
 

 

 

   های مسکووی بلىدمرتبه تأثیر شرایط حرارتی موجود و مورد ویاز ساکىیه ساختمان

 بر میسان مصرف اورژی  

 

ُای  ُای تلٌذهشتثَ هتفاّت اص عاختواى کَ ؽشایط حشاستی عاکٌیي دس عاختواى تا تْجَ تَ ایي

ُا تَ لحاظ تأهیي آعایؼ ّ کاُؼ هصشف اًشژی  گًَْ عاختواى هعوْلی اعت، لزا تشسعی ایي

ُذف اص ایي همالَ تشسعی ؽشایط حشاستی دس عَ گشٍّ اص . ًاپزیش اعت ضشّسی ّ اجتٌاب

. ُا تعییي گشدد ُای تلٌذهغکًْی دس ایشاى تْدٍ تا هحذّدٍ آعایؼ حشاستی آى ىعاکٌیي آپاستوا

کاس  سّػ تَ. جٌْتی ّ غشتی -عاکٌیي ّاحذُای ؽوالی: ایي عَ گشٍّ اص عاکٌیي عثاستٌذ اص

. ای اعت گشفتَ دس ایي تحمیك تجضیَ ّ تحلیل هطالعات هیذاًی دس کٌاس هطالعات کتاتخاًَ

. ُای ثثت حشاستی اعن اص دها ّ سطْتت اعتفادٍ ؽذٍ اعت دعتگاٍ تشای هطالعات هیذاًی اص

دعت آهذٍ اص هؾاُذات ّ تشسعی پاساهتشُای  ُای ؽشایط حشاستی تَ تشای ایي هٌظْس یافتَ

اتاق پزیشایی ّ )فیضیکی هْثش تش آعایؼ حشاستی دس تیؾتشیي هکاى هْسد اعتفادٍ عاکٌیي 

دعت آهذٍ اص ایي هطالعَ  ًتایج تَ. اى اعتفادٍ گشدیذّاحذ هغکًْی جذا اص ُن دس ایش 3دس( ُال

اص تیي عاکٌیي ، ANSI/ASHRAE Standard 55دٌُذٍ آًغت کَ تش اعاط اعتاًذاسد  ًؾاى

صْست هتْعط عاکٌیي ّاحذُای جٌْتی تیؾتشیي هیضاى  ُای ؽوالی، جٌْتی ّ ؽشلی تَ جثَِ

عاکٌیي ّاحذُای ؽشلی اص کوتشیي اًذ ّ  آعایؼ حشاستی سا دس اّج گشهای تاتغتاى داؽتَ

تشتیة هیضاى هصشف اًشژی دس جثَِ ؽشلی ّ  تذیي. اًذ هٌذ تْدٍ هیضاى آعایؼ حشاستی تِشٍ

گیشی هٌاعة،  ُا دس ؽِشُا ّ جِت لزا تا اصالح تیپْلْژی عاختواى. جثَِ غشتی تیؾتش اعت

ّ ًگِذاؽت  تْاى گاهی جِت رخیشٍ ُای هغکًْی تلٌذهشتثَ، هی خصْؿ دس آپاستواى تَ

 .اًشژی تشداؽت

  

، کؾْسُای پیؾشفتَ صٌعتی هجثْس ؽذًذ تَ هغألَ 1973پظ اص افضایؼ لیوت ًفت دس عال 

تا  30ُای صٌعتی تیي  دس کؾْسُای هختلف تغتَ تَ هیضاى فعالیت. تش تپشداصًذ اًشژی جذی



 

 

اص ایي . گیشد دسصذ کل اًشژی هصشفی دس استثاط تا عاختواى هْسد اعتفادٍ لشاس هی 35

دسصذ صشف گشهایؼ ّ عشهایؼ عاختواى دس فصْل هختلف  60تا  50هیضاى حذّد 

اص عْیی تایذ دس ًظش داؽت کَ حجن ّعیعی اص تحمیمات اًجام گشفتَ دس لشى گزؽتَ . ؽْد هی

ُای حشاستی ساحت دس  دس صهیٌَ آعایؼ حشاستی جِت طشاحی ّ ًگِذاسی هحیط

(. de Dear 2004)اعت الوللی هٌعکظ ؽذٍ  اعتاًذاسدُای تیي
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