
 

 
 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد معماري

 کویري حیاط مرکزي در معماري پایدارمحیطی بررسی تاثیر  ده هنر و معماري کاشان با رویکردطراحی دانشک    عنوان:

 آقاي دکتر مهدي اخترکاوان       استاد راهنما: 

 خانم دکتر منصوره طاهباز    :  مشاوراستاد 

 نسرین عباسی           دانشجو: 

 مرکزيدانشگاه، اقلیم، حیاط معماري پایدار، آسایش حرارتی،واژه هاي کلیدي: 

 چکیده :

هاي اطراف حیاط همگی به کناري گذاشته شدند و جاي خود را ها و حجرهمدارس سنتی ما با حیاط مرکزي ،حوض و ایوان

اقلیم خود  با  اند و آموزش علم در بناهایی رواج یافته کههاي پشت سرهم در راهروهاي طویل بی احساس دادهبه اتاق

در  با اصول معماري پایدار مغایرت دارند، و کنندهماهنگی ندارند از نظر تامین شرایط آسایش رضایت ساکنان را فراهم نمی

بوسیله بکارگیري  را براي ساکنان امن و راحت زندگی سال امکان مناطق کویري ما در طول هزاران حالیکه معماري

اهمیت  به توجه دارد، با سعی حاضر لذا تحقیقفراهم کرده است.  فضاهاي بازش در طراحی بناها و عناصر معمارانه

اوج  و تابستان گرماي اوج در کاشان در دانشگاه مرکزي متفاوتسه حیاط بررسی با مرکزي در پدیداري معماري پایدارحیاط

  ساکنان بپردازد. در تامین آسایشو ارزیابی توانایی آن  مرکزيعنصر حیاط مطالعة به زمستان، سرماي

 مرکزي به دو صورت اقلیمی و تاریخی، فرهنگی، اجتماعی انجام گرفت :حیاطدر این تحقیق ارزیابی کارایی 

 نیاز تقویم در ها داده تحلیل و کاشان براي ترسیم سینوپتیک ایستگاه آماري هاي استفاده از داده -1اقلیمی : ارزیابی در 

 از استفاده با میدانی هايبرداشتانجام  -2هاي میدانی. و همچنین مقایسه با داده خورشید حرکت مسیر نقشه ٬ اقلیمی

جهانی و  دماي اقلیم ها با کمک شاخصهاي این دستگاهو تحلیل داده DATALOGGER و  WBGT دستگاه

 استفاده با اجتماعی ارزیابیدر انجام شده است و  سینوپتیک ایستگاه آماري هاي داده ترسیم نمودارهاي ایزوترم و مقایسه با

و هنر با در دانشکده معماري  یک مکان اجتماعی زندهمرکزي براي تبدیل شدن به حیاطاي میزان توانایی از منابع کتابخانه

 تمرکز برفاکتورهاي رفتاري و فرهنگی و اجتماعی، اهمیت حریم بررسی شده است.

حیاط به محیطی اجتماعی براي به تاثیر حریم و آسایش و امنیت در تبدیل  توان می پژوهش مهم این دستاوردهاي از

کننده گیري، نوع مصالح دیوارهاي احاطهجهتهاي موقتی اشاره کرده و تاثیر عواملی چون میزان محصوریت، انجام فعالیت

ر تعدیل شرایط خرده اقلیم و ایجاد کننده حیاط داحاطه و تاثیر فضاهايجریان باد ریز ،استفاده از وجود درختان برگحیاط، 

داد که در دانشگاه کاشان در طول سال نوسانات دمایی و رطوبت  نشان هاي میدانیبرداشتهمچنین آسایش اشاره کرد.

اقلیم حیاط تعادل حرارتی بیشتري نسبت به اقلیم محلی و اقلیم حیاط از اقلیم محلی و شهري کمتر است و خردهخرده

اقلیم اقلیم محلی و خردهتر است. همچنین سردتر و مرطوب اقلیم محلیاز  اقلیم حیاطصل زمستان خردهشهري دارد. در ف

 . تر از اقلیم شهري استحیاط گرمتر و خشک


