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  چكیدُ
آٍسی ًذاؿشٌذ، اهب اهشٍصُ ثبسَخِ ثِ سغییش ػغح  آٍسی دیـشفشِ  ثشای ػول هلبلح ثَهی هَسد اػشفبدُ دس گزؿشِ ًیبص ثِ في

آٍسی دیـشفشِ ًیبص اػز. اص آًدبکِ ًَع عشاحی ٍ اًشخبة هلبلح ٍ هیضاى هلشف  ػبخشوبًْبی هشٌَع ثب فيًیبص ثـش، ثِ 

اًشطی ثشػبخشوبى ػبصی ٍ کیفیز صًذگی آیٌذُ ثـش سبثیشگزاس اػز، ؿٌبخز هلبلح ٍ هٌبثغ سَلیذ آًْب داسای اّویز 

ٍ دسٍى، ًقؾ اػبػی دس کٌششل ؿشایظ هحیغی ٍ  دَػشِ ػبخشوبى ثِ ػٌَاى ٍاػغِ ثیي فضبی ثیشٍى ای هیجبؿذ. ٍیظُ

ای، اّویز هؼئلِ عشاحی  . دس ػبلْبی اخیش، ثبسَخِ ثِ ضشٍسر کبّؾ گبصّبی گلخبًِداسا هیجبؿذسبهیي آػبیؾ ػبکٌیي 

سبهیي آػبیؾ حشاسسی ثشای ػبکٌیي سا داسا  هٌبثغ اًشطیکِ ثب کوششیي اػشفبدُ اص ّبی ػبخز ٍ ػبص  ٍ اخشای ػیؼشن

دس سبهیي آػبیؾ حشاسسی  ّب خذاسُهیضاى سَاًبیی هلبلح ًَیي ٍ ػیؼؼشن ّبی ػبخز  ایي هقبلِدس   ، آؿکبس اػز.ثبؿٌذ

سفشبسحشاسسی گًَِ ّبی هخشلف خذاسّبی  ،ًشم افضاس ؿجیِ ػبصی اًشطی. ثب اػشفبدُ اص هَسد ثشسػی قشاس گشفشِ اػزػبکٌیي 

. سـکیل ؿذُ اًذ هَسد ثشسػی قشاس گشفشِ اػزثشٌی ٍ دبًل ّبی  ثلَکْبی ػفبلی، ثلَکْبی ثشٌی ػجکػبخشوبى کِ اص 

ٍ خشم  (Thrmal admitance) ضشٍسر سَخِ ثِ ٍیظگیْبیی ّوچَى ّذایز حشاسسیًشبیح سحقیق ًـبى اص 

دس اسصیبثی ؿشایظ آػبیؾ داسد. اص هیبى خذاسّبی   (U-value)ضشیت ّذایز حشاسسی دس کٌبس  (Thrmal mass)حشاسسی

 ثشسػی ؿذُ ثلَکْبی ثشٌی ٍ ػفبلی سَخبلی ثب الیِ ػبیق ػولکشد هٌبػجششی ثِ لحبػ سبهیي آػبیؾ حشاسسی داسا هیجبؿٌذ.

 

، اقلین هؼشذل ٍ هشعَةّذایز حشاسسی،  هلبلح ػبخشوبًی ًَیي، آػبیؾ حشاسسی کلیدی: ّای ٍاشُ  
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  هقدهِ -1
سٍیِ هلشف ٍ کبّؾ رخبیش قبثل  آیٌذُ سَلیذ ٍ سَصیغ اًَاع حبهلْبی اًشطی دس ایشاى ثبسَخِ ثِ افضایؾ كؼَدی ٍ ثی

دسكذ اًشطی هلشفی کل کـَس سا ثِ خَد  44اػشحلبل ّیذسٍکشثٌی ثؼیبس ًگشاى کٌٌذُ اػز. ثخؾ ػبخشوبى ثیؾ اص 

اصعشفی ؿذر اًشطی کِ ثشاثش ثب ًؼجز  . [1] هبیؾ ثیـششیي ػْن سا داسًذدّذ ٍ دس ایي هیبى گشهبیؾ ٍ ػش اخشلبف هی

ؿَد ٍ ؿبخق هلشف اًشطی دس ثخؾ ػبخشوبى، ثشای ایشاى ثؼیبس ثبال  هلشف ًْبیی ثِ هیضاى سَلیذ ًبخبلق داخلی سؼشیف هی

ثٌبثشایي ثْیٌِ  .[2] اػز ثشاثش ؿشایظ هـبثِ کـَسّبی اسٍدبیی 6/2 ثبؿذ ٍ هشَػظ هلشف ػَخز ثخؾ خبًگی دس ایشاى هی

سَاًذ ضوي كشفِ  ػبصی هلشف اًشطی دس ثخـْبی هخشلف ػبخشوبى ٍ سَخِ ثِ دبساهششّبی هَثش دس کبّؾ هلشف اًشطی هی

  خَیی دس هلشف ػَخز، آلَدگی ًبؿی اص آى سا ًیض ثِ هیضاى صیبدی کبّؾ دّذ.

  

بخشوبى، فؼبلیشْبیی كَسر گشفشِ اػز. اصخولِ ایي سبکٌَى ثِ هٌظَس کبّؾ هلشف اًشطی دس ثخـْبی هخشلف اصخولِ ػ

آهَصؽ ٍ اعالع سػبًی اص عشیق ،  [5] 2621،  [4] 1222،  [3] 1221 سَاى ثِ سذٍیي اػشبًذاسدّبی هلی ؿوبسُ فؼبلیشْب هی

ی هحبػجبسی دس هحبػجِ ثبس حشاسسی ػبخشوبى اص عشیق سٍؿْب ٍ غیشُ اؿبسُ ًوَد. [1],[6],[1] دبیگبّْبی ایٌششًشی ػبصهبًی

گیشًذ. ًشبیح  هقشسار هلی ، سًٍذ عشاحی دَػشِ ػبخشوبى ٍ ػبیقْبی حشاسسی هَسد سَخِ قشاس هی 13 دیـٌْبدی دس هجحث

ّشچٌذ ایي . [2]حبکی اص آى اػز کِ اکثش خضئیبر ایي هجحث  دسػیي اخجبسی ثَدى اص دقز ٍ ًظبسر هٌبػت ثشخَسداس ًیؼشٌذ

یز حشاسسی کِ حبكل ؿشایظ ثبثز هحیغی ثذٍى دسًظش گشفشي ؿشایظ هشغیش آة ٍ َّایی ضَاثظ ثیـشش ثش هحبػجِ ضشیت ّذا

اػز ثِ ػٌَاى ؿبخلی ثشای اسصیبثی سفشبس حشاسسی دَػشِ ػبخشوبى ٍ اػشفبدُ اص ػبیق حشاسسی دس ػبخز دیَاس ثشای ثْجَد سفشبس 

کِ سبثؼی اص ؿشایظ هشغییش آة ٍ َّایی دس یک ػیکل  ای هلبلح حشاسسی آى سبکیذ داسًذ، دس کٌبس آى خشم حشاسسی ٍ سفشبس دٍسُ

 . کٌذ ًجبیذ ًبدیذُ گشفشِ ؿَد ػبػشِ اػز ًیض دس سفشبس حشاسسی کلی ػبخشوبى ًقؾ هْوی ایفب هی 24

 

. [3] ّوضهبى فؼبلیز ّبی هشؼذدی دس اسسجبط ثب ثْیٌِ ػبصی اًشطی دس اخضاء هخشلف ػبخشوبى كَسر گشفشِ اػز 

ِ ثِ هٌظَس سؼییي دبساهششّبی اكلی  هَثش دس اسالف گشهبیی ٍ سؼییي دسكذ اسالف گشهبیـی ّشخضء، ًـبى هغبلؼبر كَسر گشفش

ثؼذ اص آى ثِ . [14]دٌّذ دسكذ ثیـششیي اسالف گشهبیی سا ثِ خَد اخشلبف هی 2/29 هیذّذ کِ دیَاسّبی خبسخی ػبخشوبى ثب

دسكذ ٍ کف  3/15 دسكذ، ػقف خبسخی 4/11 ی خبسخی ثبّب  دسكذ، دسة ٍ دٌدشُ 6/24 سشسیت َّای ًفَری ثِ هحل ثب

اًذ. ثشسػیْبی كَسر گشفشِ ًـبى اص سبثیش  دسكذ، هیضاى اسالف گشهبیی کل ػبخشوبى سا ثِ خَد اخشلبف دادُ 3/12 خبسخی

  . [11]ثبالی ًَع هلبلح  ٍ ًحَُ اخشا ثش سفشبس حشاسسی ػبخشوبى ٍ آػبیؾ ػبکٌیي داسد

 

 ثِ عَس کلی ثِ ػَاهل هشؼذد هحیغی، فیضیکی ٍ فیضیَلَطیکی ثؼشگی داسد. ثشای ػبکٌیي بیؾفشاّن ػبصی ؿشایظ آػ 

یؼٌی . [12]هحذٍدُ آػبیؾ هحذٍدُ ای اػز کِ افشاد ثبلغ دس آى هحذٍدُ)هحیظ( اص ًظش حشاسسی احؼبع ساحشی هیکٌٌذ

ثذى اًؼبى قبثلیز سغجیق ثب هحیظ خَد سا داسا  ثبسَخِ ثِ ایٌکِ دهبیی کِ فشد دس آى ًِ احؼبع گشهب ٍ ًِ احؼبع ػشهب هیکٌذ.

دس هبّْبی هخشلف ػبل دس دهبّبی هخشلف احؼبع آػبیؾ خَاّذ داؿز. ثِ ّویي دلیل دهبی آػبیؾ ثشای  ،هیجبؿذ 

  دس ًظش گشفشِ هیـَد.  c -24   c   24  ٍ ثشای صهؼشبى  c -2112   c   2111  حذٍدسبثؼشبى 

دس ثشاثش اًشقبل  آًْب هقبٍهز ٍسخی ػبخشوبى ثِ ػٌَاى خذاکٌٌذُ فضبی داخلی ٍ خبسخی خب دیَاسّبی ثذلیل سبثیش ٍیظُ

ای کِ ثشَاًٌذ ثب سفشبس حشاسسی هٌبػت ثبالسشیي هیضاى آػبیؾ حشاسسی سا دس  ّبی ػبخشوبًی عشاحی ٍ اخشای دَػشِ ،حشاسر 

 سداس اػز.فضبی داخل ثذٍى کوک سدْیضار هکبًیکی سبهیي کٌٌذ اص اّویز ثبالیی ثشخَ

دس سٍؿْبی ًَیي ػبخز ٍػبص،ثِ هٌظَس ػجک ػبصی ٍ افضایؾ ثبصدّی ، هلبلح ًَیي ٍ ثبصیبفشی  خبیگضیي هلبلح سایح 

اػشفبدُ اص ایي هلبلح ثبسَخِ ثِ دػششػی ٍ ػبصگبسی ثب هحیظ صیؼز ساُ حل هٌبػجی سا ثِ هٌظَس اػشفبدُ  . [15-13]گشدًذ هی

آٍسد. اػشفبدُ اص ایي هلبلح هَخت اسسقب ٍ سحَل دس ػبخشوبًْب ؿذُ ، هلشف اًشطی سا  اّن هیکوشش اص هٌبثغ عجیؼی ٍ اًشطی فش
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هٌغقِ هؼشذل ٍ هشعَة ایشاى، دیَاسّبی ػجک ػبخشِ ؿذُ اص چَة ثب خشم حشاسسی  ثَهیدس هؼوبسی  1[16]کٌششل هیٌوبیٌذ

ظ ثیشٍى ثَدُ ٍ سبهیي کٌٌذُ ؿشایظ آػبیؾ ثشای سَاًؼشٌذ سبحذٍد صیبدی سؼذیل کٌٌذُ ؿشایظ حشاسسی ٍ سعَثشی هحی کن هی

ّبی سع هٌجؼظ ؿذُ  ػبکٌیي ثبؿٌذ. حبل آًکِ دس هؼوبسی اهشٍص، ایي هلبلح ثب هلبلحی چَى ثلَکْبی ػفبلی سَخبلی، ثلَک

  ّبی حشاسسی سشکیت ؿذُ اػز. )لیکب( ٍ ثلَکْبی ثشٌی ػجک خبیگضیي ؿذُ کِ دس ثشخی هَاسد ثب ػبیق
سبثیش اػشفبدُ اص ایي هلبلح ثش آػبیؾ حشاسسی ػبکٌیي ٍ هیضاى هلشف اًشطی دس ػبخشوبى ثب سَخِ ثِ  اصایي سٍ ثشسػی

 .ای ثشخَسداس اػز هحذٍدُ اقلیوی ثکبسگیشی آًْب  اص اّویز ٍیظُ
 

  هٌطقِ هَرد هطالعِ  -2
کیلَهشش هشثغ  3/465 حذٍدؿْشػشبى ثبثلؼش یکی اص ؿْشػشبًْبی ػبحلی اػشبى هبصًذساى اػز. ایي ؿْشػشبى ثب ٍػؼشی 

ؿشقی قشاس داسد. اسسفبع ایي ؿْش اص ػغح   52 ͦ  33΄تا   52 ͦ  23΄دسخِ ؿوبلی ٍ عَل   36 ͦ  44΄تا   36 ͦ  25΄دس ػشم 

اقلین ّبی ایي  ص خولِ ٍیظگی. اایي هٌغقِ داسای آة ٍ َّای هؼشذل ٍ هشعَة هیجبؿذ.  [11]هشش اػز  -21دسیبّبی آصاد 

گشاد ٍ  دسخِ ػبًشی 30سب  25َّا دس سٍصّبی سبثؼشبى هؼوَال ثیي  دهبی .صیبد َّا ٍ اػشذال دسخِ حشاسر آى اػز سعَثز

 . دسخِ ػبًشی گشاد ٍ دس صهؼشبى هؼوَال ثبالی كفش اػز 23سب  20ب ثیي ّ ؿت

ایي   هیبًگیي سغییشار دهبی َّا سا دس ػبػبر هخشلف سٍص ٍ هبّْبی هشفبٍر ػبل ثشای ثبثلؼش ًـبى هیذّذ. 1سلَیش 

اػشخشاج  Ecotectضاس اص ًشم افWhite box Technologies ؿشکز  دُ ػبل گزؿشِ، ًوَداس ثبسَخِ ثِ دادُ ّبی َّاؿٌبػی

 - Julyدس صهؼشبى ٍ هشداد ٍ ؿْشیَس ) (December - January)دی ٍ ثْوي ّوبًغَس کِ هالحظِ هیگشدد هبّْبی  اػز. گشدیذُ

Auguest)  .دس سبثؼشبى ثیـششیي فبكلِ سا اص ؿشایظ آػبیؾ ثب سَخِ ثِ دهبی َّا داسا هیجبؿٌذ 

 

 

 
 

 (Ecotect- Weather Toolثبثلؼش) هٌجغ  : هیبًگیي هبّیبًِ دهبی َّا دس1ؿکل 

 

 

 رٍش تحقیق  -3
 Ecotect سٍؽ دظٍّؾ دس ایي هقبلِ ثش هجٌبی دظٍّؾ ػلی ٍ ؿجیِ ػبصی هیجبؿذ. ؿجیِ ػبصی ثب اػشفبدُ اص ًشم افضاس

  .هیکٌذ كَسر گشفشِ کِ ًشم افضاسی خْز سحلیل حشاسسی ػبخشوبى اػز ٍ سبثیش ػَاهل هحیغی ثش ػبخشوبى سا اًذاصُ گیشی

ایي ًشم افضاس، اثضاس کبهلی دس صهیٌِ عشاحی ٍ ثشسػی سفشبس حشاسسی ػبخشوبى دس هحیظ ّبی اقلیوی هشفبٍر هیجبؿذ ٍ یکی اص 

ثبسَخِ ثِ قبثلیز ّبی ٍیظُ ًشم افضاس دس صهیٌِ . [18]ًشم افضاّبیی اػز کِ ثِ كَسر گؼششدُ هَسد اػشفبدُ عشاحبى قشاس هیگیشد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
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اسسی دَػشِ ػبخشوبى، هذلؼبصی ؿشایظ هحیظ داخلی، دزیشؽ دادُ ّبی آة ٍ َّایی اقلین ّبی هخشلف هذلؼبصی ػولکشد حش

اص هحققیي دیـیي  ٍ قبثلیلز اسایِ ًشبیح ثِ كَسر کبسثشدی ٍ دقیق، خْز ًیل ثِ اّذاف سحقیق هَسد اػشفبدُ قشاس گشفشِ اػز.

   . [21-19]ٍ هلشف اًشطی دس ػبخشوبى اػشفبدُ ًوَدُ اًذ ًیض ثؼیبسی اص ایي ًشم افضاس ثِ هٌظَس ثشسػی ؿشایظ آػبیؾ

دالى  3ٍ 2اؿکبل هیجبؿذ.  غشثی -ثب کـیذگی دالى ؿشقی یک ٍاحذ دٍثلکغ هؼکًَیًوًَِ هَسد ثشسػی دس ایي سحقیق 

یظ ثشای ثشسػی سبثیش دَػشِ ػبخشوبى ثشؿشا  ذ.ٌسا ًـبى هیذّ  Ecotectػبخشوبى ٍ هذل ػِ ثؼذی ؿجیِ ػبصی ؿذُ دس

کف  آػبیؾ، ػبصُ ، ػقف ٍ کف دس سوبهی هذل ّب ثبثز دس ًظش گشفشِ ؿذُ اًذ ٍ سٌْب خٌغ خذاسّب سغییش دادُ ؿذُ اًذ.

عجقبر سیشچِ ثلَک دسًظشگشفشِ ؿذُ دس عجقِ صیشیي دَؿؾ گچ ٍ عجقِ ثبال دَؿؾ ػشاهیک داسا هیجبؿذ. دٌدشُ ّب یَدی ٍی 

 1خذٍل  الیِ َّا ٍ ػبیق حشاسسی هیجبؿذ. آى یی اص ػفبل کِ دس قؼوز صیشیيػی دٍخذاسُ دشؿذُ ثب گبص آسگَى ٍ ػقف ًْب

 ػبخشِ ؿذُ سا ًـبى هیذّذ. هذل  خذاسُ ّبیثِ کبسثشدُ ؿذُ دس  هخشلف ٍیظگیْبی هلبلح

  

 
 

 : دالى عجقبر ّوکف ٍ اٍل ػبخشوبى ؿجیِ ػبصی ؿذُ 2ؿکل 

 

 
 Ecotectذل ػِ ثؼذی ػبخشوبى ؿجیِ ػبصی ؿذُ دس : ه 3ؿکل 
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 ویژگیهای مصالح به کار برده شده در جدارهای مدل : 1 جدول

Thermal 

admittance 

(w/m
2
k) 

Thickness 

(cm) 

U-Value 

(w/m
2
k) 

 هلبلح 

3.57 28 0.71 
AAC1 

 ثلَک ثشٌی ػجک
1 

3.59 33 0.37 
AAC2 

 ثلَک ثشٌی ػجک ثب ػبیق دلی اػشبیشى
2 

3.85 23 1.3 
HCB1  

 ثلَک ػفبلی سَخبلی
3 

4.0 23 1.08 
HCB2  

 ثلَک ػفبلی سَخبلی ثب ػبیق دلی اػشبیشى
4 

3.84 28 1.34  
LECA1  

 ثلَک ثشٌی سَخبلی
5 

4.06 33 0.41 
LECA2  

 ثلَک ثشٌی سَخبلی ثب ػبیق دلی اػشبیشى
6 

2.93 21 0.14 
3D panel 

اػشبیشى هیبًی دٍالیِ دبًل ثشٌی ػجک ثب ػبیق دلی  
7 

1.5 28 0.08 
Concrete panel  

 8 دبًل ثشٌی ػجک ثب ػبیق دلی اػشبیشى

 
  تحلیل رفتار حرارتی با تغییر جداره ها -4

 

 

 

 ضرایط آسایص -4-1
 

خْز ثشسػی سبثیش هلبلح ثش ؿشایظ آػبیؾ داخلی هیضاى ػبػبر ػذم آػبیؾ دس هبّْبی هخشلف ػبل هَسد ثشسػی      

هٌظَس اص ؿشایظ ػذم آػبیؾ صهبًْبیی اػز کِ دس داخل ػبخشوبى ػشهبی صیبد یب گشهبی صیبد احؼبع   (. 4)ؿکل  قشاس گشفز

سؼذاد ػبػبر کوشش ًـبى دٌّذُ ؿشایظ آػبیؾ ثبالسش هیجبؿذ. ًوَداس ًـبى هیذّذ کِ ثلَک  هی گشدد ٍ ثبسَخِ ثِ ًوَداس

ؿشایظ آػبیؾ ثْششی سا فشاّن هی کٌذ  (Jul - Aug)هبّْبی گشم ػبل  ( دسHCB2ػفبلی سَخبلی ثب ػبیق هیبًی دلی اػشبیشى )

ثبسَخِ ثِ ٍیظگیْبی حشاسسی دیَاسّبی هؼشفی ؿذُ   ؿشایظ ثذسشی ایدبد هی کٌذ. (Dec - Apr)ٍلی دس هبّْبی ػشد ػبل 

سا دس ثیي هلبلح داسا  (u-valueکوششیي ضشیت ّذایز حشاسسی ) (AAC2)( ثلَکْبی ثشٌی ػجک ثب ػبیق دلی اػشبیشى 1)خذٍل 

ثلَک ثشٌی سَخبلی ثب ػبیق اص عشفی  هیجبؿذ کِ هَخت سؼذیل ًَػبًبر َّای داخلی ًؼجز ثِ ًَػبًبر دهبی ثیشٍى هیگشدد.

سا داسا هیجبؿذ کِ ثشاػبع هدوَػی اص خلَكیبر فیضیکی ٍ  Thermal admittance( ثیـششیي هیضاى LECA2دلی اػشبیشى )

 حشاسسی هلبلح هحبػجِ هیگشدد. 
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 : هیضاى ػبػبر ػذم آػبیؾ دس هبّْبی ػبل4ؿکل 

 

   

(یب ) 3D panel  ٍ Concrete panel)ثب هقبیؼِ سفشبس حشاسسی هلبلح داسای ضشیت ّذایز حشاسسی ًضدیک ثِ ّن 

LECA2  ٍ AAC2) ًـبى هی دّذ ایي هلبلح دس صهؼشبى سفشبس  4ي ٍیظگی قبثل هـبّذُ اػز. ّوبًغَس کِ ؿکل سبثیش ای

( HBC2   ٍ 3Dpanelهـبثْی اص خَد ثشٍص هی دٌّذ دس حبلیکِ دس سبثؼشبى هلبلح ثب ضشیت ّذایز حشاسسی ثؼیبس هشفبٍر )

اسسی هلبلح دس سجبدل حشاسسی دَػشِ ثب هحیظ سفشبسی هـبثِ ًـبى هی دٌّذ. اص خولِ دالیل ایي اهش سا هیشَاى اثش خشم حش

 اعشاف ثَیظُ دس هبّْبی گشم ثشؿوشد. 

ّوبًغَس کِ اػشٌجبط هیگشدد دس هبّْبی صهؼشبى ضشیت ّذایز حشاسسی هلبلح سبثیش ثیـششی دس سؼذیل ؿشایظ داخلی 

حشاسسی صهبًی ػَدهٌذی  ایدبد هیٌوبیذ کِ هَخت کبّؾ ؿشایظ ػذم آػبیؾ هی گشدد. ػلز ایي اهش آى اػز کِ ظشفیز

ثذیي هؼٌی کِ اص آًدب کِ دس   1[23-22]ثیـششی داسد کِ ؿشایظ حشاسسی هحیظ داسای ًَػبًبر ٍ سغییشار ثبالسشی ثبؿذ 

صهؼشبى دهبی َّای داخل ّوَاسُ ثبالسش اص َّای ػشد ثیشٍى هی ثبؿذ ٍ خشیبى حشاسر ّوَاسُ اص دسٍى ثِ ثیشٍى كَسر 

سبثؼشبى دَػشِ ػبخشوبى دس هؼشم خشیبى حشاسر اص داخل ثِ خبسج ٍ ثبلؼکغ هی ثبؿذ. ایي اهش هَخت هیذزیشد، دس حبلیکِ دس 

 ایدبد سغییشار دس هحبػجِ ؿشایظ سؼبدل هی گشدد.

 

 

 تغییرات درجِ حرارت  -4-2

سدشثِ خذاسُ ّب سؼذاد ػبػبسی کِ ػبخشوبى هَسد ًظش دسخِ حشاسسْبی هخشلف سا ثبسَخِ ثِ داسا ثَدى هلبلح هشفبٍر  5ؿکل 

سا دس عی ػبل ًـبى هی دّذ. هحَس ػوَدی ػبػبر ٍ هحَس افقی دسخِ حشاسر سا هـخق هیؼبصًذ. ّوبًغَس کِ اص  هی کٌذ

اص هَاقغ ػبل  %3314( HCB2هیبًی دلی اػشبیشى ) سَخبلی ثب ػبیقًیض ثشهی آیذ ثبسَخِ ثِ ؿشایظ ثلَکْبی ػفبلی  2خذٍل 

 3 3  %ثِ كَسر هـبثِ   AAC2 ٍLECA1فشاّن هی کٌذ. دسحبلیکِ ایي هیضاى ثشای ؿشایظ آػبیؾ سا دس هحیظ داخل 

هـبّذُ ًوَد کِ  سا ًیض (AAC1 , AAC2 دسایي هیبى هیشَاى سبثیش اًذک ػبیق سا دس ػیؼشن دیَاسّبی ثلَک ثشٌی )  هیجبؿذ.

  هَخت سقلیل دس ػبػبر آػبیؾ هی گشدًذ.ثذلیل ایدبد خشم حشاسسی ثبال ٍ کبّؾ هیضاى سجبدل حشاسسی هَسد ًیبص فلَل گشم 
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 : هیضاى ػبػبر سحول دسخِ حشاسر هشفبٍر دس ػبخشوبى 5ؿکل 

 

 

 

 

 
 : دسكذ ثشآٍسدُ ػبصی ؿشایظ آػبیؾ دس ػبخشوبى ثب ثکبسگیشی هلبلح هشفبٍر2خذٍل 

 
 3D panel AAC1 AAC2 HCB1 HCB2 LECA1 LECA2 Concrete 

panel 
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 °0C-20C 4 4 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 

 °0C 23 113 115 113 115 113 122 113 242 113 116 113 124 113 116 113 

 °0C 234 312 313 413 351 411 325 415 312 415 333 415 312 414 343 414 

 °0C 142 211 165 211 162 211 144 211 611 212 156 216 614 212 141 215 

°°0C 324 
121

6 
1421 1213 1141 1216 1444 1213 1444 

121

3 
1424 1213 1423 

121

6 
1144 

121

6 

°20C 362 311 256 312 254 315 344 316 356 311 236 3154 1432 311 243 3.1 

°°0C 613 612 514 616 524 611 645 616 656 614 521 6164 615 616 536 612 

°°0C 562 514 416 514 412 515 514 515 454 515 434 516 621 515 463 514 

°°0C 543 515 433 511 434 516 511 512 454 512 544 512 531 516 431 511 

2°0C 562 616 524 616 511 614 531 614 514 615 562 6144 511 615 522 611 

220C 643 113 114 211 143 211 144 212 141 213 124 212 142 211 636 113 

2°0C 121 314 223 315 222 314 223 316 244 316 242 314 224 314 221 314 

2°0C 122 214 214 2124 216 313 126 314 154 311 121 314 214 313 224 314 

2°0C 114 212 153 211 112 212 632 216 645 216 154 216 111 213 165 511 

°°0C 542 414 321 311 321 311 232 312 233 316 336 312 321 311 346 313 

°20C 14 414 4 414 4 414 44 414 4 414 3 414 4 414 3 414 

Comfort  9292 
.93
.3 

9292 .933 9293 ..33 9232 ..39 9292 
..3
33 

9222 ..33 9222 
..3
.3 

9292 
.33
33 
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 ًتیجِ گیری -5
اػشفبدُ اص هلبلح ًَیي ٍ خبیگضیٌی آًْب ثب هلبلح ػٌشی دس سغبثق ثب اقلین ثیؾ اص دیؾ  ثب دیـشفز ّبی كٌؼز ٍ سکٌَلَطی 

بًْبی گیشد. ّذف اص ایي سحقیق اسصیبثی سفشبس حشاسسی هلبلح سایح کِ دس ػبخشبس دیَاسّبی اهشٍصی دس ػبخشو هَسد سَخِ قشاس هی

یشًذ ثَدُ اػز. اص ثشآیٌذ ثشسػی ّبی كَسر گشفشِ هیشَاى ثِ سبثیش خشم گ ًَاحی هؼشذل ٍ هشعَة هَسد اػشفبدُ قشاس هی

حشاسسی هلبلح ثش سفشبس حشاسسی کل دَػشِ اؿبسُ ًوَد ٍ ثِ هٌظَس اسصیبثیْبی خبهغ اص سفشبس حشاسسی کل ػبخشوبى هَسد سَخِ 

ػجک دیؾ ػبخشِ ثب الیِ ػبیق ٍ ثلَکْبی ثشٌی ػجک ثب الیِ ػبیق داسای کوششیي ضشیت  قشاس داد. اگشچِ دبًل ّبی ثشٌی

ّذایز حشاسسی دس ثیي سیخ ّبی هخشلف هؼشفی ؿذُ هیجبؿٌذ، ثلَکْبی خبلی ثشٌی ٍ ػفبلی داسای ػولکشد ثْششی اص ًظش 

ٍ ثبسَخِ ثِ ؿشایظ ٍ یشی اص هلبلح هٌبػت ثب ثْشُ گاهیذ اػز سب سؼذیل ؿشایظ آة ٍ َّایی ٍ سبهیي آػبیؾ داسا هی ثبؿٌذ. 

 ًیبصّبی اقلیوی گبم هَثشی دس خْز كشفِ خَیی دس هلشف اًشطی ثشداؿشِ، ثْشُ ٍسی اقشلبدی دس دساص هذر سا ثِ اسهغبى آٍسد.
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