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Impact of Geometric Indicators on Residential Thermal 
Behavior in Hot Arid Climate (Case Study: Yazd)

[1] Climate and architecture [2] Design with Climate: Bioclimatic approach to architectural 
regionalism [3] Floor Shape Optimization for Green Building Design [4] Handbook on 
energy conscious buildings [5] Building Form as an Option for Enhancing the Indoor 
Thermal Conditions [6] Building Form and Environmental Performance: Archetypes, 
analysis and an arid climate [7] Architectural Solutions to Increase the Energy Efficiency of 
Building [8] Shape factor as an indicator of heating energy demand [9] Analytical comparison 
of climatic zoning in southern Iran coupon-travertine method and Goyony’s comfort criteria 
[10] Effect of Building form and urban pattern on energy consumption of residential 
buildings in different desert climates [11] Indoor air quality guide [12] Natural Lighting in 
the traditional Kashan’s house case study of the house of amari [13] The Role of Domed 
Shape Roofs in Energy Loss at Night in Hot and Dry Climate (Case Study: Isfahan Historical 
Mosques Domes in Iran)

The existence of a crisis such as a climate change and greenhouse gas emissions, due to the 
excessive consumption of energy and the share of buildings in it, is one of the global problems 
that is undeniable. On the other hand, the influence of geometric indicators on thermal behavior 
has been experienced over decades in the nature of animals and plants. Historically, Architects 
have always tried to create appropriate solutions with the intention of providing a comfort 
zone for human in line with the climate. Choosing the form and scales are from the solutions 
adopted.
This study tries to study the contribution of each of the effective geometric indicators by using 
a software simulation method as well as being a step to provide the principles for choosing 
the volumes by architects and designers. With this purpose and with studying the previous 
researches, the most important indicators and used methods were identified and selected. 10 
volumes including 5 simple volumes and 5 volumes of the compound that are more abundant 
among other residential forms, especially in hot and arid climate, were selected in four floors 
with residential use. The contribution of each geometric indicator has been investigated by 
simulating the thermal behavior of each volume in Autodesk Ecotect Analysis software and 
Design-Builder software.
The simulation results indicate that after the form of the building, the relative compaction 
indicator, and then the proportion of the surface of the south facade are more important. In 
addition to geographic indicators, east-west orientation provides the optimal response to the 
total annual energy consumption of the building.
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  چکیده
واسطه مصرف  ای به اقلیم و افزایش گازهای گلخانههایی مانند تغییر  بحران
ها در آن بر کسی پوشیده نیست. تاثیر  رویه انرژی و سهم ساختمان بی

ها به تجربه در طبیعت جانوران  های هندسی بر رفتار حرارتی در طول دهه شاخص
و گیاهان نیز تجربه شده است. معماران نیز در طول تاریخ با اتکا به قوانین 

های مناسب برای تامین شرایط آسایش  اند راه حل همواره سعی کرده طبیعت
ها در راستای تطابق با اقلیم ایجاد کنند که انتخاب فرم و تناسبات وابسته،  انسان

کارگیری از روش  از آن جمله است. تحقیق حاضر با رویکردی نوین ضمن به
های هندسی موثر  کند تا سهم هر یک از شاخص افزاری تالش می سازی نرم شبیه

ام توسط معماران و را بررسی و گامی در راستای ارایه اصول در گزینش احج
ترین  های پیشین، مهم با این هدف و با مطالعه پژوهش طراحان بردارد،

حجم شامل پنج  ۱۰ها شناسایی و گزینش شدند.  ها و پرکاربردترین روش شاخص
های  را میان سایر فرم حجم ساده و پنج حجم مرکب که فراوانی بیشتری

دهند، در چهار طبقه  ویژه در اقلیم گرم و خشک به خود اختصاص می مسکونی به
سازی رفتار حرارتی هر یک در دو  و با کاربری مسکونی انتخاب شدند. با شبیه

های هندسی بررسی شد.  بیلدر سهم هر یک از شاخص افزار اکوتکت و دیزاین نرم
از آن است که پس از فرم ساختمان، شاخص  ها، حاکی سازی نتایج شبیه

جای فشردگی و پس از آن نسبت سطح جبهه جنوبی از  فشردگی نسبی به
های هندسی،  . همچنین عالوه بر شاخصر هستنداهمیت بیشتری برخوردا

ترین پاسخ را در مجموع مصرف انرژی ساالنه  غربی بهینه -گیری شرقی جهت
  نماید. ساختمان فراهم می

  ساختمان حرارتی رفتار پایدار، معماری هندسی، های شاخص فشردگی، :ها هکلیدواژ
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  مقدمه

رو در خصوص تخریب محیط زیست از  های پیش با وجود چالش
های فسیلی، معماران  سوختجمله تغییر اقلیم و کاهش روزافزون 

های پایداری را تعیین و به بررسی  ها و شاخص و شهرسازان مولفه
های معماری موثر بر آن  رفتار حرارتی ساختمان و تصمیم

های  عنوان یکی از شاخص اند. بررسی تطابق اقلیمی به پرداخته
معماری پایدار، به نقش ترکیب عناصر ساختمانی با توجه به شرایط 

گیری، استقرار در  ی تاکید دارد (عواملی مانند تناسبات، جهتاقلیم
  سایت، نسبت سطح به حجم، بافت و غیره).

رسد که از میان کلیه  با مطالعه بر پیشینه موضوع چنین به نظر می
متغیرهای موثر بر رفتار حرارتی ساختمان، نباید از مشخصات 

در حقیقت هندسی ساختمان و ابعاد کالبدی غافل ماند که خود 
اولین سد حرارتی برای ممانعت از ورود عوامل نامطلوب محیطی 

رساندن سطح خارجی و کاهش حجم یا افزایش آن  است. به حداقل
کاررفته در معماری  از جمله راهکارها و اصول تجربی اقلیمی به

، اما این نسبت تا کجا پاسخگو است یا عوامل [1]پیشینیان است

بودن نسبت سطح  کدامند؟ در صورت ثابتکننده این نسبت  کنترل
های هندسی در رفتار  به حجم ساختمان، کدامیک از شاخص

حرارتی آن تاثیرگذارتر هستند؟ و سئواالت غیره از سئواالتی هستند 
که این پژوهش در راستای پاسخ به آنها شکل گرفته است. بنابراین 

با نسبت به میزان مصرف انرژی در احجام پرکاربرد در ساختمان 
سطح به حجم یکسان کمتر پرداخته شده است. براساس منابع 

اند که از  موجود، احجامی برای اقلیم گرم و خشک توصیه شده
  نسبت سطح به حجم کمتری برخوردار باشند.

های  نمودن نسبت در راستای تکمیل مطالعات پیشین و کاربردی
ی مصرف های هندسی و فرم رو موثر، در این مقاله تاثیر شاخص

های مسکونی با نسبت سطح به حجم  ساالنه انرژی ساختمان
حجم شامل  ١٠یکسان، مطالعه شد. در این پژوهش نمونه احجام از 

اند  پنج حجم ساده و پنج حجم مرکب که در چهار طبقه فرض شده
در اقلیم گرم و خشک و شهر موردی یزد مطالعه شدند. ضرایب 

شده براساس مصالح مرجع  انتقال حرارت مصالح درنظرگرفته
افزارها تعریف شده و  در نرم ١٩مقررات ملی ساختمان مبحث 

افزاری، به لحاظ میزان مصرف  سازی نرم درنهایت به کمک شبیه
  انرژی با یکدیگر مقایسه و تحلیل شدند.

  
  هندسی های شاخص

"فرم و تناسبات ساختمان چه تاثیری بر رفتار حرارتی آن دارند؟" 
 ویکتورتوسط  ١٩٦٣بار در سال  ست که نخستیناین پرسشی ا

های وی در مورد  . براساس یافته[2]مطرح و بررسی شد اولگی
ساختمان فرضی یک طبقه در چهار اقلیم، تناسباتی در پالن تعریف 

های اخیر، ذهن بسیاری از  ویژه در دهه شده است. در ادامه و به
است، اما ارتباط معماران و شهرسازان به این مساله معطوف شده 

صورت پرسشی ناتمام  بین شکل بنا و نیاز حرارتی آن همچنان به
های مختلفی در خصوص رابطه بین شکل  باقی مانده است. نظریه

ساختمان و انرژی مصرفی آن وجود دارد که به برخی از آنها اشاره 
پیکربندی  پوستهو  گیری انتخاب شکل مطلوب، جهت شود، می
طور کلی فرم  . به[3]دهدکاهش  %٤٠رژی را حدود تواند مصرف ان می

مناسب خورشیدی آن است که سطح پوسته جنوبی آن زیاد باشد، 
اندازی در فصل تابستان روی خود را داشته باشد، از  قابلیت سایه

های هرم یا هرم ناقص در  های مقعر و محدب پرهیز شود و فرم فرم
 باشد. شکل تواند کارآمد نزدن خط آسمان می صورت برهم

ساختمان، فاصله و پیکربندی آن در محله بر هر دو عوامل 
ذارند. آنها نقش بزرگی در تعیین میزان گ ثیر میاخورشیدی و باد ت

شده توسط سطح ساختمان و جریان هوا در اطراف آن  پرتو دریافت
ترین و بیشترین تاثیرات  از مهم بهشبراساس تحقیقات  .[4]دارند

نسبت سطح به حجم و همچنین نسبت طول به  ها، در هندسه فرم
های هندسی مختلف با  ها با شکل . فرم[5]عرض ساختمان دارد

 نمایند که همان ضریب حجم یکسان، سطوح مختلفی را تعریف می
تواند در نحوه  است. این ضریب می (SVR)نسبت سطح به حجم 

ز نور ارتباط ساختمان با محیط پیرامون از منظر میزان برخورداری ا
باعث افزایش پرت حرارتی در فصول سرد و نیز دریافت بیشتر  SVRو تهویه طبیعی نیز کارآمد باشد. از جهتی دیگر افزایش نسبت 

  .[6]شود انرژی گرمایی در فصول گرم سال می
فشردگی رسد که هر چه میزان فشردگی ( از سوی دیگر، به نظر می

نسبی طبق تعریف نسبت سطح جانبی حجم مرجع به سطح جانبی 
منظور از حجم مرجع، حجمی ساختمان یا حجم مورد نظر است؛ 

است مکعب یا کره که با نمونه حجم مورد نظر به لحاظ مترمکعب 
حجمی معادل است) ساختمان بیشتر باشد، رفتار حرارتی 
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. در [7]دهد ز خود بروز میویژه در اقلیم مورد بحث، ا تری به مناسب
عنوان  منابع دیگر، فشردگی ساختمان در بسیاری از موارد به

شود. در مقایسه بین  کار برده می شاخص "فاکتور شکل" به
های طراحی معماری، فاکتور شکل  های معماری یا راه حل کانسپت

عنوان  شود و نه به عنوان مالکی برای ارزیابی استفاده می تواند به می
کلی از حجم که کارآیی انرژی را تایید نماید. بنابراین در فرآیند ش

عنوان شاخصی در ارزیابی نیاز حرارتی  تواند به ریزی می برنامه
. طبق اولین تعریف فاکتور شکل نسبت بین [8]ساختمان به کار رود
شده ساختمان به حجم گرم آن است، طبق  کاری سطح خارجی عایق

رجی به سطح کف ساختمان که به آن تعریف دوم نسبت سطح خا
هایی که در  . از دیگر شاخص[8]شود بازدهی هندسی نیز گفته می

و  توان به فشردگی نسبی ها اشاره شده می مطالعات پیشین بدان
 پاراسونیسای که  گونه بازدهی هندسی نسبی نیز اشاره نمود به

منظور تعیین فشردگی ساختمان  ضریب بازدهی هندسی را به
. بازدهی هندسی طبق تعریف نسبت سطح جانبی [7]کند توصیه می

  ساختمان به سطح کف است.
فشردگی طبق تعریف قابلیت حجم ساختمان برای گنجاندن و 
محدودکردن حداکثر فضاهای کاربردی داخلی توسط سطوح خارجی 

  ها، بام و کف است. رجی، پنجرهآن اعم از دیوارهای خا
  

  یزد اقلیم
دقیقه، عرض جغرافیایی ٢٤درجه و ٥٤یزد در طول جغرافیایی 

متر واقع شده است. ١٢٣٠دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ٥٤درجه و ٣١
های مختلف  این شهر با توجه به گستردگی دارای ایستگاه

گاه هواشناسی است که در این پژوهش از اطالعات ایستگاه فرود 
بندی میان اقلیمی منطقه  شهید صدوقی استفاده شد. براساس پهنه

ای و خشک در  حاره  نیمه یزد در محدودهگرم و خشک ایران، 
  ).١(نمودار  [9]قرار گرفته است (BWhs)تابستان 

  

  
  یزد شهر اقلیمی نمودار )١نمودار 

  
  پژوهش انجام روش و مراحل

  شدند:در اجرای پژوهش مراحل زیر انجام 
)، تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع ١ تعریف احجام (جدول

) در اقلیم ٢ (جدول ١٩ها از مقررات ملی ساختمان مبحث  جداره
و اکوتکت  ٤.٣.١.١بیلدر  افزار دیزاین سازی در دو نرم مورد نظر، شبیه

  .ها تحلیل شدند و در نهایت خروجی ٢٠١١
هایی در یک یا چند اقلیم در نقاط مختلف  در مطالعات پیشین فرم

اند. برخی  و بسته به انتخاب محقق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته
اند که اغلب  ها از یک مدول حجمی تکرارشونده پدید آمده از آن فرم

اند و براساس نسبت سطح به حجم  دارای سطح اشغال یکسان بوده
آورند، رفتار حرارتی آنها مورد  ی که پدید میو فشردگی متفاوت

بررسی قرار گرفته است. لکن در عرض جغرافیایی مورد نظر، 
پژوهشی کاربردی صورت نپذیرفته است. از جمله دالیل انتخاب 

گونه بیان نمود که عالوه بر آن  توان این احجام بستر مطالعه یزد، می
دهد،  خود اختصاص می که پهنه قابل توجهی از سرزمین ایران را به
ای بارز از طراحی پایدار  دارای سابقه سکونت شهری طوالنی و نمونه

نیز است. همچنین در رابطه با منطق انتخاب احجام موردی، میزان 
فراوانی احجام در معماری پیشین و عصر حاضر مالک اصلی بوده 

. [11]تعریف شده است C°۲۷تا  C°۲۲. دمای آسایش [10]است
حجم مرکب تعریف شدند  ٥حجم ساده و  ٥حجم شامل  ١٠ن بنابرای
صورت منفرد و بدون همسایگی  ها به ) ساختمان٢و  ١های  (شکل

خور آنها در ضلع جنوب معادل  اند و درصد سطوح شیشه فرض شده
% سطح جداره است که براساس نتایج مطالعات پیشین در نظر ٢٠

مطالعات گذشته، از . همچنین با توجه به [12]گرفته شده است
ها دارد،  تری در این اقلیم آنجایی که بام تخت رفتار حرارتی مناسب

های  سازی . در شبیه[13]صورت تخت فرض شده است بام به
گیری برای احجام نمونه در نظر گرفته شد. ابتدا  شده دو جهت انجام

درجه مایل به شرق براساس ١٠غربی و دیگری جهت  - جهت شرقی
شده در منابع پیشین است.  افزار اکوتکت و توصیه خروجی نرم

طبقه  ٤های مسکونی مورد بحث معادل  همچنین ارتفاع ساختمان
شده نسبت سطح به  سازی اند. عالوه بر این احجام شبیه لحاظ شده

  حجم یکسان دارند.
اند.  حجم ارایه شده ١٠مشخصات هندسی هر  ٤و  ٣های  در جدول

ها با یکدیگر  مونه به لحاظ برخی شاخصبا توجه به آن که احجام ن
یکسان هستند اما در عمل رفتار حرارتی مختلفی از خود بروز 

ها یا  رسد که برخی از نسبت دهند. بنابراین چنین به نظر می می
توانند مالک و معیار کافی در  تنهایی نمی های هندسی به شاخص

توان  میها باشند. از آن جمله  تشخیص عملکرد حرارتی ساختمان
به نسبت سطح به حجم، نسبت طول به عرض، بازدهی هندسی و 
غیره اشاره کرد، چرا که با وجود تفاوت در رفتار حرارتی، هر دو حجم 

توانند دارای بازدهی هندسی یکسان باشند.  فشرده و غیرفشرده می
تری در تعیین  های مناسب بنابراین فرم و فشردگی نسبی مالک

  بود.مصرف انرژی خواهند 
  

  نمونه احجام مشخصات )١جدول 
  ۱۰  تعداد احجام
  حجم مرکب ۵حجم ساده+ ۵  نوع احجام

  ۴  تعداد طبقات
  متر۲۵/۳  ارتفاع کف تا کف

  متر۱۳  ارتفاع کل
  مسکونی  کاربری

  SVR  ۵/۰ضریب شکل 
  مسطح  شکل سقف

  
ها براساس مقررات ملی  مشخصات ضرایب انتقال حرارت جداره )٢ جدول

  ١٩ساختمان مبحث 
  ۱۹مطابق ضرایب مرجع مبحث   جداره
  ۱.۰۱  دیوار

  ۰.۶۳  بام تخت
  ۰.۶۳  کف در تماس با زمین

  ۳  جدار نورگذر
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 شده سازی مدل ساده احجام )١شکل 

  

 
  شده سازی مدل مرکب احجام) ٢شکل 

  
 نمونه احجام هندسی مشخصات )٣جدول 
سطح دیوار   احجام

  جنوبی
مساحت پنجره 

(m2)  
محیط به مساحت 

  کف
طول مشخصه 

(Lb=L/W)  
دیوار جنوبی سایر 
  سطوح قائم

سطوح افقی به 
 قائم

بازده هندسی 
S/A  

بازده هندسی 
  نسبی

  ٠٥/١ ٥٨/١ ٢٣/٠ ٢٨/٠ ٣/١  ٣٣/٠ ٨٨/٣٥ ١:١.٣٤/١٧٩مستطیل
  ٠٥/١ ٥٨/١ ٢٣/٠ ٣١/٠ ٦/١  ٣٣/٠ ٥٦/٤٠ ١:١.٦٨/٢٠٢مستطیل
  ٠٥/١  ٥٨/١ ٢٣/٠ ٣٣/٠ ٢  ٣٣/٠ ٨/٤٦ ٢٣٤ ١:٢مستطیل
  ٠٥/١  ٥٨/١  ٢٣/٠ ٢٥/٠  ١  ٣٣/٠ ٢/٣١ ١٥٦ مربع
  ٠٥/١  ٥٨/١ ٢٣/٠ ٢٥/٠ ١  ٣٣/٠ ٥٠/٢٤  ٤٦/١٢٢ دایره

H ٠٥/١ ٥٨/١ ٢٣/٠  ٢/٠ ١ ٣٣/٠ ٤٣/٥٣  ١٥/٢٦٧  
L ٠٥/١  ٥٨/١ ٢٣/٠ ٢٥/٠ ١ ٣٣/٠ ٦/٤١ ٢٠٨  
O ٦٩/٠ ٠٤/١ ٤٦/٠ ٢٥/٠ ١ ٣٣/٠ ٤/٦٢ ٣١٢  
T ٠٥/١ ٥٨/١ ٢٣/٠ ٣/٠ ٥/١ ٣٣/٠ ٥/٥٨ ٥/٢٩٢  
U ٠٥/١ ٥٨/١ ٢٣/٠  ٢٥/٠ ٥/١ ٢٧/٠ ١٦/٥٦ ٨/٢٨٠  
  

 نمونه احجام هندسی مشخصات )٤جدول 
  مساحت کف  احجام

)A(؛ مترمربع 
  مساحت جانبی

)S مترمربع)؛  
  حجم

 (مترمربع)
  محیط
  (متر)

سطح جانبی 
  مرجع حجم

  فشردگی نسبی
(RC:Sr/Sb) دیوار جنوبی حجمA/V 

 ٣١/٠  ٠٩/٠ ٩٩/٠ ٥٣/٩٢١  ٨٢/٤٨ ٤٣/١٩٠٣ ٥/٩٢٧ ٤٢/١٤٦ ١:١.٣مستطیل
 ٣١/٠  ١٠/٠ ٩٨/٠ ٢/٩٤٥  ٧/٥٠ ٣/١٩٧٧ ٣/٩٦٣ ١/١٥٢ ١:١.٦مستطیل
 ٣١/٠  ١٠/٠  ٩٦/٠ ٨/٩٨٥  ٥٤ ٢١٠٦ ١٠٢٦  ١٦٢ ١:٢مستطیل
 ٣١/٠  ٠٨/٠  ٩٩/٠  ٣٥/٩١١  ٤٨  ١٨٧٢ ٩١٢ ١٤٤ مربع
 ٣١/٠  ١٠/٠  ٠٨/١ ٥٣/٧٧٥  ٦٨/٣٧ ٥٢/١٤٦٩ ٩٢/٧١٥  ٠٤/١١٣ دایره
H ٣١/٠  ٠٦/٠ ٧٦/٠ ٩٥/١٥٧٨  ٦/١٠٩ ٨٥/٤٢٦٩ ٧/٢٠٨١ ٤٥/٣٢٨  
L ٣١/٠  ٠٨/٠  ٩/٠ ١١٠٤  ٦٤ ٢٤٩٦ ١٢١٦ ١٩٢  
O ٣١/٠  ٠٦/٠ ٢/١ ٦٨/١٤٤٦  ٩٦ ٣٧٤٤ ١٢٠٠ ٢٨٨  
T ٣١/٠  ١٠/٠ ٨٦/٠ ١٦/١٢٢٧  ٧٥ ٢٩٢٥ ١٤٢٥ ٢٢٥  
U ٣١/٠  ٠٨/٠ ٨٢/٠ ٥٦/١٣٤٨  ٠٦/٧٢ ٦/٣٣٦٩ ٦/١٦٤١ ٢/٢٥٩  

  
  بندی جمع و سازی شبیه استنتاج

رفتار  ٣و  ٢بیلدر در نمودارهای  افزار دیزاین های نرم براساس خروجی
حرارتی و نیاز گرمایشی و سرمایشی احجام در طول سال قابل 

غربی،  -گیری شرقی که براساس جهت ٢مشاهده است. طبق نمودار 
رسد که در میان احجام  سازی صورت پذیرفته، چنین به نظر می مدل

ترتیب کمترین و بیشترین  به ١:٢ستطیل و م ٦/١:١ساده، مستطیل 
دهند. در میان احجام مرکب  نیاز گرمایشی را به خود اختصاص می

  وجود دارد. Hبا بال شرقی و  Lاین رابطه بین احجام 
در خصوص نیاز سرمایشی نتایج حاکی از آن است که در احجام 
ساده، کمترین و بیشترین نیاز سرمایشی به احجام استوانه و 

اختصاص  Hو  Lو در میان احجام مرکب به حجم  ١:٢یل مستط
طور کل مجموع مصرف انرژی ساالنه در احجام ساده کمتر از  دارد. به

احجام مرکب است. بدیهی است که بافت شهر و نحوه ارتباط 
ها با یکدیگر بر این نتایج تاثیرگذار خواهد بود که  ساختمان

اس نتایج حاصل از طلبد. بنابراین براس پژوهشی دیگر را می

رسد که فرم ساختمان با درنظرگیری  ها چنین به نظر می سازی شبیه
میزان فشردگی نسبی آن مالک معتبرتری در تعیین رفتار حرارتی 

ها خواهند بود. ضمن آن که در اقلیم گرم و خشک یزد  ساختمان
و  Lترین و احجام  نامناسب ١:٢و مستطیل با نسبت  Hاحجام 

ترین احجام بوده و  استوانه در مجموع مناسبمکعب مربع و 
کمترین مجموع مصرف انرژی در سال را به خود اختصاص 

غربی،  - گیری شرقی دهند. همچنین براساس نتایج، در جهت می
  نماید. ها بروز می ترین رفتار حرارتی از ساختمان مناسب

های اکوتکت را در سال  سازی خروجی شبیه ٥و  ٤نمودارهای 
دهد. هر چند که  واحد سطح هر ساختمان نمایش میبراساس 

افزار  افزار مطابق بر یکدیگر هستند، اما نرم نتایج هر دو نرم
تر در  گیری از روابط پیچیده  بیلدر با توجه به ساختار و بهره دیزاین

  محاسبات، دقت باالتری برخورداری دارد.
بحث در احجام مورد  شود در راستای تکمیل مطالعات پیشنهاد می

  ها شهری نیز مورد بررسی قرار گیرند. الگوهای بافت
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خروجی غربی  -گیری شرقی نمودار رفتار حرارتی احجام نمونه در جهت) ٢نمودار 
  بیلدر دیزاین

  

  
درجه جنوب شرقی ١٠گیری  نمودار رفتار حرارتی احجام نمونه در جهت) ٣نمودار 

  بیلدر خروجی دیزاین

  
   افزار اکوتکت غربی براساس خروجی نرم -گیری شرقی نمودار رفتار حرارتی ساالنه احجام نمونه در جهت) ٤نمودار 

  

  
  افزار اکوتکت درجه شرقی براساس خروجی نرم١٠گیری  نمودار رفتار حرارتی ساالنه احجام نمونه در جهت )٥نمودار 
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  گیری نتیجه
ای بر میزان  کننده فرم و تناسبات اجزای ساختمان نقش تعیین

ها دارند. هدف از این مقاله بررسی و  مصرف انرژی ساالنه ساختمان
ویژه در اقلیم گرم و خشک با توجه به  های متداول به مقایسه فرم
منظور  های هندسی آنها بوده است تا اصولی را به شاخص
ان ارایه نماید. بنابراین چنین به های طراحان و معمار گیری تصمیم
تنهایی شرط کافی در  های هندسی به رسد که برخی از نسبت نظر می

ها نیستند. از آن جمله نسبت  تشخیص رفتار حرارتی ساختمان
سطح به حجم، نسبت طول به عرض، فشردگی و امثال آن است که 

، ای که براساس نتایج گونه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت به
های مذکور یکسان، رفتار  مشاهده شد احجام مختلف با نسبت

رسد که در شرایط  حرارتی مختلفی را بروز دادند. لذا به نظر می
انداز با  مناسب احجام متداول در اقلیم مورد بحث، احجام خود سایه

غربی از نظر مصرف  -گیری شرقی فشردگی نسبی بیشتر در جهت
رف را به خود صکمترین میزان مانرژی در تابستان و زمستان، 

توان اظهار داشت که در طراحی  دهند. بنابراین می اختصاص می
ها بر رفتار  مرتبه عالوه بر تاثیر همجواری های کوتاه ساختمان

های  تواند در گام حرارتی، محاسبه فشردگی نسبی احجام می
  طراحی با رویکرد کاهش مصرف انرژی راهگشا باشد.نخستین 

  
وسیله از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر  بدینقدردانی: تشکر و 

 خسرو دانشجوو جناب آقای دکتر  شمیرانی سیدمجید مفیدی
 .شود دریغشان قدردانی می های بی واسطه حمایت به
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