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 گروه بندی ساختمان

در وىراىش اول مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان، براى تعيين گروهبندى ساختمان تنها مالکها عبارت 
بودند از :

 دولتى ىا خصوصى بودن•
 متراژ و تعداد طبقات•

در همين وىراىش، دو روش (کارکردى و تجوىزى) براى طراحى عاىقکارى حرارتى ساختمان پيشنهاد 
مى شد. در وىراىش جدىد نيز اىن دو روش تعرىف شدهاند، ولى جزىيات طراحى تفاوتهاىى با روش 

تعيينشده در وىراىش قدىم دارد.
در ادامه، روش کارکردى وىراىش قدىم و جدىد مورد بررسى  و مقاىسه قرار خواهد گرفت. 

براى طراحى ىک ساختمان مطابق مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان، اولين اقدام الزم تعيين گروهبندى 
ساختمان است. 

از نقطه نظر صرفهجوىى در مصرف انرژى، چهار گروه ساختمان تعيين گردىدهاست. در ساختمانهاى 
گروه ١، بيشترىن ميزان صرفهجوىى در مصرف انرژى باىد صورت گيرد و در مورد ساختمانهاى 

گروه ٤، هيچ اقدامى در جهت صرفهجوىى در مصرف انرژى ضرورى نمىباشد.
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مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان
ویرایش اول

گروهبندى ساختمانها

گروه ١ : ساختمانهاى با صرفهجوىى انرژى زىاد   
ساختمانهاى عمومى و دولتى در کليه مناطق کشور     –

گروه ٢ : ساختمانهاى با صرفهجوىى انرژى متوسط
 ساختمانهاى خصوصى باالى ٢٠٠٠ متر مربع زىربنا    –
 ساختمانهاى خصوصى باالى ٥ طبقه ىا ١٢ واحد    –

گروه ٣ : ساختمانهاى با صرفهجوىى انرژى قابل قبول



دورۀ آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ٤

مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان
ویرایش اول 

ضرايب انتقال حرارت حجمى ساختمانها

کمتر از ٠,٧  وات بر مترمکعب بر درجه     گروه ١ :   
کمتر از  ١,١ وات بر مترمکعب بر درجه گروه ٢ :   
کمتر از  ١,٤ وات بر مترمکعب بر درجه گروه ٣ :   

در وىراىش اول مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان، در روش کارکردى 
محدودىتى بر روى ضرىب انتقال حرارت حجمى تعرىف شدهبود. به عبارت 
دىگر، در اىن مقررات، ميزان انتقال حرارت در واحد زمان از پوسته خارجى 
ساختمان به ازاى هر متر مکعب فضاى مفيد ساختمان و هر درجه اختالف دما 

بين فضاى داخل و خارج نباىستى از مقدار معينى بيشتر مىشد.
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ويرايش جديد مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان

عوامل ویژه اصلی:
کاربری ساختمان•
سطح نیاز انرژی گرمایی- سرمایی ساالنه منطقه جغرافیائی احداث ساختمان•
سطح زیربنای مفید ساختمان •
نوع شهر محل احداث ساختمان•

در وىراىش جدىد مبحث ١٩، عواملى که در تعيين گروه ساختمان از نظر 
صرفهجوىى در مصرف انرژى تعيينکننده هستند تحت عنوان عوامل وىژه تعرىف 

شدهاند. 

عوامل وىژه به نوبه خود به دو نوع اصلى و فرعى تقسيم مىشود. در روش طراحى 
کارکردى، تنها عوامل وىژه اصلى در تعيين گروه ساختمان و ضوابط مربوط به 

صرفهجوىى در مصرف انرژى مؤثر هستند.
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ويرايش جديد مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان

کاربری ساختمان
١٩-٢-٢-١ و پیوست ٤ مبحث ١٩

کاربری ساختمان
١٩-٢-٢-١ و پیوست ٤ مبحث ١٩

سطح نیاز انرژی گرمایی- سرمایی ساالنه منطقه 
جغرافیائی احداث ساختمان

١٩-٢-٢-٢ و پیوست ٣ مبحث ١٩

سطح نیاز انرژی گرمایی- سرمایی ساالنه منطقه 
جغرافیائی احداث ساختمان

١٩-٢-٢-٢ و پیوست ٣ مبحث ١٩

سطح زیربنای مفید ساختمان
١٩-٢-٢-٣  مبحث ١٩

سطح زیربنای مفید ساختمان
١٩-٢-٢-٣  مبحث ١٩

نوع شهر محل احداث ساختمان
١٩-٢-٢-٤ مبحث ١٩

نوع شهر محل احداث ساختمان
١٩-٢-٢-٤ مبحث ١٩

گروهبندی ساختمانها 
از نظر میزان صرفهجویی

 در مصرف انرژی
١٩-٢-٢-٥ و پیوست ٥ 

مبحث ١٩

گروهبندی ساختمانها 
از نظر میزان صرفهجویی

 در مصرف انرژی
١٩-٢-٢-٥ و پیوست ٥ 

مبحث ١٩

پس از تعیین عوامل ویژه اصلی، گروهبندی ساختمان از نظر میزان صرفهجویی  در مصرف انرژی مشخص میگردد.
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گروهبندی ساختمانها از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی
ويرايش جديد مبحث ١٩ مقررات ملى ساختمان

 گروه بندی
 کاربری

 طبقهبندی
 جغرافیایی

 شهرهای کوچک شهرهای بزرگ

زیربنای کمتر از از نظر نیاز انرژیساختمانها  
1000 متر مربع 

زیربنای بیش از 
1000 متر مربع 

زیربنای کمتر از 
1000 متر مربع 

زیربنای بیش از 
1000 متر مربع 

گروه 2  گروه2  گروه1  گروه1  زیاد نوع
 گروه3  گروه3  گروه2  گروه2  متوسط الف

 گروه4  گروه4  گروه3  گروه3  کم 
 گروه2  گروه2  گروه1  گروه2  زیاد نوع
 گروه3  گروه3  گروه2  گروه3  متوسط ب

 گروه4  گروه4  گروه3  گروه4  کم 
 گروه2  گروه2  گروه2  گروه2  زیاد نوع
 گروه3  گروه3  گروه3  گروه3  متوسط ج
 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  کم 

 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  زیاد نوع
 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  متوسط د
 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  کم 

 

 گروه بندی
 کاربری

 طبقهبندی
 جغرافیایی

 شهرهای کوچک شهرهای بزرگ

زیربنای کمتر از از نظر نیاز انرژیساختمانها  
1000 متر مربع 

زیربنای بیش از 
1000 متر مربع 

زیربنای کمتر از 
1000 متر مربع 

زیربنای بیش از 
1000 متر مربع 

گروه 2  گروه2  گروه1  گروه1  زیاد نوع
 گروه3  گروه3  گروه2  گروه2  متوسط الف

 گروه4  گروه4  گروه3  گروه3  کم 
 گروه2  گروه2  گروه1  گروه2  زیاد نوع
 گروه3  گروه3  گروه2  گروه3  متوسط ب

 گروه4  گروه4  گروه3  گروه4  کم 
 گروه2  گروه2  گروه2  گروه2  زیاد نوع
 گروه3  گروه3  گروه3  گروه3  متوسط ج
 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  کم 

 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  زیاد نوع
 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  متوسط د
 گروه4  گروه4  گروه4  گروه4  کم 
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گروهبندی ساختمانها از نظر میزان صرفهجویی
 در مصرف انرژی

١٩-٢-٢-٥ و پیوست ٥ مبحث ١٩

گروهبندی ساختمانها از نظر میزان صرفهجویی
 در مصرف انرژی

١٩-٢-٢-٥ و پیوست ٥ مبحث ١٩

تعیین نوع ساختمان 
ویالیی–
غیر ویالیی فضاهای با استفاده مداوم–
غیر ویالیی فضاهای با استفاده منقطع–

١٩-٣-١-٣ مبحث ١٩

تعیین نوع ساختمان 
ویالیی–
غیر ویالیی فضاهای با استفاده مداوم–
غیر ویالیی فضاهای با استفاده منقطع–

١٩-٣-١-٣ مبحث ١٩

تعیین نوع انرژی مصرفی 
برقی–
غیر برقی–

١٩-٢-٣-٢ مبحث ١٩

تعیین نوع انرژی مصرفی 
برقی–
غیر برقی–

١٩-٢-٣-٢ مبحث ١٩

 U تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

١٩-٣-١-٣ مبحث ١٩

 U تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

١٩-٣-١-٣ مبحث ١٩

 U تعیین ضرایب انتقال حرارت طرح
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

مبانی انتقال حرارت از پوسته ساختمان 

 U تعیین ضرایب انتقال حرارت طرح
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

مبانی انتقال حرارت از پوسته ساختمان 
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مساحت دیوارهای در تماس با فضای خارجی  AW -
ضریب انتقال حرارت مرجع دیوارهای در تماس با فضای خارجی  UW -

مساحت مربوط به بام تخت یا شیبدار  AR -
ضریب انتقال حرارت مرجع بام تخت یا شیبدار  UR -
مساحت مربوط به کف زیرین در تماس با هوا  AF -

ضریب انتقال حرارت مرجع کف زیرین در تماس با هوا  UF -
پیرامون مربوط به کف زیرین در تماس با خاک  P -

ضریب انتقال حرارت خطی مرجع مربوط به کف زیرین در تماس با خاک  UP -
مساحت مربوط به جدارهای نورگذر با قابهای آنها (شیشه با قاب)  AG -
ضریب انتقال حرارت مرجع مربوط به جدارهای نورگذر با قابهای آنها  UG -

نسبت متوسط سطوح جدارهای نورگذر (بدون درنظر گرفتن سطوح قابهای   RG -
آنها) به سطوح جدارهای نورگذر با قابهای آنها

مساحت مربوط درهای خارجی  AD -
ضریب انتقال حرارت مرجع درهای خارجی  UD -

مساحت کلیه سطوح در تماس با فضای کنترلنشده  AWB -
ضریب انتقال حرارت مرجع کلیه سطوح در تماس با فضای کنترلنشده  UWB -

مساحت دیوارهای در تماس با فضای خارجی  AW -
ضریب انتقال حرارت مرجع دیوارهای در تماس با فضای خارجی  UW -

مساحت مربوط به بام تخت یا شیبدار  AR -
ضریب انتقال حرارت مرجع بام تخت یا شیبدار  UR -
مساحت مربوط به کف زیرین در تماس با هوا  AF -

ضریب انتقال حرارت مرجع کف زیرین در تماس با هوا  UF -
پیرامون مربوط به کف زیرین در تماس با خاک  P -

ضریب انتقال حرارت خطی مرجع مربوط به کف زیرین در تماس با خاک  UP -
مساحت مربوط به جدارهای نورگذر با قابهای آنها (شیشه با قاب)  AG -
ضریب انتقال حرارت مرجع مربوط به جدارهای نورگذر با قابهای آنها  UG -

نسبت متوسط سطوح جدارهای نورگذر (بدون درنظر گرفتن سطوح قابهای   RG -
آنها) به سطوح جدارهای نورگذر با قابهای آنها

مساحت مربوط درهای خارجی  AD -
ضریب انتقال حرارت مرجع درهای خارجی  UD -

مساحت کلیه سطوح در تماس با فضای کنترلنشده  AWB -
ضریب انتقال حرارت مرجع کلیه سطوح در تماس با فضای کنترلنشده  UWB -

تعاریف مقادیر فیزیکی 
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 برقی غیر برقی نوع انرژی مصرفی
 گروه ساختمان از نظر میزان
 صرفهجویی در مصرف انرژی

 گروه
 1

 گروه
 2

 گروه
 3

 گروه
 1

 گروه
 2

 گروه
 3

ÛW 0.70 0.88 1.02 0.58 0.74 0.85  دیوار
ÛR 0.30 0.38 0.44 0.25 0.32 0.37  بام تخت یا شیبدار
ÛF 0.45 0.57 0.66 0.38 0.47 0.55  کف در تماس با هوا
ÛP 1.45 1.83 2.12 1.21 1.52 1.76  کف در تماس با خاک

ÛG 2.70 3.40 3.94 2.25 2.84 3.29  جدار نورگذر
ÛD 3.50 4.41 5.11 2.92 3.68 4.26  در

ÛWB 0.55 0.69 0.80 0.46 0.58 0.67  فضای کنترلنشده
 

 U نمونه تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

١٩-٣-١-٣ مبحث ١٩

 U نمونه تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

١٩-٣-١-٣ مبحث ١٩
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ضریب انتقال حرارت مرجع برای ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی
H  = AW x UW + AR x UR + AF x UF + P x UP + AG x UG x RG 

         + AD x UD + AWB x UWB

H  = AW x UW + AR x UR + AF x UF + P x UP + AG x UG x RG 

         + AD x UD + AWB x UWB

H  = AW x UW + AR x UR + AF x UF + P x UP + AG x UG x RG 

         + AD x UD + AWB x UWB

H  = AW x UW + AR x UR + AF x UF + P x UP + AG x UG x RG 

         + AD x UD + AWB x UWB

ضریب انتقال حرارت طرح برای ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی

١٩-٣-١-١  مبحث ١٩١٩-٣-١-١  مبحث ١٩

١٩-٣-١-٢  مبحث ١٩١٩-٣-١-٢  مبحث ١٩

تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع و طرح 
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع و طرح 
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی
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H  = AW x UW + AR x UR + AF x UF + P x UP + AG x UG x RG 

         + AD x UD + AWB x UWB  +  γ x V 

H  = AW x UW + AR x UR + AF x UF + P x UP + AG x UG x RG 

         + AD x UD + AWB x UWB  +  γ x V ١٩-٣-١-٣  مبحث ١٩١٩-٣-١-٣  مبحث ١٩

تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع و طرح 
برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی

در ویرایش جدید مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان، پیشبینیهایی صورت گرفته است تا به ساختمانهایی 
که در مناطق سردسیر قرار دارند و طراحی آنها به گونهای است که استفاده بهینه از انرژی خورشیدی را میسر 

میسازد، تخفیفهایی تعلق گیرد. 
به همین منظور، برای ساختمانهای گروه ١ از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی که درمناطق با نیاز 
گرمایی زیاد (مطابق پیوست ٣) قرار دارند، میزان ضریب انتقال حرارت مرجع را میتوان به میزان  . V (بر 

حسب وات بر متر) افزایش داد.
در این رابطه   ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع وV  حجم فضای مفید ساختمان به متر مکعب میباشد. 

γ

γ
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محاسبه  ضریب  تصحیح انتقال حرارت مرجع (  ) 
برای ساختمانهای غیرویالیی 

  
 شاخص خورشیدیIS  اینرسی
IS0.02  > IS >=  0.01IS >= 0.02 < 0.01  حرارتی

0.06 0.03 0.00  کم
0.10 0.05 0.00  متوسط
0.12 0.06 0.00  زیاد

 

الزم به توضيح است محاسبه اىن ضرىب اختيارى است و در صورتى از آن استفاده مىگردد که در 
طراحى ساختمان استفاده بهينه از انرژى خورشيدى درنظر گرفته شدهباشد.

اىن ضرىب تنها در مورد ساختمانهاىى که در مناطق گروه ١ از نظر ميزان صرفهجوىى در مصرف 
انرژى با نياز گرماىى زىاد (مطابق پيوست ٣) قرار دارند قابل استفاده مىباشد. 

براى تعيين اىن ضرىب، الزم است اىنرسى حرارتى و شاخص خورشيدى ساختمان تعيين گردد. در 
ادامه، روش محاسبه اىن دو مقدار فيزىکى توضيح داده مىشود. 

نمونه محاسبه ضرىب  بر حسب اىنرسى حرارتى و شاخص خورشيدى
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اینرسی حرارتی

اىنرسى حرارتى خاصيت خازن بودن جدارهاى ساختمان را منعکس مىنماىد. زىاد بودن ىا کم بودن اىنرسى 

حرارتى در مقدار   تأثيرگذار است.  در پيوست ١  روش تعيين گروه اىنرسى حرارتى ساختمان ىا بخشى از آن 
تشرىح گردىدهاست. 

در ادامه مراحل مختلف محاسبه اىنرسى حرارتى و تعيين گروه اىنرسى حرارتى توضيح داده مىشود.
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تعیین جرم سطحی مفید جدار

حالتهای مختلفی برای جدارهای داخلی و خارجی (در پیوست ١) در نظر گرفته شدهاست به شرح زیر میباشد : 
 جدار پوسته خارجی در تماس با فضای خارج•

 جدار مجاور خاک•

 جدار در تماس با ساختمان مستقل دیگر یا فضای کنترل نشده•

 جدارهایی که در داخل فضای کنترل شده ساختمان (یا بخشی از آن)•

برای هر کدام از این حاالت، روش محاسبه جرم سطحی مفید جدار mi توضیح داده شدهاست. 
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 گروهبندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن
محاسبه جرم سطحی مفید ساختمان (یا بخشی از آن) بر مبنای واحد سطح مفید کف آن

M = Σ ( mi . Ai )                    جرم مفید ساختمان 

ma = Μ / Ah  جرم سطحی مفید ساختمان 

تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن
 

 جرم سطحی مفید ساختمان بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید آن
 ma  (kg/m2)

 گروه اینرسی

 کم کمتر از150 
 متوسط مساوی یا بیش از150 و کمتر از 400 

 زیاد مساوی یا بیش از400 
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روش محاسبه شاخص خورشیدی و تعیین گروهبندی 
مربوط به شاخص خورشیدی

Is = Σ(Ai.Si.σi) / V

Ai : مساحت بخش نورگذر i پوسته خارجی ساختمان به مترمربع
Si : ضریب انتقال خورشیدی (مساوی با نسبت انرژی عبور داده شده به انرژی تابیدهشده) برای بخش 

i نورگذر
σi : ضریب کاهش مربوط به موقعیت سطح نورگذر

V : حجم کل فضای کنترل شده ساختمان یا بخش مورد نظر

پیوست ٢  مبحث ١٩پیوست ٢  مبحث ١٩
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ضریب انتقال خورشیدی Si جدارهای نورگذر

 
 

اده نوع شیشه
گی  س
 رن

اده
گی  س
 رن

سی
عکا

 ان

جر
مش

 

اره
جد

 دو

 
  رنگ

گ
یرن
 ب

سبز
 

زی
آبی برن
 

آبی
 

رنز
 ب

ای
یوه

 ج

گ
یرن
 ب

گ
یرن
 ب

4-6 4 6 6 6 6 4 6 6 4  ضخامت  به میلیمتر
 Si 0.86 0.83 0.62 0.70 0.62 0.33 0.24 0.23 0.33 0.52

ضریب انتقال خورشیدی Si جدارهای نورگذر به نوع شیشه، رنگ و ضخامت الیههای جدار نورگذر بستگی 
دارد و با استفاده از جدول زیر تعیین میگردد.
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ضریب کاهش σi مربوط به موقعیت سطح نورگذر

 
موقعیت و جهت  سطح نورگذر 

 زاویه متوسط
 رویت موانع

 شمال غرب شرق جنوب

   θروبروی پوسته  
 

 فضاهای  با  
 استفاده
 مداوم

 فضاهای با
 استفاده
 منقطع

 

0.3 0.4 0.6 0.6 1.0  کمتر از15 درجه 
 بزرگتر یا مساوی15درجه و کمتر از  

25 درجه 
 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بزرگتر یا مساوی 25 درجه 
 

ضریب کاهش σi مربوط به موقعیت و جهت سطح نورگذر و همچنین به زاویه متوسط رویت موانع روبروی 
پوسته بستگی دارد و با استفاده از جدول زیر تعیین میگردد.
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ضوابط رعايت
شده است

ضوابط رعايت
شده است

مناطق با نیاز گرمایی زیاد مناطق با نیاز گرمایی زیاد 

الزم است در طراحى
 عايقکارى حرارتى 
ساختمان تجديدنظر گردد

الزم است در طراحى
 عايقکارى حرارتى 
ساختمان تجديدنظر گردد

> H  > H  (    + γ .V) > H(    + γ .V) > H
دیگر  مناطقدیگر  مناطق

< H  < H  (    + γ .V) < H(    + γ .V) < H

 H محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان
و تعیین بهینه اقتصادی

 H محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان
و تعیین بهینه اقتصادی

معوالً، اولین مرحله تعیین میزان عایقکاری حرارتی مورد نیاز برای رعایت مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان 
محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان H میباشد. پس از اینکه مشخص گردید ضریب طرح تا چه حد با 
ضریب مرجع فاصله دارد، با انجام مراحل محاسبات سعی و خطا و با مطرح کردن اقداماتی که از نظر اقتصادی 
بیشترین توجیه را دارا هستند، ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان کاهش داده میشود تا حدی که کمتر از 
ضریب انتقال حرارت طرح گردد. بدین ترتیب، با مقایسه اقدامات مختلفی که انتظارات مبحث ١٩ را محقق 

کردهاند، راهحلهای بهینه اقتصادی مشخص میگردد. 


