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  چكیده
انسان بوده است. امروزه نوع  یدغدغه ها نیمسکن از جمله اول

،  یاقتصاد یاز توانمند یسکونت انسان در سراسر جهان ارائه ا

روز  یازهایو ن تیملل مختلف است. قطعًا با رشد جمع یو فرهنگ یعلم

 یتک خانوار یانه هاساخت خ یبرا ییافزون او به سکونت، کمتر جا

 یمنطق یساخت متراکم مسکن راه حل نهیزرو گ نیوجود دارد. از ا

ساخت  یدر چگونگ یمطالعه  قیتحق نیرسد.ا یسکونت به نظر م یبرا

باشد. در  یبلند مرتبه م یمسکن با استفاده از گونه ساختمان ها

شهر کرمانشاه به عنوان مورد  یبلند مسکون یساختمان ها انیم نیا

و  یکتابخانه ا یمطالعه  یانتخاب  شده اند.از روش ها یمطالعات

 دهیاستفاده گرد قیتحق نیدر ا یدانیومطالعات م یاسناد سهیمقا

 یصورت گرفته بر رو یها یو بررس یدانیم یاست. طبق برداشت ها

شاخص  پیت 3،  دیکرمانشاه مشخص گرد یاخذ شده از شهردار ینقشه ها

غالب  پیدر کرمانشاه وجود دارد و ت یبلند مسکون یاز ساختمان ها

 یحرارت شیآسا زانی. لذا جهت مشخص کردن مدیگرد ییساشنا

 طیساختمان بلند در شهر کرمانشاه با شرا 3بلند ،  یساختمانها

اعم از  یثبت حرارت یو از دستگاهها دیانتخاب گرد کسانینسبتٌا 

مطالعه که بر  نیبدست آمده از ا جیشد.نتادما و رطوبت استفاده 

، و مبحث نوزدهم ANSI/ASHRAE Standard 55با استاندارد  سهیمقا یمبنا

باشد که نشان دهنده آنست که به صورت  یساختمان م یمقررات مل

 اریبس یحرارت شیآسا زانیاز  م یجنوب یواحدها نیمتوسط ساکن

از  یواحد شرق نیتابستان داشته اند و ساکن یدر اوج گرما  یشتریب

 بهره مند بوده اند. یکمتر  یحرارت شیآسا زانیم

 

 ،یحرارت شیبلند مرتبه ، آسا یساختمان ها ،یپولوژیت كلیدي: هايواژه

 در ساختمان یانرژ

 

  مقدمه -1
 ی، کمبود و گران تیجمع شیافزا لیانسان  امروزه به دل یزندگ

باال رفتن سطح توقعات مردم  ،یتکنولوژ شرفتیدر شهرها ، پ نیزم

به ندرت  یرو انسان امروز نیشده است. از ا یو...دچار تحوالت اساس

و بزرگ در  یتک خانوار یاحداث ساختمان ها یمانند انسان گذشته در پ

نوع ساختمانها  نیاز بهتر یکیتوجه به مسائل فوق  اباشد.ب یشهرها م

بلند مرتبه  یمان هااز مردم احداث ساخت یادیتعداد ز یزندگ یبرا

نسبتًا بزرگ ساخته شده و با جا دادن تعداد  یاست  که با ابعاد ییا

افراد را به صورت  یزندگ یاز امکانات ضرور یاریاز مردم بس یادیز

 کنند.  یفراهم م کجای
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 بلندمرتبه ارائه شده است : یدر مورد ساختمان ها ریز فیتعار

 نیتراز کف باالتر نیکه ارتفاع آن ) فاصله قائم ب ییهر بنا .1

 نیماش یسطح قابل دسترس برا نیتر نییطبقه قابل تصرف، تا تراز پا

 یباشد، ساختمان بلند محسوب م شتریمتر ب 23( از  یآتش نشان یها

    1شود.

 2حداقل ارتفاع ساختمان بلند - 1 جدول
ارتفا

)مترع

) 

ارتفا کشور

ع)متر

) 

 کشور

 اتریش 22 هلند 13
 بلژیک 22 نروژ 22
 دانمارک 22 سوئد 23
 آلمان 22 سوئیس 22
 فنالند 22 انگلستان 22

 
بلندي خود یک حالت نسبي است و ساختمانها را نمي توان بر حسب  .2

ارتفاع یا تعداد طبقه دسته بندي و تعریف نمود. بنابراین ارائه یک 

معیار قابل قبول همگاني براي تعریف بلندي ساختمان، عمال غیر ممکن 

است. از نقطه نظر مهندسي، هنگامي مي توان سازه را بلند نامید که 

آن باعث شود که نیروهاي جانبي ناشي از باد و زلزله، بر ارتفاع 

 طراحي آن تاثیر توجهي گذارند.    

سهم مصرف  رانیساله گذشته در ا 22در  دوره   گریاز طرف د

 68درصد به  7/28هاي نفتي نسبت به كل مصرف نهائي انرژي از فرآورده

چرا كه طي  است ینگران كننده همچنان باقدرصد رسیده است ولي مسئلة

 7/37این دو دهه سهم مصرف نهائي انرژي براي بخش خانگي و تجاري از 

در نظر داشت که حجم  دیبا ییرسیده است.از سو رصدد 33درصد به 

 شیآسا نهیانجام گرفته در قرن گذشته در زم قاتیاز تحق یعیوس

 یراحت در استانداردها یحرارت یطهایمح یو نگهدار یجهت طراح یحرارت

 کردیمدت دو رو نی(. در طول اde Dear 2004منعکس شده است ) یالملل نیب

 : یعنی یرارتح شیدر آسا قیبه تحق یاصل

 (  Fanger 1970فنگر )  PPD – PMVمثل مدل  شگاهیبه آزما ی.روش متک1

ختم  یسازگار شیمثل استاندارد آسا یدانیبه مطالعات م ی.روش متک2

 شیرایو نیروشها در آخر نیا یشده اند، وجود داشته است. هردو

ANSI/ASHRAE Standard 55 ( یانسان یسکونتها یبرا یحرارت یطهایمح طی)شرا

(ASHARE 2004ب )شده اند.  انی 

 یپارامترها نگیتوریاز مون یبیترک قیاز طر یحرارت شیآسا طیشرا 

مورد  نیو ساکن  طیو مشاهدات مح نیساکن یحرارت شیآسا یموثر رو

 نیب یبا استانداردها نگیتوریمون یها افتهیقرار گرفت.  قیتحق

 سهیمقا CIBSEو  ASHRAE ،ISO لیاز قب یحرارت شیآسا نهیدر زم یالملل

 .دیگرد

Olesen and Parsons 2002 مربوطه  یحرارت شیآسا یدامنه ها 2(. جدول شماره

مطالعات  زین رانیدهد. در ا یرا به نقل از استانداردها ارائه م

 انجام شده است . یکاهش مصرف انرژ نهیدر زم یلفمخت

 
 

                                                 
 1373، سال  یمحافظت ساختمانها در برابر آتش سوز ییدستورالعمل اجرا1   

 21ص  ،یژاله طالب ،یبلند مسکون یساختمان ها یمعمار یطراح یراهنما2 
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 نیتام یمختلف برا یشده در استانداردها شنهادیپ طی: شرا 2 جدول

 یحرارت شیآسا

 
Standard Recommended thermal condition to achieve thermal comfort 

ASHRAE -0.5<PMV<+0.5, PPD<10% and 0<humidity ratio<0.012 

ISO 7730 -0.5<PMV<+0.5, PPD<10% and  30%<RH<60 

CIBSE 22 ºC <Temp<24 ºC  and  30%<Rh<60 

Iranian Regulation 20 ºC <Temp<23 ºC (winter) , 24 ºC <Temp<28 ºC (summer)  and  30%<Rh<60 

 
 : قیبستر تحق طیشرا یبررس -2

(  قرار انهی) خاورمایاست که در منطقه جنوب غرب آس یکشور رانیا

انتخاب  یدانیمطالعه م هیگرفته است.کرمانشاه که به عنوان ناح

متر از   1322و در ارتفاع  رانیا یسرد و کوهستان هیدر ناح دیگرد

در عرض  رانیشهر در غرب ا نیآزاد قرار دارد. ا یسطح متوسط آبها

درجه  37  ییایدقیقه  شمال و در طول جغراف 11درجه و  33 ییایجغراف

 نی( اIR 2007از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. ) ییقه طول شرقدق 3و 

گذارد.  یم شیرا به نما یرییمتغ اریبس ییآب و هوا تیوضع هیناح

گرم و خشک و غبار  یدر زمستان و آب و هوا نیها و برف سنگ یبارندگ

 (.IR 2007است. ) یعیطب هیناح نیآلود در تابستان در ا

     

   3و استان کرمانشاه رانینقشه ا -1 ریتصو

 
 مقاله : نیمورد استفاده در ا قیروش تحق-3

به اهداف مورد نظر  دنیروش مختلف جهت رس نیاز چند یجار قیتحق در

،  یطیمح یداده ها لیو تحل هی، ثبت و تجز یاز دو روش جمع آور

استفاده  یدانیو م یا نهیمطالعات زم نیو همچن یاسناد یا سهیمقا

 شده است : یبند میبه دو دسته عمده تقس یشده است که در حالت کل
 

 یبه بررس  ه،یاول یو کتابخانه ا کیدر مرحله مطالعات تئور -الف

بلند پرداخته شدو در  یکرمانشاه و ساختمان ها ییایجغراف تیموقع

 یاخذ شده از شهردار ینقشه معمار 213 یبا بررس یدانیمرحله م

بلند پرداخته شده  یمختلف ساختمان ها ینمونه ها یکرمانشاه به بررس

 است.

جهت  یارجاع یسپس بر اساس اطالعات کسب شده از استانداردها -ب

 یو دما یبرطوبت نس یریاندازه گ ازمندیکه ن یحرارت شیآسا یابیارز

                                                 
 1322کرمانشاه،  یسازمان هواشناس تیسا3 
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ساختمان  3رطوبت سنج در داخل  -دستگاه حرارت 3باشد ،  یهوا  م

آزاد قرار داده شد تا  یمختلف و هوا یبلند مرتبه در جبهه ها

 یدر فصل تابستان مشخص شود. آمارها یش حرارتیآسا طیشرا نیمطلوبتر

مورد مطالعه(  هینشان دادندکه شهر کرمانشاه ) ناح  یمورد بررس

خشک در فصل  مهیسرد در فصل زمستان و گرم و ن ییو هواآب  یدارا

 باشد. یتابستان م

   

                            (2(                                                        )1) 

  
                              (4(                                                         )3) 

 
 محدوده تابستان و زمستان آسایش حرارتی

 

  کرمانشاه هرشدر  وبتطر -دماتیوضع یبررس -1نمودار 

 
 : یموارد مطالعات فاتیتوص-4

مشاهدات  نیوهمچن ASHRAE Standard 55و   ISO 7730در محاسبات آمده در 

و سرعت  یتشعشع یبوده و دما ازیمورد ن تیلباس و فعال یترازها

ساختمان همراه  نگیتوری(. مونParsons 2003برآورد شود ) دیهوا با انیجر

مطالعه به عنوان  نیدر ا تیو سا نیساکن یررسبا مشاهدات و ب

 مورد استفاده قرار گرفتند. یداده ها یجمع آور یبرا ییروشها
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 یساختمان ینقشه ها یو بررس هی: مطالعات اول 1 -الف

موجود در شهر  یآپارتمان یساختمان ها تیمشخص نمودن وضع جهت

آغاز  یدانیو م یمطالعات کتابخانه ا12/2/1321 خیکرمانشاه  از تار

راستا پس از کسب  نیکه در ا افتیادامه  32/11/1312 خیشد و تا تار

کرمانشاه  یاز شهردار ینقشه معمار 213، تعداد  یاطالعات کتابخانه ا

به  یتصادف ینقشه ها به صورت نمونه ها نیواقع ا در.  دیاخذ گرد

 ی.نقشه ها مربوط به بافت هادیب گردانتخا یعنوان موارد مطالعات

 باشند.  یشهر کرمانشاه م یو مرکز یانیم

      
 

 شده یبررس یمسکون ینمونه پالن ها -2 ریتصو
 

صورت گرفت مشخص  یبافت مرکز ینقشه ها یکه بر رو یبا مطالعات

 ایساختمان ها در آنها بنا شده و  نیکه ا ییها نیاکثر زم دیگرد

آنها  %22 که یباشند به طور یم یکوچک یمساحت ها یخواهند شد دارا

 یمساحت یدارا %62باشند و  یمتر مربع م 122کمتر از  یمساحت یدارا

 1است که تنها % یدر حال نیباشند و ا یم ربعمتر م122-222 نیب

مناسب  نیزم جهیباشند. در نت یمترمربع  م 722از  شیب یمساحت یدارا

 یبا ابعاد بزرگ که بتوان در آنها ساختمان بلند با امکانات جانب

هر کشور سطح  نیبر طبق قوان گرید یاست. از سو ابیاحداث نمود، کم

مختلف در نظر گرفته شده  یشهرها رهر ساختمان د یبرا یاشغال مشخص

مقاله در سطح شهر کرمانشاه ،  نیا نیمحقق یها یاست، طبق بررس

 جهیباشند در نت یاز حد مجاز م شتریسطح اشغال ب یساختمان ها دارا

باز وسبز را اشغال نموده اند  یفضاها یجا یساختمانصلب  یبلوک ها

در سطح شهر  یانرژ رفمص زانیم شیافزا ت،یاشراف لیاز قب یکه مشکالت

مسائل در بافت  نیهوا و... شده است که ا یها ی، جمع شدن آلودگ

ها  یباشد. طبق بررس یم یحادتر طیشرا یشهر کرمانشاه دارا یمرکز

بلند و  یساختمان ها یدر نظر گرفته شده برا یها نیزم دیمشخص گرد

 نیا ثرکه اک یباشند به قسم یم یکوچک اریابعاد بس یدارا یآپارتمان

متر  و  12-22 یمتر و طول 12کوچکتر از  یعرض یها دارا نیزم

به  یصورت مصرف انرژ نیباشند در ا یمتر م 11-16در حدود  یارتفاع

ساختمان ها) طبقات  ینییقات پاطب رایز ابدی یم شیافزا یریطور چشمگ

 یدر زمستان نم دیمناسب از نورخورش یریاول و دوم ( قادر به بهره گ

در  یسرد زمستان میباشند ) با توجه به آن که شهر کرمانشاه جزء اقل

دهند  یاجازه نم ییساختارها نیچن نینظر گرفته شده است ( ، همچن
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 هیوارد ساختمان ها شده و عمل تهو یباد در تابستان ها به راحت

 گردد.   یبه صورت ناقص اجرا م یعیطب

  

   

     
 

 بلند مرتبه در کرمانشاه یساختمان ها تیوضع یبررس -2نمودار 

 

بلند مرتبه در  یساختمان ها ی( کلی)گونه شناسیپولوژی: ت 2-الف

 گونه غالب : نییسطح شهر کرمانشاه و تع

بلند  یساختمان ها ی)گونه( اصلپیت 3 دیها مشخص گرد یبررس طبق

آنها در  اتیدر شهرکرمانشاه وجود دارد که به طور کامل خصوص یمسکون

 است.  رآمدهیول زجد

در  یبلند مسکون یمختلف ساختمان ها یها پیت اتیخصوص -3 جدول

 شهرکرمانشاه

 
 خصوصیات تیپ های مختلف ساختمان های بلند مسکونی در شهرکرمانشاه  

مساحت 

 زمین

سطح 

 اشغال

تعداد 

 واحد

جهت 

گیری 

 واحدها

تعداد 

 طبقات

طول 

 زمین

عرض 

 زمین

مساحت  ارتفاع

 بازشوها

مساحت 

 نورگیرها

تیپ 

1 

222-

121 

%72-

02 

1 N-S 2-2 12-

11 

کمتر 

از 

12 

12-11 %12-2 %2-2 

تیپ 

2 

کمتر 

از 

122 

کمتر 

از 

%02 

2 W-E  کمتر

 2از 
کمتر 

از 

12 

12-

11 

22-10 %21-12 %12-11 

تیپ 

3 

322-

221 

%22-

72 

2 N-S 

N-W 

N-E 

بیشتر 

 2از 
22-

10 

22-

10 

کمتر از  22-21

%7 

%12-0 
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در شهر کرمانشاه ،  یمسکون یآپارتمان یگونه غالب ساختمان ها

 یباشند و اغلب به صورت تک واحد یمترم  122-222  نیمساحت زم یدارا

تمان ها غالبًا به آپار یکل یریشوند. خوشبختانه جهت گ یساخته م

باشد که واحدها از نور شمال و نور جنوب  یم یغرب – یصورت شرق

باشد.  یم 82-72دارند. متاسفانه سطح اشغال % را یریبهره گ نیشتریب

-13باشند.  مساحت اکثر بازشوها % یطبقه م 3-6آپارتمانها  نیشتریب

 یها دارا نیباشد. الزم به ذکر است اکثر زم یمساحت هر طبقه م  2

با عرض  کیبار یباشند که مشرف به کوچه ها یو عرض کم م ادیطول ز

 باشند. یمترم 12کمتر از 

 

 

   
 

 ینقشه ها یصورت گرفته بر رو یها یو بررس یدانیم یطبق برداشت ها

شاخص از ساختمان  پیت 3،  دیکرمانشاه مشخص گرد یاخذ شده از شهردار

 ییغالب شناسا پیدر کرمانشاه وجود دارد و ت یبلند مسکون یها

 یراستا متعلق به بافت ها نی.گرچه مطالعات صورت گرفته در ادیگرد

 اریبه صورت بس دیمطالعات با نیباشد و ا یم شهر یو مرکز یانیم

کشورمان  یکالن شهرها ریمناطق شهر کرمانشاه و سا ریسا یبرا یعتریوس

درباره شهرها و ساختمان  یروشنتر یتا بتوان قضاوت ها ردیصورت پذ

 .  دیموجود در آنها  بدست آ یها
 

 یساختمان بلند و قرار دادن دستگاهها 3در  یحرارت شیآسا یبررس-ب

 رطوبت سنج:  -حرارت شده برهیکال

که  یقیمطالعات دق رانیمشخص شد : در ا هیبر اساس مطالعات اول 

دما و رطوبت  باشد به ندرت انجام شده است  لذا  قیثبت دق یبر مبنا

 یدر واحدها یحرارت طیشرا تیوضع یجهت بررس ق،یتحق نیدر ا

دوره  یکه در ط میدرشهر کرمانشاه بر آن شد یمسکون یآپارتمان

) اوج دوره گرما در   11/6/21خیتا تار 3/6/21 خیتابستانه ازتار

و ... در  یو رطوبت ییدما طیشرا یتابستان شهر کرمانشاه( به بررس

در  یلذا سه واحد آپارتمان میچند ساختمان بلند کرمانشاه  بپرداز

مترمربع در نظر 122 یبیبا مساحت تقر یو شرق یجنوب ،یشمال یجبهه ها

 نیشتریب دیمشخص گرد نیساکنبا  هیاول یپرسش ها یشد. در ط گرفته

 یم ییرایپذ یدر طول شبانه روز ، فضا نیمورد استفاده ساکن یفضا

با  ییرایپذ یاتاق ها یو شرق یجنوب ،یشمال یباشد لذا در جبهه ها



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

انتخاب  یمتر مربع  به عنوان موارد مطالعات 32-32 یبیمساحت تقر

تابستان در  هدر طول دور یکیزیف یپارامترها نگیتوریو مون دندیگرد

 انجام شد .  ییرایسه اتاق پذ

داده ها ، دما با استفاده از  یجهت گردآور قیتحق نیا در

هوا فضا  یو دما یتشعشع یاز دماها ینیانگیکه م – یکرو یدماسنجها

امکان  یمتوسط تابش ی. تا محاسبات دمادیثبت گرد–کنند  یرا ثبت م

داخل  یفضاها یحرارت طیشرا یریدر کنار اندازه گباشد.  ریپذ

 یابزارها یشد. تمام گیتوریهم مون ختمانخارج از سا طیساختمان، شرا

کار  نیمکان استراحت ساکن کینزد ییداخل فضا در جا یریاندازه گ

باشد  یطیاندازه گرفته شده انعکاس دهنده شرا طیگذاشته شد تا شرا

ابزارها به دور از  نیبرد. البته ا یدر آنها به سر م نیکه ساکن

از اتاق قرار داده  دهافراد استفاده کنن گریکودکان و د یدسترس

 نیابزارها همچن تیثبت داده ها به حد اقل برسد. موقع یشدند تا خطا

 یخروج یها چهیدر لیاز قب یمنابع انرژ میمستق راتیبه دور از تاث

در نظر گرفته شد.   رهیغو  زاتیتجه د،یتابش خورش ،یخنک ساز ستمیس

نگار    عهواق یدستگاهها لهیبوس یو رطوبت نسب یحرارت یداده ها

هفته در هر مورد  کیحدود  یبرا یا قهیدق 16شده به صورت  برهیکال

. سه نوع از دندیثبت گرد یتابستان یبه صورت رکوردها یمطالعات

تگ  ینیتگ الترا  "، تا ینی"تا یتجار یبه نامها یکاوشگر   حرارت

و  ییدما یتاک  " به عنوان ثبت کننده داده ها ینیپالس  " و "تا

کوتاه مدت استفاده شدند. البته  یهایریاندازه گ یبرا ینسبرطوبت 

 قیدق ییشده و از کارآ برهیکاوشگرها قبل از استفاده کال یتمام

 یانجام گرفته از واحدها یدهایحاصل شده بود.بازد نانیآنها اطم

و  نیساکن تیرا از نحوه لباس و پوشش و فعال یداتمنتخب  مشاه

ساخت. بعد از اندازه  سریرا م ضاهاهوا در ف انینحوه جر نیهمچن

 انیجر چگونهیشده، ه توریمون یسرعت هوا در اتاقها یتصادف یهایریگ

مشاهده نشد.  یکدام از موارد مطالعات چیقابل مالحظه در ه یهوا

در نظر گرفته شد، تا  رییمتغ نیا یبرا m/s  1/0برابر  یارزش نیبنابر ا

تور شده پوشش دهد.  در مدت یمون یاتاقها یتمام یسرعت هوا را برا

از پوشش و  یمتفاوت یزمان مطالعه و در طول دوره تابستان ترازها

مشاهده نشد بلکه بر اساس دوره  یمسکون یدر واحدها نیساکن تیفعال

کردند.بر طبق  یه مخصوص همان فصل استفاده مالبس یکسریاز  یتابستان

از البسه  نیاکنمعمواًل س دیمشخص گرد یمسکون یمشاهدات در واحدها

کردند و صرفًا در  یکوتاه استفاده م یها نیراحت و گشاد و اغلب آست

از البسه بسته تر  یمسائل مذهب لیو به دل بهیمواقع داشتن مهمان غر

امکان استفاده از البسه مختلف  نیکنکردند. در واقع سا یاستفاده م

 داشتند.  قیلباس را در طول دوره مورد تحق ضیو تعو

 یبدست آمده از درصد زمان یها افتهیبه صورت خالصه  6شماره  جدول

شده در  هیتوص ریبه مقاد یو شرق یجنوب – یکه سه واحد شمال

دهد. طبق جدول ، در کل  یاند را نشان م افتهیاستانداردها دست 

 هیزمان در دامنه توص %12شده در  توریمون یواحد جنوب یرایاتاق پذ

بودند که  رانیبر اساس مقررات استاندارد ا یدما و رطوبت نسب یها

باشد.  یم %1و  %6 بیبه ترت یو شرق یواحد شمال یبرا زانیم نیا

م توجه نشان دهنده عد یثبت شده به خوب یو حرارت یاعداد رطوبت

در  یشیسرما لیمورد نظر و کاربرد نامناسب وسا میسازندگان به اقل

و کمبود سوخت  یبه گران هکه با توج یباشد.امر ینامناسب م یمکان

 به شدت به آن توجه شود.  دیبا یلیفس یها
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که سه  یبدست آمده از درصد زمان یها افتهیبه صورت خالصه  :6 جدول

 یو شرق یجنوب – یواحد شمال

طبقه چهارم  طبقه اول شرقی 

 شمالی

طبقه چهارم 

 جنوبی

 مساحت واحد .1

ارتفاع واحد تا سطح  .2

 زمین

پنجره دارای سایبان  .3

 عمودی است یا خیر؟

پنجره دارای سایبان  .3

 افقی است یا خیر؟

در طبقه  زیر با فضای  .6

کنترل شده در ارتباط 

 است؟

میانگین دمای داخلی  .8

 هفته 1در طی 

میانگین رطوبت داخلی  .7

 هفته 1در طی 

میزان آسایش حرارتی  .2

ساکنین طبق اظهارات 

-سرد-آنان)خیلی سرد

 خیلی گرم(–گرم -خنثی

درصد آسایش ساکنین بر  .1

طبق استانداردها)دمای 

درجه و رطوبت  23-28

 درصد( 32-82نسبی 

122 

3 

 

 خیر

 

 خیر

 

 

 خیر

 

درجه  76/21

 سانتیگراد

 

31/32%RH  

 خیلی گرم
 

 

 

 

2% 

 

 

17 

18 

 

 خیر

 

 خیر

 

 

 بله

 

درجه  72/27

 سانتیگراد

 

68/32  %RH 

 گرم
 

 

 

 

6% 

 

 

12 

12 

 

 خیر

 

 خیر

 

 

 بله

 

درجه  21/22

 سانتیگراد

 

2/31 %RH 

 گرم
 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 طیشرا عینحوه توز یکیبه صورت گراف، 8-6-3-3شماره ینمودارها

نشان  ریتصو نید. انده یم شیدر همه ساختمانها را نما یداخل یحرارت

 یشده در داخل محدوده ها یریاندازه گ یدهد که اکثر داده ها یم

قرار ندارند.  CIBSEو استاندارد  رانیمقررات ا لهیشده بوس هیتوص

 یشود، در هرجا که داده ها یم دهید ریدر تصو کهالبته همانطور 

 طیشدند، شرا یقابل قبول واقع م یدامنه ها نیخارج از ا یحرارت

هر سه  نیشدو ساکن یم افتیگرم و خشک  اریبس یت عموماتاق به صور

در تابستان به  ینامناسب حرارت طیدر شرا یو شرق یجنوب -یواحد شمال

در ساعات مختلف شبانه  یشیل سرمایبرند و تنها به کمک وسا یسر م

که مستلزم  یریام دینما یخود اقدام م یشیآسا طیشرا نیروز به تام

 باشد.  یم یآب ،یبرق یها یاستفاده فراوان از انرژ
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 شیآسا زانیشهر کرمانشاه و م یرونیب یدما تیوضع- 3نمودار 

 یحرارت

 

 

        

 نیساکن یحرارت شیآسا زانیو م یشرق 1واحد طبقه  تیوضع-3نمودار 

 آن

          

   

 نیساکن یحرارت شیآسا زانیو م یشمال 3واحد طبقه  تیوضع-6نمودار 

 آن
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 یحرارت شیآسا زانیو م یجنوب 3واحد طبقه  تیوضع - 8نمودار  

 آن نیساکن

 

 : یریگ جهینت

تعداد  ینیگز یروسکنیشهرها در چند قرن اخ دهیچیپ تیعلت ماه به

هر چه بهتر  ییکشورها در شهرها،  لزوم شناسا تیاز کل جمع یادیز

بر  قیتحق نی. در ادینما یعوامل موثر در ساختار شهرها  را مشخص م

مختلف  یگونه ها ییشناسا یهر چند کوچک در راستا یگام میآن شد

در شهر کرمانشاه بر داشته و مشکالت  یبلند مسکون  یساختمان ها

از ساخت بلند مرتبه ها را شناخته و گونه غالب ساختمان  یموجود ناش

مختلف از  پیت 3راستا  نی. در امیینما ییبلند در سطح شهرشناسا

الب شدند.گونه غ ییدر شهر کرمانشاه شناسا یبلند مسکون یساختمان ها

کوچکتر از  یها نیاست که در زم یلندب یدر سطح کرمانشاه ساختمان ها

 یپس از اعمال سطح اشغال دارا تاٌ یشوند که نها یمتر ساخته م 222

با جهت  یباشند که به صورت تک واحد یمتر م122کوچکتر از  یمساحت

است و واحدها  نور شمال و جنوب بهره  یشرق-یغالب واحدها غرب یریگ

 شتریبا عرض کم ، طول ب ینیزم ی. در واقع گونه غالب دارارندیگ یم

 یساخته م کسانی باٌ یتقر یمتر است و به صورت بلوک ها11-16و ارتفاع 

در  یسبب مشکالت یداخل یرهایاز سطح نورگ یریشود.در گونه غالب نورگ

بلند در کرمانشاه  یشود.گونه غالب ساختمان ها یفصل تابستان م یط

 یم ختهمتر سا 12با عرض کمتر از  ییکوچه هامتاسفانه در

صورت گرفته، معتقدند:   یها یمقاله طبق بررس نیا سندگانیشوند.نو

در سطح شهر کرمانشاه به لحاظ ساخت بلتدمرتبه ها  یا دهیمشکالت عد

 جادیخود سبب ا زیبلند ن یساختمان ها گرید ییوجود دارد و ازسو

مشکالت عبارتند  نیشاه شده اند. ادر سطح شهر کرمان یمشکالت افزون تر

از نفوذ  یریاشراف ، جلوگ دهی، پد نینامناسب زم کیاز : تفک

جمع شدن  ش،یو سرما هیباد جهت تهو انیاز جر یری، جلوگ دینورخورش

 شتریهر چه ب ی، وابستگ یلیفس یها یانرژ شتریهوا ، اتالف ب یآلودگ

 شی، عدم آسا ییگرما رهیجز دهیپد شی، افزا یلیفس یها یبه انرژ

 و...  نیساکن یبصر شی، عدم آسا نیساکن یحرارت

رطوبت –حاصل از دستگاهها حرارت  یداده ها یبا بررس گرید یسو از

در محدوده  یو شرق یجنوب ،یشمال یواحدها نیساکن د،یسنج مشخص گرد

 یتیسهم نارضا انیم نیقرار دارندکه در ا یحرارت شیخارج از آسا یها

معقول تر است که  نیباشد، بنابرا یباالتر م اریبس یاز واحد شرق

 یبه گونه ا رندیقرار گ یغرب -یشرق یدر راستاها رهاشه یساختارها

که  رندیقرار گ یجنوب – یشمال یآپارتمانها در راستاها یریکه جهت گ

 شیاسا طیدر شرا نیو ساکن افتهیدر ساختمان کاهش  یمصرف انرژ زانیم

که از  یا جهینت نیخواهند برد. مهمتر به سر یمناسبتر یحرارت

در خارج نمودن  نیرطوبت پائ ریتوان استنباط نمود، تاث ینمودارها م

توان  یم کیکرومتریاز جدول سا نیاست.همچن شیساختمان از محدوده آسا

الزم را  ییتوانا یشیسرما ستمیاز نمونه ها س کی چیکه در ه افتیدر

 نیدر سقف ا یکولر آب یرینداشته است و قرارگ طیمح یدر خنک ساز

 تیشود که در نها یم تگاههادس نیا ییساختمان ها باعث عدم کارا

توان با  ینم گریشود لذا د یم یبرق مصرف زانیم شیباعث افزا

ساختمان  نیدر ا یحرارت شیآسا نیبه تام یمانند کولر آب یدستگاهها

باشد که با  یم یضرور ینینو یها ستمیبه س ازیها اقدام نمود و ن

 قیعا تاراس نیرطوبت همراه اند. در ا شیو افزا یکاهش مصرف انرژ

مصرف سوخت  زانیتواند درکاهش م یبلند م یساختمان ها یحرارت یکار

 را به حداقل رساند. یتلفات حرارت زانیموثر باشد و م
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ساختمان، مسکن و  ینظام مهندس لیاز قب یاست سازمان ها الزم

ها و...ضوابط  یمصرف سوخت، شهردار یساز نهیسازمان به ،یزشهرسا

بلند که هر روزه بر  یساختمان ها یرا برا ییو الزم االجرا یمشخص

. در  ندینما نیشود،  تدو ینوع از ساختمانها افزوده م نیتعداد ا

 یضرور یو ارائه نقشه جامع شهر یمنطقه بند بهلزوم توجه  انیم نیا

 باشد. یم
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