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  بررسی آسایش حرارتی در مجتمع هاي مسکونی اقلیم سرد وگرم

  (مطالعه موردي شهر یاسوج ویزد)

  چکیده:

بااقلیم محل زندگی هماهنگی داشته باشد همواره اجراي روشهاي مناسب درطراحی ساختمان که 
موردنظرمعماري ساختمان بوده است.طراحان ساختمانی با کمک اقلیم شناسان،از حداکثرامکانات بلقوه ي آب 

وهوایی هر منطقه استفاده می نمایند.استفاده از انرژي هاي طبیعی در ساختمان به صرفه جویی در مصرف 
یش کیفیت آسایش وبهداشت محیط مسکونی وسالم سازي محیط زیست منتهی سوخت ومهمتراز آن به افزا

میشود.طراحی مسکن براساس شرایط آب وهوایی یک منطقه اولین خط دفاعی در مقابل عوامل خارج بنا 
است.دراین تحقیق آرایه مدلهایی از مسکن که بتواند از شرایط اقلیمی منطقه حداکثر استفاده را از جهت 

رش ورطوبت نسبی،به عمل آورد مورد نظربوده است.منطقه ي مورد مطالعه درشهریاسوج،که از تابش،دما،با
( زمستان نسبتا سرد،تابستان نسبتا گرم) و منطقه لحاظ اقلیمی داراي کوهستانی وداراي آب وهواي معتدل

نیروهاي زوال  داراي آب وهواي گرم وخشک میباشد واقع شده است.باتوجه و که از لحاظ اقلیمی کویري یزد
ناپذیر چون آفتاب وباد استفاده از آنها دربهبود شرایط حرارتی وباال رفتن شاخص هاي آسایشی مسکن در این 
پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.پژوهش حاضر به بررسی نقش ارتفاع ونیز جهت گیري آپارتمان، در میزان 

بهترین طبقه وبهترین جهت قرارگیري پس از انجام کارآیی حرارتی ساختمان انجام پذیرفته است.ونتیجتاً 
  تستهاي میدانی وشبیه سازي توسط نرم افزار مشخص گردید.

  مسکن،اقلیم سرد،اقلیم گرم،یاسوج،یزد.:کلید واژه
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مقدمه-1
هاي انرژيهاي فسیلی و بیشترین استفاده از از رویکردهاي معماري پایدار آن است که با کمترین میزان استفاده از سوخت

معماري گذشته ایران با داشتن تجربیات و الگوهاي ارزشمند،  ]1[ها را تامین کرد.تجدید پذیر انرژي مورد نظر ساختمان
-هاي خردمندانه در این زمینه است. این معماري در هماهنگی با محیط پیرامون خود و به پیروي از آن چهرهنمایشگر راه حل

از میان  ]2[ق بوده است.اي خاص یافته است؛که در بهره گیري از نیروهاي طبیعت یا مقابله با شرایط بسیار سخت اقلیمی موف
). 1392شود(پسند زاده، نیروهاي طبیعی و عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر این معماري، تابش آفتاب مهمترین عامل محسوب می

براي داشتن روشنایی طبیعی در روز و گرمایش طبیعی انرژي تابشی خورشید مورد نیاز است. از انجا که انرژي تابشی به داخل 
شود، بایستی میزان تابش مورد نیاز براي هر ساختمان با توجه به نوع آن با شرایط اقلیمی و مان به حرارت تبدیل میساخت

هاي اخیردر بسیاري از کشورها سهم انرژي مصرفی توسط منازل به طور چشمگیري افزایش در دهه ]3[فصل تعیین گردد.
رسد. این درحالی است که سهم دیگر واحدها، مانند واحد درصد می 37یافته است. به طوري که در ایران این نسبت به 

درصد است. همچنین براساس تحقیقات در طی  17و  3، 23، 20رابر با صنعت، حمل و نقل، کشاورزي و سایر به ترتیب ب
هاي ساخت مسکن با نام از آنجا که پروژه ]4[میزان مصرف انرژي واحد منازل دو برابر شده است. 2007تا 1998هاي سال

ایی انرژي در آنها و یافتن بهترین راه مسکن مهر چند سالی است که در کشور رواج یافته، پژوهش حاضر به دنبال بررسی کار
مطالعاتاقلیمباهمسازمسکنطراحیپیرامونهاي اقلیمی و اثرات محیطی است.حل براي کاهش انرژي با توجه به ویژگی

 ...  و]10[رازجویان،]9[کسماییتوسطموردینادرکهمطالعاتیازتوانمیازآن جمله .گرفته استصورتدرایرانفراوانی
اقلیمینمودارهايازاستفادهباواستشدهکمک گرفتهاقلیمیعناصرازهاپژوهشاینتمامدر .گفتسخنگرفتهانجام

ي نقشهيتهیهبهايمقالهدرکاویانیمحمدرضا .استشدهپرداختهاقلیمیشرایط مناسبتحلیلویهتجزبهمناسب
پرداختهاقلیمیزیستشرایطبه بررسیمتفاوتهايروشازاستفادهبامقالهایندروي .استپرداختهایراناقلیمیزیست
نمودهکشورمحاسبهمختلفنقاطدررابادانرژيپتانسیلوپرداختهبادنقشبهدیگرييدر مقالهويهمچنین]11[است
با بررسیمقالهایندرنیزاست. ويدادهقرارارزیابیموردمسکنرا درهواوآبنقشدیگر،ايمقالهدر. علیجانی]12[است

درسنتیمسکنبررسی .]13[ .استتشریح نمودهرااقلیمباهمسازمسکنبررسیگوناگونهايروشآفتابتابشزاویه ي
داللدیگرجایی.در]14[درآمد تحریريرشتهبهنامهمینبهايمقالهدرکهگرفتانجامپاپلیتوسط دکترترکمنطوایف

طراحی ساختمان با توجه به اقلیم از مواردياصول ]15[.استتوجه نمودهاقلیمبهمسکنریزيبرنامهجهتپورمحمدي
 داخلیمحیط هايدرحرارتیآسایش]16[اقلیم ومعماري به آن توجه نمودنامبهخودبارزشکتابدرکسماییکهبود

هاي اخیر با افزایش میزان جمعیت و افزایش تقاضا براي در طول سال.]17[داد قراربررسیساختمان موضوعی بود که مورد
هاي ها در ممالک مختلف برنامهمنازل مسکونی، تعداد آنها به طور چشمگیري افزایش یافته است. به دنبال این افزایش، دولت

تا، در چند سال اخیر دولت ایران شروع به کنند. در همین راسخاصی را به منظور صاحبخانه کردن شهروندان دنبال می
هاي چندین طبقه هاي شهرها احداث شده و به صورت بلوكساخت مساکن مهر کرده است. مساکنی که اغلب در حاشیه

است. از آنجا که دریافت انرژي طبیعی و میزان آن در فصول مختلف براي منازل مسکونی امري ضرروي است، در این پژوهش 
هاي اقلیمی بهترین طراحی آپارتمانی از لحاظ کارایی انرژي دریافتی از خورشید تجزیه وتحلیل و براساس ویژگیاز یک بلوك 
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تاثیر بسزاي جهت ساختمان و اقلیم بر کارایی حرارتی ساختمان اثبات شده است.  ]8- 5[شود.در پژوهش هاي قبلی ارائه می
قلیمی و اثرات محیطی مهمترین هدف پژوهش هاي ایافتن بهترین راه حل براي کاهش انرژي مصرفی با استفاده از ویژگی

  حاضر است.

  مواد وروشها-2

  مشخصات ساختمان مورد نظر-

ü دراین قسمت مشخصات ساختمان مورد نظرکه در این تحقیق بررسی شده است آورده شده است.ساختمان
شهرك امام شهر یاسوج که در قسمت غرب شهریاسوج ودر  مسکونی دربلوك ازمجتمع  یکمورد نظر  

  واقع شده استحسین 
ü مجتمع مسکونی با شرایط مشابه در اقلیم گرم وخشک یزد واقع گردیده است.بلوك از یک ونیز یک

  مشخصات هندسی-2-1

  واحدمسکونی بانقشه یکسان وجهت گیري متفاوت و خصوصیات یکسان میباشند.4طبقه وهر طبقه  4هربلوك داراي 

مترمربع به صورت همکف،اول،دوم،سوم،چهارم،مسکونی میباشد.ابعاد 450مساحت هرطبقه به انظمام مشاعات
داراي یک تراس مسقف متر میباشد.ساختمان مورد نظر از چهارطرف آزادبوده وهرواحدساختماي 15*24ساختمان 

  مترمربع میباشد.3به مساحت 

  

  

  

  

  

  

  

 - مجتمع مسکونی مهریاسوج-)1(تصویرشماره 
مأخذ:نگارنده

 -google Earthمهرمجتمع مسکن  - )2(تصویرشماره
مأخذ:نگارنده
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  جنس مصالح-2-2

بااندود پالسترسیمان ودیوارهاي داخلی همگی ازتایل گچی  فوم3d panelجنس مصالح دیوارهاي خارجی از 
  وسقفها از جنس تبرچه وفوم میباشند،سازه مجتمع نیز فلز میباشد.

  :دیوارهاي خارجی-2-2-1

-.اندود ماسه سیمان4-.آجر3-.گچ و خاك  2-.گچ 1. (مثال: منظورگردیدهساختمان  الیه هاازداخل به بیرون
  انتیمترس20.عایق ایزوگام).ضخامت 5

  از داخل به بیرون هاي خارجیجنس مصالح دیوار)1جدول شماره(

  سانتیمتر10:ضخامت دیوارهاي داخلی-2- 2-2

  Layer 1  Layer 2  Layer 3  Layer 4  
Materials  Chalk  3d panelCement Plaster  Colored

insulation  
Thickness)cm(  2  15  3  1/0  

  Layer 1  Layer 2  Layer 3  
Materials  Color  Gypsum tile  Color

Thickness)cm(  1/0  10  1/0  
  

:مسکن وشهرسازيمأخذ-مجتمع مسکونی یاسوج-پالن معماري تیپ طبقات ) 3(صویرشمارهت

دیوارهاي داخلیجنس مصالح )2جدول شماره(
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  سقف:-3- 2- 2

  ساختمان. الیه هاازداخل به بیرون

:درب و پنجره ها-4- 2-2

  Materials  Thickness)cm(  The type and
color of glass  

The number of
layers of glass  

DOOR  WOOD  5  Brown  2  
Window  upvc5  White  2  

  

  روش تحقیق-3

،پژوهش باتکیه برمطالعات میدانی وکتابخانه ایی درزمینه کارایی حرارتی حرارتی در مسکن ومحیط هاي مسکونی
حاضردرحوزه طراحی آپارتمانهاي مسکونی وتاثیر ارتفاع وجهت گیري برکارآیی حرارتی ساختمان،ابتدا باکمک 

،انجام میگیرد.به دلیل محدودیت زمانی energyplusمیدانی دما و رطوبت و سپس تحلیل درنرم افزارتستهاي 
ومکانی امکان برداشت تمامی قسمتها وزونها وجود ندارد،به همین منظورشبیه سازي کامپیوتري،به عنوان روش 

ی جزءبه جزء رفتار حرارتی جایگزین انتخاب شده است.شبیه سازي کامپیوتري محیطی مجازي را به منظور بررس
اجزاي ساختمان فراهم می آورد.دراین روش امکان ساخت هرگونه بنایی در هرشرایط اقلیمی درمحیط مجازي 

  ).1379وجوددارد ونتایج بدست آمده نیزهیچگونه محدودیت عددي وزمانی ندارند(مسندي وحیدري،

نجام شده است.انرژي پالس،نرم افزار شبیه سازي ا  energyplus v.8دراین تحقیق شبیه سازي توسط نرم افزار 
قدرتمندي است که بدون هیچ واسط گرافیکی ازآن به منظور شبیه سازي ساختمان ودزمینه مدل کردن مقدار انرژي 

به کاررفته درساختمان استفاده میشود.نتایج حاصل ازمدل سازي هم به صورت عددي وهم نمودارقابل ارائه 
به عنوان واسط گرافیکی شبیه سازي  openstudioوبا کمک پالگین  sketchupرنرم افزار و هستند.ابتدا مدل هاد

  شدند وسپس هندسه مدل هابراي انجام محاسبات،به نرم افزار انرژي پالس منتقل شد.

  Layer 1  Layer 2  Layer 3  Layer 4  Layer 5  Layer 6  
Materials  Insulation  Cement 

sand 
mortar  

Concrete  Foam  Plasters
Chalk  

Chalk  

Thickness
)cm(  

2/  05/  10  25  3/  1/  

جنس مصالح سقف از داخل به بیرون)3جدول شماره(

جنس مصالح درب وپنجره ها)4جدول شماره(



  معمارایران سراسري انجمن هاي صنفی مهندسان کانون
همایش بین المللی معماري،عمران و شهرسازي در هزاره سوم

  94خرداد ماه  -تهران 

۶

  تستهاي میدانی-3-1

  است .دما و رطوبت انجام شده  )ومقدار Datalogging(برداشت میدانی بوسیله  دستگاه دیتاالگر

  

  

  

  

  

  

درمرحله نخست دماي هواي ساختمان به صورت مجزا در طبقه همکف وطبقه چهارم واحدمسکونی ،در دوبلوك مجتمع 
با جهت شرقی، غربی وبلوك شماره دو شمالی،جنوبی بوسیله دستگاه دماسنج ورطوبت سنج مسکونی که در بلوك شماره یک 

 January-،فصل گرمJune(2014الکترونیکی در دوبازه زمانی صبح وعصر درطی سه روز (اول،وسط وآخر ماه)در دو ماه ازسال

  شده است. تحلیل  excel2010،فصل سرد)اندازه گیري شده است.سپس داده ها توسط نرم افزار 

  
بلوك شماره یک با جهت شرق به غرب میباشد.رنگ آبی نشان دهنده Expermentalتحلیل داده هاي )1(نمودار شماره

  مأخذ:نگارنده - )میباشد.       Hot monthنشان دهنده فصل گرم( قرمزرنگ ، )   cold month   فصل سرد(

23.6723.1123.8
2627.126.9

28.6628.7

6.17.16.97.5

0.70.790.420.8
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  مأخذ:نگارنده - )تصویردستگاه دیتاالگرا4شکل شماره (

TES 1365 Datalogging ,Humidity Temperature Meter         
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مسکونی با توجه به جبهه قرارگیري درآن مشخص شده است.در طبقه همکف در نمودار شماره یک میانگین دمایی هر واحد 
درجه سانتیگراد وکمترین دما مربوط به 26جنوب غربی با دماي NWبا جهت گیري 4درفصل گرم بیشترین دما را واحد شماره

  درجه سانتیگراد میباشد.67/23شمال شرقی بادمايNEواحد 

شمال غرب با NWبا جت گیري  4آخرین طبقه نیز بیشترین دما مربوط به واحدشمارهچهارم یادرطبقه
درفصل  درجه سانتیگرادمیباشد.9/26بادمايشرقی  SEسانتیگرادمیباشد.کمترین دما درطبقه مذکور مربوط به واحد7/28دماي

با میانگین  NWري شمال غربیباجهت گی 1زمستان با بررسی وتحلیل داده ها مشخص گردید که درطبقه همکف واحدشماره 
دترین واحد در درجه سانتیگرادکمترین وسر1/6با دماي NEدرجه سانتیگرادبیشترین دما و واحدجبهه شمال شرقی5/7دمایی

درجه 42/0جنوب غربی با دماي SWباجهت گیري  3درطبقه چهارم کمترین دما مربوط به واحدطبقه همکف میباشد.
  درجه سانتیگراد میباشد.8/0بادمايNWبه جبهه شمال غربیسانتیگراد.وبیشترین دما مربوط 

باتوجه به تحلیل داده هاي در طبقه همکف وآخر به این نتیجه میتوان رسید که درفصل زمستان سرد ترین واحد در این بلوك 
ل زمستان در درجه سانتیگراد ونیز گرمترین دما درفص42/0با دماي  wساختمانی مربوط به طبقه آخر ساختمان وجبهه غربی

  درجه سانتیگراد میباشد . 5/7بادماي Sطبقه همکف و واحدجنوبی 

  2بررسی وتحلیل داده ها در بلوك شماره -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مأخذ:نگارنده-درفصل گرم وسرد2)تحلیل داده ها در بلوك شماره 2(نمودار شماره

5.1
6.8

8.487.9

0.49
1.981.891.1
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26.826.125.825.9
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شمال به جنوب قرار گرفته است.با بررسی وتحلیل درجه اي نسبت به بلوك شماره یک،درجهت  90بلوك شماره دو باچرخش 
با  NWبا جبهه گیري شمال غربی 1داده ها مشاهده گردید :درطبقه همکف بیشترین دما در فصل سرد مربوط به واحد شماره

درجه سانتیگراد 2/23با دماي NEبا جبهه گیري شمال شرقی 4سانتیگراد.وکتمرین دما مربوط به واحد شماره 1/25دماي 
سانتیگراد را در 1/5سردترین دما با میانگین دمایی NWمیباشد.درفصل سرد واحد شماره یک قرارگرفته درجبهه شمال غرب 

درجه سانتیگراد گرمترین واحد 48/8باجبهه مجاورت با جنوب شرق ودماي 3واحد مسکونی در طبقه همکف و واحدشماره
رم وآخربلوك درفصل گرم نیز داراي دماي بیشتري نسبت به طبقه همکف میباشد.به طوري که واحد طبقه میباشد.طبقه چها

با جبهه جنوب شرق با دماي  3درجه سانتیگراد وواحد شماره 8/26گرمترین واحدبادماي NEباجبهه شمال شرق  1شماره
با جبهه  1بقه تاثیر خود را بر واحد شماره درجه سانتیگراد کمترین دما را به خود اختصاص داده است.فصل سرد این ط8/25

با جبهه جنوب غربی با دماي  2درجه سانتیگراد محسوس تر نشان داده است.واحد شماره 49/0با دمايNWشمال غربی
  درجه سانتیگراد بیشترین دما را داراست.98/1

üبررسی نمونه موردي در اقلیم گرم  

له نرم افزار انرژي پالس در منطقه یزد ، مدل کرده وتاثیر ارتفاع وطبقات وجهت ،ساختمان مذکور را بوسی 3نمودار شماره 
  گیري در اقلیم گرم وخشک نیز بررسی شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مأخذ:نگارنده-)دماي هوا در فصل گرم در اقلیم گرم وخشک یزد3نمودار شماره (

30.5
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35.9336.6937.46
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30.04

34.67
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جهات مشابه در اقلیم گرم وخشک مانند شهر یزد،را موردبررسی  که وضعیت زونهاي مشابه در طبقات و 3تحلیل نمودارشماره 
قرارداده است ،گویاي این مطلب است که همانند رفتار ساختمان در اقلیم معتدل وسردي مانند یاسوج میزان آسایش حرارتی 

میباشد.ونیز قرارگیري واحدهاي شمال وشمال شرقی وشمال  در طبقات پایین تر نسبت به طبقات باالتر، داراي گرماي کمتري
  غربی در جبهه فوق باعث کاهش دما نسبت به جهات جنوب وجنوب شرقی وجنوب غربی میباشد.

مقایسه اطالعات وبرداشتهاي میدانی واطالعات وداده ها وخروجی نرم افزار انرژي -3-2
  )energy plusپالس(

در موردتاثیر جهت گیري بلوك ساختمانی گویاي این مطلب است که واحدهاي قرار گرفته  Expermentalتحلیل داده هاي 
در جبهه هاي شمال شرقی وجنوب شرقی داراي دماي کمتروخنک تري درفصل گرم میباشند  و واحدهاي مسکونی مجاور با 

  جبهه جنوب غربی وشمال غربی داراي دماي هواي بیشتري میباشند.

برداشت شده در مجتمع آپارتمانی شهر یاسوج،تمام فضاها وطبقات در نرم افزار انرژي پالسبراي سنجش صحت اطالعات 
(energy plus) به عنوان نمونه موردي  انتخاب ومدل سازي شد. 1شبیه سازي شد. بلوك  

  

  

  

  

  

  

مأخذ:نگارنده - مدل شبیه سازي شده توسط نرم افزار انرژي پالس- )5شماره( شکل
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-2,47درجه سانتیگرادودردي ماه 24میانگین دمایی شهر یاسوج بر اساس داده هاي آب وهوایی نرم افزار انرژي پالس درتیرماه
درجه سانتیگراد 23,5درجه سانتیگراد ودر تیرماه -3هوادرساعات برداشت اطالعات ، در دیماهدرجه سانتیگراد ، متوسط دمایی 

بوده است.مدلهاي فرضی براي رسیدن به حالت ایده آل در حالت قرارگیري بلوك شماره یک توسط نرم افزار انرژي پالس مدل 
  ست.سازي شده.همه ابعاد وجزئیات طبق نقشه معماري طراحی ومدل سازي شده ا

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مأخذ:نگارنده مقایسه دماي واحدهاي آپارتمانی در زونهاي همسان در فصل گرم(تیرماه) )4(نمودار شماره

24.58
26.3

26.58
27.79

28.14

24.34

27.66
28.55

29.09

28.79

24.24

26.79
28.52

28.87

28.82
24.47

26.59

28.5
28.74

28.81

NENENENENESESESESESESWSWSWSWSWNWNWNWNWNW

٠1 T2T3T4T٠1 T2T3T4T٠1 T2T3T4T٠1 T2T3T4T

ZONES TEMPERATURE
hot

  مأخذ:نگارنده- مقایسه دماي واحدهاي آپارتمانی در زونهاي همسان در فصل سرد(دیماه) )5(نمودارشماره
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5.23
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دماي زونها و ،وتحلیل داده هاي ساختمان مدل شده بدست آمده است energy plusکه داده هاي 4با توجه به نمودار شماره 
،به این ترتیب که هرچه به همکف داراي دماي متعادل تر وکمتري نسبت به طبقات باالتردارد واحدهاي قرار گرفته در طبقه

ونیز واحدهاي قرار گرفته در جبهه هاي شمال شرقی وجنوب شرقی داراي سمت طبقات باالتر میرویم دماي هوا باالتر میرود.
  دماي نسبتا کمتري به واحدهاي جنوب غربی وشمال غربی میباشد.

در فصل سرد(دي ماه) به این نتیجه دست می یابیم که طبقه همکف درتمامی جهات داراي دماي   5نمودار شماره  بابررسی
،وهرچه به سمت طبقات باالتر میرویم دماي هوا درون واحدها سردتر میشودطبقه همکف باالتر نسبت به سایر طبقات میباشد

  مان جهت داراي میانگین کمترین دما میباشد.جنوب غربی داراي بیشترین دما وطبقه آخر در ه درجبهه

  نتیجه گیري:-4

باتوجه به کلیه آمارهاي بدست آمده طبقات پایین در مجتمع هاي مسکونی در فصول مختلف داراي کارایی حرارتی بهتري 
جبهه هاي نسبت به طبقات باالتر میباشند.جهت گیري بلوك ساختمانی گویاي این مطلب است که واحدهاي قرار گرفته در 

شمال شرقی وجنوب شرقی داراي دماي کمتروخنک تري درفصل گرم میباشند. واحدهاي مسکونی مجاور با جبهه جنوب 
غربی وشمال غربی داراي دماي هواي بیشتري میباشند.درفصل سرد درجبهه شمال غرب سردترین دما را به خود اختصاص 

دارا میباشد.درفصل سرد مقدار دما ورطوبت در طبقات پایین تر بیشتراز  داده است. وجبهه مجاور با جنوب شرق گرمترین دمارا
طبقات باال ودر فصل گرم دماي متعادل تر وخنک تر میباشد. ودر فصل سرد نیزطبقات پایین دماي بیشتري نسبت به طبقات 

  باالتر دارند.

همانند رفتار ساختمان در اقلیم معتدل تحلیل رفتار مدل بلوك ساختمان در اقلیم گرم وخشک گویاي این مطلب است که 
وسردي مانند یاسوج میزان آسایش حرارتی در طبقات پایین تر نسبت به طبقات باالتر، داراي گرماي کمتري میباشد.ونیز 

قرارگیري واحدهاي شمال وشمال شرقی وشمال غربی در جبهه فوق باعث کاهش دما نسبت به جهات جنوب وجنوب شرقی 
  اشد.وجنوب غربی میب
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Abstract

Implementing appropriate methods in designing buildings that are in harmony with 
living climate has always attracted attention in architecture. In cooperation with 
climatologists, architects  try to make the most out of climatic potential facilities in each 
region. Using natural energy in buildings helps in saving fuel and more importantly, 
increases comfort and hygiene in the residential environment. This, in turn, leads into a 
healthy environment. Housing design with respect to climate is the first defense line 
against factors external to the building. This paper aimed to present models of housing 
design that make the most out of climatic facilities, such as sunlight, temperature, 
precipitation, and relative humidity. The studied area lies in Yasuj, Iran. Climatically, it 
is a mountainous area and has a temperate climate, which is relatively cold in the winter 
and relatively hot in the summer ، Yazd region where the climate is dry and hot desert
climate has been. The focus of the study was on renewable energy sources, such as 
sunlight and wind, in improving thermal conditions and increasing housing comfort 
indices. It studied the role of height and the number of floors, and apartments 
orientation in the thermal performance of buildings. Having carried out field tests and 
simulation using computer software, the most appropriate floor and orientation were 
determined.
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