
 

 
 

 
   

  معماريگروه آموزشی 
  

 معماري پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان: پذیري مساکن با اقلیم کاشانمجتمع مسکونی با رویکرد انطباق

 :استاد راهنما جناب آقاي دکتر اخترکاوان
  :مشاور / دومي راهنما استاد خانم دکتر منصوره طاهباز 

  جو:انشد سیاوش جاللی 
     

  کلیدي:واژه هاي  سازي بافت مسکونی، اقلیم، کاشان، مجتمع مسکونی، انرژي، شبیه
شویم. و از  توجهی به آن روبرو می اي است که هرروزه بیشتر از پیش با عواقب بی بحران انرژي در جهان مسئله

ورت توجه ویژه درصد از مصرف کل انرژي در کشور ماست، ضر 40آنجا که سهم بخش مسکونی در حدود 
 بافتدانیم  معماران و طراحان در نخستین گام طراحی فضاهاي مسکونی بسیار قابل توجه است. از طرف دیگر می

 و جنوبی-شمالی اصلی معابر از متراکم مسکونی محالت و است شطرنجی عمدتا شهرها از بسیاري در معاصر
 ایجاد تابستان و زمستان در نامناسب خرد افلیم فرعی، رمعاب این در. برخوردارند غربی-شرقی باریک و فرعی معابر
 در آفتاب نداشتن دلیل به و گرما افزایش با تابستان در سایه نداشتن دلیل به عمیق، و باریک معابر این. شود می

گیري بسیاري از فضاها از  بهرهدرصد شمالی امکان 60گذاري  . بعالوه نحوه تودهاند مواجه سرما افزایش با زمستان
نور و گرماي خورشید را از فضاهاي میانی و انتهایی قطعات گرفته است. حال مسئله مورد مطالعه در پروژه حاضر، 

هاي حاصل از نحوه  جستجو براي یافتن راهکارهایی براي بهبود وضع موجود، با درنظر گرفتن محدودیت
سازي انرژي به بررسی رفتار حرارتی  افزارهاي شبیه با استفاده از نرمگذاري مذکور است. در این راستا  توده

ها انجام گرفت. در ادامه رفتار حرارتی مصالح متداول در گذرها  سازي جداره هاي متداول پرداخته شد و بهینه جداره
رغم تمام  توان گفت علی مورد بررسی قرار گرفت و مصالح جایگزین، پیشنهاد و آنالیز شدند. در انتها می

ها شامل انتخاب صحیح  سازي جداره برده در ساختار موجود با اتخاذ راهکارهایی براي بهینه هاي نام محدودیت
جویی در  توان به میزان قابل توجهی صرفه ها، می مصالح، درصد بازشو مناسب و عمق و راستاي مناسب سایبان

 مسکونی دست پیدا کرد. ر یک بافتمصرف انرژي براي هر واحد ساختمانی و مقدار چشمگیري د
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