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ی در جهت بهینه  مختلف معمار های با مولفهی مسکونی هاساختمان  سازی  هیشب

 ( 1سازی مصرف انرژی در شهر تهران)مطالعه موردی منطقه 
 زهره عباس زاده

 جلفا ،ایران دانشگاه آزاد اسالمی،  ،ادکتری معماری، واحد بین الملل جلفدانشجوی 

 1مسعود حق لسان 

 ایران  ایلخچی، گروه معماری، واحد ایلخچی، استادیار دانشگاه ازاد اسالمی،

 حسن ابراهیمی اصل 

 ایران  واحد بین الملل جلفا، گروه معماری، جلفا، استادیار دانشگاه ازاد اسالمی،   

 چکیده  
 ترین پرمصرف از یکی دهدمی اختصاص خود به را انرژی مصرف کل از درصد 40 حدود ساختمان  بخش  ایران، در

 انرژی تقاضای را کشور در  انرژی مصرف سوم یک  از بیش که طوری به است. مسکونی بخش انرژی تقاضای  هایبخش

بهینه معماری ساختمان دهد. می تشکیل بخش مسکونی الگوهای  پژوهش  این  به  لذا در  را  انرژی  نظر  نقطه  از  های مسکونی 

-های طراحی ساختمانی میزان مصرف انرژی در محدوده مطالعاتی مدنظر و با بررسی نمونهعلمی مطالعه و با مقایسه  صورت

منطقه   در  متداول  نرم  1های  کمک  به  آنها  سازی  مدل  و  دیزاینتهران  و  افزار  گرمایش  برای  نیاز  مورد  انرژی  میزان  بیلدر 

مصرف انرژی ساختمان محاسبه گردید. سنتز مطالعات بیانگر این است که با  سرمایش ساختمان و تأثیر فاکتورهای مختلف در  

تا  های ساده طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمانهای مسکونی میروش انرژی در مناطق مورد مطالعه را  توان مصرف 

نیز بکارگیری  درصد کاهش داد و همچنین با تدوین معیارها و ضوابط معماری برای مناطق مختلف شهر ت   40حدود   هران و 

وری انرژی دست یافت. کاهش  ها و بهره ای در مصرف انرژی ساختمانتوان به کاهش عمده این ضوابط در طراحی آنها می

با  وری انرژی در ساختمانشود که این شیوه از بهره ها با طراحی معماری سبب میمصرف انرژی ساختمان ها، تناسب زیادی 

 و اجتماعی ساکنین این مناطق داشته و در اجرا از موفقیت باالیی برخوردار باشد.شرایط اقتصادی، فرهنگی 
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 مقدمه

  در   متفاوت  كامالً  هوايی  و  آب  شرايط  بروز  موجب  كه   طبيعی  عوارض  وجود  نظر  از   كشور  گستردگی  به  توجه  با

  بر   منطبق   معمارانه  فرم  يا   و  انسانی   زيست   هاي محيط  از   خاصی  شكل  بينی پيش  لزوم  شود،می  كشور   مختلف   نقاط 

  عوامل  از  گيريبهره  با  و  معماري  هاي ايده  به  توجه   با.  است  انكارناپذير  ضرورتی  كشور  مناطق  از  هريك  براي  اقليم

  ساختمانهاي  در  انسانی  آسايش   و  انرژي  مصرف  نظر  از  مناسب  شرايط  ايجاد  سال   از  ايعمده  بخش  در  طبيعی

فرم   ساختار  به  بستگی  ساختمان  در  انرژي   مصرف .  است  قرار گرفته  بررسی  و  مطالعه  مورد  عمومی  مسكونی و   و 

 از  استفاده  و  نحوه اشغال   همچون  ديگري  عوامل.  دارد  اقليمی  شرايط  و   آن  مختلف  اجزاي   طراحی  نحوه  و  هندسی

قرار   دوم  درجه  در  آنها  نگهداري  الگوي  و  تاسيسات  و  تجهيزات  كاركرد  فضاها،   ديگر   طرف  از.  دارند  اهميت 

  حائز  انرژي  مصرف  زمينه  در  ساختمان  برداري ازبهره  و   ساخت  زمينه  در  روشها  تنوع  و  تحوالت  فنی،  هايپيشرفت

-جهت شكلغيرفعال  گيري از راهكارهاي فناورانه و طراحی معماري    امروزه بهره(  1386)دهقانی،    .باشدمی  اهميت

ساختمان بهرهگيري  مسكونی  اينهاي  با  است؛  يافته  توسعه  انرژي  مصرف  در  در    ور  انرژي  مصرف  كاهش  حال، 

نظر نمیساختمان به  انتظار    مصرف  در  آنها  ساكنان  رفتار   پيچيده  ماهيت  با  مسأله،  اين   بروز  چرايیرسد.  ها در حد 

  در  واقعی  و  شده  بينیپيش  انرژي  مصرف  ميزان  بين  خأل  ساختن  مرتبط   جهت   مهمی  عامل   كه   يابد می  پيوند  انرژي

هاي  طبق آمارهاي مراجع رسمی، درحـال حاضر بخش اعظم انرژي(.  39:  1396)رضايی،  است  مسكونی  ساختمانهاي

شده در كشور در اين بخش به    از انرژي توليد  درصد  41طوريكه    شود، بهاستفاده می   محيط مصنوع  شده در  توليد

كه توجه به    هاي اصلی انرژي و مصالح هستند،ساختمانها يكی از مصرف كننده  (.1394)مهدوي نيا،  رسد  مصرف می

اي در تواند سهم عمدهوري میمقدار مصرف انرژي و كنترل ميزان هدررفت و سعی بر افزايش ميزان بازدهی و بهره

از معضالت  كاهش مصرف سرانه انرژي و جلوگيري از مصرف سوخت  هاي فسيلی كه خود در برگيرنده بسياري 

توجه به مطالب ذكر شده، شهر تهران كه داراي اقليم گرم و    رويه هستند، داشته باشد. بنابراين باناشی از مصرف بی

است كه بيشترين حوزه مصرف انرژي آن، در بخش  ترين شهرهاي كشور و جايیباشد يكی از پرجمعيتخشك می

ها انتخاب شده است.  هاي معمارانه بر مصرف انرژي ساختماندهد براي مطالعه و بررسی تاثير شيوهمسكونی رخ می

 ؛باشدمی زير موارد شامل دو اين .اندمناسب ساختمانها انرژي  طبيعی تامين براي كه دارد بارز مشخصه  دو رانته شهر 

 ساختمانها خورشيدي غيرفعال گرمايش  بطوريكه است زياد بسيار زمستان در حتی منطقه اين در خورشيد تابش

 سرمايش امكان امر اين و است پايين تابستان در بويژه  منطقه، اين هواي نسبی رطوبت همچنين .است امكانپذير

بهينه    نمايد.می استفاده قابل را  فعال  نيمه و غيرفعال الگوهاي  مطالعه  هدف  و  عنوان  با  تا  برآنيم  پژوهش  اين  در 

شناسايی   و  نظر  اين  از  مسكونی  ساختمانهاي  شاخصمعماري  و  عوامل  كه  صحيح  متغيرهايی  نحوه  بر  آن  هاي 

است  طراحی  تاثيرگذار  انرژي  مصرف  در  مسكونی  و  ساختمان  مستقل  متغير  عنوان  مسكونیساختمانبه  در    هاي 

تهران  شه   1منطقه   وابسته میر  متغير  عنوان  اين،  باشدبه  بر  تئوريسعی  بررسی  با  تا  و شناخت روشاست  هاي  ها 

و در   پرداخته شود  هادر ساختمانمورد نياز    هايبراي به حداقل رساندن انرژيی  يتبيين و تشريح پارامترها  موجود به

تهران به و هوايی شهر    و شرايط آببطور عام    ناقليم ايرا  هاي مسكونی متناسب باساختمان  مرحله بعد به طراحی

با استفاده از اصول بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها،  رسيدن به اين منظور،  برايپردازيم. می  صورت خاص 
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هوايی   و  آب  شرايط  آن،  بررسی  مختلف  مناطق  و  تهران  ساليانه،   شودمی سعی  شهر  انرژي  بر    تا مصرف  تاكيد  با 

 .  انرژي تا اندازه ممكن كاهش يابد  كاهش مصرف

  يدر پژوهش حاضر خانه ها   يباشد. جامعه آمار  یم  يكاربرد   تيو به لحاظ ماه  ياز نظر هدف توسعه ا  ق يتحق  نيا

تهران است  1ساكن در دو منطقه  توض.  از شهر  به  نمونه گ  نكهيا  حيالزم  ا  يريروش  ن  ن يدر  به صورت    زي پژوهش 

  ي ساز  ه يطبقه انتخاب و شب  6  یساختمان مسكون  ك ياساس از هر منطقه    نيكه براباشد    یم  كي ستمات يس  ير ينمونه گ

هاي آمار توصيفی  ها نيز با استفاده از روش. تجزيه و تحليل دادهانجام گرفته است  لدريب  نيزايبا استفاده از نرم افزار د

ها جهت  به تعادل  و طراحی داخلی ساختمان  كالبد  بررسی ساختار و فرم وو استدالل منطقی انجام خواهدگرفت.  

و تحليل تجربی    Design Builder  سازي كامپيوتري با نرم افزارسازي و مدلشبيهرساندن انرژي توليدي و مصرفی با  

هاي پيشنهادي براي مناطق مورد و ارايه مدل ها  در جهت اثبات فرضيه  طهمربو  تطبيق دست آوردها و نتايج با علوم

 باشد. نظر می

 . متغیرهای تحقیق 1جدول 
 مولفه اصلی هاي فرعی مؤلفه

خارجی و  ديوارهاي در گيري و تنوع مصالحها، جهتاندازه پنجره  و بازشوها سايبان، مساحت

 و روشن(  )تيره رنگها از استفاده خارجی و ديوارهاي كاريعايق 

 بهينه سازي مصرف انرژي 

 

 (.1400)مطالعات اسنادي نگارندگان، منبع: 

 مبانی نظری  

 جويدمی سود مصرف كنندگان آسايش براي محيطی استعدادهاي حداكثر از كه است معماري  از نوعی پايدار طراحی

 و ساخت از حاصل نامطلوب كه شرايط حالی در گيرد می كار به راه اين در ايهوشمندانه  راهكارهاي و ابزارها و

)رازگردانی،   می سوق حداقل به را ساز  نوآوري انسان آسايش و سازي خانه بر اقليم تاثير مطالعه(.  1393دهد 

 به توجه .گرددمی بر آن  از قبل خيلی احتمااًل و ميالد از قبل چهارم  سده به تاريخی لحاظ از و باشدنمی جديدي

 در ديرباز از زيستی  فضاهاي حرارتی شرايط به بخشيدن بهبود  و باد آفتاب، چون  ناپذيري زوال  و طبيعی نيروهاي 

 مصرف در جويی صرفه به ساختمان در نيروها  اين از  استفاده (1392ی،  اسدالله)است بوده  معمول  ما كشور

 منتهی زيستط محي سازي سالم و مسكونی هايطمحي بهداشت و آسايش كيفيت ارتقاي به آن از مهمتر و سگوخت

  سازي هماهنگ طبيعی، هاي انرژي از استفاده در گام اولين ساختمان، داخلی فضاهاي كنترل  نظر  از .شود می

(. ساخت و ساز پايدار  1393است )وكيلی نژاد،   آن بر حاكم اقليمی شراي با مسكونی  محيط كلی طور به و ساختمان

شده   تعريف  چنين  اصول  اين  و  طبيعی  منابع  از  برداري  بهره  براساس  سالم  و  پاک  محيط  يك  مديريت  است؛ 

اكولوژيكی. هدف از طراحی ساختمانهاي پايدار كاهش آسيب آن بر روي محيط و منابع انرژي و طبيعت است كه  

                                                                                                (:     D’Oca et al, 2017شامل قوانين زير می باشد )

                                                                                                                  ـ كاهش مصرف منابع غيرقابل تجديد.       

                                                                                                                                        ـ توسعه محيط طبيعی.     

                                                                                                           ـ حذف يا كاهش مواد سمی و يا آسيب رسان بر طبيعت ساختمان سازي.  

بنابراين به طور خالصه می توان ساختمان پايدار را اينچنين تعريف نمود، ساختمانی كه ناسازگاري و مغايرت را با  
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تر با منطقه و جهان دارد. تكنيك هاي ساختمانی در يك پهنه وسيع در  محيط طبيعی پيرامونی خود و در پهنه وسيع 

كوشند. بنابراين استفاده معقول از منابع طبيعی  ظر اقتصادي، اجتماعی و محيطی می جهت تامين كيفيت يكپارچه از ن

سازي حفظ منابع طبيعی محدود و كاهش مصرف انرژي كمك نموده )محافظت انرژي(  و مديريت مناسب ساختمان

معناي    مسكن اسم مكان است بر وزن مفعل به (.  Delzendeh, & Wu, 2017شود )باعث بهبود كيفيت محيطی می 

گويند كه انسان در آن زندگی  محل آرامش و سكونت كه از ماده سكن به معنی آرامش و در اصطالح به مكانی می

نامه دهخدا مسكن چنين معنی شده: جاي باشش و خانه، منزل و بيت، جاي سكونت و مقام، جاي  در لغت  می كند.

بو.  (1394،  احمدي)...آرام كه  بنائی  از  است  عبارت  بناي  ساختمان  يك  خود،  همجوار  بناهاي  ديگر  از  ديوار  سيله 

مستقل و مجزا و استواري را تشكيل می دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر می باشد كه  

. منظور از مستقل بودن ( 1392)زارعی،    بمنظور سكونت، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد

داشتن درب ورودي و خروجی مستقل به گذرگاه عمومی و منظور از جدا بودن و داشتن ديوارهاي خارجی مشترک  

واحد مسكونی : عبارت است از يك ساختمان و يا قسمت مستقلی از يك ساختمان كه در آن يك .  يا مستقل است

دارند سكونت  خانوار  چند  اخير   . يا  دهه  چند  در  كه  موضوعاتی  مهمترين  صنعتی  از  كشورهاي  اكثر  توجه  مورد 

سازي مصرف انرژي به دليل كاهش ذخاير انرژي جهان و آلودگی هاي ناشی از  پيشرفته قرار گرفته است، بحث بهينه

از جنبهآن می يكی  در ساختمانباشد.  انرژي  كاربرد  مهم  آنها میهاي  پيشها، عملكرد حرارتی  بينی عملكرد  باشد. 

استاي تخمين ميزان بار سرمايشی و گرمايشی مورد نياز ساختمان با حفظ شرايط آسايش  ها در رحرارتی ساختمان

ساكنين، حائز اهميت است. يكی از پارامترهاي تأثيرگذار در رفتار حرارتی يك بنا، انتقال حرارت از طريق پوسته ي  

خارجی در پروسه ي مميزي    يخارجی آن ساختمان می باشد. به همين دليل، ارائه راهكارهاي بهينه سازي پوسته 

انرژي در اولويت قرار می گيرد. منظور از بهينه سازي مصرف در يك ساختمان اين است كه مقادير ضريب انتقال  

حرارت كلی براي ديوارها، پنجره ها، سقف و نوع پنجره ها، ظرفيت حرارتی مصالح و سيستم هاي تهويه مطبوع را  

تحليل نموده   نتايج را  انتخاب كنيمتغيير داده،  انرژي را  با كمترين ميزان مصرف  بهينه ترين حالت،  و   خداكرمی)و 

 .(1397،همكاران 

با    یمسكون   يدر ساختمان ها  يمصرف انرژ  زانيبر م  ي معمار  یطراح  يمولفه ها   ريتاث( در بررسی  1394كريم پور )

شهر تهران با استفاده از روش هاي مختلف پيش بينی و نرم افزارهاي گوناگون،   در  يساز   هي شب  ياستفاده از مدل ها 

است نموده  بينی  پيش  را  آنها  آتی  مصارف  ) روند  مهرگانی  و  ناصري  فيزيكی    (  1395.  تاثير خصوصيات  بررسی 

هاي ارزيابی،  مدل پيشنهادي با استفاده از روش  باشهر خرم آباد،   در  ساختمان هاي مسكونی بر ميزان مصرف انرژي  

  ی در ساختمان مسكون   يكاهش مصرف انرژ   یابيارز( در  1396)  . راستی و روشنموردارزيابی قرار گرفته شده است

انزل  نهيبه  يريبا توجه به جهت گ بازشوها در شهر  باتخمين حاصل از سريو درصد  نتايج اين مدل  هاي زمانی  ی، 

كامپيوتري به منظور توليد متغيرهاي تصادفی مصرف مصرف    مقايسه گرديد. سپس در اين رساله، توسعه شبيه سازي 

سنتز    يبرا   كرديدو رو(  2019برق ماهيانه صورت پذيرفته و شبكه عصبی توسعه يافته است. شيوفنگ و همكاران ) 

به نحوه مصرف انرژي و صرفه جويی آن در مساكن پرداخته اند. دلزنده  ر يپذ اسي مق یمسكون   يمصرف انرژ  يهاداده

هاي ساختمان و بر  برآناليز اثر ويژگیساختمان:    يانرژ  ل يو تحل   هيساكنان بر تجز  يرفتارها  ريتأث(  2017و همكاران )

ود رابطه قوي ميان  تكنيكهاي ساخت بر مصرف انرژي الكتريسيته ساختمان مسكونی پرتغال بود نتايج اين آناليز وج

http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=41383&_au=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
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نمودند.   تاييد  را  مسكونی  بخش  الكتريسيته  انرژي  ومصرف  ميزان  و  ساختمان  هاي  همكاران    انيكاووسويژگی  و 

هاي ورودي توليد شده از شبكه  (، در مقاله خود به ارائه يك متدولوژلی براي استخراج درخت تصميم از داده2013)

ها، پرداختند از الگوريتم ژنتيك براي آموزش شبكه عصبی  توسط دادههاي عصبی آموزش ديده به انجام مستقيم آن  

استخراج پروتوتايپ ها استفاده شد. درادامه، يك مكانيزم انتخاب پرتوتايپ به منظور به انتخاب زيرمجموعه آن به  

است.   شده  )دوکيچو  و   دوروتاكاربرده   ،2016  ، خود  تحقيق  در  سو(  انرژ   يها   نه يگز  ي به  حفظ    در   يمدرن 

، آنها نشان دادند كه چگونه مدلهاي مختلف بهينه يابی، عرضه و تقاضا و مدل هاي شبكه عصبی براي  ساختمان ها

( همكاران  و  فابی  می شوند.  داده  تطبيق  و  ايجاد شده  موردنظر  رفتار    يساز مدل   يبرا  ی شناسروش(  2013كاربرد 

انرژ  یانسان با  در سا يمرتبط  پنجره  باز كردن  رفتار  كاربرد  از مدل  ساختمان  يساز  هيدر شب  یمسكون  يهاختمان:   ،

هاي رگرسيونی توسعه يافته براي تعيين رابطه همبستگی بين رفتار پنجره و كل مصرف انرژي ساختمان، با كاربرد  

 يك شاخص جديد، بهره گرفتند. 

 محدوده مورد مطالعه 

براساس    1منطقه   اين .جمعيت باشد می  هكتار  3604 حدود مساحتی با و تهران شهر  شمال  در تهران 1 منطقه 

 نفر آن زن می باشد.  248815نفر آن مرد و   238693نفر بوده كه  487508؛  1395سال  سرشماري

رساند    خواهد نفر هزار 500 مرز به را منطقه جمعيت نزديك، ايآينده  در ساخت نيمه و آماده هايساختمان انبوه

ايران،   اين1385)مركزآمار    برخوردار  كمتري جمعيتی و ساختمانی تراكم از  تهران مناطق ساير  نسبت به منطقه (. 

  182.5 مسكونی خالص تراكم متوسط و هكتار هر در مترمربع  108.2ساختمانی   تراكم متوسط كه طوري به است.

 منطقه عمده كاربري  نيستند. برخوردار يكسانی وضعيت از منطقه محالت و سطوح كليه باشد، ولیمی هكتار در نفر

 گردشگري و ديپلماتيك المللیبين هايكاربري ويژه به فراشهري و ايفرامنطقه  هاي كاربري حضور و است مسكونی

 بودن دارا و تهران باالدست در  قرارگيري دليل به تهران يك منطقه باشد.می برخوردار خاصی اهميت از منطقه در

است.   افزايش حال  در همواره آن  جمعيت و بوده پردرآمد اقشار توجه مورد مناطق ساير از بيش مناسب هواي و آب

 بزرگراه چمران به جنوب از البرز، كوههاي  جنوبی دامنه متري 1800 ارتفاعات به محدود شمال  طرف از منطقه  اين

 نيز شرق از و دركه رودخانه اراضی به غرب از و صدر آيتاهلل پل و مدرس بزرگراه و آزادي  هتل راهی دو فاصل حد

 شود.می  محدود تهران شرق شمال  نفت منبع و آسفالت ارتش ـ كارخانه بزرگراه انتهاي به

 
 تهران در تقسیمات اداری کشور         1موقعیت منطقه   . 1شکل 

 1399ماخذ: نگارنده، 
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 ها یافته

  معماری طراحی هایمولفه شبیه سازی

 از: عبارتنـد عوامـل ايـن دارد. بستگی متعددي عوامل به انرژي، كارآمدي نظر از بهينه مسكونی ساختمان يك طراحی

 و سـاختمان ارتفـاع ساختمان، كشيدگی و فشردگی آفتابگيرها، ها،پنجره نوع و مساحت ساختمان، گيريجهت اقليم،

 پايـه بـر فقـط ساختمانی عوامل از يك هر براي نمونه بهترين انتخاب مورد در تصميم گيري بنابراين ساكنين. ويژگی

 صورت در تنها عامل، هر از متغير يك براي بهينه نمونه يافتن نيست. پذيرامكان راحتی به عوامل، ديگر از جدا و اقليم

 تحليل با كار از بخش اين بود. خواهد ممكن عامل همان متغيرهاي ديگر بودن ثابت و عوامل ديگر شرايط بودن ثابت

 سـاختمان انرژي مصرف ميزان بر را آنها تأثير و گيردمی صورت معماري هايشاخصه و ساختمان انرژي مصرف ميان

 بـا رابطـه در را انـرژي كارآمـدي ميـزان و رفتـار بخـش، ايـن در سازيشبيه    هايتحليل دهد.می قرار مطالعه مورد

 با عناصـر رابطه در ساختمان انرژي مصرف افزايش يا كاهش ميزان همچنين نشان ميدهد. معماري متنوع هايشاخصه

 بـا رابطـه در را سـاختمان يـك انـرژي مصـرف ميزان آتی، جداول  و نمودارها گيرد.می قرار بررسی مورد ساختمانی

 مصـرف بر معماري هايمولفه مقادير در تغيير تأثير همچنين كشد.می تصوير به وضوح به مختلف معماري هايمولفه

 و پويـا نـرم افـزار يـك كـه بيلدر ديزاين نرم افزار توسط ساختمانها بخش اين در سازد.می آشكار را ساختمان انرژي

هاي انتخاب شده بـه منظـو نمونه اند.شده شبيه سازي است، ساختمان در انرژي مصرف ميزان محاسبه در توسعه يافته

 سـاختمانها اين فضايی كالبدي سازمان باشد كهمسكونی می طبقه  6مسكونی در هر منطقه يك ساختمان  شبيه سازي

 اند.  شده انتخاب تهران شهر  1منطقه   در مسكونی شرايط متعارف واحدهاي براساس  نيز

طراحـی  بـا رابطـه در سـاختمان انـرژي پيچيـده رفتار از عميق فهم و صحيح برداشت يك داشتن بخش، اين از هدف

 بـه سـاختمان متخصصـان و معماران براي مناسب مرجع يك عنوان به توانندمی هاخروجی واقع در باشد.می معماري

 امكان ها،سازيشبيه نتايج براساس روند. كار به ايران خشك و گرم اقليم در كارآمد انرژي معماري طراحی يك منظور

 آيد.می وجود به مختلف ساختمانی عناصر مورد در قوانينی تدوين

 نمونه ساختمانی مدل مشخصات

جنـوبی در منطقـه  طبقه 6 آپارتمان دو مناطق مورد مطالعه در سطح شهرتهران گستردگی به باتوجه نمونه ساختمانهاي

 تـأثير تحليـل و شـبيه سـازي منظـور به اين دو منطقه مورد مطالعه در مسكونی ساختمانهاي ميان از كه است 12و  1

مشخصات و جزئيات هـر دو سـاختمان  است. شده انتخاب انرژي، مصرف ميزان بر متغييرهاي انتخاب شدههريك از 

 ديوارهـاي شامل ساختمان حرارتی اين دو پوشش اجزاي تمامی همچنين در جداول مربوطه به تفكيك قيد شده اند. 

 4/20بـازه  در تهران شهر حرارتی آسايش محدوده اينكه به باتوجه است. حرارتی عايق داراي پنجره ها، و بام خارجی،

 مكـانيكی تجهيـزات حـدود، ايـن از محـيط دمـاي عبـور با كه است آن بر باشد،  فرضدرجه سانتيگراد می 8/26و 

تجهيـزات  از ناشـی گرمايشـی انرژي و حرارتی ظرفيت همچنين شد. خواهند استفاده ساختمان سرمايشی و گرمايشی

 است. شده گرفته نظر در محاسبات در دو ساختمان هم
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شهریور ـ محله   17تهران  )کوی   1انتخاب شده در منطقه  مسکونی و نمایی از ساختمان  . موقعیت2شکل 

 ولنجک(     

 
 تهران 1نمونه در منطقه  مسکونی ساختمان طبقات  تیپ  . پالن 3شکل  

 1. مشخصات ساختمان در ساختمان نمونه منطقه 2جدول 
 توضيحات  مشخصات ساختمان نمونه 

 ( 10*20مترمربع ) 200 مساحت زمين

 ساختمان نوساز آپارتمانی  نوع بنا

 مترمربع  125.90 زيربناي هر طبقه

 جنوبی  جهت گيري

 تمام متريال بتنی با نماي سنگ تزئينی ـ بلوک سفالی و شيشه  اسكلت ساختمان

 فن كوئل  ،رادياتور ، ديگ و چيلر ،ديگ  سيستم سرمايش و گرمايش

 مترمربع(  140طبقه به غير از زيرزمين )زيرزمين  6 تعداد طبقات
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 واحد  6 تعداد واحد مسكونی 

 سانتيمتر ضخامت سقف  30از كف تا زير سقف و  2.80 ارتفاع ساختمان

 مترمربع  18 مساحت ديوارهاي خارجی هر طبقه

 ازاي هر نفر مترمربع به   31.5 تراكم ساكنين

 در ساعت 0.41 نرخ تغيير هوا

   21.87 (a2kWh/mميزان مصرف كل انرژي ساختمان )

 )بام از دال بتنی مسلح(  0.45 ضريب كل هدايت حرارتی ديوارهاي خارجی

سانتيمتر عايق پلی   5سانتيمتر بلوک سفالی و  25)ديوارها شامل  0.40 ضريب كل هدايت حرارتی سقف

 استايون( 

 1. مقاومت حرارتی سطوح )جسم به هوا( در ساختمان نمونه منطقه 3جدول 
 ضریب مقاومت حرارتی جزئیات و جهت 

 خارجی  داخلی 

 %  06 %  12 دیوارها

 %  04 %  10 سقف و کف 

 %  04 %  15 سقف و کف 

 
 آباد(     تهران  )محله خانی 12انتخاب شده در منطقه  مسکونی و نمایی از ساختمان  . موقعیت4شکل 

 

 
 تهران   12منطقه  نمونه در مسکونی ساختمان طبقات  تیپ  . پالن 5شکل  
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 12. مشخصات ساختمان در ساختمان نمونه منطقه 4جدول 
 توضیحات مشخصات ساختمان نمونه

 ( 10*20مترمربع ) 200 مساحت زمین

 ساختمان نوساز آپارتمانی  نوع بنا

 مترمربع   125.20 زیربنای هر طبقه 

 جنوبی  جهت گیری

 تمام متريال بتنی با نماي سنگ تزئينی ـ بلوک سفالی و شيشه  اسکلت ساختمان

 فن كوئل  ،رادياتور ، ديگ و چيلر ،ديگ  سیستم سرمایش و گرمایش

 مترمربع(  137.7طبقه به غير از زيرزمين )زيرزمين  6 تعداد طبقات

 واحد  6 تعداد واحد مسکونی  

 سانتيمتر ضخامت سقف  30از كف تا زير سقف و  2.80 ارتفاع ساختمان

 مترمربع  18 مساحت دیوارهای خارجی هر طبقه 

 مترمربع به ازاي هر نفر  28.7 تراکم ساکنین

 در ساعت 0.41 نرخ تغییر هوا

   33.5 (a2kWh/mمیزان مصرف کل انرژی ساختمان )

 )بام از دال بتنی مسلح(  0.45 هدایت حرارتی دیوارهای خارجی ضریب کل 

 سانتيمتر عايق پلی استايون(  5سفالی و سانتيمتر بلوک 25)ديوارها شامل  0.40 ضریب کل هدایت حرارتی سقف

 12. مقاومت حرارتی سطوح )جسم به هوا( در ساختمان نمونه منطقه 5جدول 
 حرارتی ضريب مقاومت  جزئيات و جهت 

 خارجی  داخلی 

 %  06 %  12 ديوارها 

 %  04 %  10 سقف و كف 

 %  04 %  15 سقف و كف 

 1399ماخذ: نگارنده    

 هاپنجره جهت و مساحت نوع،

پوشـش  دهد،قرارمی تأثير تحت را محيطیآسايش شرايط و انرژي مصرف ميزان كه معماري طراحی هايمؤلفه از يكی

 انرژي صرفه جويی در حساسی نقش حرارتی، پوشش اصلی اجزاي يكی عنوان به پنجره و باشدمی ساختمان حرارتی

بهينـه  )شـركت مـی گيـرد صـورت هاپنجره از ساختمان حرارتی اتالف كل از درصد 30 حدود كه چرا مايد؛ايفا می 

 در مهمـی نقش معماري، طراحی مرحله در پنجره بهينه نسبت و نوع ارزيابی (. بنابراين1393سوخت،  سازي مصرف

 از بخـش ايـن هـدف لـذا (.955: 1382 مشـتاق، و كند )دقيـقمی داخلی ايفاء محيط كيفيت بهبود و انرژي كارآمدي

 فـاز در سـاختمان بـراي پنجره بهينه نسبت و نوع گزينش راستاي در طراحان رهنمودهايی براي و ارائه ابزار پژوهش

 ايـن باشـد.می آن از متاثر اقتصادي هايجنبه ديگر همينطور و ساخت و انرژي هايهزينه بر آن تأثير مطالعه و طراحی

 بررسی مورد ساختمان انرژي مصرف ميزان بر را ديوار به پنجره نسبت و نوع تأثير شبيه سازي، از گيريبهره با مطالعه

 است. داده قرار تحليل و

 پنجره ها مشخصات
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-می ساختمان پنجره طراحی در كليدي پارامترهاي ديوار، به پنجره مساحت نسبت و هاجداره تعداد پنجره، شيشه نوع

 نـوع تعيـين بـراي بگذارند. تأثيرداخلی فضاي خورشيدي حرارت جذب و نور انتقال  ميزان بر توانندمی چراكه باشند؛

 معمولی جداره تك پنجره شامل: پنجره ها گرديد. انتخاب آنها رايج انواع ميان از مختلف پنجره چهارنوع بهينه، پنجره

 نـوع سه هر باشند.می انعكاسی جداره سه پنجره و نشر كم جداره سه پنجره شفاف، معمولی جداره سه پنجره شفاف،

 حجم و هستند ميانی جداره در ميليمتر 4 و درونی و بيرونی هايجداره در ميليمتر 6 ضخامت داراي سه جداره پنجره

 و مترمربـع( 24.2مترمربع )هر طبقه  121ها پنجره اوليه است. مساحت پر شده آرگون ميليمتر گاز 8 با هاجداره ميانی

باشد. همچنين پنجـره هـا فاقـد آفتـابگير می UPVC هاپنجره كليه قاب است.  شده لحاظ طبقه متر هر 1.5 آنها ارتفاع

 نسبت به نماي ساختمان براي شبيه سازي در نظر گرفته شده است.هستند و قرارگيري پنجره ها بدون زاويه 

 
 تمام در  پنجره مساحت مختلف نسبت  و  نوع  با  12ساختمان منطقه  کل  انرژی مصرف  . نمودار میزان6شکل 

 جهات  

 
 تمام در  پنجره مساحت مختلف نسبت و نوع  با   1ساختمان منطقه  کل  انرژی مصرف  . نمودار میزان7شکل 

 جهات  



 441...  مسکونی ساختمانهای  سازی  شبیه

 

 آن از حاكی  نتايج كرد. خواهد تغيير آن، نوع تغيير با پنجره  بهينه نسبت كه داد نشان هادر هر دو منطقهسازيشبيه

 جداره تك پنجره  درصد در 15 تا 5 نسبت از كل انرژي تقاضاي  جهات، همه در پنجره نسبت افزايش با كه است

 افزايش  با نشر،  كم و  شفاف  جداره سه  هاي پنجره در يابد.می افزايش  انرژي درصد  55 تا  15 نسبت  از  و  يافته  كاهش 

 افزايش  ميزان درصد اين 55 تا 25 نسبت اما از يابد،می كاهش ساختمان كل انرژي  مصرف %25 تا  5 از پنجره نسبت

 كاهش  ساختمان كل  انرژي مصرف % 35 تا 5 از پنجره  نسبت  افزايش با  نيز انعكاسی جداره سه  پنجره  در يافت. خواهد 

 پنجره  مساحت  هاي نسبت داراي  ساختمانها اگر  بنابراين  يابد.می  افزايش ميزان اين  درصد  55 تا  35 نسبت  از  و يافته، 

 پنجره  نوع  به  بسته كل، انرژي  مصرف ميزان حداقل  به دستيابی  براي  پنجره بهينه  نسبت باشد،  جهات همه در يكسان

 سه شفاف، جداره سه جداره، تك پنجره براي نسبت اين كه باشد متغير ديوار كل مساحت  35%تا 15 بين تواندمی

-پنجره انواع  تمام  ميان در همچنين  باشد. می درصد  35و  25،  25، 15ترتيب   به انعكاسی  جداره سه و نشر  جداره كم

 هاسازيداشت. نتايج مدل خواهد   دنبال به را انرژي مصرف ميزان بيشترين  جهت هر چهار براي درصد   100نسبت ها

 قابل  بطور  جداره  تك  پنجره  با مقايسه  در انرژي  مصرف  ميزان جداره، سه  هاي پنجره از  استفاده صورت  در  داد نشان

 . يافت خواهد  كاهش درصد 40 تا 25 بين اي،مالحظه

های  براساس مولفهتهران   1. میزان تقاضای انرژی گرمایش و سرمایش و کل در ساختمان نمونه منطقه  5جدول 

 طراحی معماری 
 نمودار مصرف انرژي  ( kwh/m2aانرژي ) رديف 

1 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

105.39 43.28 148.67 

 مشخصات ساختمان:  

ساختمان بدون عايق و داراي  

 پنجره تك جداره و پرده داخلی 

2 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

43.9 26.51 70.41 

 مشخصات ساختمان:  

 ساختمان عايق ديوار و سقف 

3 
 كل سرمايش  گرمايش 

 

29.38 19.6 48.98 
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 مشخصات ساختمان:  

ساختمان عايق ديوار و سقف و  

پنجره عايق )سه جداره و آفتابگير  

 خارجی 

4 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

33.14 26.5 59.64 

 مشخصات ساختمان:  

بازشوهاي  كشيدگی بيشتر با 

 شرقی، پرده داخلی و عايق ديوار 

5 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

21.68 27.09 48.77 

 مشخصات ساختمان:  

  غربی، بازشو با  بيشتر كشيدگی

 آفتابگير خارجی  و داخلی  پرده

6 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

23.02 28.91 51.93 

 مشخصات ساختمان:  

  شمالی،  بازشو با  بيشتر كشيدگی

 آفتابگير خارجی  و داخلی  پرده

7 
 كل سرمايش  گرمايش 

 

21.28 23.84 45.12 
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 مشخصات ساختمان:  

  سقفی، بازشو با  بيشتر كشيدگی

  و  داخلی، سقف شيبدار پرده

 آفتابگير خارجی . با سايبان 

8 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

19.77 34.59 54.36 

 مشخصات ساختمان:  

  سقفی، بازشو با  بيشتر كشيدگی

  و  داخلی، سقف شيبدار پرده

 آفتابگير خارجی. بدون سايبان 

9 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

16.24 49.21 65.45 

 مشخصات ساختمان:  

  سقفی، بازشو با  بيشتر كشيدگی

يك   و  داخلی، سقف شيبدار بدون

 متر سايبان 

10 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

18.66 28.94 47.60 

 مشخصات ساختمان:  

ساختمان كشيده، پنجره بزرگ  

جنوبی، پرده داخلی، نما سنگی،  

 پرده داخلی 

11 
 كل سرمايش  گرمايش 

 

19.38 37.49 56.87 
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 مشخصات ساختمان:  

ساختمان جنوبی، سقف شيبدار،  

بازشو سقفی، نما كامپوزيت، بدون  

 سايبان، پنجره بزرگ و عايق ديوار 

12 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

12.90 24.31 37.21 

 مشخصات ساختمان:  

ساختمان جنوبی، سقف مسطح ،  

بازشو سقفی، نما كامپوزيت، پنجره  

 يك متري دو جداره و پرده داخلی 

13 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

10.11 18.37 28.48 

 مشخصات ساختمان:  

ساختمان جنوبی، سقف شيبدار ،  

بازشو سقفی، نما كامپوزيت، پنجره  

بزرگ تك جداره و پرده داخلی،  

 آفتابگير خارجی،  

14 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

13.42 29.87 43.29 

 مشخصات ساختمان:  

ساختمان جنوبی، سقف مسطح ،  

بازشو سقفی، نما آجري، پنجره  

بزرگ دو جداره و پرده داخلی،  

 آفتابگير خارجی، 

15 

 كل سرمايش  گرمايش 

 

8.64 24.61 33.25 

 مشخصات ساختمان:  

  ،  مسطح  سقف  جنوبی،  ساختمان 

  پنجره آجري،  نما سقفی،  بازشو

  داخلی، پرده و  جداره  دو بزرگ

 خارجی،   آفتابگير
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 1399ماخذ: خروجی نرم افزار ديزاين بيلدر، 

 گیری نتیجه

كشور و شهر   اقتصادي شرايط متناسب با كه بودند عواملی رساله، اين در متغييرهاي مورد استفادهها و  شاخص تمامی

 ساده هاي روش با  هاي موردي نشان داد كهسازي نمونهشبيه باشند.می اجرا  براي  ساده و ارزان   راهكارهايی تهران

 كاهش  درصد  40حدود   تا  تهران حتی شهر اين مناطق و   در  را انرژي مصرف  توان می معماري   طراحی  و بندي عايق

 طراحی   در ضوابط  اين بكارگيري نيز و ايران  اقليمی  مختلف مناطق  براي معماري  ضوابط و معيارها  تدوين  داد و با

 انرژي مصرف  كاهش يافت.  دست انرژي وريبهره و هاساختمان انرژي مصرف در اي عمده  كاهش به توانمی  آنها

 با  زيادي تناسب ها،ساختمان  در انرژي وريبهره    از شيوه اين كه گردد می باعث  معماري  طراحی  با ها ساختمان

 زياد اثر واسطه باشد. به برخوردار  بااليی موفقيت  از اجرا در  و داشته كشور اجتماعی و فرهنگی اقتصادي،  شرايط 

 بكارگيري  و انرژي مصرف  دهنده كاهش  معماري  عوامل يافتن  ساختمانها،  انرژي مصرف ميزان  بر  معماري طراحی 

 از اعظمی گردد. از طرفی بخش  می  ها ساختمان  انرژي مصرف  توجه  قابل  كاهش  باعث  ها، ساختمان  طراحی  در آنها 

 ساختمان  صنعت  در فسيلی بويژه سوختهاي  اندازه از بيش مصرف  به  مربوط امروز   دنياي در  محيطی زيست مشكالت

 به را ناپذيريجبران هايخسارت  ها،ساختمان در  انرژي اتالف و مصرف ميزان و چگونگی  به توجهی بی  لذا باشد،می

معماري   فرآيند كنترل طريق  از انرژي مصرف  سازي بهينه  داشت. خواهد دنبال بهينه  الگوهاي  تبيين  و  طراحی 

 داشت. نخواهند  نيازي  انسانی  انديشه جز   انرژي هيچگونه به ها روش اين  كه  است مهم  جهت آن  از ساختمانها،

 انجام  ضمن كه  آنست  بيانگر  آنها  تطبيقی مقايسه  و  پژوهش اين گوناگون مراحل  در آمده  بدست نتايج  بر  مروري 

 آن فيزيكی خصوصيات توانمی  افزار، نرم توسط محاسبات  انجام و سازي  شبيه كمك به  ساختمان، يك  طراحی فرآيند

 بينیپيش ضمن ترتيب بدين نمود. بررسی   مرحله هر  را  مصرفی  انرژي مقدار  و  تبديل  گيرياندازه  قابل معيارهايی  به  را

  ميان از را بهينه گزينه انتخاب امكان و شده كنترل  نهايی مصرف  ميزان انرژي، مصرف بر گذار اثر فاكتورهاي  بررسی و

 داشت.  خواهد وجود ممكن هاي  آلترناتيو

  زير نتايج كل،  و سرمايش  گرمايش، هاي انرژي مصرف  نرخ  تحليل و منطقه مورد مطالعه  در ساختمانها  سازي لذا شبيه

 داشت:  همراه به را

 هاجداره در   حرارتی عايق بكارگيري  با ويژه به و جداره( سه و دو هاي پنجره از )استفاده ها پنجره بندي  عايق با  -

 داد.  درصد كاهش 40تا   30انرژي را   مصرفتوان  مؤثري می بطور كف( بام، )ديوار،

 يابد.می كاهش  انرژي  مصرف ميزان طبقات(، )تعداد ساختمان يك هايكف تعداد افزايش  ـ با

 مصرف  بر  و...   جهت هر  در  پنجره مساحت  نوع نماي ساختمان، نسبت فرم و كشيدگی ساختمان، گيري،ـ جهت

اين    هايساختمان براي  گيريجهت ترينمناسب  جنوبی جهت  اصلی، جهت چهار ميان از دارند. زيادي   تأثير انرژي

 مناطق و شهر تهران است. 

 می يابد.  كاهش كل و  گرمايش انرژي و افزايش  سرمايش انرژي ميزان جنوبی، جهت هاي پنجر نسبت  افزايش با -

 دهد. می كاهش  را  انرژي  مصرف ميزان خارجی، بازشوهاي  محل  در حرارتی  حائل  ـ مناطق

 می دهد. كاهش  را انرژي مصرف زمين زير در آن از  بخشی  قراردادن و زمين سطح روي بر  ساختمان مكانيابی -

 باشد. تر میتر و با صرفهاستفاده از بام مسطح معقول  1در منطقه  -
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 داراي  كه شيبدار   بام روي بر  داخلی  هاي پرده و  سقفی  نورگيرهاي داراي  اگر  ساختمانی  سازي، شبيه مدلهاي  براساس   -

 بدون ساختمان به نسبت بيشتري  سرمايش و گرمايش انرژي تقاضاي باشد، است، غيرمسكونی  شيروانی  زير اتاق

 دهد. می افزايش  را  انرژي مصرف سقفی نورگيرهاي  بنابراين دارد. سقفی  نورگير

 نشان بام  در  آفتابگير   بدون بزرگ  سقفی نورگير داراي  و  مسكونی  زيرشيروانی اتاق  بدون و با  ساختمانهاي  ـ مقايسه 

 است، مسكونی  زيرشيروانی اتاقهاي  داراي كه شيبدار بامهاي  در آفتابگير  بدون بزرگ سقفی نورگيرهاي كه دهدمی

 مصرف  ميزان  نتيجه  در و  يابد می افزايش  بيشتر  بسيار  سرمايش انرژي ميزان اما  دهد.می كاهش  را  گرمايش  انرژي

 يابد. می افزايش هم كل انرژي

 و گرمايش  انرژي مصرف است(، تنظيم قابل گرمايش و سرمايش انرژي نياز حسب بر )كه خارجی هايپرده -

 جذب زيرا دهد می كاهش  را سرمايش انرژي شده، كنترل  خارجی  هاي پرده دهند.می كاهش  را  ساختمان سرمايش 

 علت دهند.می تقليل زمستان در  را گرمايش انرژي  ميزان حال عين در و كرده كم گرم  فصول در را  خورشيدي  حرارت 

 بيرون  فضاي به باال(  موج طول با  )انرژي گرما تابش  از زمستان هاي شب  طی در بسته هايپرده كه است  اين امر  اين

 كنند.می ممانعت

 و گرمايشی  انرژي   ميزان و  كاهش  را  سرمايش انرژي  تنظيم( غيرقابل  هاي پرده )يا  بسته خارجی هاي پرده از  استفاده   -

 آفتابگيرهاي داخلی از مؤثرتر بسيار  سرمايش انرژي  كاهش در خارجی آفتابگيرهاي همچنين دهند.می افزايش را كل

 كنند. می  عمل

كنترل   خصوصاً  مصرفانرژي مؤثري  بطور فضا، گرمايش  و سرمايش  نيازهاي حسب بر خارجی هايپرده كردن ـ 

 انرژي مصرف كاهش در  مختلف،  فصول  و شب و روز طی در پرده كردن بسته و باز  دهد.می كاهش را گرمايش

 كند. می ايفا  را عمدهاي نقش  ساختمان

 افزايش انرژي  مصرف ميزان خارجی، پرده وجود صورت در و جنوبی هايپنجره روي كناري هايباله بكارگيري ـ با

 كاهش را سرمايش انرژي پنجره،  روي خارجی پرده همراه به جنوبی جهت در متري يك  نماي تاق از استفاده يابد.می

 در نما تاق از  استفاده لذا  است، تر پرهزينه و تر سخت   سرمايش تأمين كه  آنجا  از  دهد.می افزايش  را  گرمايش  انرژي  و

 مصرف  كاهش  ميزان مطلوبترين به دستيابی منظور  به بود. خواهد مفيد  خارجی(  پرده وجود با  )حتی جنوبی هاي پنجره

 گردد.  محاسبه موجود پنجره ابعاد به  توجه با بايد نما تاق بهينه ابعاد انرژي،

 زياد آنها  جنوبی   پنجره مساحت نسبت  كه  ساختمانهايی  در غرب  و شرق  شمال،  جهات  در  بازشوهايی  از  استفاده  ـ با

 يابد.می افزايش انرژي  مصرف  است،   شده گرفته كار  به آنها  هايپنجره روي باال انعكاس  با خارجی هاي پرده و  است،

 نسبت عايق  از  استفاده با  سرمايش انرژي مصرف و دارند، كمتري گرمايش انرژي مصرف عايق داراي ـ ساختمانهاي

 پهنه در اقليم به پاسخگو  مسكونی  ساختمان يك طراحی با  دهد.می نشان را كمتري  تغيير  گرمايشی، انرژي  ميزان به

 .يافت خواهد  كاهش مؤثري بطور گرمايش انرژي ميزان فقط ايران، خشك  و گرم  اقليمی 

 به نسبت   بيشتري گرمايش انرژي مصرف برابر 2.5 حدود ساالنه اين مناطق در  حرارتی عايق  بدون ساختمان ـ يك

 سرمايش  از  بيش  كمی  گرمايش انرژي  مصرف ميزان  اقليم،  به  پاسخگو  شده  طراحی  ساختمان  در  اما  دارد، سرمايش 

حدود گرمايش  انرژي تقاضاي و درصد  49 را  سرمايش انرژي تقاضاي ساختمان بندي عايق است. درصد    70را  

 دارد.  بستگی ساختمان  نوع  به كاهش ميزان  البته  و دهد می كاهش 
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 دارند اما  كمتري   كل و گرمايش  انرژي  تقاضاي ايران،  خشك  و  گرم  اقليمی پهنه در اقليم به  پاسخگو  هاي   ـ ساختمان

 اين در تابستان در خارجی حرارت  جذب زيرا خورد.نمی چشم به بزرگی تغييري آنها سرمايش انرژي تقاضاي در

 ها  ساختمان  اين  در  كل انرژي  مصرف  ميزان  كاهش  باشد. لذا می اهميت  حائز  سرمايش  مسئله  و  است  زياد  ساختمانها 

 گردد.می حاصل گرمايشی  انرژي مصرف ميزان كاهش  طريق  از صرفاً

 ها،شيشه و    دارد بسيار تفاوت هم به نسبت حرارتی، عايق بدون و با هايساختمان در حرارت اتالف و ـ جذب

 از  اتالف بيشترين  نيز بدون عايق  هاي ساختمان در دارند. را تأثير بيشترين ميان اين در خارجی هايكف ديوارها،

 گيرد.  قرار توجه  مورد بايستی كه گيردمی صورت خارجی نفوذ و ديوارها ها،شيشه جانب

تأثير  انرژي هايساختمان طراحی در  و است زياد بسيار حرارت اتالف و جذب در  آفتابگيرها و خارجی  شيشه ـ 

می   زيادي  حرارت اتالف باعث  خارجی نفوذ عايق، داراي هاي  ساختمان در همچنين گردد. توجه آنها به بايد كارآمد 

 باشد. نفوذناپذير  بايد  ساختمان حرارتی  پوشش  لذا گردد.
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Abstract 

In Iran, the construction sector accounts for about 40% of total energy consumption and is one of 

the most consumed sectors of energy demand in the residential sector. So that more than a third of 

energy consumption in the country is the energy demand of the residential sector. Therefore, in this 

study, the optimal architectural patterns of residential buildings from the point of view of energy are 

studied scientifically by comparing the amount of energy consumption in the study area and by 

examining the design examples of common buildings in District 1 of Tehran and modeling. They 

calculated the amount of energy required for heating and cooling the building and the effect of various 

factors on the energy consumption of the building with the help of "Design Builder" software. 

Synthesis of studies indicates that simple methods of designing the interior and exterior architecture of 

residential buildings can reduce energy consumption in the study areas by about 40% and also by 

developing architectural criteria for different areas of Tehran and using In designing these criteria, a 

significant reduction in the energy consumption of buildings and energy efficiency can be achieved. 

Reducing the energy consumption of buildings with architectural design causes that this method of 

energy efficiency in buildings is highly commensurate with the economic, cultural and social 

conditions of the residents of these areas and is highly successful in implementation. 
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