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 چكیده

وره ی فعال و در نتیجه مصرف انرژی در طول د رمایشبه گرمایش و س آنتاثیرگذار در تعیین نیاز  یفاکتورمیزان فشردگی ساختمان 

ر کارکرد . درک چگونگی این تاثیر به وسیله ی طراحان می تواند به انتخاب فرم هایی بیانجامد که عالوه بر سایاستاستفاده ی بنا 

تایج این مقاله به تشریح ندر د. نبرای ساختمان به همراه داشته باشاز نقطه نظر کارایی انرژی  را های معمول، شرایط مناسبی

روش های . همچنین رداخته شده استپمطالعات پیشین بر چگونگی تاثیر گذاری فشردگی ساختمان بر نیاز آن به مصرف انرژی 

لیم که می تواند برای تكرار این تحقیقات در شرایط و اقگشته است  و موارد استفاده ی آن ها مشخص ارایه گیفشردسنجش  معمول

 د.کشور مورد استفاده قرار گیرهای مختلف 

 لمات کلیدیک

 فشردگی و کشیدگی ساختمان، شكل ساختمان، کاهش مصرف انرژی، طراحی اقلیمی، بهینه سازی ساختمان

 

 مقدمه -1

 ساختمان خصوصیات پوسته ی حرارتیاساسی  هایفاکتوراز فشردگی 

د تا حد زیادی می تواند در مراحل  الییله ی فراینلکه تعیین آن  است

ن با هم نحوه ی تبادل حرارتی ساختما جام پذیرد. این فاکتورطراحی ان

 را تحت تاثیر قرار ملی آن خورشیدیمیزان دریافت تابش هم محیط ل 

 د. ده

چه میلزان  که نشان می دهدساختمان  یک فشردگیمیزان 

 قرار گرفته است. هلر چله آناز فضا )متر مکعب( در پوسته ی خارجی 

اختمان فشرده تر باشد میزان این حجلم درلنلی بیشلتر خواهلد یک س

بود. به عبارت دیگر ساختمان های فشرده تر نسلبت حجلم بله سل   

بیشتری دارند ل به ازای یک س   خلارجی مشل، ، فضلای داخللی 

 بیشتری را دارا هستند.

 

 

 

بلر  این فاکتوردر ادامه ابتدا به تشری  چگونگی تاثیرگذاری 

میزان مصرف انرژی ساختمان از دل طریق تلاثیر بلر تبلادل حرارتلی ل 

نتلای  م ایعلات سلس   پرداخته می شلود ل  ساختمان تابش دریافتی

 . گرددنظری آن ها ارایه می انجام شده به همراه تحلی  

بررسی تاثیر فشردگی ساختمان بر میزان تبادل  -2

 حرارتی آن با محیط:

فشردگی ساختمان با مش،  سلاختن میلزان سل   خلارجی آن بلر 

با محیط تاثیر می گذارد. فرم هلای فشلرده از تبادل حرارت ساختمان 

، زیرا هرچه یلک [1]توانایی بیشتری برای حفظ گرما برخوردار هستند 

ساختمان فشرده تر باشد، از س   خارجی کمتری برخوردار است کله 
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به معنای تبادل حرارتی کمتر آن با محیط خارج است. ایلن مسلایه در 

 Shape) "یب شللک ضللر"متللون علمللی معمللور از طریللق معرفللی 

Coefficient.ساختمان بررسی شده است ) 

( یللک سللاختمان از ت سللیم مجمللو  SCضللریب شللک  )

مساحت های س وح خارجی آن بر حجم داخ  دیوارهایش بله دسلت 

 :[2] می آید

SC=   )1( 

از میان دل ساختمان با حجم درلنی یکسان، ساختمانی کله 

( کمتلر( SCاشلته باشلد )ضلریب شلک  )مساحت خارجی کمتلری د

فشرده تر است. از میان همه ی ساختمان های با شلک  مشلابه )مل   

همگی مکعب( ل حجم مسالی، ساختمانی که کمترین ضریب شک  یلا 

حایت "نامیده می شود.  "حایت حد"بیشترین فشردگی را داشته باشد 

 .]3[ ساختمان های مکعبی، یک مکعب مربع با همان حجم است "حد

( ساختمان های با حجم برابر، با هم قاب  SCضریب شک  )

ما اکمتری داشته باشد فشرده تر است.  SCم ایسه اند ل ساختمانی که 

درصورتی که حجم ها مسالی نباشند چنین م ایسه ای م لوب نیست 

زیرا با افزایش ابعاد، حجلم سلاختمان سلریع تلر از مسلاحت خلارجی 

اساس توان سوم ل مساحت بلر اسلاس تلوان  افزایش می یابد )حجم بر

ام دلم ابعاد ساختمان به دست می آید(. از این رل کمیت دیگلری بلا نل

 فشردگی نسبی م رح می شود.

( از ت سللیم Relative Compactnessفشللردگی نسللبی )

، بر ضریب شک  ساختمان مورد بررسلی بله "حایت حد"ضریب شک  

 :]4[دست می آید 

   )2(  

ضریب شلک  سلاختمان ملورد بررسلی ل  SCدر این راب ه 

SCref  ضریب شک  ساختمانی با همان حجم ل حداک ر فشردگی ممکن

 است. "حایت حد"یا همان 

 

( بلرای دل سلاختمان بلا حجلم هلای RCفشردگی نسبی )

متفالت قاب  م ایسه است. بدین معنا که ساختمان هلای بلا فشلردگی 

از حجمشان فشرد تر هستند. علدد فشلردگی نسلبی نسبی بارتر فارغ 

ه بلبین صفر ل یک متغیر است ل حداک ر فشردگی نسبی برابر با یک، ل 

 ساختمان حایت حد متعلق است.

تاثیر فشردگی یا کشیدگی ساختمان بر میزان  -3

 تابش دریافتی:

منظور بررسی تاثیر کشلیدگی ل فشلردگی سلاختمان بلر چگلونگی  به

ای خورشیدی آن، ابتدا نیاز است میزان تابش در جببه هدریافت تابش 

م،تلف ساختمان در طی سال تبیلین گلردد. در طلی ملاه هلای گلرم 

ین تابستان، پ  از بام ساختمان جبهه های شرقی ل غربی آن با بیشتر

تابش خورشیدی مواجه می شوند ل در طی زمستان جبهله ی جنلوب 

 .]5[فت می کند دریا (1)بیشترین تابش را م ابق تصویر 

بنابراین به منظور گریز از تابش هلای ناخواسلته ل دریافلت 

جنلوبی ل  حداک ر تابش های مفید، کشیدگی بیشتر در م اب  جبهه ی

حداق  کشیدگی در م اب  جبهه های شرقی ل غربی حایلت بهینله ای 

 است.

 Shape) "فلاکتور شلک "از این رل شاخ  دیگری به نلام 

Factor میگیلرد کله میلزان ( در م ایعات این حوزه مورد استفاده قرار

 بللر خلل ف کشللیدگی ل فشللردگی سللاختمان را مشلل،  مللی سللازد.

که میزان فشردگی ساختمان را در  "ضریب شک "ل  "فشردگی نسبی"

( که در برخی نوشلتجات بلا SFسه بعد نشان می دهد، فاکتور شک  )

، کمیتلی اسلت کله [6]نیز معرفی شده است  "Aspect Ratio"نام 

   میزان کشیدگی یا فشردگی ساختمان را در دل بعد )پ ن( بررسی
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. دی ماه 1تیرماه. )سمت راست(:  1درجه شمالی. )سمت چپ(:  45(. میزان دریافت تابش سطوح مختلف ساختمان در عرض جغرافیایی 1تصویر )

 (]5[)منبع: 

 

  آیلدل م دار آن از ت سیم طول بنا به عرض آن به دست می  کندمی 

]7[.  

SF=    )3( 

در صورتی که سلاختمان شلک  مسلت یلی نداشلته باشلد، 

، بلرای (2)معمور از مست ی  محلا  کننلده ی آن بله ماننلد تصلویر 

 تبیین چگونگی کشیدگی استفاده می شود.

فشلرده  1برابلر  SFدر میان مست ی  های م،تلف، مربع با 

ترین شک  را داراست. اگلر سلاختمان در م ابل  چهلار جهلت اصللی 

  کمتر از یک نشان می دهد که اضل  SFجغرافیایی قرار گرفته باشد، 

 هلای بزرگتلر از یلک نیلز SFبزرگتر اند، شرقی ل غربی از ضلع جنوب 

 نشان دهنده ی کشیدگی شرقی غربی بنا هستند. 

(، ارتفلا  ل SFعمدتا تح ی ات با محوریلت فلاکتور شلک  )

 SFحجم ساختمان را ثابت فرض می کنند ل انرژی مصرفی را بله ازای 

)نسبت طول به عرض( های م،تلف محاسبه می کننلد. از م ایسله ی 

 . برای اقلیم تح یق را نتیجه گیری نمود SFن بهترین نتای  می توا

اگرچه کشیدگی بیشتر ساختمان ملی توانلد بلرای دریافلت 

تابش بهینه مفید باشلد، چنانکله پلیش از ایلن شکلر شلد، بلا کلاهش 

فشردگی میزان س   خارجی ل در نتیجه تبادل حرارتی سلاختمان بلا 

و  رآیند حاص ، موضل(. تعیین تاثیر ب3محیط افزایش می یابد )تصویر 

 تح یق م ایعات م،تلف در این حوزه بوده است.

 
(. میزان افزایش سطح خارجی ساختمان با افزایش کشیدگی 3تصویر )

((. درصد های سمت چپ میزان افزایش سطح را AR)فاکتور شكل )

نسبت به سطح یک مربع با همان مساحت )و حجم( داخلی نشان می 

سطح خارجی به طور پیوسته افزایش می دهند. با افزایش کشیدگی 

 .(]5[یابد. )منبع: 

ارائه ی مطالعات سنجش تاثیر فشردگی بنا بر  -4

 :یژمصرف انر

ررسی نتای  تح ی ات پیشین نشان می دهد، چگونگی تاثیر فشلردگی ب

]2 ,8 ,9 بر مصرف انرژی ساختمان، تا حد زیادی به اقلیم لابسته است 

ل ارایه ی پیشلنهادات دربلاره ی فشلردگی عموملا  ز این رل بررسی. ا]

 برای یک اقلیم خاص انجام شده اند.

همچنین تاثیر فشردگی بر بار سرمایش ل گرمایش می تواند 

اد ( بر اساس ملوارد یل1تا حدی یا به طور کام  متفالت باشد. جدلل )

 شده نتای  تح ی ات پیشین ل پیشنهادات آن ها را دسته بنلدی کلرده

 است. 
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فاکتور شكل را نشان می دهد. )منبع  W/Lشكل. نسبت (. چگونگی مشخص ساختن فاکتور شكل ساختمان هایی با پالن غیر مستطیل 2تصویر )

 (.[6]با تغییر: 

 
 (. نتایج تحقیقات انجام شده بر فشردگی و کشیدگی مناسب ساختمان. )گردآوری: نگارنده(.1جدول )

 Shape Factor فشردگی پیشنهادی تحقیق آب و هوا
 پیشنهادی

پیشنهاد برای 

 بارهای

 توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرد

 

 

 

 

 

 اینانیچی ل دمبریک
]10[ 

  گرمایش ل سرمایش 2/1:  1 سبتا فشردهن

 وی ل ایناییاکس
]7[ 

  گرمایش 1 شرده ترین حایتف

 یین
]11[ 

  گرمایش - شرده ترین حایتف

 دپکر ل همکاران

]2[ 
  گرمایش - شرده ترین حایتف

 چیراس
]12[ 

 تا 3/1: 1 -

 1 :5/1 

کتاب است ل رلش  سرمایش ل گرمایش

تح یق مش،  

 نیست

 مک کین ل فانگ
]5[ 

 تا  1:1 -

1 :5/1 

  یشسرمایش ل گرما

 دلبرل ل کرارتی-توهوس
]13[ 

  گرمایش ل سرمایش - شرده ترین حایتف

 الردلنز ل همکاران
]14[ 

  ک  بار انرژی - فشرده ترین

 ایبتیچی ل پاسرینی

]9[ 
  گرمایش - شرده ترین حایتف

 

 

 

 

 

 

گرم و 

 اینانیچی ل دمبریک

]10[ 
داک ر کشیدگی )حداق  ح

 فشردگی(

  مایشگرمایش ل سر 2:1

 دپکر ل همکاران
]2[ 

  گرمایش - شردگی مهم نیستف

 دلبرل ل کرارتی-توهوس
]13[ 

  گرمایش ل سرمایش - شرده ترین حایتف

 ارنزی ل همکاران

 [8] 
برای ساختمان با  ک  بار انرژی - شرده ترین حایتف

WWR  اندک 
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 الردلنز ل همکاران معتدل
]14[ 

  ک  بار انرژی - نه خیلی فشرده

 وشه ل همکارانبک
]15[ 

  دمای آسایش - داک ر فشردگیح

 کاتایینا ل همکاران
]16[ 

  بار گرمایش - د اک ر فشردگیح

 مک کین ل فانگ
]5[ 

  سرمایش ل گرمایش 5/1: 1تا  1:1 -

 چیراس 
]12[ 

 تا 3/1: 1 -

1 :5/1 

کتاب است ل رلش  

تح یق مش،  

 نیست

 

در اقللیم سلرد،  به طور کللی اغللب تح ی لات انجلام شلده

تلا  فشردگی بیشتر را پیشنهاد می کنند، اما در اقلیم های گلرم نتلای 

حدی متفالت است. به منظور تبیین دریل  ایلن مسلایه ملی تلوان از 

 استفاده نمود.   ]2[دپکر ل همکاران تحلی  ارایه شده توسط 

چنانکه پیش از این شکر شد، فشردگی بیشتر تبادل حرارتی 

هد ل کشیدگی بیشتر )در صورتی کله ضللع کشلیده در را کاهش می د

 م اب  جبهه ی جنوب باشد( شرایط دریافت تابش را هم در زمسلتان ل

هم در تابستان بهبود می ب،شد. در اقللیم هلایی کله تلابش ضلعیف ل 

اخت ف دمای محیط داخ  ل خارج ساختمان زیاد اسلت ماننلد اقللیم 

یر ارتلی سلاختمان بلیش از تلاثسرد، تاثیر تبادل حرارتی بر بارهای حر

تابش خورشیدی است. بنابراین کشیده ساختن بنا ممکن است بیش از 

ریلق طاینکه شرایط حرارتی را با بهبود تابش دریافتی، م لوب سازد از 

 افزایش تبادل حرارتی مصرف انرژی ساختمان را افزایش می دهد. 

تلابش از دیگر سو در اقلیم های معتدل ل گرم، عموما تلاثیر 

دریافتی جدی است. از این رل افلزایش کشلیدگی ممکلن اسلت تلاثیر 

 م لوبی بر مصرف انرژی بر جای نهد. 

تح ی اتی که فاکتور شک  )نسبت طول به علرض( را ملورد 

ی بین بررسی قرار داده اند، در همه ی اقلیم ها عموما فاکتور شک  های

یم هلای نتای  در اقللرا پیشنهاد می کنند. با این حال  5/1:  1تا   1:1

در  لکه حایت فشرده ی مربع است نزدیک تر  1:1سرد، تا اندازه ای به 

 اقلیم های گرم تا اندازه ای بیشتر است. 

بنابراین هرچه میزان تاثیر تابش خورشیدی بر کل  مصلرف 

انرژی ساختمان بیشتر باشد، فرم بهینه بله سلمت کشلیدگی بیشلتر ل 

شتر باشد، به سمت فشردگی بیشتر تغییلر هرچه تاثیر تبادل حرارتی بی

می یابد. از آنجا که به جز اقلیم، فاکتور های دیگری نیلز ماننلد میلزان 

( ل میلزان SHGHل  U-valueعایق حرارتی دیوارها، جلن  پنجلره )

( در میزان تاثیر تابش ل تبادل حرارتی تغییر ایجاد می WWRپنجره )

 ارد به دست آید.کنند، فرم بهینه باید م ابق با این مو

 نتیجه -5

ن تمادر این م ایه به بررسی چگونگی تاثیر گذاری میزان فشردگی ساخ

این  ت. بدین منظور ارتبا سبر نیاز آن به مصرف انرژی پرداخته شده ا

ی فاکتور با تبادل حرارتی ساختمان با محیط ل دریافت تابش خورشلید

تبیین گشته است. رلش های بررسی فشردگی ساختمان در م ایعلات 

گرفلت  ل نتای  این م ایعات مورد تحلی  ل م ایسه قراراین حوزه ارایه 

 است. 

با توجه به مجمو  مباحث انجام شده، می توان نتای  زیلر را  

 برای این تح یق ارایه کرد:

اشکال فشرده تر تبادل حرارتی کمتری با محیط ایجاد ملی  -

دریافت تابش خورشلیدی در اشلکال کشلیده تلر  کنند، اما

 غربی( به نحو م لوب تری اتفاق می افتد. -)شرفی

هلای م،تللف، سلاخت هلای  WWRاقلیم هلای م،تللف،  -

حرارتی م،تلف جداره ها ل سایر فاکتورهایی که بلر میلزان 

تابش دریافتی ل تبادل حرارتی موثر هستند میزان کشیدگی 

دهند. فشردگی کمتر تنهلا در مناسب را تحت تاثیر قرار می 

صورتی ممکن است به بهبود شرایط حرارتی بیانجامد که بلا 

 کشیدگی مناسب همراه شود. 

یک مربع در م ایسه با مست ی  تبادل حرارتلی کمتلری بلا  -

محیط ایجاد می نماید، اما تابش شرقی ل غربی بیشتری نیز 

غربی مست ی (. -دریافت می کند )با فرض کشیدگی شرقی



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

از این رل بررسی نسلبت مناسلب طلول بله علرض )فلاکتور 

اختمان در هر اقلیم برای تعیلین کشلیدگی بهینله شک ( س

 ضرلری است.
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