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در  حرارت کسة ضذٌ ساختمان تر میسانتررسی تأثیر جُت َای مختلف 

 ضُر کرمان يالع در مىطمٍ گرم ي خطک ایران

 
1مىصًر ویکپًر
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  ایشاى،، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تن  ، ٍاحذ تن ،اػتادیاس داًـکذُ هؼواسی -1

 

 

 

 

 چکیذٌ
، گشهای تیؾ اص حذ فضاّا هخصَصاً دس فصل ّای گشم ػال، هـکلی اػاػی دس ؿْشّای گشم ٍ خـک ایشاى هثل کشهاى 

هحؼَب هی ؿَد کِ تاػث افضایؾ تاس ػشهایی ٍ تِ تثغ افضایؾ هیضاى هصشف اًشطی تشای ایداد ؿشایظ آػایؾ دس ػاختواى ّا 

اص حذ صیؼت هحیغی سا تِ دًثال  هی ؿَد. ػذم تَخِ تِ ایي هـکل تاػث داهي صدى تِ تحشاى اًشطی ٍ دس هشحلِ تؼذ آلَدگی تیؾ

خَاّذ داؿت. تحمیمات لثلی ًـاى دادُ اًذ  کِ فشم ٍ ػغح پٌدشُ ٍ خْت پٌدشُ ػاختواى تاثیشات چـوگیشی تش هیضاى هصشف 

اًشطی دس ػاختواى داسًذ.  ّذف ایي پظٍّؾ تشسػی تأثیش خْت ّای هختلف پٌدشُ دس ػاختواى تش هیضاى تاس ػشهایـی دس ؿْش 

اتاق تا خصَصیات کاهالً هـاتِ ٍ ػغَح پٌدشُ هتفاٍت )  10هی تاؿذ. تؼذاد   IES(VE)ا اػتفادُ اص ًشم افضاس ؿثیِ ػاص کشهاى ت

دسصذ پٌدشُ( دس خْات هختلف دس ًشم افضاس هذل ػاصی هی ؿَد ٍ هیضاى تاس ػشهایـی تشای ّش هذل تا ّش  100دسصذ تا  10اص 

ٍل تیشهاُ ؿثیِ ػاصی هی گشدد. ًتایح ؿثیِ ػاصی هذلْای هختلف همایؼِ 1فیایی تشای اًذاصُ ای اص پٌدشُ ٍ دس ّش خْت خغشا

 هی ؿًَذ ٍ ًتایح حاصل ًـاى هی دّذ تیـتشیي تاس ػشهایـی تِ تشتیة هتؼلك تِ خثِْ غشتی ، ؿشلی ٍ خٌَتی اػت. 

 

 

 ػغح پٌدشُ ، تاس ػشهایـی، حشاست ، اًشطی،  ػاختواى َای کلیذی: ياشٌ
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 ممذمٍ  -1
حشاست تَلیذ ؿذُ یا ٍاسد ؿذُ تِ ّش فضا دس صهاى هؼیي سا حشاست کؼة ؿذُ هی ًاهٌذ. حشاست کؼة ؿذُ تا تَخِ تِ 

ؿیَُ ّای اًتمال آى تِ فضا  تِ تمؼین تٌذی هی ؿًَذ. حشاست کؼة ؿذُ  تا تَخِ تِ ٍاسد ؿذى حشاست تِ داخل فضا کِ دس 

تاتـی خَسؿیذ اتفاق هی افتذ. تؼالٍُ تؼضی اص فؼالیتْا دس فضای داخلی تاػث تَلیذ حشاست  اثش تغییشات دسخِ حشاست ٍ اؿؼِ

. اًتمال حشاست صهاًی اتفاق هی افتذ تفاٍت دس دسخِ حشاست تیي دٍ هکاى ٍخَد داؿتِ تاؿذ. [1]دس داخل ػاختواى هی گشدد 

ش هی تاؿذ ٍ ایي ػول اًتمال تا صهاًی کِ حشاست  ّش دٍ خْت خشیاى حشاست اص هکاى تا حشاست تیـتش  تِ هکاًی تا حشاست کوت

هکاى یکؼاى ؿَد اداهِ پیذا هی کٌذ.. حشاست تِ ػٌَاى یک فشم اص اًشطی تش اػاع لاًَاى تمای اًشطی ، ًِ خلك هی ؿَد ٍ ًِ اص 

اسًذ کِ ّذایت ، خاتِ خایی سٍؽ اًتمال حشاست ٍخَد د 3تیي هی سٍد تلکِ اص یک ًمغِ تِ یک ًمغِ دیگش اًتمال پیذا هی کٌذ. 

. ّذایت حشاستی دس دسٍى یک هادُ یا تیي هَاد هختلف ٍلتی کِ تا ّن دس تواع هؼتمین ّؼتٌذ ٍ [1]ٍ تاتؾ ًاهیذُ هی ؿًَذ

  .[2]دسخِ حشاستْای هتفاٍت داسًذ. همذاس ّذایت حشاستی تشای هَاد هختلفثا تَخِ تِ تَاًایی ّش هادُ ای، هتفاٍت اػت

گاصّا اص عشیك خا تِ خایی  هی تَاًذ اًتمال پیذا کٌذ. ّویـِ  َّای گشم تِ ػوت تاال حشکت هی کٌذ دس حشاست دسٍى 

ػشػت اًتمال حشاست تؼیاس تحت تأثیش ػشػت َّای ًضدیک ػٌاصش ػاختواًی  حالیکِ  َّای ػشد خایگضیي َّای گشم هی ؿَد.

ت کِ تا تَخِ تِ اختالف دسخِ حشاست تیي دٍ هکاى اتفاق هی اػت . خا تِ خایی عثیؼی حشاست اًتمال یافتِ دسٍى هَاد اػ

 .[3]افتذ

تاتؾ تِ ػٌَاى یکی اص اًَاع اًتمال حشاست تا ػشػت ًَس اًتمال پیذا هی کٌذ. خشاست تذٍى ًیاص تِ ّیچ هادُ ای تِ ٍػیلِ 

دسخِ حشاست  اتفاق هی افتذ.تٌاتشایي . اگش یک هادُ داسای  خزب ٍ اتؼاع یکؼاى تاؿذ تؼادل دس [2]تاتؾ اًتمال پیذا هی کٌذ 

دسخِ حشاست هَاد تغییش ًوی کٌذاها اگش یک هادُ داسای اتؼاع تیـتش ًؼثت تِ خزب داؿتِ تاؿذ تٌاتشایي کاّؾ دسخِ  

 .[1]حشاست اًدام هی پزیشد ٍ تشػکغ 

شطی اص یک ػغح اتؼاع پیذا هی دس ّذایت ٍ خا تِ خایی ، اًتمال حشاست دسٍى هادُ اتفاق هی افتذ. دس حشاست تاتـی ، اً

کٌذ ٍ تِ صَست اهَاج الکتشٍ هغٌاعیؼی اًتمال پیذا هی کٌذ.ٍ ػپغ تِ ٍػیلِ ػغَح دسیافت کٌٌذُ خزب هی ؿَد. اص آًدایی 

کِ هیضاى اًتمال حشاست تِ ٍػیلِ ّذایت ٍ خا تِ خایی  اص اختالف دسخِ حشاست ًاؿی هی ؿَد.. هیضاى اًتمال حشاست تاتـی تِ 

 .[3]ِ حشاست افضایؾ پیذا هی کٌذ ٍ هاًٌذ ّذایت ٍ خا تِ خایی تشای اًتمال اًشطی الکتشٍ هغٌاعیؼی تِ هادُ ای ًیاص ًذاسدٍاػغ

ّذایت حشاستی ٍ اؿؼِ تاتـی اص عشیك تاصؿَّا ، ًَسگیشّای ػمفی ٍ اًتمال حشاست اص دسصّای تیي تاصؿَّا تِ ػٌَاى 

( ، هیضاى ّذایت 1998ػاختواى دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ. عثك گفتِ خیَاًی )حشاست کؼة ؿذُ اص عشیك هتغیشّای عشاحی 

حشاستی تِ هَلؼیت فضای داخلی ٍ خاسخی  ٍ خصَصیات هصالح دیَاس ٍ پٌدشُ ، دیَاسّای خاسخی ، تاهْا ٍ پٌدشُ ّا تؼتگی 

 .[1]داسد

ی دس ػاختواى ؿوشدُ هی ؿَد. اؿؼِ حشاست کؼة ؿذُ اص عشیك پٌدشُ تِ ػٌَاى یکی اص هْوتشیي فاکتَسّای تاس ػشهای

تاتـی هؼتمین کِ اص عشیك ػغح پٌدشُ  کؼة هی ؿَد  ٍ ّوچٌیي حشاست اًتمال تِ داخل فضا تاػث ایداد حشاست دس 

 .[4]ػاختواى هی ؿًَذ. 

ي  ػغح پٌدشُ  ٍ ضشیة ػایِ اًذاصی دٍ هتغیشی ّؼتٌذ کِ دس کؼة حشاست اؿؼِ تاتـی خَسؿیذ هـاسکت داسًذ. تٌاتشای

هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ ػغح پٌدشُ ٍ ضشیة ػایِ اًذاصی ، ًمؾ هْووی سٍی هیضاى تاس ػشهایی ػاختواى داسًذ.ػغح 

پٌدشُ  تا پاساهتشی تِ ًام ًؼثت پٌدشُ تِ دیَاس ؿٌاػایی هی ؿَد. ًؼثت پٌدشُ تِ دیَاس ، تِ ًؼثت ػغح پٌدشُ تِ ػغح دیَاس 

 .[5] ًاخالص  گفتِ هی ؿَد

ّؾ هصشف اًشطی ، هیضاى حشاست کؼة ؿذُ تایؼتی کاّؾ پیذا کٌذ. تٌاتشایي هیضاى اًشطی تشای خٌک کشدى تِ هٌظَس کا

دس ػیؼتن ّای تَْیِ َّا هخصَصا دس عَل هاّْای گشم ػال کاّؾ پیذا هی کٌذ. هْوتشیي فاکتَسّای تاثیشگزاس تش حشاست 

َاس ٍ خصَصیات هصالح  آى ٍ هصالح اتوام کٌٌذُ کاس کؼة ؿذُ اص عشیك پَػتِ ّای ػاختواى ، خْت ػاختواى ، ػغح دی

 .[5])ضشیة خزب ( ، ػغح پٌدشُ ٍ ًَع ؿیـِ آى ، ػغح تام ٍ خصَصیات هصالح آى اػت 
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 ريش تحمیك -2
داسای لاتلیت ؿثیِ ػاصی ًتایح هتفاٍتی تشای اًشطی دس ػاختواى تشای اّذاف هتفاٍت هی تاؿذ. تیَس   IES (VE)تشًاهِ 

سا اص ًمغِ ًظش هصشف اًشطی دس ػاختواى هَسد اسصیاتی لشاس دادُ اػت.  لاتلیت ؿثیِ ػاصی        IES (VE)( دلت 2010)

IES (VE)   ِتشای هحاػثِ اعالػات دلیك هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت. کاسآهذی کلی ػاختواى تَػظ تشًاهIES (VE)  

یت ّایی تشای اًذاصُ گیشی همادیش هختلف دس ػاختواى هی تاؿذ. داسای لاتل  IES (VE)لاتل اًذاصُ گیشی ٍ اسصیاتی اػت. 

لاتل هحاػثِ اػت. تٌاتشایي    IES (VE)تؼالٍُ دهای َّا ، حشاست کؼة ؿذُ اص تاتؾ خَسؿیذ ٍ تاس ػشهایی تا اػتفادُ اص 

اًدام   IES (VE)ؿذُ اص ایي اهکاى ٍخَد داسد کِ همایؼِ ای تیي اعالػات ٍالؼی اص آصهایؾ ّای تدشتی ٍ اعالػات گشفتِ 

لاتلیت هحاػثِ عثك سٍؽ تؼادل حشاستی سا داسد. اعالػات   IES (VE) . [6]گیشد تا دلت ٍ اػتثاس ًشم افضاس هـخص گشدد 

   IES (VE) . [7]تشای هحاػثِ اًشطِ ی هَسد ًیاص تشای یک سٍص دس یک هاُ سا ایداد هی کٌذ   (ASHRAE)َّاؿٌاػی اؿشی 

   IES (VE)فی تشای تذػت آٍسدى ًتایح دلیك اص ًمغِ ًظش آًالیضّای حشاستی ٍ سعَتتی داخل ػاختواى اػت. داسای اػتثاس کا

داسای لاتلیت تشای ؿثیِ ػاصی دلیك تشای ّش ػاػتی دس عَل سٍصّای هـخص هی تاؿذ ٍ تفاٍت ّایـاى تا اعالػات اًذاصُ 

تشای ؿثیِ ػاصی دهای َّا   IES (VE)اى ایٌگًَِ خالصِ کشد کِ دسصذ تاؿذ. تٌاتشایي هی تَ 20یا  10گیشی ؿذُ تیـتش اص 

تِ ػٌَاى تْتشیي   IES (VE).  [8]ٍ سعَتت ًؼثی دس پشٍطُ ّای عشاحی ٍ اّذاف پظٍّـی هی تَاًذ هَسد اػتفادُ ٍالغ ؿَد 

َخِ تِ ػیؼتن اػتثاس تا ت  IES (VE).   [9]تشًاهِ ؿثیِ ػاص تشای اسصیاتی هصشف اًشطی دس ػاختواى اًتخاب ؿذُ اػت  

اػتثاسلؼوت  (ASHRAE)ػٌدی ؿذُ اص تشًاهِ ّای ؿثیِ ػاص تا اػتثاس تؼیاس تاال تِ ؿواس هی آیذ. تؼالٍُ اػتاًذاسد اؿشی 

  IES (VE) ( تیاى هی کٌٌذ ک2013ًِیکپَس ٍ ّوکاساى ).  [10]سا لاتل لثَل داًؼتِ اػت (APACHEsim)آًالیض حشاستی   

تشای   IES (VE)( اص ًشم افضاس 2015ًیکپَس ٍ صذیك پَس ).  [11]اص ًمغِ ًظش حشاست کؼة ؿذُ هی تاؿذ  داسای اػتثاس کافی

 .[12]اًذاصُ گیشی تأثیش اًذاصُ پٌدشُ تش هیضاى حشاست کؼة ؿذُ تِ صَست ّذایت حشاستی ٍ تاتؾ اػتفادُ کشدُ اًذ.

هتش  3هتش ػشض ٍ  6هتش عَل ٍ  6اتاق تا اتؼاد  10. تؼذاد IES (VE) تا اػتفادُ اص تشًاهِ  ًشم افضاسیًیض تحمیك  دس ایي 

ّش یک اص هذلْا دس ػِ خْت هختلف  ًـاى دادُ ؿذُ اًذ. 1استفاع دس ًشم افضاس هذلؼاصی هی ؿًَذ. هذلْای هختلف دس ؿکل 

 خٌَب ، ؿشق ٍ غشب لشاس هی گیشًذ ٍ تاس ػشهایـی تشای ّش هذل دس ّشخْت تذػت هی آیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مذلُای مختلف در ورم افسار 1ضکل 

 

خضییات ػاختواًی دیَاسّای خاسخی ، ػمف، صهیي ٍ پٌدشُ ّای خاسخی یکؼاى دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ. خضییات 

،  2499/0،  2510/0ػاختواًی هذلْا تِ ؿشح صیش هی تاؿذ. ضشیة ّذایت حشاستی کف ، ػمف ، دیَاس ٍ پٌدشُ تِ تشتیة 

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. 2ٍات تش هتش هشتغ کلَیي هی تاؿذ. خضییات ػاختواًی دیَاس دس ؿکل  06/2ٍ  3520/0
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 : جسییات ساختماوی دیًار 2ضکل 

دسصذ ًؼثت پٌدشُ تِ دیَاس هی  100دسصذ ًؼثت پٌدشُ تِ دیَاس تا  10هؼاحت پٌدشُ ّا دس ایي اتالْا هتفاٍت ٍ اص 

هکاى ؿثیِ ػاصی دس ًشم افضاس کشهاى اًتخاب ؿذُ  اسصیاتی هی ؿًَذ. خلف خٌَب ، ؿشق ٍ غشب ذ. توام هذلْا دس خْات هتاؿ

 اػت. ّوچٌیي اعالػات َّاؿٌاػی کشهاى تشای ؿثیِ ػاصی اًتخاب هی ؿَد. 

تشای اٍل تیش ّش  تاس ػشهایـیؿثیِ ػاصی هی ؿًَذ. ػپغ  IES (VE) ػپغ توام هذلْا تحت تخؾ اًشطی ًشم افضاس 

 (.3هذلْا تذػت آیذ ؿکل )یک اص 

 

 
 : صفحٍ آوالیس حرارتی درورم افسار 3ضکل 
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 یافتٍ َا ي تحث-3
هیضاى تاس ػشهایـی هذلی کِ پٌدشُ سٍ تِ خٌَب داسد تشای اًذاص ّای هختلف پٌدشُ دس اٍل تیشهاُ دس ؿْش کشهاى  ؿایذ 

 خوغ آٍسی ؿذُ اػت. 1دس خذٍل 

 

 ٌ ري تٍ جىًب در ايل تیرماٌ تا تًجٍ تٍ ممادیر مختلف سطح پىجرٌ ) کیلً يات(: تار سرمایطی مذل تا پىجر 1جذيل

ًؼثت 

ػغح 

 پٌدشُ

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

هیضاى تاس 

 ػشهایـی 

57/8 11/9 99/9 22/11 79/12 68/14 87/16 35/19 11/22 11/25 

 

ذُ ص عشیك تاتؾ ٍ ّذایت حشاستی تشای کل اتاق دس عَل سٍص هی هیضاى تاس ػشهایـی تشاتش اػت تا هدوَع حشاست کؼة ؿ

دسصذ دیَاس تِ تیؾ اص 10کیلَ ٍات دس پٌدشُ خٌَتی تا ػغح  8هـخص اػت تاس ػشهایـی اص  1تاؿذ. ّواًغَس کِ دس خذٍل 

ؾ تاس ػشهایـی سا دس ًیض افضای  1دسصذ پٌدشُ سٍ تِ خٌَب افضایؾ هی یاتذ. ؿکل  100کیلَ ٍات دس ّواى اتاق تا پٌدشُ  25

 دسصذ ػغح دیَاس ( سا ًـاى هی دّذ.100دسصذ تا  10اتالْایی تا افضایؾ ػغح پٌدشُ سٍ تِ خٌَب )اص 

 

 
کیلً دیر مختلف وسثت پىجرٌ تٍ دیًار): تار سرمایطی مذل تا پىجرٌ ري تٍ جىًب در ايل تیرماٌ تا تًجٍ تٍ مما1ضکل 

 يات(

 

ُ سٍ تِ ؿشق داسد تشای اًذاص ّای هختلف پٌدشُ دس اٍل تیشهاُ دس ؿْش کشهاى  دس هیضاى تاس ػشهایـی هذلی کِ پٌدش

 خوغ آٍسی ؿذُ اػت. 2خذٍل 

 

 : تار سرمایطی مذل تا پىجرٌ ري تٍ ضرق در ايل تیرماٌ تا تًجٍ تٍ ممادیر مختلف سطح پىجرٌ ) کیلً يات(2جذيل

ًؼثت 

پٌدشُ تِ 

 دیَاس

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

هیضاى تاس 

 ػشهایـی 

73/8 75/9 42/11 75/13 70/16 24/20 23/24 97/28 08/34 62/39 
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دسصذ ًؼثت پٌدشُ تِ دیَاس دس حالتی کِ پٌدشُ دس خثِْ ؿشلی لشاس گشفتِ اػت تاس ػشهایـی فمظ حذٍد  10دس هذلی تا 

خٌَتی لشاس داسد اها هیضاى تفاٍت تاس ػشهایـی دس خثِْ  کیلَ ٍات تیـتش اص هذلی اػت کِ تا ّواى اًذاصُ پٌدشُ دس خثِْ 2/0

دسصذ ػغح دیَاس تِ حذٍد  100خٌَتی ٍ ؿشلی تا افضایؾ هیضاى ًؼثت ػغح پٌدشُ تِ دیَاس افضایؾ هی یاتذ ٍ تشای پٌدشُ 

شهایـی هذلی هیضاى تاس ػ 2کیلَ ٍات هی سػذ کِ ًـاى دٌّذُ افضایؾ اًتمال حشاست اص عشیك تاتؾ هی تاؿذ. دس ؿکل  11

 کِ پٌدشُ سٍ تِ ؿشق داسد تشای اًذاص ّای هختلف پٌدشُ دس اٍل تیشهاُ دس ؿْش کشهاى  هـخص ؿذُ اػت 
 

 
 : تار سرمایطی مذل تا پىجرٌ ري تٍ ضرق در ايل تیرماٌ تا تًجٍ تٍ ممادیر مختلف سطح پىجرٌ ) کیلً يات(2ضکل

 

تشای اًذاص ّای هختلف پٌدشُ دس اٍل تیشهاُ دس ؿْش کشهاى  دس  هیضاى تاس ػشهایـی هذلی کِ پٌدشُ سٍ تِ غشب داسد

 خوغ آٍسی ؿذُ اػت. 3خذٍل 

 

 : تار سرمایطی مذل تا پىجرٌ ري تٍ غرب در ايل تیرماٌ تا تًجٍ تٍ ممادیر مختلف سطح پىجرٌ ) کیلً يات(3جذيل

ًؼثت 

پٌدشُ تِ 

 دیَاس

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

اس هیضاى ت

 ػشهایـی 

74/8 81/9 51/11 91/13 96/16 62/20 87/24 66/29 96/34 05/40 

 

تاس ػشهایـی هذلْایی کِ پٌدشُ سٍ تِ غشب داسًذ تشای تواهی اتؼاد ًؼثت پٌدشُ تِ دیَاس تیـتش اص هذلْایی اػت کِ پٌدشُ 

تفاٍت هؼٌی داسی تا هذلْایی کِ  پٌدشُ سٍ تِ  سٍ تِ خٌَب ٍ یا ؿشق داسًذ.. اها تاس ػشهایـی دس هذلْای تا پٌدشُ سٍ تِ غشب

هیضاى افضایؾ تاس ػشهایـی هذلی کِ پٌدشُ سٍ تِ غشب داسد تا افضایؾ ػغح پٌدشُ دس اٍل  3ؿشق داسًذ، ٍخَد ًذاسد. دس ؿکل 

 تیشهاُ دس ؿْش کشهاى سا ًـاى هی دّذ.
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 جٍ تٍ ممادیر مختلف سطح پىجرٌ ) کیلً يات(: تار سرمایطی مذل تا پىجرٌ ري تٍ غرب در ايل تیرماٌ تا ت3ًضکل

 

تاس ػشهایـی هذلْای هختلف تا ػغَح هختلف پٌدشُ دس خْات هختلف سا ًـاى هی دّذ. ّواًغَس کِ هـخص  4ؿکل 

اػت پٌدشُ دس ضلغ خٌَتی تا ّش اًذاصُ ای کِ داؿتِ تاؿذ تاس ػشهایـی کوتشی ایداد هی کٌذ ًؼثت تِ هذلی کِ ّواى اًذاصُ 

سا دس ضلغ ّای ؿشلی ٍ غشتی داؿتِ تاؿذ. ضوٌاً اختالف تاس ػشهایـی تشای هذل تا پٌدشُ دس ضلغ خٌَتی تا هذلْایی تا  پٌدشُ

 پٌدشُ ؿشلی ٍ غشتی ، تا افضایؾ ػغح پٌدشُ هؼٌی داستش هی گشدد.

 

 
 سطح پىجرٌ ) کیلً يات( : تار سرمایطی مذلُا تا پىجرٌ در جُات مختلف در ايل تیرماٌ تا تًجٍ تٍ ممادیر مختلف4ضکل

 

تا تَخِ تِ اؿؼِ تاتـی ػوَدی تش دس فصل گشها ٍ ًفَر اؿؼِ تاتـی کوتش دس ضلغ خٌَتی ٍ تِ دلیل صاٍیِ تاتؾ کوتش دس 

ٌّگاهِ علَع ٍ غشٍب کِ ًفَر اؿؼِ تاتـی تیـتش سا دس اتالی تا پٌدشُ دسضلغ ؿشلی ٍ غشتی ایداد هی کٌذ ، ًتایح ایي تحمیك 

 کٌذ. خیِ هیسا لاتل تَ
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 وتیجٍ گیری -4
ًـاى هی دّذ کِ تاس ػشهایـی دس اٍل   IES(VE)ًتایح حاصل اص همایؼِ ًتایح تاس ػشهایـی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

تیشهاُ ) فصل گشم( دس اتالی کِ پٌدشُ سٍ تِ خٌَب داسد تشای تواهی اًذاصُ ّای پٌدشُ اص اتالی کِ پٌدشُ سٍ تِ ػوت ؿشق یا 

کوتش هی تاؿذ. لزا تْتشیي اًتخای تشای ًماط گشم ٍ خـک اًتخاب پٌدشُ دس ضلغ خٌَب ٍ الثتِ تا حذالل هیضاى  غشب داسد

ػغح پٌدشُ هی تاؿذ. ضوي ایٌکِ کاّؾ تاس ػشهایـی تا کاّؾ هصشف اًشطی دس ػاختواى ّوشاُ هی تاؿذ. اص دیگش ًتایح ایي 

 پٌدشُ خصَصاً دس خثِْ ّای ؿشلی ٍ غشتی هی تاؿذ.پظٍّؾ افضایؾ تصاػذی تاس ػشهایـی تا افضایؾ ػغح 

 



 معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایص تیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 9 

 مراجع
[1] Givoni, B. Climate Considerations in Building and Urban Design, Newyork, Van Nostrand Reinhold, 1998. 

[2] Kannan, K. S. Thermal Characteristics Of Malaysian Building Envelope Ph.D Thesis. University Of Malaya, 

1991. 

[3] ASHRAE Fundamentals Handbook. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Atlanta, 2005. 

[4] Lam, J. C. & Li, D. H. W. , An Analysis of Daylighting and Solar Heat for Cooling-Dominated Office 

Buildings. Solar Energy. 65(4), 251-262, 1999. 

[5] Lam, J. C., Tsang, C., Li, D. H. W. & Cheung, S. , Residential Building Envelope Heat Gain and Cooling 

Energy Requirements. Energy. 30 (7), 933-951, 2005. 

[6] Beevor, M. (2010). Smart Building Envelopes. London: University Of  Cambridge. 

[7] Waddell, C., Kaserekar, S. & Ten, A. , Solar Gain and Cooling Load Comparison Using Energy Modeling 

Software. Fourth National Conference of IBPSA-USA. 11 – 13 August. New York, 150-159, 2010. 

[8] Leng, P., Bin Ahmad, M. H., Ossen, D. R. & Hamid, M. , Investigation of Integrated Environmental 

Solutions-Virtual Environment Software Accuracy for Air Temperature and Relative Humidity of the Test 

Room Simulations, 2012. 

[9] Attia, S., Beltrán, L., De Herde, A. & Hensen, J. , Architect Friendly: A Comparison Of Ten Different 

Building Performance Simulation Tools. Proceedings of IBPSA ‘09 Buildings Simulation Conference. 27-30 

July. Glasgow, UK, 204-211, 2009. 

[10] Attia, S. & De Herde, A. , Early Design Simulation Tools for Net Zero Energy Buildings: A Comparison of 

Ten Tools. Proceedings of Building Simulation. 14-16 November. Sydney, Australia, 2011. 

[11] Nikpour, M., Kandar, M. Z., & Mousavi, E., Empirical Validation of Simulation Software with 

Experimental Measurement of Self Shading Room in Term of Heat Gain. World Applied Sciences Journal, 

21(8), 1200-1206, 2013. 

[12]Nikpour, M & Sedighpour, A. Correlation between window area and heat gain in Kerman city of Iran, 

International congress in sustainability on architecture and urbanism-masdar city, 2015.       

 

 

 


