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 چکیده

رواج پیدا کرده است. به نماهایی از ساختمان کهه از چنهد هیهه    بسرعت ها های اخیر استفاده از نمای دوپوسته در ساختماندر سال

-دهند، عایقگویند. این نوع نماها عالوه بر اینکه بارهای گرمایشی و سرمایشی را کاهش میتشکیل شده است نماهای دوپوسته می

با اوجود مزایای فراوان اینگونه نماهها،  . ای داشته باشندتوانند جایگاه ویژهدیدگاه زیبایی شناسی، میهای صوتی مناسبی بوده و از 

بدین منظور در این مقاله برای آشنایی بهتر معماران و طراحان و گسهتر   دسته بندی کلی وتحلیلی از این گونه نماها وجود ندارد. 

بندی ها و انواع مختلف نمای دوپوسته دستهفی جامع از نمای دو پوسته بیان خواهد شد. همچنین مزایا و محدودیتاین فناوری تعری

گفتنی است، با توجه به مطالعها  اناهاش شهده، اسهتفاده از نماههای      ها پرداخته خواهد شد. و با کمک شکل و جدول به توضیح آن

 ها شود.حرارتی ساختمان و عملکرد تواند سبب بهبود رفتارمیشرایط اقلیمی با توجه به و ها در طراحی ساختمان دوپوسته

 کلما  کلیدی

 .نمای دوپوسته، تکنولوژی، بهبود رفتار حرارتی، انرژی
 

 مقدمه -1

با توجه به پیشرفت تکنولوژی استفاده از فنااوری در ساامتمان اماری    

هاا  مانهای نوین مورد اساتفاده در ساامت  بدیهی است. یکی از فناوری

های متعاددی در گوشاه و   امروزه سامتمان  باشد.نماهای دوپوسته می

هاا باه شارایق امییمای     شوند که در طراحای آن کنار جهان سامته می

منطقه و راهکارهای پسایو باه منراور کااهر مصارژ انارژی جهات        

سرمایر و گرمایر بنا توجهی نشده است. همچناین، نرار باه تعاداد     

هاا از جمیاه مهمتارین و    ن مها  کاه ساامتمان   ها و ایباالی سامتمان

توجهی به طراحی امییمی باشند بیبرگترین مصرژ کنندگان انرژی می

 تواند در امروز و آینده حج  مشکالت جوامع بشری را افاوون کناد.   می

زیادی در کاهر باار   تواند تاثیرنمای دو پوسته میبر اساس مطالعات، 

نماای دوپوساته واالوه    ه باشاد.  یشی سامتمان داشتسرمایشی و گرما

برومیکرد سازه ای و انرژی مصرفی سامتمان موایای دیگری نیاو دارد.  

باه شاهر مواهاد     مهمی در زیبا شناسی و هویت بخشی از جمیه، نقر

ت در ارتباا  باا نماهاای    با توجه به وجود انواع و تعاریف متفاوداشت. 

مااران و طراحاان   منرور گسترش این فناوری و آگاهی معدوپوسته، به 

پوسته، نیاز به بااز تعریاف و   های نماهای دومعاصر از موایا و محدودیت

رو در شود. از ایان بندی اجوا و اشکال مختیف این نما احساس میدسته

ضوع تحقیق در ابتدا باه بیاان ادبیاات موضاوع و     ادامه و با توجه به مو

-بررسی ویژگیپیشینه تحقیق و سپس برای آشنایی بیشتر در ادامه به 

های متعددی از نمای همچنین تعریف .های مرتبق با نمای دو پوسته و

دو پوسته و اجوای آن معرفی مواهد شد. والوه بر این، برای درک بهتر 

های مختیف نمای دو پوسته با توضیح و شکل بیان مواهاد  دسته بندی

 1شد. 

                                                 
 ینهبه :شناسی ارشد نگارنده اول با ونواناین مقاله بر گرفته از پایان نامه کار 1

دو پوسته، نمونه  یبا استفاده از نما یادار یهاسامتمان  یرفتار حرارت یساز

 باشد.می دزفول. یشعبه مرکو یبانک می ی: طراحیمورد
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  :یقتحق یشینهموضوع و پ یا ادب -2

در اروپا سپس در سایر کشورهای جهان نمای میالدی ابتدا  80در دههً

هاای زیباایی   دوپوسته به ونوان ونصاری معماراناه روای یافات. جنباه    

شاانامتی و برمااراری ارتبااا  بصااری بااین فوااای دامیاای و مااارجی  

باشد. والوه بر های نمای دوپوسته برای معماران میسامتمان از جاذبه

-انرژی از دیگر ویژگی جویی مصرژاین، تاًمین آسایر حرارتی و صرفه

باشاد. ایان   های مثبت نمای دوپوسته در کنار مباحث زیباشناسانه می

ای، باا باه داا انادامتن گرماا باین      گیاری از اثار گیخاناه   نماها با بهره

کنناد. همچناین، امکاان    ی مود به گرمایر فوا کماک مای  دوپوسته

در  تهویه طبیعی برای فوای دامیی، در شرایطی که سروصدای زیاادی 

پاییر اسات. از   ماری از سامتمان و یا وزش شدید باد وجود دارد امکان

تواناد باین   طرژ دیگر، هوای مورد نیاز سامتمان در فصل زمستان می

-گرا شده و سپس به دامل سامتمان انتقال مای فوای دوپوسته پیر

هایی که شرایق امکان یا تماییی برای بازسازی یابد. همچنین، سامتمان

توانند از نماای دوپوساته   ض کامل نمای سامتمان را ندارند مییا تعوی

نماهاای دوپوساته    توان گفت،. می]1[ها استفاده کردبرای بازسازی آن

ها برای جدا سازی و بهینه سازی شرایق حرارتای  یکی از بهترین گوینه

مطالعاات فراوانای در زمیناه     ]5[باشاند.  دامل و بیرون سامتمان مای 

-از جوانب مختیف انجاا شده است. از جمیه، ویژگای  نماهای دوپوسته

[، مسااله  7]، تحییل و پایر بینای جریاان هاوا    ] 6[های سایه اندازی 

. گیشته از دلیال اساتفاده   [9]و تهویه طبیعی [8گسترش آتر و دود]

تواند از دالیل زیبایی شناسی تا دالیال فنای را   نماهای دوپوسته که می

هاای پسایو سرمایشای و    از طریاق روش نماهای دو پوسته گیرد، ر برد

گرمایشی توانایی ایجاد شرایق آسایر حرارتی، صرفه جویی در مصرژ 

ای را در پای داشاته باشاند. بار     انرژی و کاهر تولید گازهای گیخاناه 

های معتدل اساتفاده  اساس مطالعات، نماهای دوپوسته ومدتاً در امیی 

کارآیی و نحوه اساتفاده از  های امییمی در توجه به ویژگی [.10]اندشده

 نماهای دوپوسته تاثیر فراوانی دارد. 

 های مرتبط با نماهای دو پوسته:بررسی ویژگی -2-1

ها در زمینه طول ومر نماهای دوپوساته بطاور وااا و ساامتار     پژوهر

ساال مبال    20مصرژ انرژی در این نماها بطور ماص، اولین بار حدود 

هاای  ا در زمینه بررسی ویژگیر ها ومدتمطرح شد. با این وجود پژوه

هاا در  باشند و پژوهری میرژ انرژی در این نماها به صورت مقطعمص

 باشد.زمینه مصرفه انرژی در طول ومر نما اندک می

میالدی، الگوی سااده شاده ارزیاابی     2013و همکاران، در سال  2ودل

هاا باا   طول ومر نماهای دوپوسته را در طراحی جداره های ساامتمان 

ید بر استفاده از الگوهای مدوالر را ارئه کردند. این نماهاا از ترکیاب   تاک

هاای واایق   ازیافتی، چوب های روکر شده، شیشاه مقاطع آلومینیوا ب

های مات که از شیشه حرارت دیده شده سامته شده کاری شده و نرده

مواناع بخاربناد   اند، ورق های پش  شیشه، پش  پوسفند بعنوان واایق،  

میوان مصرژ انرژی برای تولید و استفاده از این  .[11]ندتشکیل شده ا

مدل نماهای دو پوسته و میوان تولید دی اکسید کربن مورد تحییال و  

ارزیابی مرار گرفت. مطالعات نشان داد که طول ومر مفیاد ایان نموناه    

سال می باشد. در بهترین حالت نموناه پیشانهادی تواناایی     50حدود 

رژی و تولید دی اکسید کربن را دارد. ایان  % مصرژ ان50کاهر حدود 

در حالی است که مجماوع صارفه جاویی در انارژی الزا بارای ایجااد       

واالوه بار ایان      .]11[باشد% می 34روشنایی و گرمایر مجموواً برابر 

و همکاران، به بررسای نماهاای دو پوساته باا تهویاه طبیعای        3گارسیا

(4
VDSFامتاه  ت حفاره هاا  پرد  (، با بررسی تاثیر تعویض مصالح سام

سال باوث حدود  50که این نماها در طول  ها نشاد داداند. مطالعات آن

 .]12[% صرفه جویی مواهند شد 5 7

 نمای دوپوسته: -3

تعاریف متفاوتی در ارتبا  با نماهای دوپوسته وجود  بر اساس مطالعات،

 نماای  ماود  منباع  کتااب  در 5بیژیاک  سامتمان تحقیق دارد. انستیتو

 چند از و دهدمی پوشر را چند طبقه یا یک که است نمایی تهدوپوس

 میاانی  ناوع نماهاا، فواای    این است. در شده تشکیل ایشیشه یالیه

فوای  این هوای تهویه روش شود.می تهویه مکانیکی یا طبیعی بصورت

بر اسااس   همچنین .]14[کند تغییر زمان با متناسب است ممکن حائل

6هرددی و کییسنس تعریف
 کاه  است اضافی پوسته یک ثانویه، نمای :

 بین مالی فوای. است شفاژ غالباً و گرددمی نصب موجود روی نمای

مای  ایوولاه  را سامتمان که است تهی فوای ثانویه پوسته و اولیه نمای

 .شاود  گرا مورشید توسق تواندمی نما تناسب جهت به فوا این نماید.

 اهداژ مورشید برای توسق دهش گرا هوای جنوب، به رو هایسازه در

 هاای زمان و فصول در البته .شودمی استفاده سرد فصول در گرمایشی

طبق تعریفی دیگار نماای    .]15[گیردمی مرار تهویه مورد هوا این دیگر

ای که بشکل سیستمی پیوندی سامته شاده از جاداره   دوپوسته شیشه

یاه مایکور از   باشد. دو الای و جداره اصیی سامتمان میمارجی شیشه

                                                 
2 Wadel 
3  Gracia  
4 ventilated double skin façade 
5 Belgian Building Research Institute[BBRI], BBRI2002 
6 Claessens, J., & DeHerte 
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اناد. در برمای اناواع نماهاای دوپوساته      طریق الیه هوا از ه  جدا شده

 .]16[اندازی وجود دارندمطعات ثابت و یا متحرک همانند صفحات سایه

ی بیرونای و درونای   از الیاه  متشکل، کیی نمای دوپوسته نمایی به طور

را است که بسته به شرایق فوای بین دو الیه فوای دامیی ساامتمان  

دهد. این نما نه تنها در آسایر سامتمان تاثیرگیار تحت تاثیر مرار می

 گیارد.است بیکه بر روی هویت بخشی فوای اطراژ مود نیو تاثیر می

 اجزاء  نمای دوپوسته: -3-1

 باشند.نماهای دو پوسته متشکل از اجوای مختیفی می

هاا یاک جاداره و ساخت شاده      ی بیرونی: معموال این شیشهشیشه .1

هاا بیشاتر اسات. نماای     ها نسبت به دیگر شیشهستند و ضخامت آنه

-ی درونی: این الیه میشیشه .2 .ای باشدتواند کامال شیشهبیرونی می

ی واایق و  های دو جدارهای نباشد و معموال از شیشهتواند کامال شیشه

هاا  شود. ایان شیشاه  هاس لمینت و بازتاب کننده استفاده مییا شیشه

توسق کاربر باز یا بسته شوند که امکان تهویه طبیعای فواای   تواند می

فواای هاوای باین دو شیشاه:     . 3. کناد دامیی سامتمان را فراه  مای 

تواند کامال طبیعی یا مکاانیکی باشاد.   ی هوای بین دو شیشه میتهویه

 .]2[(1)شکل
 

 
 (: اجوا نمای دوپوسته1شکل )

بندی نماهای دوپوسته بر اساس حفره دسته -3-2

 ها:جداره بین

بر اساس مطالعات انجاا شده، نماهای دوپوسته بر اساس شاکل حفاره   

-شوند. مای ها دسته بندی میها، همچنین فاصیه بین جدارهبین جداره

توانناد  ها والوه بار ومیکارد حرارتای مای    توان گفت، حفره بین جداره

ز ترکیبای ا  کارکردهای دیگری از جمیه کانال تهویه و جابجایی هوا و یا

صاورت  ه تواناد با  ها میرا داشته باشند. جابجایی هوا بین حفره این دو

هاا  ر وار  و ارتفااع حفاره   طبیعی و یا مکانیکی و براسااس تفااوت د  

ها در ومیکارد و ناوع   ها و متغییرهای حفرهد. تمامی ویژگیصورت گیر

ها که تعیین یک جداره نمای دوپوسته نقر بسوایی دارند. ور  حفره

نقشای مها  در    باشاد و یکی و یا وریض بودن یک حفره مای کننده بار

رفتار حرارتی نمای دو پوسته دارد. بر این اساس، فوای ک  ور  بین 

ها، تاثیر مستقیمی بر جریان و سروت هوا مواهد داشت. ایان در  جداره

تر بمعنای استفاده از مصالح های وریضحالی است که استفاده از حفره

 . ]16[باشدمی بیشتر بمنرور سامت اینگونه نماتمانی و انرژی سام
 

 
 دوپوسته نماهای بندی دسته(: 2)شکل

 

های وددی برای ور  بین دوپوسته و دسته بنادی کا    برمی ویژگی

حفره باریک باور  بین دو ها وجود دارد. ور  ویا وریض بودن حفره

 40های واریض باا وار  بایر از     حفره. سانتیمتر 40جداره کمتر از 

سانتیمتر برای مرز  40گفتنی است دلیل تعیین ور   ]15[سانتیمتر 

بین دو حالت وریض و ک  ور  این است که فاصایه مایکور، حادامل    

ور  الزا بارای دسترسای باین دوجاداه بارای انجااا اماور تعمیار و         

ها نقشی تعیین کننده در باشد.  والوه بر این، ارتفاع حفرهنگهداری می

ها وسته مواهد داشت. در این زمینه، برمی پژوهرومیکرد نماهای دوپ
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. بر ]17[اندهایی را ارائه کرده، دسته بندی7از جمیه اوسترل و همکاران

 شوند.بندی میاهای دوپوسته به انواع زیر تقسی این اساس، نم

8ای )های جعبهپنجره -1
BW) 2- ( 9مسیرها

C) 3-های جعبهکانال-

10ای )
SB) 4- ( 11چند طبقه

MS) 6-   نماهاا باا    -7 نماهاای داالنای

بر دسته بندی دیگر نماهای دوپوسته ها، . والوه برانی ومودیمحفره

و مقصد و محل مروجای جریاان    اساس، سرچشمه و محل جریان هوا

 .]18[شاوند و بطور ومده براساس ایده جریان هوا تقسی  بندی میهوا 

باشند مشاهده میابل م (2شکل )های نماهای دو پوسته در دسته بندی

 توضیح داده مواهند شد.  هاگونه ترینرایج که در ادامه

 فوای نما، این در :12ای(جعبه ی)پنجره طبقه یک ارتفاع با ( نماهایی1

 شده بندیتقسی  نما واحد هر با ترازه  ومودی، و افقی صورتبه میانی

 تهویه یطبیع به صورت که طبقه یک ارتفاع با پوسته دو است. نماهای

 .[12]شوندمی شنامته ایجعبه یپنجره مدل ونوان به نیو شوندمی

 تقسای   افقای  یا ومودی صورت به نماها : این13طبقه چند ( نماهای2

 بیند و وری  هایشبکه شامل در آن حایل فوای بیکه شوندنمی بندی

آنهاا   در هاوا  جریاان  امکاان  که است طبقه هر تراز در نگهدارنده فیوی

 را سامتمان کل حایل فوای نما، این از بورگ هاینمونه دارد. در وجود

 یحفره هوای یتهویه وامع، دهد. درمی بندی پوشرتقسی  هیچ بدون

 این شود.می انجاا حفره پایین باال و در بورگ هایدریچه توسق میانی

کاربرد  است، باال محیطی صدای و سر که هاییمکان در معموالً نما نوع

 .[13]دارد تریبیش

 و واریض  حایال  فواای  دارای داالنای،  : نماهاای 14داالنای  ( نماهای3

 هوا ورودی بازشوهای. اندهر طبقه با همتراز افقی یشده بندیپارتیشن

 گیرناد. مای  مارار  طبقاه  ساقف هار   نودیاک  هاا مروجی و کف نودیک

 هوای مرارگیرند، تا مطری صورتبه باید هوا مروجی و ورودی بازشوهای

 طول در نشود. باالیی یطبقه هوای وارد بالفاصیه طبقات از ری شدهما

 از تا گیرندمی مرار اتاق دو هر هایی بینحایل داالنی، نمای میانی فوای

 .[13]وامع حریق( جیوگیری نمایند دود)در م و صدا انتقال

 یاک  نماای  به شبیه مییی نماها : این 15ومودی یمحفره با ( نماها4

 بیناد  وماودی  هاای هاای محفراه  مادول  اینجاا  در اماا  هستند، طبقه

اثر  (.3شوند)شکل می متصل ه به فروی بازشوهای وسییه به سامتمان

                                                 
7 Oesterle et al. 
8 Box windows 
9 Corridor 
10 Shaft box 
11 Multi-storey 
12 Box window type 
13 Multi story  
14Corridor façade  
15 shaft box type 

-مای  وماودی  یمحفره درون به ایجعبه یپنجره از را هوا دودکشی،

 شاود. باا  مای  ماری سپس و صعود کرده باال سمت به آنجا از و کشاند،

 دارد، ماارجی وجاود   یپوساته  رد کمتاری  هایدریچه اینکه به توجه

  .[15]باشدمی مهیا صدا و سر پر و شیوغ مناطق در آن یاستفاده امکان

 نوع براساس دوپوسته نماهای بندی دسته -3-3

 :تهویه

( 1 :شاوند مای  تهویه روش 3 اساس بر دوپوسته نماهایتوان گفت، می

 . هیبریدی تهویه (3مکانیکی،  ( تهویه2طبیعی،  تهویه

 و کاف  در تهویه سیست  ونوان به معموال مکانیکی تهویه های سیست 

 جهات  میاانی  یحفره هوای ییا تخییه و تامین برای سامتمان، سقف

ی وساییه  باه  هاوا  شاوند. می استفاده تازه، هوای مناسب توزیع تومین

-می حرکت باال سمت به هوا این شودمی حفره وارد مکانیکی تجهیوات

 جریان یا و مروی برای و بردمی از بین را حفره در موجود حرارت و کند

بصاورت   هوا که دلیل این به .دهدمی ادامه حرکتر به حفره، در دوباره

 آلودگی و چگالر وموع احتمال شود،نمی حفره وارد بیرون از مستقی 

-روش اناواع  پیشین، مطالب به توجه . با[18]بود مواهد کمتر حفره در

 شاده  داده نشان 1 شماره جدول در هدوپوست نماهای بندیدسته های

 .است
 براساس نوع تهویه دوپوسته نمای بندی دسته: 1 شماره جدول

نوع تهویه

نوع نمای 

دوپوسته

نحوه تهویه 

هوا

پرده هوای 

دامیی

سپر 

هوایی

پرده هوای 

مارجی
تامین هوا

مروی هوا از 

درون به بیرون

تهویه طبیعیتهویه تهویه مکانیکی

پنجره ی 

جعبه ای
نمای چند طبقهنمای داالنی

نما با محفره  

ومودی

 
 

امتالژ فشار ناشی  تهویه طبیعی در نماهای دو پوسته، در اثر دو وامل

-صورت میامتالژ فشار ناشی از پدیده دودکر و  از تاثیر مستقی  باد

ه جریاان بااد باه دو جبهاه     دهد کا حالت اول زمانی رخ می. [16]گیرد

باشد که کند. جبهه رو به باد از این جهت مه  میاصیی نما برمورد می

تعیین کنناده میاوان فشاار مثبات بار روی جاداره ساامتمان اسات.         

همچنین جداره پشت به باد تعیین کنناده میاوان فشاار منفای بااد و      

-دیده دودکر زمانی اتفاق مای پ همچنین،. [19]میوان مکر هواست

سمت بااال حرکات کارده و    ه دلیل سبک شدن به افتد که هوای گرا ب

تر تغییر چگاالی  کند. به بیان دمیقسمت پایین حرکت ه تر بهوای سرد

تاوان  مای  [16]هوا در اثر تغییر دمای هوا سبب این پدیده مواهد شد. 

پدیده دودکر ارتبا  فراوانی به امتالژ دمای بین هوای دامل گفت، 

هاا( دارد.  ین جداره ها  و ارتفاع ستون جداره ها )حفاره و ماری حفره ب
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شود. در نوع های چند طبقه نیو ایجاد میدر سامتمان تاًداین پدیده وم

شاود.  فرآیند توسق یک فان )پنکاه( تقویات مای     تهویه مکانیکی، این

امروزه فناوری نماهای دوپوساته رو باه گساترش اسات و راهبردهاای      

 .[20]نوع فراوانی یافته استتوسعه و تاستفاده از آن 

 یشیوه اساس بر دوپوسته نماهای بندی دسته -3-4

 :هوا جریان

 ورود منرور به تهویه روش پنج پوسته بر اساس دو نماهای کیی طور به

  شوند.می بندی تازه دسته هوای

 درسات  و شاود می وارد ماری از هوا روش این در مارجی: هوایی پرده

 فواای  از هاوا  دامیای:  هوایی پردهرود. ی میمار به دامل از آن از بعد

در  موجاود  دیگر بازشوهای طریق از و شودمی حائل فوای وارد دامیی

 تامین. شودمی دامیی فوای وارد تهویه داکت طریق از یا دامیی پوسته

 تهویاه  بیارون  از ورودی هوای طریق از میانی فوای روش این در هوا:

 مروی. شودمی دامیی فوای وارد ائلح از فوای هوا این بعد و شودمی

 حائال . شاود می منتقل بیرون به میانی حفره بوسییه هااتاق از هوا هوا:

 در شب طی در را حرارت درجه تا است بسته دوپوسته نمای ومتی هوا:

 تهویاه  روش ناوع  ساه توان گفت، می .[22]دهد افوایر زمستان فصل

 (3)شکل  .شده است پیشنهاد نما نوع این برای

 
 (4هوا) حرکت مسیر طرح(: 3)شکل

 

(: هوا از فوای دامل بنا باه شاکاژ   Aتهویه به دامل سامتمان )نوع  -

در ناوع   وارد می شود و هوای مروجی از آن به تاسیسات برمی گاردد. 

A    هوای اتاق وارد حفره شده و از باالی غیتک سایه باان جریاان مای ،

مان ماری و یا از طریق بازشو یابد. در برمی طراحی ها این هوا از سامت

 به سیست  گرمایر و سرمایر مرکوی سامتمان بر می گردد.

(: هوا از دامل بنا یا ماری آن وارد شکاژ نما Cو B)نوع  تهویه مرکب -

هوای تازه می  CوB برای نوع  شده و از سمت مخالفر ماری می شود.

پایر گارا    تواند مبل از ورود به اتاق در فصل زمستان به وناوان یاک  

 کننده ومل نماید.

از تهویه مکانیابی استفاده می شود که می تواند باا  C وB،  Aدر نوع  -

 سیست  های تهویه مطبوع در سامتمان تجمیع شود.

هوا از فوای بیرون به شکاژ وارد  (:D)نوع  تهویه به ماری سامتمان -

 باه وناوان تانفس    ،Dناوع   می شود و به بیرون نیو تخییه مای گاردد.  

نماهای دو پوسته، معموال با تهویاه طبیعای هماراه مای باشاد. ازایان       

سیست  می توان هوای تازه فوای دامیی را از طریق پنجره هاا تاامین   

نمود. همچنین در شرایق بسته بودن پنجره ها، به ونوان یاک پوساته   

 .[22]وییق، پایداری حرارتی مناسب را ایجاد می کند

 :نمای دوپوسته مزایا و معایب -3-5

پایین بودن میوان مصرژ انارژی در ساامتمانها باا نماای دوپوساته از      

جاویی در  صرفهباشد. ، میاز آن گسترش استفاده وجیابیت دالیل مه  

ها در نتیجه کاهر حج  تاسیسات مکانیکی و کاهر بستگی به هوینه

دیگار از  کای  ی. نور مصنووی از دیگر فواید کااربرد ایان سیسات  اسات    

-مین پنجره در پوسته دامیی نما مابییت گشودپوسته، موایای نمای دو

هاا در  مرتبه کاه در آن بدناه   های بینداین امر حتی در سامتمان باشد.

است. این نوع نماا  ر پییراحتی امکانمعر  فشار زیاد باد مرار دارد، به 

رود و باه سابب امکاان    یهمچنین برای کاهر آلودگی صوتی به کار م

کناد.  ساکنان را تا حد زیاادی تاامین مای    سایرتنری  توسق کاربر، آ

های متحرک در این و تامین امنیت شبانه برای پنجره دوری از آلودگی

  .[3]شودنما از دیگر موایای آن محسوب مینوع 

 
 (: استفاده از نمای دوپوسته در بنای سازمان نراا مهندسی مووین4شکل )

 

هاای  رتقای ویژگای ی سبب اژزیبا شناسی استفاده از این تکنولواز نرر 

 استفاده از نماای دوپوساته   از جمیه شود.معمارانه می زیبایی شناسی و

  آوریتصویری از فان  بیانگر سازمان نراا مهندسی مووینسامتمان در 

، نماای دوپوساته   همچناین  (4)شکل  شود.میو اصول زیبایی شناسی 

-ان مای هاای ساامتم  سبب افوایر شفافیت در طراحی نمای و جداره

. در کنار تماا موایای بیان شاده ایان گوناه نماهاا از لحاا       [4]گردد 

 کاناد، لایا بارای در   مکانیکی وابسته هایحرارتی به سیست  فیویکی و

بهتر بره  کنر این دو سیست  و تاثیری که این نما بر کااهس حجا    

ای طراحی آنها به طاور  نیکی دارد باید به طور همه جانبهتاسیسات مکا

ویی رغ  موایای بسیار زیاد تکنولوژی . رک مورد بررسی مرار گیردمشت

های سامت بااال  هوینهریر، ن سیست  دارای معایبی نه اینمای دوپوست
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کااهر فواای مفیاد مابال     ، (در مقایسه با نماهای معماولی )متاداول  

محافرت در برابار  ، مشکالت جوش، های مازاد نگهداریهوینه، استفاده

 .[3]باشندمی آتر

 نتیاه -4

بنادی نماای   این مقاله پس از تعریف نمای دوپوسته، انواع و دساته  در

طور کاه پایر از ایان آماد نماای دوپوساته       دوپوسته  بیان شد. همان

نمایی کارآمد و موب است کاه در هار امییمای و نقاا  مختیاف مابال       

باشد. همچنین دارای موایای زیباشناسی است و باید بیشتر  استفاده می

جاویی انارژی،  باه    حی مورد توجه مرار گیرد و در مسائل صرفهدر طرا

دلیل تاثیر بسوایی که در بهبود رفتار حرارتای در ساامتمان دارد بایاد    

بیشتر مورد استفاده مرار گیرد. همچنین راهکارهای مختیاف و واوابق   

ها و نقا  مختیف برای نمای دوپوسته وجاود دارد  متنووی که در امیی 

باید به  همی از نمای دوپوسته است که در مقاالت بعدییکی از نکات م

  آن پردامته شود.
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