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چكيده

مصرف انواع سوختهای فسیلی باعث افزایش آالیندههایی چون  CO2شده است .ساختمانهای بخش خانگی ،حدود یک سوم انرژی
ملی را مصرف میکنند .معماری سنتی ایران شیوههای منطقی برای فراهم کردن شرایط آسایش ارائه کهرده اسهت .ا آناهایی که
با گشت ب شیوه های ساختمانی گذشت میسر نیست و جوابگوی ندگی امرو نخواهد بود ،تحقیق در مینة طراحی همسا با اقلیم ب
شیوة غیرفعال ضروری است .بیشترین اتالف انرژی ا پوست های خارجی ساختمان رخ میدهد .برای کاهش مصرف انرژی میتوان ا
انرژی تابشی خورشید ا طریق سطح نورگذر پوستة خارجی در فصل سرد بهره برد .در این پژوهش ،ضرورت شناخت تأثیر گون ههای
مختلف ساختمانهای مسکونی و تراکم نسبی آن ها در تهران بر میزان آلودگی هوا مورد توج بوده و نسبت پناهره به دیهوار آنهها
بررسی میشود .این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخان ای و میدانی اناام شده و ا نرمافزارهای انرژی و شبی سها ی اسهتداده شهده
است .در مطالعات اناام شده در تهران 01 ،گون مسکن ب رسمیت شناخت شده است .در نمودارهای حاصل ا شبی سا ی انهرژی بها
WWRهای 01درصد52 ،درصد و 01درصد ،گون  ،0با  RC=1/01کمترین میزان بار گرمهایی و کمتهرین میهزان انتشهار  CO2و در
نتیا کمترین آلودگی ناشی ا گرمایش مستان را داراست.
كليدواژه

آلودگی هوا ،بار گرمایش زمستان ،تراکم نسبی ،گونه شناسی ،نسبت پنجره به دیوار

 .1سرآغاز

مهمترین گاز گلخانهای انسان ساخت به شمار مریرود کره

بحران انرژی در دهه های اخیر موجب افزایش گررایش بره

حدود  02درصد از آثار گلخانهای ناشی از فعالیتهای برر

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها شده است.

مربوط به انترار  CO2است .منبر اصرلی انتررار ایرن گراز

طی  022سال گذشته و بهویرهه در  02سرال اخیررا انتررار

احتراق سوخت های فسیلی است (واثقیا اسماعیلیا :0011

گازهای گلخانهای بهشدت افزایش یافته است .برای نمونره

)022-99

در حال حاضر نسبت به پیش از انقالب صنعتیا موجرودی

رشد شهرنرینی کره نیراز روز افرزون بره انررژی را بره

گازهای دیاکسید کربن و متران در جرو  02و  002درصرد

همراه میآوردا افرزایش مسرا ز زیسرتمحیطری را در پری

افررزایش داشررته اسررت .در ایررن میرران  CO2اصررلیترررین و

خواهد داشت .ایران به عنوان کروری در حرال توسرعها در

* نویسنده مسئول:

Email: mahdavinejad@modares.ac.ir
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مسیر افرزایش سراختوسراز و افرزایش مفررن انررژی و

(همان .)000 :هدن و روینررد اصرلی در چنرین شررایطی

مفرن سوخت هرای فسریلی اسرت (فطرره و همنرارانا

حدایز استفاده از سامانههرای منرانینی و کراهش مفررن

 .)09 :0019مفرن انرژی در ساختمانهرا نیرز بره واسرطه

انرژی برای گرمرایشا سررمایش و بهررهگیرری حرداکرری

افزایش بار انرژی ساختمان بره علرت معرفری و اسرتفاده از

انرژی تابری است .پوستة خارجی ساختمان ها امنان تبادل

سیستم های نوین گرمایشا سرمایشا تهویره و نرورپردازی

انرژی حرارتی فضای کنترل شده داخز را با فضای کنتررل

بیرتر شده است ( .)Susarava et al., 2013: 12محدودیت

نرده خارج ایجاد میکند .ینی از راههای کراهش مفررن

مناب انرژی و رشد چررمییر مفررن آن هرا در ایرران در

انرژی در این شرایط آب و هواییا افرزایش جرذب انررژی

مقایسه با متوسط جهانیا ضرورت بهرهوری مفرن انرژی

تابری از طریق سرط نورگرذر پوسرته خرارجی در جبهره

( Faizi et al., 2011:

جنوبی در ففز سرد است .پنجرهها امنان دریافرت انررژی

 .)157بر اساه آخرین آمار منترر شده در ترازنامه انررژی

راییان از خورشید را فرراهم مریکننرد و شررایط آسرایش

کرور (شنز )0ا ساختمانها مرترکان پرر مفررن انررژی

حرارتی و بفری ساکنان ساختمان را بهبود می بخررند .برا

هستند و یک سوم کز انرژی ملی ایران توسط ساختمانهرا

توجرره برره فنرراوریهررای متررداول و موجررود در صررنعت

مفرن میشود .این سرهم در ایرران در سرال  0090بررای

ساخت وساز کرور نیاز به شناخت نسبت بهینره پنجرره بره

ساختمان هرای بخرش خرانییا تجراری و عمرومی 440/0

دیوار وجود دارد.

را در این کرور دو چندان کرده است

میلیون برنه نفت خام از مجموع کز مفرن نهایی انررژی

پهوهشهایی که دربارة نسربت بهینره پنجرره بره دیروار

( 0002/7میلیون برنه نفت خام) بروده اسرت کره بریش از

0

 WWRانجام شدهاندا میتوان به سه گروه دستهبندی کرد.

دییر بخش ها و معرادل  01درصرد بروده اسرت (ترازنامره

گروه نخسرت کره بیررترین حجرم مطالعرات را بره خرود

انرژی ایرانا  .)002-029 :0090ازایرنرو ضررورت توجره

اختفاص می دهدا از مدلسازی نرمافزاری برای مررخ

به بهره وری مفرن انرژی در بخش ساختمان بیش از پیش

کردن میزان بهینه  WWRاستفاده کرده اند .گرروه دوما ایرن

نمایان میشود .امروزه طراحی همسراز برا ایلریم بره شریوة

کار را با استفاده از ساخت اتایک تجربری انجرام دادهانرد و

غیرفعررال ینرری از راهنارهررای مرر ثر در دسترسرری برره

گروه سوم از بررسیهای آسایش حرارتی بهمنظور دریافرت

ساختمانهای کممفرن از نظر سروخت فسریلی و کراهش

نظر افراد دربارة بهترین وضرعیت نسربت پنجرره بره دیروار

آلودگی محیطزیست محسوب میشود .برر اسراه آخررین
آمار منترر شده در ترازنامه انررژی کررورا سرهم ایرران در
استفاده از مناب تجدیردپرذیر بررای سراختمانهرای بخرش
خانیی و تجاری کمتر از دییرر منراب انررژی بروده اسرت

خانگی ،تجاری و
عمومی
%38

سایر بخش ها
%2

استفاده کرده اند .تعداد یابز توجهی از بررسریهرای انجرام
شده در رابطه با بهینهیابی نسبت پنجره به دیوار برا اسرتفاده
از نرمافزار انجام شده است.
کشاورزی
%4
صنعت
%27
حمل و نقل
%29

شکل .1سهم بخشهای مختلف کشور از مصرف انرژی

منبع :ترا نام انرژی ایران010 :0101 ،
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جانسررون و همنرراران ( )0914ترر ثیر تغییررر ابعرراد و

بهینه سازی نسبت پنجره بره دیروار در سراختمان آموزشری

مرخفات پنجره را در ایلیم هرای متفراوتا برا اسرتفاده از

وای در شیراز با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر انجام شد

نرمافزار  DOE-2.1بررسی کردهانرد .آنهرا بره ایرن نتیجره

و برره نتیجرره  02درصررد در جبهرره جنرروبی دسررت یافررت

رسیدهاند که افزایش مساحت پنجره صرفاً تا مقداری بهینره

( Kim .)Zomorodian & Nasrollahi, 2013: 45و

باعث صرفهجویی در مفررن انررژی مریشرود و افرزایش

همناران ()0200ا ت ثیر نسبت پنجره به دیروار را در چهرار

مساحت پنجره پس از آنا به افرزایش مفررن انررژی (بره

جهت اصلی در کانادا با نرمافزار  Revitبررسی کردند و بره

دلیز افزایش برار سررمایش و گرمرایش) خواهرد انجامیرد

این نتیجه رسیدند که نسربت پنجرره بره دیروار  02درصرد

( .)Johnson et al., 1984: 316اینانیسری و دمیربیلرک در

بهترررین عملنررررد را داراسررت Mangkuto .و همنررراران

 0222نسبت پنجره به دیوار در جبهههای جنوبی و شرمالی

()0200ا نسبت پنجره به دیوار را در اندونزی با اسرتفاده از

خانهای مسنونی و کم ارتفاع را در پرن منطقرة ایلیمری در

نرمافزار  Daysimبررسی کردند و به نتیجة بهینه  02درصد

ترکیرره بررسرری کررردهانررد .آنهررا در ایلرریمهررای متفرراوتا

دست یافتند.

Inanci

در این تحقیق با توجه بره آمرار موجرود دربرارة تعرداد

اندازههای مختلفی را برای پنجره پیرنهاد کردهاند (

 .)& Demirbilek, 2000: 52خیری ( )0200نسربت پنجرره

واحدهای مسرنونی و نررج جمعیرتا ضررورت شرناخت

برره دیرروار را در چهررار منطقرره ایلیمرری جهرران بررر اسرراه

گونه های مختلف ساختمان های متعارن مسنونی و ترراکم

دسته بندی اصالح شده کوپن بررسی کرد .او نتیجه گرفرت

نسبی آنها مورد توجه بوده و واکاوی خواهد شرد .برخری

که میزان بهینه نسبت پنجرره بره دیروار در برازة  02ترا 00

استانداردهای ساختمان وابسته به انرژیا هندسره فررردگی

درصد یررار مریگیررد ( .)Kheiri, 2013: 107-114گویرا و

هرای عرددی

و تراکم سراختمان را برا اسرتفاده از شراخ

همناران ( )0200پن نسبت پنجره به دیوار  02درصدا 00

توصیف میکنند .این شاخ

درصدا  02درصدا  00درصد و  12درصد را در ساختمانی

ساخته شده و مساحت سط آن است .مطالعرات پسرنلنر و

اداری با استفاده از نرم افزار انرژی پاله مقایسه کرردهانرد.

مهدوی در رابطه برا فررردگی هندسره و ترراکم سراختمان

آنها نتیجه گرفته انرد بهتررین نسربت پنجرره بره دیروار در

( )RCبه اینجا رسیده است کره  RCت ثیرگرذارترین مفهروم

است ( Goia et al.,

روی کارایی انرژی است .برر ایرن مبنرا کرارایی انررژی برر

جبهههای مختلف بین  00تا  42درصد

ها در ارتباط بین حجرم فررم

 .)2013: 515-527گویرا ( )0200همرین پرهوهش را بررای

اسراه  RCیابرز تفسریر خواهرد برود (

عرض جغرافیایی  00تا  02درجة شمالی انجام داده است و

 .)Mahdavi, 2003: 1026-1030در این تحقیق سعی شرده

به این نتیجه رسیده است کره اگرچره میرزان بهینره نسربت

است تا میزان ت ثیر ترراکم نسربی گونرههرای سراختمانی و

پنجره به دیوار در هر ایلیم و جهتگیری متفاوت است امرا

میزان پنجرة تعبیه شده نسربت بره دیروار در سراختمان برر

اغلب آنها در محدودة  02ترا  40درصرد یررار مریگیرنرد

میزان بار گرمایی و میزان انترار دیاکسید کربن و بهتب آن

( .)Goia, 2016: 485در ایران نیز مهدوی نهاد و همنراران

میزان آلودگی تولیدی ناشی از گرمرایش زمسرتانی بررسری

()0200ا ت ثیر نسبت پنجره به دیوار  00الری  02درصرد در

شود.

& Pessenlehner

سرراختمان اداری تهررران را برره کمررک نرررمافررزار اکوتنررت
رادیانس بررسی کرده اند .آنها در نهایت  WWRبین  02تا

 .2روششناسی تحقيق

 42درصرررد را بررررای سررراختمان بهینررره دانسرررتهانرررد

این تحقیق بر اساه مطالعات کتابخانهای و مطالعات میردانی

( .)Mahdavinejad et al., 2012: 72-76در مطالعررهای

تحقیرق شربه

انجام شرده و از رو هرای توصریفی و رو
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آزمایررریاهی و از ابررزار تحقیررقا نرررمافررزار تجرراری انرررژی

گونه شناسی مسنن از جنبههرا و دیردگاههرای متعرددی یابرز

رایانری  Design Builderبرای حفول نتیجه اسرتفاده شرده

بررسرری اسررت .ینرری از رایرر ترررین زمینررههررای مطالعررات

است .شبیهسازی رایانه ای و پیمایش میدانی روینررد اصرلی

گونهشناسی پرداختن به شنزهای کلی واحد مسرنونی اسرت.

این پهوهش بوده است .نرمافزار  Design Builderبا اسرتفاده

هدن از این مطالعات آگاهی یافتن نسبت بره گونراگونیهرای

از موتور محاسبه نرمافزار  Energy Plusمیزان مفرن انرژی

ممنن در شنز عمومی واحد مسنونی است.

را محاسبه میکند .این نرمافزار برای مدلسازی سراختمان از

در مبحث اصول و مبانی طراحی در طرح تففیلی تهران

جنبههای مختلف مرز فیزیک ساختمانا معمراری سراختمانا

سال  0090سه عامز فرما فضا و عملنرد برهعنروان ارکران

سیستمهای سرمایری و گرمایرری و غیرره کراربرد داشرته و

اصلی و مهم طراحی در نظر گرفته شده است .در این راسرتا

یابلیت مدلسازی همه جنبههرای سراختمان را دارد .در ایرن

مرخفههایی از جمله پهنهبندی و مبرانی نحروه اسرتفاده از

مقاله از این نرم افراز برای مدلسازی و شبیهسرازی عملنررد

اراضی در طرح تففیلی مفوب شهرداری تهرران در سرال

حرارتی در بار گرمایش زمسرتان و تخمرین مفررن انررژی

 0090به انواع پهنهها :پهنة مسرنونیا پهنرة برا مسرنونیا

بهره گرفته شده است .مطالعة موردی تحقیق سراختمانهرای

پهنة تجاری -خدماتیا پهنة سبز و باز و گردشیری و پهنرة

متعارن مسنونی تهران است که طبرق طررح تففریلی سرال

تولیدی-کارگاهی تقسریم شرده اسرت (شرهرداری تهررانا

 0090ساختمانهای  0طبقه در نظر گرفته شده است و طبق

 )97-020 :0090پهنة مسنونی که موضوع پهوهش حاضرر

اسرتانداردهای مبحرث  09دفترر مقرررات ملری سراختمان

استا دربردارندة اصلیترین کاربری در تهران است .در این
مطالعررات میرردانی در پهنررههررای

شبیهسازی شده است .در این راستا برای بررسی تراکم نسبی

طرررح تففرریلی برره رو

ساختمان در کنار فرم کلری سراختمان در ارتبراط برا کرارایی

مسنونی تهران بهصورت مقایسه تطبیقی تعداد مرخفی از

انرژی برای  02گونه ساختمان میزان نسبت پنجره بره دیروار

ساختمانها انتخاب و شمار

بررای 02ا  00و 42درصرد در نظرر گرفتره شرده اسرت .در

میدانی طرح تففیلی شهر تهرران سرال 0090ا از برین 702

گونههای شبیهسازی شده میزان برار گرمرایی سراختمانهرا و

کاربری مسنونیا تراکم متوسط با  420عدد بیرترین تعداد

میزان انترار دی اکسید کربن ناشی از احترراق سروختهرای

را به خود اختفاص داده است (مهندسرین مرراور همنرار

فسیلی محاسربه شرد ترا میرزان آلرودگی ناشری از گرمرایش

پاره بوما  .)00 :0019در نتیجره ترراکم متوسرط  0طبقرها

زمستانی برای گونههای مختلف ساختمانی بهدست آید.

متداولترین ساختوساز در تهران اسرت کره برر ایرن مبنرا

برای به دست آوردن فرم گونههای مختلف سراختمانی
متداول تهرران از مرراهدات میردانی و نقررههرای هروایی
گوگز ارث استفاده شده اسرت و بره کمرک نظریره اشرباع
نظری و مقایسه تطبیقی بسط داده شده است.

شده است .در این شرمار

مدلسازی های پهوهش برا ترراکم  0طبقره در نظرر گرفتره
شدهاند (جدول .)0
در مطالعات انجام شده در تهرانا  02طرح مسرنن بره
رسمیت شناخته شده و بیرتر استفاده شده است .گونههرای
 0تا 7ا برای منطقه عودالجان تهران به دسرت آمرده اسرت

 .1 .2گونه شناسی ساختمانهای مسکونی تهران

( .)Mahdavinejad et al., 2012: 875-879از آنجرایی کره

مارکوه و موریس اظهار مریدارنرد کره طرراح سراختمانهرا

در پهوهش مهدوی نرهاد و همنراران منطقرة عودالجران برا

میتوانند با تغییر مواد و شنز ساختوساز کنترل یابز توجهی

بافت یدیمی بررسی شده استا نیاز به بررسیهرای بیررتر

بر انرژی مفرفی ساختمان و میزان سهم آنهرا در افرزایش یرا

در دییر مناطق تهران ضروری است.

کراهش آلرودگی داشرته باشرند (.)Ourghi et al., 2007: 300

تأثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمانهای مسکونی تهران بر...
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جدول  .1طبقهبندی پهنه مسکونی و میزان استفاده از اراضی در نقشههای طرح تفصیلی تهران

پهنه اصلی

تعداد

وسعت

مسنونی عام

702

09010

پهنهها

ضوابط کلی ساختوساز

تعداد

وسعت

مسنونی با تراکم کم

تا  0طبقه با حداکرر تراکم  012درصد

000

0000

مسنونی با تراکم متوسط

تا  0طبقه با حداکرر تراکم  022درصد

420

00200

مسنونی با تراکم زیاد

تا  0طبقه با حداکرر تراکم  002درصد

70

0009

منب  :مهندسان مراور همنار پاره بوما 00 :0019

شکل  .2نمونة بررسی موردی شکل بلوکهای شهری تهران از روی نقشههای هوايی
منبع( :نگارندگان)

جدول  .2تعداد ساختمانها در هر گونه ساختمانی با تحلیل نقشة هوايی تهران

گونه

0

0

0

4

0

0

7

1

9

02

مجموع

تعداد

479

097

90

000

010

71

070

09

007

01

0222

منبع( :نگارندگان)

در این راستا با استفاده از مراهدات میدانی و نقرههای
هوایی تهران بهصورت تطبیقی حدود  0222گونه شرمار

 .2.2تراکم نسبی 2ساختمانها
در این پهوهش برای مرخ

کردن میزان فررردگی بنرا از

عددی تراکم نسبی ) (RCاستفاده شده

اسرتRC .

انجام شده است (شنز  )0و گونههای  1تا  02به گونههای

شاخ

یبلرری اضررافه شررده اسررت تررا در ایررن پررهوهش  02گونرره

شنز از نسبت سط به حجم آن شنز به دسرت مریآیرد.

ساختمانی بررسی شوند (جدول  .)0ایرن گونره هرا مطرابق

مطالعات صورت گرفته در حوزة ترخی

خأل دانش نران

جدول  0بره ترتیرب بره حالرت مربعریا Lا Uا خطریا دو

می دهند که میزان  RCبهینه و مورفولوژی مبتنی بر آن گرام

طرفها حیاط مرکزیا مستطیلیا Tا  Iو  Eاست.

اساسی در هردایت فررم کلری و برهویرهه هردایت طراحری

 241

دورة 54



شمارة 2



تابستان 8931

معمرراری مبتنرری بررر آن اسررت .ازایررنرو در ایررن پررهوهش

ینی از این نرمافزارهاا دیزاین بیلدر است و این یابلیرت را

دستیابی بره  RCمتنراظر برا  WWRدر گونرههرای 02گانره

دارد که با دادن دادههرای آب و هروایی سراعتی بررای هرر

معرفری شرده در سراختمانهررای مسرنونی تهرران بررسرری

ایلیمیا بار سرمایری و گرمایری مورد نیاز را تخمین زنرد.

میشود.

این نرمافرزار کره در تخمرین مفررن انررژی سراختمان از

بیرررترین فرررردگی در میرران احجررام مختلررف طبررق

عملنرد حرارتی در تعیین بارهای حرارتی و برودتری بهرره

مطالعات پسنلر و مهدوی شنز هندسی کُره برا  RCمعرادل

میگیردا تجهیزات سرمایری و گرمایرری را کره برهمنظرور

یک در نظر گرفته شده است .از آنجایی که اکرر ساختمانها

جبران بارهای تحمیلی بره سراختمان تعبیره شردهانرد را در

چندوجهی متعامد هستند و شنز منعب مبنای کار تحقیرق

محاسبات مربوط به تخمین انرژی مفررفی سراختمان وارد

یرار گرفته استا ترراکم نسربی تحقیرق برر مبنرای منعرب

میکند (غفاری و همنرارانا  .)007 :0090نحروة کرار ایرن

سنجیده شده که با فرمول زیر محاسبه شده اسرت و ترراکم

نرم افزار این گونه است کره نخسرت بره کمرک دسرتورات

نسبی مورفولوژیهای ایجاد شده به نسبت آن محاسبه شده

ترسیمیا ساختمان مورد نظر در محیط آن ترسیم میشرود.

است .مطالعات پسرنلنر و مهردوی در رابطره برا فررردگی

سپس با دادن مفال دیوارهرا و پنجررههراا تعیرین سیسرتم

هندسه و تراکم ساختمان ( )RCبه اینجا رسریده اسرت کره

ت سیساتیا تعیین کراربری سراختمان و  ...بره محاسربه برار

 RCت ثیرگذارترین مفهوم روی کارایی انرژی است .بر ایرن

حرارتی مجموعه مریپرردازد .تعیرین کراربری از ایرن نظرر

مبنا کارایی انرژی بر اساه  RCیابز تفسیر خواهد بود کره

اهمیت دارد کره سراختمان هرا براسراه کراربریا سراعات

معادلة  0توسط پسنلر و مهدوی برای ایرن منظرور معرفری

استفاده متفاوتی دارند .برای مررال سراعات کرار سراختمان

شده است (.)Pessenlehner & Mahdavi, 2003: 1026

اداری از  1صب تا  0بعدازظهر است .بنابراین بعرد از ایرن

RC:6.V0.66.A-1

سراعت نیررازی بره کررار کررردن سیسرتم ت سیسرراتی نیسررت.

()0

که در آن  Vحجم بنا و  Aسط بنا است.

همچنین میزان نیاز به روشنایی بستیی بره نروع کراربری و
ساعات اسرتفاده از بنرا دارد .در سراختمانهرای مسرنونیا

 .3.2شبيهسازی عملکرد حرارتی
برای محاسبه بار حرارتی ساختمان فرمولهرا و رو هرای

کاربری بهصورت مداوم است .این نررمافرزار یابلیرت آن را
دارد کرره بررا دادن برنامرره زمررانی مرررخ

مختلفرری ماننررد اسررتفاده از محاسرربات دسررتیا محاسرربات

خامو

نرمافزاری یا اسرتفاده از دسرتیاههرای محاسربه کننرده برار

را بهتر محاسبه کند.

برررای روشررن و

شدن ت سیسات و روشناییا میزان مفررن انررژی

حرارتی وجود دارد .از آنجایی که دیت باال و نبود خطرا در
محاسبه بار حرارتری بسریار مهرم اسرتا ازایرنرو ینری از

 .3مدلسازی

بهترین رو هرا اسرتفاده از نررمافزارهرای تجراری انررژی

 .1.3مدلسازی فرم کلی و تراکم نسبی بنا

رایانری است .چرا که نررمافزارهرای شربیهسرازی مفررن

تراکم متوسط ساختمانی در شهر تهران بیرترین تعداد را به

انرژی ساختمانا ابزارهای کارآمدی هستند کره توانرایی در

خود اختفاص داده است که این تراکم ساختمانی حرداکرر

نظر گرفتن تمامی برهمکنش های پیچیده ساختمان با محیط

تا  0طبقه و با وسعت حدود  0022مترمربر اسرت کره در

خارج و سیستمهای داخز را دارنرد و ازایرنرو مریتواننرد

این صرورت هرر طبقره در حردود  002مترمربر مسراحت

ینرری از مفیرردترین تننیررکهررای محاسرربه در ارتبرراط بررا

خواهد داشرت (جردول  .)0از زمران ابرال طررح تففریلی

صرفه جویی انرژی در بخرش سراختمان محسروب شروند.

تهررانا حردایز نفراب یطعره حاصرز از تجمیر در زیرر

تأثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمانهای مسکونی تهران بر...
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پهنههای مسنونیا تا پایان سال 0422ا معادل  002الی 002

تطبیق باشد .در این راستا با در نظر گرفتن هر طبقه بهعنوان

مترمرب است (شهرداری تهرانا  .)01 :0090نسربت طرول

واحدی مدول و در نظر گرفتن ابعاد هرر مردول برا مقردار

به عرض نیز برای این متراژ به تناسب زمینهای شهر تهران

ارتفاع میانیین طبقات که در تهران حدود  0/00متر اسرتا

که غالباً مستطیلی و متنوع هستندا مسرتطیلی انتخراب شرده

طول  0یسمت و عرض نیز  4یسرمت انتخراب مریشروند.

است و از میان ابعاد مختلفی که برای این یطعات مریتروان

انواع حالت های چیدمان آن ها با توجره بره گونره و ترراکم

متفور شدا به طور متوسط ابعاد در حردود  02مترر در 00

نسبی آنها در جدول  0بررسی شده است.

متر در نظر گرفته شده است تا با ابعاد مدول منعبری یابرز
جدول  .3طبقهبندی تراکم نسبی و گونههای ساختمان مسکونی در تهران
Morphology

Typolog
y

Relative
Compactness

Type

Volume:
100m3
Area: 180m2
Rc:0.70

Type 6

Volume:
120m3
Area: 148m2
Rc:0.96

Type 7

Volume: 90m3
Area: 136m2
Rc:0.86

Type 8

Volume:
100m3
Area: 160m2
Rc:0.78

Type 9

Volume: 40m3
Area: 76m2
Rc:0.90

Type 4

Volume:
100m3
Area: 180m2
Rc:0.70

Type
10

Volume: 80m3
Area: 152m2
Rc:0.71

Type 5

منبع( :نگارندگان ،بر اساس مهدوی نژاد و همکاران)

Morphology

Typology

Relative
Compactness

Type

Volume: 80m3
Area: 112m2
Rc:0.96

Type 1

Volume: 90m3
Area: 136m2
Rc:0.86

Type 2

Volume: 90m3
Area: 166m2
Rc:0.70

Type 3
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برای نمونه محاسبة حجم و سرط جرانبی و ترراکم نسربی
گونة 7ا طبق رو

زیر محاسبه میشود:

ارتباط با زمین و سقف تخت مرورد اسرتفاده در جردول 4
آمده است.

 = 6×4×5 =120 m3ارتفاع×عرض×طول :حجم گونة7

همانطور که گفته شد بیرترین اتالن انررژی از طریرق

×: 2× (ab+ac+bc) = 2مسراحت سرطوح جرانبی گونرة7

پوسته های خارجی در سراختمان هرا رج مریدهرد و بررای

(24+30+20)= 148 m2
= : 6.V0.66.A-1 = 6× 120 0.66× 148 -1تراکم نسربی گونرة7

کاهش مفرن انرژی می توان میزان جذب انرژی تابری از

0.96

طریق سط نورگذر پوسته خارجی (پنجرره) را در ففرول
سرد افزایش داد تا میزان برار گرمرایی کراهش یابرد .بردین

 .2.3مدلسازی انرژی

منظور نسبت پنجره به پنجره در  02گونه معرفری شرده در

ساختمان مورد نظر برای تخمین تر ثیر طراحری معمراری و

سه حالت متفاوت 02ا  00و  42درصد در نرمافزار دیرزاین

مفال مورد استفاده در ساختمان بر میزان نیراز بره انررژی

بیلدر مدلسازی شد .در ادامه حاالت بهینه برار گرمرایی برا

گرمایریا یک آپارتمان  0طبقه تک واحردی در تهرران برر

توجه به نسربت پنجرره بره دیروار در گونره هرای متفراوت

اسرراه جز یررات اجرایرری و سرراختمانی متررداول در تهررران

محاسبه و تحلیز خواهد شرد .در شرنز  0گونرة شرماره 0

شبیهسازی شده و میزان انرژی گرمایری مورد نیاز از طریق

برای نمونه به صرورت مردلسرازی سره بعردی برا درصرد

مدلسازی در نرم افزار دیزاین بیلدر محاسربه شرد .در ایرن

پنجرههای 02ا  00و  42درصد نسربت بره دیروار و میرزان

محاسبات سیستم گرمایری مفروض در مدلسرازی انررژی

نفوذ انرژی تابری بهصورت بار گرمایی آن نران داده شرده

پنی گازسوز بوده اسرت و در نمونرههرای بررسری شردها

است.

مفال و جز یات دیوارهای داخلی و خرارجی و دیروار در
جدول  .4مصالح و جزئیات ديوارهای داخلی و خارجی و ديوار در ارتباط با زمین و سقف تخت

دیوار داخلی

سقف تخت

دیوار چینی آجری  02سانتیمتر+
نازککاری گچوخاک و گچ سفید

سقف ساخته
شده از دال بتنی

مفال
دیوار در ارتباط
با زمین
مفال زمین+
بتنریزی پی

دیوار خارجی
دیوار چینی آجری  02سانتیمتر +مالت  0سانتیمتر +سنگ
نما  0سانتیمتر +نازککاری داخلی گچوخاک و گچ

منبع( :نگارندگان)

شکل  .3مدلسازی سه بعدی گونة  3با نسبت پنجرههای  22 ،11و  41درصد نسبت به ديوار و میزان نفوذ انرژی تابشی بهصورت بار گرمايی
منبع( :نگارندگان)
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 .4بحث و تحليل نتايج

بیرترین بار گرمایی مراهده میشود .با توجه به نمودارهای

ینی از عوامز مهم و ت ثیرگذار در بخش ساختمان در افرزایش

ترسیمی برای گونره هرای  02گانره معرفری شرده مرراهده

آالیندة CO2ا افزایش میزان مفرن انرژی اسرت و از آنجرایی

میشودا در گونة  4برای هر سه نسربت

که بیرترین اتالن انرژی در سراختمان از طریرق پوسرتههرای

در ماههای آبان و فروردین کمترین برار گرمرایی و گونرة 7

خارجی رج میدهدا لزوم توجه بره ایرن پوسرته بررای کنتررل

بررای نسرربت  WWR=10و گونرة  0و  02بررای نسرربت

تبادل انرژی حرارتی اهمیت مییابد .از آنجایی کره در شررایط

 WWR=25,40با تفاوت اندک بیرترین برار گرمرایی را در

آب و هوایی تهران در ماههای سرد سال مقدار مفرن انررژی

ماههای دی و بهمن دارا هستند.

WWR=10,25,40

برای ت مین دمای آسایش حرارتی افزایش مییابدا لزوم توجره

شنز 7ا نمودار  02گونرة سراختمانی و میرزان انتررار

به بار گرمایی در این ماهها افرزایش مرییابرد .افرزایش جرذب

دیاکسیدکربن آنها در  0مراه سررد سرال را برا نسربت 02

انرژی تابری از طریق پنجرره برهخفروص در جبهرة جنروبی

درصد پنجره به دیوار نران می دهد .شنز 1ا با نسربت 00

ساختمان در ففول سرد ینی از راههای کاهش مفرن انرژی

درصد پنجره به دیوار و شنز  9با نسبت  42درصد پنجرره

است .مدلسازیهای انجام شده در  02گونه و در سره حالرت

به دیوار میزان انترار دیاکسیدکربن را نرران مریدهرد .در

نسبت پنجره به دیوار به آنرالیز  02گونره در نررمافرزار دیرزاین

تمام نمودارها در ماه های آبان و فرروردین کمتررین میرزان

بیلدر منجر شد که در شش ماه سرد تهران ارزیرابی شرد .ایرن

انترار دیاکسید کرربن و مراه دیا بیررترین میرزان انتررار

ارزیابی برای دو مرخفة میرزان برار گرمرایی و میرزان انتررار

دیاکسیدکربن مراهده مریشرود .برا دیرت در نمودارهرای

دیاکسید کربن برای این  02نمونه در شبیهسرازیهرای انجرام

ترسیمی برای گونره هرای  02گانره معرفری شرده مرراهده

شدها تحلیز شد.

میشودا میزان انترار دیاکسیدکربن در گونرة  4بررای هرر

شنز 4ا نمودار  02گونه ساختمانی و میزان بار گرمایی

سه نسبت  WWR=10,25,40در ماههای آبران و فرروردین

آنها در  0ماه سرد سال را با نسربت  02درصرد پنجرره بره

کمترین میزان انترار دیاکسید کربن و گونة  7برای نسربت

دیوار نران میدهد .شنز  0با نسبت  00درصد پنجرره بره

 WWR=10و گونرررههرررای  0و  02بررررای نسررربتهرررای

دیوار و شنز  0با نسبت  42درصد پنجره به دیروار میرزان

 WWR=25,40بیرترین میزان انترار دی اکسید کربن را در

بار گرمایی را نران می دهد .در تمام نمودارها در مراههرای

ماههای دی و بهمن دارا هستند.

آبان و فروردین کمترین بار گرمایی و ماههای دی و بهمرن

شکل  .4نمودار  11گونه ساختمانی و میزان بار گرمايی آنها در  6ماه سرد سال با WWR=10

منبع( :نگارندگان)
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شکل  .2نمودار  11گونه ساختمانی و میزان بار گرمايی آنها در  6ماه سرد سال با WWR=25

منبع( :نگارندگان)

شکل .6نمودار  11گونه ساختمانی و میزان بار گرمايی آنها در  6ماه سرد سال با WWR=40

منبع( :نگارندگان)

شکل .7نمودار  11گونه ساختمانی و میزان انتشار دیاکسید کربن آنها در  6ماه سرد سال با WWR=10

منبع( :نگارندگان)
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شکل .8نمودار  11گونه ساختمانی و میزان انتشار دیاکسید کربن آنها در  6ماه سرد سال با WWR=25

منبع( :نگارندگان)

شکل .9نمودار  11گونه ساختمانی و میزان انتشار دیاکسید کربن آنها در  6ماه سرد سال با WWR=40

منبع( :نگارندگان)

بهمنظور بررسی نتای به دست آمده ناشی از میزان برار

آنهررا و شررنز 00ا نمررودار  02گونرة سرراختمانی و میررزان

گرماییا میزان انترار دیاکسیدکربن و رابطة آنهرا برا فررم

انترار دیاکسیدکربن آنها را در میانیین ماههای سرد برای

کلی ساختمان و تراکم نسبی گونرههرای  02گانره و میرزان

 WWR= 10,25,40نران میدهنرد .در گونرة  4برهترتیرب

نسبت مختلف پنجره ها نسبت به دیوار نتای در سه بخرش

ب ررای نسرربت  WWR=10برابررر بررا 2/00ا برررای نسرربت

زیر تحلیز میشوند.

 WWR=25برابر با  2/01و برای نسربت  WWR=40برابرر
با  2/00کیلووات بر ساعت است که کمتررین برار گرمرایی

 .4.1تأثیر میزان بار ررمار ب بار میازان ار کار

ارب

برای میانیین ماههای سررد در  WWR= 10,25,40هسرتند.

دیا سید

همچنین میزان انترار دی اکسید کربن در گونة  4به ترتیرب

شنز 02ا نمودار  02گونة ساختمانی و میزان برار گرمرایی

برای نسربت  WWR=10برابرر برا  400/79ا بررای نسربت
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WWR=40

انترررار دیاکسررید کررربن برابررر بررا  097/01کیلرروگرم بررر

 WWR=25برابررر بررا  421/00و برررای نسرربت

برابر با  097/01کیلوگرم بر مترمنعب کمترین میزان انترار

مترمنعب است که کمتررین میرزان برار گرمرایی و انتررار

دیاکسررریدکربن اسرررت کررره کمتررررین میرررزان انتررررار

دیاکسید کربن برای میانیین مراههرای سررد در

دیاکسیدکربن برای میرانیین مراههرای سررد در

=WWR

 10,25,40هستند.

=WWR

 10,25,40هستند و گونه  7برای نسبت  WWR=10میرزان
بار گرمایی برابر با 0810کیلووات بر ساعت و میزان انتررار

گونه  7برای نسبت  WWR=10برابر برا 0/10ا گونره 0

دیاکسید کربن برابر با  0040/90کیلوگرم برر مترر منعرب

و  02برای نسبت  WWR=25بره ترتیرب برابرر برا  0/00و

است که بیرترین میرزان برار گرمرایی و انتررار دیاکسرید

 0/09و برای نسبت  WWR=40به ترتیب برابرر برا  0/70و

کربن برای میرانیین مراههرای سررد در

 0/70کیلررووات بررر سرراعت بیرررترین بررار گرمررایی را دارا

هستند.

WWR= 10,25,40

هستند .در نمودار بار گرمایی با نسبت  WWR=25ا گونرة

همان طور که مراهده می شود با افزایش میرزان درصرد

 4کمترین بار گرمایی را دارد و گونههای  7و  02با تفاوت

پنجره نسبت به دیوار از  02درصد بره سرمت  42درصردا

اندک بیرترین بار گرمایی را دارند .در نمودار بار گرمایی با

میزان بار گرمایی و میزان انتررار دیاکسرید کرربن کراهش

نسبت WWR=40ا گونة  4کمترین بار گرمایی و گونه های

مییابد و با کاهش میزان درصد پنجره نسربت بره دیروار از

 0و  02با تفراوت انردک بیررترین برار گرمرایی را دارنرد.

 42درصد به سمت  02درصدا میزان بار گرمرایی و میرزان

همچنین میزان انتررار دی اکسرید کرربن در گونرة  7بررای

انترار دیاکسید کربن نیز افزایش مییابد.

نسرربت  WWR=10برابررر بررا  0040/90ا گونرره  0و  02برره
ترتیررب برررای نسرربت  WWR=25برابررر بررا  0700/19و

 .4.0ت ثیر فرم کلی ساختمان و تراکم نسبی بر میزان بار
گرمایی و میزان انترار کربن دیاکسید

 0900/40و برای نسربت  WWR=40برابرر برا  0797/09و

بهمنظور کاهش تلفات حرارتری سراختمانهراا همرواره

 0020/90کیلوگرم بر متر منعب است که بیرانیر بیررترین

بهتر است که نسبت سط جانبی به حجم بنا (تراکم نسبی)

میزان انترار دیاکسید کربن برای میانیین ماههای سررد در

به حدایز ممنن رسانده شود .در تلفیق واحدهای مسنونی

 WWR= 10,25,40هستند.

نیز هرچه واحدها بهصورت فررردهترر برا ینردییر تلفیرق

در این راستا هر چه بار گرمایی افزایش مییابدا میرزان

شوندا نسبت سط جانبی به حجم کز ساختمان کمتر و در

انترار دیاکسید کربن نیز افزایش مرییابرد و هرر چره برار

نتیجه اتالن حرارت نیز کمتر خواهد شد (ییرابنلوا :0019

گرمایی کاهش مییابدا میزان انتررار دیاکسرید کرربن نیرز

.)097-090
در جدول 4ا  02گونة ساختمانی و طبقرهبنردی ترراکم

کاهش مییاید.

نسبی آنها معرفی شده است و در جدول 0ا ت ثیر فرم کلی
 .4.2تأثير ميزان نسبت پنجره به ديوار ( )WWRبرر

ساختمان و تراکم نسبی بر میزان بار گرمایی و میزان انترار

ميزان بار گرمايی و ميزان انتشار کربن دیاکسيد

کربن دی اکسید را نران داده شده اسرت .بررای درک بهترر

میزان نسبت پنجره به دیوار نقرش مهمری را در میرزان برار

این ت ثیر و تحلیز نتای ینی از درصدهای پنجره به دیروار

گرمایی و میزان انترار کربن دیاکسرید دارد .برا توجره بره

که در حالت میانیین یرار داردا یعنی  WWR=25اسرتفاده

اشنال  02و 00و جدول  0برای گونههای  02گانه معرفری

میشود .بر این اساها گونرة  4برا  Rc=0.90بررای نسربت

WWR=40

 WWR=25میزان بار گرمرایی برابرر برا 2/01کیلرووات برر

میزان بار گرمایی برابر با  2/00کیلووات بر ساعت و میرزان

ساعت و میزان انتررار دیاکسرید کرربن برابرر برا 421/00

شده مراهده میشودا در گونة  4بررای نسربت

تأثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمانهای مسکونی تهران بر...
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کیلوگرم بر متر منعب را دارد که کمترین میزان بار گرمایی

از دالیز این امر این است که فرم این گونه به نسبت گونرة

و انترار دی اکسید کربن برای میانیین ماههای سرد است و

شماره  7نسبت طرول بره عررض و حجرم کمترری دارد و

گونه  0و  02با  Rc=0.70بررای نسربت  WWR=25میرزان

پنجره ت ثیری بیرتری بر بخش های میرانی بنرا داشرته و در

بار گرمایی و میزان انترار دیاکسید کربن به ترتیب برابر با

نتیجه میزان برار گرمرایی و برهتبر آن  Co2کمترری داشرته

 0/00و  0/09کیلووات بر ساعت را دارد که بیانیر بیرترین

است.

میزان بار گرمایی و انتررار دی اکسریدکربن بررای میرانیین
ماههای سرد هستند.

گونة  0نیز دارای تراکم نسبی ینسان با گونرههرای  0و
 02یعنی  Rc=0.70داشته استا اما رفتار متفاوتی را با ایرن

در گونة  7به رغم براال برودن ترراکم نسربی میرزان برار

دو گونه دارد .انتظار میرفت که این گونره نیرز میرزان برار

گرمایی و  Co2در حالت بیرینه یرار داشت که مریبایسرت

گرمایی و انترار  Co2کمینه داشته باشد که ایرن مقرادیر در

مقادیر کمتری را بره خرود اختفراص مریدادنرد .بره نظرر

حالت میانه یرار دارند .به نظر میرسد علت این عامز فررم

می رسد ینی از دالیز این اتفاق فرم این گونره سراختمانی

متفاوت این گونه در ضل جنوبی نسبت به دو گونره دییرر

است که نسبت طول به عرض و حجم آن بیررترین مقردار

باشد .فرم این گونه به حالتی است که در جبهه جنروبی بنرا

بوده و بخشهرای میرانی سراختمان در فاصرله دورترری از

خود سایهاندازی دارد و این عامز باعث افزایش میرزان برار

پنجره یرار گرفتهاند و این امر باعث براال رفرتن میرزان برار

گرمایی و بهتب آن  Co2شده است.
اما در حالت کلی می توان انتظار داشت که با باال رفرتن

گرمایی و در نتیجه  Co2شده است.
در گونة  0که ترراکم نسربی ینسران برا گونره  7یعنری

تراکم نسبی ساختمانا میرزان برار گرمرایی آن و در نتیجره

 Rc=0.96داشته استا انتظار میرفت که رفتار مررابهی برا

میزان انترار دی اکسید کربن کراهش یابرد و برا کرم شردن

گونة  7داشته باشد ولی مرراهده مریشرود کره میرزان برار

تراکم نسبی ساختمانا میرزان برار گرمرایی آن و در نتیجره

گرمایی و  Co2آن در حالتی میانه یرار دارد .به نظر میرسد

میزان انترار دیاکسید کربن افزایش یابد.

شکل . 11نمودار  11گونه ساختمانی و میزان بار گرمايی آنها در میانگین ماههای سرد برای WWR= 10,25,40

منبع( :نگارندگان)

 222

دورة 54



شمارة 2



تابستان 8931

شکل . 11نمودار  11گونة ساختمانی و میزان انتشار دیاکسید کربن آنها در میانگین ماههای سرد برای WWR= 10,25,40

منبع( :نگارندگان)
جدول  .2میزان بار گرمايی و انتشار دیاکسید کربن در درصدهای مختلف پنجره نسبت به ديوار در میانگین ماههای سرد سال
Type 10

Type 9

Type 8

Type 7

Type 6

Type 5

Type 4

Type 3

Type 2

Type 1

Types of Building

Relative Compactness Rc=0.96 Rc=0.86 Rc=0.70 Rc=0.90 Rc=0.71 Rc=0.70 Rc=0.95 Rc=0.86 Rc=0.78 Rc=0.70

0200/00 0407/49 0491/02 400/79 0220/24 0794/4 0040/90 0404/02 0010/00 0100/04

Releasing
Co2
WWR=10
Heating
Load
Releasing
Co2
WWR=25
Heating
Load

0004/00 0000/00 0000/70 097/01

Releasing
Co2
WWR=40
Heating
Load

0/02

0/00

0/07

0/10

0/00

0/00

900/11 0700/19 0001/22 0000/90 0409/00 0900/40
0/09

0/40

0/02

0/00

0/00

0/00

904/11 0797/09 0099/04 0070/40 0010/19 0020/90
0/70

0/00

0/00

0/09

0/70

2/90

2/00

0/07

0/00

0/07

0700/71 0009/90 0000/09 421/00
2/01

2/00

0/40

0/04

0/01

0/00

2/91

2/70

منب ( :نیارندگان)

 .5نتيجهگيری

این تحقیق افزایش جرذب انررژی تابرری از طریرق سرط

شهر تهران امروزها ینی از شهرهای آلرودة جهران شرناخته

نورگذر پوسته خرارجی در جبهره جنروبی در ففرز سررد

شده است .رشد شهرنرینی که نیاز روز افزون به انررژی را

بهعنوان ینی از راههای کاهش مفرن انرژی استفاده شرده

به همراه مریآوردا برر میرزان آلرودگی هروا تر ثیر مسرتقیم

است .برای بررسی میزان این جذب انررژی و تر ثیر آن برر

میگذارد (روشن و همنارانا  .)0011:019مفررن انررژی

کاهش میزان بار گرمایی و کاهش انتررار دیاکسرید کرربن

در ساختمان ها نیز به واسطه افزایش برار انررژی سراختمان

ناشی از احتراق سوختهرای فسریلیا هندسره فررردگی و

بیرتر شده است .ازاینرو لزوم توجه به بهررهوری مفررن

تراکم ساختمان در کنار فرم کلری سراختمان در ارتبراط برا

انرژی در بخش ساختمان بیش از پیش نمایان میشرود .در

کارایی انررژی بررای  02گونره سراختمان  0طبقره مترداول

تأثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمانهای مسکونی تهران بر...
لیال مختاری و همکاران
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مسنونی با  WWRهای 02ا  00و42ا طبرق اسرتانداردهای

 .0در حالت کلی با باال رفتن ترراکم نسربی سراختمانا

مبحث  09دفتر مقررات ملی سراختمان شربیهسرازی شرد و

میزان بار گرمایی آن و در نتیجره میرزان انتررار دیاکسرید

برای بررسی میزان بار گرمایی تمامی عوامز ازجمله جنسا

کربن کاهش یافته و برا پرایین آمردن مقردار ترراکم نسربی

کاربریا تعداد طبقات و ...ثابت فرض شرد ترا بتروان تر ثیر

ساختمانا میزان بار گرمرایی آن و در نتیجره میرزان انتررار

تراکم نسبی و میزان نسبت پنجره به دیوار را بر میزان انترار

دیاکسید کربن افزایش مییابد .بر این اسراها گونره  4برا

دیاکسیدکربن مراهده کرد و نتای زیر حاصز شد:

 Rc=0.90کمترررین میررزان بررار گرمررایی و میررزان انترررار

 .0در حالت کلی هر چه بار گرمایی افرزایش مرییابردا

دی اکسید کربن برای میانیین ماه های سرد است و گونره 0

میزان انترار دی اکسید کربن نیز افزایش مییابد و هرر چره

و  02بررا  Rc=0.70بررا تفرراوت انرردک بیرررترین میررزان بررار

بار گرمایی کاهش مییابدا میزان انترار دیاکسید کربن نیرز

گرمایی و انترار دی اکسید کربن برای میانیین ماههای سرد

کاهش مییاید .در این راسرتا برا دیرت در نمودارهرای برار

هستند .گونه  7با  RC=0.97تراکم نسربی براالیی داردا بره

گرمایی در گونههای مختلف با  WWRهرای 02ا  00و42ا

علت کریدگی فرم بنا نیاز به برار گرمرایی بیررتری داشرته

گونة  4کمتررین برار گرمرایی و در نتیجره کمتررین میرزان

است .گونره  0برا ترراکم نسربی ینسران برا گونره  7یعنری

آلررودگی ناشرری از گرمررایش در ففررز زمسررتان را دارد و

 Rc=0.96به علت فرردگی حجم نسبت به گونره  7میرزان

گونههای 0ا  7و  02با اختالن اندک نسبت به هم بیرترین

بار گرمایی و به تب آن  Co2کمتری داشته است .گونه  0نیز

بار گرمایی و در نتیجره بیررترین میرزان آلرودگی ناشری از

با تراکم نسبی ینسان با گونه های  0و  02یعنری

گرمایش در ففز زمستان را دارند.

به علت خود سایه اندازی در جبهه جنوبی بنا باعث افزایش

 .0با افزایش میزان درصد پنجره نسبت به دیوار (از 02

Rc=0.70

میزان بار گرمایی و بهتب آن  Co2شده است.

به  42درصد)ا میزان بار گرمایی و میزان انتررار دیاکسرید

در نهایت بررای رسریدن بره نتیجره دییرقترر مریتروان

کربن کاهش می یابد و با کاهش میزان درصد پنجره نسربت

فاکتورهایی چون جهت گیریا خود سرایه انردازی و تهویره

به دیوار (از  42به  02درصد)ا میزان برار گرمرایی و میرزان

مطبوع را برای کاهش میرزان برار گرمرایی و میرزان انتررار

انترار دی اکسید کربن نیز افرزایش مرییابرد .برا توجره بره

دیاکسید کربن و در نتیجه کاهش میزان آلرودگی ناشری از

اشنال  02و 00و جدول  0برای گونههای  02گانه مراهده

گرمایش در ففز زمستان در نظر گرفت.

میشودا گونة  4بررای نسربت  WWR=40کمتررین مقردار
میزان بار گرمایی و میزان انترار دی اکسید کربن و گونره 7
برای نسبت  WWR=10بیرترین میزان بار گرمایی و انترار
دیاکسید کربن برای میانیین مراههرای سررد در

 .5يادداشت
1. Window to Wall Ratio
2. Relative Compactness

=WWR

 10,25,40را دارا هستند.
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