1یکای مورد استفاده 

سرطح  تزم است نسبت دبی کل تعویض هوای ساعت بره  نرخ تعویض هوای سطحی برای محاسبه 

 است. m/hیکای مورد استفاده  شده ساختمان یا زون مورد نظر تعیین گردد.فضای کنترل مفید

مترر باشرد،    ۱۱/6تا سقف فضاهای مورد نظر مساوی یا کمترر از   در صورتی که ارتفاع متوسط کف

تا سقف فضراهای   تر خواهد بود. اگر که ارتفاع متوسط کفمحدودکننده حجمینرخ تعویض هوای 

 تر خواهد بود.متر باشد، نرخ تعویض هوای سطحی محدودکننده ۱۱/6مورد نظر بیشتر از 

 در صرورتی کره زیربنرای مفیرد    ( ، EC++انررژی ) ( و بسریار کرم  EC+انررژی ) های کمدر ساختمان

صرورت تفکیکری، برر روی    متر مربع باشد، تزم است آزمون هوابندی، بره  ۵۱۱۱ساختمان بیش از 

 متر مربع انجام شود. ۵۱۱۱های ساختمان با مساحت کمتر از زیربخش

 درزبندی عناصر ساختمانی و محل اتصال آنها به یکدیگر   91-4-2-7-2

 هوابندی شود: نحو مناسبیباید به ،عناصر زیر تمامی درزهای بین

 ؛و بام، دیوار و کف، دیوار و پی دیوار -

 ؛محل ورود لوله، کانال و تجهیزات در دیوار، بام و کف -



 مبحث نوزدهم
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 و عناصر مشابه؛ دهنده داکت، پلنوماجزای تشکیل -

 .کاری دیوارپنجره و سفت -

شرود، بایرد    ترأمین  در صورتی که هوابندی پوسته خارجی با یک تیه انردود یرا هوابنرد مخصروص    

مدار برقی، کلید و پریرز  سایبان، ایجاد شده در آن، برای نصب های اصل شود که سوراخاطمینان ح

 .  کنندتضعیف نمیو نظایر آن هوابندی را 

 اتصرال ای(، تزم است جزییات نصب بازشوها، اتصال کف طبقات به نما )خصوصاً در نماهرای پررده  

در و  مطرابق اصرول معتبرر   دکرش  و همچنین درزبندی سقف کراذب، کانرال و دو  نما به بام و کف، 

قطعرات و  اتصرال  هرای  ، ترا هوابنردی محرل   دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان باشدهماهنگی با 

 دچار مشکل نشود.   به یکدیگر عناصر مختلف

 نشت هوا  میزان تأمین هوای تازه در صورت کاهش  91-4-2-7-3

نوین و انواع درزبندها( های گیری از پنجرهدر صورتی که با استفاده از تمهیدات مختلف )مانند بهره

 میزان نشت هوا )تهویة هوای ناخواسته( از بازشوها کاهش یابد، باید هروای ترازة مرورد نیراز بررای     

، در تمامی اوقرات سرال، بره صرورت     هاو هوای تزم برای احتراق دستگاه سالمتی و بهداشت تأمین

   طبیعی یا مکانیکی، فراهم گردد.

 ی جدارهاکاری حرارتیات عایقجزئ  91-4-2-7

شده توسرط  تعییناصول جزییات طراحی و اجرا مطابق کاری حرارتی جدارها، تزم است عایق برای

 .  نهادهای دارای صالحیت قانونی باشد

 حرارتی های محاسبه پل  91-4-2-8

دارای پل حرارتی های در صورتی که طراح از روش تجویزی استفاده کند، و مقادیر مربوط به حالت

حرارتی نخواهد بود، زیررا اثرر آن در مقرادیر    های رار دهد، نیازی به محاسبه پلرا مبنای طراحی ق

در ضرایب انتقال حرارت مرجع ارائه شرده در جرداول    ،همچنین است.شده شده در نظر گرفتهارائه

 است.های حرارتی در نظر گرفته شدهپل روش موازنه نیز اثر
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ایرن کرار را برا اسرتفاده از     رأساً محاسبه نمایرد، بایرد   ل حرارتی را طراح بخواهد مقادیر دقیق پ اگر

های حرارتی و انجام محاسبات ، برای برای تعیین پل66 وستیپشده در معرفیهای ها یا روشداده

 انجام دهد. مربوط به آن،

 روشنایی طبیعی  91-4-2-1

 کلیات  91-4-2-1-9

های بصری اده از روشنایی طبیعی برای فعالیت افرادی که دارای تواناییدر این بخش، الزامات استف

آسایش روشنایی برای افرراد ارائره    تأمین های متداول ومعمولی هستند، در فضای داخل ساختمان

است. میزان روشنایی طبیعی در فضای داخرل بره مقردار نرور وارد شرده از بازشروها و میرزان        شده

 ی دارد.  انعکاس سطوح داخلی بستگ

هرای  هرا برا کراربری   بررای فضراهای داخلری سراختمان     شدت روشناییپیشنهادی مقادیر حداقل و 

هرا و یرا   چنانچه شدت روشرنایی بررای کراربری   است. مقررات ملی ارائه شده 66در مبحث  مختلف

فضاهای خارج از موارد و جداول مذکور، موردنیاز باشد، شدت روشنایی پیشرنهادی اسرتانداردهای   

 المللی، مالك انتخاب خواهد بود. عتبر بینم

جداول شدت روشنایی مذکور، برای شرایط بینایی عادی کاربرد دارند. در صورتی که شرایط بینایی 

 فرد کمتر از حد عادی باشد، مقدار شدت روشنایی با مقادیر جداول مزبور تفاوت خواهند داشت. 

توسط روشنایی طبیعی یا مصنوعی و  دتوانمی شدت روشنایی موردنیاز فضاهای داخلی ساختمان

شود. فضاهایی که الزاماً به نور طبیعی نیاز دارند، باید حداقل دارای یک  تأمین یا ترکیبی از هر دو

 یا چند سطح نورگذر و در انطباق با فصل ششم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان باشند.

در ر ارتفاع سطح کار تعیین شود. ممکرن اسرت   میزان شدت روشنایی و یکنواختی روشنایی باید د

ای وجود داشته باشند، مانند کف یرک راهررو. در ایرن صرورت، مقردار      سطح گسترده فضاهابرخی 

 شود. تأمین گسترده شدت روشنایی باید روی تمام آن سطح



 مبحث نوزدهم
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یرا   وهرا  گردد، فاصله پنجرره  تأمین سقفیو یا نورگیر در صورتی که روشنایی طبیعی فضا با پنجره 

 شود.  تأمین و ارتفاع سقف باید به نحوی باشد که یکنواختی روشنایی در فضای داخلنورگیرها 

 

 سطح کار  91-4-2-1-2

 تأمین روشنایی مورد نیاز باید در سطح کارشدت اگر محل سطح کار مشخص باشد، در این صورت 

بررای   شود، مثل روشنایی روی سطح میز کار. در صورتی که ارتفراع سرطح کرار مشرخص نباشرد،     

 شود:زیر در نظر گرفته از کف برابر با مقادیر سطح کار ارتفاع تزم است  سنجش شدت روشنایی

 متر باتتر از کف؛  71/۱ برای فضای اداری، یک سطح افقی -

 متر باتتر از کف.  ۱۵/۱ برای فضاهای صنعتی و مسکونی، یک سطح افقی -

 متر. 6۵/۱ز برای راهروها، یک سطح افقی با ارتفاع کمتر ا -

 ترأمین  ملری سراختمان   مقرررات  66تزم است، برای سطوح کار، روشنایی تعیین شده در مبحرث  

 گردد.

در صورتی که هنگام طراحی محل سطح کار مشخص نباشد، یا احتمال تغییر محل سرطح کرار در   

احری بایرد   باشد، مثل محل میزهای کار در یک اداره با پرالن براز، طر  برداری وجود داشتهدوره بهره

کرار، دارای  آن فضا، در ارتفاع مورد نظر بررای سرطح   سطح %7۱ای صورت گیرد که حداقل گونهبه

 روشنایی مساوی یا بیشتر از مقدار تعیین شده در این مقررات باشد.شدت 

 یکنواختی روشنایی بر سطح کار  91-4-2-1-3

 ترأمین  کرار زمرانی  سطح کار باید به طور یکنواخت روشن شود. یکنواختی روشنایی بر روی سطح 

شدت روشنایی متوسط بر روی همران   7/۱شود که حداقل شدت روشنایی بر روی سطح کار از می

 ۴ -۴-6۱جردول  روشنایی محیط مجاور سرطح کرار بایرد مطرابق     شدت سطح کمتر نشود. مقادیر 

 باشد.  

(6۱-۴- 6) Ur = Ehmin / Eh avg 

 در این رابطه:
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Ur: نسبت یکنواختی شدت روشنایی 

minEh : حداقل شدت روشنایی بر روی سطح کار افقی بر حسب لوکس 

avgEh  : متوسط شدت روشنایی بر روی سطح کار افقی بر حسب لوکس 

 6و عمرق  .ار اسرت متر از هر طررف سرطح کر    ۵/۱عمق محدوده محیط مجاور سطح کار در فاصله 

شود. روشنایی این ناحیه بایرد حرداقل   متری از محدوده مجاور سطح کار، محیط زمینه خوانده می

 (. ۸ -۴-6۱شکل ) درصد مقدار روشنایی محیط مجاور سطح کار باشد 66

صری، الزامی است. لرذا  های غیرمسکونی، در صورت نیاز به کار دقیق برعایت موارد فوق در کاربری

ارائه شده اندازه و موقعیت محدوده مجاور سطح کار و محدوده زمینره بایرد نشران داده     مداركدر 

 شود.

 

 های سطح کار، محیط مجاور سطح کار و محیط زمینهمحدوده 2 -4-91شکل 
 



 مبحث نوزدهم

۵۴ 

 میزان شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار نسبت به شدت روشنایی سطح کار  4 -4-91جدول 

 شدت روشنایی سطح کار

lux 

 شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار 

lux 

≥ 7۵۱ ۵۱۱ 

۵۱۱ 6۱۱ 

6۱۱ ۸۱۱ 

۸۱۱ 6۵۱ 

 روشنایی سطح کار برابر با شدت ≤6۵۱

 خیرگی  91-4-2-1-4

به منظور پرهیز از ایجاد خیرگی در فضای داخل، خورشید یرا تصرویر مرنعکس شرده آن نبایرد در      

 انداز استفاده نمود. سایهدر جهت دید افراد قرار بگیرد. در این صورت باید از چشم ناظر، محدوده 

 تأسیسات مکانیکی  91-4-3

باید الزامات مندرج در این بخرش  ررات ملی ساختمان، عالوه بر رعایت الزامات مبحث چهاردهم مق

 ها رعایت شود.ساختمانتمامی جویی در مصرف انرژی در تأسیسات مکانیکی، در برای صرفهنیز، 

کننده و سردکننده فضاهای با نحوه های گرمتفکیک سیستم  91-4-3-9

 برداری متفاوتبهره

اوم مدصرورت  ، بره منقطعبررداری  بهرها ساختمانی غیرمسکونی بی فضاهااز قسمتی که از درصورتی

و تفکیک ی سیستم مرکزاز ین فضاها کننرده ا کننرده و سررد  سیستم های گررم باید د، شوده ستفاا

 د.نظر گرفته شودر مستقل صورت به

 کاری حرارتیعایق  91-4-3-2

ه از حاوی مبرد باید با اسرتفاد های ها و مخازن آب گرم و سرد و لولهتمامی لولهکاری حرارتی عایق

 کاری شوند.، عایقنامه فنی معتبریا گواهیحرارتی دارای مهر استاندارد و های عایق
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 کاری حرارتی لوله و مخزنعایق  91-4-3-2-9

باید  یو گرمای یهای سرمایها و مخازن مورد استفاده در سیستمتمام لولهمقاومت حرارتی  (الف

 .  باشدمقررات ملی  6۴شده در مبحث تعیینر یدامق در هماهنگی با

هررای حرارترری بررای تضررمین حرداقل ضررخامت مفیرد عررایق حرارتری، اسررتفاده از عرایق      

 شود. ساخته توصیه میپیش

محصروتت مرورد اسرتفاده      است پذیر، تزمهای حرارتی انعطافدر صورت استفاده از عایق 

ن نصرب،  در زمرا  . عالوه بر این،باشندشده استاندارد و منطبق با روش نصب در نظر گرفته

آن اجتنراب شرود، و در زمران     باید از فشرده کردن عایق و کاهش مقاومت حرارتی اسمی

ی کرافی  هرا و سرونداژها  گیرری تحویل کار از نصاب عایق حرارتی، تزم است با انجام اندازه

اطمینان حاصل گرردد کره ضرخامت عرایق      متر طول لوله( 6۱)حداقل یک عدد برای هر 

 شده در طراحی است.ه برابر با ضخامت در نظر گرفتهشده دور لولحرارتی نصب

با مقدار مشخص  باید مطابق وبرگشترفت یهاهای آب گرم مصرفی، تمام لولهدر سیستم ب(

   .کاری حرارتی گرددعایقمقررات ملی ساختمان  61مبحث  شده در

 آب شردن رمگرم، و وجود خطرر گر  های از محیط یا مبردآب سرد های ( در صورت عبور لولهپ

کاری حرارتی این بخش از مدار با عایق حرارتری برا مقاومرت    ، تزم است عایقسرد یا مبرد

 .کافی صورت گیرد، تا خطر میعان سطحی بر روی عایق مرتفع گرددحرارتی 

هرای  بریش از مقاومرت  بایرد   های سرمایی و گرمرایی در سیستمها مخزنمقاومت حرارتی  (ت

 .در شرایط مشابه باشد ی مرتبط با مخزنهاقطر لوله شده برای باتترینتعیین

 کاری حرارتی کانالعایق  91-4-3-2-2

در همراهنگی برا   نشده باید فضای داخلی، خارجی و کنترل واقع در هایکانال تماممقاومت حرارتی 

 مقررات ملی باشد. 6۴شده در مبحث مقادیر تعیین

ها، که در تماس برا فضرای   هایی از کانالسمتهای کولر آبی، تزم است تنها قدر مورد کانال تبصره:

 .حرارتی شوند کاریعایقخارجی هستند، 



 مبحث نوزدهم

۵1 

 حداقل بازدهی تجهیزات  91-4-3-3

 دارای برچسرب  ین نیازهای سرمایی و گرمایی، تهویه و آب گررم مصررفی بایرد   تأمتجهیزات  (الف

 باشند. 1 -۴-6۱ جدولو  ۵ -۴-6۱ دولجبا حداقل رده انرژی طبق  انرژی

توسط نهادهرای  است، باید ها برچسب انرژی در نظر گرفته نشدهب( راندمان تجهیزاتی که برای آن

بیشرتر   7 -۴-6۱ جردول و از مقرادیر درج شرده در    گذاری شوددارای صالحیت قانونی صحه

 باشد.  

 *حداقل رده برچسب انرژی یا راندمان برای تجهیزات گازسوز   5 -4-91 دولج

 محصول

شماره 

استاندارد 

 ملی 

 ساختمان 

منطبق با 

 91مبحث 

(EC) 

ساختمان 

 انرژیکم

(EC+) 

ساختمان 

بسیار 

 انرژیکم

(EC++) 

 E D D 6۸6۱-۸ دارکن گازسوز مخزنگرمآب

 D C B 6۱۸۱-۸ کن گازسوز فوریگرمآب

 C B A 6۴76۵ رادیاتور گرمایی

 C B A 6۴1۸۱ پکیج

 ++A A+ A 6۴1۸۱ پکیج چگالشی

 E D C 6۸۸۱-۸ داربخاری گازسوز دودکش

 %۱۱ % ۱۵ % ۱۱ 7۸1۱-۸ بخاری گازسوز بدون دودکش

 C  C B Aهای گازسوز مستقل نوع بخاری

A1 %7۱-667۱۸ دیگ بخار  %۱6 %۱۸ 

 F E D 6۴716 دیگ و مشعل

 باشد.می 66 وستیپهای انرژی برچسب جدول فوق مطابق با استانداردهای مربوطه در کلیه رده توضیح: *
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 *حداقل رده برچسب انرژی برای تجهیزات برقی   7 -4-91 جدول

 محصول
شماره استاندارد 

 ملی

 ساختمان 

منطبق با 

 91مبحث 

(EC) 

ساختمان 

 انرژیکم

(EC+) 

ساختمان 

بسیار 

 انرژیکم

(EC++) 

 D C B 6۵16-۸ دارکن برقی مخزنگرمآب

 فاز(فاز و سه)تک  موتورالکترو
6-6-6۱-677۸ 

۸-6-6۱-677۸ 

6-6-6۱-677۸ 

C B A 

 C B A 6۱16۴ فن )دمنده و مکنده(

 A A A 76۴۸-۸ بخاری برقی

 F D A ۴۱6۱-۸ کولر آبی

 ای( یا پمپکولر گازی )پنجره

 گرمایی دوتکه )بدون کانال(

1۱61-۸   

 و

 6۱16۱ 

B A A 

 B A A 66۵7۴ هواساز )هوارسان(

 B A A 6۱6۱1 پکیج تهویه مطبوع

 A A A ۸-76۴۸ کن برقی )محیط(گرم

 A A A  کن صنعتی )محیط(گرم

 B A A 6۱161 فن کویل )زمینی، سقفی، کانالی(

 C B A 6۱16۵ کنبرج خنک

    ۸-617۱ چیلر تراکمی آبی

    617۱ چیلر تراکمی هوایی

پمپ )گریز از مرکز، مختلط، 

 محوری(
۸-7۱67 B A A 

 ++A +A A 76۴6 الکتریکی المپ

 A2 A1 A1 6۱7۵۱ باالست المپ الکتریکی
 باشد.می 66 وستیپهای انرژی برچسب جدول فوق مطابق با استانداردهای مربوطه در کلیه رده توضیح: *



 مبحث نوزدهم

۵۱ 

 قل بازدهی برای تجهیزات در سیستم گرمایی و سرماییحدا  7 -4-91 جدول

 دستگاه
 شاخص 

 بازدهی

 بازدهی تجهیزات

 ساختمان 

 منطبق با 

 91مبحث 

 ساختمان 

 انرژیکم

 ساختمان 

بسیار 

 انرژیکم

(EC) (EC+) (EC++) 

 *چیلر آب خنک
IPLV (9) ۵/6 6/۴ ۵/۵ 

COP (2) ۱/۸ ۵/6 7/۴ 

 *چیلر هوا خنک
IPLV (9) ۱/6 ۵/6 غیر مجاز 

COP (2) 7/۸ ۱/6 غیر مجاز 

 COP (2) ۱/۱ 6/6 7/6 چیلر جذبی

 ٪ ۱۱ ٪ ۱۵ ٪ ۱۱ (3) بویلر چگالشی

 غیر مجاز ٪ ۱۵ ٪ ۱۱ (3) چگالشیبویلر غیر

 زمان از مقادیر جدول بیشتر باشد.صورت همباید به COPو IPLV * در مورد چیلر، هر دو معیار   

 IPLV : Integrated Part Load Value بار جزئیعملکرد در  (6)

 COP : Coefficient of Performance ضریب عملکرد (۸)
  بازدهی بر اساس ارزش حرارتی خالص (6)

 ط طرح داخلیشرا  91-4-3-4

درجره   ۸۸بایرد دمرای حرداکثر    گرمایی و سررمایی سراختمان،    حداکثر هایبرای محاسبه بارالف( 

درجره سلسریوس    ۸۴قات سرد سال(، و دمای حداقل مایی )اوسلسیوس برای محاسبة بار گر

  برای محاسبة بار سرمایی )اوقات گرم سال( در نظر گرفته شود.

ص، نظیرر سرردخانه، ترأمین دماهرای     یط خااشری برا کراربری و   فضاهادر صورتی کره بررای    (ب

را ارائره  متفاوتی مورد نیاز باشد، طراح باید مستندات تزم برای تغییر شررایط طررح داخرل    

 نماید.  
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 تأمین هوای تازه  91-4-3-5

شرده در  تعیرین  میزان قلادرد حرصدر 6۸۱از تهویة مکانیکی نباید ان هوای تازه کثر میزاحدالف( 

 باشد.    بیشتر مقررات ملی ساختمان 6۴مبحث 

د، امکان افزایش میزان شوده ستفااجی وخرای هوژی از نرایافت زباهای که از سیستمدرصورتیب( 

، میزان انرژی مصرفی برای تهویره و ترأمین هروای ترازه     هر صورتوجود دارد، ولی در تهویه 

 بیشتر باشد. تعیین شده در بند الف نباید از انرژی مصرفی در حالت بدون سیستم بازیافت

خراموش هسرتند، محردودیتی بررای      یهای گرمرایی و سررمای  گذر فصلی، که سیستم اوقاتدر پ( 

 ارد.میزان هوای تازه وجود ند

 ریزیو برنامههای کنترل سامانه  91-4-3-7

کننرده و یرا   گررم فن کویرل، مردار   رادیاتور،  نظیر ،کنندهسرد و یاکننده الف( هر پایانه سیستم گرم

 کنترل ترموستاتیک باشد.یک سیستم به مجهز ، باید یا سقف کف سردکننده

به سیسرتم کنتررل دمرای    هز مجهوا باید گرم کننده تمام و یاکننده سیستم هوارسانی سرد ب( هر

 هوای داخل باشد.  

 ، بخراری بخاری گرازی  مانند، ستقلرم وکننده غیر مرکزی دسر یا کننده ومسیستم گرع هر نوپ( 

 ل دمای هوای اتاق باشد.کنتربه سیستممجهز د ربایکولر گازی  و آبی برقی،کولر

شروند، بایرد بره    خل نصب مری منظور کنترل رطوبت نسبی هوای داکه به ،زنیت( تجهیزات رطوبت

 سیستم کنترل رطوبت هوای داخل ساختمان مجهز باشند.

مجهرز  کننده آبری بایرد   کننده و گرمهای سردگرم سیستمسرد و آبکننده آب تأمین ث( تجهیزات

 کننده باشند.کننده و گرمهای سردکنترل دمای آب رفت مدار هایسیستمبه 

مجهرز   ی مسرتقل ارر مل دررر ستم کنترر ه سیرر د برمصرفی بایم گرآب تأمین سیستمات تجهیزج( 

رات مقر 61و  6۴احررث بط مباضوبررر اسرراس مصرفی باید م گرآبی سیستم رررحاد. طرنرررباش

 باشد. س جه سلسیودر 1۱از بیش مصرفی نباید م گرآبی ارمد .دشوم نجاا ساختمانملی

رکرد پمر  برگشرت آب گررم    کا ی باشد کهبه سیستممجهز گرم مصرفی باید برگشت آب مدارچ( 

 .، کنترل کندبر اساس دمای آب برگشتی را، مصرفی



 مبحث نوزدهم

1۱ 

تا ، مجهرز باشرند  ش خامو-نرر شروباید به کلید زه تاای هو تأمینمکانیکی تهویه و های ح( سیستم

کننرده  برداران و عوامل آتیندهمواقع عدم حضور ساکنین، بهرهدر ش کردن آنها، امورخامکان 

    ، فراهم شود.سترنیزه ارتای ورهتأمین به زی ارنی که ،ساختمان هوای داخل

 باشرد، نیرازی بره کلیرد     در نظرر گرفتره شرده    یلر کنترسامانه برای این منظور در صورتی که 

 .  خاموش نخواهد بود-روشن

یط اشردر تا ، تجهیز شوندش خامو-نرر شروبه کلید های تخلیه هروا از سراختمان بایرد    خ( سیستم

مجهرز  نکه آمگر ، شوندش امورختخلیه هوا نیست به زی ارنیکه و هنگامیری ساختمان کاغیر

 باشند.ر کادخول کنترسامانه به 

فنرری یرا   کن اتوماتیک ی قطعدارای شیرها ها بایدروشوییهای با کاربری عمومی، ( در ساختماند

 باشند. یا نظایر آن شیرهای دارای چشم الکترونیکی

جرویی در مصررف انررژی، برا     از نظر میرزان صررفه   ۸و  6ی گروه های عمومساختمانهمة ای ( برذ

ریرزی روزانره و   کنتررل و برنامره  نظر گرفتن سیستم سیستم گرمایی و سررمایی مرکرزی، در   

 ست.امی الزامرکزی ات تجهیزد کررکاهفتگی 

 عملکرد های پایشسامانه  91-4-3-7

که سیسرتم  ، ر مصرف انرژیجویی داز نظر میزان صرفه ۸و  6های عمومی گروه الف( در ساختمان

هرای مسرتقل   تزم است برای هر یرک از واحردها یرا بخرش     ،مرکزی دارند یو سرمای یگرمای

شده، برای کار بردهگیری مصرف انرژی نصب گردد، تا اثر تدابیر بههای اندازهساختمان، سامانه

عایرد   کاهش مصرف انرژی در هر واحد یا هر بخش مسرتقل سراختمان، جداگانره محاسربه و    

 همان واحد یا بخش ساختمان گردد.

ها با یرک سیسرتم مشرترك    ی مستقل ساختمان، که آب گرم مصرفی آنهایا بخش ب( در واحدها

کرار بررده   گرم مصررفی بره  شود، تزم است که تدابیر تزم جهت تفکیک مصارف آبتأمین می

یا بخش مسرتقل   هر واحد جوییشده برای کاهش مصرف و صرفهکار بردهتا اثر تدابیر به ،شود

 گردد. یا بخش جداگانه محاسبه و عاید همان واحد صورتساختمان به
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 گرمآباستخر   91-4-3-8

مناسرب، کره    شرر پوشده از ستفام، اگراز آب در صورت اسرتفاده ، واقع در هوای آزادی ستخرهادر ا

اومرت  شش باید مقاین پوت. رسای رمالزا تبادل حرارت آب را محدود و از تبخیر آن جلوگیری کند،

 داشته باشد.  ۸/۱و گسیلندگی سطح در تماس با هوای کمتر از  K/W]2[m. ۵/۱حرارتی بیش از 

 ۸۱عالوه بر این، تزم است در این نوع استخرها تمهیدات تزم در نظر گرفته شود تا آب اسرتخر از  

 درجه سلسیوس بیشتر نشود.

 مر مستثنی هستند.ها و استخرهای درمانی از این اجکوزی یادآوری:

 مناسب انتخاب و نصب تجهیزات  91-4-3-1

دن کر متعرادل  ، امکران مورد نیراز  و دیگر امکاناتباتنس ی شیرهاتزم است با در نظر گرفتن ( الف

 .  فراهم گرددسرمایی و گرمایی های ی توزیع سیستمهاارمد ادواری هیدرولیکی

 خنک الزامیست.هوا انسورکندکولر آبی و برای  اندازی مناسبیک سیستم سایه( نصب ب

گرم و سرد در آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، باید از شیرهای مخلروط  آب برای اختالط پ( 

 اهرمی استفاده شود.

 تأسیسات برقی   91-4-4

 حوزه شمول و کلیات  91-4-4-9

هرای شررکت بررق و ضروابط مطررح در ایرن       اطالعات کلی در خصوص حوزه وظرایف و مسرئولیت  

 است. این مبحث ارائه شده 6۸ وستیپخصوص در 

 جویی در مصرف بررق )انررژی الکتریکری(،   برقی، در جهت صرفه های تأسیساتدر طراحی سیستم

هرای تأسیسرات برقری    هرای سیسرتم  باید موارد زیر، که در راندمان کارکرد تجهیزات برقی و شبکه

 مؤثرند، مد نظر قرار گیرند:

  ؛برداری و مقدار سالیانه و روزانه آنمصرف برق در دوره کارکرد و بهره رنمودا الف(



 مبحث نوزدهم

1۸ 

   ؛نیرو، و محل تابلو برق تأمین استقرار پست برق، محل ب(

قبیل حداکثر و حداقل دمای محیط، ارتفاع از سرطح دریرا و رطوبرت     از ،اثر شرایط محیط پ(

 .در محل نصب تجهیزات برقی محیط

 انشعاب برق  91-4-4-2

 برق فشار ضعیف )منشعب از شبکه عمومی( انشعاب  91-4-4-2-9

ضروابط و   حراکم، مطرابق   برا توجره بره مقردار مصررف و شررایط       انشعاب برق فشرار ضرعیف بایرد   

مصرف برق مورد نیاز ساختمان با انشعاب سه فاز با ولتاژ  تأمین های شرکت برق، برایدستورالعمل

 . ت گیردصور ولت ۸6۱یا یک فاز با ولتاژ نامی ولت و  ۸6۱/۴۱۱نامی 

جروئی در  صرفهاقدامات شوند، غذیه میبرق فشار ضعیف تهایی که با انشعاب در ساختمان یادآوری:

 .شودمحدود میبعد از نقطه سرویس مشترك )کنتور برق فشار ضعیف( به  برقمصرف 

 انشعاب برق فشار متوسط )اختصاصی(  91-4-4-2-2

ط طررح تأسیسرات بررق، و امکانرات     باتوجه به مقدار مصرف، شررای  باید انشعاب برق فشار متوسط

بررق   ترأمین  های شررکت بررق، بررای   محلی موجود، و همچنین بر اساس ضوابط و یا دستورالعمل

 شود.  ساختمان در نظر گرفته 

اسرت، کره   ولتاژ نامی برق فشرار متوسرط   معیار بررسی و مقایسه، ترانسفورماتورهای فشار متوسط 

 کیلوولت است.  ۸۱ترین ولتاژ فشار متوسط د. معمولکیلوولت باش 66یا  ۸۱یا  66تواند می

ترانسرفورماتور و   دارایاز طریق پست برق اختصاصی  باید برق مورد نیاز ساختمان، در این سیستم

. در ایرن  شرود و تغذیره   ترأمین  یا ترانسفورماتورهای فشار متوسط و تابلوهای بررق فشرار متوسرط،   

 :مشخص گرددزیر  ترهایپارامباید  ،عالوه بر نکات فوق ،انشعاب

 پست)ها( برق مورد نیاز بهینهتعداد  الف(

 تلفات ترانسفورماتور)ها( ب(

 اثر شرایط اقلیمی پ(
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 راندمان حداکثر و ضریب بار ترانسفورماتور)ها( ت(

جویی در مصررف  صرفهاقدامات شوند، تغذیه میانشعاب برق فشار متوسط هایی که با در ساختمان

یعنی در ترانسفورماتور پست برق،  ،ه سرویس مشترك )کنتور برق فشار متوسط(بعد از نقطبه  برق

 .  شودمحدود میتأسیسات برق ساختمان، های مرتبط با توزیع و سیستمتجهیزات و شبکه 

 رایبر  ضروابط مطررح  کیلوولرت مشرابه    66و  66ترانسفورماتورها با ولتاژ نامی  ضوابط مطرح برای

 کیلوولت است. ۸۱نامی ها با ولتاژ ماتورترانسفور

 مولد نیروی برق اضطراری   91-4-4-3

با توجه به نیراز   ،ضرایب کاهش راطراح باید  ،هنگام طراحی و انتخاب مولد نیروی برق اضطراریبه

هرای  تزم اسرت داده  کننده، منظرور نمایرد.  دیگر عوامل تعیینو )محیط( طرح، شرایط محل نصب 

مطابق با استاندارد مولد نیروی برق اضطراری های سیستماز تولیدکنندگان  مورد نیاز برای طراحی

 گردد. اخذ

شود در طراحی و انتخاب مولد نیروی برق اضطراری مورد توجره قررار   نکات تکمیلی که توصیه می

 است. این مبحث ارائه شده 6۸گیرد در پیوست 

 های برق بدون وقفهدستگاه  91-4-4-4

 رق بدون وقفه استاتیک و یا دینامیک مرکرزی بررای  ب هایدستگاه هر یک ازدر صورتی که انتخاب 

عرالوه برر در نظرر گررفتن پارامترهرای اقتصرادی        بایدبدون وقفه مد نظر باشد، مصارف برق  تأمین

( بره   طول عمرر براطری، هزینره جرایگزینی براطری و غیرره       ،ها، لوازم جانبی)نظیر هزینه دستگاه

 عطوف گردد:پارامترهای زیر نیز توجه تزم مها و مقایسه

 برق بدون وقفه استاتیک یا دینامیک توان یا ظرفیت نامی دستگاه (الف

 بدون وقفه استاتیکبرق زمان باردهی دستگاه  ب(

 های برق بدون وقفه استاتیک و دینامیکراندمان دستگاه (پ

 های دستگاه برق بدون وقفه استاتیکراندمان و تلفات انرژی شارژ و دشارژ باطری (ت
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کاهش دمای محیط و افزایش  ف برق مورد نیاز برای تهویه و یا تخلیه هوای تزم برایمصر( ث

هروای   ترأمین  ی آن، و نیرز نحروه  هااتاق باطری دستگاه برق بدون وقفه استاتیک،راندمان 

ژنراترور بررق نروع    و  انرداز ، موترور راه موتور نیروی محرکهکردن و خنکتزم برای احتراق 

   دینامیک

 های نو در دستگاه برق بدون وقفه استاتیکبا باطری هاآنها و هزینه جایگزینی ریعمر باط( ج

 انداز دستگاه برق بدون وقفه دینامیک  مصرف برق موتور راه( چ

موترور نیرروی   نصرب منبرع سروخت    تزم برای شرایط و فضای  تأمین و نیزمصرف سوخت  (ح

 محرکه دستگاه برق بدون وقفه دینامیک

تزم برای قرار گرفتن در مدار تغذیه مصارف برق بدون وقفره و یرا مردت زمران     مدت زمان ( خ

 های استاتیک و دینامیکوقفه برای هر یک از دستگاه

های برق بدون وقفه استاتیک و دینامیک در راندمان ( اثر شرایط محیط )محل نصب( دستگاهد

 هاآن

مکران حرذف بانرک خرازن اصرالح      توان باتی دستگاه برق بدون وقفره دینامیرک و ا   ضریب( ذ

 ، نسبت به دستگاه برق بدون وقفه استاتیکدستگاهضریب توان در 

 بانک خازن  91-4-4-5

در جهت کاهش مقدار توان رِاَکتیو در شبکه توزیع باتدسرت محرل    با توجه به نیاز و شرایط طرح،

در تابلوهای  هاآنگروهی از برای ، یا )منفرد( تجهیزات ستگاه و یادهر روی نصب خازن، تزم است 

و یرا   متمرکرز صرورت نیمره  ، بره اصلینیمههای برق و یا بانک خازن متصل به تابلو ،)گروهی( فرعی

، تا بهبودهای زیرر   شودهای الکتریکی در نظر گرفتهخازن (مرکزی و متمرکز) اصلی تابلوهای برق 

   حاصل شود:

 و، توان اَکتی تأمین شبکه در و راندمان افزایش قابلیت الف(

 بهبود کارایی شبکه توزیع و اجزای تابلوهای برق،  کاهش تلفات بار در شبکه توزیع و  ب(

 برداری.کاهش هزینه بهره پ(

 آنهزینه پرداختی بابت جویی در صرفهکاهش توان رآکتیو و  ت(
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ها باید متناسب با تروان اَکتیرو مرورد نظرر و مقردار متوسرط و یرا معرادل ضرریب تروان           این خازن

شده شبکه برق، محاسبه، انتخاب و های برقی )ضریب توان اولیه( و ضریب توان اصالحکنندهمصرف

. خازن منفرد بر اساس مقدار توان اَکتیو، ضریب اولیه دسرتگاه و ضرریب تروان اصرالح     ندنصب گرد

ر و مقردا  مورد نظربراساس مقدار توان اَکتیو  باید بانک خازن خازن گروهی و یا ظرفیتشده، و نیز 

ح اصرال  تروان  و ضرریب  (اولیهتوان ضریب )های برقی کنندهضریب توان مصرفو یا معادل متوسط 

 شده شبکه برق، محاسبه گردد.  

 کشی برقتلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم  91-4-4-7

ها در خصوص اقدامات قابل انجام برای کاهش تلفرات برار در شربکه    نکات و توصیه 6۸در پیوست 

 است.کشی برق ارائه شدهتوزیع برق و سیم

 سیستم روشنایی مصنوعی المپ  91-4-4-7

، متناسب برا نیراز و نروع فعالیرت، و همچنرین      هاها و اجزای آنانتخاب تم برای  گیریدر تصمیم

تزم است شاخص راندمان )لومن بر وات( و یا بهره نوری تم   میزان و کیفیت روشنایی مورد نظر،

هرا و  یی در اولویت اول قرار گیرد. موارد دیگری که در انتخاب تمر  مورد استفاده در تأمین روشنا

 است.مبحث ارائه شده 6۸در پیوست مدنظر قرار گیرند اجزای آن باید 

لومن برروات،   6۴و یا هالوژن با راندمان )یا بهره نوری( کمتر از  با فیلمان تنگستناستفاده از تم  

های گازی با رانردمان کمترر از   لومن بروات و نیز تم  ۵۵ز های بخار جیوه با راندمان کمتر اتم 

های خاصی مردنظر  برداری، ویژگیکه در طراحی و یا بهرهباشد، مگر اینلومن بروات، مجاز نمی ۸۸

را نباشد. در این حالت، تزم است طراح دتیل تروجیهی خرود    تأمین قابلها با دیگر تم باشد که 

 ارائه نماید. های غیرمجازبرای انتخاب

هرای هرالوژن تنگسرتن    یکی از موارد استثنای بند فوق، مجاز برودن اسرتفاده از تمر     تبصره:

روشرنایی   ترأمین  لومن برروات، بررای   ۸۸تا  6۱)مدادی(، با راندمان )یا بهره نوری( حدود 

 است. نظایر آن(تئاتر، و در تئاتر، آمفی) صحنه
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 ذیرهای تجدیدپبر پایه انرژیهای سیستم  91-4-5

 های الزمبینیمطالعات و پیش  91-4-5-9

 آتی مدارهای اندازیراهفضای اختصاصی و مسیرهای نصب و تزم است ، درطراحی پروژه ساختمان

 د.  نشوهای مرتبط مشخص پذیر و زیرساختانرژی تجدیدهای سیستم

سرالیانه   میرزان انررژی  در طررح، و   شدهتأمین سالیانهلیست انرژی، تزم است میزان انرژی در چک

، پرذیر هرای تجدیرد  هرای برر پایره انررژی    در آینده )در صورت بهسازی(، توسط سرامانه  تأمین قابل

 درج شود.  تفکیکبه

صرورت گیررد ترا    برای فضرای نصرب   های تزم بینیپیشمطالعات و  بایدها، برای تمامی ساختمان

، در آینرده، کمترر   ، حرارت و ...(های تجدیدپذیر )اعم از برقاز محل انرژی تأمین میزان انرژی قابل

 مقادیر زیر نباشد: از

 ؛های یک طبقهساعت در مترمربع در سال برای ساختمانکیلووات ۸۱ الف(

هرای بریش از   هر مترمربع از سطح بام، برای سراختمان  به ازایساعت در سال کیلووات 6۸ ب(

 .طبقه یک

سربات و طراحری مطرابق ضروابط ایرن      تزم است تمامی اطالعات در این خصوص، در دفترچه محا

 مبحث قید شود. 

 موارد خاص  91-4-5-2

 های بر پایه انررژی تجدیدپرذیر بره دلیرل    امکان استفاده از سیستمکه  و در شرایط خاصدر موارد 

مقرادیر   ترأمین  امکران  های مجراور و یرا  اندازی ساختمانه سایهوضعیت استقرار ساختمان، از جمل

ت دتیل فنی توجیهی ارائه گرردد، و در مردارك فنری سراختمان،     باشد، تزم اسفراهم نمی حداقل

 های تجدیدپذیر به صراحت قید شود.گیری از انرژیعدم امکان بهره
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 روش تجویزی  91-5

 

کراربرد ایرن روش تنهرا در    شده در این مبحرث اسرت.   این روش یکی از چهار روش طراحی تعیین

باشد. در حالتی مورد رعایت قرار گرفته 6-6-۸-6-6۱شده در صورتی مجاز است که شرایط تعیین

که شرایط تزم محقق نشود، تزم خواهد بود طراحری سراختمان بره روش نیراز انررژی سراختمان       

 ( صورت گیرد.۱-6۱( یا روش کارایی انرژی ساختمان )فصل 7-6۱ )فصل

ها و تجهیرزات مرورد   در روش تجویزی مشخصات عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستم

پایره   برر هرای  استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستم

برا  گردد. به عبارت دیگرر،  از یکدیگر، تعیین میصورت تفکیکی و مستقل تجدیدپذیر، بههای انرژی

شرده در  های تعیینیابی به مقادیر باتتر از حداقلو دست افزایش مقاومت حرارتی بعضی از جدارها

 گردد.دیگر موارد فراهم نمی بر روی، امکان تخفیف گرفتن این روش

معمراری، تأسیسرات    های مختلف )پوسته خرارجی یرا  در عین حال، این روش امکان طراحی بخش

 سازد.  صورت مستقل را فراهم میهای تجدیذیر( بهمکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم
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 اصول کلی  91-5-9

خصروص  در  ۵-6۱ فصرل شرده در  طراحی طبق روش تجویزی باید با رعایت تمامی ضوابط تعیرین 

، سیستم روشنایی مصنوعی، دیگر تجهیزات الکتریکی سات مکانیکیپوسته خارجی ساختمان، تأسی

 انجام شود. های تجدیدپذیر های بر پایه انرژیسیستمو همچنین روشنایی طبیعی و 

انرژی باشد، تزم خواهد بود، عرالوه برر   انرژی یا بسیار کمدر صورتی که هدف طراحی ساختمان کم

انرژی نیز مردنظر  انرژی یا بسیار کموط به ساختمان کممربتجویزی ، ضوابط اجباریرعایت ضوابط 

 قرار گیرد.
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 نمودار گردشی مراحل روش تجویزی  9 -5-91 شکل

 

6۱-۵-۸-6 
6۱-۵-۸-۸ 

6۱-۵-6 
6۱-۵-۴ 

6۱-۵-۵ 

6۱-۴ 

6۱-6-6 
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 پوسته خارجی ساختمان  91-5-2

 طراحی پوسته خارجی ساختمان فنیهای حلراه  91-5-2-9

شرده در ایرن بخرش    فنی تعیینهای حلان باید با رعایت یکی از راهطراحی پوسته خارجی ساختم

 صورت گیرد.

 های مختلف پارامترهای زیر هستند:شده برای حالتهای ارائهحلتزم به توضیح است که راه

 (6یا  ۸، 6گروه ساختمان ) -

 انرژی(انرژی یا بسیار کم، کم6۱رده انرژی ساختمان )منطبق با مبحث  -

فنی، الزامات زیر در مورد مشخصات حرارتی جدارهای ساختمان های حلیک از مجموعه راهدر هر 

 :باید مورد رعایت قرار گیرد

 :، برحسبحداقل مقاومت حرارتی دیوارها (الف

 ، (نشدهبا فضای خارج یا فضای کنترل)مجاورت دیوار  وضعیت -

 ، و(کاری حرارتی )خارجی، داخلی، میانی، همگننحوة عایق -

 خصات حرارتی جدارهای نورگذر برحسب:شحداقل م (ب

 شرایط اقلیمی )نیاز غالب گرمایی و یا سرمایی(،   -

 گیری جغرافیایی جدار نورگذرجهت -

 حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف، برحسب: (پ

 ،  (نشدهبا فضای خارج یا فضای کنترل)بام وضعیت مجاورت  -

 ، و  و دیوارهای ساختمانکاری حرارتی بام نحوة عایق -

 ، برحسب:حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا (ت

 ، (نشدهبا فضای خارج یا فضای کنترل)کف وضعیت مجاورت  -

 ، وکاری حرارتی کف مجاور هوا و دیوارهای ساختماننحوة عایق -

 کف مجاور خاك، برحسب: حداقل مقاومت حرارتی عایق (ث

 ، وموقعیت کف -
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 .کاری )پیرامونی یا سراسری(نوع عایق -

 ، در نظر گرفتن موارد زیر تزم است:فنیهای حلدر مورد مجموعه راه

برای درهای کدر )غیر نورگذر( پوسته خارجی سراختمان، ضررایب انتقرال حررارت حرداکثر       -

 شده برای جدارهای نورگذر است.معادل مقادیر ارائه

مربوط بره تمرامی   فقط د دیوار، بام و کف مجاور هوا شده در مورمقادیر مقاومت حرارتی داده -

ضخامت جدارها است. بنابراین، تزم است مقاومت حرارتی عرایق، برا اسرتفاده از    های تیه

جردار،  هرای  حل فنی و با در نظر گرفتن مقاومت حرارتی دیگر تیهشده در راهمقادیر بیان

 تعیین شود.

مورد کف روی خاك تنها مربوط به تیرة عرایق حرارتری    شده در مقادیر مقاومت حرارتی داده -

 است. 

 مقاومت حرارتی )طرح( جدارها  91-5-2-9-9

مقاومت حرارتی )طرح( جدارهای کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب هردایت حررارت مصرالح    

شرده  هرای هروای محبروس   ختمانی و تیره های حرارتی قطعرات سرا  ( و مقاومت7 وستیپمتداول )

 ( محاسبه گردد.  ۱ وستیپ)

دهنده پوسته خارجی دارای قطعاتی باشند که در تولیرد یرا نصرب    در صورتی که جدارهای تشکیل

)طرح( برا در نظرر   شوند، تزم است مقاومت حرارتی مورد نیاز هستند و باعث ایجاد پل حرارتی می

 گرفتن اثر حرارتی این قطعات محاسبه یا تعیین شود.

تزم است ضریب انتقال حرارت بازشوها و جدارهای نورگذر پوستة خارجی ساختمان نیرز براسراس   

 این مبحث تعیین گردد. ۱ وستیپجداول 

های مذکور نیامده باشد و بعضی مصالح، یا اجزای خاص، در پیوستدر صورتی که مقادیر مربوط به 

ای مدعی باشد که محصوتتی با مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر مندرج در منابع معتبرر  یا سازنده

 عرضه کرده است، تزم است گواهی فنی معتبر محصول مورد نظر ضمیمه مدارك گردد.
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هرای حرارتری   مربوط به ضرایب هدایت حرارت یرا مقاومرت   ها و مقادیرگواهی فنی باید حاوی داده

های مورد استفاده در طراحی ساختمان، اصول فنری نصرب )اجررا(، و همچنرین     محصول، ضخامت

شرده در گرواهی   جانبه محصول باشد. مقادیر ارائره دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه

 ات است. فنی، تا زمان اعتبار آن، مالك طراحی و محاسب

 

  9گروه  ساختمانطراحی پوسته خارجی فنی های حلراه  91-5-2-9-2

 

 9گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی دیوار  -الف

، ۸-۸-۴-6۱شرده در بنرد   ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین6های گروه تمامی دیوارهای ساختمان

کراری حرارتری دیروار، و    نشرده(، روش عرایق  شده یرا کنتررل  ای مجاور آن )کنترلبسته به نوع فض

 باشند.   6 -۵-6۱جدولشده در شرایط تعیینمطابق با ، باید ساختمان  انرژیرده همچنین 

 

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 9گروه  ساختماندیوار  حداقل مقاومت حرارتی  9 -5-91جدول

 دیوار مجاور فضای خارج 

 دیوار

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

حرارتی  عایق

 خارجی

حرارتی  عایق

 داخلی

عایق حرارتی 

 میانی

حرارتی  عایق

 همگن*

    
EC ۸/6 6/۸ 6/۸ 6/۸ ۱/6 

EC+ 7/6 6/6 6/6 ۱/6 ۴/6 

EC++ ۴/۸ ۱/۸ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

* دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسرته دیوارهرای برا عرایق همگرن در نظرر       

 گرفته شود.
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 9گروه  ساختمان -جدارهای نورگذر  نوری-حرارتی حداقل مشخصات -ب

، عالوه بر 6گروه های ساختمانمرتبط با فضای خارج  شدهفضاهای کنترل ارهای نورگذرتمامی جد

، جهت نما، نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، بسته به 6-۸-۴-6۱شده در بند رعایت انتظارات تعیین

 گو باشند. را جواب ۸ -۵-6۱جدولشده در ساختمان، باید شرایط تعیین انرژیرده و 

 9های گروه مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان  2 -5-91جدول

 
 

نشرده  کنترلمرتبط با فضاهای  شدهفضاهای کنترلگذر جدارهای نور حداکثر ضریب انتقال حرارت

و  6/6، ۴/6، کم انرژی و بسیار کم انرژی بره ترتیرب برابرر    6۱های منطبق با مبحث برای ساختمان

۱/۸ .K]2[W/ m .در نظر گرفته شود 

 مورد نیراز های سامانهبرای تمام جدارهای نورگذر برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که 

شرده  باشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیرین در نظر گرفته شده ،6۱اندازی، مطابق پیوست برای سایه

 حداقل نخواهد بود. SHGCVT/حداکثر و  SHGCبرای 



 مبحث نوزدهم

7۴ 

 9گروه  ساختمان - حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف -پ

، ۸-۸-۴-6۱شده در بنرد  ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین6های گروه های ساختمانها یا سقفبام

کاری حرارتی بام )یا سقف( و نشده(، روش عایقشده یا کنترلبسته به نوع فضای مجاور آن )کنترل

را  6 -۵-6۱ جردول شرده در  ، باید شرایط تعیینساختمان  انرژیرده دیوار مجاور آن، و همچنین 

 گو باشند. جواب

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 9گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف   3 -5-91 جدول

 رده

 

 انرژی

 بام یا سقف مجاور فضای خارج با 

 ی از خارجحرارت عایق

 بام یا سقف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از داخل عایق

 یا سقف بام

مجاورفضای 

 نشدهکنترل

دیوار با عایق 

 خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC 6/۸ ۱/6 6/6 6/۸ ۱/6 

EC+ 6/6 6/۴ 7/۴ 6/6 ۴/6 

EC++ 1/۴ ۱/۸ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 
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7۵ 

 9گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا  -ت

 شرده در بنرد  ، عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین     6هرای گرروه   های مجاور هروای سراختمان  کف

کراری حرارتری   نشده(، روش عایقشده یا کنترلنوع فضای مجاور آن )کنترل ، بسته به6۱-۴-۸-۸ 

 -۵-6۱ جردول شرده در  ساختمان، باید شرایط تعیین انرژیرده همچنین و کف و دیوار مجاور آن، 

 گو باشند. را جواب ۴

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 9گروه  ساختمان هوایحداقل مقاومت حرارتی کف مجاور   4 -5-91 جدول

 رده

 

 انرژی

 کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از خارج عایق

 کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از داخل عایق

 کف

مجاورفضای 

 نشدهکنترل

با عایق دیوار 

 خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC ۸/۸ ۸/6 ۵/6 6/۸ ۱/۱ 

EC+ 6/6 1/۴ ۱/۵ 6/6 6/6 

EC++ ۴/۴ ۱/6 غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 



 مبحث نوزدهم

71 

 9گروه  ساختمان -کف مجاور خاك  حداقل مقاومت حرارتی عایق - ث

 شرده در بنرد  ، عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین     6هرای گرروه   های مجاور خراك سراختمان  کف

 در  شرردهسرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین  انرررژیرده موقعیررت کررف و ، بسررته برره 6۱-۴-۸-۸ 

 گو باشند. را جواب ۵ -۵-6۱ جدول

بر حسب رده انرژی  K/W]2[m. 9گروه  حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاك ساختمان  5 -5-91 جدول

 ساختمان

 رده 

 انرژی

 موقعیت کف ساختمان

 متر باتتر از محوطهسانتی 7۱کمتر از  مترباتتر از محوطهانتیس 7۱بیش از 

کاری عایق

 سراسری

 کاری پیرامونیعایق

 6۱۱با عرض حداقل 

 مترسانتی

کاری عایق

 سراسری

 کاری پیرامونیعایق

 7۱با عرض حداقل 

 مترسانتی

EC 7/۱ ۱/۱ ۵/۱ 7/۱ 

EC+ ۱/6 6/6 7/۱ ۱/6 

EC++ ۴/6 ۱/6 ۱/6 ۴/6 
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  2گروه  ساختمانطراحی پوسته خارجی فنی های حلراه  91-5-2-9-3

 

 2گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی دیوار  -الف

، ۸-۸-۴-6۱شرده در بنرد   ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین۸های گروه تمامی دیوارهای ساختمان

کراری حرارتری دیروار، و    نشرده(، روش عرایق  شده یرا کنتررل  )کنترلبسته به نوع فضای مجاور آن 

 گو باشند. را جواب 1 -۵-6۱ جدولشده در ساختمان ، باید شرایط تعیین انرژیرده همچنین 

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 2گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی دیوار   7 -5-91 جدول

 دیوار مجاور فضای خارج 

 دیوار

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

حرارتی  عایق

 خارجی

حرارتی  عایق

 داخلی

عایق حرارتی 

 میانی

حرارتی  عایق

 همگن *

    
EC ۱/۱ ۵/6 ۵/6 ۴/6 ۱/۱ 

EC+ 6/6 6/۸ 6/۸ ۱/۸ 6/6 

EC++ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 1/6 

* دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسرته دیوارهرای برا عرایق همگرن در نظرر       

 گرفته شود.

 



 مبحث نوزدهم

7۱ 

 2گروه  ساختمان -نوری جدارهای نورگذر -حداقل مشخصات حرارتی -ب

، عالوه بر ۸گروه های ساختمانمرتبط با فضای خارج  شدهترلفضاهای کنجدارهای نورگذر تمامی 

، بسته به نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، 6-۸-۴-6۱شده در بند رعایت انتظارات تعیین

 گو باشند. را جواب 7 -۵-6۱جدول شده در ساختمان، باید شرایط تعیین انرژیرده و 

 2های گروه مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان  7 -5-91جدول 

 

نشرده  کنترلمرتبط با فضاهای  شدهفضاهای کنترلجدارهای نورگذر  حداکثرضریب انتقال حرارت 

و  ۴/6، ۴/6، کم انرژی و بسیار کم انرژی بره ترتیرب برابرر    6۱های منطبق با مبحث برای ساختمان

6/6 .K]2[W/ m .در نظر گرفته شود 

های مورد نیراز  برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که برای تمام جدارهای نورگذر سامانه

شرده  باشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیرین ، در نظر گرفته شده6۱ابق پیوست اندازی، مطبرای سایه

 حداقل نخواهد بود. SHGCVT/حداکثر و  SHGCبرای 
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7۱ 

 2گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف  -پ

، ۸-۸-۴-6۱شده در بنرد  ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین۸های گروه های ساختمانها یا سقفبام

کاری حرارتی بام )یا سقف( و نشده(، روش عایقشده یا کنترلبسته به نوع فضای مجاور آن )کنترل

را  ۱ -۵-6۱ جردول شرده در  ساختمان ، باید شرایط تعیین انرژیرده دیوار مجاور آن، و همچنین 

 گو باشند. جواب

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 2گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف   8 -5-91 جدول

 رده

 

 انرژی

 بام یا سقف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از خارج عایق

 مجاور فضای خارج با  بام یا سقف

 حرارتی از داخل عایق

 یا سقف بام

مجاورفضای 

 نشدهکنترل

دیوار با عایق 

 خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC ۱/6 ۸/۸ ۴/۸ ۱/6 ۱/۱ 

EC+ 1/۸ 6/6 ۴/6 1/۸ 6/6 

EC++ 1/6 ۴/۴ ۱/۴ 1/6 1/6 

 



 مبحث نوزدهم

۱۱ 

 

 2گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا  -ت

 شرده در بنرد  ، عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین     ۸هرای گرروه   های مجاور هروای سراختمان  کف

کراری حرارتری   نشده(، روش عایقنترلشده یا ک، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترل6۱-۴-۸-۸ 

 -۵-6۱ جردول شرده در  ساختمان، باید شرایط تعیین انرژیرده کف و دیوار مجاور آن، و همچنین 

 گو باشند. را جواب ۱

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 2گروه  ساختمان هوایحداقل مقاومت حرارتی کف مجاور   1 -5-91 جدول

 رده

 

 انرژی

 کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از خارج عایق

 کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از داخل عایق

 کف

مجاورفضای 

 نشدهکنترل

دیوار با عایق 

 خارجی

دیوار با عایق 

یا  داخلی

 همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC 1/6 6/۸ ۵/۸ 7/6 7/۱ 

EC+ 6/۸ 6/6 ۵/6 ۴/۸ ۱/6 

EC++ ۸/6 1/۴ ۵ ۴/6 ۴/6 
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 2گروه  ساختمان -کف مجاور خاك  حداقل مقاومت حرارتی عایق - ث

 شرده در بنرد  ، عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین     ۸ه هرای گررو  های مجاور خراك سراختمان  کف

 شررده درسرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین  انرررژیرده ، بسررته برره موقعیررت کررف و  6۱-۴-۸-۸ 

 گو باشند. را جواب 6۱ -۵-6۱ جدول 

 

بر حسب رده انرژی  K/W]2[m. 2گروه  ساختمانکف روی خاك  عایق حرارتیحداقل مقاومت   90 -5-91 جدول

 ساختمان

رده 

 انرژی

 موقعیت کف ساختمان

 مترسانتی 7۱بیش از 

 باتتر از محوطه

ا تراز با محوطه، یتر از محوطه، همپایین

 متر باتتر از محوطهسانتی 7۱کمتر از 

کاری عایق

 سراسری

 کاری پیرامونیعایق

 6۱۱با عرض حداقل 

 مترسانتی

 کاری سراسریعایق

کاری عایق

 پیرامونی

با عرض حداقل 

 مترسانتی 7۱

EC 7/۱ ۱/۱ ۵/۱ 7/۱ 

EC+ ۱/6 6/6 7/۱ ۱/6 

EC++ ۴/6 ۱/6 ۱/6 ۴/6 



 مبحث نوزدهم

۱۸ 

 3گروه  ساختمانسته خارجی طراحی پوفنی های حلراه  91-5-2-9-4

 

 3گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی دیوار  -الف

، ۸-۸-۴-6۱شرده در بنرد   ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین6های گروه تمامی دیوارهای ساختمان

کراری حرارتری دیروار، و    (، روش عرایق نشرده شده یرا کنتررل  بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترل

 گو باشند. را جواب 66 -۵-6۱ جدولشده در ساختمان ، باید شرایط تعیین انرژیرده همچنین 

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 3گروه  ساختمانرتی دیوار حداقل مقاومت حرا  99 -5-91 جدول

 دیوار مجاور فضای خارج 

 دیوار

مجاور 

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

حرارتی  عایق

 خارجی

حرارتی  عایق

 داخلی

عایق حرارتی 

 میانی

حرارتی  عایق

 همگن *

    
EC ۱/۱ ۸/6 ۸/6 6/6 7/۱ 

EC+ 6/6 7/6 7/6 1/6 ۱/6 

EC++ 1/6 ۴/۸ ۴/۸ ۸/۸ ۴/6 

* دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسرته دیوارهرای برا عرایق همگرن در نظرر       

 گرفته شود.
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۱6 

       3گروه  ساختمان -نوری جدارهای نورگذر -حداقل مشخصات حرارتی -ب

، عالوه بر 6گروه های ساختمانفضای خارج مرتبط با  شدهفضاهای کنترلتمامی جدارهای نورگذر 

، بسته به نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، 6-۸-۴-6۱شده در بند رعایت انتظارات تعیین

 گو باشند. را جواب 6۸ -۵-6۱جدول شده در ساختمان، باید شرایط تعیین انرژیرده و 

 3های گروه مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان  92 -5-91جدول 

 

نشرده  کنترل مرتبط با فضاهای شدهفضاهای کنترلجدارهای نورگذر  حداکثرضریب انتقال حرارت 

و  ۴/6، ۴/6، کم انرژی و بسیار کم انرژی بره ترتیرب برابرر    6۱های منطبق با مبحث برای ساختمان

6/6 .K]2[W/ m .در نظر گرفته شود 

های مورد نیراز  برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که برای تمام جدارهای نورگذر سامانه

شرده  باشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیرین ر نظر گرفته شده، د6۱اندازی، مطابق پیوست برای سایه

 حداقل نخواهد بود. SHGCVT/حداکثر و  SHGCبرای 



 مبحث نوزدهم

۱۴ 

 3گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف  -پ

، ۸-۸-۴-6۱شده در بنرد  ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین6های گروه های ساختمانها یا سقفبام

کاری حرارتی بام )یا سقف( و نشده(، روش عایقشده یا کنترلبسته به نوع فضای مجاور آن )کنترل

را  66 -۵-6۱ لجردو شرده در  ، باید شرایط تعیینساختمان انرژیرده دیوار مجاور آن، و همچنین 

 گو باشند. جواب

 بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 3گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف   93 -5-91 لجدو

 رده

 انرژی

 بام یا سقف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از خارج عایق

 ج با بام یا سقف مجاور فضای خار

 حرارتی از داخل عایق

 یا سقف بام

مجاورفضای 

 نشدهکنترل

دیوار با عایق 

 خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC 1/6 ۱/6 ۱/۸ 1/6 7/۱ 

EC+ 6/۸ 7/۸ ۱/۸ 6/۸ ۱/6 

EC++ ۸/6 ۱/6 ۱/۴ ۸/6 ۴/6 
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۱۵ 

 3گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا  -ت

 شرده در بنرد  ، عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین     6هرای گرروه   های مجاور هروای سراختمان  کف

کراری حرارتری   عایقنشده(، روش شده یا کنترل، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترل6۱-۴-۸-۸ 

 شررده درسرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین   انرررژیرده کررف و دیرروار مجرراور آن، و همچنررین   

 گو باشند. را جواب 6۴ -۵-6۱ جدول 

بر حسب رده انرژی  K/W]2[m. 3گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی کف مجاور فضای خارج   94 -5-91 جدول

 ساختمان

 رده

 

 انرژی

 کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از خارج عایق

 کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از داخل عایق

 کف

مجاورفضای 

 نشدهکنترل

دیوار با عایق 

 خارجی

یق دیوار با عا

داخلی یا 

 همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC ۴/6 ۱/6 ۱/۸ ۵/6 1/۱ 

EC+ ۱/۸ 7/۸ ۱/۸ 6/۸ ۱/۱ 

EC++ ۱/۸ ۱/6 ۱/۴ ۱/6 ۸/6 

 



 مبحث نوزدهم

۱1 

 3گروه  ساختمان -کف مجاور خاك  حداقل مقاومت حرارتی عایق -ث

 شرده در بنرد  ، عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین     6هرای گرروه   نهای مجاور خراك سراختما  کف

 شررده درسرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین  انرررژیرده ، بسررته برره موقعیررت کررف و  6۱-۴-۸-۸ 

 گو باشند. را جواب 6۵ -۵-6۱ جدول 

بر حسب رده انرژی  K/W]2[m. 3گروه  حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاك ساختمان  95 -5-91 جدول

 ساختمان

 رده 

 انرژی

 موقعیت کف ساختمان

 مترباتتر از محوطهسانتی 6۱۱بیش از 
متر باتتر از سانتی 6۱۱کمتر از 

 محوطه

کاری عایق

 سراسری

 کاری پیرامونیعایق

 با عرض حداقل

 مترسانتی 7۱ 

کاری عایق

 سراسری

 کاری پیرامونیعایق

 با عرض حداقل

 مترسانتی ۵۱ 

EC ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ 

EC+ ۵/۱ 7/۱ ۵/۱ ۵/۱ 

EC++ ۵/۱ ۱/6 ۵/۱ 1/۱ 

 

 روشنایی طبیعی  91-5-2-2

، ضرروری اسرت   ۱-۸-۴-6۱ر بنرد  در روش تجویزی، عالوه بر رعایت ضوابط اجباری تعیین شده د

 سازی شده )دستی( روشنایی طبیعی نیز رعایت شود.که ضوابط این بند برای طراحی ساده

سازی عددی، تزم مند از روشنایی طبیعی، بدون انجام شبیهبرای تعیین درصد سطح فضاهای بهره

مند از روشنایی شده در این بخش، میزان عمق و عرض فضای بهرهبط تعریفاست، با استفاده از روا

هرای مختلرف   منرد از روشرنایی طبیعری بررای رده    گردد. درصد مساحت فضای بهرهطبیعی تعیین 

 باشد. جدول شده در  انرژی باید مساوی یا بیش از مقادیر تعیین



 یزیروش تجو 91-5

۱7 

 

 های مختلف انرژی مند از روشنایی طبیعی، برای ردهمقادیر حداقل درصد مساحت فضای بهره  97 -5-91جدول 

 [%] P(A(درصد مساحت  رده انرژی

EC ۵۵   

EC+ 1۵  

EC++ 7۵ 
 

های تزم از عردم برروز   شود با انجام کنترلاشد، توصیه میدرصد ب ۱۵بیشتر از  Apدر صورتی که 

 خیرگی اطمینان حاصل شود.   

دسرت آمرده، برا    کمترین مقدار بره با میزان عمق نفوذ روشنایی طبیعی در فضای داخل برابر است 

، بسته به وجود یرا عردم   (6 -۵-6۱)و  (۸ -۵-6۱)و یکی از دو رابطه  (6 -۵-6۱)استفاده از رابطه 

 بان:وجود سایه

(6۱-۵- 6) 
 

 در این رابطه:

L : شود بر حسب مترمند میعمق فضا که از نور طبیعی بهره 

W : ض پنجره بر حسب مترعرض اتاق در داخل، در امتداد عر 

H : شده بر حسب مترارتفاع باتی پنجره از کف تمام 

bR :  ضریب انعکاس متوسط وزن یافته سطوح داخلی )دیوارها، کف و سقف( در

 ای از اتاق، مجاور پنجره، به جز سطح دیوار زیر پنجرهنیمه

 

 های فاقد سایبان:برای پنجره

(6۱-۵- ۸) L=2.5 x H 

 



 مبحث نوزدهم

۱۱ 

 های دارای سایبان:برای پنجره

(6۱-۵- 6) L=2.0 x H 

 

 استفاده کرد: (۴ -۵-6۱)برای تعیین عمق نفوذ نور در ارتفاع سطح کار باید از رابطه 

(6۱-۵- ۴) l= (H-h)/(H/L)                     

l عمق نفوذ نور در ارتفاع سطح کار بر حسب متر = 

hارتفاع سطح کار از کف تمام شده بر حسب متر = 

 

ترا   67 -۵-6۱جردول  برای در نظر گرفتن اثر موانع خارجی جلوی پنجره، تزم است با استفاده از 

 ، ضریب کاهش عمق فضا تعیین گردد:  6۱ -۵-6۱ جدول

 

 لوکس 900-300ضریب کاهش عمق فضا )در اثر وجود موانع مقابل پنجره( برای شدت روشنایی  97 -5-91جدول 

 اویه رؤیت موانعز
 جهت پنجره

 شمال غرب شرق جنوب

 6 6 6 6 درجه6۱کمتر از 

 6 6 6 6 درجه 1۱درجه تا  6۱

 6 6 6 ۱/۱ درجه 1۱بیش از 
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 لوکس 300-500بل پنجره(برای شدت روشنایی ضریب کاهش عمق فضا )در اثر وجود موانع مقا 98 -5-91جدول 

 زاویه رؤیت موانع
 جهت پنجره

 شمال غرب شرق جنوب

 ۱/۱ ۱/۱ 7/۱ ۱/۱ درجه6۱کمتر از 

 ۱/۱ 7/۱ 7/۱ ۱/۱ درجه 1۱درجه تا  6۱

 1/۱ 1/۱ 7/۱ ۱/۱ درجه 1۱بیش از 

 

 لوکس 500-700ضریب کاهش عمق فضا )در اثر وجود موانع مقابل پنجره(برای شدت روشنایی  91 -5-91 جدول

 زاویه رؤیت موانع
 جهت پنجره

 شمال غرب شرق جنوب

 1/۱ 1/۱ ۱/۱ 1/۱ درجه6۱کمتر از 

 1/۱ 1/۱ درجه 1۱درجه تا  6۱
فاقد 

روشنایی 

 کافی

فاقد 

روشنایی 

 کافی
 1/۱ هدرج 1۱بیش از 

فاقد 

روشنایی 

 کافی

مترر در نظرر گرفتره     ۱۱/6برای تعیین میزان عرض فضا، در امتداد عرض پنجرره از هرر طررف آن    

   .شودمی

کمتر فاصله افقی بین دو پنجره  و اگر در مجاورت پنجره مورد نظر، پنجره دیگری قرار داشته باشد

نصف فاصله افقری برین   متری،  ۱۱/6های  هجای یکی از فاصلدر این صورت، بهمتر باشد،  ۱۱/۸ از 

 .  گیردمالك عمل قرار میدو پنجره 

اگر در فاصله عرض پنجره به اضافه یک متر از طرفین یک مانع کردر، نظیرر تیغره داخلری، وجرود      

 در محاسربه عررض فضرا    فاصله پنجره تا مرانع مزبرور   ،جای یک متربه ،در این صورت ،داشته باشد

 شود.منظور می



 مبحث نوزدهم

۱۱ 

 مند از نور طبیعی همان عرض اتاق است.عرضِ فضای بهره ای،نماهای شیشهبرای 

در جهرت افقری   ی سقفی، و نورگیرها هاپنجرهعرض فضای روشن شده با نور طبیعی  محاسبه برای

بازشوی نورگرذر آن پنجرره در نظرر گرفتره     عرض  مساویمضاعفی  عرض پنجره فاصله از هر طرف

 شود:یر زیر اضافه می، و به آن یکی از مقادشودمی

 ای،های سقفی دندانهو پنجره ارتفاع کف تمام شده تا سقف برای نورگیرهای سقفی -

های سقفی پنجره های زیر سقفی یا برابر همان ارتفاع برایبرابر همان ارتفاع برای پنجره ۵/6 -

 .  ایدندانه

تا یک جداکننده کردر، یرا نیمری از     توان فاصله یک متر یا فاصلهمی ،مانند حالت قبل ،دراینجا نیز

فاصله افقی بین یک نورگیر سقفی مجاور یا شیشه عمودی مجاور را، هر کدام کره کمترر باشرد در    

نظر گرفت. اگر مشخص نباشد که یک بازشو پنجره است یا نورگیر سقفی، هر بازشرویی کره در آن   

 شود.قفی محسوب میبخش نورگذر کامالً باتی سقف اتاق قرار گرفته باشد نورگیر س

 منطبرق  جهرات اصرلی جغرافیرایی    با یکی ازپنجره مورد نظر جهت برای محاسبات، در صورتی که 

 .گیردمالك عمل قرار میترین جهت اصلی جغرافیایی نباشد، نزدیک

 تأسیسات مکانیکی  91-5-3

، ضرروری اسرت ضروابط بنرد     6-۴-6۱ بخشدر صورت طراحی به روش تجویزی، عالوه بر الزامات 

 نیز رعایت گردد. 6۱-۵-6

 کاری حرارتی عایق  91-5-3-9

ایرد  ب ۸-6-۴-6۱عالوه بر رعایت ضروابط بنرد   گرم مصرفی، در سیستم آبهای آب گرم تمامی لوله

های گرمایی و سرمایی های انتقال هوا در سیستمو تمامی کانال 6-6-6-۵-6۱طبق ضوابط زیربند 

 شوند. حرارتی کاریعایق ۸-6-6-۵-6۱طبق ضوابط زیربند 
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 و مخزن کاری حرارتی لولهعایق  91-5-3-9-9

برر   ۸۱ -۵-6۱ جردول وبرگشرت بایرد مطرابق    های رفتهای آب گرم مصرفی، تمام لولهدر سیستم

 کاری حرارتی شوند.عایقهای انرژی ساختمان هر یک از رده اساس

 ]K/W]2m.آب گرم مصرفی  لوله حداقل مقاومت حرارتی عایق  20 -5-91 جدول

 رده انرژی

 قطر نامی لوله

 کمتر از

 مترمیلی 6۸ 

 متر میلی 6۸

 و بیشتر

 (EC) 6۱ساختمان منطبق با مبحث 
 61مطابق با مبحث 

 مقررات ملی ساختمان

 61مطابق با مبحث 

 مقررات ملی ساختمان

 ۱۱/۱ 6۱/6 (+ECانرژی )ساختمان کم

 6۵/6 ۱۵/6 (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم
 

هرای آب گررم   هرای سیسرتم  )به اسرتثنای لولره   هابرای تعیین مقاومت حرارتی حداقل تمامی لوله

نشرده،  های گرمایی و سرمایی واقع در فضای داخلی، خارجی و یا کنتررل و مخازن سیستم مصرفی(

(، 6۴Rمقرررات ملری سراختمان )    6۴شرده در مبحرث   ی حداقل تعیینتزم است به مقاومت حرارت

اعمال  ۸6 -۵-6۱ جدولشده در بسته به رده انرژی ساختمان، ضریب افزایشی برابر با مقدار تعیین

 شود. 



 مبحث نوزدهم

۱۸ 

 

 ( 94Rمقررات ملی ساختمان ) 94شده در مبحث زایش مقاومت حداقل تعیینضریب اف 29 -5-91 جدول

 رده انرژی

 لوله یا مخزن یا کانال واقع در 

فضای خارجی یا 

 نشدهکنترل
 *فضای داخلی

 ۱۱/6 ۱۱/6 (EC) 6۱ساختمان منطبق با مبحث 

 1۱/6 ۴۱/6 (+ECانرژی )ساختمان کم

 ۵۱/۸ ۱۱/۸ (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

، که در معرض فضای خارجی یا کنترل نشده قرار لوله یا کانالل و بعد از قسمتی از تزم است دو متر قب* 

 .کاری حرارتی شودنشده عایقفضای خارجی یا کنترلدارد، مشابه بخش در معرض 

 هاکاری حرارتی کانالعایق  91-5-3-9-2

تزم نشرده  خلری، خرارجی و کنتررل   های فضای داتمامی کانال حداقل مقاومت حرارتیبرای تعیین 

، بسرته بره   (6۴Rمقررات ملی ساختمان ) 6۴شده در مبحث مقاومت حرارتی حداقل تعیینبه  است

  .اعمال شود ۸6 -۵-6۱ جدولدر شده ضریب افزایشی برابر با مقدار تعیین رده انرژی ساختمان،

 بازیافت انرژی   91-5-3-2

 های هوارساندر سیستمبازیافت انرژی   91-5-3-2-9

ر صرورت اسرتفاده از   (، د++ECانررژی ) ( و بسریار کرم  +ECانررژی ) کرم با رده های در ساختمان

 مورد رعایت قرار گیرد: ، برای بازیافت انرژی،، تزم است موارد زیرسیستم هوارسان

 یسررمای از نیر های سرمایی منراطق گررم )برا    یستمهای بازیافت انرژی در ساستفاده از سامانهالف( 

 غالرب طبرق    یگرمرای نیراز  منراطق سررد )برا     یهرای گرمرای  سیستمو ( 6 وستیپ غالب طبق

 ۸6 -۵-6۱ جدول و ۸۸ -۵-6۱ جدول ، در صورتی که دبی کل دستگاه از مقادیر(6 وستیپ

 بیشتر باشد الزامی است.
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استفاده از بازیافت انرژی ، در حالت عدم (min3ft/)و  l/s، بر حسب  قابل قبول *حداکثر دبی تهویه  22 -5-91 جدول

 (ساعت در سال 8000کارکرد بیش از  صورتدر )

رده 

 انرژی
 ز غالبنیا

 درصد هوای تازه

 % ۱۱ تر یا مساویبیش

 درصد هوای تازه

 % ۱۱کمتر از 

EC+ 
 (16۵7) 6۱۱۱ (۸66۱) 6۱۱۱ سرمایی

 (16۵7) 6۱۱۱ (۸66۱) 6۱۱۱ گرمایی

EC++ 
 (۴۸6۱) ۸۱۱۱ (6۱۵۱) ۵۱۱ سرمایی

 (۴۸6۱) ۸۱۱۱ (6۱۵۱) ۵۱۱ گرمایی

 ان()هوارس * حداکثر دبی کل خروجی از فن دستگاه هواساز

 

(، در حالت عدم استفاده از بازیافت انرژی min3ft/)و  l/sقابل قبول ، بر حسب  *حداکثر دبی تهویه 23 -5-91 جدول

  ساعت در سال( 8000)در صورت کارکرد کمتر از 

رده 

 انرژی
 نیاز غالب

 تازه درصد هوای

 % ۱۱بیشتر یا مساوی 

 درصد هوای تازه

 % ۱۱کمتر از 

EC+ 
 (6۱۵۱۴) ۵۱۱۱ (۴۸6۱) ۸۱۱۱ سرمایی

 (6۱۵۱۴) ۵۱۱۱ (۸66۱) 6۱۱۱ گرمایی

EC++ 
 (۱۴71) ۴۱۱۱ (۸66۱) 6۱۱۱ سرمایی

 (۱۴71) ۴۱۱۱ (6۱۵۱) ۵۱۱ گرمایی

 )هوارسان( * حداکثر دبی کل خروجی از فن دستگاه هواساز

 نسربی )درصرد(   های بازیافت انرژی مجاز باید بتوانند آنتالپی هروای ترازه را بره مقردار    سیستم( ب

 .دهند یا کاهش افزایش ۸۴ -۵-6۱جدولشده در تعیین



 مبحث نوزدهم

۱۴ 

 

 های بازیافت انرژی مجاز ستماختالف آنتالپی برای سیکاهش نسبی  24 -5-91جدول

 رده انرژی

 کاهش نسبی 

 اختالف آنتالپی 

 هوای ورودی و هوای تخلیه 

 )درصد(

 1۱ (+ECانرژی )ساختمان کم

 7۱ (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

 

، دارنرد هوای ترازه   تأمین ساعت در سال ۵۱۱که کمتر از  ،های با ساعت کارکرد کمدر سیستم( پ

 .نیستامانه بازیافت انرژی سنیازی به 

 خنکهای آببازیافت انرژی در کندانسورهای سیستم  91-5-3-2-2

(، در کندانسررورهای ++ECانرررژی )( و بسرریار کررم+ECانرررژی )هررای بررا رده کررمدر سرراختمان

 خنک، تزم است موارد زیر، برای بازیافت انرژی، مورد رعایت قرار گیرد:های آبسیستم

مصررفی، در   گررم آبکرردن  گررم کردن و یرا پریش  ازیافت انرژی برای گرمسامانه باستفاده از ( الف

گرم مصرفی کیلووات و بار آب 6۱۱۱صورتی که میزان گرمای دفع شده از کندانسور بیشتر از 

 الزامی است. ،ساعته کار کند۸۴صورت کیلووات باشد و آن سیستم به 6۱۱بیشتر از 

 زمران  ها در صورتی قابل قبول است که بتواند دمرای آب در سامانه بازیافت انرژی در کندانسور( ب

درصرد   1۱درجه سلسیوس برساند و یا تا  6۱حداقل به  کردن،گرم پیش را، بااوج مصرف آب 

 شده از کندانسور در شرایط طراحی را بازیافت نماید.  انرژی تخلیه

سرمایی و یا گرمایی،  ، تزم است کاهش مصرف انرژی سیستمرعایت بند )الف(( در صورت عدم پ

هرای دیگرر، نظیرر    ، برا اسرتفاده از فنراوری   )ب( شرده در بنرد  تعیرین میزان معادل اقدامات به

مرورد تأییرد نهراد     زمران تولید هرم های های تجدیدپذیر، یا سیستمهای بر پایه انرژیسیستم

 دارای صالحیت قانونی، انجام شود.
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۱۵ 

 اکونومایزر   91-5-3-3

 6۵۱های سرمایی آبی بردون فرن )برا ظرفیرت بیشرتر از      دار و سیستمیی فنهای سرمادر سیستم

 شود. تن تبرید(،استفاده از اکونومایزر آبی یا هوایی توصیه می 6۱۱کیلووات یا 

 

 تجهیزات دفع حرارت  91-5-3-4

 6۱16۵کن باید بر مبنرای اسرتاندارد ملری ایرران بره شرماره       در سیستم تهویه مطبوع، برج خنک

 انتخاب آن بر اساس محاسبات تأیید شده صورت گیرد. تزم است  . عالوه بر این،دباشطراحی شده

 انرژی سازذخیرههای سیستم  91-5-3-5

 شود.ساز حرارتی توصیه میها استفاده از سیستم ذخیرهدر کلیه ساختمان

 های پایش عملکردسامانه  91-5-3-7

تمامی برای تزم است (، ++ECانرژی )( و بسیار کم+ECانرژی )های با رده کمدر ساختمانالف( 

پایش عملکرد و تعیرین  تمهیدات تزم جهت سرمایی  و های مرکزی و مستقل گرماییسیستم

 . صورت گیردمیزان آتیندگی و مصرف انرژی 

 انتخاب و نصب مناسب تجهیزات  91-5-3-7

انررژی، ارائره گرزارش جرامع طراحری تأسیسرات       انررژی و بسریار کرم   های کمالف( برای ساختمان

افزارهرای معتبرر الزامری اسرت.     یکی، و محاسبات بار برودتی و حرارتی، با استفاده از نررم مکان

 و طراحری شده نیز بایرد در همراهنگی برا محاسربات     مشخصات فنی تمامی تجهیزات انتخاب

 باشد.

برچسب آب مربوط به مقرادیر دبری حرداکثر    انرژی، رده انرژی و بسیار کمهای کمدر ساختمانب( 

شرده در  هرای تعیرین  ها، طبق استانداردگرم مصرفی و سردوشیهداشتی تأمین آبب شیرآتت

 باشد. Aو  B، باید به ترتیب 66پیوست 



 مبحث نوزدهم

۱1 

 

 تأسیسات برقی   91-5-4

 ترانسفورماتورها  91-5-4-9

 ترانسفورماتورهای فشار متوسط   91-5-4-9-9

رجروع   6۸ وستیپها در خصوص ترانسفورماتورهای فشار متوسط به جهت آگاهی از نکات و توصیه

 شود.

 حداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتورهای فشار متوسط  91-5-4-9-2

تواننرد از  های برق اختصاصی ساختمان مری ترانسفورماتورهای فشار متوسط مورد استفاده در پست

از هریرک از انرواع    نوع روغنری یرا نروع خشرک)رزینی( باشرند. بررای الزامرات و شررایط اسرتفاده         

ترانسفورماتورها در پست برق اختصاصی ساختمان به مبحث سیزدهم مقرررات ملری رجروع شرود.     

 آمده است. 6۸ وستیپهمچنین نحوه محاسبه تلفات کل ترانسفورماتور در 

 (OITهای روغنی )تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتور  91-5-4-9-3

مقادیر تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی، در شرایط کارکرد نرمرال و  

کیلوولت که عمومراً در اکثرر نقراط کشرور در ترأمین و       ۸۱های نامی مختلف و ولتاژ کار برای توان

آمده اسرت.   6۸ وستیپدر  روند،کار میتغذیه نیروی برق ساختمان با انشعاب برق فشار متوسط به

( و ضریب حداکثر رانردمان انررژی بررای    kP(، تلفات بار )oPبار )این جدول شامل مقادیر تلفات بی

 باشد.های ترانسفورماتورهای روغنی میگروه

 اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای روغنی  91-5-4-9-4

کار نرمال ترانسفورماتورهای روغنی، از نظر شررایط و اقلریم شرهر یرا منطقره محرل نصرب        شرایط 

ترانسفورماتور، برای باردهی با توان نامی، براساس حداکثر دمای شهر و یا منطقه محل نصرب برابرر   
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متر، در اسرتاندارد   6۱۱۱درجه سلسیوس و ارتفاع شهر و منطقه محل نصب از سطح دریا برابر  ۴۱

سازمان ملی استاندارد ایران )استاندارد ترانسرفورماتورهای روغنری( تعیرین گردیرده      177۱شماره 

 .است

نسربت بره شررایط کرارکرد     در شرایط محیط )محل نصرب(،  ضرایب کاهش باردهی ترانسفورماتور 

حرداکثر دمرا و ارتفراع از     متناسرب برا  برای تعیین توان مجاز ترانسفورماتورهای روغنی، نرمال آن، 

برر اسراس   ، ۸1 -۵-6۱ جردول و  ۸۵ -۵-6۱ جردول در  ،برای شهرها و مناطق مختلف ،ریاسطح د

 مشخص شده است.  ،الذکراستاندارد فوق

، بره  Dو  A ،B ،Cهرای  در گرروه : برای تعیین شرایط اقلیمی شهرها و مناطق کشرور 6تبصره 

 جوع شود.ر 177۱استاندارد 

الرذکر، تزم اسرت از   : برای ضرایب باردهی مربوط به دما و ارتفاع خارج از مقادیر فروق ۸تبصره 

 تولیدکنندگان استعالم گردد.  

ممکن است یک شهر از نظر حداکثر دمای محل نصب در یک گروه قررار گیررد، و از   : 6تبصره 

 .  نظر حداکثر ارتفاع محل نصب در گروه دیگری باشد

 

 ضرایب کاهش باردهی برحسب حداکثر دمای محل نصب 25 -5-91 جدول

 گروه 

 شهر و منطقه

 حداکثر دمای محیط 

 )درجه سلسیوس(

 ضریب 

 باردهی

A ۴۱ ۱۱/6 

B ۴۱  ۱۱/۱ ۴۵تا 

C ۴۵  ۱۱/۱ ۵۱تا 

D 7۸/۱ ۵۱بیش از 

 



 مبحث نوزدهم

۱۱ 

 

 ضرایب باردهی برای حداکثر ارتفاع محل نصب  27 -5-91 جدول

 گروه 

 شهر و منطقه

حداکثر ارتفاع از 

 سطح دریا

(m) 

ارتفاع 

 معادل

(m) 

 ضریب 

 باردهی

A 6۱۱۱ ۱۱/6 6۱۱۱ یا کمتر 

B 6۱۱۱  7۵۱/۱ 6۵۱۱ 6۵۱۱تا 

C 6۵۱۱  ۱۵/۱ ۸۱۱۱ ۸۱۱۱تا 

D  ۱۸۵/۱ ۸۵۱۱ ۸۱۱۱بیش از 

 (CRTتلفات و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک )  91-5-4-9-5

( و ضرریب حرداکثر رانردمان    kP( و تلفرات برار )  oPبرار ) مقادیر تلفرات شرامل مقرادیر تلفرات بری     

 ۸۱نامی مختلرف و ولتراژ کرار    های ترانسفورماتورهای خشک در شرایط کارکرد نرمال و برای توان

کیلوولت که عمومًا در اکثر نقاط کشور در تأمین و تغذیره بررق سراختمان برا انشرعاب بررق فشرار        

 آمده است. 6۸ وستیپهای ترانسفورماتورهای خشک در روند، برای گروهکار میمتوسط به

 باردهی ترانسفورماتورهای خشک اثر شرایط اقلیمی در  91-5-4-9-7

ضرایب کاهش باردهی ترانسفورماتور در شرایط محیط )محل نصرب(، نسربت بره شررایط کرارکرد      

نرمال آن، برای تعیین توان مجاز ترانسفورماتورهای خشک، متناسرب برا حرداکثر دمرا و ارتفراع از      

برر اسراس   ، ۸۱ -۵-6۱ جردول  و ۸7 -۵-6۱ جردول سطح دریا، برای شهرها و مناطق مختلف، در 

 الذکر، مشخص شده است. استاندارد فوق
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 ضرایب باردهی برای حداکثر دمای محل نصب 27 -5-91 جدول

 حداکثر دمای محیط 

 لسیوس()درجه س

 ضریب 

 باردهی

6۱ ۱1/6 

۴۱ ۱۱/6 

۵۱ ۱6/۱ 

 

 ضرایب باردهی برای حداکثر ارتفاع محل نصب  28 -5-91 جدول

 حداکثر ارتفاع از سطح دریا

(m) 

 ارتفاع معادل

(m) 

 ضریب 

 باردهی

 ۱۱/6 6۱۱۱ یا کمتر 6۱۱۱

 ۱7۵/۱ 6۵۱۱ 6۵۱۱تا  6۱۱۱

 ۱۵/۱ ۸۱۱۱ ۸۱۱۱تا  6۵۱۱

 ۱۸۵/۱ ۸۵۱۱ ۸۱۱۱بیش از 

 رجوع شود. 177۱: برای تعیین شرایط اقلیمی شهرها و مناطق کشور، به استاندارد 6تبصره 

، از تولیدکننردگان  الرذکر فروق : ضرایب باردهی مربوط بره دمرا و ارتفراع خرارج از مقرادیر      ۸تبصره 

 گردد.  استعالم 

 های کاهش دمای اتاق ترانسفورماتورسیستم  91-5-4-9-7

ترانسفورماتورها عمومًا در اتاق یرا فضرای بسرته در پسرت بررق اختصاصری سراختمان و یرا مردل          

برار   ( و بری kPگیرند. حرارت ناشی از تلفات برار ) کیوسکی پست برق نصب و مورد استفاده قرار می

(Poترانسفورماتور باعث افزایش دمای تران )گردد.سفورماتور و اتاق آن می 

فشرار   طراحری اتراق ترانسرفورماتور و نیرز پسرت بررق      جویی در مصرف برق، تزم است برای صرفه

انتخراب   وشرده در بنردهای زیرر،    بنردی طبقره  هرای هرا و سیسرتم  روشکرارگیری  برا بره  متوسط، 



 مبحث نوزدهم

6۱۱ 

دمای ترانسرفورماتور و  کاهش ترانسفورماتور با کارایی تزم و سیستم تأسیسات مکانیکی مناسب، ، 

محقق  شرایط مورد نیاز برای کارکرد مناسب ترانسفورماتورها تا ،صورت گیرد آن اتاق محل استقرار

  .شود

هروای   ، برای کاهش دمای اتاق ترانسرفورماتور، تعرویض و تخلیره   Aالف( در شهرها و مناطق گروه 

مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع  تواند با تهویه طبیعی و یا مکانیکی انجام گیرد )بهاتاق می

شود(. در روش تهویه مکانیکی از هواکش برقی، که از طریق ترموستات قطع و وصل یا کنترل 

بررای   یشود. استفاده از سیسرتم سررمای  شود، برای کاهش و تنظیم دمای اتاق استفاده میمی

 باشد.جای هواکش، مجاز نمیمناطق مذکور، به

، تنها زمرانی  Bهای شده در بند )الف(، برای شهرها و مناطق و گروهطرحهای مب( استفاده از روش

مجرراز اسررت کرره ضرررایب مربرروط برره دمررا و ارتفرراع در محاسرربه ترروان مجرراز )بررار خروجرری( 

ترانسفورماتور اعمال شده و ترانسفورماتور با مشخصرات فنری و تروان نرامی مناسرب انتخراب       

 باشد. گردیده

، تنهرا  Dو  Cهرای  شده در بند )الف(، برای شهرها و منراطق گرروه  رحهای مطپ( استفاده از روش

زمانی مجاز است که پس از اعمال ضرایب مربوط به دما و ارتفاع، مشخصات فنی و توان نرامی  

 تعیین گردد. 6-6-۴-۵-6۱ترانسفورماتور، مقدار تلفات بار براساس 

درجره سلسریوس    ۵۱از ، در اوقراتی از سرال،   ترانسفورماتوراستقرار  ت( در صورتی که دمای محل

 ،عمل آیرد ، تزم است در انتخاب ترانسفورماتور مناسب برای این شرایط دقت تزم بهفراتر رود

دمای اتاق و ترانسفورماتور، تزم  و کنترل برای کاهش یسیستم سرمای بینیپیشو در صورت 

یستم سرمایی با تلفات بار و بازدهی ترانسفورماتور در نظرر  است وابستگی میزان مصرف برق س

 گرفته شود.

 فشار متوسط ترانسفورماتورهایشرایط استفاده از انواع مختلف   91-5-4-9-8

و  CRT1 ،CRT2)و خشرک  ( OIT3و  OIT1 ،OIT2)بنردی ترانسرفورماتورهای روغنری    گروه

CRT3 ،)  ژی و تلفرات کرل در زیربنردهای    بر اساس تلفات بار، تلفات بی بار، حداکثر رانردمان انرر
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است. شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتورهای فشار متوسط به قررار زیرر   آمده 6۸ وستیپ

 :باشدمی

الف( الزامات مربوط به استفاده از ترانسفورماتورهای روغنی و یا خشک فشار متوسط در پسرت  

ها و بندهای مبحث سریزدهم مقرررات   ها باید منطبق بر ردیف)اختصاصی( ساختمانبرق 

 ملی باشد.

 متنراظر  هرای بنردی گرروه اول تا رده سوم( و همچنین  بندی کلی ترانسفورماتورها )ردهرده( ب

، CRT1) ( و خشررکOIT3و  OIT1 ،OIT2انررواع مختلررف ترانسررفورماتورهای روغنرری )

CRT2  وCRT3) ارائره   ۸۱ -۵-6۱ جدولدر  های نامی مختلفات بار در تواناز نظر تلف

 است.شده

 های متناظر انواع مختلف ترانسفورماتورهای روغنی  و خشکبندیبندی کلی و گروهرده  21 -5-91 جدول

 ده ر

 ترانسفورماتور

 تلفات بار 

 در توان نامی

 نوع ترانسفورماتور

 خشک روغنی

 OIT1 CRT1 کمترین مقدار اول

 OIT2 CRT2 مقدار متوسط دوم

 OIT3 CRT3 مقدار متعارف سوم

 ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک فشار متوسط  91-5-4-9-1

هرای مختلرف )اول ترا سروم(     دن ردهدرصرد زیرر برار برو    حرداکثر  یرا   حرداکثر  مقادیر ضرریب برار  

هرای  بنردی بندی آنها، برای رتبره بر حسب ردهاز نظر تلفات بار، های روغنی و خشک ترانسفورماتور

 است.ارائه شده  6۱ -۵-6۱ جدول در، مختلف ساختمان



 مبحث نوزدهم

6۱۸ 

 

 های روغنی و خشکضریب بار حداکثر ترانسفورماتور  30 -5-91 جدول

 رتبه 

 انرژی 

 ساختمان

 بندی ترانسفورماتورهاگروه

 خشک روغنی

OIT1 
 )رده اول(

OIT2 
 )رده دوم(

OIT3 
 )رده سوم(

CRT1 
 )رده اول(

CRT2 
 )رده دوم(

CRT3 
 )رده سوم(

 6۱ساختمان منطبق با مبحث 

(EC) 
7۱% 1۱% ۵۱% 1۵% 1۱% ۵۱% 

 انرژیساختمان کم

(EC+) 
 غیر مجاز %۵۵ %1۱ غیر مجاز ۵۱% 1۱%

 انرژیساختمان بسیار کم

(EC++) 
 غیر مجاز غیر مجاز %۵۱ غیر مجاز غیر مجاز ۵۱%

 موتورهای برقی  91-5-4-2

از  ،هرای تأسیسرات مکرانیکی و برقری سراختمان     در سیستممورد استفاده موتورهای برقی انتخاب 

باید برا   متحرك روهایپیادههای برقی، ، تهویه، آسانسور، پلکانیگرمای ،یرمایس هایجمله سیستم

 عوامل زیر صورت گیرد:در نظر گرفتن 

فاز، با رده انرژی منطبرق برا در   فاز و سهشده برای موتورهای تکالف( داشتن برچسب انرژی تعیین

 اسب با رده ساختمان،و متن 1 -۴-6۱ جدول

 ،، برای عملکرد مورد نظرمشخصات فنی، قدرت نامی، ولتاژ و راندمان کارکرد هماهنگیب( 

 های مناسب،اندازی موتور، با استفاده از فناوریکاهش مقدار جریان مورد نیاز برای راهپ( 

 ،کار مناسب برای موتور و نقطهبرای تنظیم دور  کارآمدانتخاب سیستم کنترل ت( 

بره کمترر از    بررداری از موترور،  ، در دوره بهرهعدم تعادل ولتاژ در فازهاداشتن میزان نگه محدودث( 

 کاهش راندمان موتور. برای جلوگیری از، 6%

اتمکان برای تمامی موتور الکتریکری مرورد اسرتفاده در تجهیرزات برا برار       شود حتیج( توصیه می

هرایی کره برار    شرود، ترا در زمران   ر دور در نظرر گرفتره  کن، سیستم تغییمتغیر، از جمله برج خنک

ساختمان کم است، با استفاده از سیستم کنترلی، امکان تغییرر وضرعیت و کراهش دور موترور بره      
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 میزان حداقل یا قرار دادن آن در حالت خاموش فراهم باشد.  

انردازی موتورهرا،   اهمنظور کاهش مقردار جریران ر  (، بهSoft Starterچ( استفاده از راه اندازه نرم )

مثلث، برای موتورهای با توان بات، خصوصراً موتورهرای برا    -اندازی ستارهجای سیستم متعارف راهبه

 شود.( و به بات، توصیه میkWکیلووات ) 66توان نامی 

 ها پمپ  91-5-4-2-9

اید بسته به رده ساختمان، بمورد استفاده در تأسیسات الکتریکی و مکانیکی،  یهاالف( تمامی پم 

 باشند. 1 -۴-6۱ جدولشده در دارای برچسب انرژی تعیین

 های کنترل سرعتها و سیستمفن  91-5-4-2-2

های مورد استفاده در تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، بسته به رده سراختمان، بایرد   الف( تمامی فن

 باشند. 1 -۴-6۱ جدولشده در دارای برچسب انرژی تعیین

درصرد از نقطره    6۵ها، بازده کل در نقطره طراحری کرارکردی بایرد در فاصرله حرداکثر       ب( در فن

 حداکثر کارایی کل فن باشد.

در کویل زمینری، سرقفی و یرا داکتری     فن سرعت تزم برای موتور و سیستم کنترل هایویژگیپ( 

 .استارائه شده 66 -۵-6۱ جدول درمختلف ساختمان های بندیرتبه



 مبحث نوزدهم

6۱۴ 

 

 بندی مختلفکویل، در رتبههای الزم برای نوع موتور و سیستم کنترل فنویژگی  39 -5-91 جدول

 رتبه انرژی ساختمان
 کویل های الزم برای فنژگیوی

 سیستم کنترل سرعت موتور 

 6۱ساختمان منطبق با مبحث 

(EC) 
 حداقل سه سرعته

سیستم کنترل سرعت متعارف 

 سرعتهسه

 انرژی ساختمان کم

(EC+) 
 حداقل چهارسرعته

سیستم کنترل سرعت متعارف 

 چهارسرعته

انرژی ساختمان بسیار کم

(EC++) 
 سرعتهتک

رل سرعت از نوع سیستم کنت

 (VSDمتغیر )سرعت
 

 شود.کویل توصیه میفن کنترل جریان آب استفاده از شیر برقی نیز برای :6تبصره 

 

تزم اسرت مروارد زیرر رعایرت     ، برای ساختمان مورد نظرانرژی بسته به رتبه  ،در کولرهای آبیت( 

 گردد:

 برای برچسب انرژی کولر آبی،   ۵ -۴-6۱ دولجشده در تأمین انتظارات تعیین -

 دارای برچسررب انرررژی مطررابق   اسررتفاده از موتورهررای چنررد سرررعته یررا تررک سرررعته     -

 ،6۸ -۵-6۱ جدول شده درهای تعیینو ویژگی ،۵ -۴-6۱ دولج 

 شرده تعیینهای ویژگیدارای ( VSD)تغییر سرعت انداز( )دستگاه یا راهسیستم گیری از هبهر-

 .6۸ -۵-6۱ جدولدر 

های بندیرتبه مربوط بهکولر آبی، اندازی سرعت و راههای الزم برای موتور و سیستم کنترل ویژگی  32 -5-91 جدول

 مختلف انرژی 

 های الزم برای موتور و سیستم کنترل کولر آبیویژگی رتبه انرژی ساختمان

 (EC) 6۱مبحث  نطبق باساختمان م
دو سرعته  اندازیراهسرعته، با سیستم کنترل و موتور دو

 (زیاد و کم)سرعت 

 (VSDسرعت )تغییر و  اندازیراها سیستم سرعته بموتور تک (+ECانرژی )ساختمان کم

 (VSD)و تغییر سرعت  اندازیراهسرعته با سیستم موتور تک (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم
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 های برقیآسانسورها و پلکان  91-5-4-3

، بسته به رتبه ساختمانی مورد نظر، باید دارای هاساختمانهای برقی و پلکان آسانسورهاموتورهای 

 زیر باشند: یکی از شرایط

 1 -۴-6۱ جدولبرای موتورهای بدون گیربکس: داشتن برچسب انرژی مطابق  -

-6۱ جردول شرده در  دار: داشتن بازده معادل برچسب انرژی تعیینبرای موتورهای گیربکس -

۴- 1 

ظرفیرت،  نوع سیستم محرکره،  راندمان کارکرد آسانسور، عمدتاً مقادیر قدرت موتور، در  تبصره:

ثر ؤو نیز وزن سیستم تعلیرق )عمردتاً وزنره تعرادل( مر      سرعت سیستم کنترل ، نوعسرعت

ترهرای فروق طبرق    برای تعیین مقدار بهینه رانردمان تزم اسرت کره پارام    ،بنابراین است.

 نی تولید آسانسور مورد توجه قرار گیرد.و نیز مشخصات فشرایط و نیاز طرح 
 

 ( نوع استاتیکUPSهای برق بدون وقفه )دستگاه  91-5-4-4

 66 -۵-6۱ جردول ر ( نوع استاتیک دUPSهای برق بدون وقفه )حداقل راندمان تزم برای دستگاه

 ارائه گردیده است.

 ( نوع استاتیکUPSهای برق بدون وقفه )حداقل راندمان الزم برای دستگاه  33 -5-91 جدول

 توان نامی دستگاه

 (kVA)کیلوولت آمپر( )

 راندمان حداقل 

 

 %۱۱ ۸۱کمتر یا مساوی 

 %۱6 6۱۱ و کمتر یا مساوی ۸۱ ش ازبی

 %۱6 6۱۱بیش از 

 ساختمانح شده ضریب توان اصال  91-5-4-5

 جردول سراختمانی در  انررژی   هرای مختلرف  بندیرتبهحداقل مقدار ضریب توان اصالح شده، برای 

 آمده است. 6۴ -6۱-۵

 



 مبحث نوزدهم

6۱1 

 ساختمان مختلفهای بندیرتبهحداقل مقدار ضریب توان اصالح شده، برای   34 -5-91 جدول

 انرژی ساختمان رتبه
 حداقل مقدار 

 ضریب توان اصالح شده

 ۱۱/۱ (EC) 6۱مبحث  نطبق باساختمان م

 6۱/۱ (+ECانرژی )ساختمان کم

 ۵۱/۱ (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

شرود، انجرام   کننرده نصرب مری   مصررف سیسرتم  اصالح ضریب قدرت با استفاده از خازن، کره روی  

 ،باشرد پذیر نمری امکان حل در بسیاری از مواردراهکارگیری این بهبا توجه به این نکته که گیرد، می

 ،از بانک خازن بررای اصرالح ضرریب قردرت     اتمکانباید حتی های تأسیسات برقیدر طرح سیستم

بررای   ،بانک خازن با مراحل تعریف شرده  رگالتورهای مناسب و نیز های خازنی با ظرفیتشامل پله

   شود.های بانک خازن در مدار، استفاده قراردادن پله

ر امقرد  ،شررایط طررح   براسراس نیراز،  باید  رگالتورو مراحل عمل ها ها، تعداد پلهمقادیر ظرفیت پله

 گردد.تعیینضریب توان اصالح شده مقدار ضریب توان اولیه و 

 جیهی مرتبط با آن را ارائه دهد.در صورت عدم استفاده از این سیستم، طراح باید دتیل تو

 گیری های اندازهسیستم  91-5-4-7

یرابی بره اهرداف متعرددی در نظرر گرفتره       گیری در تأسیسات برقی، برای دستهای اندازهسیستم

 شود. اهم این اهداف عبارتند از:می

 گیری مقادیر توان مصرفی برق،الف( اندازه

 جویی در مصرف،ده میزان صرفهب( بهبود مدیریت مصرف برق با کمّی کردن و مشاه

( و سیسرتم مردیریت   EMS) پ( تعیین میرزان اثربخشری مردیریت هوشرمند مصررف انررژی      

 (،BMS) هوشمند ساختمان

 عیین هزینه تفکیکی مصرف برق،  ت( ت

 گیری پارامترهای شبکه توزیع و تابلوهای برق.  ث( اندازه

در تأمین و تغذیه برق ساختمان از طریق انشعاب فشار ضعیف و یا فشرار متوسرط و نیرز مردیریت     
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های زیر هستند و براساس نیراز  گیری شامل بخشی و یا کل سیستمهای اندازهمصرف برق، سیستم

 شوند.تخاب میطرح ان

(، از طریرق  kWhگیری مقدار توان اَکتیو کل مصرف برق، برحسب کیلووات ساعت )الف( اندازه

 کنتور برق اَکتیو برای هر دو انشعاب فشار ضعیف و فشار متوسط.

آمپر رِاَکتیو سراعت یرا کیلرووار    گیری مقدار توان رِاَکتیو کل مصرف برحسب کیلوولتاندازه ب(

ر انشعاب فشار متوسط و در انشعاب فشار ضرعیف طبرق زیربنردهای    ( دkVARhساعت )

 .  ۸-1-۴-۵-6۱و  6۱-۵-۴-1-6

( برر اسراس نیراز    kWای توان اَکتیو کل مصرف برحسب کیلووات )گیری مقدار لحظهپ( اندازه

  طرح

( برر  kVAای توان ظاهری کل مصررف برحسرب کیلوولرت آمپرر )    گیری مقدار لحظهت( اندازه

 اساس نیاز طرح

 گیری ضریب توان کل شبکه فشار ضعیف براساس نیاز طرحث( اندازه

گیری پارامترهای سیستم فشار ضعیف شامل ولتاژ فازها نسربت بره هرم، ولتراژ فازهرا      ج( اندازه

آمپرر )تروان   ها و فرکانس شبکه، کیلووات )توان اَکتیو( و کیلوولتنسبت به نول، جریان فاز

 در تابلوهای برق براساس نیاز طرح ظاهری( مصرفی ، ضریب توان و غیره توسط پاورمتر

گیری دیگری که براساس نیاز طرح، برای مدیریت مصرف بررق برا اسرتفاده از    چ( هرگونه اندازه

گیرری  مان، کنترل و یا ثبت زمان، کنتورهای برق برا تعرفره و نیرز کنترور انردازه     ساعت فر

 مقدار حداکثر مصرف و غیره، که براساس ضوابط و دستورالعمل شرکت برق تزم باشد.

 



 مبحث نوزدهم

6۱۱ 

 گیری توان رِاَکتیو و دیگر پارامترها در انشعاب برق فشار ضعیفاندازه   91-5-4-7-9

ها، برا  برای تأمین و تغذیه مصارف برق کلیه ساختمان های شرکت برق،طبق ضوابط و دستورالعمل

( و بره برات بررای    kWکیلرووات )  6۱آمپرر سره فراز و یرا تروان       ۵۱انشعاب برق فشار ضعیف برابر 

 ۱۱/۱گیری مقدار توان رِاَکتیو الزامی است. در این حالت چنانچه ضریب توان کل زیر مقردار  اندازه

بینی داخت هزینه مربوط به توان رِاَکتیو در تأسیسات برق، پیشباشد، بانک خازن برای پرهیز از پر

 شود.می

متر در تابلوهرای بررق اصرلی نرمرال     با توجه به نیاز و شرایط استفاده از پاورمتر و یا آمپرمتر و ولت

بات، آمپر سه فاز( و به ۵۱کیلووات ) 6۱های دارای انشعاب فشار ضعیف و با مقدار مصرف ساختمان

گیری پارامترهای مورد نیاز جهت بررسی شرایط شبکه فشار ضعیف و یا با هدف کنترل ندازهبرای ا

 شود.ریزی مدیریت مصرف برق توصیه میو برنامه

متر برای هر تابلو برق دیگر بستگی بره شررایط طررح    تبصره: استفاده از پاورمتر و یا آمپرمتر و ولت

 خواهد داشت.

 ق در انشعاب برق فشار متوسطگیری پارامترهای براندازه  91-5-4-7-2

تأمین و تغذیه مصارف بررق سراختمان برا بریش از مقردار مشرخص و تعیرین شرده، در ضروابط و          

های شرکت برق، با انشعاب برق فشار متوسط و پسرت بررق اختصاصری خواهرد برود،      دستورالعمل

و حداکثر مقدار مصررف  های توان اَکتیو، توان رِاَکتیو گیریمقدار مصرف برق در این انشعاب، اندازه

گیررد. ایرن   گیرری مسرتقر در پسرت پاسراژ تحرت اختیرار شررکت بررق، انجرام مری          در تابلو اندازه

 ها حداقل باید مقادیر زیر را در بر بگیرد:گیریاندازه

دار و براسراس ضروابط و   ( برا کنترور تعرفره   kWhالف( توان اَکتیو برحسرب کیلرووات سراعت )   

 های شرکت برقدستورالعمل

برا کنترور    (kVARh)آمپر رِاَکتیو سراعت یرا کیلووارسراعت    ( توان رِاَکتیو برحسب کیلوولتب

 های شرکت برقدار و براساس ضوابط و دستورالعملتعرفه

( و مترر پ( حداکثر مصرف برق با استفاده از دستگاه سنجش حداکثر مقردار مصررف )ماکسری   
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 های شرکت برقورالعملبراساس ضوابط و دست

 

گیری پارامترهای برق شبکه فشار ضعیف در انشعاب برق فشار اندازه  91-5-4-7-3

 متوسط

گیری پارامترهای شربکه بررق فشرار    در انشعاب برق فشار متوسط، تزم است از پاورمتر برای اندازه

از سراختمان، و  بررداری  منظور اطالع و یا ثبت این پارامترهرا در دوره بهرره  ضعیف، به شرح زیر، به

 شود:ریزی برای اصالح و استفاده بهینه از امکانات شبکه، و مدیریت مصرف برق، استفاده برنامه

الف( پارامترهای برق فشار ضعیف در تابلوهای برق عادی )نرمال( و اضطراری اصلی، موتورخانه 

هرا و  هتأسیسات مکانیکی و ترابلو تغذیره آسانسرورهای گروهری، تابلوهرای تغذیره دسرتگا       

-۵-6۱منظور کنترل و یا ثبت پارامترهای مندرج در )بند ج زیربند تجهیزات پر مصرف به

ریزی مدیریت مصرف برق، شامل مقادیر توان اَکتیو برر حسرب   ( و نیز کنترل و برنامه۴-1

( و ترروان ظرراهری برحسررب kVAR(، ترروان رِاَکتیررو بررر حسررب کیلررووار )kWکیلررووات )

 های ساختمانی، الزامی است. ( و ضریب توان، در کلیه رتبهkVAآمپر )کیلوولت

ب( پارامترها، در تابلوهای نیمه اصلی بررق نرمرال و اضرطراری در صرورت نیراز، ومتناسرب برا        

 شرایط طرح

اس( و ترابلو  .پری. وکننده برق بدون وقفه مرکزی )یر پ( پارامترها، در تابلو برق اضطراری تغذیه

 برق اصلی برق بدون وقفه مرکزی

ت( پارامترها، در تابلوهای برق مصارف و تجهیزات خاص، از جمله مراکز کامپیوتر، مراکرز داده،  

های دارای تجهیرزات ویرژه و یرا    و نیز بخش های پرمصرف ساختمانتابلوهای برق قسمت

 عملکرد ویژه در ساختمان.

 رمتر برای هر تابلو برق دیگر، بستگی به شرایط طرح خواهد داشت.استفاده از پاو تبصره:
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 سیستم مدیریت روشنایی  91-5-4-7

 .الزامی استانرژی های بسیار کمبرای ساختمانمدیریت روشنایی  استفاده از سیستم

 های زیر باشد:سیستم مدیریت روشنایی باید دارای حداقل امکانات و قابلیت

 ،آزادبا توپولوژی  وپذیر الف( ساختار دیجیتالی آدرس

 تغییر برایها، چراغ در ،ریزی و کار با انواع حسگرها و توانایی استفاده دیمریبرنامهقابلیت ب( 

 شدت روشنایی،

هرا، قابلیرت کرار برا حسرگر شردت       پ( قابلیت قطع و وصل، و کنترل تکی و یا گروهری چرراغ  

ترکیب روشنایی مصرنوعی   حضور، قابلیتحسگر روشنایی، حسگر نوری، حسگر حرکت و 

در نقراط   مناسرب  شردت روشرنایی   ترأمین  از حسگرهای نور برای گیریبهره، با و نور روز

 جویی در مصرف برق.، با هدف صرفهمختلف فضا

کرکره خودکار )اتوماتیک( برای تنظیم مقدار نور روز ورودی به داخل ت( قابلیت اتصال به پرده

 فضا.

هرا و یرا فضراهای    بت مقدار مصرف برق مدارهای روشرنایی قسرمت  گیری و ثث( قابلیت اندازه

 مشخصی از ساختمان،

نیز مدت کرل  و  هاآنها و یا خاموش بودن گیری و ثبت مدت زمان روشن بودن چراغج( اندازه

 ها.ریزی تعویض تم ها، برای برنامهکارکرد تم 

 ودن مدارهای روشنایی،  ( قابلیت ثبت اطالعات مربوط به فعال بودن یا غیرفعال بچ

( قابلیت ارسال اطالعات مربوط به مقدار مصرف برق مدارهای روشنایی قسمتی از سراختمان  ح

بینی این سیسرتم در سراختمان و   ت پیش، در صوربه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

سیسرتم مردیریت    برق از طریقو مدیریت مصرف  ،ایهای دورهبرای بررسی هاآنثبت نیز 

، فرمان قطرع و وصرل مردار روشرنایی از طریرق مراژول       حالتدر این  ند ساختمان.هوشم

شرود )بره مبحرث    ، صادر مری رکز سیستم مدیریت هوشمند ساختمانمرتبط با کنترلر و م

کل ارتباطی داده )دیتا( سیستم مدیریت روشنایی بایرد  پروتسیزدهم مقررات رجوع شود(. 

 متفاوت باشد.داده )دیتا( های تصال و ارتباط با شبکهدارای قابلیت انیز از نوع استاندارد و 
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 های کنترل روشناییسیستم  91-5-4-8

کار گرفتره  های زیر بههای ساختمانی، ترکیبی از روشبرای کنترل سیستم روشنایی، در کلیه رتبه

 شود:می

 کلیدهای قطع و وصل -

 کلیدهای قطع و وصل -

 نسور(های حرکت و حسگرهای حضورسحسگر ) -

 ر نوری )فتوسل( فرمان مدار روشناییحسگ -

 ساعت فرمان مدار روشنایی -

 تایمر مدار روشنایی -

 سامانه کاهنده )دیمر( روشنایی -

 (PLCریزی )کننده اتوماتیک قابل برنامهکنترل-

 های فوق به فصل تعاریف رجوع شود.برای توضیحات بیشتر روش

 حسگر )سنسور(های حرکت و حسگرهای حضور  91-5-4-8-9

، عالوه بر منحنی پوشش و نحوه عملکرد آن در های کنترل روشناییسیستمتخاب هر کدام از در ان

مکان، زاویه پوشش، ارتفاع نصب، فاصله افقی عملکرد در سطح مکران، فضرای مرورد نظرر و نحروه      

 اسکن، موارد زیر نیز باید مد نظر قرار گیرد:

طروری نصرب شروند کره در فاصرله      الف( حسگرهای حرکتی در محل ورود و خروج افراد، باید 

 ۵۱حداقل یک متر مانده به فضای مورد نظر و نیز تغییر مکران و حرکرت فررد بره انردازه      

متر فعال شده و برای مدت زمان قابرل تنظریم )در یرک محردوده زمرانی حرداقل و       سانتی

 حداکثر(، مدار روشنایی و یا سایر مدارهای تزم دیگر را فعال یا غیرفعال نماید.

چنانچه حسگر حرکتی برای فعال و یا غیرفعال کردن مدار روشنایی، و یا روشن و خراموش  ب( 

ی بایرد توانرایی   کار رود، حسرگر حرکتر  های پیرامونی ساختمان و یا محوطه بهکردن چراغ

های روشنایی محوطره  ای برابر با دو برابر ارتفاع نصب چراغ، در فاصلهتشخیص حرکت فرد
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هرای محوطره و   رکت فرد در محدوده محیطی تحت پوشش چرراغ و یا توانایی تشخیص ح

 ها را داشته باشد.از محوطه تحت پوشش چراغ %۱۱برابر 

کارگیری حسگرهای فراصوتی )اولتراسرونیک( بررای سیسرتم روشرنایی، بایرد      پ( در صورت به

 موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

برای هوای سیستم تهویه  هحسگر فراصوتی )اولتراسونیک( در کنار دریچعدم نصب ( 6

 در اثر نوفه تولیدشده توسط سیستم تهویه،کارکرد  جلوگیری از اخالل

نسبت به حسگر فروسرخ )مادون  ،حسگر فراصوتی )اولتراسونیک(استفاده ترجیحی ( ۸

دلیرل  ها و فضاهای دارای پارتیشرن، از جملره فضراهای اداری، بره    در مکان ،قرمز(

 در ارتفاع پایین.نصب آن امکان تر و یت باتحساس

صورت ترکیبی با حسگر نوری )فتوسل(، عالوه بر فعال ت( برخی حسگرهای حرکتی موجود، به

شدن در صورت حرکت افراد، به مقدار روشنایی محیط نیز حساس هسرتند، و در نتیجره،   

در صورت کافی نبودن شدت روشنایی محیط و وجود حرکرت، فرمران فعرال شردن مردار      

 کنند.ا صادر میروشنایی ر

 کلید فشاری فرمان تایمر  91-5-4-8-2

کلیدهای فشاری مورد استفاده بررای فرمران ترایمر مردار روشرنایی بایرد دارای چرراغ نشرانگر یرا          

اندیکاتور باشند، تا در شرایط نبود روشنایی مصنوعی در محل، قابل تشخیص گردند. عالوه بر این، 

ابل دسرترس بررای افرراد نصرب شروند. حرداکثر       تزم است در فاصله حداکثر دو متری از ورودی ق

 متر مربع باشد. 6۱۱مساحت فضا یا فضاهای تحت پوشش یک تایمر مدار روشنایی نباید بیش از 

 سامانه کاهنده روشنایی  91-5-4-8-3

هرای تزم صرورت گیررد ترا کیفیرت      بینری پیشباید های کاهش نور، در صورت استفاده از سیستم

 الشعاع قرار نگیرد.عملکرد فضای مورد نظر تحت روشنایی بیش از حد کاهش نیابد و

های مناسب کنترل روشنایی، تزم است طرراح دتیرل تروجیهی    در صورت عدم استفاده از سیستم

 مربوط را قید کند.
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 های سیستم روشنایی المپ  91-5-4-1

روشرنایی مصرنوعی فضراهای داخلری،      تأمین های مناسب برایمعیارهای زیر باید در انتخاب تم 

 :رعایت شوندها ط اطراف و محوطه تمامی ساختمانمحی

ها برا رانردمان )لرومن برروات( مناسرب براسراس نیراز فضراها و محریط اطرراف           الف( انتخاب تم 

 ؛بندی انرژی ساختمان، متناسب با رتبه6۵ -۵-6۱جدول ، مطابق ساختمان

 ترأمین  منظرور بره ها، تم  برای بر حسب کلوین( مناسب CCT) ب( انتخاب مقدار دمای رنگ نور

 ؛کیفیت نور فضاها و محیط اطراف ساختمان

اقعری  جهرت تشرخیص و یرا نمرایش رنرگ و      ،هامناسب برای تم  (CRIپ( انتخاب شاخص نور )

 ؛تابداشیاء و یا سطوحی که نور به آن می

 ؛، با توجه به نیاز و شرایط طرحها با طول عمر زیادت( استفاده از تم 

بررای  کره   ،باتسرت القرایی  جرای  باتست الکترونیکی استاندارد با تلفات بار کمتر، بهاستفاده از ث( 

 ؛نیستمجاز  های فلورسنت معمولی یا کمپکتتم 

های تخلیه در گاز مانند چوك یا باتست با تلفات بار کم )مصرف برق کمتر( برای تم  انتخاب( ج

هالید، بخار سدیم، بخار جیوه و نیز منابع تغذیره  های فلورسنت معمولی یا کمپکت، متالتم 

 ؛OLED دیای.او.ال. و یا تم  LED دیای.ال.هایی نظیر ولتاژ پایین برای تم 

  کارگیری آن:، در صورت بهLED تم چ( در نظر گرفتن نکات فنی مربوط به 

کارکرد که نبع تغذیه ولتاژ پایین الکترونیک، م ، باLEDنوسانات برق در تم  محدود کردن  -

 ؛گرددنور آن میمیزان اهش عمر تم  و و باعث ککند میاین منبع را مختل 

 (THDتوجه به جریان هارمونیک تولیدشده در مدار تغذیره و مقردار اعوجراج کرل جریران )      -

 .منبع تغذیه تم  ناشی از
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 های سیستم روشناییراندمان المپ  91-5-4-1-9

فضاها، محیط اطراف و محوطه ساختمان، با هردف   روشنایی مصنوعی تأمین در انتخاب تم  برای

 :موارد زیر مد نظر قرار گیرد جویی در مصرف برق، تزم استصرفه

 رود. شرمار مری  تمر  بره  و کراربرد  الف( راندمان یکری از پارامترهرای اصرلی در انتخراب نروع      

 ترأمین  بررای  هرا آنرد هرای تولیرد شرده، و کرارب    با توجه به تنوع تمر  برای این منظور، 

نوری )لومن بر حداقل بهره، روشنایی فضاهای داخلی، و محیط اطراف و محوطه ساختمان

، کره  )بردون لحراک مصررف اجرزاء تمر (      های متعارفهر نوع و یا هر گروه از تم وات( 

بررای  گیرنرد،  هرا مرورد اسرتفاده قررار مری     سیستم روشنایی مصنوعی ساختمان عمدتاً در

 شود.بندی میطبقه 6۵ -۵-6۱جدول شرح زیر در بهی مختلف انرژی ساختمان هارتبه

 انرژی ساختمانهای مختلف بندیهای متعارف، برای رتبهنوری )لومن بر وات( المپحداقل بهره  35 -5-91جدول 

 
 

 6۴۱ترا   7۱و لرومن برر وات )رانردمان( برین      LEDهای ب( با توجه به طول عمر باتی تم 

 هرای انررژی  کلیره رتبره  در  ،برا اسرتاندارد تولیرد معتبرر     هااین نوع تم استفاده از ، هاآن

ول های راندمان و طر جایگزین مناسبی بجای تم  ها. این تم شودتوصیه می ،ساختمان

 د.نآیعمر کم به حساب می
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بدون لحاک مصرف چوك یا  الذکرهای بندهای فوقتم لومن بر وات )راندمان( مقادیر  تبصره:

   شوند.ارقام مبنا تلقی می ،باتست و نیز تغذیه تم  با ولتاژ نامی
 

 چگالی توان سیستم روشنایی  91-5-4-90

 های یک فضای ساختمانتوان کل المپ  91-5-4-90-9

 رجوع شود. 6۸ وستیپهای یک فضای ساختمان به برای توان کل تم 

 روشنایی ساختمان چگالی توان سیستمحداکثر مقادیر   91-5-4-90-2

شدت روشرنایی مرورد نیراز     تأمین چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان براساسحداکثر مقادیر 

هرا، نروع   ضاهای کرار و یرا محریط سراختمان، نروع چرراغ      در موضع کار و محدوده فعالیت فرد در ف

ها، ضرایب انعکاس نور و سایر پارامترهای مؤثر دیگرر  ها، لومن بروات تم ها، لومن کل تم تم 

، معیار و ارقام گردد. بر این اساسهای آماری و محاسباتی سیستم روشنایی، تعیین میو نیز بررسی

هرا، محریط اطرراف سراختمان در     روشرنایی بررای سراختمان    مقادیر چگالی تروان سیسرتم   مبنای

 گردد.ارائه می 61 -۵-6۱ جدولدر  ساختمانهای مختلف بندیرتبه

افزارهرای تخصصری   محاسبات چگالی توان سیستم روشنایی فضاها با استفاده از نررم  :6تبصره 

های هر فضرا  بات مقدار چگالی توان )وات بر مترمربع( چراغگیرد. در این محاسصورت می

 های با کمترین چگالی توان مبنای انتخاب خواهد بود.مشخص و چراغ

 جهت آگاهی از چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان به بخش تعاریف رجوع شود.  :۸تبصره 
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ها، محیط اطراف چگالی توان روشنایی، برحسب وات بر مترمربع، برای ساختمانحداکثر مقادیر   37 -5-91 جدول

 ساختمان های مختلفبندیرتبهها در ساختمان

 کاربری ساختمان

 ساختمان 

 6۱مبحث  نطبق بام

(EC) 

 ساختمان 

 انرژیکم

(EC+) 

 ساختمان 

 انرژیبسیار کم

(EC++) 

 ۱/۵ ۱/7 ۵/66 پست( اداره اداری )به استثنای

 ۱/۵ ۸/۱ ۴/66 مرکز دانشگاهی

 ۱/۴ ۱/1 ۸/66 و مدرسه آموزشگاه

 6/1 ۱/۱ 1/6۴ بزرگ خانهکتاب

 ۱/۴ 7/1 ۱/66 دانشگاهی گاهخواب

 ۱/1 6/۱ 7/66 بیمارستان

 6/7 6/۱6 ۱/61 بزرگ فروشگاه

 ۸/۵ 6/7 ۱/6۸ ورزشی بزرگ سالن

 ۱/۵ 6/7 1/66 ورزشی کوچکسالن 

 ۱/۵ ۱/7 ۵/66 هتل

 6/1 ۱/۱ ۴/6۴ تولیدی کارگاه

 6/۵ ۴/7 ۸/6۸ موزه

 ۱/۴ 7/1 ۱/66 ترمینال

 7/6 ۸/۵ ۵/۱ انبار بزرگ

 ۵/۱ ۱/66 ۵/6۱ سالن همایش و تئاتر

 6/6 ۱/6 ۱/6 بزرگ سرپوشیده ینگپارک

 ۵/۵ 7/7 1/6۸ اداره پست

 ۸/۵ 6/7 ۱/6۸ ورودی سرپوشیده ساختمان

 1/۸ 7/6 ۱/1 نمای ساختمان

 ۱/۱ ۸/6 ۱/6 پارکینگ روباز ساختمان

 ۸/۵ 6/7 ۱/6۸ باز ساختمان پلهراه

 ۱/6 ۵/6 ۴/۸ مجاور ساختمانرو و یا خیابانپیاده

 6/۱ ۴/۱ 1/۱ فضای سبز ساختمان
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 تجدیدپذیر هایبر پایه انرژی هایسیستم  91-5-5

 تعیرین شرده در بخرش    جبراری عالوه برر ضروابط ا  زم است در صورت طراحی به روش تجویزی، ت

 .رعایت گردد، ضوابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساختمان 6۱-۴-۵ 

هرای منطبرق برا    های تجدیدپذیر، برای ساختمانهای بر پایه انرژیگیری تزم از سامانهمیزان بهره

ارائره   67 -۵-6۱ جردول انررژی در  های بسیار کرم انرژی و ساختمانهای کمن، ساختما6۱مبحث 

   .استشده

مترمربع  ساعت بریلوواتک) های تجدیدپذیرشده توسط سامانه تأمین حداقل میزان انرژی سالیانه 37 -5-91 جدول

 (بام قابل استفاده

 رده انرژی

حداقل انرژی سالیانه توسط  

پذیر سامانه تجدید

 ساعت بر مترمربع بام()کیلووات

 یک طبقه
بیش از یک 

 طبقه

 EC ۱/6۴ ۴/۸۸ 6۱ساختمان منطبق با مبحث 

 EC+ ۱/۸۱ ۱/6۸ انرژیساختمان کم

 EC++ 1/۸۱ 7/۴۵ انرژیساختمان بسیار کم

آن یکی از  جای، تزم است به67 -۵-6۱ جدولشده در مقادیر تعیین تأمین در صورت عدم امکان

 اقدامات زیر صورت گیرد:

هررای حرارترری در نظررر گرررفتن مقاومررت(، EC) 6۱منطبررق بررا مبحررث هررای در سرراختمان -

 ۸-۵-6۱شرده در بخرش   جای مقرادیر تعیرین  ، به 6۱ -۵-6۱ جدولیافته، مطابق افزایش

 کاری حرارتی آن.برای بام با انواع مختلف عایق

حرل  کراربرد ایرن راه   (،++EC)انررژی  و بسریار کرم  ( +EC)انرژی های کمبرای ساختمان 

  .منتفی است

حل جایگزین تنها بررای  است، این راهمشخص گردیده 6۱ -۵-6۱ جدولگونه که در همان



 مبحث نوزدهم

66۱ 

مقرررات ملری    6۱های منطبرق برا مبحرث    کاری حرارتی ساختمانهای عایقبعضی حالت

 .باشدگو میساختمان جواب

هرای تجدیدپرذیر، برا اسرتفاده از     برر پایره انررژی   هرای  شده برای سیسرتم تأمین توان تعیین -

مرورد تأییرد نهراد دارای صرالحیت      زمران تولیرد هرم  های های دیگر، نظیر سیستمفناوری

 قانونی.

ر بر حسب گروه ساختمان د 91ساختمان منطبق با مبحث مرجع بام یا سقف  یحرارت مقاومت  38 -5-91 جدول

 های تجدیدپذیرهای بر پایه انرژیسیستمصورت عدم استفاده از 

 بام یا سقف مجاور فضای خارج  

رل
نت
 ک
ی
ضا
ر ف
جاو
ف م
سق
یا 
م 
با

ده
نش

 

ان
تم
اخ
 س
وه 
گر

 

ی
رژ
ه ان
رد

 

 حرارتی بام یا سقف از داخل عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

ایق دیوار با ع

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
9 

EC 

 ۵۵/۵ ۵۸/1 غیر مجاز غیر مجاز ۵۸/1

 11/6 6۱/۴ غیر مجاز غیر مجاز 6۱/۴ 2

 11/6 6۱/۴ غیر مجاز غیر مجاز 6۱/۴ 3

 بررام  قاومررت حرارترری افررزایش مجررای در منرراطق گرمسرریر )بررا نیرراز سرررمایی غالررب(، برره     

کننده )با ضریب انعکاس خورشیدی بریش از  از پوششی منعکس توانمی (6۱ -۵-6۱ جدول )طبق

 .نمود( استفاده ۱۱/۱( و ضریب گسیل زیاد )بیش از 1۱٪
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 ای )کارکردی(روش موازنه  91-7

 

ث اسرت. کراربرد ایرن روش تنهرا در     شده در این مبحر این روش یکی از چهار روش طراحی تعیین

باشد. در حالتی مورد رعایت قرار گرفته 6-6-۸-6-6۱شده در صورتی مجاز است که شرایط تعیین

که شرایط تزم محقق نشود، تزم خواهد بود طراحری سراختمان بره روش نیراز انررژی سراختمان       

 ( صورت گیرد.۱-6۱( یا روش کارایی انرژی ساختمان )فصل 7-6۱)فصل 

 اصول کلی  91-7-9

ای )کرارکردی(، ترأثیر متقابرل عناصرر مختلرف پوسرته       موازنه روشدر صورت طراحی ساختمان به

گیرد. در نتیجه، ضعف یکی از د نظر قرار میخارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت ساختمان م

توان توسط یک یا چند عنصر ساختمانی دیگر برا مشخصرات برترر جبرران     عناصر ساختمانی را می

نمود، تا ضریب انتقال حرارت کل یا بخشی از ساختمان از ضریب انتقال حرارت سراختمان مرجرع   

تأسیسرات  هرای  خصات حرارتی سیسرتم مش ارتقاءکمتر باشد. ولی کماکان، همانند روش تجویزی، 

مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای پوسته خارجی ساختمان )یا برالعکس( را فرراهم   

 سازد.  نمی



 مبحث نوزدهم

6۸۱ 

هرای  بخرش طراحری   امکران هماننرد روش تجرویزی،   ای )کارکردی(، در روش موازنهدر عین حال، 

هرای  کتریکری و همچنرین سیسرتم   مختلف )پوسته خارجی یرا معمراری، تأسیسرات مکرانیکی و ال    

 د.وجود دار ،صورت مستقلبه ،تجدیذیر(

 پوسته خارجی ساختمان  91-7-2

تعیرین   ، ابتدا بایرد گرروه سراختمان   ایموازنهروش ها بهکاری حرارتی ساختمانبرای محاسبه عایق

( و براساس جردول منردرج در   ۸-۸-6۱ بخشگردد. گروه ساختمان با توجه به عوامل ویژه اصلی )

هرا، برا   کاری حرارتری سراختمان  گردد. پس از آن، باید میزان عایقاین مبحث تعیین می ۴ وستیپ

محاسبة ضریب انتقال حرارت طرح، و مقایسه آن با حداکثر مقردار مجراز )ضرریب انتقرال حررارت      

 .مرجع( تعیین شود

روش محاسبة ضریب انتقال حرارت مرجع و ضرریب انتقرال   ، ۸-۸-1-6۱و  6-۸-1-6۱بندهای در 

نیرز نمرودار گردشری مراحرل محاسربات       6 -1-6۱ شرکل حرارت طررح توضریح داده شرده اسرت. در     

 پوستة ساختمان در روش کارکردی نشان داده شده است. کاری حرارتیعایق
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 )کارکردی( اینمودار گردشی مراحل روش موازنه 9 -7-91 شکل

6۱-۴ 

6۱-1-۸-6 

6۱-1-۸-6 

6۱-1-۸-۸ 

6۱-1-۸-۸ 

6۱-1-۸-۸ 

6۱-۵-۸-۸ 
6۱-۵-6 

6۱-۵-۴ 
6۱-۵-۵ 

6۱-6-6 



 مبحث نوزدهم

6۸۸ 

انجرام گرردد.   صورت مستقل  محاسبات باید برای هر ساختمان منفرد و برای هر واحد آپارتمانی به

در صورت یکسان بودن واحدهای سراختمان از نظرر مشخصرات حرارتری، کرافی اسرت محاسربات        

براساس بعضی واحدهای شاخص صورت گیررد. شرایان ذکرر اسرت واحردهای یرک سراختمان در        

 زمان، تأمین گردد:صورت همشرایط زیر، به شوند کهصورتی یکسان تلقی می

 ؛درصد( داشته باشند ۵وت زیر ابعادی تقریباً مشابه )با تفا -

 پوستة خارجی واحدهای ساختمان مشابه باشد؛عناصر مشخصات حرارتی تمامی  -

 یکسان باشد؛ ،گیری و موقعیت جدارها، خصوصاً جدارهای نورگذرجهت -

 نوع سیستم گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم در تمامی واحدها مشابه باشد؛ -

 سان باشد.کاربری واحدهای ساختمان یک -

 زمران، صرورت هرم  شرایط زیر، بره در صورتی مورد قبول است که  پوسته خارجی ساختمان طراحی

 گردند: تأمین

 ؛باشدکمتر ضریب انتقال حرارت طرح از ضریب انتقال حرارت مرجع  -

برررای تمررامی جرردارهای نورگررذر (، SHGCVT/و  SHGCمشخصررات جرردارهای نورگررذر ) -

، بسرته بره   6-۸-۴-6۱شده در بند ه بر رعایت انتظارات تعیین، عالو6های گروه ساختمان

شرده  ساختمان، باید شرایط تعیرین  انرژیرده نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و 

 ؛گو باشندرا جواب ۸ -۵-6۱جدولدر 

تمررامی جرردارهای نورگررذر (، برررای SHGCVT/و  SHGCمشخصررات جرردارهای نورگررذر ) -

، بسرته بره   6-۸-۴-6۱شده در بند ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین۸های گروه ساختمان

شرده  ن، باید شرایط تعیرین ساختما انرژیرده نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و 

 ؛گو باشندرا جواب 7 -۵-6۱جدول در 

تمررامی جرردارهای نورگررذر (، برررای SHGCVT/و  SHGCمشخصررات جرردارهای نورگررذر ) -

، بسرته بره   6-۸-۴-6۱شده در بند ، عالوه بر رعایت انتظارات تعیین6های گروه ساختمان

شرده  ساختمان، باید شرایط تعیرین  انرژیرده نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و 

 گو باشند. را جواب 6۸ -۵-6۱جدول در 
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در صورت بیشتر بودن ضریب انتقال حرارت طرح از ضریب انتقال حرارت مرجرع، بایرد برا اصرالح     

صات حرارتی و یا مقادیر اجزای پوستة خارجی، ضریب انتقرال حررارت طررح را، ترا مقرداری      مشخ

 کمتر از ضریب انتقال حرارت مرجع، کاهش داد.مساوی یا 

 ضریب انتقال حرارت مرجع محاسبه  91-7-2-9

برابر است با حداکثر انتقال حررارت   [W/K]بر حسب  (Ĥ)ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان 

خارجی ساختمان، در شرایط پایدار و به ازای یک درجه سلسیوس اختالف دما بین مجاز از پوستة 

 هوای داخل و خارج.  

ضرب ضریب انتقال حررارت  مختلف ساختمان مرجع برابر است با حاصل جدارهایانتقال حرارت از 

در محاسبة ضرریب   .هاآندهنده پوسته خارجی در مساحت )سطحی( مرجع عناصر مختلف تشکیل

های در تماس برا هروا یرا خراك، درهرا و      ها، دیوارها، کفال حرارت مرجع، انتقال حرارت از بامانتق

شود. این جدارها ممکن است در تماس با فضای خرارج،  سطوح نورگذر ساختمان در نظر گرفته می

 نشده یا خاك باشند.فضاهای کنترل

ب انتقال حرارت مرجرع اجرزای   برای تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان، تزم است ضرای

زیربندهای ( و رتبه ساختمان از جداول ۴ وستیپپوستة خارجی، با در نظر گرفتن گروه ساختمان )

 استخراج گردد.  7-۸-۸-1-6۱تا  6۱-1-۸-۸-۵

در ضمن، تزم است مقادیر اجزای پوستة خارجی ساختمان )شامل مساحت خرالص کرل دیوارهرا،    

نشرده و محریط کرف در تمراس برا      مجاور هوا، در، پنجره و سطوح مجاور فضاهای کنتررل  بام، کف

ل حررارت  ضرریب انتقرا   ةدر محاسب دد. تزم به ذکر استتوجه به ابعاد داخلی محاسبه گرخاك( با 

   .شودخاك در نظر گرفته می در تماس بامرجع، تنها پل حرارتی کف 



 مبحث نوزدهم

6۸۴ 

از طریرق رابطره زیرر محاسربه      (Ĥ)پس از طی مراحل بات، ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان 

 گردد:می

(6۱-1- 6) Ĥ = (AW × ÛW) + (AR × ÛR) + (AF × ÛF) + (P × ÛP) +  

   (AG × ÛG) + (AD × ÛD) 

 در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:

- WA مساحت کل دیوارهای مجاور فضای خارج [m2] 

- WÛ  ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع دیوارها [W/m2K] 

- RA دار مجاور فضای خارجهای تخت یا شیبمساحت کل بام [m2] 

- RÛ  دارانتقال حرارت سطحی مرجع بام تخت یا شیبضریب [W/m2K] 

- FA  مساحت کل کف زیرین در تماس با هوای خارج [m2] 

- FÛ ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع کف زیرین در تماس با هوا [W/m2K] 

- P  محیط کل کف زیرین در تماس با خاك، مجاور فضای خارج [m] 

- PÛ جع کف زیرین در تماس با خاكضریب انتقال حرارت خطی مر [W/mK] 

- GA  )مساحت کل جدارهای نورگذر مجاور خارج )سطوح شیشه و قاب [m2] 

- GÛ هاآنهای ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای نورگذر با قاب [W/m2K] 

- DA  مساحت کل درهای مجاور فضای خارج [m2] 

- DÛ  ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع درها [W/m2K] 

- WBA نشدهمساحت کل سطوح در تماس با فضای کنترل [m2] 

- WBÛ  ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای در تماس با فضای

 نشدهکنترل

[W/m2K] 

 ت:توضیحا

( و محیط کف زیرین در تماس برا  WA  ،RA  ،FA  ،DA  ،WBAسطوح تمام جدارهای ساختمانی ) -6

 شوند.تمان محاسبه می( از طرف داخل ساخ Pخاك )
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-۸-1-6۱ترا   ۵-۸-۸-1-6۱زیربندهای رت مرجع عناصر ساختمانی در تمام ضرایب انتقال حرا -۸

 ارائه شده است. ۸-7

شرده و فضرای   ت که بین یرک فضرای کنتررل   جداری اس «جدار مجاور فضای خارج»منظور از  -6

جداری است که  «نشدهجدار مجاور فضای کنترل»خارج قرار گرفته باشد. همچنین منظور از 

در محاسربة  (. 1 وستیپباشد )ر.ك. به نشده قرار گرفتهشده و فضای کنترلبین فضای کنترل

نشده و فضای خارج در نظرر  رت مرجع، سطوح جدارهای بین فضای کنترلضریب انتقال حرا

 شود.  گرفته نمی

حاصرل  نشرده برابرر اسرت برا     جدارهای در تماس با فضاهای کنترل WBÛضریب انتقال حرارت  -۴

ضرریب کراهش انتقرال    در  ایرن فصرل  در جداول شده ارائهانتقال حرارت مرجع ضریب ضرب 

 شود. ه برای ساختمان طرح محاسبه میک نشدهحرارت فضاهای کنترل

 محاسبة ضریب انتقال حرارت طرح   91-7-2-2

ضریب انتقال حرارت طرح مجموع انتقال حرارت از جدارهای مختلرف پوسرته خرارجی سراختمان     

پایردار  اختالف دما بین فضای داخل و خارج، در شررایط  سلسیوس شده، به ازای یک درجه طراحی

 ست. ا

بررای   ،را هرای )الرف( یرا )ب(   روشیکری از  تواند حرارت طرح، طراح میدر محاسبه ضریب انتقال 

 .بگیرد نظردر  ،حرارت ساختمان لاقضریب انتهای حرارتی بر روی محاسبه یا تعیین اثر پل

 های حرارتیمحاسبه یا تعیین اثر پل  91-7-2-2-9

 های حرارتی برای تعیین ضریب انتقال حرارت طرحمحاسبه پل دقیق روشالف( 

تقاطع دیوارهای خرارجی برا   های حرارتی در محل نظیر پلهای حرارتی )محاسبه پلوش، در این ر

 شود.انجام می این مبحث 66 وستیپشده در های ارائههای داخلی( با استفاده از دادهها و تیغهکف

ضرریب  مرجع تزم است مقادیر ارائه شده برای  در این صورت، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت

 انتقال حرارت را، با رعایت اصول زیر، از جداول استخراج شوند:



 مبحث نوزدهم

6۸1 

 خارج  کاری حرارتی ازدیوار با فرض عایق -

 کاری حرارتی از خارج(کاری از خارج )در تقاطع با دیوار با عایقبام یا سقف با فرض عایق -

 کاری حرارتی از خارج(ی از خارج )در تقاطع با دیوار با عایقکارکف روی هوا با فرض عایق -

 کف مجاور خاك مطابق ضوابط این بخش -

 های حرارتیتعیین اثر پلسازی شده سادهروش ب( 

ضررایب انتقرال   سازی شده، بردون محاسربه   به روش ساده های حرارتیتعیین اثر پل در این روش،

در این صورت، گردد. انجام می های داخلی(ها و تیغهکف)تقاطع دیوارهای خارجی با  حرارت خطی

رت مرجع ضرایب انتقال حرامقادیر تزم است  ،ساختمان برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع

 منطبرق برا جزییرات اجرایری     ۱-1-6۱جدول  الی 6 -1-6۱ جدولدر ارائه شده عناصر ساختمانی 

کراری  نشرده(، روش عرایق  شرده یرا کنتررل   بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلساختمان طرح و 

  .استخراج شوند ساختمان انرژیرده حرارتی دیوار، و همچنین 

تعیین ضریب انتقال حرارت )سطحی( طرح، با محاسبه یا استخراج ضرایب انتقال حرارت سرطحی  

 گیرد. تمامی اجزای پوستة خارجی صورت می

 ب انتقال حرارت )سطحی( جدارهاضری  91-7-2-2-2

های کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب هردایت حررارت   جدار )سطحی( ضریب انتقال حرارت

های هوا و سطوح داخلی های حرارتی قطعات ساختمانی، تیه( و مقاومت7 وستیپمصالح متداول )

( محاسبه گردد. تزم است ضرریب انتقرال حررارت بازشروها و     ۱ وستیپخارجی ) و خارجی پوستة

 این مبحث تعیین گردد. ۱ وستیپجدارهای نورگذر پوستة خارجی ساختمان نیز براساس جداول 

دهنده پوسته خارجی دارای قطعاتی باشند که در تولیرد یرا نصرب    های تشکیلدر صورتی که جدار

شوند، تزم است ضریب انتقرال حررارت طررح برا در     مورد نیاز هستند و باعث ایجاد پل حرارتی می

 شود. یا تعیین نظر گرفتن اثر حرارتی این قطعات محاسبه
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های مذکور نیامده باشد و در پیوست در صورتی که مقادیر مربوط به بعضی مصالح، یا اجزای خاص،

ای مدعی باشد که محصوتتی با مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر مندرج در منابع معتبرر  یا سازنده

 عرضه کرده است، تزم است گواهی فنی معتبر محصول مورد نظر ضمیمه مدارك گردد.

هرای حرارتری   رت یرا مقاومرت  ضرایب هدایت حرا ها و مقادیر مربوط بهحاوی دادهگواهی فنی باید 

و همچنرین  اصول فنری نصرب )اجررا(،    های مورد استفاده در طراحی ساختمان، محصول، ضخامت

در گرواهی   شرده ارائره جانبه محصول باشد. مقادیر دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه

 . استفنی، تا زمان اعتبار آن، مالك طراحی و محاسبات 

انتقال حرارت طررح، بایرد مقرادیر تمرام اجرزای پوسرتة خرارجی، کره دارای          برای محاسبة ضریب

مشخصات حرارتی متفاوتی هسرتند یرا در مجراورت فضراهای متفراوتی از نظرر کنتررل دمرا قررار          

هرا،  اند، به صورت جداگانه محاسبه گردد. این مقادیر شامل مساحت خالص انواع دیوارها، برام گرفته

نشده، قرار های کنترلهاست، که در مجاورت فضای خارج، یا فضاو پنجره های مجاور هوا، درهاکف

 اند. در محاسبه این سطوح، باید ابعاد داخلی فضاها مالك قرار گیرد.گرفته

 نشدهضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل  91-7-2-2-3

ضرریب کراهش انتقرال حررارت فضراهای      طررح، نیازمنرد محاسربه    محاسبه ضریب انتقال حرارت 

 ، بایرد نشدهبرای محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترلاست.  نشدة ساختماننترلک

 استفاده شود. 1 وستیپاز روش ارائه شده در 

 (H)محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح   91-7-2-2-4

هرای  ضررب برا محاسربة مجمروع حاصرل     (H)پس از مراحل فوق، باید ضریب انتقال حرارت طرح 

مساحت اجزای مختلف پوسته در ضریب انتقال حرارت و ضریب کاهش انتقال حرارت متنراظر هرر   

های حرارتی در ضریب انتقال حرارت های محیط پلضرب، و همچنین مجموع حاصلهاآنکدام از 

تعیرین   هرا آنو ضریب کاهش انتقال حرارت متنراظر برا    الف()در صورت استفاده از راه حل  خطی

 ردد، که در رابطه زیر بیان شده است:گ



 مبحث نوزدهم
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 در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:

- wiA 2[ نشدهمساحت خالص هر یک از انواع دیوارهای مجاور خارج یا فضای کنترل[m 

- wiU  انتقال حرارت سطحی متناظر با هر کدام از انواع دیوارها ضریب K]2[W/m 

- RiA دار مجاور خارج یا فضای مساحت خالص هرکدام از انواع بام تخت یا شیب

 نشدهکنترل

]2[m 

- RiU  دارضریب انتقال سطحی حرارت متناظر با انواع بام تخت یا شیب K]2[W/m 

- FiA اع کف زیرین در تماس با هوای خارج یا مساحت خالص هر کدام از انو

 نشدهکنترل

]2[m 

- FiU  ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع کف زیرین در تماس با هوا K]2[W/m 

- GiA  مجاور خارج یا هاآنمساحت خالص انواع جدارهای نورگذر و قاب ،

 نشدهکنترل

]2[m 

- GiU  واع جدارهای نورگذرضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با ان K]2[W/m 

- DiA 2[ نشدهمساحت خالص هر کدام از انواع درهای خارجی یا مجاور فضای کنترل[m 

- DiU  ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع درهای خارجی K]2[W/m 

- iP های حرارتیمحیط انواع کف در تماس با خاك و پل [m] 

- i  هایتناظر با انواع کف در تماس با خاك و پلضریب انتقال حرارت خطی م 
 حرارتی

[W/mK] 

- i  ضریب کاهش انتقال حرارت هر جدار  

 توضیحات:

شده و فضرای خرارج   جداری است که بین یک فضای کنترل«جدار مجاور فضای خارج»منظور از  -

کره برین    جداری است«نشدهجدار مجاور فضای کنترل»قرار گرفته باشد. همچنین منظور از 

(. در رابطرة برات،   1 وسرت یپباشد )ر.ك. بره  نشده قرار گرفتهشده و فضای کنترلفضای کنترل

نشرده و فضرای خرارج در نظرر گرفتره      های حرارتی بین فضاهای کنتررل سطوح جدارها و پل

 شود.  نمی

حاسبة ضریب انتقال حرارت طرح، تنها انتقال حرارت خطی در محل ب، در صورت استفاده از راه -

 شود.کف در تماس با خاك در نظر گرفته می
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  برای ساختمان گروه یک ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی  91-7-2-2-5

 9گروه  ساختمان -ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار  -الف

شرده در  عالوه بر رعایت انتظارات تعیینت تزم اس، 6های گروه تمامی دیوارهای ساختماندر مورد 

(، مطابق اصول ارائره شرده   Ĥساختمان ) محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع در، ۸-۸-۴-6۱بند 

برای ضریب انتقال حررارت مرجرع دیروار     6 -1-6۱ جدولدر شده ، مقادیر ارائه6-۸-1-6۱بند در 

(WÛ).مبنای محاسبه قرار گیرد  

شرده یرا   ( به نوع فضای مجاور آن )کنترلWÛتزم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )

 گی دارد. ساختمان بست انرژیرده کاری حرارتی دیوار، و همچنین نشده(، روش عایقکنترل

 

 بر حسب رده انرژی ساختمان K]2[W/ m. 9گروه  ساختماندیوار ضریب انتقال حرارت مرجع   9 -7-91 جدول

 رده

 انرژی

 دیوار مجاور فضای خارج

دیوار 

مجاور 

فضای 

 کنترل

 نشده

حرارتی  عایق

 خارجی

حرارتی  عایق

 داخلی

عایق حرارتی 

 میانی

حرارتی  عایق

 همگن

    
EC 76۱/۱ ۴۱۵/۱ ۴۱۵/۱ ۱۴۴/۱ ۱۸۱/۱ 

EC+ ۵۵6/۱ ۱۸۱/۱ ۱۸۱/۱ 66۵/۱ 761/۱ 

EC++ 6۱۱/۱ ۴۵۱/۱ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 



 مبحث نوزدهم

66۱ 

 9گروه  ساختمان -نوری مرجع برای جدارهای نورگذر -مشخصات حرارتی -ب

، تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات      6هرای گرروه   ر مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختماند

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

 زیربنررد و  ۸ -۵-6۱جرردولشررده در ، مقررادیر ارائرره 6-۸-1-6۱بنررد اصررول ارائرره شررده در   

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد. GÛبرای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ) ب-6۱-۵-۸-6-۸ 

، در خصوص دیگرر پارامترهرای   ۸ -۵-6۱جدولشده در های تعیین، تزم است محدودیتدر ضمن

گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی( جدارهای نورگرذر رعایرت    نوری )ضریب بهره-حرارتی

 .دگرد
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 9گروه  ساختمان - بام یا سقفضریب انتقال حرارت مرجع  -پ

وه برر رعایرت انتظرارات    ، تزم اسرت عرال  6هرای گرروه   های ساختمانها یا سقفدر مورد تمامی بام

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

بررای ضرریب انتقرال     ۸ -1-6۱ جردول شرده در  ، مقادیر ارائره 6-۸-1-6۱بند اصول ارائه شده در 

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد.  RÛحرارت مرجع بام یا سقف )

( بره نروع فضرای مجراور آن     RÛتزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف )       

ساختمان  انرژیرده کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین نشده(، روش عایقشده یا کنترل)کنترل

  رد.بستگی دا

 بر حسب رده انرژی ساختمان K]2[W/ m. 9گروه  ساختمانبام یا سقف ضریب انتقال حرارت مرجع   2 -7-91 جدول

 بام یا سقف مجاور فضای خارج 

 بام

 یا سقف

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

 حرارتی بام یا سقف از داخل عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC ۴6۱/۱ 66۱/۱ ۸۱6/۱ ۴6۱/۱ ۱۴7/۱ 

EC+ ۱۸۱/۱ ۵۸۸/۱ ۸۱1/۱ ۱۸۱/۱ 661/۱ 

EC++ ۸66/۱ ۴۵۱/۱ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 



 مبحث نوزدهم

66۸ 

 9گروه  ساختمان - کف مجاور هواضریب انتقال حرارت مرجع  -ت

، تزم است عالوه برر رعایرت انتظرارات    6های گروه های مجاور هوای ساختماندر مورد تمامی کف

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

بررای ضرریب انتقرال     6 -1-6۱ جردول شرده در  ، مقادیر ارائره 6-۸-1-6۱بند اصول ارائه شده در 

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد. FÛحرارت مرجع کف )

( بره نروع فضرای مجراور آن     FÛضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف )        تزم به ذکر است

ساختمان  انرژیرده کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین نشده(، روش عایقشده یا کنترل)کنترل

 بستگی دارد. 

بر حسب رده انرژی  9گروه  K]2[W/ m. ساختمان هوایکف مجاور ضریب انتقال حرارت مرجع   3 -7-91 جدول

 ساختمان

 رده

 انرژی

  کف مجاور فضای خارج

 حرارتی کف از داخل عایق حرارتی کف از خارج عایق

 کف

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC ۴66/۱ ۸۱۸/۱ ۸1۱/۱ 6۱7/۱ ۱۱1/۱ 

EC+ 6۱6/۱ 7۸۱/۱ 6۱۸/۱ ۴۸۱/۱ ۱16/۱ 

EC++ ۸61/۱ ۴17/۱ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 9گروه  ساختمان -کف مجاور خاك ضریب انتقال حرارت مرجع  - ث

 [W/ m.K] ۴۱/6رارت مرجع کف مجاور خاك: ضریب انتقال ح
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  دوبرای ساختمان گروه  ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی  91-7-2-2-7

 2گروه  ساختمان -دیوار ضریب انتقال حرارت مرجع  -الف

شرده در  ، تزم است عالوه بر رعایت انتظارات تعیین۸های گروه در مورد تمامی دیوارهای ساختمان

(، مطابق اصول ارائره شرده   Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان )۸-۸-۴-6۱بند 

برای ضریب انتقال حررارت مرجرع دیروار     ۴ -1-6۱ جدولشده در ، مقادیر ارائه6-۸-1-6۱بند در 

(WÛ) بنای محاسبه قرار گیرد.  م 

شرده یرا   ( به نوع فضای مجاور آن )کنترلWÛتزم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )

 ساختمان بستگی دارد.  انرژیرده کاری حرارتی دیوار، و همچنین نشده(، روش عایقکنترل

 بر حسب رده انرژی ساختمان K]2[W/ m. 2گروه  ساختماندیوار ضریب انتقال حرارت مرجع    4 -7-91 جدول

 دیوار مجاور فضای خارج 

 دیوار

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

حرارتی  عایق

 خارجی

حرارتی  عایق

 داخلی

عایق حرارتی 

 میانی

حرارتی  عایق

 همگن

    
EC ۱6۵/۱ ۵۱۱/۱ ۵۱۱/۱ 167/۱ ۱۱۱/۱ 

EC+ ۱1۱/۱ ۴6۴/۱ ۴6۴/۱ ۴16/۱ ۵۱7/۱ 

EC++ ۵۱۱/۱ 66۵/۱ 66۵/۱ 667/۱ ۵۴۱/۱ 

 



 مبحث نوزدهم

66۴ 

 2گروه  ساختمان -نوری مرجع برای جدارهای نورگذر -مشخصات حرارتی -ب

رات ، تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرا     ۸هرای گرروه   در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمان

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

 زیربنرردو  7 -۵-6۱جرردول شررده در ، مقررادیر ارائرره 6-۸-1-6۱بنررد اصررول ارائرره شررده در   

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد. GÛب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )-6۱-۵-۸-6-6 

، در خصوص دیگرر پارامترهرای   7 -۵-6۱جدول  شده درهای تعیین، تزم است محدودیتدرضمن

رعایرت  ی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی( جدارهای نورگرذر  گرمای نوری )ضریب بهره-حرارتی

 .گردد



 (ی)کارکرد یاروش موازنه 91-7

66۵ 

 2گروه  ساختمان - بام یا سقفضریب انتقال حرارت مرجع  -پ

، تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات      ۸هرای گرروه   های ساختمانها یا سقفدر مورد تمامی بام

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

بررای ضرریب انتقرال     ۵ -1-6۱ جردول شرده در  ، مقادیر ارائره 6-۸-1-6۱بند اصول ارائه شده در 

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد.  RÛحرارت مرجع بام یا سقف )

( بره نروع فضرای مجراور آن     RÛتزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف )       

ساختمان  انرژیرده کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین نشده(، روش عایقشده یا کنترل)کنترل

 بستگی دارد. 

 

 بر حسب رده انرژی ساختمان K]2[W/ m. 2گروه  ساختمانبام یا سقف ضریب انتقال حرارت مرجع  5 -7-91 جدول

 بام یا سقف مجاور فضای خارج 

 بام

 یا سقف

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

 حرارتی بام یا سقف از داخل عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

ق دیوار با عای

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC ۵6۵/۱ ۴۸7/۱ 6۱۴/۱ ۵6۵/۱ ۱۸۱/6 

EC+ ۵61/۱ ۱6۱/۱ ۸۸۱/۱ ۵61/۱ ۱67/۱ 

EC++ ۸17/۱ ۸۸۱/۱ ۸۱۸/۱ ۸17/۱ ۵1۸/۱ 
 



 مبحث نوزدهم

661 

 2گروه  ساختمان -هوا  کف مجاورضریب انتقال حرارت مرجع  -ت

، تزم است عالوه برر رعایرت انتظرارات    ۸های گروه های مجاور هوای ساختماندر مورد تمامی کف

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

بررای ضرریب انتقرال     1 -1-6۱ جردول شرده در  ، مقرادیر ارائره  6-۸-1-6۱بند اصول ارائه شده در 

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد. FÛحرارت مرجع کف )

( بره نروع فضرای مجراور آن     FÛتزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف )       

ساختمان  انرژیرده کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین (، روش عایقنشدهشده یا کنترل)کنترل

 بستگی دارد. 

بر حسب رده انرژی  K]2[W/ m. 2گروه  ساختمان هوایکف مجاور ضریب انتقال حرارت مرجع  7 -7-91 جدول

 مانساخت

  کف مجاور فضای خارج 

 رده

 انرژی

 حرارتی کف از داخل عایق حرارتی کف از خارج عایق

 کف

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC ۵۴۱/۱ 6۱7/۱ 61۱/۱ ۵۸6/۱ ۱1۸/۱ 

EC+ 16۱/۱ ۴۸۱/۱ 1۱۸/۱ 6۱۸/۱ 7۴1/۱ 

EC++ ۸۱۸/۱ ۸۱7/۱ 6۱۸/۱ ۸71/۱ ۵7۵/۱ 

 2گروه  ساختمان -کف مجاور خاك ضریب انتقال حرارت مرجع  -ث

 [W/ m.K] 1۱/6ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاك: 



 (ی)کارکرد یاروش موازنه 91-7

667 

  سه برای ساختمان گروه ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی  91-7-2-2-7

 3گروه  ساختمان -دیوار ضریب انتقال حرارت مرجع  -الف

شرده در  ، تزم است عالوه بر رعایت انتظارات تعیین6های گروه در مورد تمامی دیوارهای ساختمان

اصول ارائره شرده   (، مطابق Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان )۸-۸-۴-6۱بند 

برای ضریب انتقال حررارت مرجرع دیروار     7 -1-6۱ جدولشده در ، مقادیر ارائه6-۸-1-6۱بند در 

(WÛ)   .مبنای محاسبه قرار گیرد 

شرده یرا   کنترل( به نوع فضای مجاور آن )WÛتزم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )

 ساختمان بستگی دارد. انرژیرده کاری حرارتی دیوار، و همچنین نشده(، روش عایقکنترل

 انرژی ساختمانبر حسب رده  K]2[W/ m. 3گروه  ساختماندیوار ضریب انتقال حرارت مرجع   7 -7-91 جدول

 دیوار مجاور فضای خارج 

 دیوار

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

حرارتی  عایق

 خارجی

حرارتی  عایق

 داخلی

عایق حرارتی 

 میانی

حرارتی  عایق

 همگن

    
EC ۱66/6 76۱/۱ 76۱/۱ 7۱7/۱ ۱۱7/6 

EC+ ۱77/۱ ۵۵6/۱ ۵۵6/۱ 1۵۵/۱ ۱۸۱/۱ 

EC++ ۵1۵/۱ 6۱۱/۱ 6۱۱/۱ ۴۸۸/۱ 167/۱ 

 



 مبحث نوزدهم

66۱ 

 3گروه  ساختمان -نوری مرجع برای جدارهای نورگذر -مشخصات حرارتی -ب

، تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات      6هرای گرروه   در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمان

(، مطرابق  Ĥرارت مرجرع سراختمان )  ، در محاسبه ضریب انتقال حر ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

 زیربنرردو  6۸ -۵-6۱جرردول شررده در ، مقررادیر ارائرره 6-۸-1-6۱بنررد اصررول ارائرره شررده در   

 مبنای محاسبه قرار گیرد. ( GÛب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )-6۱-۵-۸-6-۴ 

، در خصوص دیگر پارامترهای 6۸ -۵-6۱جدول  شده درهای تعیین، تزم است محدودیتدر ضمن

رعایرت  گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی( جدارهای نورگرذر   نوری )ضریب بهره-حرارتی

 .گردد



 (ی)کارکرد یاروش موازنه 91-7

66۱ 

 3گروه  ساختمان - فبام یا سقضریب انتقال حرارت مرجع  -پ

، تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات      6هرای گرروه   های ساختمانها یا سقفدر مورد تمامی بام

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

بررای ضرریب انتقرال     ۱ -1-6۱ جردول شرده در  ، مقادیر ارائره 6-۸-1-6۱بند اصول ارائه شده در 

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد.  RÛحرارت مرجع بام یا سقف )

( بره نروع فضرای مجراور آن     RÛتزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف )       

ساختمان  انرژیرده کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین نشده(، روش عایقشده یا کنترل)کنترل

 بستگی دارد. 

 

 اختمانبر حسب رده انرژی س K]2[W/ m. 3گروه  ساختمانبام یا سقف ضریب انتقال حرارت مرجع   8 -7-91 جدول

 بام یا سقف مجاور فضای خارج 

 بام

 یا سقف

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

 رده

 انرژی

 حرارتی بام یا سقف از داخل عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

ا داخلی ی

 همگن

    
EC ۵7۵/۱ ۴۱۱/۱ ۴17/۱ ۵7۵/۱ 661/6 

EC+ ۱۴6/۱ ۸6۵/۱ ۸۱6/۱ ۱۴6/۱ ۱۴7/۱ 

EC++ ۸۱۱/۱ ۸۵۴/۱ ۸۴۸/۱ ۸۱۱/۱ 166/۱ 

 



 مبحث نوزدهم

6۴۱ 

 3گروه  ساختمان - کف مجاور هواضریب انتقال حرارت مرجع  -ت

ایرت انتظرارات   ، تزم است عالوه برر رع 6های گروه های مجاور هوای ساختماندر مورد تمامی کف

(، مطرابق  Ĥ، در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان )   ۸-۸-۴-6۱شده در بند تعیین

بررای ضرریب انتقرال      ۱-1-6۱جردول  شرده در  ، مقادیر ارائره 6-۸-1-6۱بند اصول ارائه شده در 

 ( مبنای محاسبه قرار گیرد. FÛع کف )حرارت مرج

( بره نروع فضرای مجراور آن     FÛتزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف )       

ساختمان  انرژیرده کاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین نشده(، روش عایقشده یا کنترل)کنترل

 بستگی دارد. 

بر حسب رده انرژی  K]2[W/ m. 3گروه  ساختمان هوایکف مجاور ضریب انتقال حرارت مرجع   1 -7-91 جدول

 ساختمان

  کف مجاور فضای خارج 

 رده

 انرژی

 حرارتی کف از داخل عایق حرارتی کف از خارج عایق

 کف

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

با عایق دیوار 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
EC 167/۱ ۴7۸/۱ ۴۵۱/۱ ۵۱6/۱ ۱1۴/6 

EC+ ۴۵۱/۱ ۸6۴/۱ 66۸/۱ 66۴/۱ ۱1۱/۱ 

EC++ 666/۱ ۸۴۱/۱ ۸67/۱ 666/۱ 1۴۱/۱ 

 3گروه  ساختمان - مجاور خاكکف ضریب انتقال حرارت مرجع  - ث

 .[W/ m.K] 7۱/6ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاك: 



 (ی)کارکرد یاروش موازنه 91-7

6۴6 

 

 روشنایی طبیعی  91-7-2-3

شرده روش  ای مشرابه الزامرات تعیرین   شده برای روشرنایی طبیعری در روش موازنره   تعیین الزامات

 بنرد شرده در  (. تزم به ذکرر اسرت رعایرت ضروابط تعیرین     ۸-۸-۵-6۱ بندتجویزی است )ر.ك. به 

 است.نیز الزامی 6۱-۴-۸-۱ 

 تأسیسات مکانیکی  91-7-3

شرده روش  مشرابه الزامرات تعیرین    ایموازنره روش  تأسیسات مکانیکی در شده برایتعیین الزامات

شرده در بخرش   تزم به ذکر است رعایرت ضروابط تعیرین    .(6-۵-6۱ بخش تجویزی است )ر.ك. به

 است.نیز الزامی 6۱-۴-6

 تأسیسات برقی  91-7-4

ای شده برای سیستم روشنایی مصنوعی و دیگر تجهیزات الکتریکری در روش موازنره  تعیین الزامات

(. تزم به ذکر است رعایرت  ۴-۵-6۱ بخش شده روش تجویزی است )ر.ك. بهابه الزامات تعیینمش

 است.نیز الزامی ۴-۴-6۱شده در بخش ضوابط تعیین

 های تجدیدپذیرهای بر پایه انرژیسیستم  91-7-5

 تعیرین شرده در بخرش    اجبراری ، تزم است عالوه برر ضروابط   ایموازنهدر صورت طراحی به روش 

 .رعایت گردد، ضوابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساختمان 6۱-۴-۵ 

هرای منطبرق برا    ختمانهای تجدیدپذیر، برای ساهای بر پایه انرژیگیری تزم از سامانهمیزان بهره

 بخرش  67 -۵-6۱ جردول  انررژی در های بسیار کمانرژی و ساختمانهای کم، ساختمان6۱مبحث 

  .استارائه شده 6۱-۵-۵ 

 جدول شده دریر تعیینمقاد تأمین در صورت عدم امکان، 6۱های منطبق با مبحث برای ساختمان

 برا بررای برام    ۸-1-6۱شرده در بخرش   تعیین ضرایب انتقال حرارتیجای تزم است به، 67 -6۱-۵



 مبحث نوزدهم

6۴۸ 

گونه کره در  . همانی قرار گیردمبنای طراح 6۱ -1-6۱ ولجدکاری حرارتی آن، انواع مختلف عایق

کراری  هرای عرایق  حل جایگزین تنهرا بررای بعضری حالرت    است، این راهجدول نیز مشخص گردیده

باشرد، و بررای   گرو مری  مقررات ملی سراختمان جرواب   6۱های منطبق با مبحث حرارتی ساختمان

 .مجاز نیستحل انرژی کاربرد این راهانرژی و بسیار کمهای کمساختمان

  ساختمانو رده انرژی بر حسب گروه  ساختمانضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف   90 -7-91 ولجد

 های تجدیدپذیرهای بر پایه انرژیسیستمدر صورت عدم استفاده از 

 بام یا سقف مجاور فضای خارج  

 بام

 یا سقف

 مجاور

فضای 

کنترل 

 نشده

ان
تم
اخ
 س
وه 
گر

 

ده
ر

 
ی
رژ
ان

 

 حرارتی بام یا سقف از داخل عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

 میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

 همگن

    
 EC 6۵۱/۱ 6۱1/۱ 6۵۱/۱ غیر مجاز غیر مجاز 

6 EC+ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 EC++ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 EC ۸۸۵/۱ ۸۱7/۱ ۸۸۵/۱ غیر مجاز غیر مجاز 

۸ EC+ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 EC++ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ازغیر مج غیر مجاز 

 EC ۸۸۵/۱ ۸۱7/۱ ۸۸۵/۱ غیر مجاز غیر مجاز 

6 EC+ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 

 EC++ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 



 (ی)کارکرد یاروش موازنه 91-7

6۴6 

 ولجرد  جای کاهش ضریب انتقال حرارت برام )طبرق  در مناطق گرمسیر )با نیاز سرمایی غالب(، به

( و ٪1۱کننرده )برا ضرریب انعکراس خورشریدی بریش از       از پوششی منعکس توانمی (6۱ -6۱-1

.پوشش مورد نظر بایرد دوام تزم را داشرته باشرد    .نمود( استفاده ۱۱/۱ضریب گسیل زیاد )بیش از 





 ساختمان یانرژ ازیروش ن 91-7

6۴۵ 

 

 

 

 روش نیاز انرژی ساختمان  91-7

 

بر در نظر گرفتن میزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش  در روش نیاز انرژی ساختمان ، عالوه

بررداری، ترابش خورشرید،    ناشی از نحوه بهرره  گیرد، کاهش یا افزایش نیاز انرژیای انجام میموازنه

غیرفعال خورشیدی نیز در محاسبات لحراک  های و سیستم کارآمدای شیشههای استفاده از سیستم

 شود.می

ای )کرارکردی(، بهترر بررودن مشخصرات حرارترری    روش تجرویزی و موازنرره  ولری کماکران، هماننررد  

تأسیسات مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای طراحی پوسرته خرارجی   های سیستم

ای، باعرث  سازد. در عین حال، همانند روش تجرویزی و موازنره  ساختمان )یا بالعکس( را فراهم نمی

وسته خارجی یا معماری، تأسیسرات مکرانیکی و الکتریکری و    مختلف )پهای بخشطراحی شود می

اصرول کلری مطررح در ایرن روش      صورت مستقل صورت گیرد.تجدیذیر( بههای همچنین سیستم

 است.تشریح شده 6-7-6۱طراحی در بخش 
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 اصول کلی  91-7-9

 گردد:تزم است اصول زیر رعایت در این روش، 

طرور مجرزا و بره کمرک     میزان نیاز انرژی ساتنه ساختمان طررح و سراختمان مرجرع بره     (الف

 شرده در بخرش  هرای تعیرین  افزارهرای دارای ویژگری  ، با استفاده از نررم سازی انرژیشبیه

 ؛محاسبه شود ،6۱-7-6-6 

ای باشد که میرزان  گونهغیرفعال باید به هایگیری از سیستمب( طراحی پوسته خارجی و بهره

 تر شود؛نیاز انرژی ساتنه ساختمان طرح از میزان محاسبه شده برای ساختمان مرجع کم

 باشند؛ ۸-6-7-6۱شده در بخش های اقلیمی باید دارای مشخصات تعییندادهپ( 

و تجهیرزات، تهویره و    مصنوعی روشناییسیستم ه از بندی حضور افراد، استفادزمان برنامه ت(

 شرده در بخرش  کننده بایرد مطرابق اصرول تعیرین    دمای تنظیم و دیگر پارامترهای تعیین

 ؛باشند ۵ وستیپو  6۱-7-6-6 

سرازی  باید با دقرت کرافی در شربیه   های مجاور و دیگر موانع اندازی ساختمانشرایط سایه ث(

 لحاک گردد؛

هرای  هرای برر پایره انررژی    سیسرتم در خصوص تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین  ج(

 گیرد.مالك عمل قرار  باید شده در روش تجویزی، الزامات تعیینتجدیدپذیر
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 نمودار گردشی مراحل روش نیاز انرژی  9 -7-91 شکل

6۱-6-6 

6۱-۴ 

6۱-7-۸-۸ 6۱-7-۸-6-۸ 6۱-7-۸-6-6 

6۱-۵-6 
6۱-۵-۴ 

6۱-۵-۵ 
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 سازیافزار شبیهنرم  91-7-9-9

 نهراد دارای صرالحیت قرانونی   شده و مورد تأیید گذاریباید صحه مورد استفاده سازیافزار شبیهنرم

 از: باشد عبارت است افزار باید داراهایی که نرمباشد. حداقل قابلیت

سازی شرده در جردارها   ( حرارت ساعتی در طول یک سال شبیهتعیین میزان انتقال )جریان -

 صورت تفکیکی( و کل ساختمان،)به

 بهره خورشیدی و انتقال حرارت ساعتی جدارهای نورگذر، میزانتعیین  -

تنظیم برنامه ساعتی پارامترهای مختلف، برای تمامی روزهای هفته و روزهرای آخرر هفتره و     -

 تلف ساختمان، از جمله:های مختعطیالت، برای کاربری

 های( مختلف ساختمان،میزان حضور و نوع فعالیت افراد در مناطق )زون -

 توان روشنایی مصنوعی و میزان کاهش احتمالی آن در سراعات مختلرف )در صرورت    -

 بخشی از نیاز از روشنایی طبیعی(،   تأمین

 های گرمایی و سرمایی،  سیستم (ترموستات)دمای تنظیم  -

 د سیستم تهویه مکانیکی،کارکر -

 میزان استفاده از تجهیزات )خانگی، اداری، ...(، -

 بهداشتی. گرمآباستفاده از  -

 سازی و ایجاد تأخیر فاز،اثر اینرسی )جرم( حرارتی در ذخیره -

 در نظر گرفتن حداقل ده منطقه حرارتی، -

 ها،های ساعتی مصرف انرژی به تفکیک حاملتهیه گزارش -

 شده،در مقاطع زمانی تعیین ساختمان،حرارتی/برودتی  نیازن تعیی -

)در هرای تجدیدپرذیر   های بر پایه انرژیسیستمشده توسط تأمین تعیین میزان انرژی/گرمای -

 ها(.صورت استفاده از این نوع سیستم
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 های اقلیمیداده  91-7-9-2

هرای سراعتی پارامترهرای    دهوهوایی مورد استفاده باید در فرمت استاندارد و حراوی دا های آبفایل

 نهراد دارای صرالحیت قرانونی یرا     ها باید مورد تأیید حداقل یکمورد نیاز باشند. عالوه بر این، فایل

 مرجع معتبر جهانی باشند.

کره چنردین فایرل بررای منراطق      در صورتی که برای محل پروژه فایلی وجود نداشته باشد، یا ایرن 

است انتخاب فایل یک منطقره مجراور یرا ایجراد یرک فایرل        نزدیک به آن وجود داشته باشد، تزم

 صورت گیرد. تأیید نهاد دارای صالحیت قانونیشده با برازش

 برداری و عملکرد تجهیزاتهای زمانی بهرهبرنامه  91-7-9-3

برداری و عملکررد تجهیرزات برا مقرادیر مطررح شرده در ایرن        های زمانی بهرهدر صورتی که برنامه

هرای زمرانی   های قابل توجهی داشته باشرد، امکران اسرتفاده از برنامره    ( مغایرت۵ وستیپمقررات )

 هی کافی مجاز خواهد بود. یهای ارائه شده در این مبحث تنها با ارائه دتیل توججایگزین برنامه

 سازی و انجام محاسباتشبیه  91-7-2

 ل زیر مورد رعایت قرار گیرد:سازی و انجام محاسبات باید اصودر فرایند شبیه

 تعریف هندسه و مشخصات سطوح )جدارها(   91-7-2-9

 :رعایت گردددر تعریف هندسه و جدارهای پوسته خارجی ساختمان، تزم است اصول زیر 

 های طرح و مرجع باید کامالً یکسان باشد؛شده برای ساختمانهندسه تعریف -

شرود ترا   تعرددی باشرد، توصریه مری    هرای م در صورتی که پوسته خرارجی دارای شکسرتگی   -

سازی، با تعریف سطوح معرادل، در جهرت کراهش تعرداد سرطوح، صرورت       حدامکان ساده

 گیرد.

درصد باشد، در مردل   ۴۱در صورتی که نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما بیشتر از  -

تزم  شود. برای ایرن منظرور،  می درصد نما نورگذر در نظر گرفته ۴۱ساختمان مرجع تنها 

، کاهش یابنرد. مرکرز   هاآنداشتن نسبت بین است طول و عرض جدار نورگذر، با ثابت نگه
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هر یک از جدارهای نورگذر ساختمان مرجع با مرکز جدارهای نورگذر ساختمان طرح باید 

 منطبق باشد.

 جدارهای ساختمان مرجع باید واجد خصوصیات زیر باشند: -

درصرد برا    6۱ی ساختمان مرجع نباید بیش از جرم سطحی )کل( هر یک از جدارها -

 جرم سطحی ساختمان طرح تفاوت داشته باشد؛  

ها )به استثنای تیره عرایق حرارتری(    ضخامت و ضریب هدایت حرارت هر یک از تیه -

 درصد با مقادیر مربوط به ساختمان طرح تفاوت داشته باشد؛   6۱نباید بیش از 

 ان مرجع و ساختمان طرح باید یکسان باشد؛محل قرارگیری عایق حرارتی ساختم -

در تعریف جدارهای پوسته خارجی ساختمان مرجع، تزم است ضخامت و مشخصات  -

ها، تا حدامکان دقیق و مطابق مراجرع در نظرر گرفتره    حرارتی تمامی تیه-فیزیکی

 شده باشند؛

ای پوسرته  هرای مختلرف جرداره   شود تعریف تیهبا توجه به الزامات فوق، توصیه می -

صورت یکسان انجام شود، و تنها وجه تمایز های مرجع و طرح بهخارجی ساختمان

 کراری( )برا عرایق   در صورتی کره جردار خرارجی    ضخامت تیه عایق حرارتی باشد.

 ترأمین  همگن باشد و بخش اعظم مقاومرت حرارتری آن توسرط یرک تیره اصرلی      

جدار ساختمان طررح، ولری   باشد، تزم است جدار ساختمان مرجع نیز مشابه شده

 با ضخامتی متفاوت تعریف شود.

 سازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعیشبیه  91-7-2-2

صرورت  )کفایرت نرور روز در فضرا(     sDAسرازی برر مبنرای شراخص     در این مقررات، روش شربیه 

شود، که در آن حداقل میزان بیان میمساحت سطح کار صورت درصدی از گیرد. این شاخص بهمی

 گردد.  می تأمین شدهساعات معین % ۵۱نایی موردنظر در طول شدت روش

افزارهای معتبر بررای محاسربه روشرنایی طبیعری اسرتفاده شرود.       برای انجام محاسبات، باید از نرم

 ، دارای حداقل مساحتی از کفهاآن، بنا به نوع کاربری 6 -7-6۱ جدولها باید مطابق با ساختمان

 گردد.   تأمین شده،ساعات معین % ۵۱باشند تا حداقل شدت روشنایی موردنظر، در طول 
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  های مختلف انرژیبرای رده sDAشاخص ر بدرصد مساحت سطح کار منطبق مقادیر   9 -7-91 جدول

 sDA شاخص رده انرژی

EC ۵۵ < sDA ≤ 7۵ 

EC+ 7۵ < sDA ≤ ۱۵ 

EC++ ۱۵ < sDA ≤ ۱۵ 

 شود:های زیر باید در نظر گرفتهفرض، پیشی روشنایی طبیعیهاسازیبرای انجام شبیه

کرف  از  ۸-۱-۸-۴-6۱بنرد  زیرتمام محاسبات باید بر روی سطح کار در ارتفاع ذکر شرده در   -

 شده انجام شود.تمام

شود، باید بر اساس نوع کاربری یرا  دوره زمانی که برای محاسبات روشنایی در نظر گرفته می -

مندشرد، تعیرین شرود. ایرن     توان از روشنایی طبیعی در طی روز بهرهتعداد ساعاتی که می

 در نظر گرفته شود. ۵ وستیپه زمانی باید مطابق با دمحدو

شده، محاسبات شدت روشنایی برای یک فضا باید برر اسراس مقرادیر    با توجه به شاخص بیان -

نقطه به نقطه روی یک شبکه فرضی انجام شود. این نقاط بایرد بره صرورت پیوسرته روی     

 1/۱شبکه فرضی در نظر گرفته شوند. فاصله افقی حداکثر بین نقاط در مرکز صفحه بایرد  

شرود. ایرن   متر در نظرر گرفتره   1/۱تا  6/۱های دیوار نیز باید بین متر باشد. فاصله از کناره

 در نظر گرفته شود. ۸-۱-۸-۴-6۱بند زیرشبکه نقاط باید در ارتفاع سطح کار مطابق 

شنایی حداکثر یک لوکس هسرتند و  نقاطی از شبکه فرضی که در طول سال، دارای شدت رو -

 اند باید از محاسبات خارج گردند.  در مجاورت نقاطی با مقادیر بیشتر قرارگرفته

مصرنوعی   روشرنایی منابع باید توجه داشت که فاصله بین نقاط این شبکه نباید با فاصله بین  -

 یکسان باشد.  

اید مطابق برا مقرادیر واقعری در    شده در ساختمان بهای استفادهضریب عبور نور مرئی شیشه -

 محاسبات لحاک شود.   

از نمرای سراختمان مروردنظر     هاآناندازهای اطراف ساختمان، که فاصله تمامی موانع و سایه -

 لحاک شوند.   سازیمدلکمتر یا مساوی با دو برابر ارتفاع موانع هستند، باید در 
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کننرده، بایرد   نروری و سرطوح مرنعکس    هایمقادیر ضریب انعکاس اشیا خارجی، نظیر طاقچه -

هرا لحراک شروند. در صرورت عردم      سرازی گرفتره شرده در شربیه    در نظرمطابق با مقادیر 

 عنوان ضریب انعکاس استفاده نمود.، به6/۱توان از ضریب دسترسی به این مقادیر می

برای شده گرفته در نظرضریب انعکاس سطوح داخلی و خارجی باید مطابق با مشخصات فنی  -

سراز در  کاررفته در فضا در برنامه شبیههای جدارهای داخلی و خارجی و مبلمان بهپوشش

تروان از مقرادیر   نظر گرفته شود. در صورت عدم دسترسی به مقادیر ضریب انعکراس، مری  

 استفاده نمود. ۸ -7-6۱ جدولفرض در پیش

 سازیمقادیر ضریب انعکاس سطوح خارجی و داخلی برای انجام شبیه  2 -7-91 جدول

 ضریب انعکاس نوع سطح

 خارجی
 ۸/۱ زمین

 6/۱ اندازها(سطوح عمودی خارجی )سایه

 داخلی

 ۵/۱ دیوار و سطوح عمودی

 7/۱ سقف

 ۸/۱ کف

 ۵/۱ مبلمان

افزار معتبر که دارای الگوریتم دقیق برای انجام سازی، باید از نرمانجام شبیهبرای  -

محاسبات روشنایی است، استفاده شود. کاربر باید بتواند پارامترهای نسبتاً دقیقی را در 

برای شاخص در  هاآنپارامترها و مقادیر  ترینمهمافزار مربوطه تعیین نماید. نرم

 افزار تعیین گردد. است که باید در داخل نرم 6 -7-6۱ جدولنظرگرفته شده مطابق 

 سازیپارامترهای مورد استفاده در شبیه  3 -7-91 جدول

 مقدار پارامتر

 1 (ab) تعداد بازتاب پراکنده بین سطوح

 6۱۱۱ (ad) های ساطع شده از سطوح در محاسباتتعداد اشعه

 ۱ (dt) عدم لحاک تابش مستقیم
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شرود.  اسرتفاده مری   DGPدر این روش، به منظور ارزیابی خیرگی ناشی از نور طبیعی، از شراخص  

هایی نظیرر خوانردن، نوشرتن، نگراه کرردن بره صرفحه        باید ارزیابی خیرگی در فضاهایی که فعالیت

دهد و امکان تغییر محل کاربر وجود ندارد  انجام شود و نشان داده شود کره در  و ... رخ می مانیتور

این فضاها در محل چشم ناظر، خیرگی آزاردهنده یا غیرقابل تحمل ایجاد نشده است. مقادیر مجاز 

ی، مقدار این شاخص نبایرد  باشد. پس از انجام محاسبات خیرگمی ۴ -7-6۱ جدولمطابق  خیرگی

 بیشتر شود.  ۴۵/۱شده از گرفته در نظردرصد دوره زمانی  ۵در 

 (DGPمقادیر شاخص خیرگی ) 4 -7-91 جدول

 DGPمقدار  میزان خیرگی

 DGP ≤ 43/0   عدم وجود خیرگی

 DGP ≤ 43/0 > 43/0 ركخیرگی قابل د

 DGP ≤ 34/0 > 43/0 خیرگی آزاردهنده

   DGP > 34/0 خیرگی غیر قابل تحمل

 نیاز انرژی ساالنه  91-7-2-3

آید. برای ایرن منظرور،   دست مینیاز انرژی ساتنه یک ساختمان با تعیین بیالن انرژی ساختمان به

پارامترهای مختلف، با دقت تزم، محاسبه های انرژی ناشی از تزم است موارد زیر، در ارتباط با نیاز

 گردد:

 های گرم و سرد سال، انتقال حرارت ناشی از اختالف دما در دوره -

انردازی  میزان انرژی کسب شده توسط تابش خورشید، با در نظر گرفتن فرم ساختمان، سایه -

اور، و همچنرین  ها، ...( و دیگر موانع مجر ها، شکستگیها، تورفتگیبانخود ساختمان )سایه

 حرارتی سطوح مختلف کدر و نورگذر و تابش سطوح گرم خارجی؛-مشخصات نوری

 شده به آسمان و سطوح سرد مجاور ساختمان؛میزان انرژی تابیده -

شرده روی پوسرته   های مختلف فعال و غیرفعرال نصرب  یابی با سامانهمیزان انرژی قابل دست -

 ...(خارجی )گلخانه خورشیدی، دیوار ترمب، 
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 ساختمان طرحساالنه نیاز انرژی   91-7-2-3-9

 شود:تزم است محاسبه نیاز انرژی ساتنه ساختمان طرح با رعایت اصول زیر انجام 

 افزارهای مورد تأیید؛سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرمشبیه -

هیرزات منطبرق برا    برداری و عملکررد تج های زمانی بهرهوهوایی و برنامههای آبفایلانتخاب  -

 شرایط پروژه

 ساختمان مرجعساالنه نیاز انرژی   91-7-2-3-2

تعیین نیاز انرژی ساختمان مرجع نیز باید با فرایندی مشابه ساختمان طرح و با رعایت اصرول زیرر   

 انجام شود:

افزارهای مورد تأیید استفاده شده برای سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرمشبیه -

هرای(  فایرل های مشابه در خصوص شرایط )رف انرژی ساختمان طرح، و با دادهتعیین مص

 برداری و عملکرد تجهیزات. های زمانی بهرهوهوایی و برنامهآب

 مشخصات هندسی کامالً مشابه مشخصات ساختمان طرح -

   ۸-۵-6۱شده در بخش های مربوط به پوسته خارجی ساختمان مطابق مقادیر ارائهداده -

 شررده در بخررشهررای مربرروط برره تأسیسررات مکررانیکی سرراختمان مطررابق مقررادیر ارائررهداده -

 6۱-۵-6   

های مربوط به سیستم روشرنایی مصرنوعی و دیگرر تجهیرزات برقری سراختمان مطرابق        داده -

  ۴-۵-6۱شده در بخش ئهمقادیر ارا

هرا و  گیرری از روشرنایی طبیعری، سرایبان    برای ساختمان مرجع، کاهش نیاز حاصل از بهرره  -

 شود. های تجدیدپذیر ساختمان در نظر گرفته نمیهای بر پایه انرژیسیستم

انررژی مردنظر   انرژی یرا بسریار کرم   های کمتمانیابی به ساخاست درصورتی که هدف دستبدیهی

 ها و محاسبات مالك عمل قرار گیرد.سازیباشد، تزم خواهد بود مقادیر مربوط به آن در شبیه
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 شرایط پذیرش نتایج محاسبات  91-7-2-4

شده برای شود که میزان نیاز انرژی ساتنه محاسبهطراحی صورت گرفته زمانی قابل قبول تلقی می

 از مصرف انرژی ساختمان مرجع کمتر باشد.ساختمان طرح 

 تأسیسات مکانیکی  91-7-3

مربوط به طراحی سیستم تأسیسات مکانیکی روش نیاز انرژی مشابه الزامات روش تجویزی  الزامات

 (.  6-۵-6۱ بخش است )ر.ك. به

 تأسیسات برقی  91-7-4

 سیسرتم تجهیرزات الکتریکری و   مربروط بره    الزامرات ی مطرح شد، های قبلگونه که در بخشهمان

 (.  ۴-۵-6۱ بخش روش نیاز انرژی مشابه الزامات روش تجویزی است )ر.ك. به روشنایی مصنوعی

 های تجدیدپذیرهای بر پایه انرژیسیستم  91-7-5

، بر روی نیراز  های تجدیدپذیرر پایه انرژیهای بسیستمبرای تعیین میزان تأثیر روشنایی طبیعی و 

 :رعایت گرددان، تزم است اصول زیر مانرژی ساتنه ساخت

قابرل  غیرفعرال  هرای  مب یرا دیگرر سیسرتم   در صورت استفاده از گلخانه خورشیدی، دیوار ترُ -

در مناطق با نیاز گرمایی غالب، تزم است مشخصات استفاده در پوسته خارجی ساختمان، 

افزار وارد شرود.  ها با دقت در مرحله تعریف ساختمان طرح در نرمهر یک سیستمهندسی 

شده برای ساختمان مرجع مشابه مشخصرات  ، مشخصات در نظر گرفتهدر ساختمان مرجع

 . شده در روش تجویزی استتعیین

، خورشیدی بر روی نیاز انرژی سراتنه سراختمان   کنگرمآبفتوولتاییک و های تأثیر سیستم -

شرود، و پرس از   افزارهای تخصصی مورد تأیید محاسبه میصورت مجزا، با استفاده از نرمبه

هرا، از نیراز انررژی سراتنه سراختمان طررح کاسرته        لحاک کردن بازده هر یک از سیسرتم 

 شود.می
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سرازی، و  بازیافت، ذخیرههای ، امکان لحاک کردن تأثیر سیستمنیاز انرژی ساختمان در روش -

باشرد. در صرورت کراربرد ایرن نروع      مایی بر میزان نیاز انرژی سراتنه فرراهم نمری   گرزمین

 از روش کارایی انرژی ساختمان استفاده شود.باید ها، سیستم



 ساختمان یانرژ ییروش کارا 91-8

6۵7 
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گیررد. در نتیجره، تزم اسرت طراحری پوسرته      در این روش، کل انرژی ساتنه مصرفی مبنا قرار می

ای صرورت گیررد   تجدیذیر به گونههای ات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستمخارجی، تأسیس

 برای ساختمان مرجع کمتر باشد.آن  قدارم از طرح که میزان انرژی ساتنه مصرفی ساختمان

کارایی انرژی ، عالوه بر در نظر گررفتن میرزان    روشعبارت دیگر، در صورت طراحی ساختمان بهبه

مورد اسرتفاده در تأسیسرات مکرانیکی و برقری     های ، بازدهی و کارایی سیستمنیاز انرژی ساختمان

 .گیردصورت یکپارچه مالك طراحی قرار میساختمان نیز، به

پرذیر  شود طراحی مطابق این روش تنها توسط یک تیم طراحری منسرجم امکران   این امر باعث می

 باشد.

 اصول کلی  91-8-9

 گیرد.  صرفی مالك عمل طراحی قرار میدر این روش طراحی، میزان انرژی اولیه م

 پذیر است:تعیین میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان مرجع به دو روش امکان

افزارهای مرورد تأییرد   ، با استفاده از نرمساختمان مرجع سازی و انجام محاسبات عددیشبیه -

 در بنرد  شرده استفاده شده برای تعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، مطابق اصول تعیرین 
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دست آمده برای ساختمان طرح باید در این حالت میزان انرژی مصرفی به 6۱-۱-6-6-۸ 

 کمتر از میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان مرجع باشد؛ 

ارائه  6-6-6-۱-6۱( که در بند برای واحد سطح)مبنا قرار دادن مقادیر مصرف انرژی مرجع  -

 است.شده

 در این روش، تزم است اصول زیر رعایت گردد:

سرازی انررژی، برا اسرتفاده از     الف( میزان انرژی اولیه ساتنه ساختمان طررح بره کمرک شربیه    

، محاسبه شود. همچنرین   6-6-۱-6۱شده در بخش های تعیینافزارهای دارای ویژگینرم

سازی و انجام محاسبات عددی ساختمان مرجرع، میرزان   در صورت استفاده از روش شبیه

 افزارها محاسبه شود؛انرژی اولیه ساتنه ساختمان مرجع نیز با استفاده از این نرم

 باشند؛ ۸-6-۱-6۱شده در بخش های اقلیمی باید دارای مشخصات تعیینپ( داده

بندی حضور افراد، استفاده از سیستم روشنایی مصنوعی و تجهیرزات، تهویره و   زمان ت( برنامه

 شرده در بخرش  کننده بایرد مطرابق اصرول تعیرین    دمای تنظیم و دیگر پارامترهای تعیین

 باشند؛ ۵ وستیپو  6۱-۱-6-6 

سرازی  های مجاور و دیگر موانع باید با دقرت کرافی در شربیه   اندازی ساختمانث( شرایط سایه

 لحاک گردد؛

بررای  سازی برای محاسبه انرژی اولیره سراختمان مرجرع،    شبیهج( در صورت استفاده از روش 

هرای تجدیدپرذیر   های برر پایره انررژی   کتریکی و همچنین سیستمتأسیسات مکانیکی و ال

 رعایت شود. ۸-6-6-۱-6۱ساختمان مرجع، شرایط ارئه شده در بند 

هرای ارائره   چ( مدارك فنی و اطالعات مورد نیاز برای بررسی محاسبات انجام شده باید ویژگری 

 را داشته باشد. 6-6-۱-6۱شده در بند 
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 سازیافزار شبیهنرم  91-8-9-9

باشرند.   نهراد دارای صرالحیت قرانونی   مورد تأییرد  شده و گذاریسازی باید صحهافزارهای شبیهنرم

 افزارها باید دارا باشند عبارتند از:هایی که نرمحداقل قابلیت

در جردارها   سازی شرده حرارت ساعتی در طول یک سال شبیه (جریانتعیین میزان انتقال ) -

 ،صورت تفکیکی( و کل ساختمان)به

 ،ساعتی جدارهای نورگذربهره خورشیدی و انتقال حرارت  نتعیین میزا -

، برای تمامی روزهای هفته و روزهرای آخرر هفتره و    پارامترهای مختلفتنظیم برنامه ساعتی  -

 از جمله: مختلف ساختمان،های تعطیالت، برای کاربری

 ،های( مختلف ساختماندر مناطق )زون افراد و نوع فعالیت میزان حضور -

 تمالی آن در سراعات مختلرف )در صرورت   مصنوعی و میزان کاهش اح توان روشنایی -

 ،  بخشی از نیاز از روشنایی طبیعی( تأمین

 های گرمایی و سرمایی،  دمای تنظیم )ترموستات( سیستم -

 کارکرد سیستم تهویه مکانیکی، -

 میزان استفاده از تجهیزات )خانگی، اداری، ...(، -

 بهداشتی. گرمآباستفاده از  -

 ،سازی و ایجاد تأخیر فازدر ذخیره یاثر اینرسی )جرم( حرارت -

 ،در نظر گرفتن حداقل ده منطقه حرارتی -

 ،و تعداد تجهیزات گرمایی و سرمایی متناسب با دماهای تنظیم بار حرارتی سیستم -

 ،کنترل یکپارچههای اکونومایزرهای پایه آبی و پایه هوایی دارای سیستمسازی عملکرد شبیه -

 ،های مصرف انرژی به تفکیک حاملساعتهای تهیه گزارش -

 تعیین بار حرارتی/برودتی تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع، میزان دبی هوا و آب مرورد نیراز   -

 ،شدهدر مقاطع زمانی تعیین

)در هرای تجدیدپرذیر   های بر پایه انرژیسیستمشده توسط تأمین تعیین میزان انرژی/گرمای -

 .ا(هصورت استفاده از این نوع سیستم
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 اقلیمیهای داده  91-8-9-2

سراعتی پارامترهرای   هرای  وهوایی مورد استفاده باید در فرمت استاندارد و حراوی داده آبهای فایل

حداقل یک نهراد دارای صرالحیت قرانونی یرا     ها باید مورد تأیید مورد نیاز باشند. عالوه بر این، فایل

 مرجع معتبر جهانی باشند.

کره چنردین فایرل بررای منراطق      لی وجود نداشته باشد، یا ایرن در صورتی که برای محل پروژه فای

نزدیک به آن وجود داشته باشد، تزم است انتخاب فایل یک منطقره مجراور یرا ایجراد یرک فایرل       

 شده با تأیید مراجع معتبر صورت گیرد.برازش

 برداری و عملکرد تجهیزاتزمانی بهرههای برنامه  91-8-9-3

برداری و عملکررد تجهیرزات برا مقرادیر مطررح شرده در ایرن        رهزمانی بههای در صورتی که برنامه

زمرانی  هرای  قابل توجهی داشته باشرد، امکران اسرتفاده از برنامره    های ( مغایرت۵ وستیپمقررات )

در هی کافی مجاز خواهد برود.  یارائه شده در این مبحث تنها با ارائه دتیل توجهای جایگزین برنامه

هرای  برنامره ، ۸-6-6-۱-6۱با اسرتفاده از روش قیاسری و اصرول مطررح شرده در بنرد       این حالت، 

مقادیر مطلق مصرف  توانگردد، و دیگر نمیجایگزین به هر دو ساختمان )طرح و مرجع( اعمال می

را مرالك   6-6-6-۱-6۱رح شرده در بنرد   روش معیرار مصررف و اصرول مطر     انرژی بر واحد سطح

 طراحی قرار داد.

 سازی و انجام محاسباتشبیه  91-8-2

 سازی و انجام محاسبات باید اصول زیر مورد رعایت قرار گیرد:در فرایند شبیه

 تعریف هندسه و مشخصات سطوح )جدارها(   91-8-2-9

 شرده در بخرش  پوسته خارجی ساختمان، تزم اسرت اصرول مطررح    در تعریف هندسه و جدارهای

 رعایت گردد. 6۱-7-۸-6 
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 سازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعیشبیه  91-8-2-2

 شرده در بخرش  سازی و انجام محاسبات عددی روشنایی طبیعی، تزم است اصول مطرحبرای شبیه

 رعایت گردد. 6۱-7-۸-۸

 های تأسیسات مکانیکی و برقی تعریف مشخصات سیستم  91-8-2-3

و برقی ساختمان طرح باید کامالً مشابه شررایط واقعری    یهای تأسیسات مکانیکمشخصات سیستم

 سازی، باید توجیحات تزم در مدارك فنی ارائه شود. سازی و معادلباشد. در صورت ساده

بایرد مشرابه مشخصرات     مرجرع و برقری سراختمان    یمکرانیک هرای تأسیسرات   مشخصات سیسرتم 

 شده در روش تجویزی باشد.تعیین

 شرایط پذیرش نتایج محاسباتطراحی و های اصول، روش  91-8-3

روش کارایی انرژی، تزم است تعیین میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان طرح در حالت طراحی به

این کرار   افزارهای مورد تأیید صورت گیرد.ه از نرمسازی و انجام محاسبات عددی، با استفادبا شبیه

 انجام شود. 6-۱-6۱ بخشباید با رعایت تمامی موارد مطرح شده در 

 

 طراحی های مختلفروشدر مطرح اصول   91-8-3-9

 ساالنه ساختمان اولیه محاسبه مصرف انرژی  91-8-3-9-9

کره  باشد. با توجه به ایرن می ساتنه ساختمان هایین مصرف انرژیسازی افزارهای شبیهخروجی نرم

باشد، در نتیجه، تزم اسرت  شده در روش کاراریی انرژی مصرف انرژی اولیه میمعیار در نظر گرفته

آمرده  دستهای مصرف انرژی نهایی بههای مختلف، با استفاده از خروجیمصارف انرژی اولیه حامل

 ند.افزاری محاسبه شوسازی نرمبا شبیه
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اولیه الکتریکی و  انرژی اولیه مصرفی ساتنه یک ساختمان برابر است با حاصل جمع مصارف انرژی

 شده در سراختمان های انرژی نسبت انرژی نهایی مصرفغیرالکتریکی. انرژی اولیه هر یک از حامل

 به راندمان تولید و توزیع حامل انرژی مورد نظر است. 

لید و توزیع انرژی الکتریکی توسط وزارت نیرو اعالم نگرردد، مقردار   در صورتی که مقدار راندمان تو

 .شوددر نظر گرفته می درصد 6۱آن برابر با 

در صورتی که مقدار راندمان تولید و توزیع انررژی غیرالکتریکری )گراز( توسرط وزارت نفرت اعرالم       

 .شوددر نظر گرفته می درصد 6۱۱نگردد، مقدار آن برابر با 

 روش قیاسیبهاصول طراحی   91-8-3-9-2

ساتنه سراختمان مرجرع، برا رعایرت اصرول زیرر انجرام         اولیه در این روش، محاسبه مصرف انرژی

 شود:می

افزارهای مورد تأیید استفاده شده برای سازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرمشبیه -

هرای(  فایرل ) شرایط مشابه در خصوصهای دادهتعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، و با 

 ؛برداری و عملکرد تجهیزاتزمانی بهرههای وهوایی و برنامهآب

 ؛مشخصات هندسی کامالً مشابه مشخصات ساختمان طرح -

 ؛۸-۵-6۱شده در بخش مربوط به پوسته خارجی ساختمان مطابق مقادیر ارائههای داده -

 شرده در بخرش  مطرابق مقرادیر ارائره    ،ط بره تأسیسرات مکرانیکی سراختمان    مربرو های داده -

 ؛6۱-۵-6 

مطرابق   ،مربوط به سیستم روشنایی مصرنوعی و دیگرر تجهیرزات برقری سراختمان     های داده -

 ؛۴-۵-6۱شده در بخش مقادیر ارائه

های بر سیستمو  ها، سایبانروشنایی طبیعیگیری از بهرهکاهش نیاز حاصل از  عدم احتساب -

  .ساختمانهای تجدیدپذیر پایه انرژی

، («EC) 6۱منطبق برا مبحرث   »های های با ردهروش قیاسی قابل استفاده برای طراحی ساختمان

 باشد.می(« ++ECانرژی )بسیار کم»و « +ECانرژی )کم»
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انررژی باشرد، تزم   انرژی یا بسیار کمکمهای یابی به ساختماناست درصورتی که هدف دستبدیهی

ها و محاسبات مالك عمل قرار سازیشبیهدر  شدهحالت در نظر گرفتهخواهد بود مقادیر مربوط به 

 گیرد.

صورت تفکیکری  کی، بهمربوط به مصرف ساتنه انرژی الکتریکی و غیرالکتریهای تزم است خروجی

 ارائه شود، تا امکان محاسبه مصرف انرژی اولیه فراهم آید.

 ( بر مبنای واحد سطح)معیار مصرف  روشبهطراحی اصول   91-8-3-9-3

 شود:در این روش، محاسبه مصرف انرژی ساتنه ساختمان مرجع، با رعایت اصول زیر انجام می

 شده؛فضاهای کنترلتعیین سطح زیربنای  -

 .6 -۱-6۱ جدولاز  استفاده، با قادیر مربوط به مصرف انرژی اولیه ساتنه ساختمانمتعیین  -

 6۱منطبرق برا مبحرث    »هرای  های برا رده روش معیار مصرف قابل استفاده برای طراحی ساختمان

(EC») ،«انرررژی )کررمEC+» ،«بسرریار کررم( انرررژیEC++ ») مصرررف انرررژی نزدیررک صررفر  »و

(ECNZ »)باشد.می 

میزان مصرف انرژی اولیه محاسبه شده بررای سراختمان طررح مربروط بره انررژی مصررفی بررای         

سرازی انررژی،   باشد. تزم به ذکر اسرت در مردل  گرم مصرفی و روشنایی میگرمایش، سرمایش، آب

ژی شود، ولی میزان مصرف انررژی ایرن تجهیرزات در انرر    تأثیر حرارتی تجهیزات در نظر گرفته می

 شود.  مصرفی ساختمان لحاک نمی

طراحی ساختمان نزدیک صفر تنها با استفاده از روش کارایی انرژی و معیار مصرف برای ساختمان 

 پذیر است.مرجع امکان
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 (شده)بر مبنای واحد سطح فضاهای کنترل 2h/m[kW[میزان مصرف انرژی ساالنه   9 -8-91 جدول

 ساختمان با کاربری ب یا ج ساختمان با کاربری الف   

 
سرمایی( -درجه انرژی )گرمایی

 (3)ر.ك. به پیوست 
 کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

 
 نیاز غالب 

 (3)ر.ك. به پیوست 
 سرمایی گرمایی

گرمایی 
یا 

 سرمایی

گرمایی 
یا 

 سرمایی
 ماییسر گرمایی

گرمایی 
یا 

 سرمایی

گرمایی 
یا 

 سرمایی

ی
رژ

ه ان
رد

 

 6۸۱ ۵۸۱ ۸۱۱ ۸1۱ 6۱۱ 6۸۱ 61۱ 6۴۱ (EC) 91منطبق با مبحث 

 ۸۱۱ 6۸۱ 6۱۱ 61۱ 6۸۱ ۸۱۱ 6۱۱ ۱۱ (+EC) کم انرژی

 6۵۱ ۸۴۱ 66۱ 66۱ ۱۱ 6۵۱ ۱۱ 7۱ (++EC) انرژیبسیار کم

 
مصرف انرژی 

 نزدیک صفر
(ECnZ) ۵۱ ۱۱ ۴۵ 6۵ 6۱ ۵۱ ۸۵ ۸۱ 

 شرایط پذیرش نتایج محاسبات  91-8-3-2

شرود کره   طراحی صورت گرفته زمانی قابل قبول تلقی میدر هر دو روش )قیاسی و معیار مصرف(، 

شده بررای سراختمان طررح از مصررف انررژی سراختمان       میزان مصرف انرژی اولیه ساتنه محاسبه

 مرجع کمتر باشد.

 مدارك فنی مورد نیاز برای ارائه  91-8-3-3

وهروایی، الگروی رفترار    مصرفی ساختمان بره عوامرل متعرددی، از جملره شررایط آب     میزان انرژی 

ها، بستگی دارد. در مردارك فنری و   برداران، کارایی تجهیزات و نحوه نگهداری از آنساکنین و بهره

 دفترچه محاسبات، تزم است موارد زیر ارائه گردد:

یزان مصرف انرژی سراتنه سراختمان   شده، شامل مهای انجامای از محاسبات و تحلیلخالصه -

 ؛مرجع و ساختمان طرح

 ؛افزاری که برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته استمشخصات نرم -

برداری(، فضراهای  معرفی اختصاری پروژه، با ذکر محل آن، تعداد طبقات، کاربری )نحوه بهره -

 ؛برداری از ساختمانهای بهرهنشده، زمانشده و کنترلکنترل
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هرای احتمرالی مشخصرات فنری     بر در ساختمان، و تفراوت فهرست امکانات و تجهیزات انرژی -

 ها با مشخصات استانداردآن

 ؛شده در این روش طراحیفهرست انطباق موارد مختلف با الزامات در نظر گرفته -

 ؛شدهسازی و فرضیات در نظر گرفتهمدلروش  -

زان مصرف انرژی تفکیکری روشرنایی، تجهیرزات داخلری،     افزار و میهای نرماطالعات خروجی -

ها و دیگر تجهیزات سیستم گرم مصرفی، سیستم گرمایی، سیستم سرمایی، فنآب سیستم

 باشد. ها(تهویه مطبوع )نظیر پم 
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 یسیانگل - ینامه فارسواژه

 Construction احداث

 Higher Thermal Value (HTV) ارتی بات )یا ناخالص(ارزش حر

 ,Lower Thermal Value (LTV) ارزش حرارتی پایین )یا خالص(

 Total Harmonic Distortion (THD) اعوجاج کلی جریان

 Economizer اکونومایزر

 Renewable Energies های تجدیدپذیرانرژی

 Thermal Inertia اینرسی حرارتی

 Thermal Comfort حرارتیآسایش 

 Opening بازشو

 Flat Roof بام تخت

 Pitched Roof داربام شیب

 Capacitor Bank بانک خازن

 Energy Label برچسب انرژی

 Rehabilitation (Renovation) بهسازی )و بازنوسازی(

 Power Meter پاورمتر

 Thermal Bridge پل حرارتی

 Plenum پلنوم

 Window with Improved Thermal عملکرد حرارتی بهبودیافتهپنجره با 

Performance  

 Building Envelope پوسته خارجی

 Physical Envelope پوسته کالبدی

 Timer Light Switch تایمر مدار روشنایی

 Air Change (ACH) تعداد دفعات تعویض هوا )در ساعت(

 Change of Occupancy تغییر کاربری

 Active Power ان اکتیوتو
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 Reactive Power توان راکتیو

 Apparent Power توان ظاهری

 Development توسعه

 Air Conditioning تهویه مطبوع

 Ventilation تهویه

 Translucent or Transparent Layer جدار نورگذر )شفاف یا نیمه شفاف(

 Surface Mass جرم سطحی 

  Effective Surface Mass of Partitions جرم سطحی مؤثر جدار 

 Effective Mass of Partitions جرم مؤثر جدار

  Building Effective Mass جرم مؤثر ساختمان  

 Building Effective Surface Mass جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا 

 Power Density of Building Lighting چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان

System 

 Power Density of Spaces Lighting چگالی توان سیستم روشنایی فضاها

System 

 Motion Sensor and Presence Sensor حسگر )سنسور( حرکت و حسگر حضور

 Passive Infrared Sensor حسگر فروسرخ غیرفعال

 Microwave Sensor حسگر مایکروویو

 Microphone Sensor حسگر میکروفونی

 Electro-Optical Sensor (Photocell) حسگر نوری )فتوسل( فرمان مدار روشنایی

Lighting Circuit Steering 

  Glare خیرگی

 Luminance درخشندگی

 Uninterruptible Power Supply (UPS) اس(پی)یو برق بدون وقفه  دستگاه

 No Break UPS برق بدون وقفه دینامیک دستگاه

 Cooling Set Point دمای تنظیم سیستم سرمایی

 Heating Set Point دمای تنظیم سیستم گرمایی

 Correlated Colour Temperature (CCT) دمای رنگ نور 

 Wall دیوار

 Energy Rating هابندی میزان کارایی انرژی ساختمانرده

 Cooling Degree Day درجة سرمایی -روز
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 Heating Degree Day ییدرجة گرما -روز

 Prescriptive Method روش تجویزی

 Building Energy Performance روش کارایی انرژی ساختمان

Method 

 Trade-Off Method ای )کارکردی(روش موازنه

 Energy Need Method روش نیاز انرژی

 Building Usable Area زیربنای مفید   

 Near Zero Energy Building (Energy ک صفر ساختمان با مصرف انرژی نزدی

Compliant Near Zero) (ECnZ) 

 Very Low Energy Building (Energy انرژی ساختمان بسیار کم

Compliant ++) (EC++) 

 Low Energy Building (Energy انرژی ساختمان کم

Compliant +) (EC+) 

 Building in accordance with the  6۱ساختمان منطبق با مبحث 

regulations (Energy Compliant) (EC)  

 Existing Building ساختمان موجود

 New Building ساختمان نو

 Time Switch ساعت فرمان مدار روشنایی

 Dimmer سامانه کاهنده )دیمر( روشنایی

 Net Area (of conditioned space) شدهسطح خالص فضای کنترل

 Variable Speed Device/Drive (VSD)  انداز( تغییر سرعته یا راهسیستم )دستگا

 Combined Cooling, Heat and Power  زمان برودت، حرارت و برقسیستم تولید هم

(CCHP) 

 Combined Heat and Power (CHP)  زمان حرارت و برقسیستم تولید هم

 Variable Air Volume (VAV)  سیستم حجم هوای متغیر

 Energy Management System (EMS)  سیستم مدیریت انرژی

 Lighting Management System   سیستم مدیریت روشنایی

(LMS) 

 Building Management System  سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

(BMS) 

 Colour Rendering Index (CRI)  شاخص نور

 Heat Flux شار گرمایی )یا حرارتی(

 Illuminance یشدت روشنای
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 Low-E (Emissivity) Glass گسیلشیشه کم

 Light Loss Factor (LLF)  ضریب افت توان نوری چراغ

 Area Weighted Average Reflectance یافته سطوح داخلیضریب انعکاس متوسط وزن

of Room Surface 

 Coefficient of Utilization (CU) ضریب بهره چراغ 

 Visible Transmittance (VT)  مرئی ضریب عبور نور

 Linear Thermal Transmittance ()  ضریب انتقال حرارت خطی

 Thermal Transmittance (U)ضریب انتقال حرارت سطحی  

 Reference Thermal Transmittance (Û) ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع

 Building Heat Loss (Transfer) (H)ضریب انتقال حرارت طرح  

Coefficient 

 Reference Heat Loss (Transfer) ()ضریب انتقال حرارت مرجع  

Coefficient 

 Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)  ضریب بهره گرمایی خورشیدی

 Surface Heat Transfer Coefficient (h)ضریب تبادل حرارت در سطح جدار 

 Reduction Factor Thermal () ضریب کاهش انتقال حرارت

Transmittance 

 Thermal Conductivity () ضریب هدایت حرارت

 Building Floor طبقه ساختمان

 Thermal Insulation (Insulation عایق )عایق حرارت(

Material) 

 Thermal Insulation کاری حرارتی )گرمابندی(عایق

 External Thermal Insulation کاری حرارتی از خارجعایق

 Internal Thermal Insulation کاری حرارتی از داخلعایق

 Peripheral Thermal Insulation کاری حرارتی پیرامونیعایق

 Distributed Thermal Insulation کاری حرارتی همگنعایق

 Building Elements عناصر ساختمانی

 Specific Factors عوامل ویژه

 Conditioned Space شدهفضای کنترل

 Unconditioned Space نشدهفضای کنترل

 Candella تکاندِ

 Daylight Autonomy (DA)  کفایت نور روز
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 Spatial Daylight Autonomy (sDA) کفایت نور روز در فضا  

  Switch کلید قطع و وصل

 Controllers ها(کننده)کنترل کنترلرها

 ریررزیبرنامرره کننررده اتوماتیررک قابررل کنترررل

 (سیالپی)

Programmable Logic Controller 

(PLC) 

 Building Usage کاربری ساختمان

 Floor کف

 Valid Technical Certificate نامه فنی معتبرگواهی

 LED Light Emitting Diode (LED) Lampتم  

 OLED Organic Light-Emitting Diodeتم  

(OLED) Lamp 

 Maxi Meter مترماکسی

 Thermal Comfort Zone محدودة آسایش )حرارتی(

  Energy Management System (EMS) مدیریت هوشمند مصرف انرژی 

 Thermal Resistance مقاومت حرارتی

 Air Leakage نشت هوا

 Accredited Legal Entity نهاد دارای صالحیت قانونی

 Residential Unit واحد مسکونی

 Air Tightening یهوابند
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   اینرسی حرارتی ساختمان تعیین گروه روش  2پ 

برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهلة اول تزم است جرم سرطحی  

در تعیین گروه اینرسی حرارتری در   مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه گردد. میزان جرم جدار، که

دهنردة، آن بسرتگی دارد. در ایرن    های مختلف تشرکیل شود، به موقعیت جدار و تیهمی نظر گرفته

 گردد.های مختلف ارائه میها و موقعیتپیوست، روش محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار در حالت

 (Mختمان یا بخشری از آن ) پس از تعیین جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف، جرم مؤثر کل سا

( تعیین amگردد و، در پایان، مقدار جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا )محاسبه می

 شود.می

 تعیین جرم سطحی مؤثر جدار  9-2پ

 جدار در تماس با خارج  9-9-2پ

 دار عرایق حرارت باشد، یرا اگرر جر    چنانچه جدار مجاور خارج ساختمان، یا بخشی از آن، فاقد عایق

حرارتِ همگن باشد، در محاسبة جرم مؤثر سطحی جدار، یک دوم جررم آن جردار در نظرر گرفتره     

 شود.می

اگر جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی 

 شود.است در محاسبة جرم مؤثر جدار منظور می

کیلوگرم در مترر مربرع    6۵۱شدة یک جدار بیش از ؤثر محاسبهدر تمام حاتت، اگر جرم سطحی م

 شود.باشد، به همین مقدار اکتفا می

 جدار مجاور خاك   2-9-2پ

رو یا فضای بستة مجراور خراك،   روی خاك یا گربه جرم سطحی مؤثر بخش مجاور خاك دیوار، کف

شرود. در  بع در نظر گرفته مری کیلوگرم در متر مر 6۵۱برابر  در صورتی که فاقد عایق حرارت باشد،

صورتی که جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم سطحی بخشی از جردار کره در طررف رو بره     

شود. اگر جرم سطحی مؤثر حرارت است در محاسبة جرم سطحی مؤثر جدار منظور میداخل عایق

 شود.ار بسنده میکیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقد 6۵۱شدة آن جدار بیش از  محاسبه
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 نشده جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل  3-9-2 پ

پلره،  نشرده )راه جرم سطحی مؤثر جدارهای در تماس با ساختمان مستقل دیگر، یا فضرایی کنتررل  

پارکینگ، انبار، ...(، اگر فاقد عایق حرارت باشد، برابرر نصرف جررم سرطحی جردار، و در غیرر ایرن        

حرارتری اسرت،    های جدار که در طرف رو به داخل عایقبا جرم سطحی بخشی از تیه صورت، برابر

 شود.میدر نظر گرفته 

 شده ساختمان جدارهای داخل فضای کنترل  4-9-2پ

شده ساختمان )یرا بخشری از آن( واقرع    در صورتی که جرم سطحی جداری که داخل فضای کنترل

ربع باشد، جرم سطحی مؤثر مساوی با جرم سطحی جدار کیلوگرم در مترم 6۱۱است کمتر از شده

کیلروگرم در مترمربرع در نظرر گرفتره      6۱۱است؛ در غیر این صورت، جرم سطحی مؤثر مساوی با 

 شود.می

 جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید  2-2پ

مسراحت   iA از پوستة خرارجی و عناصرر داخلری سراختمان و     i جرم سطحی مؤثر قسمت imاگر 

 مربوط به آن باشد، جرم مؤثر ساختمان برابر است با:

 M =  (mi . Ai) (6-۸)پ

، بر مبنرای واحرد سرطح زیربنرای     amبدین ترتیب، جرم سطحی مؤثر ساختمان )یا بخشی از آن( 

 گردد:، براساس رابطة زیر محاسبه میhAمفید ساختمان )یا بخشی از آن( 

 ma =  / Ah (۸-۸)پ

  

 یا بخشی از آن بندی اینرسی حرارتی ساختمانگروه  3-2پ

(، گرروه اینرسری   amپس از تعیین جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحرد سرطح زیربنرای مفیرد )    

 گردد:تعیین می 6-۸جدول پیا بخشی از آن، مطابق  حرارتی ساختمان،
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 در واحد سطح زیربنای مفیدگروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان  9-2پ جدول

 

 جرم سطحی مؤثر ساختمان، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید

)2(kg/m  am 
 گروه اینرسی

 کم 6۵۱کمتر از 

 متوسط ۴۱۱و کمتر از  6۵۱مساوی یا بیش از 

 زیاد ۴۱۱مساوی یا بیش از 



 سرمایی( ساالنه شهرها -درجه انرژی )گرمایی یبندگونه:  3 وستیپ

677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :3 پیوست

 

سرمایی( ساالنه  -بندی درجه انرژی )گرماییگونه

 شهرها 

 



 مبحث نوزدهم

67۱ 

 شهرهای ایرانسرمایی( ساالنه  -درجه انرژی )گرماییبندی گونه  3 پ

شرهر، کره دارای ایسرتگاه     ۸۴۵سرمایی( ساتنه  -درجه انرژی )گرماییبندی در این پیوست، گونه

که نام شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست نیامده اند، درج شده است. در صورتیهواشناسی

 و هوای مشابه، مالك عمل قرار گیرد.ترین شهر به آن، با آب نزدیک باشد، تزم است مشخصات

 

 نام شهر شماره

 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

 ●  زیاد آبادان 6

  ● زیاد فریدن -آبادچی ۸

  ● متوسط آباده 6

  ● زیاد آبعلی ۴

  ● زیاد آجی چای ۵

  ● کم آزاد شهر 1

  ● متوسط آستارا 7

 ●  زیاد آغاجاری ۱

  ● کم آمل ۱

  ● زیاد آوج 6۱

  ● متوسط درودزن -احمدآباد  66

  ● متوسط احمدوند 6۸

  ● متوسط اختحوان گلپایگان 66

 

 

 

 



 سرمایی( ساالنه شهرها -درجه انرژی )گرمایی یبندگونه:  3 وستیپ

67۱ 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● متوسط اراك 6۴

  ● زیاد اردبیل 6۵

  ● متوسط اردستان 61

  ● متوسط اردکان 67

  ● زیاد ارومیه 6۱

  ● متوسط استور 6۱

  ● متوسط اسدآباد بیرجند ۸۱

  ● زیاد اسکو ۸6

  ● متوسط اسالم آباد غرب ۸۸

  ● متوسط اصفهان ۸6

  ● کم افراچال ۸۴

  ● زیاد الیگودرز ۸۵

  ● زیاد امام قیس ۸1

 ●  زیاد امیدیه ۸7

  ● متوسط امین آباد ۸۱

  ● کم انار ۸۱

  ● متوسط انارك 6۱

 ●  زیاد اندیمشک 66

  ● زیاد اهر 6۸

 ●  زیاد اهواز 66

 ●  متوسط اهواز )مالثانی( 6۴

 ●  زیاد ایرانشهر 6۵

  ● متوسط ایالم 61

  ● متوسط ایوانکی 67



 مبحث نوزدهم

6۱۱ 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● کم بابل 6۱

  ● کم بابلسر 6۱

  ● زیاد باراندوزچای ۴۱

  ● متوسط بارنیشابور ۴6

 ●  کم باغ ملک ۴۸

  ● متوسط بافت ۴6

  ● کم بجستان ۴۴

  ● متوسط بجنورد ۴۵

  ● متوسط بروجرد ۴1

 ●  زیاد بستان ۴7

  ● زیاد بستان آباد ۴۱

 ●  متوسط بم ۴۱

 ●  متوسط بمپور ۵۱

 ●  متوسط بن سیدان ۵6

  ● کم بندر انزلی ۵۸

 ●  زیاد بندر بوشهر ۵6

 ●  زیاد بندر دیر ۵۴

 ●  زیاد بندر عباس ۵۵

 ●  زیاد بندر لنگه ۵1

 ●  زیاد بندر ماهشهر ۵7

  ● متوسط بنکوه ۵۱

  ● متوسط بوئین زهرا ۵۱

  ● کم بی باتن 1۱

  ● متوسط بیاضه بیابانک 16



 سرمایی( ساالنه شهرها -درجه انرژی )گرمایی یبندگونه:  3 وستیپ

6۱6 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● زیاد بیجار 1۸

  ● متوسط بیرجند 16

  ● متوسط پارس آباد مغان 1۴

  ● کم پل زمانخان 1۵

  ● متوسط پل کله 11

  ● زیاد پیرانشهر 17

  ● کم پیله سرا 1۱

  ● زیاد تازه کند 1۱

 ●  متوسط تاشکویه کله گاه 7۱

  ● متوسط تاکستان 76

  ● زیاد تبریز 7۸

  ● طمتوس تربت حیدریه 76

  ● متوسط تفرش 7۴

  ● زیاد تکاب 7۵

 ●  زیاد تنگ پنج 71

  ● متوسط تهران 77

 ●  زیاد جاسک 7۱

 ●  زیاد جزیرة ابوموسی 7۱

 ●  متوسط جزیرة خارك ۱۱

 ●  زیاد جزیرة سیری ۱6

 ●  متوسط جزیره قشم ۱۸

 ●  زیاد جزیرة کیش ۱6

  ● زیاد جلفا ۱۴

 ●  متوسط جیرفت ۱۵



 مبحث نوزدهم

6۱۸ 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

 ●  زیاد چابهار ۱1

 ●  متوسط چغارت ۱7

  ● متوسط چناران ۱۱

 ●  متوسط حاجی آباد )بندرعباس( ۱۱

  ● متوسط حجت آباد )پیشکوه( ۱۱

 ●  متوسط حمیدیه ۱6

  ● متوسط حنا ۱۸

 ●  کم خاش ۱6

  ● متوسط خرم آباد ۱۴

  ● کم د تنکابنخرم آبا ۱۵

  ● زیاد خرم دره ۱1

 ●  زیاد خرمشهر ۱7

  ● کم خشکه داران تنکابن ۱۱

  ● متوسط خفر ۱۱

  ● زیاد خلخال 6۱۱

  ● زیاد خوانسار 6۱6

 ●  متوسط خوربیابانک 6۱۸

  ● زیاد خوی 6۱6

 ●  متوسط داراب 6۱۴

  ● زیاد داران 6۱۵

  ● زیاد داشبند بوکان 6۱1

  ● متوسط ندامغا 6۱7

  ● زیاد دامنه فریدن 6۱۱

  ● متوسط درگز 6۱۱



 سرمایی( ساالنه شهرها -درجه انرژی )گرمایی یبندگونه:  3 وستیپ

6۱6 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● متوسط درود 66۱

  ● زیاد دره تخت 666

 ●  زیاد دزفول 66۸

  ● کم دشت ناز 666

 ●  متوسط دوگنبدان 66۴

  ● متوسط ده صومعه 66۵

 ●  زیاد دهلران 661

  ● کم دیهوك 667

  ● کم رامسر 66۱

 ●  زیاد رامهرمز 66۱

  ● کم رشت 6۸۱

  ● متوسط روانسر 6۸6

  ● کم رودبار گیالن 6۸۸

 ●  متوسط زابل 6۸6

  ● کم زاهدان 6۸۴

  ● متوسط زردگل سرخ آباد 6۸۵

  ● متوسط زرقان 6۸1

  ● زیاد زرینه اوباتو 6۸7

  ● زیاد زنجان 6۸۱

 ● ● وسطمت ساوه 6۸۱

  ● متوسط سبزوار 66۱

 ● ● متوسط سپید دشت 666

  ● متوسط سد درودزن 66۸

 ● ● متوسط سر پل ذهاب 666



 مبحث نوزدهم

6۱۴ 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● زیاد سراب 66۴

 ●  متوسط سراوان 66۵

  ● متوسط سرخس 661

  ● کم سرکت تجن 667

  ● زیاد سقز 66۱

  ● متوسط سمنان 66۱

  ● متوسط سنگ ترش 6۴۱

  ● متوسط سنگ سوراخ 6۴6

  ● متوسط سنندج 6۴۸

  ● زیاد سوباشی 6۴6

  ● متوسط سیرجان 6۴۴

  ● متوسط شاهرود 6۴۵

 ●  متوسط شبانکاره 6۴1

  ● زیاد شمس آباد اراك 6۴7

 ●  متوسط شمعون 6۴۱

 ●  متوسط شوش 6۴۱

 ●  زیاد شوشتر 6۵۱

  ● متوسط شهربابک 6۵6

  ● متوسط شهرکرد 6۵۸

  ● متوسط شیراز 6۵6

  ● کم شیرگاه 6۵۴

  ● متوسط شیروان بروجرد 6۵۵

 ●  زیاد صفی آباد دزفول 6۵1

 ●  متوسط طبس 6۵7



 سرمایی( ساالنه شهرها -درجه انرژی )گرمایی یبندگونه:  3 وستیپ

6۱۵ 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● متوسط طرق کرتیان 6۵۱

  ● متوسط عباس آباد قم 6۵۱

  ● زیاد عدل 61۱

  ● متوسط فردوس 616

  ● متوسط فسا 61۸

  ● کم فومن 616

  ● زیاد فیروزآباد خلخال 61۴

  ● کم قائمشهر 61۵

  ● متوسط قائن 611

  ● کم قرآن تاتر 617

  ● کم قراخیل قائمشهر 61۱

  ● زیاد قروه 61۱

  ● متوسط قره آغاج 67۱

  ● متوسط قزوین 676

 ● ● کم ر شیرینقص 67۸

  ● زیاد قطورچای 676

  ● متوسط قم 67۴

  ● متوسط قمشه )شهرضا( 67۵

  ● متوسط قوچان 671

 ●  متوسط کازرون 677

 ● ● متوسط کاشان 67۱

  ● متوسط کاشمر 67۱

  ● متوسط کبوترآباد 6۱۱

  ● متوسط کرج 6۱6



 مبحث نوزدهم

6۱1 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 یشسرما گرمایش

  ● کم کرمان 6۱۸

  ● متوسط کرمانشاه 6۱6

  ● متوسط کرند 6۱۴

  ● کم کره سنگ 6۱۵

  ● متوسط کشف رود 6۱1

 ●  زیاد کنارك چابهار 6۱7

  ● متوسط کنگاور 6۱۱

 ●  متوسط کوتیان صفی آباد 6۱۱

  ● زیاد کوهرنگ 6۱۱

 ●  زیاد کهنوج 6۱6

 ●  زیاد گتوند 6۱۸

 ●  متوسط گچساران 6۱6

  ● متوسط گرکان آشتیان 6۱۴

  ● متوسط گرگان 6۱۵

  ● متوسط گرمسار 6۱1

  ● متوسط گرمسار )داور آباد( 6۱7

  ● متوسط گلمکان 6۱۱

  ● متوسط گناباد 6۱۱

  ● کم گنبد قابوس ۸۱۱

  ● کم خبر -گورگین  ۸۱6

  ● متوسط گوشه نهاوند ۸۱۸

 ●  زیاد تر ۸۱6

  ● زیاد پلور -تر  ۸۱۴

  ● کم تهیجان ۸۱۵



 سرمایی( ساالنه شهرها -درجه انرژی )گرمایی یبندگونه:  3 وستیپ

6۱7 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● متوسط لتیان ۸۱1

  ● متوسط لردگان ۸۱7

  ● زیاد لیقوان ۸۱۱

  ● زیاد ماکو ۸۱۱

  ● زیاد مراغه ۸6۱

  ● زیاد مرند ۸66

  ● متوسط مرودشت ۸6۸

 ●  زیاد مسجد سلیمان ۸66

  ● متوسط مشهد ۸6۴

  ● متوسط مشیران ۸6۵

  ● متوسط مالیر ۸61

  ● زیاد موچان ۸67

  ● متوسط مهاباد ۸6۱

  ● زیاد مهرگرد ۸6۱

  ● متوسط میاندوآب ۸۸۱

 ●  متوسط میانده جیرفت ۸۸6

  ● زیاد میانه ۸۸۸

 ●  متوسط میرجاوه ۸۸6

  ● زیاد میمه ۸۸۴

 ●  زیاد میناب ۸۸۵

  ● متوسط نایین ۸۸1

  ● متوسط نجف آباد ۸۸7

  ● متوسط نطنز ۸۸۱

 ●  متوسط نورآباد ممسنی ۸۸۱



 مبحث نوزدهم

6۱۱ 

 نام شهر شماره
 درجه

 انرژی

 نیاز غالب 

 سرمایش گرمایش

  ● زیاد نوژیان ۸6۱

  ● کم نوشهر ۸66

 ● ● متوسط نهبندان ۸6۸

  ● کم نی ریز ۸66

  ● متوسط نیشابور ۸6۴

  ● متوسط ورامین ۸6۵

  ● سطمتو ورزنه ۸61

  ● متوسط ولد آباد ۸67

 ●  متوسط هفت تپه ۸6۱

  ● زیاد همدان ۸6۱

  ● متوسط همگین ۸۴۱

  ● زیاد همند آبسرد ۸۴6

  ● متوسط هوتن )چات( ۸۴۸

 ●  متوسط هویزه ۸۴6

  ● متوسط یاسوج ۸۴۴

 ● ● متوسط یزد ۸۴۵

 

 

 

 

 



 هاو گروه ساختمان یکاربر یبندگونه:  4 وستیپ

6۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :4 پیوست

 

 هابندی کاربری و گروه ساختمانگونه

 

 

 

 

 

 



 مبحث نوزدهم

6۱۱ 

 هابندی کاربری ساختمانگونه  9-4 پ

انرد.  ها از لحاک نوع کاربری، مطابق جدول زیر، به چهار گونه تقسیم شرده در این مبحث، ساختمان

 است: بندی براساس سه عامل زیر تعیین شدهاین گونه

 روز؛تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه -6

 ین داخل و خارج ساختمان؛  شدت اختالف دمای احتمالی ب -۸

 اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان. -6

 نوع کاربری الف
سررا، آسایشرگاه،   هتل، مهمران کلینیک، مسکونی، بیمارستان، ساختمان 

 .خوابگاه، زایشگاه، سردخانه

 نوع کاربری ب

فروشررگاه، سرراختمان آموزشرری،  ، تجرراریسرراختمان  ،سرراختمان اداری

 معلرم، سراختمان آموزشری دانشرگاهی، مجتمرع     مرکز تربیت  ،سرادانش

ایسرتگاه رادیرو و   ، آزمایشگاه، مرکز تحقیقراتی،  خانهای، کتابحرفه–فنی

تلویزیون، مرکز اصلی یا فرعی مخرابرات، مرکرز اصرلی یرا شرعبة بانرک،       

بهداشرت، سراختمان پسرت و     اصلی و مرکز کنترل متررو، خانرة   ایستگاه

 .غذاخوریالن سرستوران و نشانی، پلیس و آتش

 نوع کاربری ج

استادیوم ورزشری  آهن، راه ترمینالالمللی یا داخلی، ترمینال فرودگاه بین

صنعتی )غیر از موارد ذکر شرده در   سرپوشیده، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه

کاربری د(، نمایشگاه، باشگاه، تئاتر، سرینما، سرالن اجتمراع و کنفررانس،     

 .زمینیساختمان ایستگاه وسایل نقلیة 

 نوع کاربری  د

سازی، اتومبیل)صنعتی  ساختمانانبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، 

،  پارکینررگ در (هرراآنو مشررابه  ، کشررتارگاهنررورد و ذوب فلررزات، سرریلو

برار،  هرای میروه و ترره   حفاظتی هواپیما، ساختمان میدان طبقات، آشیانة

 .مترو، پناهگاهایستگاه 



 هاو گروه ساختمان یکاربر یبندگونه:  4 وستیپ

6۱6 

 در مصرف انرژی جوییختمان از نظر میزان صرفهتعیین گروه سا  2-4 پ

بندی کاربری گونه

 ساختمان

 (6-۴بخش پ)از 

 انرژی درجه

 محل استقرار

 ساختمان

 (6 یوستپ)از 

 طبقه یا کمتر  ۱

 با 

 زیربنای مفید 

 کمتر یا مساوی

  مترمربع ۸۱۱۱

 طبقه  ۱بیش از 

 ای

 مفید نایزیرب

 از تربیش

 متر مربع ۸۱۱۱ 

 نوع

 الف

 6گروه  زیاد

 ۸گروه  متوسط

 6گروه  کم

 نوع

 ب

 6گروه  ۸گروه  زیاد

 ۸گروه  6گروه  متوسط

 6گروه  6گروه  کم

 نوع

 ج

 ۸گروه  زیاد

 6گروه  متوسط

 6گروه  کم

 نوع

 د

 ۴گروه  زیاد

 ۴گروه  متوسط

 ۴گروه  کم

 

 





 زاتیو عملکرد تجه نیساکن یبرداربهره یبرنامه زمان:  5 وستیپ

6۱6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :5 پیوست

 

 برداری ساکنین و عملکرد تجهیزاتبرنامه زمانی بهره

 



 مبحث نوزدهم

6۱۴ 

 (9اقامتی )-برداری کاربری مسکونیبندی بهرهبرنامه زمان 9-5پجدول 

 زمان

برداری بهره
 ساکنین

دمای تنظیم 
سیستم 
 گرمایی

دمای تنظیم 
 سیستم سرمایی

 مرطوبواقلیم گرم

سیستم دمای تنظیم 
 دیگر مناطق یسرمای

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

-
عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

-
عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

-
عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

-
عه
جم

 

۱6:۱۱-۱۱:۱۱ ۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ ۱/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ 1/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۴/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۸/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۸/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۸/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۸/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۸/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۴/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
67:۱۱-61:۱۱ ۱/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۱:۱۱-67:۱۱ ۱/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ 6 6 ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 

 

 



 زاتیو عملکرد تجه نیساکن یبرداربهره یبرنامه زمان:  5 وستیپ

6۱۵ 

 (2) اقامتی-برداری کاربری مسکونیبندی بهرهبرنامه زمان 2-5پجدول 

 زمان

 خانگیلوازمو  تجهیزات تهویه * روشنایی
** 
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۱6:۱۱-۱۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ ۴/۱ ۵/۱ 6 - - 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۸/۱ ۴/۱ ۵/۱ 6 - - 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۸/۱ ۴/۱ ۵/۱ 6 - - 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۸/۱ ۴/۱ ۵/۱ 6 - - 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۸/۱ ۴/۱ ۵/۱ 6 - - 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۸/۱ ۴/۱ ۵/۱ 6 - - 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۸/۱ ۴/۱ ۵/۱ 6 - - 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱ ۴/۱ 6 6 - - 
67:۱۱-61:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
6۱:۱۱-67:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6 6 - - 

 در نظر گرفته شود. 6۴نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث * 

 شود.در نظر گرفته  2W/m ۴به طور متوسط  ساعت روزانه ۸۴در  ** میزان متوسط توان تجهیزات خانگی

 .لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود ۵۱مصرفی  گرمآبنکته: در محاسبات، میزان 

 قابل قبولدتیل توجیهی ارائه مقادیر در نظر گرفته شده تنها با دیگر  ،صورتدر غیر این

 مجاز خواهد بود.



 مبحث نوزدهم

6۱1 

 (9برداری کاربری اداری )بندی بهرهبرنامه زمان 3-5پجدول 

 زمان

برداری بهره
 ساکنین

دمای تنظیم 
 سیستم گرمایی

دمای تنظیم 
 یسرمایسیستم 

اقلیم 
 ومرطوبگرم

دمای تنظیم 
 سیستم سرمایی
 دیگر مناطق
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۱6:۱۱-۱۱:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۱ 6۸ ۸۱ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ ۱ ۵/۱ 67 6۵ ۸۱ ۸۱ 6۱ ۸۱ 6۱ 6۸ 6۱ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ 6/۱ ۵/۱ 67 6۵ ۸۱ ۸۱ 6۱ ۸۱ 6۱ 6۸ 6۱ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ ۵/۱ ۱/۱ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۸ ۸۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۸ ۸۱ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۸ ۸۱ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۸ ۸۱ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۸ ۸۱ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۵/۱ ۵/۱ 67 6۵ 67 ۸۱ 6۱ ۸۱ 6۱ 6۸ 6۱ 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۵/۱ ۵/۱ 67 6۵ 67 ۸۱ 6۱ ۸۱ 6۱ 6۸ 6۱ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۸ ۸۱ 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 67 6۵ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۸ ۸۱ 
67:۱۱-61:۱۱ ۵/۱ ۱۵/۱ 67 6۵ ۸۱ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۱ 6۸ ۸۱ 
6۱:۱۱-67:۱۱ 6/۱ ۱/۱ 67 6۵ ۸۱ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۱ 6۸ ۸۱ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ 6/۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ 6/۱ ۵/۱ 6۵ 6۵ 67 6۱ 6۱ ۸۱ 6۸ 6۸ 6۱ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ 6/۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ ۱ ۱/۱ 6۵ 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ ۸۵ 6۸ 6۸ ۸۱ 

 

 



 زاتیو عملکرد تجه نیساکن یبرداربهره یبرنامه زمان:  5 وستیپ

6۱7 

 (2برداری کاربری اداری )بندی بهرهبرنامه زمان 4-5پجدول 

 زمان

 تجهیزات اداری ** تهویه * روشنایی
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۱6:۱۱-۱۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 7/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ 1/۱ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ 6/۱ ۱۵/۱ 7/۱ ۵/۱ ۱ 6 6/۱ ۱۵/۱ 1/۱ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۵/۱ ۱ 6 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ 7/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ 7/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ 6 
67:۱۱-61:۱۱ ۱/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6/۱ ۱۵/۱ 6 
6۱:۱۱-67:۱۱ 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۵/۱ ۱ 6 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۵/۱ ۱ 6 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۵/۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ 1/۱ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ 6/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۵/۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ ۱ ۱ 6 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱/۱ 

 در نظر گرفته شود. 6۴* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 

 2W/m 6۴اداری به طور متوسط  ** میزان حداکثر توان تجهیزات

لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود.  ۴مصرفی  گرمآبنکته: در محاسبات، میزان 

صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول در غیر این

 مجاز خواهد بود.



 مبحث نوزدهم

6۱۱ 

 (9مدرسه )-ی آموزشیبرداری کاربربندی بهرهبرنامه زمان 5-5پجدول 

 زمان

 برداری ساکنینبهره
دمای تنظیم 
سیستم 
 یگرمای

دمای تنظیم 
سیستم 
اقلیم  سرمایی
 ومرطوبگرم

دمای تنظیم 
سیستم 
دیگر  سرمایی
 مناطق
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پ
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پ
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۱6:۱۱-۱۱:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ ۱ ۱ 67 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ 6۸ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ 7/۱ ۱ 67 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ 6۸ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱ ۸۱ 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱ ۸۱ 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۱۵/۱ ۱ ۸۱ 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۱۵/۱ ۱ ۸۱ 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۱۵/۱ ۱ 67 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۸/۱ ۱ 67 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ 6۸ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
67:۱۱-61:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
6۱:۱۱-67:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 

 



 زاتیو عملکرد تجه نیساکن یبرداربهره یبرنامه زمان:  5 وستیپ

6۱۱ 

 (2مدرسه )-برداری کاربری آموزشیبندی بهرهبرنامه زمان 7-5پجدول 

ان
زم

 

 تجهیزات ** تهویه * روشنایی

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

-
عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

-
عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

-
عه
جم

 

۱6:۱۱-۱۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۴/۱ ۱6/۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۸/۱ ۱6/۱ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
61:۱۱-6۵:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
67:۱۱-61:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
6۱:۱۱-67:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 

 در نظر گرفته شود. 6۴* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 

 2W/m ۴** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط 

نفر در نظر گرفته شود.  لیتر در روز به ازای هر 7مصرفی  گرمآبنکته: در محاسبات، میزان 

صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول در غیر این

 مجاز خواهد بود.



 مبحث نوزدهم

۸۱۱ 

 (9دانشگاه )-برداری کاربری آموزشیبندی بهرهبرنامه زمان 7-5پجدول 

 زمان

 برداری ساکنینبهره
دمای تنظیم 
سیستم 
 یگرمای

دمای تنظیم 
سیستم 

اقلیم  ییسرما
 ومرطوبگرم

دمای تنظیم 
سیستم 
دیگر  سرمایی
 مناطق

به
شن

-
به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

۱6:۱۱-۱۱:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ ۱ ۱ 67 67 ۸۱ ۸۱ 6۱ 6۱ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ ۴/۱ 6/۱ 67 67 ۸۱ ۸۱ 6۱ 6۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ ۵/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ ۵/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ ۵/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ ۵/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/۱ ۵/۱ ۸۱ 67 ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 
6۴:۱۱-66:۱۱ 6/۱ 6/۱ 67 67 ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6۱ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۱/۱ ۱ ۸۱ 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱ ۱ ۸۱ 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
67:۱۱-61:۱۱ ۱/۱ ۱ ۸۱ 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
6۱:۱۱-67:۱۱ ۱/۱ ۱ 67 6۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ 6۸ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۴/۱ ۱ 67 6۵ ۸۱ 6۱ 6۱ 6۸ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 

 
 

 



 زاتیو عملکرد تجه نیساکن یبرداربهره یبرنامه زمان:  5 وستیپ

۸۱6 

 (2دانشگاه )-برداری کاربری آموزشیبندی بهرهامه زمانبرن 8-5پجدول 

ان
زم

 

 تجهیزات ** تهویه * روشنایی

به
شن

-
به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

۱6:۱۱-۱۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 ۵/۱ 6/۱ ۸/۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 ۱/۱ 1/۱ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 ۱/۱ 1/۱ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 ۱/۱ 1/۱ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 ۱/۱ 1/۱ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 ۱/۱ 1/۱ 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 ۵/۱ ۸/۱ ۸/۱ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
67:۱۱-61:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
6۱:۱۱-67:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱/۱ ۱6/۱ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ 6/۱ 6 ۱ 6/۱ ۱6/۱ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱6/۱ ۱6/۱ 

 ته شود.در نظر گرف 6۴* نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 

 2W/m ۴** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط 

لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود.  7مصرفی  گرمآبنکته: در محاسبات، میزان 

صورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول در غیر این

 مجاز خواهد بود.



 مبحث نوزدهم

۸۱۸ 

 (9) *برداری کاربری تجاریبندی بهرهه زمانبرنام 1-5پجدول 

 زمان

 برداری ساکنینبهره
دمای تنظیم 

 یگرمایسیستم 

دمای تنظیم 
 سیستم سرمایی
اقلیم 

 ومرطوبگرم

دمای تنظیم 
 سیستم سرمایی
 دیگر مناطق

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
چه

به
شن
ار

 

به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

۱6:۱۱-۱۱:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 6۸ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 6۸ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 6۸ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 6۸ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 6۸ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 6۸ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ 6۱ 6۱ 6۸ 6۸ 6۸ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ ۱ ۱ ۱ 6۵ 6۵ 6۵ 6۱ ۸۱ ۸۱ 6۸ 6۱ 6۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱ ۱ ۱ 67 67 67 ۸۱ ۸۱ ۸۱ 6۱ 6۱ 6۱ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ ۸/۱ 67 67 67 ۸۱ ۸۱ ۸۱ 6۱ 6۱ 6۱ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۸/۱ ۸/۱ 6/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۵/۱ 1/۱ 1/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۵/۱ 1/۱ 1/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۵/۱ 1/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ 1/۱ 7۵/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
61:۱۱-6۵:۱۱ 1/۱ 7۵/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
67:۱۱-61:۱۱ ۵/۱ 7۵/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
6۱:۱۱-67:۱۱ ۵/۱ ۱/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ 7۵/۱ ۱/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ 7۵/۱ ۱/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ 1/۱ ۱/۱ ۱/۱ 67 67 67 ۸۱ ۸۵ ۸۵ 6۱ ۸۱ ۸۱ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ ۱ 7/۱ ۵/۱ 67 67 67 ۸۱ ۸۱ ۸۱ 6۱ 6۱ 6۱ 

 مترمربع ۵۱۱* تجاری چند منظوره بیش از 

 

 



 زاتیو عملکرد تجه نیساکن یبرداربهره یبرنامه زمان:  5 وستیپ

۸۱6 

 (2) *برداری کاربری تجاریبندی بهرهبرنامه زمان 90-5پجدول 

 زمان

 روشنایی
روشنایی 
 خارجی

 تجهیزات *** تهویه **

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

7 
ته
هف
وز 
ر

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

به
شن

-
به
شن
هار
چ

 

به
شن
نج
پ

 

عه
جم

 

۱6:۱۱-۱۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ 6 ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱۸:۱۱-۱6:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۵/۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱6:۱۱-۱۸:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۵/۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱۴:۱۱-۱6:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۵/۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۵/۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱1:۱۱-۱۵:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۵/۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱7:۱۱-۱1:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱۱:۱۱-۱7:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
6۱:۱۱-۱۱:۱۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ ۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 
66:۱۱-6۱:۱۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ ۱ ۵/۱ ۵/۱ ۵/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ 
6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ 6 6 ۱ 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/۱ 6 6 ۱ 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
6۴:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ 6 6 ۱ 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
6۵:۱۱-6۴:۱۱ ۱/۱ 6 6 ۱ 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
61:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱ 6 6 ۱ 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
67:۱۱-61:۱۱ ۱/۱ 6 6 ۱ 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
6۱:۱۱-67:۱۱ ۱/۱ 6 6 ۵/۱ 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
۸۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
۸6:۱۱-۸۱:۱۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 
۸۴:۱۱-۸6:۱۱ 6/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 ۱ 6 6 ۱۵/۱ ۱/۱ ۱/۱ 

 مترمربع ۵۱۱ظوره بیش از * تجاری چند من

 در نظر گرفته شود. 6۴** نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 

 2W/m ۵*** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط 

در غیر لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود.  ۴مصرفی  گرمآبنکته: در محاسبات، میزان 

 ر نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود.صورت، دیگر مقادیر داین





 روش محاسبة ضریب کاهش انتقال حرارت طرح:  7 وستیپ

۸۱۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :7 پیوست

 

 روش محاسبة ضریب کاهش انتقال حرارت طرح



 مبحث نوزدهم

۸۱1 

 نشدهمحاسبة ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل  9-7پ

 در محاسبة ضریب انتقال حرارت طرح، در صورت وجود فضا یا فضاهای کنتررل نشرده، تزم اسرت   

 ضریب کاهش انتقال حرارت مربوط به آنها تعیین شود.

نشده کمتر از اختالف دمای فضراهای  با توجه به آنکه اختالف دمای فضای داخل با فضاهای کنترل

نشده کمتر از داخل و خارج است و در نتیجه مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور فضای کنترل

ر خارج است، تزم است این موضوع، با استفاده از یک ضریب مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاو

 کاهش، در محاسبات لحاک شود. 

نشردة سراختمان و   به این ترتیب، تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت هر یرک از فضراهای کنتررل   

 یابد.  منظور کردن آن در محاسبة انتقال حرارت اجزای مجاور این فضاها، ضرورت می

تروان از محاسربة دقیرق ضرریب کراهش انتقرال حررارت فضرای         راحی، میسازی طدر جهت ساده

در  (۱/6) نظر کرد. در این صورت، ضریب کاهش انتقال حرارت آن فضا برابر یرک نشده صرفکنترل

 نظر گرفته خواهد شد.

 آید:  دست میبه 6-1نشده با استفاده از رابطه پ نترلضریب کاهش یک فضای ک

 (6-1پ )
 





iiee

ee

UAUA

UA
τ 

 نشده: ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل  

eA 2[ نشده و خارج: مساحت خالص جدار بین فضای کنترل[m 

eU نشده و خارج: ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل K]2[W/m 

i A 2[ شدهنشده و فضای کنترل: مساحت خالص جدار بین فضای کنترل[m 

iU شدهنشده و فضای کنترلریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل: ض K]2[W/m 

 ت:توضیحا

 ضریب کاهش انتقال حرارت جدارهای مجاور فضای خارج برابر یک است.  -6



 روش محاسبة ضریب کاهش انتقال حرارت طرح:  7 وستیپ

۸۱7 

نشرده برابرر   ضریب کاهش انتقال حرارت هر یک از جردارهای مجراور فضرای کنتررل     -۸

نشرده اسرت. در   ضرای کنتررل  شرده بررای آن ف  ضریب کاهش انتقال حرارت محاسبه

صورت عدم تمایل به انجام محاسبة فوق، ضریب کراهش انتقرال حررارت جردارهای     

 مجاور آن فضا باید برابر یک در نظر گرفته شود.

کراری  نشرده و فضرای خرارج را عرایق    کنتررل  ر طراح بخواهد جدارهای میان فضایاگ -6

بره جرای جردارهای     انرد تومی حرارتی نماید، در محاسبة ضریب انتقال حرارت طرح

شرده، تمرام جردارهای میران فضرای      نشده و فضاهای کنتررل میان آن فضای کنترل

. در این حالت، در مرورد  دهدنشده مذکور و فضای خارج را در رابطة فوق قرار کنترل

نشده و خارج، باید به جرای ضرریب کراهش انتقرال     جدارهای میان آن فضای کنترل

 کند، زیرا:محاسبه وارد در  (i-6) ، ضریبiحرارت 

i . Ai . Ui = (1-i) . Ae . Ue 

 

 

 نشده در پالن شماتیک سه نمونه ساختمانموقعیت جدارهای مجاور خارج و مجاور فضای کنترل 9- 7 شکل پ



 مبحث نوزدهم

۸۱۱ 

صورت مسرتقل انجرام شرود. در    نشده بهاست که تهویه فضای کنترلتا زمانی معتبر  6-1رابطه پ 

گرردد، ضرریب کراهش برا      ترأمین  شرده نشده از فضرای کنتررل  ورتی که هوای تازه فضای کنترلص

 آید:    دست میبه ۸-1استفاده از رابطه پ 

 (۸-1پ )
 

n شدهشده از طریق فضای کنترلن: تعداد دفعات تعویض هوای فضای کنترل [1/h] 

V  شدهشده از طریق فضای کنترلنتعویض هوای فضای کنترل: میزان /h]3[m 

 

 

 



 حرارت مصالح متداول تیهدا بیضرا:  7 وستیپ

۸۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :7 پیوست

 

 ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

 



 مبحث نوزدهم

۸6۱ 

 ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
 

حرارتی )الرف و ب( بره   کاری مقادیر مندرج در این پیوست در محاسبات هر دو روش طراحی عایق

 حرارتری  ، با رعایت اسرتانداردهای ملری، ضررایب   نهاد دارای صالحیت قانونیرود، مگر آنکه کار می

 باشد.  دیگری برای مصالح، تعیین کرده 

 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

 ۱۱/6 ۸۱۱۱بیش از  . اندود و مالت آهکی یا سیمانی9   
 6۱/6 ۸۱۱۱تا    6۱۱۱ 
 ۱۱/6 6۱۱۱تا  61۱۱ 
 ۱۱/۱ 61۱۱تا  6۴۵۱ 
 7۱/۱ 6۴۵۱تا  6۸۵۱ 
 ۵۵/۱ 6۸۵۱تا   6۱۱۱ 
 ۴۱/۱ 6۱۱۱تا  7۵۱ 
 6۱/۱ 7۵۱تا  ۵۱۱ 
    های بتنی. بتن و فرآورده2   

   آهکی و آهکی(:-های با سنگدانه متداول )سیلیسی، سیلیسیبتن 
 متراکم -  
 

 ۸1۱۱تا    ۸6۱۱
 ۸6۱۱تا  ۸۱۱۱

۱۱/۸ 
1۵/6 

 متخلخل  -  
 

 ۸۱۱۱تا    6۱۱۱
 6۱۱۱تا  61۱۱

6۵/6 
6۵/6 

 6مسلح: -  
 درصد ۸تا  6بین   گرد:صد میلدر   
 درصد ۸بیش از   گرد:درصد میل   

 
 ۸۴۱۱تا    ۸6۱۱

 ۸۴۱۱بیش از

 
6۱/۸ 
۵۱/۸ 

                                                                                                                           
 .گردها موازی شار حرارت باشددر صورتی که حداقل نیمی از میل .1



 حرارت مصالح متداول تیهدا بیضرا:  7 وستیپ

۸66 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

   گدازی:بتن با سنگدانه سرباره کوره آهن 
   متراکم:  -  
 ۴/6 ۸۴۱۱تا    ۸۱۱۱ ای یا معدنی با ماسة رودخانه -   
 ۱/۱ ۸6۱۱تا    ۸6۱۱ داندان  با سرباره -   
   متخلخل:  -  
 7/۱ ۸۱۱۱تا    61۱۱ درصد ماسة رودخانه  6۱با کمتر از    
   دانه:سبک بتن 
 )چگالی ظاهری سنگدانه با پوکة طبیعی یا سربارة منبسط متخلخل  -  
   :6(7۵۱حدود 

 ۵۸/۱ 61۱۱تا    6۴۱۱ با ذرات ریز یا با ماسه -   
 ۴۴/۱ 6۴۱۱تا    6۸۱۱ 
 6۵/۱ 6۸۱۱تا    6۱۱۱ بدون ذرات ریز و بدون ماسه -   
 (1۵۱با خاکستر بادی سینترشده )چگالی ظاهری سنگدانه حدود  -  
6 

 6۵/۱ 6۸۱۱تا    6۱۱۱

 ۴1/۱ 66۵۱تا  ۱۵۱ 6 (1۱۱با سنگدانة سبک پومیس )چگالی ظاهری سنگدانه حدود  -  
   با رس منبسط یا شیست منبسط:  -  
و عیار سیمان بیش از  6۵۱چگالی ظاهری سنگدانه بیش از  -   
6۱۱ 
6: 

  

 ۱۵/6 6۱۱۱تا    61۱۱ با ماسة رودخانه بدون ماسة سبک  -    
 ۱۵/۱ 61۱۱تا    6۴۱۱ با ماسة رودخانه و ماسة سبک   -    
سیمان بیش از  و عیار ۵۵۱و 6۵۱چگالی ظاهری سنگدانه بین  -   
6۱۱ 
6  : 

  

 7۱/۱ 6۴۱۱تا    6۸۱۱ ماسه رودخانه %6۱با ماسة سبک و حداکثر  -    
 ۴1/۱ 6۸۱۱تا    6۱۱۱ با ماسة سبک و بدون ماسه رودخانه -    
و عیار سیمان کمتر از  6۵۱چگالی ظاهری سنگدانه کمتر از  -   
۸۵۱ 
6: 

  

 66/۱ 6۱۱۱تا  ۱۱۱ با ماسة سبک و بدون ماسة رودخانه -    
 ۸۵/۱ ۱۱۱تا  1۱۱ بدون ماسه و با عیار سیمان کم -    
 ۸۱/۱ 1۱۱کمتر از  
   بتن با سنگدانة بسیار سبک: 

   میلیمتر( اجرای درجا:  1تا  6متشکل از پرلیت یا ورمیکولیت )از  -  

 66/۱ ۱۱۱تا    1۱۱ 6به  6نسبت:   -   

                                                                                                                           
 .استسنگدانه و عیار سیمان کیلوگرم بر مترمکعب  چگالی گیریاندازهواحد  .6



 مبحث نوزدهم

۸6۸ 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 بضری

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

 ۸۴/۱ 1۱۱تا    ۴۱۱ 1به  6نسبت:   -   
 6۱/۱ ۴۵۱تا    ۴۱۱ های بتن متشکل از ورمیکولیت ساخته شده در کارخانهتیه -  
   :6هوادار اتوکالو شده بتن 
 ۸۱/۱ ۱۸۵تا    77۵ ۱۱۱ چگالی اسمی: -  
 ۸7/۱ 77۵تا    7۸۵ 7۵۱ چگالی اسمی: -  
 ۸۵/۱ 7۸۵تا    17۵ 7۱۱ الی اسمی:چگ -  
 ۸6/۱ 17۵تا    1۸۵ 1۵۱ چگالی اسمی: -  
 ۸6/۱ 1۸۵تا    ۵7۵ 1۱۱ چگالی اسمی: -  
 6۱/۱ ۵7۵تا    ۵۸۵ ۵۵۱ چگالی اسمی: -  
 6۱/۱ ۵۸۵تا    ۴7۵ ۵۱۱ چگالی اسمی: -  
 61/۱ ۴7۵تا    ۴۸۵ ۴۵۱ چگالی اسمی: -  
 6۵/۱ ۴۸۵ تا   67۵ ۴۱۱ چگالی اسمی: -  
   با خرده چوب:  بتن 
 61/۱ 1۵۱تا    ۴۵۱ های چوب و سیمان ساخته شده با تراشه -  
 1۵/6 ۸6۱۱تا  ۸۱۱۱ موزاییک 
 6۵/6 ۸۱۱۱تا  6۱۱۱ 

    ۸بندی و گرماشکنی. بتونة درزها، مواد آب3

 6۵/۱ 6۸۱۱ سیلیکون خالص 
 ۵۱/۱ 6۴۵۱ سیلیکون خمیری 
 6۸/۱ 7۵۱ سیلیکون اسفنجی 
 ۸6/۱ 66۱۱ یورتانپلی 
 6۴/۱ 6۸۱۱ سازدرصد روان ۴۱سی قابل انعطاف با ویپی 
 ۱۵/۱ 7۱ یورتان اسفنجیپلی 
 ۱۵/۱ 7۱ اتیلن اسفنجیپلی 
   

                                                                                                                           
6. AAC 

۸. Thermal break 



 حرارت مصالح متداول تیهدا بیضرا:  7 وستیپ

۸66 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

   . پلیمرهای متراکم متداول در ساختمان4

 66/۱ ۱6۱ کائوچو طبیعی  
 ۱1/۱ 7۱ کائوچو اسفنجی  
 67/۱ 6۸۱۱ کائوچو سخت  
 ۸۱/۱ ۱6۱ ایزو بوتیلن پلی 
 ۴۱/۱ 67۱۱ سولفورپلی 
 ۸۵/۱ ۱۱۱ انبوتادی 
 ۸۱/۱ 6۱۵۱ آکریلیک 
 ۸۵/۱ 66۵۱ آمید )نایلون(پلی 
 6۱/۱ 66۱۱ رزین فنلی 
 6۱/۱ 6۴۱۱ استررزین پلی 
 ۱۱۱ ۵۱/۱ (HDاتیلن چگالی زیاد )پلی 
 ۱۸۱ 66/۱ (LDاتیلن چگالی کم )پلی 
 ۸۸/۱ ۱6۱ پروپیلنپلی 
 ۸۵/۱ 6۸۱۱ درصد الیاف شیشه ۸۱پروپیلن با پلی 
 61/۱ 6۱۵۱ استایرنپلی 
 66۱۱ 6۱/۱ (PMMAمتیل متاکریالت )آلتوگالس، پلکسی گالس( ) پلی 
 66۱۱ 67/۱ (PVC)پلی وینیل کلراید  
 ۸6/۱ 6۸۴۱ کلروپرن )نئوپرن(پلی 
 ۸۴/۱ 6۸۱۱ بوتیل )ایزو بوتن( سخت با اجرای گرم 
 66۵۱ ۸۵/۱ (EPDMاتیلن پروپیلن دین منومر ) 
 ۸۸۱۱ ۸۵/۱ (PTFEتترا فلوئورو اتیلن )پلی 
 ۸۱/۱ 6۸۱۱ رزین اپوکسی 
 ۸۵/۱ 6۸۱۱ یورتانپلی 
 6۱/۱ 6۴6۱ استاتپلی 
 ۸۱/۱ 6۸۱۱ کربناتپلی 



 مبحث نوزدهم

۸6۴ 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

   های گیاهی. چوب و فراورده5

   های طبیعی: چوب 
 دار:بلوط، الش، زبان گنجشک، زیزفون، قان یاغوشه، درختان میوه -  
 6۵و رطوبت   ۱۱۱تا  3kg/m 1۵۱چگالی نرمال متوسط  -    
 درصد

 
 7۵۱تا    1۱۱

 
۸6/۱ 

 6۵و رطوبت   1۵۱تا  3kg/m ۵۱۱چگالی نرمال متوسط  -    
 درصد

 6۵/۱ 1۱۱تا    ۴۵۱

   های صمغی بسیار سنگین )برگ ریز(:درخت چوب -  
 3kg/mچگالی طبیعی بیش از             
 ۸6/۱ 7۵۱تا    1۱۱ 7۱۱
تا  3kg/m ۵۱۱چگالی طبیعی   ای، کاج سواحل دریاکاج نقره -  
1۱۱ 

 6۵/۱ 1۱۱تا    ۴۵۱

تا  3kg/m 6۵۱چگالی طبیعی     آ وبر، اپیسهکاج یا صن -  
۵۱۱ 

 6۸/۱ ۴۵۱تا    6۱۱

تا  3kg/m 6۵۱چگالی طبیعی       تبریزی، اکومه  -  
۵۱۱ 

 6۸/۱ ۴۵۱تا    6۱۱

   های طبیعی خاص: چوب 
 ۱۵۴/۱ 6۸۱تا    1۱ بالزا  -  
 ۸۱/۱ 6۱۱۱تا    ۱۱۱ های سنگین چوب -  
 ۱17/۱ 6۱۱تا    ۸۵۱ 
   ت پایه چوبی:صفحا 
 ۸۴/۱ ۱۱۱تا  7۵۱ صفحات تخته چندت -  
 ۸6/۱ 7۱۱تا  1۱۱ 
 67/۱ 1۱۱تا  ۵۱۱ 
 6۵/۱ ۵۱۱تا  ۴۵۱ 
 66/۱ ۴۵۱تا  6۵۱ 
 66/۱ 6۵۱تا  ۸۵۱ 
 ۱۱/۱ ۸۵۱کمتر از  
 66/۱ 1۵۱کمتر از  (OSB)یافته های پولکی جهتصفحات با تراشه -  
 ۸6/۱ 6۸۱۱کمتر از  با سیمانهای چسبیده صفحات با تراشه -  
 6۱/۱ ۱۸۱تا  1۴۱ صفحات با ذرات چوب )نئوپان( -  
 6۵/۱ 1۴۱تا  ۴۵۱ 
 66/۱ ۴۵۱تا  ۸7۱ 
 6۱/۱ ۴۵۱تا  6۱۱ 



 حرارت مصالح متداول تیهدا بیضرا:  7 وستیپ

۸6۵ 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

 66/۱ ۵۵۱تا    ۴۵۱ شده از الیاف چوب های ساختهپانل -  
 6۱/۱ ۴۵۱تا    6۵۱ 
 ۱۱/۱ 6۵۱تا    ۸۵۱ 
   چوب پنبه:  
 6۱/۱ ۵۱۱کمتر از  متراکم  -  
 ۱۴۱/۱ 6۵۱تا    6۱۱ انبساط یافتة خالص  -  
 ۱۵۵/۱ ۸۵۱تا    6۵۱ های مصنوعی انبساط یافتة به هم چسبیده با قیر یا با صمغ -  

 6۸/۱ ۴۱۱تا    6۱۱ کاه فشرده  

   
    . خاك و خشت7

 ۱/۸ ۸۸۱۱تا  67۱۱ سهشن و ما 
 ۵/6 6۱۱۱تا  6۸۱۱ رس یا تی )سیلت( 
 6/6 ۸۱۱۱تا  677۱ های رسی متراکمشده، بلوكخشت، گل، خاك تثبیت 

   . سفال، کاشی 7   
 ۱۴/6 ۸۴۱۱تا    ۸6۱۱ ۸۴۱۱ چگالی اسمی:  
 ۱۱/۱ ۸6۱۱تا    ۸۸۱۱ ۸6۱۱ چگالی اسمی:  
 ۱۸/۱ ۸۸۱۱تا    ۸6۱۱ ۸۸۱۱ چگالی اسمی:  
 ۱۵/۱ ۸6۱۱تا    ۸۱۱۱ ۸6۱۱ چگالی اسمی:  
 7۱/۱ ۸۱۱۱تا    6۱۱۱ ۸۱۱۱ چگالی اسمی:  
 7۴/۱ 6۱۱۱تا    6۱۱۱ 6۱۱۱ چگالی اسمی:  
 1۱/۱ 6۱۱۱تا    67۱۱ 6۱۱۱ چگالی اسمی:  
 1۴/۱ 67۱۱تا    61۱۱ 67۱۱ چگالی اسمی:  
 1۱/۱ 61۱۱تا    6۵۱۱ 61۱۱ چگالی اسمی:  
 ۵۵/۱ 6۵۱۱تا    6۴۱۱ 6۵۱۱ می:چگالی اس  
 ۵۱/۱ 6۴۱۱تا    66۱۱ 6۴۱۱ چگالی اسمی:  
 ۴1/۱ 66۱۱تا    6۸۱۱ 66۱۱ چگالی اسمی:  
 ۴6/۱ 6۸۱۱تا    66۱۱ 6۸۱۱ چگالی اسمی:  
 6۱/۱ 66۱۱تا  6۱۱۱ 66۱۱ چگالی اسمی:  
 6۴/۱ 6۱۱۱کمتر از  6۱۱۱ چگالی اسمی:  



 مبحث نوزدهم

۸61 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 یبضر

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

   ها. سنگ8

   های آذرین درونی و دگرگونی:سنگ 
 ۵/6 ۸۱۱۱تا    ۸6۱۱ گنایس، پرفیر -  
 ۱/۸ ۸7۱۱تا    ۸۵۱۱ گرانیت -  
 ۸/۸ ۸۱۱۱تا    ۸۱۱۱ شیست ، اسلیت )سنگ لوح( -  
   های آتشفشانی:سنگ 
 1/6 6۱۱۱تا    ۸7۱۱ بازالت -  
 6/6 ۸7۱۱تا    ۸۱۱۱ ، آندزیتتراکیت -  
 ۵۵/۱ 61۱۱کمتر از  های طبیعی متخلخل )گدازه(سنگ -  
   های آهکی:سنگ 
 ۵/6 ۸۱۱۱تا    ۸1۱۱ مرمر -  
 6/۸ ۸۵۱۱تا    ۸۸۱۱ خیلی سخت -  
 7/6 ۸6۱۱تا    ۸۱۱۱ سخت -  
 ۴/6 6۱۱۱تا    6۱۱۱ نیمه سخت -  
 6/6 67۱۱تا    61۱۱ 6و  ۸نرم با سختی  -  
 ۱۵/۱ 6۵۱۱کمتر از  خیلی نرم -  
   ها:ماسه سنگ 
 1/۸ ۸۱۱۱تا    ۸1۱۱ کوارتزی -  
 6/۸ ۸۵۱۱تا    ۸۸۱۱ سیلیسی -  
 ۱/6 ۸7۱۱تا    ۸۱۱۱ آهکی -  
   های ساینده و پومیس:های چخماق )فلینت( و سنگسنگ 
 1/۸ ۸۱۱۱تا    ۸1۱۱ فلینت -  
 ۱/6 ۸۵۱۱تا    6۱۱۱ سنگ ساینده -  
 ۱/۱ 6۱۱۱تا  66۱۱ 
 6۸/۱ ۴۱۱کمتر از  پومیس -  
 6/6 67۵۱ سنگ مصنوعی 



 حرارت مصالح متداول تیهدا بیضرا:  7 وستیپ

۸67 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3[kg/m 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

   . شیشه و اسفنج شیشه1
 6/6 ۸7۱۱ شیشه 
 ۱۵/۱ 66۱تا    6۸۱ اسفنج شیشه  )شیشه متخلخل( 
 ۱۵۵/۱ 6۴۱تا    66۱ 
 ۱16/۱ 6۱۱تا    6۴۱ 
   . صفحات سیمانی90
 ۱۵/۱ ۸۸۱۱تا  6۱۱۱ الیافی 
 1۵/۱ 6۱۱۱تا  6۴۱۱ 
 ۴1/۱ 6۱۱۱تا  6۴۱۱ سلولزی 
 6۵/۱ 6۴۱۱تا  6۱۱۱ 
   های حرارتی پلیمری. عایق99
   استایرن منبسط )اصطالحاً یونولیت یا پالستوفوم(:پلی 
صورت یدشده بههای قالبی تولاستایرن برش خورده در بلوكپلی -  

 منقطع، یا 
 گیری شدة ممتد بدون پوستة سطحیقالب  

 
 6۱تا  7

 
۱۵1/۱ 

 ۱۵۱/۱ 66تا  6۱ 
 ۱۴7/۱ 6۵تا  66 
 ۱۴۴/۱ 6۱تا  6۵ 
 ۱۴۸/۱ ۸۴تا  6۱ 
 ۱۴۱/۱ ۸۱تا  ۸۴ 
 ۱6۱/۱ ۴۱تا  ۸۱ 
 ۱6۱/۱ ۴۱بیش از  
   های پر از:استایرن اکسترود شده با حفرهپلی -  
    ا یا گاز کربنیک:هو -   
 ۱۴6/۱ ۴۱تا    ۸۱ مترمیلی 1۱ضخامت کمتر یا مساوی  -    
 ۱۴1/۱ ۴۱تا    ۸۱ مترمیلی 1۱ضخامت بیش از  -    
   - HCFC ۸۵    ۱6۵/۱ ۴۱تا 
   - CFC:   
 ۱66/۱ ۴۱تا    ۸۵ بدون پوسته سطحی -    
 ۱66/۱ ۴۱تا    ۸۵ با پوسته سطحی -    



 مبحث نوزدهم

۸6۱ 

 مصالح

 وزن

 خصوصم

 خشک
]3[kg/m 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

   شدهمنبسط (PVC)وینیل کلراید پلی 
 ۱66/۱ 6۵تا    ۸۵ 
 ۱6۴/۱ ۴۱تا    6۵ 
   ایزوسیانورات مطابق استاندارد ملی ایران: یورتان یا پلیاسفنج پلی 
 و / یا پنتان:  HCFCصفحات ممتد منبسط شده با گاز  -  
 پذیر نفوذپذیرش انعطافبین پوش -   
 ۵۱پذیر آلومینیومی با ضخامت بیش از بین پوشش انعطاف -   

 میکرون یا 
 نفوذ ناپذیر در برابر گاز      

 
 ۴۱تا    ۸7

 
 ۴۱تا    ۸7

 
۱6۵/۱ 
 
۱6۱/۱ 

 HCFCشده با گاز های منبسطخورده از بلوكصفحات ممتد برش -  
 یا پنتان 

 ۱۴6/۱ 1۵تا    67

 صورت ممتد بین دو ورق فلزی:شده بهبا عایق تزریق صفحات -  
 و / یا پنتان HCFCمنبسط شده با گاز  -   
 های پر شده از هوا یا گاز کربنیکمنبسط شده با حفره -   

 
 1۱تا  67
 1۱تا  67

 
۱6۸/۱ 
۱6۵/۱ 

   های حرارتی معدنی. عایق92

 ۱۵۱/۱ ۸۵تا  6۵ سنگپشم 
 ۱۴۴/۱ ۴۱تا  ۸۵ 
 ۱۴۸/۱ 6۱۱تا  ۴۱ 
 ۱۴۴/۱ 6۸۵تا  6۱۱ 
 ۱۴1/۱ 6۵۱تا  6۸۵ 
 ۱۴7/۱ 67۵تا  6۵۱ 
 ۱۴۱/۱ ۸۱۱تا  67۵ 
 ۱۵۵/۱ 6۱تا  7 شیشهپشم 
 ۱۴7/۱ 6۵تا  6۱ 
 ۱۴۴/۱ ۸۱تا  6۵ 
 ۱۴6/۱ 6۱تا  ۸۱ 
 ۱6۱/۱ ۴۱تا  6۱ 
 ۱6۱/۱ ۱۱تا  ۴۱ 
 ۱6۱/۱ 6۸۱تا  ۱۱ 
 ۱۴۱/۱ 6۵۱تا  6۸۱ 



 حرارت مصالح متداول تیهدا بیضرا:  7 وستیپ

۸6۱ 

 مصالح

 وزن

 مخصوص

 خشک
]3/m[kg 

 ضریب

هدایت 
 مؤثر حرارت

[W/m.K] 

   های رطوبتی. عایق93

 7۱/۱ ۸6۱۱کمتر از  قیر خالص 
 6۵/6 ۸6۱۱کمتر از  دار(آسفالت )قیر ماسه 
 ۸6/۱ 66۱۱تا    6۱۱۱ کنندهشده با مسلحساخته قیر اصالحورق پیش 

   . فلزت و آلیاژها94

 7۸ 7۱7۱ آهن خالص 
 ۵۸ 77۱۱ فوتد 
 ۵1 7۵۱۱ چدن 
 ۸6۱ ۸7۱۱ آلومینیوم 
 61۱ ۸۱۱۱ آلومینیوم آلیاژی سخت 
 6۱۱ ۱۱6۱ مس 
 6۸۱ ۱۴۱۱ برنج 
 6۵ 666۴۱ سرب 
 66۱ 7۸۱۱ روی 

   . گچ95

 ۵1/۱ 6۵۱۱تا    6۸۱۱ گچ سخت با حداقل میزان آب تزم  
 ۴6/۱ 6۸۱۱تا  ۱۱۱ 
 ۵7/۱ 66۱۱تا  6۱۱۱ گچ اندود داخلی )زنده یا کشته( 
 ۴۱/۱ 6۱۱۱متر از ک 
 6۱/6 67۱۱تا  66۱۱ گچ و خاك 
 ۸۵/۱ ۱۱۱تا    7۵۱ ساختة گچی با روکش مقواییگچ قطعات پیش 
   دانه یا با الیاف معدنیگچ با سبک 
 ۸۵/۱ 6۱۱۱تا    ۱۱۱ شده با الیاف معدنیتقویت های گچگج با روکش مقوایی ضدآتش و تیه 
   متر(:میلی ۸تا  6یت )از گچ اندود با پرلیت یا ورمیکول 
 6۱/۱ ۱۱۱تا    1۱۱ یک حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ -  
 6۱/۱ 1۱۱تا    ۵۱۱ دو حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ -  

   

 

 





 ات ساختمانیهوا و قطع یهاهیحرارتی ال مقاومت:  8 وستیپ

۸۸6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :8 پیوست

 

 های هوا و قطعات ساختمانیحرارتی الیه مقاومت

 



 مبحث نوزدهم

۸۸۸ 

 قطعات ساختمانی های هوا وحرارتی الیه مقاومت  8پ 
 

گیررد،  مبنای محاسبه قرار می پوسته خارجیطراحی  هایشده در این پیوست در روشمقادیر ارائه

، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگرری تعیرین   نهاد دارای صالحیت قانونیمگر آنکه 

 باشند.کرده 

 رجی  مقاومت حرارتی الیة هوای مجاور سطوح داخلی و خا  9-8پ   

حرارتی بین سطوح داخلی و خارجی پوستة خارجی و هوای محیط  در این قسمت، مقادیر مقاومت

هوای مجاور سرطوح، بسرته    شود. مقادیر مقاومت حرارتی تیةمی ارائه( i, ReRداخلی یا خارجی )

به زاویة جدار نسبت به سطح افقی، جهت جریان حرارت و نوع فضایی کره جردار برا آن در تمراس     

 هستند. K/W]2[m.آمده است. این مقادیر بر حسب  6-۱جدول پاست، در  

شرده باشرد، در محاسربات ضرریب انتقرال      های هوای تهویهیا تیه چنانچه دیوار خارجی دارای تیه

شرود. از سروی   شده در نظرر گرفتره مری   های بین فضای داخل و تیة هوای تهویهحرارت، تنها تیه

برین سرطح    eRحرارتری   شود، با این تفاوت که مقاومتفضای خارج تلقی میدیگر، تیة هوا مانند 

 شود.در نظر گرفته می iRشده برابر با خارجی پوستة خارجی و تیة هوای تهویه



 ات ساختمانیهوا و قطع یهاهیحرارتی ال مقاومت:  8 وستیپ

۸۸6 

 

 انواع( eR) و الیة هوای مجاور سطح خارجی( iR)مقاومت حرارتی الیة هوای مجاور سطح داخلی  -9-8پ جدول

 جدارها

 زاویة جدار

 ت به سطح افقینسب

 جهت

 جریان حرارت

 جدار در تماس با

 فضای خارج 

 جدار در تماس با

 نشدهفضای کنترل 

تیة 

هوای 

 داخلی

تیة 

هوای 

 خارجی

جمع 

 هاتیه

تیة 

هوای 

 داخلی

تیة 

هوای 

 خارجی

جمع 

 هاتیه

 عمودی

 1۱با زاویة بیش از  یا

 درجه 

 افقی
   

66/۱ ۱1/۱ 67/۱ 66/۱ 66/۱ ۸۸/۱ 

 افقی

 1۱یا با زاویة کمتر از  

 درجه 

رو به 

  بات
۱۱/۱ ۱۵/۱ 6۴/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ 6۱/۱ 

رو به 

  پایین
67/۱ ۱۵/۱ ۸۸/۱ 67/۱ 67/۱ 6۴/۱ 

 های هوای محبوس  حرارتی الیه مقاومت  2-8پ

های هوای محبوس برین دو تیرة جامرد جردار پوسرتة      های حرارتی تیه، مقاومت۸-۱جدول پدر 

 ته به زاویه جدار و ضخامت تیة هوا، آمده است.خارجی، بس

 های هوای محبوس بین دو الیه جامد جدار پوستة خارجیمقاومت حرارتی انواع الیه 2-8پ جدول

 زاویة تیة هوا

 نسبت به سطح افقی

 جهت

 جریان حرارت

 متر(ضخامت تیة هوا )میلی

۵ 

 تا

7 

7.6 

 تا

۱ 

۱.6 

 تا

66 

66.6 

 تا

66 

6۴ 

 تا

۸۴ 

۸۵ 

 ات

۵۱ 

۵6 

 تا

6۱۱ 

 عمودی

 1۱با زاویة بیش از  یا

 درجه

    افقی
66/۱ 66/۱ 6۴/۱ 6۵/۱ 61/۱ 61/۱ 61/۱ 

 افقی

 1۱یا با زاویة کمتر از 

 درجه

رو به 

 6۴/۱ 6۴/۱ 6۴/۱ 6۴/۱ 66/۱ 6۸/۱ 66/۱  بات

رو به 

  پایین
6۸/۱ 66/۱ 6۴/۱ 6۵/۱ 61/۱ 6۱/۱ ۸۱/۱ 



 مبحث نوزدهم

۸۸۴ 

 های عناصر ساختمانی متداول  هحرارتی برخی الی مقاومت  3-8پ

های غیرهمگن عناصر ساختمانی مترداول برر   های حرارتی برخی تیهدر این بخش، مقادیر مقاومت

 آمده است.  K/W]2[m.حسب 

 آجر پالك )نما(  9-3-8پ

 مقاومت حرارتی آجر پالك در نما 3-8پ جدول

ضخامت  تیة ساختمانی

 متر()سانتی

 مقاومت حرارتی

 03/0 ۴تا  6 در نماآجر پالك 

 آجر توپر )دیوار(  2-3-8پ

 مترسانتی  ۵/۵ضخامت :    ابعاد متداول هر آجر:

 مترسانتی 66تا  6۱عرض : 

 مترسانتی ۸۸تا  ۸۱طول : 
 

 کیلوگرم بر متر مکعب   ۸۱۱۱تا  67۱۱  وزن مخصوص مادة آجر:

 یوارمقادیر مقاومت حرارتی الیة ساختمانی آجر توپر در د 4-8پ جدول 

 شکل آجرچینی

 مقطع افقی

 متر()سانتیضخامت جدار 

۵/۵ ۵/6۱ ۸۸ 6۵ 

 
05/0 01/0   

 
  20/0  

 
   30/0 

 دار )دیوار(آجر سوراخ  3-3-8پ

 مترسانتی  ۵/۵ضخامت :     ابعاد متداول هر آجر:

 مترسانتی 66تا  6۱عرض : 



 ات ساختمانیهوا و قطع یهاهیحرارتی ال مقاومت:  8 وستیپ

۸۸۵ 

 مترسانتی ۸۸تا  ۸۱طول : 
 

 کیلوگرم بر متر مکعب   ۸۱۱۱تا  67۱۱ وزن مخصوص مادة سفالی :

 درصد ۴۱تا  ۸۵      ها :درصد روزنه

 دار در دیوارمقادیر مقاومت حرارتی الیة ساختمانی آجر سوراخ 5-8پ جدول

 شکل آجرچینی

 مقطع افقی

 متر()سانتیضخامت جدار 

۵/6۱ ۸۸ 6۵ 

 
93/0   

 
 28/0  

 
  42/0 

 بلوك سفالی )دیوار(  4-3-8پ

 مقادیر مقاومت حرارتی بلوك سفالی در دیوار  7-8پ لجدو

 شکل بلوك

 مقطع افقی

 متر()سانتیضخامت جدار 

۵/7 ۵/6۱ ۵/6۸ 6۵ ۸۱ ۴۱ 

 
97/0 20/0     

 
  27/0 30/0   

 
 یا

 
    31/0 78/0 



 مبحث نوزدهم

۸۸1 

 بلوك سیمانی )دیوار(  5-3-8پ

 مقادیر مقاومت حرارتی بلوك سیمانی در دیوار 7-8پ جدول

 ل بلوكشک

 مقطع افقی

 متر()سانتیضخامت جدار 

۵/7 ۵/6۱ 6۵ ۸۱ ۴۱ 

 
07/0 01/0    

 
  94/0 91/0  

 
    32/0 

 تیرچه و بلوك سفالی )سقف(  7-3-8پ

 سانتیمتر ۵۱ها : فاصلة محور تا محور تیرچه

 میلیمتر 6۱تا  ۱ضخامت بدنة سفالی بلوك : 

 کیلوگرم بر مترمکعب ۸6۱۱تا  67۱۱وزن مخصوص خشک مادة سفالی بلوك : 

 متر بتن با سنگدانة معمولی )سنگین(سانتی ۵پوشش بتنی روی تیرچه : 

 مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچة بلوك سفالی 8-8پ جدول

 شکل بلوك

 مقطع افقی

 متر()سانتیارتفاع بلوك 

۸۱ ۸۵ 

 
27/0  

 
 35/0 

 تیرچه و بلوك سیمانی )سقف(  7-3-8پ

 سانتیمتر ۵۱ها : ور تا محور تیرچهفاصلة مح

 میلیمتر 6۱تا  6۵ضخامت بدنة سفالی بلوك : 
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 کیلوگرم بر مترمکعب ۸۸۵۱تا  6۱۵۱وزن مخصوص خشک مادة سیمانی بلوك : 

 متر بتن با سنگدانة معمولی )سنگین(سانتی ۵پوشش بتنی روی تیرچه : 

 مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوك سیمانی 1-8پ جدول

 شکل بلوك

 مقطع افقی

 متر()سانتیارتفاع بلوك 

۸۱ ۸۵ 

 
95/0  

 
 25/0 

 استایرن منبسط )سقف(تیرچه و بلوك پلی  8-3-8پ

استایرن منبسط، شرکل بلروك دارای اهمیرت خاصری     با توجه کم بودن ضریب هدایت حرارت پلی

هرای حرارتری سرقف    مرت ،  مقاو6-۱شرکل پ های ساده، با مقطعی مشابه بلوكاست. برای تیرچه 

 شود.تعیین می 6۱-۱جدول پتیرچه و بلوك با استفاده از 

 
 استایرن سادهتیرچه و بلوك پلی  9-8پ شکل



 مبحث نوزدهم

۸۸۱ 

 استایرن سادهسقف تیرچه و بلوك پلی iRمقادیر مقاومت حرارتی  90-8پ جدول

 ارتفاع بلوك

(cm)e d 

 عرض پاشنة تیرچه

(mm) 0l 

  e l(cm)  ها   فاصلة محور به محور تیرچه

۵۵ > el > 1۱ 16 > el > 16 1۴ > el  

۸۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 78/0 74/0 77/0 

6۸۵ > el > 6۴۱ 51/0 75/0 78/0 

۸۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 71/0 87/0 10/0 

6۸۵ > el > 6۴۱ 71/0 77/0 71/0 

6۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 19/0 11/0 03/9 

6۸۵ > el > 6۴۱ 71/0 87/0 19/0 

(، مقاومرت  ۸-۱شرکل پ ای برای پوشش زیر تیرچه، در بخش تحتانی بلوك )د زبانهدر صورت وجو

 گردد.تعیین می 66-۱جدول پحرارتی سقف با استفاده از 

 

 استایرن با پاشنهتیرچه و بلوك پلی نمونة سقف 2-8پ شکل

 



 ات ساختمانیهوا و قطع یهاهیحرارتی ال مقاومت:  8 وستیپ

۸۸۱ 

 استایرن با پاشنهمقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوك پلی 99-8پ جدول

ارتفاع 

 پاشنه

(mm)L d 

ارتفاع 

بلوك از 

 روی پاشنه

(cm)e d 

 عرض

 پاشنة تیرچه

(mm)0 l 

 el( cmها    )فاصلة محور به محور تیرچه

1۱ < el < 

۵۵ 

16 < el < 

16 
1۴ < el 

6۱ 

6۸ 
۱۵ > el > 6۸۴ 1/82 1/90 1/94 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

1/72 1/80 1/84 

6۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 1/94 2/03 2/08 

۵6۸ > el > 

6۴۱ 

1/82 1/89 1/93 

67 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/00 2/11 2/16 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

1/88 1/98 2/04 

۸۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/08 2/19 2/26 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

1/95 1/06 2/12 

۸۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/25 2/37 2/45 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/11 1/15 2/30 

6۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/41 2/54 2/62 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/27 1/23 2/46 

۴۱ 

6۸ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/07 2/15 2/19 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

1/97 2/05 2/09 

6۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/20 2/29 2/34 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/08 2/17 2/21 

67 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/26 2/37 2/43 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/14 2/24 2/30 

۸۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/35 2/46 2/53 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/21 2/33 2/39 

۸۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/54 2/66 2/74 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/4 2/52 2/59 

6۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/73 2/85 2/93 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/58 2/70 2/77 

 



 مبحث نوزدهم

۸6۱ 

 ا پاشنهاستایرن بمقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوك پلی99-8جدول پادامة 

ارتفاع 

 پاشنه

(mm)L d 

ارتفاع 

بلوك از 

 روی پاشنه

(cm)e d 

 عرض

 پاشنة تیرچه

(mm)0 l 

 el( cmها    )فاصلة محور به محور تیرچه

1۱ < el < ۵۵ 16 < el < 16 1۴ < el 

۵۱ 

6۸ ۱۵ > el > 6۸۴ 2/32 2/40 2/44 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/22 2/30 2/35 

6۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/45 2/55 2/60 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/33 2/43 2/49 

67 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/51 2/62 2/69 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/39 2/50 2/57 

۸۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/60 2/73 2/80 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/47 2/59 2/66 

۸۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/81 2/96 3/03 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/68 2/80 2/88 

6۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 3/02 3/17 3/25 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/88 3/01 3/09 

1۱ 

6۸ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/55 2/63 2/67 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/45 2/53 2/58 

6۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/69 2/78 2/83 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/57 2/67 2/73 

67 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/75 2/86 2/92 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/63 2/74 2/80 

۸۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 2/85 2/97 3/04 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/71 2/84 2/91 

۸۵ 
۱۵ > el > 6۸۴ 3/09 3/21 3/29 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

2/94 3/08 3/15 

6۱ 
۱۵ > el > 6۸۴ 3/31 3/44 3/52 

6۸۵ > el > 

6۴۱ 

3/16 3/30 3/38 
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 :1 پیوست

 

 زشوهاضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و با

 



 مبحث نوزدهم

۸6۸ 

 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها  1پ 

گرردد.  ها، جدارهای نورگذر و درها درج میدر این پیوست، به ترتیب، ضرایب انتقال حرارت شیشه

کره بره    ،۸-۱پ و  6-۱پ  هرای برای تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، باید به بخش

های نورگذر هستند، رجروع شرود. نحروة تعیرین ضررایب انتقرال       ها و جدارترتیب مربوط به شیشه

، در قالب دو مثرال، توضریح داده شرده اسرت. ضررایب      6-۱پ حرارت جدارهای نورگذر، در بخش 

 آمده است.  ۴-۱پ انتقال حرارت درها نیز در بخش 

ای کراری حرارتری )الرف و ب( مبنر    شده در این پیوست برای هر دو روش طراحی عایقمقادیر درج

، برا  نهادهای دارای صالحیت قرانونی محاسبه است، مگر آنکه ضرایب انتقال حرارت دیگری، توسط 

 هستند.   K2W/m.باشد. همة مقادیر بر حسب  رعایت استانداردهای ملی، تعیین شده

 ها ضریب انتقال حرارت شیشه  9-1پ

ایرن بخرش آمرده      1-۱جردول پ  تا  6-۱جدول پ ، که در gl(U(ها ضرایب انتقال حرارت شیشه

مترر، در دو حالرت عمرودی و افقری، اسرت. مقرادیر       میلی ۴های با ضخامت است، مربوط به شیشه

شرده  یابی مقرادیر داده توان با درونهای بینابینی را میضرایب انتقال حرارت مربوط به گسیلندگی

 در جدول محاسبه کرد.

 ۱۵ا در فضای بین دو شیشه، تنهرا غلظرت   های چندجداره، با گازی غیر از هوبرای مجموعه شیشه

است. بدیهی است مقادیر مربوط تنها در صورتی مالك عمل اسرت کره   در نظر گرفته شده  6درصد

بررداری باشرد. در   نامة مؤید وجود گاز و حفظ آن در طرول دورة بهرره  تولیدات مربوط دارای گواهی

 ر گیرد.غیر این صورت، تزم است مقادیر مربوط به هوا مالك قرا

شرود، بایرد بره    ها، که توسط تولیدکننده اعالم مری همچنین ضرایب گسیلندگی عمود مفید شیشه

رسیده باشد. در غیر این صورت، نباید گسیلندگی کرم بررای   یک نهاد دارای صالحیت قانونی تأیید 

 شیشه منظور شود.

                                                                                                                           
 درصد هوای خشک 6۵درصد گاز خنثی و  ۱۵ 1.



 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها:  1 وستیپ

۸66 

یرد، مسرتقیماً روی   تروان، در مراحرل تول  گسریل را مری  تزم است توضیح داده شود که پوشش کرم 

 شود، نشاند.  شیشه، یا بر فیلمی که روی شیشه چسبانده می

گسریل اثربخشری تزم را دارا باشرد، ضرروری اسرت پوشرش       هرای کرم  برای آنکه مجموعه شیشره 

سمت راست( و در مناطق برا   ،6-۱شکل پ) 6گسیل، در مناطق با نیاز گرمایی زیاد روی سطح کم

 ، سمت چ (.6-۱شکل پقرار گیرد ) ۸نیاز سرمایی زیاد روی سطح 

   

 سیر )سمت چپ(گسیل در مناطق سردسیر )سمت راست( و گرممحل قرارگیری پوشش کم 9-1پ شکل

 های ساده شیشه  9-9-1پ

 جداره(، برای هر ضخامت، ضریب انتقال حرارت برابر است با:های ساده )تکدر مورد شیشه

 K2[W/(m ۱/۵=  glU.[( عمودی است در حالتی که جدار

 K)]2[W/(m ۱/1=  glU. است افقرری در حالتی که جدار



 مبحث نوزدهم

۸6۴ 

 های دوجدارة عمودیشیشه  2-9-1پ 

 درصد( 900های دوجدارة عمودی پرشده با هوا )مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه 9-1پ جدول

ضخامت 

تیة هوا 
[mm] 

 K)]2[W/(m  glU.               ضریب انتقال حرارت  

های شیشه

 عادی

 nبا گسیلندگی عمود مفید  گسیل  های کمشیشه

۱۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۸۱/۱ ۸۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۴۱/۱ 

1 6/6 ۵/۸ 1/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ 

۱ 6/6 6/۸ ۸/۸ 6/۸ ۴/۸ ۵/۸ ۵/۸ 1/۸ 7/۸ 

6۱ ۱/۸ ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 6/۸ 6/۸ ۴/۸ ۵/۸ 

6۸ ۱/۸ 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 6/۸ ۴/۸ 

6۴ 7/۸ ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ ۸/۸ 

61 7/۸ ۴/6 1/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 

6۱ 7/۸ ۴/6 1/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 

۸۱ 7/۸ ۵/6 1/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 

 درصد( 85های دوجدارة عمودی پرشده با آرگون )مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه 2-1پ جدول 

ضخامت 

ا تیة هو

[mm] 

 K)]2[W/(m  glU.               ضریب انتقال حرارت  

های شیشه

 عادی

 nبا گسیلندگی عمود مفید  گسیل  های کمشیشه

۱۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۸۱/۱ ۸۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۴۱/۱ 

1 6/6 6/۸ ۸/۸ 6/۸ ۴/۸ ۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 1/۸ 

۱ ۱/۸ ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 6/۸ 6/۸ ۴/۸ 

6۱ ۱/۸ ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 6/۸ 

6۸ 7/۸ ۴/6 ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ 6/۸ 

6۴ 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ 

61 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 1/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ ۱/۸ 

6۱ 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ ۱/۸ 

۸۱ 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ 
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 درصد( 85های دوجدارة عمودی پرشده با کریپتون )رت شیشهمقادیر ضریب انتقال حرا 3-1پ جدول

ضخامت 

تیة هوا 
[mm] 

 K)]2[W/(m  glU.               ضریب انتقال حرارت  

های شیشه

 عادی

 nبا گسیلندگی عمود مفید  گسیل  های کمشیشه

۱۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۸۱/۱ ۸۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۴۱/۱ 

1 ۱/۸ 1/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ ۸/۸ 6/۸ 

۱ 7/۸ 6/6 ۵/6 1/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ 

6۱ 1/۸ ۸/6 6/6 ۵/6 1/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 

6۸ 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 1/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 

6۴ 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 1/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ ۱/۸ 

61 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ ۱/۸ 

6۱ 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ 

۸۱ 1/۸ ۸/6 ۴/6 ۵/6 7/6 ۱/6 ۱/6 ۱/۸ 6/۸ 

 های دوجدارة افقی )سقفی(شیشه  3-9-1پ 

 درصد( 900های دوجدارة افقی )سقفی( پرشده با هوا )مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه 4-1پ جدول

ضخامت 

تیة هوا 
[mm] 

 K)]2[W/(m  glU.               ضریب انتقال حرارت  

های شیشه

 عادی

 nبا گسیلندگی عمود مفید  گسیل  های کمشیشه

۱۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۸۱/۱ ۸۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۴۱/۱ 

1 1/6 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/6 ۱/6 6/6 ۸/6 ۸/6 

۱ ۵/6 ۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/6 

6۱ ۴/6 6/۸ ۴/۸ 1/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ 

6۸ ۴/6 6/۸ ۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ 

6۴ ۴/6 6/۸ ۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 7/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ 

61 ۴/6 ۸/۸ 6/۸ ۵/۸ 1/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ 

6۱ ۴/6 ۸/۸ 6/۸ ۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ 

۸۱ 6/6 ۸/۸ 6/۸ ۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ ۱/۸ 



 مبحث نوزدهم

۸61 

 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر   2-1پ

 جدارة سادهجدارهای نورگذر دارای شیشة تک  9-2-1پ 

جدارة ساده و با قاب فوتدی یا آلومینیرومی معمرولی سراخته شرده     اگر جدار نورگذر با شیشة تک

 باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط بازشو برابر است با: 

  K)]2[W/(m ۱/۵=  GU. عمودی است در حالتی که جدار

  K)]2[W/(m ۱/1=  GU. است افقرری در حالتی که جدار

شرود؛ و در صرورت   جداره در نظرر گرفتره مری   های چندهای چوبی، اثر قاب تنها با شیشهدر پنجره

های فوتدی و آلومینیرومی سراده بره کرار بررده      جداره، ضرایب همانند قابکاربرد آن با شیشة تک

 شود.می

 جدارهای نورگذر دارای انواع شیشة دوجداره  2-2-1پ

ت، ، تزم اسر G(U(برای محاسبة ضریب انتقال حرارت یک جردار نورگرذر دارای شیشرة دوجرداره     

، ضرریب انتقرال حررارت قراب     gl(U(ای عالوه بر مقدار ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشه

نیز مشخص شود. در تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، نکات زیر باید در  fr(U(بازشو 

 نظر قرار گیرد:

و  ۱/۴، ۱/6شرکن، سره مقردار    برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو فلزی با حررارت  -

۱/۵  .K)]2[W/(m  هرا در  است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابدر نظر گرفته شده

نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب فلزی با قطع حرارتری،  گواهی

 شود.در نظر گرفته می K)]2[W/(m. ۱/۵برابر 

  ۵/۸و  ۱/6، ۵/6سره مقردار    سری، ویبرای ضریب انتقرال حررارت متوسرط قراب بازشرو پری       -

.K)]2[W/(m  هرا در  است. در صرورتی کره مشخصرات حرارتری قراب     در نظر گرفته شده

 ۵/۸سری، برابرر   وینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب پیگواهی

.K)]2[W/(m شود.در نظر گرفته می 

 [W/(m.K)]  6۱/۱و  66/۱مقردار   برای ضریب هدایت حرارت متوسط قاب بازشو چوبی، دو -

نامه فنی ارائره  ها در گواهیاست. در صورتی که مشخصات حرارتی قاب در نظر گرفته شده



 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها:  1 وستیپ

۸67 

در نظرر   [W/(m.K)] 6۱/۱نشده باشد، ضریب هدایت حرارت متوسط قاب چروبی، برابرر   

 شود.گرفته می

(، ۱-۱جردول پ ترا   7-۱جردول پ های تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر )در جدول -

 ۱/۸و  ۸/6گسریل( برین   ای )سراده یرا کرم   ضریب انتقال حررارت متوسرط بخرش شیشره    

.K)]2[W/(m است. در صرورتی کره ضرریب انتقرال حررارت متوسرط       در نظر گرفته شده

باشد، در جدول مربوط به قاب مورد استفاده، ضریب انتقال حرارت  ۱/۸ای بیش از  شیشه

 شود.شده تعیین میاعداد ارائه یابیجدار نورگذر با برون

، برر حسرب نروع    G(U(، ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر ۱-۱جدول پتا  7-۱جدول پدر 

، درج شرده  fr(U(و نوع و ضرریب انتقرال حررارت قراب      U)gl(بازشو، ضریب انتقال حرارت شیشه 

 است. 

های مربوط به پنجره  ۱-۱جدول پهای با قاب فلزی حرارت شکن، مربوط به پنجره 7-۱جدول پ

 های با قاب چوبی است.مربوط به پنجره ۱-۱جدول پسی و ویبا قاب پی

 

 



 مبحث نوزدهم

۸6۱ 

 frUو  glUبر حسب  GUشکن ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت 7-1پ جدول

 نوع جدار 

 نورگذر

glU بخش نورگذر 

[.K2W/m] 

GU  جدار نورگذر بر حسبfrU قاب [.K2W/m] 

Ufr = 3/0 Ufr = 4/0 Ufr = 5/0 

 پنجرة

 

 لوالیی 

۸/6 ۸/۸ ۵/۸ ۱/۸ 
6/6 6/۸ 1/۸ ۱/۸ 
۴/6 6/۸ 7/۸ 6 
۵/6 ۴/۸ 7/۸ 6/6 
1/6 ۵/۸ ۱/۸ 6/6 
7/6 ۵/۸ ۱/۸ ۸/6 
۱/6 1/۸ ۱/۸ 6/6 
۱/6 7/۸ 6 6/6 
۸ 7/۸ 6 ۴/6 
6/۸ 7/۸ 6 ۴/6 
۸/۸ ۱/۸ 6/6 ۴/6 
6/۸ ۱/۸ ۸/6 ۵/6 
۴/۸ ۱/۸ ۸/6 1/6 
۵/۸ 6 6/6 1/6 
1/۸ 6 ۴/6 7/6 
7/۸ 6/6 ۴/6 ۱/6 
۱/۸ 6/6 ۵/6 ۱/6 
۱/۸ ۸/6 1/6 ۱/6 

 ایدر پنجره

 

 لوالیی 

۸/6 6/۸ ۴/۸ 7/۸ 
6/6 ۸/۸ ۵/۸ ۱/۸ 
۴/6 ۸/۸ ۵/۸ ۱/۸ 
۵/6 6/۸ 1/۸ ۱/۸ 
1/6 ۴/۸ 7/۸ 6 
7/6 ۵/۸ 7/۸ 6 
۱/6 ۵/۸ ۱/۸ 6/6 
۱/6 1/۸ ۱/۸ ۸/6 
۸ 1/۸ ۱/۸ ۸/6 
6/۸ 1/۸ ۱/۸ ۸/6 
۸/۸ 7/۸ 6 6/6 
6/۸ ۱/۸ 6/6 ۴/6 
۴/۸ ۱/۸ 6/6 ۴/6 
۵/۸ ۱/۸ ۸/6 ۵/6 
1/۸ 6 6/6 1/6 
7/۸ 6/6 ۴/6 1/6 
۱/۸ 6/6 ۴/6 7/6 
۱/۸ ۸/6 ۵/6 ۱/6 



 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها:  1 وستیپ

۸6۱ 

 rfUو  glUبر حسب  GUشکن ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت 7-1پادامة 

 نوع جدار 

 نورگذر

glU بخش نورگذر 

[.K2W/m] 

GU  جدار نورگذر بر حسبfrU قاب [.K2W/m] 

Ufr = 3/0 Ufr = 4/0 Ufr = 5/0 

 پنجرة

 

 کشویی 

۸/6 - 6/۸ 1/۸ 
6/6 - ۴/۸ 1/۸ 
۴/6 - ۵/۸ 7/۸ 
۵/6 - ۵/۸ ۱/۸ 
1/6 - 1/۸ ۱/۸ 
7/6 - 7/۸ ۱/۸ 
۱/6 - ۱/۸ 6 
۱/6 - ۱/۸ 6/6 
۸ - ۱/۸ 6/6 
6/۸ - ۱/۸ 6/6 
۸/۸ - ۱/۸ ۸/6 
6/۸ - 6 6/6 
۴/۸ - 6/6 ۴/6 
۵/۸ - ۸/6 ۴/6 
1/۸ - ۸/6 ۵/6 
7/۸ - 6/6 1/6 
۱/۸ - ۴/6 7/6 
۱/۸ - ۵/6 7/6 

 ایدر پنجره

 

 کشویی 

۸/6 - 6/۸ 6/۸ 
6/6 - ۸/۸ ۴/۸ 
۴/6 - 6/۸ ۵/۸ 
۵/6 - ۴/۸ 1/۸ 
1/6 - ۵/۸ 7/۸ 
7/6 - ۵/۸ 7/۸ 
۱/6 - 1/۸ ۱/۸ 
۱/6 - 7/۸ ۱/۸ 
۸ - ۱/۸ 6 
6/۸ - ۱/۸ 6 
۸/۸ - ۱/۸ 6 
6/۸ - ۱/۸ 6/6 
۴/۸ - 6 ۸/6 
۵/۸ - 6/6 6/6 
1/۸ - ۸/6 ۴/6 
7/۸ - ۸/6 ۴/6 
۱/۸ - 6/6 ۵/6 
۱/۸ - ۴/6 1/6 



 مبحث نوزدهم

۸۴۱ 

 frUو  glUبر حسب  GUسی ویضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی 8-1پ جدول

 نوع جدار 

 نورگذر

glU بخش نورگذر 

[.K2W/m] 

GU  جدار نورگذر بر حسبfrU قاب [.K2W/m] 

Ufr = 9/5 Ufr = 9/8 Ufr = 2/5 

 پنجرة

 

 لوالیی 

۸/6 1/6 7/6 ۸ 
6/6 7/6 ۱/6 6/۸ 
۴/6 7/6 ۱/6 6/۸ 
۵/6 ۱/6 ۱/6 ۸/6 
1/6 ۱/6 ۸ 6/۸ 
7/6 ۸ ۸ 6/۸ 
۱/6 ۸ 6/۸ ۴/۸ 
۱/6 6/۸ ۸/۸ ۴/۸ 
۸ 6/۸ ۸/۸ ۵/۸ 
6/۸ 6/۸ ۸/۸ ۵/۸ 
۸/۸ ۸/۸ 6/۸ ۵/۸ 
6/۸ 6/۸ ۴/۸ 1/۸ 
۴/۸ 6/۸ ۴/۸ 1/۸ 
۵/۸ ۴/۸ ۵/۸ 7/۸ 
1/۸ ۵/۸ 1/۸ ۱/۸ 
7/۸ 1/۸ 1/۸ ۱/۸ 
۱/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ 
۱/۸ 7/۸ ۱/۸ 6 

 ایدر پنجره

 

 لوالیی 

 

 

۸/6 1/6 7/6 ۸ 
6/6 7/6 ۱/6 ۸ 
۴/6 7/6 ۱/6 6/۸ 
۵/6 ۱/6 ۱/6 ۸/۸ 
1/6 ۱/6 ۸ ۸/۸ 
7/6 ۸ ۸ 6/۸ 
۱/6 ۸ 6/۸ ۴/۸ 
۱/6 6/۸ ۸/۸ ۴/۸ 
۸ 6/۸ ۸/۸ ۵/۸ 
6/۸ 6/۸ ۸/۸ ۵/۸ 
۸/۸ ۸/۸ 6/۸ ۵/۸ 
6/۸ 6/۸ ۴/۸ 1/۸ 
۴/۸ 6/۸ ۴/۸ 1/۸ 
۵/۸ ۴/۸ ۵/۸ 7/۸ 
1/۸ ۵/۸ 1/۸ ۱/۸ 
7/۸ 1/۸ 1/۸ ۱/۸ 
۱/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ 
۱/۸ 7/۸ ۱/۸ 6 



 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها:  1 وستیپ

۸۴6 

 frUو  glUبر حسب  GUسی ویضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پی 8-1جدول پادامة 

 نوع جدار 

 نورگذر

glU بخش نورگذر 

[.K2W/m] 

GU  جدار نورگذر بر حسبfrU قاب [.K2W/m] 

Ufr = 9/5 Ufr = 9/8 Ufr = 2/5 

 پنجرة

 

 کشویی 

۸/6 - - ۱/6 
6/6 - - ۸ 
۴/6 - - 6/۸ 
۵/6 - - 6/۸ 
1/6 - - ۸/۸ 
7/6 - - 6/۸ 
۱/6 - - 6/۸ 
۱/6 - - ۴/۸ 
۸ - - ۴/۸ 
6/۸ - - ۴/۸ 
۸/۸ - - ۵/۸ 
6/۸ - - 1/۸ 
۴/۸ - - 1/۸ 
۵/۸ - - 7/۸ 
1/۸ - - ۱/۸ 
7/۸ - - ۱/۸ 
۱/۸ - - ۱/۸ 
۱/۸ - - 6 

 ایدر پنجره

 

 کشویی 

 

 بدون آستانه

 

 

۸/6 - - ۱/6 
6/6 - - ۱/6 
۴/6 - - ۸ 
۵/6 - - 6/۸ 
1/6 - - 6/۸ 
7/6 - - ۸/۸ 
۱/6 - - 6/۸ 
۱/6 - - ۴/۸ 
۸ - - ۴/۸ 
6/۸ - - ۴/۸ 
۸/۸ - - ۵/۸ 
6/۸ - - 1/۸ 
۴/۸ - - 1/۸ 
۵/۸ - - 7/۸ 
1/۸ - - ۱/۸ 
7/۸ - - ۱/۸ 
۱/۸ - - 6 
۱/۸ - - 6 



 مبحث نوزدهم

۸۴۸ 

 fUو  gUبر حسب  WUسی ویتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پیضریب ان 8-1پادامة 

 نوع جدار 

 نورگذر

glU بخش نورگذر 

[.K2W/m] 

GU  جدار نورگذر بر حسبfrU قاب [.K2W/m] 

Ufr = 9/5 Ufr = 9/8 Ufr = 2/5 

 ایدر پنجره

 

 کشویی 

 

 با آستانه

 

 

۸/6 1/6 ۱/6 6/۸ 
6/6 7/6 ۱/6 6/۸ 
۴/6 ۱/6 ۱/6 ۸/۸ 
۵/6 ۱/6 ۱/6 ۸/۸ 
1/6 ۱/6 ۸ 6/۸ 
7/6 ۱/6 6/۸ ۴/۸ 
۱/6 ۸ 6/۸ ۴/۸ 
۱/6 6/۸ ۸/۸ ۵/۸ 
۸ 6/۸ ۸/۸ ۵/۸ 
6/۸ 6/۸ ۸/۸ ۵/۸ 
۸/۸ ۸/۸ 6/۸ ۵/۸ 
6/۸ ۸/۸ 6/۸ 1/۸ 
۴/۸ 6/۸ ۴/۸ 7/۸ 
۵/۸ ۴/۸ ۵/۸ 7/۸ 
1/۸ ۴/۸ ۵/۸ ۱/۸ 
7/۸ ۵/۸ 1/۸ ۱/۸ 
۱/۸ 1/۸ 7/۸ ۱/۸ 
۱/۸ 1/۸ 7/۸ 6 

 



 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها:  1 وستیپ

۸۴6 

 frو  glUبر حسب  GUضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی  1-1پ جدول

 نوع جدار 
 نورگذر

glU بخش نورگذر 
[.K2W/m] 

GU  جدار نورگذر بر حسبfr قاب 
[.K2W/m] 
fr = 0/93 fr = 0/98 

 پنجرة
 

 لوالیی 

۸/6 ۱/6 ۱/6 
6/6 ۱/6 ۸ 
۴/6 ۱/6 6/۸ 
۵/6 ۸ 6/۸ 
1/6 ۸ ۸/۸ 
7/6 6/۸ ۸/۸ 
۱/6 ۸/۸ 6/۸ 
۱/6 ۸/۸ ۴/۸ 
۸ 6/۸ ۴/۸ 
6/۸ 6/۸ ۴/۸ 
۸/۸ ۴/۸ ۵/۸ 
6/۸ ۴/۸ ۵/۸ 
۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 
۵/۸ 1/۸ 7/۸ 
1/۸ 1/۸ ۱/۸ 
7/۸ 7/۸ ۱/۸ 
۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ 
۱/۸ ۱/۸ 6 

 در
  

 ایپنجره
 

 لوالیی 
 

 بدون
 

 آستانه
 
 یا

 
 کشویی

۸/6 7/6 ۱/6 
6/6 ۱/6 ۱/6 
۴/6 ۱/6 ۸ 
۵/6 ۸ 6/۸ 
1/6 ۸ 6/۸ 
7/6 6/۸ ۸/۸ 
۱/6 ۸/۸ 6/۸ 
۱/6 ۸/۸ ۴/۸ 
۸ 6/۸ ۴/۸ 
6/۸ 6/۸ ۴/۸ 
۸/۸ ۴/۸ ۵/۸ 
6/۸ ۴/۸ ۵/۸ 
۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 
۵/۸ 1/۸ 7/۸ 
1/۸ 7/۸ ۱/۸ 
7/۸ 7/۸ ۱/۸ 
۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ 
۱/۸ ۱/۸ 6 



 مبحث نوزدهم

۸۴۴ 

 frو  glUبر حسب  GUار نورگذر با قاب چوبی ضریب انتقال حرارت جد 1-1جدول پادامة 

 نوع جدار 

 نورگذر

glU بخش نورگذر 

[.K2W/m] 

GU  جدار نورگذر بر حسبfr قاب 

[.K2W/m] 

fr = 0/93 fr = 0/98 

 در

 

 ایپنجره

 

 لوالیی 

 

 با

 

 آستانه

 

۸/6 ۱/6 ۸ 
6/6 ۱/6 6/۸ 
۴/6 ۸ 6/۸ 
۵/6 ۸ ۸/۸ 
1/6 6/۸ ۸/۸ 
7/6 6/۸ 6/۸ 
۱/6 ۸/۸ ۴/۸ 
۱/6 6/۸ ۴/۸ 
۸ 6/۸ ۴/۸ 
6/۸ 6/۸ ۴/۸ 
۸/۸ 6/۸ ۵/۸ 
6/۸ ۴/۸ 1/۸ 
۴/۸ ۵/۸ 1/۸ 
۵/۸ ۵/۸ 7/۸ 
1/۸ 1/۸ 7/۸ 
7/۸ 7/۸ ۱/۸ 
۱/۸ 7/۸ ۱/۸ 
۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ 

 

 های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر مثال  3-1پ 

 رت یک پنجره با مشخصات زیر:تعیین ضریب انتقال حرا (6مثال 

 سی، لوتییوینوع قاب: پی -

 K)]2[W/(m ۱/6=  frU.نامة فنی: ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهی -

 نوع شیشه: دوجداره -

 درصد آرگون ۱۵گاز موجود میان دو شیشه:  -

 مترمیلی 6۱فاصلة داخلی بین دو شیشه:  -

 گسیلهای کموضعیت گسیلندگی شیشه: بدون تیه -

 



 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها:  1 وستیپ

۸۴۵ 

-۱پ (. به این منظرور، از بخرش   6-۱پ بتدا باید ضریب انتقال حرارت شیشه تعیین شود )بخش ا

های دو جدارة عمرودی  مربوط به شیشه ۸-۱جدول پهای دوجدارة عمودی، ، با عنوان شیشه6-۸

مترری  میلی 6۱شود. مطابق این جدول، و با توجه به فاصله درصد آرگون استفاده می ۱۵پرشده با 

گسریل، ضرریب انتقرال حررارت شیشره از سرتون دوم       شیشه و عدم استفاده از پوشش کمبین دو 

 گردد.  تعیین می K)]2[W/(m. ۱/۸جدول،   

نامة تأییدکنندة وجود گاز و حفرظ  این توضیح را باید افزود که اگر پنجره مورد استفاده فاقد گواهی

جردول  هوا مرالك محاسربه قررار گیررد )    برداری باشد، باید مقادیر مربوط به آن در طول دورة بهره

 (.  6-۱پ

(. در ایرن  ۸-۱پ در مرحلة بعد، باید به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر پرداخت )بخرش  

شرود. در  استفاده می ۱-۱جدول پسی است، بنابراین برای آن از ویمثال، قاب پنجره از جنس پی

مربوط به شیشة دارای ضریب انتقرال حررارت   های لوتیی این جدول، ردیف بخش مربوط به پنجره

۱/۸ .K)]2[W/(m گیریم. در این ردیف، سه ضرریب انتقرال حررارت متفراوت بررای      را در نظر می

سری اسرت. برا    ویپنجره داده شده است، که مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قراب پری  

 K)]2[W/(m. ۱/6سری  ویب پری نامة فنی، ضریب انتقال حررارت قرا  توجه به آنکه، مطابق گواهی

تعیرین   K)]2[W/(m. 7/۸است، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون چهارم جدول، برابر 

 شود.می

 ای با مشخصات زیر:تعیین ضریب انتقال حرارت پنجره (۸مثال 

 شکن، لوتیینوع قاب: آلومینیومی حرارت -

 امشخصنامه فنی: نضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهی -

 نوع شیشه: دوجداره -

 درصد هوا 6۱۱گاز موجود در فاصله میان دو شیشه:  -

 مترمیلی 6۸فاصله داخلی بین دو شیشه:  -

 ، مورد تأیید یک مرجع معتبر ۸/۱وضعیت گسیلندگی شیشه: گسیلندگی عمود مفید  -

 



 مبحث نوزدهم

۸۴1 

ه ، کره مربروط بر   ۸-6-۱پ بخرش   6-۱جدول پبرای تعیین ضریب انتقال حرارت شیشه، ابتدا از 

متری میلی 6۸شود. سپس با توجه به ضخامت های دوجدارة پرشده با هوا است، استفاده میشیشه

 K)]2[W/(m. ۱/۸ ، ضرریب انتقرال حررارت شیشره برابرر      ۸/۱تیة هوا و گسیلندگی عمود مفیرد  

 گردد.  تعیین می

پ بخرش   7-۱پجردول  در مرحلة بعد، به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، با استفاده از 

های لوتیی شود. در بخش پنجرهشکن است، پرداخته میهای فلزی حرارت، که مربوط به قاب۱-۸

توجره   K)]2[W/(m. ۱/۸این جدول، به ردیرف مربروط بره شیشرة دارای ضرریب انتقرال حررارت        

شود. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت درج شرده بررای پنجرره مربروط بره سره       می

پنجرره فاقرد    کنریم قراب  شکن است. اگر فررض  انتقال حرارت متفاوت قاب فلزی با حرارت ضریب

در نظرر بگیرریم و بره ایرن      ۵نامة فنی است، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب را باید برابر گواهی

 K)]2[W/(m. ۴/6، برابرر  7-۱جردول پ ترتیب، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون آخر 

 گردد.تعیین می



 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها:  1 وستیپ

۸۴7 

 ضرایب انتقال حرارت درها  4-1پ 

مقادیر داده شده در این بخش مربروط بره درهرای مترداول اسرت. در صرورتی کره بررای درهرا از          

نامة فنی معتبر نیز ضرایب انتقال حررارت ارائره   های حرارتی خاصی استفاده شود و در گواهیعایق

در غیر این صورت، تزم است مقادیر داده تواند مالك محاسبه قرار گیرد. شده باشد، آن ضرایب می

 مورد استفاده قرار گیرد. 6۱-۱جدول پ شده در 

 

 ضرایب انتقال حرارت درها 90-1پجدول 

 نوع در جنس در

 ضریب

 انتقال حرارت در
 

.K]2[W/mD    U 

 در 

 چوبی معمولی

 ۵/6 توپر

 ۱/۴ درصد 6۱جداره، سطح شیشه کمتر از تک با شیشة

 ۵/۴ درصد 1۱و  6۱جداره، سطح شیشه بین کت با شیشة

 6/6 متر یا بیشترمیلی 1با تیة هوای  با شیشة دوجداره

 در 

 فلزی معمولی

 ۱/۵ تمام فلز

 ۱/۵ جدارهبا شیشة تک

 ۱/۵ درصد 6۱با شیشة دوجداره، سطح شیشه کمتر از 

 ۱/۴ درصد 1۱و  6۱با شیشة دوجداره، سطح شیشه بین 

 ۱/۵ جدارهبا شیشة تک ایهشیشدر تمام

 





 

۸۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :90 پیوست

 

 هابانسایه

 



 مبحث نوزدهم

۸۵۱ 

 هابانسایه  90پ 

شرهر   ۸61ها، در جهات مختلف سراختمان، در  پنجره باندر این پیوست، زوایای مناسب برای سایه

بران افقری و   های مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویة سرایه گردد. در جدولکشور، ارائه می

گیری پنجره، بیان شده است. با استخراج این های مختلف جهتبرای حالت ،بان عمودیهزاویة سای

گرردد. در  های افقی و عمودی به سرادگی مشرخص مری   بانزوایا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایه

بران افقری   بان عمودی و زاویة سایهسایه ها، زاویةبانگیری پنجره، نمای سایه، جهت6-6۱پشکل 

 نشان داده شده است.

  
 های افقی و عمودیباننمای پنجره و سایه گیری پنجرهجهت

 

 

 

 
 افقی بانزاویة سایه -مقطع عمودی  عمودی بانزاویة سایه -مقطع افقی 

 بان افقی و عمودی زوایای جهت پنجره و زاویة سایه 9-90پشکل 



 هابانسایه : 90 وستیپ

۸۵6 

 های مندرج در این پیوست، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:استفاده از جدولبرای 

بان عمودی باید فقط در سمت شرق است و بیانگر آن است که سایه« شرقی»مخفف « ش» -

 پنجره قرار گیرد.

بان عمودی باید فقرط در سرمت غررب    است و بیانگر آن است که سایه« غربی»مخفف « غ» -

 د.پنجره قرار گیر

بان عمودی باید فقط در سمت شمال است و بیانگر آن است که سایه« شمالی»مخفف « ل» -

 پنجره قرار گیرد.

بران عمرودی بایرد فقرط در سرمت      است و بیانگر آن است کره سرایه  « جنوبی»مخفف « ج» -

 جنوب پنجره قرار گیرد.

ر دو سمت پنجرره  بان عمودی باید داست و بیانگر آن است که سایه« طرفین»مخفف « ط» -

 قرار گیرد.

 است. « بان عمودی متحرك مقابل تمام پنجرهسایه»جانشین عبارت « ع.م» -

بان افقی و عمودی توصیه شده باشد، بایرد از هرر   چنانچه برای یک پنجره هر دو زاویة سایه -

 بان استفاده گردد.دو نوع سایه

ترروان رج نشررده باشررد، مرریدر صررورتی کرره محررل اسررتقرار سرراختمانی در ایررن پیوسررت د -

 ترین شهر را مالك گرفت.  های مربوط به نزدیکبانسایه

بران آن بایرد   ها، مقادیر زوایای سایهگیری پنجره در جدولدر صورت ذکر نشدن زاویة جهت -

 یابی مقادیر، تعیین گردد.  گیری پنجره، یا از طریق درونترین جهتمطابق با مقادیر نزدیک

هرا، توصریه   بران اند، با توجه به عمرق زیراد سرایه   مشخص شده *ه با عالمت در شهرهایی ک -

 شده، روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد شود.بان ارائهشود ضمن رعایت زوایای سایهمی
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 های حرارتیهای محاسبة پلروش
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 های حرارتیعلل بروز پل  9-99پ 

 عبارت است از: هاآنترین های حرارتی در ساختمان دتیل مختلفی دارد، که مهمپل ایجاد

 

وجود قطعات یا اجزایی، با ضریب هدایت حرارت زیاد، در پوستة خارجی سراختمان کره بره     -

های فروتدی  یابند، مانند پروفیلصورت موضعی یا گسترده از داخل به خارج جدار ادامه می

 ها؛  در دیوارها و سقف

هرایی از پوسرتة   هرای حرارتری، کره در بخرش    تغییر ضخامت موضعی مصالح، خصوصاً عایق -

 گردد؛خارجی سبب کاهش مقاومت حرارتی می

های اتصال پوسرتة خرارجی   های حرارتی، در محلها، خصوصاً عایقتداوم نداشتن بعضی تیه -

 های داخلی، ...(.طبقات، تیغه به جدارهای داخلی )کف

میرزان قابرل تروجهی افرزایش      گردند انتقال حرارت از پوستة خارجی بهی حرارتی موجب میهاپل

درصد از کل انتقال حرارت ساختمان را  ۴۱تواند حدود ها، این افزایش مییابد. در برخی ساختمان

های حرارتی، ایجاد یا تشدید میعران سرطحی در اوقرات سررد سرال      شود. از دیگر تبعات پلشامل 

 است. 

به همین علت، تزم است در طراحی پوسته خارجی ساختمان، عالوه برر محاسربة انتقرال حررارت     

هرای حرارتری نیرز    ای ناشی از پرل )سطحی( از اجزای پوسته خارجی، انتقال حرارت خطی یا نقطه

 محاسبه گردد.  

 طور کلی، دو گونه است:پل حرارتی، به

 [W/m.K]بره واحرد    انتقال حررارت خطری   حرارتی خطی، یا دو بعدی، که با ضریب  پل -

شود. برای مثال، اتصال یک دیوار خارجی با عایق از داخل بره کرف طبقرات. در    تعریف می

ها برابر حاصل ضرب ضرریب انتقرال حررارت خطری و     این حالت، انتقال حرارت از این پل

 طول پل حرارتی است.

 [W/K]بره واحرد    ای حرارت نقطره پل حرارتی موضعی، یا سه بعدی، که با ضریب انتقال  -

 شود. برای مثال، اتصال کف طبقه به دو دیوار متعامد پوستة خارجی.تعریف می
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های برای محاسبة انتقال حرارت خطی طرح، باید عالوه بر تعیین ضرایب انتقال حرارت )خطی( پل

فضراهای   حرارتی پوستة خارجی، که دارای مشخصات حرارتری متفراوتی هسرتند یرا در مجراورت     

ها نیز مشخص گردد. ایرن مقرادیر   های هر یک از پلاند، طولمتفاوتی از نظر کنترل دما قرار گرفته

هاسرت، کره در   های مجاور هوا، درها و پنجرهها، کفهای خالص انواع اتصال دیوارها، بامشامل طول

هرا، بایرد ابعراد    این طرول  اند. در محاسبهنشده، قرار گرفتههای کنترلمجاورت فضای خارج، یا فضا

 داخلی فضاها مالك قرار گیرد.

( یا با اسرتفاده  6-66توان با محاسبه )مطابق بند پ ها را میتعیین میزان ضریب انتقال حرارتی پل

 دست آورد. ( به۴-66شده )مطابق بند پ تعییناز جداول و مقادیر از پیش

هرای  ای، نیرازی بره محاسربه پرل    و موازنره  تزم به ذکر است در صورت استفاده از روش تجرویزی 

حرارتی نیست، زیرا در مقادیر مربوط به مقاومت حرارتی )روش تجویزی( و ضریب انتقرال حررارت   

است؛ ولی در موارد زیرر تزم اسرت انتقرال    گرفته شده در نظرهای حرارتی ای( اثر پل)روش موازنه

 ان نیز محاسبه گردد:های حرارتی پوستة خارجی ساختمحرارت )خطی( از پل

های نیاز انرژی ساختمان یرا روش کرارایی انررژی سراختمان اسرتفاده      در صورتی که از روش -

 شود

کاری حرارتی منقطع )از ای برای طراحی پوسته خارجی با عایقدر صورتی که از روش موازنه -

ارتی از خارج کاری حرشده برای حالت عایقداخل یا همگن( استفاده شود، و مقادیر تعیین

 مبنای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان قرار گیرد.

 های حرارتی شامل موارد زیر است:مقادیر پل

 های حرارتی پوستة خارجی  های پلمحاسبة طول  2-99پ 

 محیط کف و دیوار مجاور خاك؛ -

 های زیرین؛محیط کف -

 ؛ ضرب شود( ۸های میانی )که باید در عدد محیط سقف -

 های نهایی؛محیط سقف -
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 ضرب گردد(؛ ۸طول اتصاتت دیوارهای داخلی و خارجی )که باید در عدد  -

 طول اتصاتت بازشوها و جدارهای غیرنورگذر. -

 

 

 پل حرارتی دیوار مجاور خاك:   

L    

پل حرارتی تقاطع دیوارهای داخلی و 

 خارجی:

2 × H 

 پل حرارتی کف بین طبقات:

2 × (A+B) 

 های حرارتی در پوستة خارجی ساختمانطرح برخی از پل 9-99 پ شکل

کاری حرارتی یکپارچه و بدون انقطاع در محل تقاطع جدارها باشد، تعیرین اثرر   در صورتی که عایق

توان انتقال حرارت از پوستة خارجی ساختمان را برا مبنرا قررار    های حرارتی الزامی نیست و میپل

پوشی خواهند برود. امرا   های حرارتی قابل چشمکرد. در این صورت، پلدادن ابعاد خارجی محاسبه 

باشد، فقرط تزم اسرت   اگر ابعاد داخلی اجزای پوستة ساختمان مبنای کار در محاسبات قرار گرفته

درصرد   6۱ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای متقراطع ایجادکننردة پرل حرارتری بره میرزان       

 افزایش یابد.

هرای  اری حرارتی غیر یکپارچه و یا با انقطاع در محل تقاطع جدارها باشد، پلکدر صورتی که عایق

ها و مقادیر ارائه شده در این پیوست محاسربه  توان، بسته به مورد، با استفاده از روشحرارتی را می

های توان به جای محاسبة پلسازی محاسبات، میکرد. البته در این حالت نیز، برای تسریع و ساده

شرده در  رتی، ضرایب انتقال حرارت سطحی اجزای مورد نظر پوستة خارجی را در مقادیر تعیینحرا

 ضرب کرد. 6-66از جدول پ یک ردیف
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های حرارتی، براساس ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای پوستة ضرایب افزایشی معادل اثر پل 9-99پ جدول

 خارجی 

 ضریب انتقال حرارت

.K]2[W/m 
 ضریب افزایش

 ۵۱/6 ۸۱/۱کمتر از  

 ۱6/۸ 6۱/۱و    6۱/۱بین  

 ۴۵/۸ ۴۱/۱و    ۴۱/۱بین  

 61/۸ 1۱/۱و    ۵۱/۱بین  

 ۱6/6 ۱۱/۱و    7۱/۱بین  

 ۵۱/6 ۴۱/6و    ۱۱/6بین  

 6۱/6 ۱۱/6و    ۵۱/6بین  

 ۸۱/6 ۴۱/۸و    ۱۱/۸بین  

 ۸6/6 ۵۱/۸بیش از  

 روش محاسبه تعیین ضرایب انتقال حرارت )خطی( به  3-99پ 

و برا اسرتفاده از   6۸۵۱1تروان برر مبنرای اسرتاندارد ملری شرماره       های حرارتری را مری  محاسبة پل

بعدی )بسته به وضرعیت جردارها و شرکل    سازی دوبعدی یا سهافزارهای تخصصی معتبر و شبیهنرم

 حرارتی( انجام داد.   پل

شده مطابق با پیوست الف انتظارات تعیین افزار مورد استفاده بادر این صورت، تزم است انطباق نرم

 کنترل شود. 6۸۵۱1استاندارد ملی شماره 
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تعیین ضرایب انتقال حرارت )خطی( با استتفاده از جتداول و مقتادیر از      4-99پ 

 شدهتعیینپیش

هرای حرارتری   های حرارتی متداول آمده است. چنانچه پرل در این بخش، ضرایب انتقال حرارت پل

شده در این بخش انطباق کامل نداشته باشند، ضروری اسرت محاسربات   شرایط تعیین مورد نظر با

 صورت پذیرد. 6-66-پعددی طبق بند 

 های زیرین مجاور خاكکف  9-4-99پ

 کف روی خاك بدون عایق حرارتی  9-9-4-99پ

در مواردی که دیوار و کف ساختمان فاقد هر گونه عرایق حرارتری اسرت، ضررایب انتقرال حررارت       

سرازی داخرل و   خطی، در محل اتصال دیوار به کف روی خاك، برحسب اختالف ارتفراع برین کرف   

 گردد.تعیین می ۸-66، با استفاده از جدول پ(Z)سازی خارج از ساختمان محوطه

    
 حاالت مختلف اختالف تراز کف داخلی و محوطة ساختمان 2-99شکل پ 
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 حل اتصال دیوار به کف روی خاكضرایب انتقال حرارت خطی در م 2-99جدول پ

 

 

 کف روی خاك با عایق حرارتی   2-9-4-99پ

ورت پیرامونی صتوان در زیر تمام سطح کف، یا بهبرای کاهش انتقال حرارت از کف روی خاك، می

کاری حرارتی را اجرا کرد. در هر کردام از ایرن   صورت ادامه عایق حرارتی دیوار، عایقزیر کف، یا به

شرود:  کاری در محل تالقی کف و دیوار، سه حالرت در نظرر گرفتره مری    حاتت، بسته به نحوة عایق

 یافته و یکسره.  شده، کاهشقطع

 شدهعایق حرارتی قطع

گرردد  صرورت منقطرع اجررا مری    کاری حرارتی به محل تالقی کف و دیوار، عایقدر مواردی که، در 

ضریب انتقال حرارت خطی مربوط به اتصال کف   6-66(، جدول پ6-66های شکل پ)مانند نمونه

، عررض عرایق   zسرازی داخرل و محوطره    را، با توجه به پارامترهایی، از جمله اختالف ارتفراع کرف  

 ، داده است.rآن  ، و مقاومت حرارتیlحرارتی 

Z به متر  به[W/m.K] 

 ۱ -۱۱/1کمتر از 

 ۸۱/۱ -۱۵/۴تا      -۱۱/1از   

 ۴۱/۱ -۵۵/۸تا      -۱۱/۴از   

 1۱/۱ -۱۵/6تا      -۵۱/۸از   

 ۱۱/۱ -۸۵/6تا      -۱۱/6از   

 ۱۱/6 -7۵/۱تا      -۸۱/6از   

 ۸۱/6 -۴۵/۱تا      -7۱/۱از   

 ۴۱/6 -۸۵/۱تا      -۴۱/۱از   

 7۵/6 +۸۱/۱تا      -۸۱/۱از   

 6۱/۸ +۴۱/۱+   تا   ۸۵/۱از   

 6۵/۸ +۱۱/6+   تا   ۴۵/۱از   

 ۵۵/۸ +۵۱/6+   تا   ۱۵/6از   



 مبحث نوزدهم

۸7۸ 

  
 عایق پیرامونی افقی

 و دیوار فاقد عایق حرارتی
 عایق پیرامونی افقی

 و دیوار دارای عایق حرارتی 

  
 عایق سراسری زیر تمام کف
 و دیوار فاقد عایق حرارتی

 عایق سراسری زیر تمام کف
 و دیوار دارای عایق حرارتی 

 
 عایق پیرامونی عمودی

 عایق حرارتیو دیوار فاقد  
 شده در محل تالقی دیوار و کفکاری حرارتی کف روی خاك به صورت قطعهای مختلف عایقحالت 3-99پ شکل
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 شدهکاری قطعدر عایق [W/m.K] بر حسب ضریب انتقال حرارت خطی  3-99پ جدول

 
Z  
 )متر(

 عرض عایق

 )متر(

 (K/W2m.)مقاومت حرارتی عایق 

 ۸۱/۱ ۴۱/۱ 1۱/۱ ۱۱/۱ ۱۵/6 ۵۵/6 ۱۵/۸ 

 تا تا تا تا تا تا تا 

 6۵/۱ ۵۵/۱ 7۵/۱ ۱۱/6 ۵۱/6 ۱۱/۸ ۱۱/6 

ی(
افق
یا 
ی 
ود
عم
ی )
مون
یرا
ی پ
ارت
حر
ق 
عای

 

 ۱۵/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۱/6تا    ۸۵/۱ -7۵/۱تا    -۸۱/6از  
 ۱۵/6 ۱۵/6 ۱۵/6 6۱/6 6۱/6 6۱/6 6۵/6 ۱۱/6تا    ۸۵/۱ -۴۵/۱تا    -7۱/۱از  

 -۸۵/۱تا    -۴۱/۱از  
 6۵/6 ۸۱/6 ۸۱/6 ۸۵/6 ۸۵/6 ۸۵/6 6۱/6 ۴۱/۱تا    ۸۵/۱
 ۱۵/6 6۱/6 6۵/6 6۵/6 ۸۱/6 ۸۵/6 ۸۵/6 ۱۱/6تا    ۴۵/۱

 +۸۱/۱تا    -۸۱/۱از  
 ۴۱/6 ۴۵/6 ۴۵/6 ۵۱/6 ۵۱/6 ۵۵/6 1۱/6 ۴۱/۱تا    ۸۵/۱
 6۱/6 6۱/6 6۵/6 ۴۱/6 ۴۵/6 ۵۱/6 ۵۵/6 ۱۱/6تا    ۴۵/۱

 +۴۱/۱+  تا  ۸۵/۱از  

 1۵/6 7۱/6 7۱/6 7۵/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۱۱/6 6۱/۱تا    ۸۵/۱
 ۵۵/6 1۱/6 1۵/6 7۱/6 7۵/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۴۵/۱تا    6۵/۱
 ۴۵/6 ۵۱/6 ۵۵/6 1۱/6 1۵/6 7۵/6 ۱۵/6 1۵/۱تا    ۵۱/۱
 6۵/6 ۴۱/6 ۴۵/6 ۵۵/6 1۱/6 7۱/6 ۱۱/6 ۱۱/6تا    7۱/۱

 +۱۱/6+  تا  ۴۵/۱از  

 ۱۱/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۱۱/۸ ۱۱/۸ ۱۵/۸ 6۱/۸ 6۱/۱تا    ۸۵/۱
 ۱۱/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۱۱/۸ 6۱/۸ ۴۵/۱تا    6۵/۱
 1۵/6 7۱/6 7۵/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۱۵/6 ۱۵/۸ 1۵/۱تا    ۵۱/۱
 ۵۱/6 ۵۵/6 1۵/6 7۱/6 ۱۱/6 ۱۱/6 ۱۱/۸ ۱۱/6تا    7۱/۱

 +۵۱/6+  تا  ۱۵/6از  

 6۱/۸ 6۵/۸ ۸۱/۸ ۸۱/۸ ۸۵/۸ 6۱/۸ 6۵/۸ 6۱/۱تا    ۸۵/۱
 ۱۱/۸ ۱۵/۸ 6۱/۸ 6۵/۸ 6۵/۸ ۸۵/۸ 6۱/۸ ۴۵/۱تا    6۵/۱
 ۱۵/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۱۵/۸ 6۱/۸ 6۵/۸ ۸۵/۸ 1۵/۱تا    ۵۱/۱
 7۱/6 ۱۱/6 ۱۵/6 ۱۵/6 ۱۱/۸ 6۱/۸ ۸۱/۸ ۱۱/6تا    7۱/۱
 ۵۱/6 1۱/6 7۱/6 ۱۱/6 ۱۱/6 ۱۱/۸ 6۵/۸ ۵۱/6تا    ۱۵/6

اس
رت
 س
ی
ارت
حر
ق 
عای

ف
 ک
طح
 س
ام
تم
ر 
 زی
ی
ر

 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  -۱۱/1کمتر  از  
 6۵/۱ 6۵/۱ 6۵/۱ 6۵/۱ 6۵/۱ 6۵/۱ ۸۱/۱  -۱۵/۴تا    -۱۱/1از  
 6۱/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ 6۵/۱ 6۵/۱ 6۵/۱ ۴۱/۱  -۵۵/۸تا    -۱۱/۴از  
 ۴۱/۱ ۴۵/۱ ۴۵/۱ ۵۱/۱ ۵۱/۱ ۵۵/۱ ۵۵/۱  -۱۵/6تا    -۵۱/۸از  
 ۴۵/۱ ۵۵/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1۵/۱ 7۱/۱ 7۱/۱    -۸۵/6تا    -۱۱/6از  
 ۵۵/۱ 1۵/۱ 7۱/۱ 7۵/۱ ۱۱/۱ ۱۵/۱ ۱۱/۱    -7۵/۱تا    -۸۱/6از  
 1۵/۱ 7۵/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۵/۱ ۱۱/6 ۱۵/6    -۴۵/۱تا    -7۱/۱از  
 7۱/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۱/6 ۱۵/6 6۱/6 ۸۱/6  -۸۵/۱تا    -۴۱/۱از  
 ۱۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/6 6۵/6 ۸۵/6 6۵/6 ۴۵/6  +۸۱/۱تا    -۸۱/۱از  
 ۱۵/۱ ۱۵/6 ۸۱/6 6۱/6 ۴۵/6 ۵۵/6 7۱/6  +۴۱/۱+  تا  ۸۵/۱از  
 ۱۱/6 6۵/6 6۱/6 ۴۵/6 ۵۵/6 7۱/6 ۱۱/6  +۱۱/6+  تا  ۴۵/۱از  
 6۱/6 ۸۵/6 ۴۱/6 ۵۵/6 7۱/6 ۱۵/6 ۱۵/۸  +۵۱/6+  تا  ۱۵/6از  



 مبحث نوزدهم

۸7۴ 

 یافتهعایق حرارتی کاهش

تالقی با کف، با ضخامت کمتر و برا حفرظ ضرخامت    کاری دیوار در محل در برخی موارد، عایق

ای مقاومت حرارتری عرایق حرارتری    شود. البته در هیچ نقطهاصلی دیوار، در بخش زیر کف اجرا می

[ باشد. در این شرایط، ضریب انتقال حرارت خطری برا اسرتفاده از    K/W2m.] ۸۱/۱نباید کمتر از 

 آید.دست میبه ۴-66و با کسر مقادیر جدول پ 6-66مقادیر جدول پ

 

   
 عایق پیرامونی عمودی عایق سراسری عایق پیرامونی افقی

 یافتهکاری حرارتی کف روی خاك به صورت کاهشحاالت مختلف عایق 4-99پ شکل

 

 در حالت عایق حرارتی کاهش یافته مقادیر کاهش  4-99پ جدول

z )کاهش  )متر [W/m.K] 

 ۱۱/۱ -۴۵/۱ مساوی با کمتر از یا

 ۱۵/۱ -۸۵/۱ و -۴۱/۱بین 

 6۱/۱ -۸۱/۱ مساوی با بیشتر از یا
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 عایق حرارتی یکسره

در صورت ادامه یرافتن عرایق حرارتری از خرارج، ترا روی      

شالوده، ضریب انتقال حرارت خطی، بسته بره مقاومرت عرایق    

حرارتی و اختالف تراز داخرل و خرارج، برا اسرتفاده از مقرادیر      

، ۵-66شرده در جردول پ  دیر ارائره و کسر مقا 6-66جدول پ

  آید.دست میبه
کاری حرارتی عایق 5-99پ شکل 

 دیوار از خارج تا روی پی

 [W/m.K]سره در حالت عایق حرارتی یک مقادیر کاهش  5-99جدول پ

 R [m2.K/W]                               
  Z [m]   

 ۱۱/6تا  ۱۵/6 ۱۱/6تا  1۱/۱ ۵۵/۱تا  ۸۱/۱

 ۱ ۱ ۱ -۴۵/۱از یا مساوی با   کمتر

 6۱/۱ 6۱/۱ ۱۵/۱ -۸۵/۱و    -۴۱/۱بین 

 ۸۵/۱ ۸۱/۱ 6۵/۱ -۸۱/۱بیشتر از یا مساوی با 

 

 دیوارهای مجاور خاك  2-4-99پ

دیوار مجاور خراك، بسرته بره     ضرایب انتقال حرارت خطی 

عمق زیرزمین و ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار، با اسرتفاده از  

 گردد.، تعیین می1-66جدول پ

 
 

 حرارتانتقال  7-99پ شکل

 مجاور خاكی دیوار خطی 
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۸71 

 [W/(m.K)]دیوارهای مجاور خاك  ضرایب انتقال حرارت خطی  7-99پ جدول

Z [m] 

 K)]2[W/(m.ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار 

۴۱/۱ 

 تا

۴۱/۱ 

۵۱/۱ 

 تا

1۴/۱ 

1۵/۱ 

 تا

7۱/۱ 

۱۱/۱ 

 تا

۱۱/۱ 

۱۱/6 

 تا

6۱/6 

۸۱/6 

 تا

۴۱/6 

۵۱/6 

 تا

7۱/6 

۱۱/6 

 تا

6۱/۸ 

۸۱/۸ 

 تا

۵۱/۸ 

1۱/۸ 

 تا

۱۱/6 

6۱/6 

 تا

7۱/6 

 ۴۱/6 ۸۱/6 ۱۱/6 ۱۱/۸ 1۵/۸ ۴۵/۸ ۸۵/۸ ۱۵/۸ ۱۵/6 1۵/6 ۴۱/6 -۱۱/1کمتر از 

تا  -۱۱/1از 

۱۵/۵- 
6۱/6 ۵۱/6 7۱/6 ۱۱/6 ۱۵/۸ ۸۵/۸ ۴۵/۸ 1۵/۸ ۱۵/۸ ۱۱/6 ۸۱/6 

تا  -۱۱/۵از 

۱۵/۴- 
6۵/6 6۵/6 ۵۱/6 1۵/6 ۱۱/6 ۱۵/۸ ۸۵/۸ ۴۵/۸ 1۵/۸ ۱۱/۸ ۱۱/6 

تا  -۱۱/۴از 

۱۵/6- 
۱۱/6 6۵/6 6۱/6 ۴۵/6 1۵/6 ۱۵/6 ۱۱/۸ ۸۱/۸ 6۵/۸ ۵۵/۸ 7۱/۸ 

تا  -۱۱/6از 

۵۵/۸-   
۱۵/6 ۱۱/6 6۵/6 6۱/6 ۴۵/6 1۵/6 ۱۱/6 ۱۱/۸ 6۵/۸ 6۱/۸ ۵۱/۸ 

تا  -۵۱/۸از 

۱۵/۸-   
7۱/۱ ۱۵/۱ ۱۱/6 6۵/6 6۱/6 ۴۵/6 1۵/6 ۱۱/6 ۱۵/6 6۱/۸ 6۱/۸ 

تا   -۱۱/۸از 

۵/6-   
1۱/۱ 7۱/۱ ۱۵/۱ ۱۱/6 6۱/6 ۸۵/6 ۴۱/6 ۵۵/6 7۵/6 ۱۱/6 ۱۵/۸ 

تا  -۵۱/6از 

۱۵/6- 
۴۵/۱ ۵۵/۱ 1۵/۱ 7۵/۱ ۱۱/۱ ۱۱/6 6۵/6 6۱/6 ۴۵/6 1۱/6 7۵/6 

تا  -۱۱/6از 

7۵/۱- 
6۵/۱ ۴۱/۱ ۵۱/۱ 1۱/۱ 1۵/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۵/6 6۵/6 6۱/6 ۴۱/6 

تا  -7۱/۱از 

۴۵/۱- 
۸۱/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۴۱/۱ ۵۱/۱ ۵۵/۱ 1۵/۱ 7۵/۱ ۱۵/۱ ۱۵/۱ 6۱/6 

تا  -۴۱/۱از 

۸۵/۱- 
6۱/۱ 6۵/۱ ۸۱/۱ ۸۵/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ ۴۱/۱ ۴۵/۱ ۵۵/۱ 1۱/۱ 7۱/۱ 

تا  -۸۱/۱از 

۱۱/۱+ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
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 نشدههای مجاور خارج یا فضای کنترلاتصاالت متداول کف  3-4-99پ

 ی دارای عایق از داخلاتصال کف با عایق از خارج با دیوار بتن

اتصرال دیروار بتنری برا      ضرایب انتقال حرارت خطی 

عایق از داخل بره کرف برا عرایق از خرارج بسرتگی بره        

دارد و برا مقرادیر    2eو ضخامت دیروار   1eضخامت کف 

 گردد.تعیین می 7-66جدول پ

 
از خارج با  قیاتصال کف با عا 7-99پ شکل

 از داخل قیعا یدارا یبتن وارید

اتصال دیوار بتنی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج  ضرایب انتقال حرارت خطی  7-99پ لجدو

[W/(m.K)] 

 e1 (cm) 
۱/6۵ ۵/67 ۱/۸۱ ۵/۸۸ ۱/۸۵ ۵/۸7 ۱/6۱ 

e2 (cm)  

 6۱/۱ 61/۱ 6۴/۱ 66/۱ ۸۱/۱ ۸1/۱ ۸۴/۱ 6۱تا  6۵

 61/۱ 6۴/۱ 66/۱ ۸۱/۱ ۸7/۱ ۸۵/۱ ۸۸/۱ ۸۵تا  ۸۱

 

 اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق از داخل

اتصرال دیروار بتنری برا      ضرایب انتقال حرارت خطی 

عایق از داخل به کف با عایق از خارج به ضرخامت کرف   

1e  2و ضخامت دیوارe    بستگی دارد و با مقرادیر جردول

 گردد.تعیین می ۱-66پ

 
ج با از خار قیاتصال کف با عا 8-99پ شکل

 از داخل قیعا یدارا بنایی وارید
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اتصال دیوار بنایی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج  ضرایب انتقال حرارت خطی  8-99پ جدول

[W/(m.K)] 

 e1 (cm) 
۱/6۵ ۵/67 ۱/۸۱ ۵/۸۸ ۱/۸۵ ۵/۸7 ۱/6۱ 

e2 (cm)  

 61/۱ 66/۱ 66/۱ ۸۱/۱ ۸۵/۱ ۸6/۱ ۸6/۱ 6۱تا  6۵

 66/۱ 66/۱ ۸۱/۱ ۸1/۱ ۸۴/۱ ۸۸/۱ 6۱/۱ ۸۵تا  ۸۱

   اتصال کف با عایق از داخل با دیوار داخلی

اتصال دیوار بتنی داخلری   ضرایب انتقال حرارت خطی 

و ضرخامت   1eبه کف با عایق از داخل به ضرخامت کرف   

تعیرین   ۱-66بستگی دارد و با مقادیر جدول پ 2eدیوار 

 گردد.می

 
از داخل با  قیبا عا اتصال کف 1-99پ شکل

 یداخل وارید

 [W/(m.K)]اتصال دیوار داخلی به کف زیرین با عایق از داخل  ضرایب انتقال حرارت خطی  1-99پ جدول

 e1 (cm) 
۱/6۵ ۵/67 ۱/۸۱ ۵/۸۸ ۱/۸۵ ۵/۸7 ۱/6۱ 

e2 (cm)  

 ۴۵/۱ ۴۸/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ 6۸/۱ ۸۱/۱ ۸۴/۱ 6۱تا  6۵

 66/۱ 66/۱ ۸۱/۱ ۸1/۱ 6۱/۱ ۸1/۱ ۸۸/۱ ۸۵تا  ۸۱

 



 یحرارت یهامحاسبة پل یهاروش : 99 وستیپ

۸7۱ 

  های میانیاتصاالت متداول سقف  4-4-99پ

های بین اتصال سقف ضرایب انتقال حرارت خطی 

طبقات به دیوارهرای خرارجی برا عرایق از داخرل بره       

بسرتگی دارد و   2eو ضخامت دیوار  1eضخامت سقف 

 گردد.تعیین می ۱-66با مقادیر جدول پ

 
 یانیم یهافاتصاالت متداول سق 90-99پ شکل

 ها و دیواراتصاالت متداول بام  5-4-99پ

های تخت و دیوار، چنانچره عرایق حرارتری دیروار و برام بره       ضرایب انتقال حرارت خطی اتصال بام

و  1e(، بسته به ضخامت سقف 66-66شده در شکل پیکدیگر متصل نگردد )مانند حاتت مشخص

گردد. در صورتی که دیوار و سقف از داخل و ن میتعیی ۱-66، با مقادیر جدول پ2eضخامت دیوار 

کاری حرارتی گردد، در محل اتصال بام و دیوار، پل حرارتی وجود نخواهرد  به صورت یکپارچه عایق

 داشت.

   
 شوندکاری حرارتی دیوار و بام که موجب ایجاد پل حرارتی میهای عایقبرخی حالت 99-99پ شکل

 اخلی و خارجی اتصال دیوارهای د  7-4-99پ

اتصرال دیوارهرای    ضرایب انتقرال حررارت خطری    

داخلرری و دیوارهررای خررارجی بررا عررایق از داخررل برره 

 2eو ضخامت دیوار خارجی  1eضخامت دیوار داخلی 

 6۱-66بستگی دارد. این ضرایب با مقادیر جردول پ 

 گردد.تعیین می
 

 یو خارج یداخل یوارهایاتصال د 92-99پ شکل



 مبحث نوزدهم

۸۱۱ 

 [W/(m.K)]اتصال دیوار داخلی به دیوار خارجی با عایق از داخل  ایب انتقال حرارت خطی ضر 90-99پ جدول

 e1 (cm) 
۱/6۱ ۵/6۸ ۱/6۵ ۵/67 ۱/۸۱ ۵/۸۸ ۱/۸۵ 

e2 (cm)  

 ۴۸/۱ 6۱/۱ 61/۱ 6۸/۱ ۸۱/۱ ۸۴/۱ ۸۱/۱ 6۱تا  6۵

 ۴۱/۱ 67/۱ 6۴/۱ 6۱/۱ ۸7/۱ ۸6/۱ 6۱/۱ ۸۵تا  ۸۱

 

 بازشوها و جدارهای غیر نورگذر اتصاالت بین   7-4-99پ

 بازشوهای همباد داخل در دیوارهای بدون عایق حرارتی یا با عایق همگن

اتصررال  ضرررایب انتقررال حرررارت خطرری  

بازشرروهای همبرراد داخررل برره جرردارهای     

غیرنورگذر )دیوارهای خرارجی( بره ضرخامت    

بسررتگی دارد و بررا مقررادیر جرردول   eجرردار 

 گردد.تعیین می 66-66پ

 
بازشوهای همباد داخل در دیوارهای بدون  93-99پ شکل

 عایق حرارتی یا با عایق همگن

 [W/(m.K)]اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر  ضرایب انتقال حرارت خطی  99-99پ جدول

    ضریب                    

 انتقال              
    حرارت                     

 دیوار    
   e (cm)    

۴۱/۱ 
 تا
1۱/۱ 

1۵/۱ 
 تا
۱۵/۱ 

۱۱/۱ 
 تا
6۱/6 

6۵/6 
 تا
6۵/6 

۴۱/6 
 تا
1۱/6 

1۵/6 
 تا
۱۵/6 

۱۱/6 
 تا
6۱/۸ 

 66/۱ 6۸/۱ 6۸/۱ 66/۱ 6۱/۱ ۱۱/۱ ۱7/۱ ۸۴تا    ۸۱
 61/۱ 6۵/۱ 6۴/۱ 66/۱ 6۸/۱ 6۱/۱ ۱۱/۱ ۸۱تا    ۸۵
 6۱/۱ 6۱/۱ 67/۱ 61/۱ 6۴/۱ 6۸/۱ ۱۱/۱ 6۴تا    6۱
 ۸6/۱ ۸۱/۱ 6۱/۱ 6۱/۱ 61/۱ 6۴/۱ 6۱/۱ ۴۱تا    6۵

 

 

 

 



 یحرارت یهامحاسبة پل یهاروش : 99 وستیپ

۸۱6 

 

 بازشوهای همباد خارج در دیوارهای بدون عایق یا با عایق همگن

اتصال بازشوهای  ضرایب انتقال حرارت خطی 

همبرراد خررارج برره جرردارهای غیرنورگررذر )دیوارهررای 

بستگی دارد و با مقرادیر   eخارجی( به ضخامت جدار 

 گردد.تعیین می 6۸-66جدول پ
 

همباد خارج در  یبازشوها 94-99پ شکل

 همگن قیبا عا ای قیبدون عا یوارهاید

 [W/(m.K)]اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر  ضرایب انتقال حرارت خطی  92-99جدول پ

    ضریب                    
 انتقال              
    حرارت                     

 دیوار    
   e (cm)    

۱۴/۱ 

 تا

1۱/۱ 

1۵/۱ 

 تا

۱۵/۱ 

۱۱/۱ 

 تا

6۱/6 

6۵/6 

 تا

6۵/6 

۴۱/6 

 تا

1۱/6 

1۵/6 

 تا

۱۵/6 

۱۱/6 

 تا

6۱/۸ 

 ۸۱/۱ 6۱/۱ 6۱/۱ 67/۱ 6۵/۱ 66/۱ 6۱/۱ ۸۴تا    ۸۱
 ۸۴/۱ ۸6/۱ ۸۸/۱ ۸۱/۱ 6۱/۱ 61/۱ 66/۱ ۸۱تا    ۸۵
 ۸۱/۱ ۸۱/۱ ۸1/۱ ۸۴/۱ ۸۸/۱ 6۱/۱ 6۵/۱ 6۴تا    6۱
 66/۱ 6۸/۱ 6۱/۱ ۸۱/۱ ۸۵/۱ ۸۸/۱ 67/۱ ۴۱تا    6۵

 بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار

اتصال بازشوهای  ضرایب انتقال حرارت خطی 

همباد با عایق حرارتری دیروار خرارجی )بره ضرخامت      

 شود.برابر صفر در نظر گرفته می e)جدار 

 
بازشوهای همباد با عایق حرارتی  95-99پ شکل

 دیوار

  





 یکیالکتر ساتیدر خصوص تأس یلیاطالعات تکم:  92 وستیپ

۸۱6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :92 پیوست

 

 کمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکیاطالعات ت



 مبحث نوزدهم

۸۱۴ 

 

در این مبحث، به نحوه تأمین برق ساختمان از انشعابات برق شبکه شهری، که باید طبق 

 است.باشد، پرداخته نشدهضوابط شرکت برق 

تأمین برق مصرفی ساختمان، براساس مقدار مصرف، امکانات موجود شربکه بررق شرهری، و سرایر     

فشرار ضرعیف یرا فشرار متوسرط باشرد. نروع انشرعاب را ضروابط و           توانرد انشرعاب بررق   شرایط می

 کند )به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود(.های شرکت برق تعیین میدستورالعمل

تررأمین برررق سرراختمان بررا انشررعاب فشررار متوسررط از طریررق پسررت برررق بررا تجهیررزات شررامل    

گیرری  ها، نصب سیستم اندازهنشعابترانسفورماتور)ها( و تابلوهای برق فشار متوسط است. در این ا

 باشد.مصرف برق در پست پاساژ و یا پست برق تحت اختیار شرکت برق می

 مولد نیروی برق اضطراری   9-92پ

هرای  از مولد نیروی برق اضطراری برای تأمین و تغذیه بررق مصرارف ایمنری و اضرطراری سیسرتم     

 شود.  تأسیسات برقی و مکانیکی استفاده می

نیروی برق اضطراری در داخل ساختمان و یا در محوطه ساختمان و در نزدیکی آن نصب  مولدهای

 گردند.می

نیروی محرکه ژنراتورهای برق این مولدها عموماً موتور دیرزل و یرا موترور گازسروز )گراز شرهری(       

 کننده آنها به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمانبندی نوع مصارف تغذیهباشد )برای تقسیممی

 رجوع شود(.

 



 یکیالکتر ساتیدر خصوص تأس یلیاطالعات تکم:  92 وستیپ

۸۱۵ 

 

در راندمان موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق مولد نیروی برق اضرطراری، عمردتاً ارتفراع از سرطح     

دریا، و دمای هوای محیط نصب، تأمین مقدار هوای مورد نیاز خنک کردن موترور و ژنراترور مولرد،    

مقردار ضرریب تروان برار      هوای مورد نیاز احتراق موتور مولد، تخلیه مناسب دود ناشی از احتراق و

باشند. این پارامترها در راندمان موتور نیروی محرکه و ژنراتور بررق  مصرفی برق اضطراری، مؤثر می

جرویی در مصررف   و مقدار سوخت مصرفی سیستم مولد نیروی برق اضطراری، و به تبرع آن صررفه  

 انرژی، اثر مستقیم دارند.  

 امل زیر مورد توجه قرار گیرد:در تخلیه دود ناشی از احتراق باید اثر عو

   ها،الف( اندازه، نوع و طول لوله اگزوز، اتصاتت و زانوهای متصل به لوله اگزوز و تعداد آن

گیر متصل به آن، با هدف کاهش فشرار معکروس   کن و لوله ارتعاشب( اثر نوع و اندازه صداخفه

ه و رساندن آن به مقردار  شده توسط عوامل فوق بر روی پیستون موتور نیروی محرکایجاد

 منظور افزایش راندمان آن(.فشار معکوس مجاز )به

 باشد.مقدار فشار معکوس مجاز باید توسط سازنده در مشخصات فنی دستگاه قید شده

شرایط کارکرد نرمال موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق، بر اساس استاندارد و نیز پارامترهای مرؤثر  

 احی و نصب مولدهای برق اضطراری به این قرار است:در شرایط و نیازهای طر

الف( شرایط کارکرد نرمال ژنراتور مولد نیروی برق اضطراری با حداکثر دمای محل نصب برابرر  

مترر و ضرریب تروان     6۱۱۱درجه سلسیوس و ارتفاع محل نصب از سطح دریرا برابرر    ۴۱

 باشد.می ۱/۱ژنراتور برابر 

نیروی محرکه مولد نیروی برق اضطراری با حداکثر دمای محل  ب( شرایط کارکرد نرمال موتور

درجره   ۸۱درجره سلسریوس و در کنرار دریرا و یرا حرداکثر دمرای نصرب          6۱نصب برابر 

 باشد.می %1۱متر و نیز رطوبت نسبی برابر  6۱۱سلسیوس و ارتفاع از سطح دریا برابر 

طراری، ضرایب کاهش را، با توجه پ( طراح باید به هنگام طراحی و انتخاب مولد نیروی برق اض

کننرده، منظرور نمایرد. تزم اسرت     به نیاز طرح، شرایط محل نصب و دیگر عوامرل تعیرین  

های مولد نیروی برق اضرطراری  های مورد نیاز برای طراحی از تولیدکنندگان سیستمداده

 مطابق با استاندارد اخذ گردد.



 مبحث نوزدهم

۸۱1 

ید مناسب برای قدرت و یا ظرفیت نامی آن بر ت( ابعاد اتاق نصب مولد نیروی برق اضطراری با

 ( انتخاب شود.kWحسب کیلووات )

های هوای ورود و خروج اتاق محرل نصرب مولرد، بایرد براسراس مقردار هروای        ث( ابعاد دریچه

ها و نیز نحوه گردش و جهت ورود های دریچهکن و احتراق مورد نیاز مولد، اثر گریلخنک

 و خروج هوا انتخاب شود.

های ورود و خروج هوای اتاق نصب مولد نیرروی بررق اضرطراری بایرد طروری      حل دریچهج( م

انتخاب شود که جریان هوای ورود و خروج، بتواند هوای گرم اطراف موتور نیروی محرکره  

 و ژنراتور مولد نیروی برق اضطراری را تخلیه نماید.

الذکر و نیرز در  عایت بندهای فوقتأمین شرایط مناسب برای کارکرد مولد نیروی برق اضطراری با ر

مدار قرار گرفتن مصارف بررق اضرطراری عمرده، ماننرد مصرارف موتورخانره تأسیسرات مکرانیکی،         

ای در مدار بررق اضرطراری، بره کراهش     ای و پلههای پرمصرف به صورت مرحلهتجهیزات و دستگاه

جویی این امر باعث صرفه شود وقدرت یا ظرفیت نامی مولد نیروی برق اضطراری انتخابی منجر می

 گردد.در مصرف انرژی و سوخت مصرفی مولد می

در صورتی که برای تأمین و تغذیه برق اضطراری ساختمان به بیش از یرک دسرتگاه مولرد نیرروی     

برق اضطراری نیاز باشد  موازی کردن این مولدها با استفاده تابلو سنکرون، باعث خواهد گردید که 

جرویی در مصررف   ار بار اضطراری مورد نیاز، وارد مدار شده و در نتیجه صرفهمولدها به تناسب مقد

 انرژی و مقدار سوخت مصرفی حاصل شود.

سرازمان مردیریت و    66۱-6برای اسرتانداردهای مولرد نیرروی بررق اضرطراری بره نشرریه         تبصره:

 ریزی کشور )مشخصات فنی، عمومی و اجرایی تأسیسات برقی( مراجعه شود.برنامه

 



 یکیالکتر ساتیدر خصوص تأس یلیاطالعات تکم:  92 وستیپ

۸۱7 

 

 کشی برقتلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم  2-92پ

جرویی در مصررف   کشی و به تبرع آن صررفه  در کاهش مقدار تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم

 :انرژی، عوامل زیر مؤثرند

مقررات ملی  66کشی )رجوع شود به مبحث الف( مقادیر افت ولتاژ در شبکه توزیع برق و سیم

 ساختمان(

شرود  کاهش مقادیر افت ولتاژ باعث کاهش مقدار تلفرات در شربکه توزیرع مری    تبصره: 

ها در شبکه توزیع نیرز توجره شرود. )بررای     مشروط به اینکه به مقاطع بهینه کابل

 هررا در شرربکه توزیررع برره اسررتاندارد    یررابی اقتصررادی مقرراطع کابررل   بهینرره

  IEC 60287-3-2 )رجوع شود 

ه جای سیم افشان به دلیل پایین بودن مقاومت سیم تک ب( استفاده از سیم نوع تک مفتولی ب

 ای مفتولی نسبت به رشته

ها، تک رشرته برودن و یرا چنرد رشرته برودن       ها از هم، نوع کابلپ( نحوه آرایش و فاصله کابل

هرای شربکه توزیرع و غیرره     ها برای هر یک از بخرش ها، انتخاب مقاطع مناسب کابلکابل

 ات ملی ساختمان(مقرر 66)رجوع شود به مبحث 

ت( انتخاب توپولوژی مناسب برای شبکه توزیع، از جمله محل استقرار ترانسرفورماتور)ها( و یرا   

 های شبکه توزیعسازی طول و مقطع کابلتابلو)ها( برق فشار ضعیف اصلی و بهینه

 هارمونیک با انجام یکی از اقدامات زیر: ث( کاهش مقدار جریان

 کنند،  هارمونیک تولید نمیکارگیری اجزائی که به -

 های دارای فیلتر حذف جریان هارمونیک،  سامانه -

 هاج( افزایش مناسب مقطع کابل و یا سیم مدار تغذیه کننده آن

 چ( استفاده از خازن برای کاهش تلفات بار در شبکه توزیع

 های با ضریب توان باتترح( استفاده از تجهیزات و یا دستگاه

 



 مبحث نوزدهم

۸۱۱ 

 سیستم روشنایی مصنوعی ها در خصوص انتخاب المپتوصیه  3-92پ

ها، متناسب با نیاز و نوع فعالیت، ها و اجزای آنبرای انتخاب تم  گیریاهم مواردی که در تصمیم

 و همچنین میزان و کیفیت روشنایی مورد نظر، باید در مدنظر قرار گیرند عبارتند از:

 ی تم  مورد استفاده در تأمین روشنایی،الف( راندمان )لومن بر وات( و یا بهره نور

هرا و منرابع تغذیره در انتخراب     سرت هرا، از جملره برات   ها و اجزای آنب( مشخصات فنی تم 

 .کننده هستندبرای تأمین روشنایی مصنوعی تعیین هاترین گزینهمناسب

ن پ( مشخصات کیفی نور، از جمله دمای رنرگ، شراخص نرور تمر  مرورد اسرتفاده در ترأمی       

 روشنایی.

 ت( راندمان چراغ در سیستم روشنایی

 ث( عمر تم  مورد استفاده در تأمین روشنایی.

 های یک فضای ساختمانتوان کل المپ  4-92پ

طراحی سیستم روشنایی مصنوعی، براساس کاربرد و شررایط فضرای سراختمان، شردت روشرنایی      

های دیروار،  خصوصیات ابعادی فضا، رنگ عنوان محدوده اصلی،مورد نیاز در موضع کار و فعالیت، به

گردد. با این کرار، تعرداد   سقف و کف، خصوصیات کیفی نور و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، انجام می

 گردد.  های مناسب برای تأمین روشنایی فضای مورد نظر، تعیین میها و تعداد چراغتم 

سرازی  (، بررای بهینره  6-6۸فاده از رابطه )پها، با استهای چراغبر اساس روند فوق، توان کل تم 

هرا محاسربه   هرای چرراغ  حداقل رسانیدن توان کل تم مصرف برق سیستم روشنایی و با هدف به

 گردد.می

 لومن بر وات تم  یا راندمان تم 
  

 
 یا  یا

 
 یا

 
   یا  یا

  هافرمول محاسبه لومن کل تم 
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 هاتوان کل تم  (6-6۸)پ
 

 ر این رابطه:د

E:       شدت روشنایی مورد نیاز فضای کار یا محیط برحسب لروکس )مقردار ثابرت بررای یرک

 فضا(

S: )مساحت فضای کار یا محیط برحسب مترمربع )مقدار ثابت برای یک فضا 

W:         توان مصرفی هر تم  ) بدون لحاک مصررف باتسرت و غیرره بررای هرر گرروه از انرواع

 ها( برحسب واتتم 

Lm: )لومن تم  )بسته به نوع تم  انتخابی 

Ef:  ها(لومن بروات یا راندمان تم  ) بسته به نوع تم  انتخابی در هر گروه از انواع تم 

N:  های مورد نیاز فضای کار یا محیطتعداد تم 

TW:  های روشنایی فضای کار یا محیط ) بسته به نروع تمر  و تعرداد    توان مصرفی کل تم

 برحسب وات آن(

CU: کننده روشنایی مصنوعی )بسته به نوع چراغ انتخابی(ضریب بهره چراغ تأمین 

LLF: )ضریب افت توان نوری چراغ براساس شرایط محیط نصب آن )مقدار ثابت برای یک فضا 

TLm:           شدت روشنایی مورد نیاز )لومن( برای فضرا کرار یرا محریط، کره برابرر اسرت برا شردت

 ها.  )به لومن( در تعداد تم روشنایی هر تم

( 6-6۸الرذکر رابطره )پ  با در نظر گرفتن مقادیر ثابت در هرر یرک از پارامترهرای فروق     

 شود.( خالصه می۸-6۸صورت رابطه )پبه

 



 مبحث نوزدهم

۸۱۱ 

 

 (۸-6۸)پ

   
 باشرد. ( مری 6-6۸خالصه شرده مقرادیر ثابرت پارامترهرای رابطره )پ      Kدر این رابطه ضریب ثابت 

هرای مرورد نیراز بررای ترأمین      غیرهای اصلی و مؤثر در کاهش توان کل تمر  ( مت۸-6۸رابطه )پ

دهد.  ایرن متغیرهرا مقرادیر    جویی در مصرف برق را نشان میروشنایی مصنوعی و به تبع آن صرفه

باشند، که باید در انتخاب تمر   می (CU( و ضریب بهره چراغ )Efلومن بر وات یا راندمان تم  )

 بندهای زیر مد نظر قرارگیرد. و چراغ با توجه به

ها از طریق استاندارد روشنایی و یا محاسربات  ( برای انواع چراغCUالف( مقدار ضریب بهره چراغ )

 گردد.افزاری تعیین مینرم

کننده روشنایی فضا و یرا محریط   ( چراغ روشنایی تأمینCU(  هرچقدر مقدار ضریب بهره )6)

جرویی در مصررف بررق سیسرتم     خواهد یافت و صررفه ها کاهش بات باشد، توان کل تم 

( چرراغ، مقردار ضرریب    CUروشنایی حاصل خواهد شد. در تعیین مقدار ضرریب بهرره )  

شاخص فضا )بند ب(، منحنی پخش نور چراغ و ضرایب انعکاس جدارهای فضا مؤثر بروده  

زم به ذکرر  و باید در انتخاب چراغ مناسب برای یک فضا و یا محیط، مد نظر قرار گیرد. ت

است که در منحنی پخش نور چراغ، عواملی از قبیرل رفلکترور چرراغ و جرنس آن، لرووِر      

 چراغ، فرم بدنه چراغ، تعداد تم  و غیره، دخیل هستند.

باشد. هر قدر های سقف، دیوار و کف می( چراغ تابع ضریب انعکاس رنگCU( ضریب بهره)۸)

( نیرز  بیشرتر خواهرد شرد و در     CUهرره ) مقدار این ضرایب  بیشتر باشد مقدار ضریب ب

هرای  ها کاهش پیدا خواهدکرد. بنابراین در فضاها باید از رنگنتیجه مقدار توان کل تم 

 روشن و با ضریب انعکاس بات استفاده شود.

هرای برا ضرریب بهرره     های مناسب برای تأمین روشرنایی فضرا، از چرراغ   ( از بین انواع چراغ6)

(CU بیشتر استفاده ).شود 

های با راندمان بات )لومن بر وات بات( ها، از تم های مناسب برای چراغ( از بین انواع تم ۴)

 استفاده شود.

افزاری روشنایی مصنوعی، پارامترهرای تزم بررای طراحری روشرنایی     تبصره: در محاسبات نرم

افزار  و توسط مصنوعی، برای هر چراغ و بر اساس مشخصات و نوع تم  آن، از طریق نرم

 گردد.طراح انتخاب و لحاک می
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 الذکر(.آید )بند الف فوقدست می( به6-6۸ب( ضریب شاخص فضا از رابطه )پ

 ( = ضریب شاخص فضا۵× ارتفاع × طول( / ))طول + عرض( × )عرض  (6-6۸)پ

ل استفاده های قابشود که مقدار این ضریب برای انواع چراغبا توجه به این رابطه، مالحظه می

 دلیل ثابت بودن طول، عرض و ارتفاع فضا، ثابت خواهدماند.در یک فضا، به

های مرورد نیراز   ها به مقدار توان کل تم ها و یا منابع تغذیه آنهای تم پ( مصرف برق باتست

های سیستم روشنایی )مصرف گردد، و براین اساس مقدار توان کل چراغفضای ساختمان اضافه می

 شود.ها(، تعیین میچراغ برق

 

 ترانسفورماتورها  5-92پ

  ترانسفورماتورهای فشار متوسط  9-5-92پ

تواننرد از  های برق اختصاصی ساختمان مری ترانسفورماتورهای فشار متوسط مورد استفاده در پست

نوع روغنری یرا نروع خشرک)رزینی( باشرند. بررای الزامرات و شررایط اسرتفاده از هریرک از انرواع            

 انسفورماتورها در پست برق اختصاصی ساختمان به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود.تر

سرازمان   66۱-6: مشخصرات فنری ترانسرفورماتورهای فشرار متوسرط در نشرریه شرماره        6تبصره 

ریزی کشور )مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی سراختمان( تعیرین   مدیریت و برنامه

 است.شده

برار در انتخراب تروان نرامی، رانردمان، مشخصرات فنری و نروع         ت برار و تلفرات بری   : تلفرا ۸تبصره 

جویی در مصرف بررق و  ترانسفورماتور، سیستم تهویه و تعویض هوای پست برق و غیره، برای صرفه

 نیز رتبه انرژی ساختمان، مالك عمل قرار خواهد گرفت.

 



 مبحث نوزدهم

۸۱۸ 

  رهای فشار متوسطحداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتو  2-5-92-پ

برار محاسربه   برای هر ترانسفورماتور، حداکثر راندمان آن با استفاده از مقدار تلفات بار و تلفرات بری  

گردد. مقدار آن برای هر نوع و گروه از ترانسفورماتورها، بستگی به استانداردهای رعایت شده به می

ایط کارکرد نرمرال ترانسرفورماتور، ضرریب    هنگام تولید، توان نامی و نوع ترانسفورماتور دارد. در شر

(Kمحاسبه می۴-6۸( و یا ضریب مقدار حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتور از رابطه )پ ).گردد 

 (۴-6۸)پ

 
 در این رابطه:

OP  : بار ترانسفورماتور برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمالتلفات بی 

KP : نامی برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال تلفات بار ترانسفورماتور در توان 

K   : ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال 

با اعمال این ضریب در توان نامی ترانسفورماتور، مقردار تروان خروجری ترانسرفورماتور در حرداکثر      

 آید.دست می( به۵-6۸راندمان از رابطه )پ

 r=K.SmS (۵-6۸)پ
  ر این رابطه : د

mS : (توان خروجی ترانسفورماتور در حداکثر راندمان انرژی برحسب کیلوولت آمپرkVA) 

rS : ( برحسب کیلوولت آمپر )شرایط کارکرد نرمال( توان نامی ترانسفورماتورkVA) 

عبرارت  ( برای هر نوع ترانسفورماتور، با توجه به مقدار توان کل )توان تقاضرا( یرا بره   VPتلفات کل )

( که بخشری از و یرا کرل مصررف بررق سراختمان را از       loadSدیگر توان بار خروجی ترانسفورماتور )

 گردد.( محاسبه می1-6۸کند، از رابطه )پطریق پست برق اختصاصی تأمین می

 (1-6۸)پ

 
 که در این رابطه: 

vP : ب وات )در شرایط تلفات کل ترانسفورماتور برای توان بار خروجی تراسفورماتور بر حس

 کارکرد نرمال(

oP : بار ترانسفورماتور برحسب وات )در شرایط کارکرد نرمال(تلفات بی 

kP : تلفات بار ترانسفورماتور در توان نامی برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال 
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rS : توان نامی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال  برحسب کیلوولت( آمپرkVA) 

adloS : توان بار خروجی ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت( آمپرkVAدر شرایط محیط ) 

( و rS(، در صرورت برابرری مقرادیر )   vPدهد کره تلفرات کرل )   ( نشان می1-6۸رابطه )پ: 6تبصره 

(loadS( برابر مجموع مقادیر )oP( و )kP.خواهد بود ) 

( نیز به تناسرب  vP( باشد، کل تلفات )rS) ( درصدی از مقدارloadSدر صورتی که مقدار ) :۸تبصره 

 جویی در مصرف برق حاصل خواهد شد.کاهش خواهد یافت، و در نتیجه صرفه

و سررایر  ۴-6-۴-۵-6۱بایررد ضرریب کراهش منرردرج در زیربنردهای     loadSدر محاسربه   :6تبصرره  

 د.پارامترهای مؤثر دیگر منظور گرد
 

 (OITتلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی )  3-5-92پ 

مقادیر تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی، در شرایط کارکرد نرمرال و  

کیلوولت که عمومراً در اکثرر نقراط کشرور در ترأمین و       ۸۱های نامی مختلف و ولتاژ کار برای توان

آمرده   6-6۸رونرد، در جردول پ  کار میذیه نیروی برق ساختمان با انشعاب برق فشار متوسط بهتغ

( و ضریب حداکثر راندمان انررژی  Pk(، تلفات بار )Poبار )است. این جدول شامل مقادیر تلفات بی

 باشد.های ترانسفورماتورهای روغنی میبرای گروه

 ( برابر مقدار توان نامی ترانسفورماتور باشدSloadی )( ، چنانچه توان بار خروج1-6۸در رابطه )پ

(Sload=Srتبدیل خواهد شد.7-6۸( به رابطه )پ1-6۸(، در این حالت رابطه )پ ) 

 k+Po=PvP (7-6۸)پ

 تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی  4-5-92پ

ای برر  6-6۸( تلفرات کرل ترانسرفورماتورهای روغنری، ارقرام جردول پ      1-6۸بر اسراس رابطره )پ  

 آید.دست میبه ۸-6۸های روغنی از جدول پهای ترانسفورماتورگروه

 
 



 مبحث نوزدهم

۸۱۴ 

 

 (CRTتلفات و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک )  5-5-92پ

( و ضرریب حرداکثر رانردمان    kP( و تلفرات برار )  oPبرار ) مقادیر تلفرات شرامل مقرادیر تلفرات بری     

 ۸۱های نامی مختلرف و ولتراژ کرار    ال و برای توانترانسفورماتورهای خشک در شرایط کارکرد نرم

کیلوولت که عمومًا در اکثر نقاط کشور در تأمین و تغذیره بررق سراختمان برا انشرعاب بررق فشرار        

 آمده است. 6-6۸های ترانسفورماتورهای خشک در جدول پروند، برای گروهکار میمتوسط به

 

 اکثر راندمان ترانسفورماتورهای روغنی در توان نامیبار و ضریب حدتلفات بار، تلفات بی 9-92جدول پ

ی 
نام
ن 
توا

ها
ور
مات
ور
سف
ران
ت

 

 ترانسفورماتورهای

 OIT1گروه 

 ترانسفورماتورهای

 OIT2گروه 

 ترانسفورماتورهای

 OIT3گروه 

OP KP K OP KP K OP KP K 
(kVA) (W) (W)  (W) (W)  (W) (W)  
6۱۱ ۸6۱ 6۴7۵ 67/۱ 6۸۱ 67۵۱ ۴۸/۱ ۸1۱ ۸6۵۱ 6۵/۱ 
6۸۵ ۸۴7 61۱۵ 6۱/۱ 6۱۱ ۸۱۱۱ ۴۴/۱ 66۱ ۸۵۴۵ 6۵/۱ 
61۱ 6۱۱ ۸۱۱۱ 6۱/۱ ۴1۱ ۸6۵۱ ۴۵/۱ 67۵ 66۱۱ 6۵/۱ 
۸۱۱ 6۵۵ ۸6۵۱ 6۱/۱ ۵۵۱ ۸71۱ ۴۵/۱ ۴۴۵ 61۱۱ 6۵/۱ 
۸۵۱ ۴۸۵ ۸7۵۱ 6۱/۱ 1۵۱ 6۸۵۱ ۴۵/۱ ۵6۱ ۴۸۱۱ 61/۱ 
66۵ ۵۱۱ 6۸۵۱ 6۱/۱ 7۱۱ 6۱۵۱ ۴۵/۱ 1۸۵ ۵۱۱۱ 61/۱ 
۴۱۱ 16۱ 6۱۵۱ ۴۱/۱ ۱6۱ ۴1۱۱ ۴۵/۱ 7۵۱ 1۱۱۱ 61/۱ 
۵۱۱ 7۸۱ ۴۵۵۱ ۴۱/۱ 66۱۱ ۵۴۵۱ ۴۵/۱ ۱7۵ 76۱۱ 6۵/۱ 
16۱ ۱۱۱ ۵1۱۱ 67/۱ 6۸۱۱ 17۵۱ ۴۸/۱ ۱۴۱ ۱7۱۱ 66/۱ 
۱۱۱ ۱۴۱ 7۴۱۱ 61/۱ 6۴۵۱ ۱۵۱۱ ۴6/۱ 66۵۱ 6۱7۱۱ 66/۱ 
6۱۱۱ 66۱۱ ۱۵۱۱ 6۵/۱ 67۱۱ 6۱۵۱۱ ۴۱/۱ 6۴۱۱ 66۱۱۱ 66/۱ 
6۸۵۱ 66۱۱ 66۴۱۱ 66/۱ ۸6۱۱ 66۸۱۱ ۴۱/۱ 676۱ 61۱۱۱ 66/۱ 
61۱۱ 67۱۱ 6۴۱۱۱ 6۵/۱ ۸1۱۱ 67۱۱۱ 6۱/۱ ۸۸۱۱ ۸۱۱۱۱ 66/۱ 
۸۱۱۱ ۸۱۵۵ 67۵۵۱ 6۵/۱ 666۵ ۸6۸۱۱ 6۱/۱ ۸1۴۵ ۸۵6۱۱ 6۸/۱ 
۸۵۱۱ ۸۵۱۱ ۸۸۱۱۱ 66/۱ 6۱۱۱ ۸1۵۱۱ 67/۱ 6۸۱۱ 6۸۱۱۱ 6۸/۱ 

شخصات فنی و استاندارد تولید، ارائه گردیده است. در کننده داخلی و براساس مبندي جدول فوق توسط تولید* ارقام و گروه
 الذکر را مجدداً با مشخصات فنی تولیدات هماهنگ نماید.صورت لزوم طراح باید ارقام فوق

کیلوولت، الزم است این  44و  11* در صورت نیاز به اطالعات فنی مشابه جدول فوق، براي ترانسفورماتورهاي روغنی 
 گان استعالم گردد.اطالعات از تولیدکنند

( ضریب حداکثر راندمان انرژي براي هر ترانسفورماتور در k( تلفات بار بر حسب وات و )kPبار و )( تلفات بیoP* مقادیر )
 هر گروه و براي شرایط کارکرد نرمال است.

 



 یکیالکتر ساتیدر خصوص تأس یلیاطالعات تکم:  92 وستیپ

۸۱۵ 

 

 تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی در توان نامی 2-92جدول پ

توان نامی 
 ترانسفورماتورها

 ترانسفورماتورهای

 OIT1گروه 

 ترانسفورماتورهای

 OIT2گروه 

 ترانسفورماتورهای

 OIT3گروه 

(kVA) Pv (W) Pv (W) Pv (W) 

6۱۱ 61۱۵ ۸۱7۱ ۸۴6۱ 

6۸۵ 6۱۴۸ ۸6۱۱ ۸۱۵۵ 

61۱ ۸6۱۱ ۸۱6۱ 6۴7۵ 

۸۱۱ ۸7۱۵ 666۱ ۴۱۴۵ 

۸۵۱ 667۵ 6۱۱۱ ۴76۱ 

66۵ 67۵۱ ۴16۱ ۵1۸۵ 

۴۱۱ ۴۴1۱ ۵۵6۱ 17۵۱ 

۵۱۱ ۵۸7۱ 1۵۵۱ 7۱7۵ 

16۱ 1۴۱۱ 7۱۵۱ ۱1۴۱ 

۱۱۱ ۱6۴۱ ۱۱۵۱ 66۱۵۱ 

6۱۱۱ 6۱1۱۱ 6۸۸۱۱ 6۴۴۱۱ 

6۸۵۱ 6۸7۱۱ 6۵6۱۱ 6776۱ 

61۱۱ 6۵7۱۱ 6۱1۱۱ ۸۸۸۱۱ 

۸۱۱۱ 6۱1۱۵ ۸۴66۵ ۸7۱۴۵ 

۸۵۱۱ ۸۴۵۱۱ 6۱6۱۱ 6۵۸۱۱ 
یی در مصرف انرژي جوالذکر مالحظات صرفههاي فوق* در انتخاب ترانسفورماتورهاي روغنی از هر یک از گروه

 مورد توجه قرار گیرد
 



 مبحث نوزدهم

۸۱1 

 

 تلفات کل ترانسفورماتورهای خشک  7-5-92پ

( برحسب وات برای سه گروه از ترانسفورماتورهای خشک و براسراس برابرری مقردار    vPتلفات کل )

( و مقرادیر  ۵-6۸( ترانسفورماتورها و با استفاده از رابطره )پ rS( و توان نامی )loadSتوان خروجی )

در جردول   6-6۸( برحسب وات، با اسرتفاده از مقرادیر جردول پ   kP( و تلفات بار )oPبار )فات بیتل

 آمده است. ۴-6۸پ

 

 بار و تلفات بار و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک در توان نامیتلفات بی  3-92جدول پ

ی 
نام
ن 
توا

ها
ور
مات
ور
سف
ران
ت

 

ترانسفورماتورهای گروه 
CRT1 

رماتورهای گروه ترانسفو
CRT2 

ترانسفورماتورهای گروه 
CRT3 

OP KP K OP KP K OP KP K 

(kVA) (W) (W)  (W) (W)  (W) (W)  
61۱ ۴۱۱ ۸۴۱۱ ۴۴/۱ 1۵۱ ۸1۱۱ ۵/۱ 7۵۱ ۸۱۱۱ ۵6/۱ 
۸۱۱ ۵۱۱ ۸۱۱۱ ۴۵/۱ 7۵۱ ۸۵۱۱ ۴۱/۱ ۱۵۱ 61۱۱ ۴۱/۱ 
۸۵۱ 1۵۱ 66۱۱ ۴1/۱ ۱۱۱ 66۱۱ ۵6/۱ ۱۵۱ ۴6۱۱ ۴۱/۱ 
66۵ 7۱۱ 61۱۱ ۴7/۱ 6۱۱۱ 61۱۱ ۵6/۱ 66۱۱ ۴1۱۱ ۴۱/۱ 
۴۱۱ ۱۴۱ ۴6۱۱ ۴۱/۱ 6۸۱۱ ۴6۱۱ ۵۴/۱ 66۱۱ ۵۱۵۱ ۴7/۱ 
۵۱۱ 66۱۱ ۵۱۱۱ ۴7/۱ 6۴۱۱ ۵۱۱۱ ۵6/۱ 6۴۵۱ 7۱۱۱ ۴1/۱ 
16۱ 6۸۵۱ 1۴۱۱ ۴۵/۱ 61۵۱ 1۴۱۱ ۵6/۱ 6۱۱۱ ۱1۵۱ ۴1/۱ 
۱۱۱ 6۴۵۱ 7۱۱۱ ۴۸/۱ 6۱۱۱ 7۱۱۱ ۴۱/۱ ۸۱۵۱ 6۱6۵۱ ۴۵/۱ 
6۱۱۱ 67۵۱ ۱1۱۱ ۴۸/۱ ۸6۱۱ ۱۸۱۱ ۵۱/۱ ۸۴۱۱ 661۱۱ ۴1/۱ 
6۸۵۱ ۸6۱۱ 6۱۵۱۱ ۴۵/۱ ۸7۱۱ 6۱۱۱۱ ۵۸/۱ ۸7۵۱ 66۵۱۱ ۴۵/۱ 
61۱۱ ۸۴۱۱ 6۸6۱۱ ۴۵/۱ 66۱۱ 66۱۱۱ ۵6/۱ 66۱۱ 617۱۱ ۴۵/۱ 
۸۱۱۱ 6۱۱۱ 6۴۱۱۱ ۴۵/۱ ۴۱۱۱ 6۴۵۱۱ ۵6/۱ ۴6۱۱ 6۱۴۱۱ ۴1/۱ 
۸۵۱۱ 61۱۱ 6۱۱۱۱ ۴۵/۱ ۵۱۱۱ 671۱۱ ۵6/۱ ۵۱۵۱ ۸6۱۱۱ ۴7/۱ 

و  CRT1( و نیرز تولیردات سفارشری )گرروه     CRT3رقام جدول فوق براساس مشخصات فنی تولید داخل )گروه ا *
CRT2باشند.( می 

در صرورت لرزوم، طرراح بایرد ارقرام       است.بندی جدول فوق براساس مشخصات فنی تولید ارائه گردیدهگروه* ارقام 
 ید.الذکر را مجدداً با مشخصات فنی تولیدات هماهنگ نمافوق

( در رده تولیرد داخرل قررار نردارد. در     kVAکیلوولرت آمپرر )   6۸۵و  6۱۱ترانسفورماتورهای خشک با توان نامی  *
 توان از مشخصات فنی تولیدات سفارشی استفاده کرد.الذکر، میصورت نیاز به پارامترهای فوق

کیلوولرت، تزم اسرت    66و  66ک در صورت نیاز به اطالعات فنی مشابه جدول فوق برای ترانسفورماتورهای خش* 
 کنندگان استعالم گردد.این اطالعات از تولید



 یکیالکتر ساتیدر خصوص تأس یلیاطالعات تکم:  92 وستیپ

۸۱7 

 

 تلفات کل در توان نامی ترانسفورماتورهای خشک در توان نامی  4-92جدول پ

 توان نامی ترانسفورماتورها
 ترانسفورماتورهای

 CRT1گروه 

 ترانسفورماتورهای

 CRT2گروه 

 ترانسفورماتورهای

 CRT3گروه 

(kVA) Pv (W) Pv (W) Pv (W) 

61۱ ۸۱۱۱ 6۸۵۱ 61۵۱ 
۸۱۱ 6۴۱۱ 6۱۵۱ ۴۴۵۱ 
۸۵۱ 67۵۱ 6۱۱۱ ۵۱۵۱ 
66۵ ۴6۱۱ ۴1۱۱ ۵7۱۱ 
۴۱۱ ۵۱۴۱ ۵6۱۱ 7۸۵۱ 
۵۱۱ 16۱۱ 1۴۱۱ ۱۴۵۱ 
16۱ 71۵۱ ۱۱۵۱ 6۱۴۵۱ 
۱۱۱ ۱6۵۱ ۱۱۱۱ 6۸۸۱۱ 
6۱۱۱ 666۵۱ 66۵۱۱ 6۴۱۱۱ 
6۸۵۱ 6۸1۱۱ 6۸7۱۱ 61۸۵۱ 
61۱۱ 6۴7۱۱ 6۴۱۱۱ ۸۱۱۱۱ 
۸۱۱۱ 67۱۱۱ 6۱۵۱۱ ۸6۵۱۱ 
۸۵۱۱ ۸61۱۱ ۸۸1۱۱ ۸۱۱۵۱ 

جویی در مصرف انرژي مورد الذکر، الزم است مالحظات صرفههاي فوق* در انتخاب ترانسفورماتورهاي خشک از هر یک از گروه

 توجه قرار گیرد.

 

 ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک متوسط  7-5-92پ

در تعیین توان نامی ترانسفورماتور، توان بار خروجری ترانسرفورماتور،    (ضریب بار ترانسفورماتور )

گیرد بندی ساختمان مورد استفاده قرار میبندی ترانسفورماتور و رتبهبندی ترانسفورماتور، ردهگروه

 آید.دست می( به۱-6۸این ضریب برای ترانسفورماتورها از رابطه )پ

 (۱-6۸)پ
 

 



 مبحث نوزدهم

۸۱۱ 

 

 که در این رابطه:

nloadoS :   ( توان زیر بار ترانسفورماتور برحسب کیلوولرت آمپررKVA مری )   باشرد و مقردار آن

 تواند برابر یا بزرگتر از توان بار خروجی ترانسفورماتور باشد.می

 

loadS : ( توان بار خروجی ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپرKVA) 

rS :  توان نامی ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپر(KVAدر شرایط کارکرد نرمال ) 

 :    ضریب بار، برابر مقدار زیر باربودن ترانسفورماتور نسبت به توان نرامی ترانسرفورماتور

 ( نیز قابل تعریف است.onloadکه معادل درصد زیربار بودن ترانسفورماتور )

و  1-6-۴-۵-6۱برای مقادیر ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک بره زیربنردهای    تبصره:

 مراجعه شود. 6۱-۵-۴-6-۱

 

تعیین محل استقرار ترانسفورماتور فشار متوسط و یا تابلو برق فشار ضعیف   8-5-92پ

 اصلی

ب ترانسرفورماتور)ها( فشرار متوسرط در    جویی در مصرف انرژی محل استقرار و نصر منظور صرفهبه

پست)ها( برق و یا تابلو)ها( بررق فشرار ضرعیف اصرلی ترأمین و تغذیره کننرده کرل مصررف بررق           

هایی که بیش از یک نقطه تمرکز بار دارند، بر اساس محل و مختصات نقاط تمرکز هر یرک از  پروژه

در نظرر گرفتره شروند کره ضرمن       بارها و نیز مقدار مصرف برق هر یک از این نقاط، بایستی طوری

ها، مقدار تلفات در شبکه توزیع نیز کاهش لحاک شدن افت ولتاژ مجاز و کاهش طول و مقطع کابل

یابد. برای این منظور، تعیین و مشخص کردن مرکز ثقل بارها و یا مختصات نهایی نقاط اسرتقرار و  

ضعیف اصلی ترأمین و تغذیره کننرده     نصب ترانسفورماتور)ها( در پست)ها( برق و یا تابلو برق فشار

 گردد.( استفاده می6۱-6۸( و رابطه )پ۱-6۸کل مصرف برق از رابطه )پ

 

 



 یکیالکتر ساتیدر خصوص تأس یلیاطالعات تکم:  92 وستیپ

۸۱۱ 

𝑋𝑏  (۱-6۸)پ  , 𝑌𝑏 =  
  𝑋𝑖  , 𝑌𝑖 . 𝐸𝐴𝐶𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

 𝐸𝐴𝐶𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

 
 

𝑋𝑏  (6۱-6۸)پ  , 𝑌𝑏  , 𝑍𝑏 =  
  𝑋𝑖  , 𝑌𝑖  , 𝑍𝑖 . 𝐸𝐴𝐶𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

 𝐸𝐴𝐶𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

 
 

 شود:قرار زیر تعریف میدر این روابط پارامترهای مؤثر به

iX :     مختصات طول محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طرح محوطره و یرا طبقرات

 برحسب مترساختمان 

iY :     مختصات عرض محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طرح محوطره و یرا طبقرات

 ساختمان برحسب متر

iZ :      مختصات ارتفاع )قائم( محل و نقاط تمرکز هر یک از بارهرا در طررح محوطره و یرا

 طبقات ساختمان برحسب متر

bX :     رانسرفورماتور)ها( و یرا   مختصات طول مرکز ثقل بار و یرا محرل اسرتقرار و نصرب ت

 تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر

bY :       مختصات عرض مرکز ثقل بار و یا محرل اسرتقرار و نصرب ترانسرفورماتور)ها( و یرا

 تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر

bZ : )مرکز ثقل بار و یا محل استقرار و نصب ترانسرفورماتور)ها( و   مختصات ارتفاع )قائم

 یا تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر

n : تعداد نقاط تمرکز بار 

iEAC :          مقادیر مصرف برق سالیانه برآورد شرده بررای نقراط تمرکرز برار پرروژه برر حسرب

 (kWhکیلووات ساعت )

ها یا مراکز بار مسرتقر  ( برای حالت دوبعدی )پالن( طرح شامل ساختمان۱-6۸رابطه )پ :6تبصره 

های یک طبقه دارای چندین نقطه تمرکز بار با مصرف بات و یا ترکیب در محوطه و یا در ساختمان

( مرکز ثقل بار طرح و یا محل اسرتقرار  bY( و عرض )bXها، برای تعیین مختصات نهایی طول )آن

ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق فشار ضعیف اصلی تأمین و تغذیه کننرده کرل مصررف     و نصب

 رود.برق طرح بکار می



 مبحث نوزدهم

6۱۱ 

 

بعدی طرح شامل سراختمان یرا مراکرز برار مسرتقر در      ( برای حالت سه6۱-6۸رابطه )پ :۸تبصره 

ت و برا مصررف   های چندین طبقه دارای چندین نقطه تمرکز بار در طبقامحوطه و یا در ساختمان

( مرکز ثقل bZ( و ارتفاع )bY(، عرض )bXها برای تعیین مختصات نهایی طول )بات و یا ترکیب آن

بار طرح و یا محل استقرار و نصب ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق فشار ضعیف اصلی ترأمین و  

 رود.تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بکار می

( را برای kWhان مقادیر مصرف سالیانه برق بر حسب کیلووات ساعت )در صورتی که نتو :6تبصره 

بایستی مقرادیر لحظره تروان     iEAC( تعیین و محاسبه نمود، بجای مقادیر iEACنقاط تمرکز بار )

( در kVAظاهری برق مورد مصرف برای هر یک از نقاط تمرکز بار را برر حسرب کیلوولرت آمپرر )    

 داده و مختصات مرکز ثقل بار را تعیین نمود.( قرار 6۱-6۸( و )پ۱-6۸رابطه )پ

محل استقرار ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف  :۴تبصره 

دست آمده از طریق محاسبه برا روابرط   المقدور نزدیک به مختصات مرکز ثقل بار بهبرق طرح حتی

 الذکر، انتخاب شوند.فوق

باشرند،  هایی که دارای تابلوهای برق فشار ضعیف نیمه اصلی با مصرف برات مری  انساختم :۵تبصره 

این تابلوها به عنوان نقاط تمرکز بار تلقی و مختصات محرل اسرتقرار تابلو)هرا( بررق فشرار ضرعیف       

 الذکر تعیین خواهد گردید.اصلی آن ساختمان به عنوان مرکز ثقل بار نیز با استفاده از روابط فوق

مختصات مربوطه هر یک از نقراط تمرکرز    bZو  bX ،bY: برای تعیین هر یک از مختصات 1تبصره 

 گردد.الذکر، منظور میدر روابط فوق iZو  iX ،iYبار 

 

 



 مرجع یهانامهنییاستانداردها و آ:  93 وستیپ

6۱6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :93 پیوست

 

 های مرجعنامهاستانداردها و آیین

 



 مبحث نوزدهم

6۱۸ 

 های مرجعنامهاستانداردها و آیین  9-93پ 

 د استناد در این مبحث به شرح زیر است:ها و استانداردهای مورنامهفهرست آیین

مقررات ملی در خصروص مصرالح سراختمانی، از جملره      ۵شده در مبحث استانداردهای تعیین

 هاهای حرارتی و شیشهعایق

هرای آزمرون   هرا و روش ویژگی -دارآبگرمکن گاز سوز مخزن  – ۸-6۸6۱استاندارد ملی شماره 

 انرژی و دستورالعمل برچسب انرژیمصرف 

مشخصات فنی و روش تعیرین   -دار بخاری گاز سوز دودکش  - 6۸۸۱-۸استاندارد ملی شماره 

 معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی

مشخصات فنری و روش آزمرون    -خانگی  های برقگرمکنآب – 6۵16-۸استاندارد ملی شماره 

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

مشخصرات فنری و روش آزمرون     -کرن فروری گرازی    گرمآب - 6۱۸۱-۸د ملی شماره استاندار

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

معیارها و مشخصات فنری مصررف انررژی و برچسرب انررژی       - ۸-6۴77استاندارد ملی شماره 

 شویی برقیماشین های لباس

-مری تبخیرری )برا کندانسرور و اواپراترور آب     چیلرهای تراک – ۸-617۱استاندارد ملی شماره 

 گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژیخنک( روش اندازه

معیارهرا و مشخصرات    -های الکتریکی گرردان ماشین - 677۸-6۱-6-6استاندارد ملی شماره 

تغذیه شرونده از   ACفنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای الکتریکی

 خط

معیارها و مشخصات فنی  -های الکتریکی گردانماشین  677۸-6۱-6-۸ارد ملی شماره استاند

 سرعت متغیر ACمصرف انرژی و برچسب انرژی موتورهای 

معیارهرا و مشخصرات    -های الکتریکی گردان ماشین – 677۸-6۱-6-6استاندارد ملی شماره 

 ستقیم بدون جاروبکفنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای جریان م
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مشخصرات فنری و روش آزمرون تعیرین      -کولر آبی خرانگی   - ۴۱6۱-۸استاندارد ملی شماره 

 معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی

 هامقررات عمومی و آزمون -6قسمت  -هاچراغ ۵۱۸۱-6استاندارد ملی شماره 

ای(  بردون  از نوع اتاقی )یا پنجرره  کولر گازی و پم  گرمایی - 1۱61-۸استاندارد ملی شماره 

گیری مصرف انررژی و دسرتورالمعل برچسرب    روش اندازه -کانال )سرد و / یا سرد و گرم(

 انرژی

هرای  بررای تمر    DCو/یرا   ACلروازم الکترونیکری برا تغذیره      -16۱۵استاندارد ملی شرماره  

 الزامات عملکردی -ایفلورسنت لوله

هرای فنری   ویژگری  -۸و  6سرردوش نروع    -آتت بهداشرتی شریر  - 11۱۱استاندارد ملی شماره 

 های آزمونعمومی و روش

مشخصرات فنری و روش    -بخراری گازسروز بردون دودکرش      - 7۸1۱-۸استاندارد ملی شماره 

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل تاییدیه انرژی 

انررژی   معیارهرا و مشخصرات فنری مصررف انررژی و برچسرب       - 76۴6استاندارد ملی شرماره  

 های الکتریکی تم 

معیارها و مشخصات فنری مصررف انررژی و برچسرب انررژی       - 76۴۸-۸استاندارد ملی شماره 

 های برقی خانگی و مشابهبخاری

روش  -های گریز از مرکرز، جریران مخرتلط و محروری     پم  - 7۱67-۸استاندارد ملی شماره 

 گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژیاندازه

مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیرار   –اتوی برقی خانگی - 7۱7۸ستاندارد ملی شماره ا

 مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی 

معیار و مشخصرات فنری مصررف     –و مشابه  خانگی برقی سماور - 7۱7۵استاندارد ملی شماره 

 انرژی و برچسب انرژی

مشخصات فنی  -یه مطبوع یکپارچه هوا خنک های تهودستگاه -6۱6۱1استاندارد ملی شماره 

 و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی 
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6۱۴ 

 -مترمکعرب برر سراعت     6۵۱۱ترا   67۱هرا از ظرفیرت    بادزن - 6۱16۴استاندارد ملی شماره 

 مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

های آزمرون مصررف   ¬ها و روشویژگی -کن تر های خنکبرج - 6۱16۵رد ملی شماره استاندا

 انرژی و دستورالمعل برچسب انرژی

معیارها و مشخصرات فنری مصررف انررژی و برچسرب انررژی        - 6۱161استاندارد ملی شماره 

 های کانالیکوئلهای زمینی، سقفی و فنکوئلفن

مشخصرات فنری و روش آزمرون     -ای برودتی ویترینیهکابین – 6۱167استاندارد ملی شماره 

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی

کولر گازی و/یا پم  گرمایی دوتکه )اسپلیت( سرد و/یا سررد و   -6۱16۱استاندارد ملی شماره 

مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصررف انررژِی و دسرتور     –گرم )بدون کانال( 

 چسب انرژی العمل بر

مشخصات فنی و روش آزمون –کمپرسورهای هرمتیک خانگی  - 6۱16۱استاندارد ملی شماره 

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی-

تعیرین معیرار مصررف انررژی و      -هارایانه -تجهیزات اداری  - 6۱1۴6-6استاندارد ملی شماره 

 دستورالعمل برچسب انرژی

تعیین معیار مصرف  –های نمایشصفحه –تجهیزات اداری  - 6۱1۴6-۸ماره استاندارد ملی ش

 انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

-ACمنرابع تغذیره خرارجی ترک ولتراژ      -تجهیرزات اداری   - 6۱1۴6-6استاندارد ملی شماره 

AC,AC-DC - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 

تعیرین معیرار    -تجهیرزات تصرویرپردازی   -تجهیرزات اداری  -6۱1۴6-۴استاندارد ملی شماره 

 مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار  -جاروبرقی خانگی – 6۱17۸استاندارد ملی شماره 

 مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

 -خصات فنی و روش آزمرون  مش -های فلورسنتباتست تم  - 6۱7۵۱استاندارد ملی شماره 

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
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 -هرای بیرونری   هرا و کرکرره  عملکرد حرارتی درها، پنجرره  - 66۴6۱-۸استاندارد ملی شماره 

 ها: روش عددی برای چهارچوب۸قسمت  –محاسبه ضریب انتقال حرارت 

مشخصرات فنری و روش آزمرون     -مرکزی  های هواسازدستگاه - 66۵7۴استاندارد ملی شماره 

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالمعل برچسب انرژی

 محاسبات - سازیحرارتی در ساختمان پل - 6۸۵۱1استاندارد ملی شماره 

مشخصرات فنری و روش آزمرون تعیرین      -های بخاردیگ - A1-667۱۸استاندارد ملی شماره 

 6اصالحیه شماره  –نرژی معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب ا

فریزر و یخچال فریزر( تعیین -وسایل برودتی خانگی )یخچال   - 6۴۵77استاندارد ملی شماره 

 معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی

تعیین معیار مصرف انررژی و   -وپز گازسوز خانگیوسایل پخت - 6۴1۸۱استاندارد ملی شماره 

 دستورالعمل برچسب انرژی

های گازسروز گرمرایش مرکرزی برا تروان ورودی اسرمی       پکیج - 6۴1۸۱اندارد ملی شماره است

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی –کیلووات  7۱حداکثر 

تعیرین معیرار مصررف     –رادیاتورهای فروتدی و آلومینیرومی    - 6۴76۵استاندارد ملی شماره 

 انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

تعیین معیار مصرف انرژی -مجموعه دیگ و مشعل موتورخانه  – 6۴716دارد ملی شماره استان

 و دستورالعمل برچسب انرژی

 حررارت از  انتقرال  -هرا  ساختمان حرارتی عملکرد - ۱7سال  – 6۴7۱۸استاندارد ملی شماره 

 محاسبه هایروش -زمین  طریق

نشر حرارتری   -سازیی در ساختمانهای حرارتپل – ۱7سال  – 6۴7۱6استاندارد ملی شماره 

 فرضپیش مقادیر و شدهساده هایروش  –خطی

تعیرین   -هرا پنجرره  و هرا درب حرارتری  عملکررد  - ۱6دی  – 6۴7۱۴-۸استاندارد ملی شماره 

های طرح با پنجره و سقفی پنجره - ۸  قسمت- گرم محفظه روش با حرارت انتقال ضریب

 دیگر
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 انتقال حرارتی مشخصات تعیین -حرارتی هایعایق – ۱6دی  – 6۴۱۸7استاندارد ملی شماره 

 شدهمحافظت و واسنجی گرم محفظه -پایا

تعیین معیار مصرف انرژی و دسرتورالعمل برچسرب    -تلویزیون - 61۴۱۵استاندارد ملی شماره 

 انرژی

آب  مصرف تعیین معیار – خانگی برقی شوییلباس هایماشین - 6۱16۴استاندارد ملی شماره 

 آب برچسب دستورالعمل و

تعیرین معیرار مصررف انررژی و دسرتورالعمل       -پنجرره  - 6۱7۱۵استاندارد ملی ایران شرماره  

 برچسب انرژی

 و دستورالعمل برچسب آب مصرف معیار تعیین سردوش - ۸۱۱۴۸-۸-6استاندارد ملی شماره 

 آب

و دسرتورالعمل   مصرف معیار تعیین -بهداشتی  شیرآتت - ۸۱۱۴۸-۸-1استاندارد ملی شماره 

 برچسب آب

 
 

 


