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 چکیده
تمامی  جوامع بیشترین بحث را به خود اختصاص  در بهینه سازی مصرف انرژی از جمله موضوعاتی است که امروز

 .گرددهای مختلفی را برای طراحی شامل میو شاخه .داده است

 طیارش هب هجوت اب نامتخاس یامن.دشاب یم انب یامن یحارط ،یژرنا فرصم یزاس هنیهب رد رثوم لماوع زا یکی

 نآرد.دوش هدافتسا دیاب میلقا نآ اب گنهامه حلاصم و داوم زا،امد و شراب،شبات،امرگ،امرس تاریثات و هقطنم یمیلقا

 .دروآ یم نییاپ یریگمشچ دح ات ار فرصم دروم یاه هنیزه دناوت یم تروص

نماهای ساختمانهای مسکونی با توجه به شرایط اقلیمی سازی مصرف انرژی در در این مقاله به ذکر و توضیح بهینه

 .یدآپردازیم تا به بهترین راه حل برای یک  الگوی مناسب برای طراحی بدست سایش حرارتی مناسب برای انسان میآو 

شاید در نگاه اول  .مند شدها و متددهای جدید در طراحی از صرفه جویی بهرهتوان با استفاده از روشپس می

ن در دراز مدت دارای بازدهی آو چشم گیر باشد ولی استفاده درست و اصولی و به جا از  ای هزینه نسبتا زیاددار

 .کندرویه جلوگیری میلودگی و خرابی بیآباشد از مناسب می

 کلمات کلیدی         
 ،اقلیم معتدل اره، نما،دیوار،پنجره دوجدساختمانهای مسکونی،اتالف انرژی،        

 

 مقدمه
تاکنون در  میالدی مطرح شد و 1791دنیا با بروز بحران انرژی در نیمه دوم دهه مصرف انرژی در جویی درضرورت صرفه

 [1] .های مختلف پیشرفت قابل توجهی داشته است زمینه

اداری و  درصد انرژی که در کشور مصرف می شود، مربوط به واحدهای مسکونی، 04تا  01بر اساس آمار موجود بین 

ده از مصالح با توجه به اقلیم و همچنین استفا بخش اعظم انرژی در خدمت مسکن است استاندارد کردن. خدماتی است

 [2] .های نوین کمک شایانی در حفظ انرژی را خواهد کردفناوری

زاد آهای ن درطول محور شرقی غربی کشیدگی دارد به همین خاطر در این مناطق از فرمادر اقلیم گیالن فرم ساختم

به جهت وزش  در مناطق مرطوب به علت اهمیت ایجاد کوران جهت ساختمان باید با توجه .صلیبی شکل استفاده می شود

ید رنگ آای طراحی شود که بیشترین استفاده از جریان باد در ایجاد کوران در فضای داخلی به عمل بادهای مطلوب به گونه

 [3] .ها بزرگ و بدون سایبان موثر باشدسطوح خارجی باید تیره و پنجره

 :بررسی می توان به موارد زیر اشاره کرد در این مقاله از جمله مصالح  و باز شوها که جهت طراحی مورد استفاده جهت

 .باشدآجر، سنگ، مالت، در، پنجره و کامپوزیت می

شود و عمدتا در دیوار چینی نماسازی و کرسی های ساختمانی است که به شکلهای گوناگونی تهیه میاز فراورده :آجر

 [4] .رودچینی به کار می
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در ساختمان سازی برای مصارف تزیینی در کف و نما  شکل بلوکسنگ دارای کاربردهای زیادی از جمله به  :سنگ

 .شوداستفاده می

خشت برای پوشش نهایی  های شیبدار وهای برنج و سفال  برای سقفتوان از جمله ساقهمصالح ساختمانی در قدیم را می

 .شوداقتصادی از ان کمتر استفاده میو گل اندود و همچنین چوب برای اسکلت بنا و در و پنجره نام برد که امروزه به دالیل 
[5] 

از جمله کاربردهای .رسد،به یکی از صورت های طبیعی یا مصنوعی استچوبی که در ساختمان به مصرف می  :چوب

 [4] .چوب طبیعی ساختن اسکلت ساختمان،ساخت در و پنجره و نمای ساختمان،کف پوش،دیوارپوش،نرده است

های کوچک بخش متر داشته باشند که امکان عبور دستگاهسانتی 71عرضی معادل  بایست حداقلها میدرب :بازشوها

های چوبی یا فلزی موجب ای مستطیل شکل کوچک بر روی دربنصب روزنه شیشه. پیش از چاپ را به داخل داشته باشند

 .ته باشنداز کردن درب یک فضا داششود که افراد بتوانند داخل اتاق را دیده بدون آنکه نیاز به بمی

 

 مسئله بیان
ها دارای یک یا چند قسمت  این پنجره. ها دارد گفت یکی از بیشترین کاربردها را در خانه توان نظر لوالیی میاز  :ها پنجره

 [6] .گردد باشند که قسمت بازشو بوسیله لوال باز و بسته می و در کنار آن یک و یا چند قسمت بازشو می( ثابت)فیکس 

 

 
 نمونه پنجره دو جداره: 1تصویر 

 

 پنجره لوالیی
در این پنجره . باشند ها به دلیل جاگیری کمتر فضای خانه در هنگام باز شدن دارای کاربرد فراوان می کشویی این پنجره

های بازشو بر روی ریلی به سمت چپ و یا راست  نیز ممکن است چند لنگه بازشو در کنار چند لنگه ثابت قرار گیرند که لنگه

 .کنند حرکت می

 

 کامپوزیت
شود که از دو فاز  ای اطالق می مادهباشد که به یکی دیگر از مصالح پرکاربرد جهت طراحی استفاده از کامپوزیت می 

به ترکیب ماتریس با الیاف . درصد استفاده شده باشد 4ماتریس و تقویت کننده تشکیل شده باشد و از فاز دوم حداقل به اندازه 

 [7] .درصد کامپوزیت گفته میشود 4زیر ( ویت کنندهیا ماده تق)
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و یک تقویت کننده ( ماتریس)زمینه  فاز شود که از یک این اصطالح معموالً به موادی گفته می مهندسی مواد در

 .تشکیل شده باشند( پرکننده)

 :باشدهای زیر جهت طراحی نما میگیدارای ویژه

عملکرد .6آتش سوزی  مقاومت در برابر.4تنوّع رنگ .0شکل پذیری .3سطح هموار و یکنواختی رنگ .2سبک بودن .1

 خولص آکوستیک.11ها قابلیت تعویض پانل.7بی نیازی به شستشو .8امکان آب بندی نما .9غیریکپارچه در زلزله 

 

 چوب

از این رو تاریخ استفاده از ان به .یکی از اولین موادی است که به طور طبیعی و فراوان در دسترس بشر قرار گرغته است   

با انکه انسان اولیه پناهگاه زندگی خود را از غارنشینی اغاز کرد ولی از چوب پیش از سایر مواد .دزمانهای خیلی دور میرس

قرنهاست که ثابت گردیده است سوزاندن سطح چوب در اتش،ان را برای استفاده در فضای بیرونی مانند نمای .استفاده نموده

 .ساختمان مقاومتر میکند

 آجر
با طبع و خوی بشر سازگار بوده و در هر دورانی از تاریخ به نوعی مورد استفاده او واقع  یکی از مصالح ساختمانی است که

از ابتدا که بشر زندگی غارنشینی را پشت سر گذاشته است و فکر تهیه سرپناهی در مغز او ایجاد شده تا خود را از . شده است

ن درنده و گزنده نگاه دارد به تهیه مصالحی افتاد که اوالً از گزند عوامل جوی مانند باد و باران و سرما و گرما و هجوم جانورا

لحاظ وزنی سبک باشد که بتواند آن را حمل نماید و درثانی از لحاظ شکل پذیری طوری باشد که شکل مورد نظر خود را به 

وعی که از پختن خاک ساده ترین تعریفی راکه بخواهیم برای آجر بنماییم آن است که بگوییم آجر سنگی است مصن. آن بدهد

مصرف آجر در ایران . باشدما قابل تغییر می جآید و ابعاد و تعداد آن مطابق احتیارس با استخوان بندی اصلی سنگ بدست می

سابقه باستانی دارد و از زمان ساسانیان بناهایی بجا مانده که در آنها آجر مصرف شده است مانند طاق کسری در بیستون و یا 

های ساخته شده در زمان مسجد جامع اصفهان که برای فرش آن از آجرهایی استفاده شده است که در آتشکدهکف داالن 

  [8] .ساسانیان بکار رفته بود

 :انواع آجرها 

 آجرهای مهندسی: آجرهای نما ج : آجرهای معمولی ب : الف : ـ آجرهای رسی  1

 ـ آجرهای نسوز 2

 ـ آجر ماسه ـ آهک 3

 بتنیـ آجرهای  0

 ـ آجرهای مخصوص 4

 

 انواع سنگها

 :در ساختمان سازی ی بکار رفتهسنگها

دو نوع سنگ رسوبی، سنگ آهک و ماسه سنگ و از سنگهای آذرین، گرانیت و از سنگهای دگرگون، مرمر برای تزئینات 

 [9] .رودساختمان بکار می
 

 سنگهای آذرین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2
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اند و به سه گروه اسیدی، نیم بوجود آمده( ماگما)آتشفشانها این سنگها به صورت کریستال از سرد شدن توده مذاب 

این سنگها . شودسیلیس دارند تقسیم می 44۶سیلیس و آذرین بازی تیره رنگ که کوارتز آزاد و  44۶-66۶اسیدی روشن 

 .مقاومت کلی باالیی دارند
 

 سنگهای رسوبی

ها و بقایای معدنی موجودات دریایی یا از ریاها واقیانوسد های مانده ازاین سنگها از رسوب ذرات حاصل از تجزیه صخره

 .اغلب مقاومت ضعیفی دارند آیندکریستالیزه شدن مواد معدنی محلول مذاب بدست می

 

 سنگ روکار بناها

آهکهای متراکم، ماسه سنگ، مرمرهای الوان، توفهای آتشفشانی، گرانیت، سینیت، دیوریت، البرادوریت، گابرو، بازالت، و 

 .سایر سنگهایی که با شرایط ساختمانی سازگاری داشته باشند

 

 سنگ مورد استفاده در دیوارها

 .آهک، دولومیت، ماسه سنگها، سنگ گچ، توفهای آتشفشانی

 

 سنگ نمای داخل بناها

سنگهای مورد استفاده برای مصارف خاص  مرمهای صیقل پذیر، سنگ گچ، توف، برش، کنگلومراهای با سیمان کربناتی

 .شوندصنعتی به صورت زیر تقسیم بندی می

 

 سنگهای مقاوم در مقابل حرارت

 .، توف، آندزیت، بازالت، دیاباز(تالک، تالک شیست) سنگ صابون

 

 سنگهای مقاوم در مقابل اسیدها

 .گرانیت، دیوریت، کوارتزیت، ماسه سنگهای سیلیسی، آندزیت، تراکیت، بازالت، دیاباز، فلسیت

 

 برابر قلیائیها سنگهای مقاوم در

 .آهکهای متراکم، دولومیت، منیزیت، ماسه سنگهای آهکی

 

 رده بندی علمی انواع سنگهای تزئینی و نما
 :شوندسنگهای مناسب جهت تولید سنگ نما و تزئینی تحت عناوین کلی زیر طبقه بندی می

 

 الف ـ سنگهای رسوب

  (Marble)مرمر

هایی معموالً مرمر به صورت الیه. آیندهای آبگرم آهک ساز، به وجود میعملکرد چشمهمرمرها نیز نظیر تراورتن در نتیجه 

های آبگرم، اگر افت دمای آب کند باشد، آراگونیت و اگر افت در فرایند عملکرد چشمه. شودهای تراورتن دیده میدر میان الیه

شود که شود، مرمر گفته میی که از آراگونیت حاصل میسنگ در ایران به. گردددما به تندی صورت گیرد، تراورتن تشکیل می

مرمر حاوی رنگهای سبز، لیمویی، زرد و غیره است که پس از سایش به صورت یک . باشدنام تجاری انواع رنگی آن انیکس می
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یون داخلی های مصرفی عمده مرمر عبارتنداز پوشش دیوار سرویسهای لوکس، دکوراسزمینه. کندسنگ تزئینی لوکس جلوه می

 .ساختمان، مجسمه سازی و میزهای سنگی

 

 سنگهای آذرین - ب

 (Granite) هاگرانیت

در بازارهای جهانی به عنوان یک سنگ تزئینی لوکس و  های اخیرهای آذرین هستند که در دههها از جمله سنگگرانیت

. باشندزیبایی خیره کننده حائز اهمیت میاین نوع سنگها از نظر سختی زیاد، شفافیت و . اندگران قیمت مطرح گردیده

های تکتونیکی و به ویژه میکروتکتونیک قرار نگرفته، و نیز به هایی که فاقد آثار آلتراسیون بوده و تحت تأثیر پدیدهگرانیت

ش و سایش الزم به توضیح است که بر. لحاظ رنگ جذابیت الزم را داشته باشند، به عنوان سنگهای تزئینی و نما مطرح هستند

تر و هزینه برتر بوده، به طوری که فقط دیسکها و سنگ سابهای ویژه قادر ها، در مقایسه با سنگهای آهکی بسیار مشکلگرانیت

 .باشندبه برش و سایش آنها می

 

 (Upvc)های دوجداره پنجره
از  یکی. باشدمی هاها از طریق پنجرهدرصد اتالف انرژی ساختمان 01اند که امروزه کارشناسان انرژی به این نتیجه رسیده

باشد، به طوری که های دوجداره میهای جلوگیری از این اتالف انرژی استفاده از درب و پنجره دوجداره با شیشهمهمترین راه

 [11] .برندهای قاره اروپا از این نوع درب و پنجره دوجداره بهره میدرصد ساختمان 91در حال حاضر 

 

 دوجداره ساختار پنجره

سیستم شیشه دو جداره شامل دو یا چند الیه شیشه که به طور . باشداساس پنجره دوجداره، شیشه دوجداره آن می

ها را فضای بین شیشه. اند، از هم جدا شدهاند و توسط اسپیسر در دور تادور آنموازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته

 معادل تقریبا فشاری با دو هر از ترکیبی یا و ( صوتی عایق)  SF6همچنین گاز و( ایق حرارتیع)توان با هوا یا گاز آرگون می

 [11]. نمود پر هوا فشار

 
 شیشه دو جداره: 2تصویر 

 

 درب و پنجره دوجداره هایویژگی
 دوجداره پنجره و درب در زیبائی 

 عایق صوتی در درب و پنجره دوجداره 
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 [12] و پنجره دوجداره عایق حرارتی و برودتی در درب

 

 شیشه دو جداره
 .شودمی ها تلفاز طریق پنجره 01۶گرما از طریق دیوارها و حدود  24۶در یک خانه معمولی 

 

 
 شیشه دو جداره: 3تصویر 

 

 روش تحقیق
پاششی در نمای سرامیک و گرانیت  نمای سنگی، و از نماهای کامپوزیت، .در این مقاله از روش توصیفی استفاده شده است

 .این مقاله استفاده شده است

 

 تجزیه و تحلیل

 کامپوزیتنمای 
سبک بودن . آیدبرای نمای ساختمان به شمار می مصالح ترینترین و مطرحورق آلومینیوم کامپوزیت یکی از شناخته شده

این زیبایی مدرن و برخی از باشد عالوه بر می مصالح های استفاده از اینترین شاخصهان از مهمـو کاستن از بار ساختم

 [13] .ترین مصالح ساختمانی مبدل کرده استرقیبهای فیزیکی و شیمیایی آن را به یکی از بیشاخصه
. باشدترین مصالح ساختمانی برای اجرا در نما میبه دلیل وزن کم و انعطاف زیاد ورق آلومینیوم کامپوزیت یکی از ساده

ها که های بلند و برجدر ساختمان. باشدترین وسایل قابل انجام میترین و کم هزینهسادهعملیات برش خمش سوراخ کردن با 

 .شودباشد بسیار استقبال میجابجایی وسایل ساختمان یکی از معظالت ساخت می

باشد در کشورهای گرمسیر و های کامپوزیت مقاومت در مقابل شرایط محیطی میترین خصوصیات ورقیکی از برجسته

به دلیل وجود پلی اتیلن فشرده در مرکز و الیه آلومینیوم ورق کامپوزیت . باشدرقیب میرطوب ورق آلومینیم کامپوزیت بیم

همچنین به دلیل سطح بسیار صاف . شودباشد که باعث صرفه جویی در اتالف انرژی در ساختمان میبهترین عایق حرارتی می

نماید هم چنین ورق د را باز تابانیده و کمترین حرارت را از اشعه خورشید جذب میو صیقلی برای آلومینیوم اشعه نور خورشی

زند و تغییر رنگ آن در مقابل سایر مصالح ساختمانی نما باشد و زنگ نمیترین فلزات در مقابل رطوبت میآلومینیوم از مقاوم

 .کمتر است

های مختلف در پلی اتیلن مرکزی باتوجه به موارد متهای مختلف در ورق آلومینیوم و ضخاورق آلومینیوم در ضخامت

باشد و تنوع رنگ آن بدون هم چنین ورق آلومینیوم تقریبا به هر رنگی قابل ساخت می. باشداستفاده مختلف موجود می

 .محدودیت است
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م آتش سوزی گاز یا گیرد و در هنگاباشد که آتش نمیترین مصالح ساختمانی میورق آلومینیوم کامپوزیت یکی از مقاوم

فضای  باشدمیهم بیشتر  GRAID B1مقاومت در برابر آتش سوزی ورق ضد حریق کامپوزیت از استاندارد . کنددود تولید نمی

بعنوان مثال وقتی از یک ورق کامپوزیت در یک . شودهای کامپوزیت باعث ایجاد خاصیت آکوستیک میخالی پشت ورق

 .شودشود خاصیت عایق بودن صوت آن دو برابر میشده از بتن سبک استفاده میساختمان با دیوارهای ساخته 

 دیگر رایج مصالح برای حالیکه در کرد ایجاد ورقها این با توانمی را درجه 134 تا تیز لبه با مختلف زوایای ابزار بوسیله  

 .باشدفاقد سیمان، سنگ و شیشه این امر امکان پذیر نمی

ها در جای خود شوند هنگام وقوع زلزله ورقها به صورت ثابت به نمای ساختمان متصل نمیین ورقبا توجه به اینکه ا

 .رسدحرکت کرده و امکان فرو ریختن آن به حداقل می

ای که امکان نفوذ آب به زیر نما وجود نداشته باشد و باشد به گونههای نمای کامپوزیت، امکان آب بندی آن میاز ویژگی

 .شونداز باران و برف پس از هدایت به شیارهای تعبیه شده از محل معینی خارج میآب ناشی 

دلیل این امر نوع رنگ مصرفی است که در اثر جریان هوا الکتریسیته . ها تمیز ماندن آن استهای این ورقاز دیگر ویژگی

تمیز مانده و هر گونه گرد و غبار احتمالی  شود که گرد و غبار معلق در هوا جذب نشده لذا سطح آنساکن در ورق ایجاد نمی

 .شودنیز با اولین باران از روی سطح کامال شسته می

ها به دالیل مختلف این قابلیت وجود دارد که بتوان بدون خرابی کل نما تنها در صورت بروز هرگونه مشکل در یکی از پانل

 .پانل آسیب دیده را عوض کرده و یک پانل جایگزین آن کرد

 

 
 نمای کامپوزیت: 3تصویر 

 

 مای سنگن
. های آذرین هستندهای آهکی و سنگروند سنگیمای ساختمان به کار ـهای طبیعی که در نمدو گروه از سنگ    

های آذرین معموالً شود استحکام چندانی ندارند و مشکل سنگهایی که در آنها دیده میهای معموالً به دلیل وجود رگهسنگ

باران، )به دلیل قرار گرفتن در معرض شرایط جوی  نمای ساختمان. جذب آب پایین و عدم چسبندگی با بدنه ساختمان است

 .از اهمیت خاصی برخوردار است( هایخبندان، آفتاب و آالینده

 نما جهت که سنگی بنابراین. بیاورد دوام عوامل این برابر در بتواند تا باشد داشته خاصی هایویژگی باید نما سنگ 

 :باشد داشته را زیر شرایط باید شود،می استفاده

 .متناسب با آب و هوای منطقه باشد .1

 .قابلیت صیقل خوردن و برش را داشته باشد .2

http://rtdholding.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/64-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html
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 .های کششی و خمشی نسبتاً خوبی را دارا باشدمقاومت  .3

 .ترکیبات کانی شناسی آن باید در نظر گرفته شود .0

وجود . آورنددر برابر آب و هوا اکسیده شده و در نتیجه فرسودگی زود رس را به وجود می( های آهنکانی)ی مضر هاکانی

 .تواند باعث تخریب سنگ شودناخالصی به صورت مجتمع در یک نقطه و یا یک امتداد، نقطۀ ضعف بوده و می

 .(دارای جذب آب مناسب باشد)سنگ انتخابی باید چسبندگی خوبی را با مالت داشته باشد   . 4   

 [6] .آن باثبات باشد و در برابر بخارها و گازها پرتوی آفتاب پایدار باشد رنگ  .6   

 

 
 نمای سنگ: 4تصویر 

 

 نمای سرامیک
کند، جهت نمای ساختمان در بعضی کشورها توجه به قیمت باالی سنگ و باری که سنگ به ساختمان تحمیل میبا 

نمای سرامیک مشکل وزن را تا حدود یک چهارم وزن سنگ حل . ای پیدا کرده استاستفاده از سرامیک رواج قابل مالحظه

 در سعی نصب هایکی حل نشده است و با استفاده از روشدر موارد اند کرده است ولی مشکل پیوستگی سرامیک و نما به جز

 بیننده به را خود خاص زیبایی توانندمی کنترل قابل طراحی به توجه با نماها این. دارد وجود نما اجزای پیوستگی مشکل حل

نماهای سرامیکی به همچنین . باشدعایق نبودن آن به سرما و گرما و صدا می سرامیکی نماهای معایب جمله از .کنند تقدیم

 [6] .روندهای شلوغ به کار نمیدلیل بازتاب شدید نور در مکان

 

 
 نمای سرامیک: 5تصویر 

 جریآنمای 
نماهای اجر عالوه بر .یکی دیگر از  انواع نماها،نماهای اجری هستند که شامل اجرهای رسی و احرهای شیلی می شوند

حرارت پایین اجر،نقش یک عایق حرارتی و برودتی را برای ساختمان  ایفا می  زیبایی،تنوع وثبات رنگ،به دلیل ضریب انتقال

http://rtdholding.ir/index.php?newsid=16
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نماهای اجر بر حسب .کنند و در نتیجه از هدر رفتن انرژی توسط سیستم گرمایشی و سرمایشی ساختمان جلو گیری می کنند

 .جنس و رنگ خود موجب دفع و انعکاس گرما در فصل زمستان می شوند

برای اتصال اجرهای مخصوصی که در این .ای اتصال اجرها به یکدیگر از مالت استفاده نمی شوددر سیستم نمای خشک بر

 .سیستم بکار میروند،از تجهیزات فلزی مانند ریل استفاده می شود

 :مزایای سیستم های نمای خشک با اجر عبارتند از

 عدم نیاز به کارگر حرفه ای جهت نصب 

ا تنها به صورت مکانیکی است بنابراین اجزای این سیستم نیاز به کارگر حرفه در سیستم نمای خشک نصب اجر و ریل ه

 .ای ندارد

 سرعت اجرای باال 

در نمای خشک به دلیل استفاده از چهارچوبهای فلزی که خود قالب و الگوی اجرای نما محسوب می شوند و نیز به دلیل 

 .بست ،سرعت اجرای نما به طور چشمگیری افزایش می یابدامکان اماده سازی نما در طبقه همکف و عدم استفاده از دار

 عدم ایجاد ضایعات ساختمانی و سوصدا 

سیستم نمای خشک بدون برداشتن سطح دیوار موجود،مستقیما بر روی دیوار قابل اجرا بوده و بنابراین اجرای این سیستم 

 .سروصدا می باشدبدونایجاد ضایعات و زباله های ساختمانی معمول و همچنین بدون ایجاد 

 کاهش اتالف انرژی 

در سیستم نمای خشک ابتدا یک عایق حرارتی به طور مستقل با اتصال مکانیکی با چسب به بدنه ساختمان محکم می 

شود و سپس چهارچوب با اسکلت نگه دارنده که از جنس چوب،فوالد والومنیوم می باشد،به ساختمان متصل شده تا نمای 

 فضای خالی که.از عایق حرارتی بر روی چهارچوب نگه دارنده قرار می گیردخشک با رعایت فاصله 

 .بین نما و عایق فرار دارد خود بهترین عایق حرارتی می باشد لذا این سیستم نقش به سزایی در کاهش اتالف انرژی دارد

 سانی اجرا برای ساختمانهای مرتفعآ 

سان تر از سایر نماها آقسمت های مرتفع ساختمان بسیار سریع تر و  اجرای این سیستم به دلیل عدم استفاده از مالت ،در

همچنین در این سیستم دسترسی برای مراقبت های دوره ای به خصوص در ساختمانهای مرتفع .مانند نمای اجر می باشد

  [13] .نمی گیرد ومعموال مورد استفاده قرار است وجود دارد ولی این سیستم برای خانه های مسکونی کم ارتفاع،پرهزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای آجری: 6تصویر 

 :نمای چوبی

چوب طبیعی یا ترمو .نمای چوبی ترموود می باشد.معماران قرار گرفته استیکی دیگر از نماها که این روزها مورد توجه 

مقابل عوامل جوی طی فرایندی در دما وفشار باال خاصیتی ضد اب پیدا می کند،چوب های ترمود مقاومت بسیار باالیی در 
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به دلیل ضریب انتقال حرارت پایین ترمو نقش یک عایق حرارتی و برودتی .باعث محبوبیت بیشتر این چوبها می شود.دارند

چوب های ترمو به دو نوع نرم وسخت تقسیم می شوند که چوب نرم بیشتر .گرمایش و سرمایشی ساختمان جلوگیری می کنند

 [14] .ف پوش و مبلمان فضای باز استفاده می شودبرای نما و چوب های سخت برای ک

از مصالح  خ ضد زنگ نصب که مورد نیازبایداتصاالتی همچون پیچ یا می(فلزی یا چوبی)روی زیرسازی انجام شده چوب

 81تا  61نیز ضروری میباشد،در نصب زیرسازی رعایت فاصله  ا در اطرافساختمانی فاصله داشته باشد و همچنین گردش هو

 .سانتی متری را برای دکینگ ضروری میباشد 61تا  41تی متری برای نمای ساختمان و سان

 :مزایا

 دوام باال-1

 ثبات مشخصات ابعادی-2

 طول عمر باال-3

 زیبایی چشمگیر-0

 ثبات رنگ قهوه ای در سراسر چوب-4

 فاقد هر گونه مواد شیمیایی-6

 فاقد هر گونه رزین-9

 41۶تا  برودتی/افزایش عایق حرارتی  -8

 24۶تا  مقاوم در برابر پوسیدگی-7

 کاهش وزن -11

 ازمایش شده از لحاظ سالمتی انسان-11

 01۶افزایش عایق صوتی تا  -12

 برابر نسبت به نسل قبل 2تش و اتش سوزی تا آمقاومت در برابر شعله مستقیم -13

در برابر تمام شرایط جوی مقاوم هستند و قبل از نصب نیاز دارند تا با رنگهای مخصوص که از مشخصه های بارز ان  چوبها

این رنگها جز عملیات .فتاب و جلوگیری از تغییر رنگ چوب می باشند،رنگ شده و سپس نصب شوندآuv مقاوم در برابر 

پرده رنگی می  81ب و جذبی بوده و دارای آاین رنگها پایه  .نمایندتکمیلی بوده و از هرگونه تغییر رنگ چوب جلوگیری می 

 [15] .باشند که تنوع باالیی ان قدرت مشتری را افزایش میدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای چوبی: 7تصویر 

 نمای گرانیتی پاششی
 های نمای گرانیت پاششیویژگی
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 بیرونی و همچنین داخلی ساختمان پاشیده میبا توجه به اینکه پالپینگ توسط پیستوله بر روی نمای : اجرا سرعت-

 .باشندسرعت اجرای بسیار باالیی داشته و بسیاری از نقاشان ساختمانی به راحتی قادر به اجرای این پوشش می شود

متر مربع را در طول روز اجرا  211تا  41به طوری که هر اپراتور نسبت به تعداد طبقات و دستگیری کار بین 

 .نمایدمی
 باشدهای گرانیتی میتر از سنگن بسیار با صرفهآقیمت  :قیمت. 

 باشدیخبندان می نیز آب و مقابل بخار مقاوم در قابل شستشو بوده و .همانند سنگ۶ 111قابلیت شستشو  :شستشو. 

 رفلکس،های شیشه ابزار سیمانی، توان این نما را با ورق کامپوزیت،می :نماهای ترکیبی با سایر نماهای ساختمانی 

 .ترکیب کرد ...رنگ،

 گونه بو و حساسیت در اجرا های اکرلیک هیچبه علت استفاده از رزین :بدون بو و حساسیت هنگام اجرا و پس از اجرا

 .کندایجاد نمی

 وزن اینکه  توان در ساختمانهای بلند مرتبه نیز استفاده کرد برعالوه بر استفاده در ساختمانهای ویالیی می :سبکی

 .دهدکاهش می درصد 01تا  31گرم بار مرده ساختمان را بین  1111تا  711ن بین آسبک 

 تابد به طور چشمگیر و جذابی سطح انعکاس نور زمانی که نور خورشید به طور مستقیم به ساختمان می :انعکاس نور

 .رساندکار را به رویت می

 کار های زیرترک قابلیت پوشاندگی. 

 منحنی قابلیت اجرا بر روی سطح. 

 رای ـها و مهندسین امکان اجرو به آرشیتکتهای مختلف بوده و از ایندارای تنوع رنگ فراوان و دانه بندی :تنوع

 .دهدهای زیبا و متنوع میطرح

 دهدضخامت ناچیز مینرال بار وزنی ساختمان را بمقدار قابل توجه کاهش می. 

 اجرای مینرال آسان و سریع است. 

  باشددارای ویژگی انعطاف پذیری می استحکام زیادی برخوردار بوده واز مقاومت و. 

 ،نمای پر کننده درزها و  زمستان در در و دهنداجازه تنفس به دیوار می با توجه به اینکه دارای پایه آبی هستند

 .نمایدترکهای دیوار عمل می

 [6] .باشدمحیط زیست میفقدان مواد نفتی دوست  نیز به علت عدم وجود حاللهای سمی و مضر و 

 

 
 نمای گرانیتی پاششی: 8تصویر 
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 اتالف انرژی:  1جدول 

 درهای دوجداره پنجره دو جداره نمای سرامیک نمای کامپوزیت نمای سنگ 

21۶ 24۶ 29۶ 08۶ 20۶ 

 

 

 تیجه گیرین
 رد.دیامن افیا یمهم شقن،انب نآ یژرنا فرصم یزاس هنیهب رد رصانع نیرتمهم زا یکی ناونعب دناوت یم نامتخاس یامن

نه سازی در نماهای مسکونی اصول بهی ،با توجه به اقلیم معتدل و مرطوب این بوده است که بر در این مقاله سعی ،هجیتن

نمای ساختمان از نظر معماری یک المان بسیار مهم در طراحی فضای شهری است ولی با توجه به اینکه نمای  .رددگبررسی 

در داشته باشد،...ساختمان می بایست ویژگیهای خاصی همانند مقاومت در برابر زلزله،آتش سوزی،ریزش،سبک بودن،

عایق بودن در برابر برودت و حرارت،سرمایش وگرمایش وهمچنین  ده اندمعتدل و مرطوب واقع شساختمانهایی که در اقلیم 

 .توضیحات آن آمده است ،بارش باران می بایست به عنوان مهمترین ویژگی در نظر گرفته شود که در زیر به تفکیک

 :در نماهای کامپوزیت

صوت و حرارت دانست و حتی به علت فلزی بودن و نداشتن الیه این نما را به طور قطع نمی توان از نماهای دارای عایق 

با توجه به ضخامت بسیار کم ورق آلومنیومی نمای کامپوزیت در برابر شرایط .عایق به هدر رفتن انرژی کمک شایانی می نماید

ه شده  بهمین علت از شکل اولیه خود را از دست داده و بعد از گذشت زمان کوتاهی دفرمجوی نامطلوب مانند باد و باران 

 .استقامت خوبی برخوردار نمی باشد

 :در نماهای سنگ

جرم .اما با توجه به سنگینی وزن سنگ، برای ساختمان مناسب نیستبا شرایط اقلیمی انتخاب گردد سنگ باید متناسب 

در مدت کوتاهی بعد از پذیری سنگ تراورتن به دلیل سطح ناصاف و زبر آن و نیز خلل و فرج آن بسیار باالست بطوری که 

این نما به دلیل عبور دادن صداو حرارت .نصب رنگ و مرغوبیت خود را از دست داده و نما کامال دستخوش تغییر رنگ میگردد

در استفاده از  مسألهو این می تواند بدترین  .هیچ گونه عایق صوتی و حرارتی نبوده و به هدر رفتن انرژی نیز کمک می نماید

 .آن در اقلیم معتدل و مرطوب باشد

 :نمای سرامیک

در بعضی کشورها  نمای ساختمانکند، جهت با توجه به قیمت باالی سنگ و باری که سنگ به ساختمان تحمیل می

در اقلیم  سرامیک نسبت به سنگ از لحاظ سبکی برتری دارد اما .ای پیدا کرده استاستفاده از سرامیک رواج قابل مالحظه

و عایقکاری .معتدل ومرطوب به علت بارش باران باید عایقکاری در نما صورت گیرد که از لحاظ اقتصادی بصرفه نمی باشد

به دلیل عایق نبودن به  اصولی مانند پوششهای نانو هزینه بسیار گزافی برای ساختمان در بردارد که در نتیجه نمای سرامیک

 .ل مرطوب مناسب نمی باشداقلیم معتدبرای  سرما و گرما

 :نمای آجری

نمای آجری به دلیل نداشتن ضوابط عایق بودن به طور کامل صدا و حرارت را از خود عبور داده و از این حیث جزء مصالح 

وزن نمای آجر بدلیل مواد اولیه سبکی که دارد وزن نسبتا کمی داشته ولی در عین .سنتی با هدر دهی باالی انرژی می باشد

به همین دلیل نمی تواند گزینه مناسبی برای اقلیم معتدل و .بار مرده زیادی نسبت به مواد و مصالح نوین ایجاد میکند حال

 .مرطوب باشد

 :نمای چوبی

در طراحی نمای ساختمان به دلیل اینکه چوب یک ماده زنده می باشد برای استفاده آن در فضای باز بایستی با روشهای 

 .مقاوم ساخت...کردن،فرآوری با روغن داغ و فرآوری با حرارت آن را در برابر تنشهای محیطی مانند سرما،رطوبت ومانند اشباع 
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چوب طبیعی در دما و فشار باال .چوبهای مقاومی از قبیل چوب سدر،کاج،صنوبر،درخت سرو بیشتر برای نما استفاده می شوند

اومت بسیار باالیی در مقابل عوامل جوی پیدا نماید و به دلیل ضریب انتقال خاصیت ضد آب پیدا می کند،بنابراین می تواند مق

و این مهمترین نکته  .سرمایشی خوب در نمای ساختمان ایجاد نماید _حرارت پایین چوب می تواند نقش یک عایق حرارتی 

 همی بایست ب ر صنعت ساختمانولی به دلیل نو بودن این مصالح د.مثبت برای استفاده در اقلیم معتدل و مرطوب می باشد

  .صحیح بودن استفاده از چوب را در نمای ساختمان اثبات کرد مرور زمان

 :نمای گرانیت پاششی

از علل عمده توجه متخصصین و . ابتدای عرضه به بازار مصرف توجه دست اندرکاران صنعت ساختمان را بخود جلب نمود

. توان شباهت بسیار زیادی که به سنگهای گرانیتی دارد را برشمرد صول، میاندرکاران صنعت ساختمان به این محعموم دست

همچنین این . این محصول عالوه بر دارا بودن طیف رنگی گسترده، قیمت بسیار مناسبتری نسبت به سنگهای ساختمانی دارد

ای ه در گرانیت، رزینهای سرامیکی، پوبسه پوشش گرانیتی ترکیبی است از چمحصول دارای پولکهای سرامیکی بوده ک

این محصول از باعث انعکاس نور گشته و . ها و مواد افزودنی دیگر ها و همچنین سایر آراینده ، روان کنندهآکریلیک ساختمانی

ویژگیهای عمده آن بشمار  کم بودن وزن این محصول در برابر سنگهای گرانیتی، از! بخشد ای را به آن می زیبائی خیره کننده

و مهمترین مسأله از استفاده از نمای گرانیتی پاششی در اقلیم .باشد همین دلیل فاقد حساسیت بهداشتی و بو می به .رود می

معتدل ومرطوب خاصیت عایق بودن آن نسبت به بارش و رطوبت می باشد که این نکته مهم می تواند یکی از مزیتهای استفاده 

 .باشد از این نما به جای مصالح دیگر

  



10 

 

 منابع
  www.viraenergy.com [1] 

 . 73حفظ و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، ، ع، قهاری[ 2]

 . 80کسمائی، م، اقلیم و معماری، [ 3]

 . 72، 412های ساختمانی، ویرایش چهارم، مقررات ملی ساختمان، مصالح و فرآورده[ 0]

 . 87عناصر معماری سنتی گیالن،  گرجی مهلباتی، ی،[ 4]

  www.wikipedia.com [6] 

 . 93، (ع)ای بر مواد کامپوزیت، دانشگاه جامع امام حسین اچ، توماس هان، مقدمه-استفن رستوای[ 9]

 .  80زمرشیدی، ح، معماری ایران مصالح شناسی سنتی، [ 8]

 .  87دانشیان، د، مصالح ساختمانی، [ 7]

  farhangi.iut.ac.ir-mwww.   [10] 

  www.panjerehabi.com   [11] 

  upvc.com-www.aris   [12] 

pasargad.com -www.epc  [12] 

www.nemachin.com  [13] 

3dcad.blogfa.com  [14] 

www.rtdholding.ir  [15] 

 

Improving Energy Consumption in Façade Building in temperate climate 

 

http://www.viraenergy.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.nemachin.com/

