
 چکیده

تَْیِ طثیؼی اس دیزتاس در ساختواًْا تِ ػٌَاى یکی اس هْوتزیي رٍضْای سزهایص تِ کار ركتِ است. در دٍرُ هدررى رٍا   

سیستوْای تَْیِ هطثَع، سثة طزاحی ساختواًْایی ایشٍلِ گطتِ ٍ کارتزد تَْیِ طثیؼی را تدِ كزاهَضدی سد.زد. در دّدِ ّلتداد      

تَجِ هجرد تِ هٌاتغ اًزصی تجریرپذیز اس جولِ سزهایص اس طزید  تَْیدِ   لیلی تزای تحزاى اًزصی ٍ تزٍس هطکالت سیست هحیطی د

در سالهت ساکٌاى ٍ کاّص کیلیدت ّدَای داخلدی کدِ     ایجاد ًوَد. اس طزف دیگز سٌررم تیواری ساختواى ٍ هطکالت ایجاد ضرُ 

ْت کارتزد تَْیِ طثیؼدی گزدیدر. اهدزٍسُ    دلیل ػورُ آى کارتزد سیستوْای تَْیِ هطثَع ضٌاختِ ضر، سثة ایجاد توایل تیطتز ج

طزاحی ساختواًْای هطلَب تا کارتزد تَْیِ طثیؼی ًیاسهٌر ٍجَد هثاًی ًظزی ٍ هطالؼات دقی  تز پایِ داًدص جریدر در راتطدِ تدا     

ر سهیٌدِ  سٌجی کارتزد، طزاحی اجشا ٍ تجْیشات هزتثط تا تَْیِ طثیؼی است. در ایزاى ًیش ػلیزغن ٍجَد پیطدیٌِ درخطداى د  اهکاى

کارتزد تَْیِ طثیؼی در ساختواًْا، در دٍراى هؼاغز پضٍّطی کارتزدی در سهیٌِ تَْیِ طثیؼی در طزاحی ساختواًْا غَرت ًگزكتِ 

است. اغلة پضٍّطْای اًجام ضرُ جٌثِ تَغیلی ٍ گشارش داضتِ ٍ یا تا دیرگاّی جشئی ًگدز تٌْدا در حدَسُ هٌْرسدی ٍ هکاًید       

َیِ در اجشای خاظ چَى تادگیزّا پزداختِ اًر. تا تَجِ تِ هػدزف تشدص ػودرُ اًدزصی هػدزكی جْداى       سیاالت تِ تحلیل ركتار تْ

جْت سزهایص ٍ گزهایص ساختواًْا، ضزٍرت اًجام پضٍّطْای کارتزدی در حَسُ تَْیِ طثیؼی خاغِ در ارتثاط تا طزاحی ضدْزی  

ی حَسُ ّای هزتثط، تحریر داهٌِ پدضٍّص ٍ تؼیدیي   ٍ طزاحی هؼواری ساختواى هطشع هی ضَد. اس طزف دیگز تِ دلیل گستزدگ

هتغیزّا تز اساط اّراف هَرد ًظز پضٍّص ضزٍری است. رسالِ حاضز تا ّرف ایجاد راّکارّای طزاحی تزای هؼواراى جْت ایجداد  

تغیزّای طزاحدی  ساختواًی اًزصی کارآهر ٍ تْزُ هٌر اس هشایای تَْیِ طثیؼی ترٍیي ضرُ است. در اغلة پضٍّطْای پیطیي، تاثیز ه

تز هیشاى هػزف اًزصی، ترٍى تَجِ تِ ػولکزد تَْیِ طثیؼی )هٌاسة ساختواًْای تَْیِ هطثَع( ٍ تٌْا در ارتثداط تدا تداتص هدَرد     

لذا در پضٍّص حاضز تِ تحلیل چگًَگی ٍ هیشاى تاثیز تزخی اس هْوتزیي پاراهتزّای طزاحی هؼوداری تدز   پضٍّص قزار گزكتِ است. 

یؼی ٍ هیشاى هػزف اًزصی در هقیاط ت  تٌا پزداختِ ضرُ است. تدز اسداط ادتیدات هَضدَع، پاراهتزّدای سدط        ػولکزد تَْیِ طث

ضیطِ، سایثاى، جْتگیزی ٍ تالکي تِ ػٌَاى هْوتزیي ػَاهل هَثز تز ركتار حزارتی ساختواى ٍ هیشاى هػدزف اًدزصی، جْدت اًجدام     

ظز، در ّز هزحلِ پدضٍّص اس رٍضدْا ٍ اتشارّدای هشتلدق تحقید  چدَى       در راستای تحق  اّراف هَرد ًتحلیلْا اًتشاب ضرُ است. 

هَردی ٍ ضثیِ ساسی رایاًِ ای اسدتلادُ ضدرُ ٍ تجشیدِ ٍ تحلیدل ًْدایی دادُ ّدا تدا        هطالؼات کتاتشاًِ ای، هقایسِ تطثیقی، ًوًَِ 

، هیدشاى تداثیز ٍ اّویدت    استلادُ اس رٍضْای آهاری ٍ استرالل هٌطقی غدَرت گزكتدِ اسدت. تدز اسداط ًتدای  حاغدل اس پدضٍّص        

پاراهتزّای طزاحی هَرد تزرسی تز هیشاى هػزف اًزصی ساختواى، تِ ًَع تَْیِ هَرد استلادُ تستگی دارد. تِ ایي تزتیدة ػولکدزد   

حزارتی ساختواًْای تزخَردار اس تَْیِ طثیؼی هتلاٍت اس ساختواًْای تَْیِ هطثَع است. تدِ ایدي تزتیدة تَجدِ تدِ پاراهتزّدای       

زاحی در هزاحل اٍلیِ تایر تا آگاّی اس ًَع تَْیِ هَرد استلادُ )ترٍى تَْیِ، تَْیِ رٍساًِ، تَْیِ ضثاًِ، تَْیِ ضدة ٍ رٍس(  هشتلق ط

ًتای  حاغل اس پضٍّص تا ّرف تْدزُ تدزداری    غَرت گزكتِ ٍ هیشاى تاثیز پاراهتزّا در اًتشاب گشیٌِ ّای طزاحی هرًظز قزار گیزد.

طثیؼی تِ هؼوار در اًتشاب تْیٌِ پاراهتزّای طزاحی جْت طزاحی ساختواًی اًدزصی کارآهدر یداری هدی     اس پتاًسیل هَجَد تَْیِ 

ًتای  تؼییي ضرُ است.  آى در تشص دٍم اس ًتای  پضٍّص، چگًَگی تاثیز تالکي تز ػولکزد حزارتی ساختواى ٍ هػزف اًزصیرساًر. 

   ًطاى هی دّر. ّای هشتلق تَْیِ طثیؼیکارآیی الگَتاثیز ٍجَد ٍ ًَع تالکي را تز هیشاى حاغلِ، 

 تَْیِ طثیؼی، طزاحی هؼواری، آسایص حزارتی، اًزصی هػزكی ساختواى.واژه های کلیدی: 

 

 

 


