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برای طراحی هعواری پایذار شْر تْراى با رٍش لیذ اٍلَیت ّای هٌطقِ ای 

(LEED ِ22(در تْراى)هٌطق) 
 

  یسداًفر،سیذ عباض،استادیار داًشگاُ علن ٍ صٌعت -1

 خاًوحوذی،هحوذعلی،استادیار داًشگاُ علن ٍ صٌعت)-2

) حوسُ ًصاد،هْذی،استادیار داًشگاُ علن ٍ صٌعت  3-  
 ارشذ هعواری داًشگاُ علن ٍ صٌعت سالخَردُ،هرین،داًشجَی-4

 و صنعتغالهی،عبذاهلل داًشجَی ارشذهعواری گرایش پایذاری داًشگاُ علن -5

 

 چكیذُ 
ِ دػتیاتی تِ ساّىاسّای هٌاػة عشاحی تشای سػیذى تِ اّذاف هؼواسی پایذاس ٍ ایداد هدوَػِ هؼىًَی تا تىیِ تش اًشطی ّای پان ٍ تا تَخِ ت

،اص هْوتشیي ًیاصّای سٍص وـَس تش اػاع اػٌاد چـن اًذاص هؼواسی دُ ػال آیٌذُ اػت.تَهی ػاصی یا ٍیظگیْای اللیوی ٍ اػتفادُ اص فٌاٍسی 

ین ساّىاسّای ػٌدؾ ٍ پغ اص آى تحمیك اػتاًذاسدّای خْاًی هؼواسی پایذاسی دس ایي صهیٌِ اّویت صیادی داسد ٍ تِ ّویي خْت ایي تٌظ

اػتاًذاسد لیذ سا هذ ًظش لشاس داد.دس ػٌدؾ ؿاخلِ ّای لیذ پیؾ اص ّش تشسػی ؿاخق اهتیاصات هٌغمِ ای    هغشح اػت وِ تحمیك ساُ تحمك 

ٍخَد ًذاؿت .ّذف  22ی هٌغمِ ای اٍلَیتْای پایذاسی هٌغمِ اػتخشاج ٍ هؼشفی گشدد ٍ چٌیي تحمیمی دس تْشاى ٍ دس هٌغمِ تایذ دس هغالؼِ 

ایي تحمیك دػتیاتی تِ سدُ تٌذی اٍلَیتْای ساّثشدی پاػخگَ تِ ؿشایظ آب ٍ َّایی تْشاى اػت وِ تتَاًذ هثٌای ػٌدؾ هَفمیت پشٍطُ ّای 

ًوًَِ ّایی دس خٌَب والیفشًیا،پشٍطُ ای دس  هٌاعمی وِ اص ایي اهتیاص تشخَداس ّؼتٌذ هاًٌذ  تش اػاعًَِ تاؿذ ،لزاي گپایذاس ٍ عشاحی ّای ای

ش ٌّذ ٍ آسیضًٍا ٍ خیلی اص هٌاعك دیگش وِ اص ایي اهتیاص تشخَسداس ّؼتٌذ تشسػی وشدُ ٍ هـخق ؿذ وِ اػتثاسات اٍلَیت هٌغمِ ای تش عثك صی

سؿذ ٍ دوتشی ٍ پشػـٌاهِ تِ سٍؽ پیوایـی دس تیي هٌْذػاى هؼواس ٍ ػوشاى دس هماعغ ا 50اػاع  ایيتشاػت،ؿاخلِ ّای آى هـخق ؿذُ 

ػٌَاى وِ تیـتشیي دسكذ فشاٍاًی سا داؿتٌذسا تِ (credits)ٍ اػتثاسّایی (spss)تا اػتفادُ اص آهاس تَكیفی ،اػتٌثاعی تَػظ ًشم افضاس 

تْیٌِ وشدى هلشف آب -4تْیٌِ وشدى هلشف اًشطی -3اًشطیْای تدذیذ پزیش دس هىاى -2هلشف آب واّؾ -1اٍلَیتْای هٌغمِ ای تِ تشتیة 

 هـخق ؿذ.اًشطیْای ػثض -6هذیشیت پؼواًذ -5

 

 ،اًشطیْای پان(CREDIT( ، اػتثاس) REGIONAL PRIORITY(، اٍلَیت ّای هٌغمِ ای) LEEDلیذ )کلیذ ٍاشُ ّا:
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 هقذهِ-1

تِ ػَخت فؼیلی تِ حذالل تشػذ ،تْشُ ٍسی اًشطی دس دس خْاى اهشٍص ّش ػاختواى تایذ تِ گًَِ ای عشاحی ؿَد وِ ًیاص آى 

صیؼت هحیغی ،تماضا  ػاختواًْا ی اهشٍص ّذف ًخؼت تشای تْثَد هلشف اًشطی اػت ،ّضیٌِ ّای تاالی اًشطی ٍ اثشات ػٌگیي

ّای تشای افضایؾ دادُ اػت،تؼذاد صیادی اص وـَسّای تَػؼِ یافتِ ،دس حال حاضش اص اػتاًذاسد تشای عشاحی ػاختواًْای پایذاس سا 

تاال تشدى ساًذهاى ػاختواًْای وِ تیـتش تا هحیظ اعشاف هاى ػاصگاس ّؼتٌذ اػتفادُ هی وٌٌذ. ٍاص خْتی تاػث سلاتتی تا 

 ػاختواًْای دیگش خْت اسائِ تِ تاصاس هلشف ؿذُ اػت .

ػال گزؿتِ،تا ّذف تَػؼِ واّؾ هلشف اًشطیَ  20تا عیف ٍػیؼی اص اتضاسّای اسصیاتی ػاختواى ػثض ٍ پشٍتىل دس دس ایي ساػ

 >1=اثشات صیؼت هحیغی ،دس وـَسّای تَػؼِ یافتِ هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد.

یي ؿذُ ٍذُ تْیِ ٍ تذػاصی ػثض ایاالت هتحػیؼتن هذیشیت دس اًشطی ٍ عشاحی هحیظ یا ػیؼتن لیذ تَػظ ؿَسای ػاختواى 

 [2]اػت.  

تِ خض ایاالت هتحذُ،اص خولِ واًادا،تشصیل،هىضیه،ٌّذ،......هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد وـَس دیگش  41ػیؼتن لیذ ّن اوٌَى دس 

ـاى هی .ػاختواًْای داسای گَاّی لیذ ،ًِ تٌْا ػاصگاس تا هحیظ صیؼت ّؼتٌذ،تلىِ همشٍى تِ كشفِ ًیض هیثاؿٌذ،آهاس ایي ؿَسا ً

دسكذ ،آب ٍ اًشطی ووتش اص ػاختواًْای ػادی،هیتَاًٌذ ّضیٌِ ػاخت خَد  40دّذ وِ ػاختواًْای ػثض تا هلشف تِ عَس هتَػظ 

ًیض دس تَلیذ ضایؼات ػاختواى كشفِ خَیی دسكذ  70تا  50سا دس هذت ػوش ػاختواى تِ ساحتی خثشاى وٌٌذ.ایي ػاختواًْا تیي 

 [3]هیىٌٌذ.

سا تشای هغالؼِ ی اػتفادُ اص اًشطی تَػظ ػاختواًْای (NBI)هَػؼِ ػاختواًْای خذیذ USGBCؿَسای  2006دس ػال 

هغالؼاتـاى سا دس NBI))ؿشوتْایلیذ سا ساُ اًذاصی وشد ،leed (NC)تداسی گَاّی ؿذُ تحت تشًاهِ دٍم ػاخت ٍ ػاصّای خذیذ 

دسكذی سا تِ ّوشاُ داؿتِ  30تا  25گَاّی لیذ تِ عَس هتَػظ كشفِ خَیی واهل وشدًذ ٍ تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ  2008ػال 

 [4]. اػت

 50هی تَاًذ تا تیؾ اص ذ تاؿٌذ ثِ عالیی ٍ تاالتش لیػاختواًْای وِ داسای ستهغالؼات دیگش ّوچٌیي ًـاى هی دّذ وِ عشاحی  دس

 [5].دسكذ دس هلشف اًشطی كشفِ خَیی وٌذ

تش ایي اػاع ّذف عشاحی هدوَػِ . ،ػیؼتن لیذ هیتَاًذ اثش تضسگی دس كشفِ خَیی اًشطی تِ خا گزاسدعثك آهاسّای كَست گشفتِ 

ّای اػت.پغ اػتثاس  لیذ ؿاخلِ اٍلَیت هٌغمِ ای تْشاى فالذ 22ذ تشای هٌغمِ تش اػاع ػیؼتن لیذ اًتخاب ؿذ.اها لیهؼىًَی 

سا هی صیش ؿاخلِ ّای دیگش لیذ تؼشیف وشدُ اػت ن لیذ تش اػاع خَد ػیؼت ،ایي ؿاخلِ سا عثك هغالؼاتی وِ تشای هٌاعك دیگش

هی تاؿذ تِ ػٌَاى هثال اگش واّؾ هلشف آب  آیتن لیذدس ّش دٍ  هتیاصد ایي ؿاخلِ تِ دلیل گشفتي اضشٍست ٍخَ تَاى پیذا وشد .

،ٍ تاػث تاال سفتي اهتیاص هیگیشدن ّ  یؼٌی واسایی آبذ دس صیش ؿاخلِ خَدؽ دسیافت وٌ اهتیاصدس صیش هدوَػِ اٍلَیت هٌغمِ ای 

ػاختواى هیـَد.تش ایي اػاع هیتَاى اعالػات آهاسی ایي اٍلَیتْا سا عثمِ تٌذی وشد ٍ  آى ٍتَخِ تیـتش تِ الضاهات هٌغمِ ایاهتیاص 

 تشای ایي ؿاخلِ تؼشیف وشد.

 

 پیشیٌِ تحقیق-2
هحیظ صیؼت اًؼتیتَ هؼواسی آهشیىا تـىیل ؿذ ،ایي اًدوي اًدوي ػاختواى ػثض ایاالت هتحذُ تحت ًظش وویتِ  1993دس ػال 

اٍلیي ٍیشایؾ گَاّی لیذ تشای اسصیاتی ػاختواى  1998تشای هذیشیت ٍ ػٌدؾ ػاختواًْای پایذاس ًیاصهٌذ یه اتضاس تَد.دس ػال 

 [6=ثض هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت.ػ
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یظ ٍ تا هـاٍسُ ّای اًدام ؿذُ ،ٍاسد ایي ػشكِ ؿذُ اػت ٍ تا وٌَى اًشطی ٍ هحػیؼتن لیذ ،تا تْشُ گیشی اص اكَل پزیشفتِ ؿذُ 

 >7=لثَل تشلشاس وٌذ .ػؼی وشدُ اػت وِ هاتیي تدشتیات ػولی ٍ هفاّین ًظشی تؼادلی لاتل 

هی دّذ اص آغاص تؼیاسی اص هحمماى دس هَسد اثش گَاّی لیذ تحمیماتی سا اًدام دادًذ،تِ ػٌَاى هثال تاػیغ ػاختواًْای خذیذ ًـاى 

%ووتش اًشطی هلشف هیىٌٌذٍگَاّی ّای اػتثاس تاالتش هثل عال ٍ پالتیٌیَم 30%تا 25وِ ػاختواًْای لیذ تِ عَس هیاًگیي 

 [8]اّی لیذ سا ًذاسًذ هلشف هی وٌٌذ.%اًشطی ووتشی ًؼثت تِ ػاختواًْایی وِ گ45َ

همایؼِ تا ػاختواًْای غیش لیذ تِ دػت آهذُ دس (Mancini)هاًؼیٌیٍ(Newsham)گَاّی لیذ دس ًیَؿن100اعالػاتی وِ اص 

 >9=ِ خَیی اًشطی داؿتِ اػت.%كشف35%تا25اػت 

اهتیاص دس خذٍل تش اػاع  100اًدام ؿذُ وِ تش اػاع آهاس تِ دػت آهذُ اص آهاس اعالػاتی دس هَسد چْاس ػغح گَاّی لیذ 

 ػال،هحل ٍ ستثِ گَاّی ًاهِ عثمِ تٌذی ؿذُ اػت.

 
total 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ػال 

 تؼذاد 44 74 101 197 279 586 1413 1988 4489 7169
total Other WA MA PA IL FL NY TX CA ِهٌغم 

 تؼذاد 1019 448 360 323 296 291 268 267 3825 7196
total (80پالتیي )ستثِ (49-40گَاّی) (59-50ًمشُ) (79-60عال) تِ تاال 

 تؼذاد %(18)1287 %(35)2533 %(36)2500 %(11)749 7169

 >10=تؼذاد ػاختواًْای داسای لیذ تش اػاع ػال ،هحل ٍ ستثِ گَاّی ًاهِ-1-2خذٍل

تدضیِ ٍ تحلیل ػولىشد اًشطی دس گیاّاى ػثض دس ػاختواًْایی تا اؿغال تاال ٍ داسای گَاّی لیذ عالیی دس  دس هغالؼاتیّوچٌیي 

اص خزب  5/96واًادا هَسد تشسػی لشاس گشفت. ٍ ایي تدضیِ ٍ تحلیل ًـاى داد وِ آیتن اًشطی دس ػاختواًْای ػثض تاػث واّؾ %

اى هَخة ؿذُ تدس ػمفْایی وِ تا پَؿؾ واهل گیاّاى ػثض اػت سا دس تاتؼ% واّؾ خزب گشها 68گشها دس تیي دیَاسّای ػثض ٍ 

 >11=ؿَد.  اًشطی دس گَاّی لیذ هتیاصسفتي ا اػت ٍلی دس صهؼتاى ایي پَؿـْای ػثض همشٍى تِ كشفِ ًیؼتٌذ ٍلی دس ول تاػث تاال

ًذ،وِ ایي تحمیمات اثشات ایي اػتثاس تش ّوچٌیي آلای وین َّاى دستاسُ اػتثاس اٍلَیت هٌغمِ ای تحمیماتی سا اًدام دادُ ا

ؿاخلِ اٍلَیت هٌغمِ  اص اػتثاس تاالی ذوشدُ اػت،وِ اگش یه ػاختواى لی ػاختواًْایی وِ اص ایي اػتثاس تشخَسداس ّؼتٌذ سا تشسػی

ؿاخلِ دس ایي دس ایي هغالؼِ ًـاى دادُ وِ ایي .اؿذاثشات هثثت ٍ فَایذ تیـتش صیؼت هحیغی سا ّوشاُ خَد داسد ای تشخَسداس ت

گَاّی ًاهِ تِ توام خَاًة یه اثش تَخِ وشدُ ٍاص عشاحی گشفتِ تا ػاخت ٍ ػاص ٍ تْشُ ٍسی یه ػاختواى دس ایي ؿاخلِ دیذُ 

 >12=.هیـَد.
 

 رٍش تحقیق -3
اػت ،هـخق ؿذ ػاختواًْایی وِ داسای  تش عثك هغالؼات كَست گشفتِ دس ػاختواًْایی وِ تا گَاّی لیذ عشاحی ٍ ػاختِ ؿذُ

،پغ یه هدوَػِ هؼىًَی تش عثك ایي ؿاخلِ گَاّی لیذ هخلَكا تا ستثِ تاالتش ّؼتٌذ كشفِ خَیی تیـتشی دس اًشطی داسًذ 

اػت .وِ تا تَخِ تِ هَخَد  ( 22هٌغمِ اٍلَیت ّای هٌغمِ ای )ؿْش تْشاى دس عشاحی ؿذ ،آًچِ دس ایي تحمیك تِ آى ًیاص داسین 

ؿْش تْشاى ،تش ایي اػاع آیتن ّای لیذ تا پشػـٌاهِ ای تٌظین ؿذ وِ تِ سٍؽ پیوایـی دس  22ًثَدى اعالػات اٍلَیت هٌغمِ ای 

س تا اػتفادُ اص ًشم افضاتیي واسؿٌاػاى هؼواسی تَصیغ وشدُ ٍ ػپغ خوغ آٍسی ؿذ،اعالػات تا اػتفادُ اص آهاس تَكیفی ،اػتٌثاعی 
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(spss ٍ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت.ٍ اٍلَیتْایی وِ داسای تیـتشیي دسكذ فشاٍاًی تَدًذ) ( اػتثاسّایCREDITS تشای )

 ؿاخلِ اٍلَیت ّای هٌغمِ ای هذًظش لشاس دادین.

 

 تجسیِ ٍ تحلیل-4
 وِ تشسػی ؿذ ، اٍلَیت ّای هٌغمِ ای آًْا تِ ؿشح ریل تَد :تا تَخِ تِ ًوًَِ ّای 

 ـ جٌَب کالیفرًیا، 

 )صیش ؿاخلِ ػایت پایذاس((ssc4.l)ی َهحول ٍ ًمل ػو -1

 )صیش ؿاخلِ ػایت پایذاس( (ssc6.1)عشاحی آتشٍّا تشای ّذایت آتْای ػغحی )وٌتشل وویت ( -2

 )صیش ؿاخلِ تاصدّی آب( (WEC3)واّؾ هلشف آب  -3

 )صیش ؿاخلِ اًشطی ٍ خَ(  (EAC1)دس ػاختواى  اًشطی حذالل هلشف -4

 )صیش ؿاخلِ اًشطی ٍ خَ(  (EAC2)اػتفادُ اص هٌاتغ تدذیذپزیش دس هحل  -5

 >13=)صیش ؿاخلِ ویفیت هحیظ داخلی(  (IEQC7)آػایؾ حشاستی ـ عشاحی  -6

 ـ آریسًٍا

 )صیش ؿاخلِ ػایت پایذاس( (SSC2)دػتیاتی تِ تشاون تْیٌِ دس هحیظ ّای ػاختِ ؿذُ ٍ هداٍست تا ؿثىِ ؿْشی  -1

 )صیش ؿاخلِ ػایت پایذاس( (SSC4.1)ایداد ظشفیت پاسویٌگ خَدسٍ هتٌاػة  -2

 )صیش ؿاخلِ ػایت پایذاس( (SSC7.1)خلَگیشی اص پذیذ آهذى خضیشُ ّای گشهایی دس غیش تام ػاختواى  -3

 )صیش ؿاخلِ تاصدّی آب( (WEC1)تْیٌِ وشدى هلشف آب تشای آتیاسی هحَعِ  -4

 )صیش ؿاخلِ تاصدّی آب( (WEC3)آب  واّؾ هلشف -5

 >14=)صیش ؿاخلِ اًشطی ٍ خَ( (EAC2)اػتفادُ اص هٌاتغ اًشطیْای تدذیذپزیش دس هحل  -6

 ـ هٌطقِ ای در ٌّذ،

 )صیش ؿاخلِ واسایی آب(  (WE4)كشفِ خَیی دس هلشف آب ػیؼتن ّای آتیاسی  -1

 )صیش ؿاخلِ واسایی آب( (WEC2)تا ًَآٍسیتاصیافت فاضالب  -2

 )صیش ؿاخلِ واسایی آب( (WEC3)واّؾ هلشف آب  -3

 )صیش ؿاخلِ اًشطی ٍ خَ(  (EAC4)دس ػاختواى  اًشطی حذالل هلشف -4

 )صیش ؿاخلِ اًشطی ٍ خَ(  (EAC3)تلَیِ َّا  -5

 >15=)صیش ؿاخلِ اًشطی ٍ خَ(  (EAC5)ػٌدؾ ٍ هویضی هلشف اًشطی دس ػاختواى  -6

 

ذ ٍ دوتشی صیش ؿاخلِ ّای لیذ، پشػـٌاهِ ای تْیِ ؿذ ٍ دس تیي داًـدَیاى اسؿتشای تذػت آٍسدى یافتِ ّای تحلیل اص تواهی 

ؿَد ٍ دس ایي ساتغِ اعالػات آهاسی ّای خاف آهاسی اػتفادُ هیطٍّؾ اصسٍؽّای جتشای تحلیل یافتِتَصیغ ٍ خوغ آٍسی ؿذ ٍ

ّا، پظٍّـگش تِ دًثال دس تدضیِ ٍ تحلیل دادُ گشدًذ.ّای پظٍّؾ آهادُ هیخوغ آٍسی ؿذُ تشای همایؼِ ٍ تدضیِ ٍ تحلیل فشضیِ

-اػت، هیی هـاّذاتی، وِ اص خاهؼِ )ًوًَِ( اػتخشاج گشدیذُی هَسد تشسػی تَػیلِی خاهؼِتذػت آٍسدى ًتایح هغلَب دستاسُ

آهذُ هَسد تشسػی ٍ  ّا پشداختِ ؿذُ، آًگاُ ًتایح تِ دػتّای آهاسی اتتذا تِ تَكیف دادُتاؿذ. تذیي هٌظَس، تا اػتفادُ اصسٍؽ

اًدام گشفتِ اػت. تٌاتشایي، تا تَخِ تِ  SPSSگیشًذ. دس ایي پظٍّؾ، اػتخشاج ًتایح هشتَعِ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس تفؼیش لشاس هی

 ّا پشداختِ خَاّذ ؿذ. هغالة فَق اتتذا تِ تیاى خذاٍل ٍ ػپغ تِ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ
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 ؿًَذ؛ّا تِ دٍ تخؾ تفىیه هییافتِ

 ّای تَكیفی؛یافتِ-

 ثاعی.ٌّای اػتیافتِ -

ؿَد. دس لؼوت دٍم، تا ّای تَكیفی، تَصیغ فشاٍاًی ٍ ًوَداسّای هشتَط تِ ّش یه اص هتغیشّای پظٍّؾ آٍسدُ هیدس لؼوت یافتِ

وٌذ وِ آیا گشدد. آهاس اػتٌثاعی هـخق هیؿَد وذام یه اص فشضیات تحمیك، سد ًویّای آهاسی، هـخق هیاػتفادُ اص آصهَى

 (.138: 1376ی آهاسی واستشد داسد یا خیش )دٍاع،، دس خاهؼِّای وـف ؿذُ دس ًوًَِّا ٍ فشایٌذالگَ

 

 ّای تَصیفییافتِ-1-4

آٍسی ؿذُ اص ّای خوغّایی اػت وِ تشای ػاصهاًذّی، خالكِ وشدى، تْیِ خذٍل، تَكیف دادُّای اص سٍؽهدوَػِ 1آهاس تَكیفی

ؿَد ٍ تا اػتفادُ ّای آهاسی تحمیك تَخِ هیّای هشتَط تِ ًوًَِؿَد. دس ٍالغ دس ایي تخؾ تِ ٍیظگیواس گشفتِ هیًوًَِ آهاسی تِ 

 ؿَد.ّا پشداختِ هیاصخذاٍل دٍ تؼذی تِ تَكیف هتغیش

 .دس خذٍل صیش، ؿاخق ّای آهاس تَكیفی هشتَط تِ ّش یه اص ػٌاٍیي ولی )ؿاخق ّا( دس ایي پظٍّؾ سا ًـاى هی دّذ

 
 

 تیـیٌِ وویٌِ اًحشاف اػتاًذاسد هیاًگیي تؼذاد ؿاخق

 54/4 08/2 541/0 7246/3 50 ویفیتوحیغذاخلی

 00/5 00/1 967/0 1933/4 50 واساییآب

 73/4 20/2 557/0 6467/3 50 اًشطیَاتوؼفش

 67/4 00/2 698/0 0033/4 50 ػایتپایذاس

 25/4 00/2 677/0 4550/3 50 هَادٍهٌاتغ

 ؿاخلِ ّای آهاس تَكیفی-4-1خذٍل 

 

تِ هٌظَس ستثِ تٌذی فاوتَسّای هَخَد دس پشػـٌاهِ، تش اػاع اّویت آًْا، اص آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ یه عشفِ ٍ آصهَى تؼمیثی 

داًىي اػتفادُ هی ًوایین. آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ یه عشفِ، هیاًگیي چٌذ هتغیش )دس ایٌدا هیاًگیي فاوتَسّای اسائِ ؿذُ دس 

دسكذ( هَسد همایؼِ لشاس دادُ ٍ هؼٌاداسی یا ػذم هؼٌاداسی اختالف تیي آًْا سا  95پشػـٌاهِ( سا دس ػغح اعویٌاى هؼیي )دس ایٌدا، 

 هـخق هی ًوایذ. ًتایح آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ یه عشفِ دس خذٍل صیش اسائِ ؿذُ اػت.

 

 ػغح هؼٌاداسی F هدزٍس هیاًگیي دسخِ آصادی هدوَع هدزٍسات 

 001/0 668/3 350/4 44 398/191 تیي گشٍّی

   186/1 2205 080/2615 دسٍى گشٍّی

    2249 478/2806 هدوَع

 ًتایح آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ-4-1-1ٍلخذ

                                                           
1
-Descriptive Statistics 
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ًتایح آصهَى ًـاى هی دّذ وِ تفاٍت هؼٌاداسی تیي هیاًگیي فاوتَس ّا ٍخَد داسد. تِ ػثاست دیگش تش اػاع ػغح هؼٌاداسی تِ 

هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ دس  05/0( ٍ وَچىتش تَدى آى اص همذاس ػذدی 001/0دػت آهذُ اص آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ یه عشفِ )

 اًگیي فاوتَسّا هؼٌاداس اػت. دسكذ، اختالف تیي هی 95ػغح اعویٌاى 

 

 ًتایج آزهَى رتبِ بٌذی فریذهي-2-4

تش اػاع لضیِ حذ هشوضی، ٍلتی "تیـتشُ، هی تًَیذ ایي اػتذالل سٍ تیاسیذ وِ  30هَسد( اص ػذد  50اص اًٍدا وِ حدن ًوًَِ ؿوا )

تحلیل ٍاسیاًغ یه عشفِ یا آًَا( تِ خای آصهَى تاالتش تاؿِ هی تًَین اص آصهَى ّای پاساهتشی )دس ایٌدا، آصهَى  30حدن ًوًَِ اص 

 ."ّای ًاپاسهتشی )آصهَى ستثِ تٌذی فشیذهي( اػتفادُ وٌین

 

 

 
 ًتایح آصهَى ستثِ تٌذی فشیذ هي-1ًوَداس 

 

 اص ًتایح تِ دػت آهذُ هی تَاى تِ لشاس داؿتي فاوتَسّای، واّؾ هلشف آب، اًشطی تدذیذ پزیش دس هىاى 



هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى   

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

44تیر هاُ  -تْراى   

 

7 

 

تْیٌِ ػاصی هلشف اًشطی، تْیٌِ وشدى هلشف آب تشای آتیاسی هحَعِ، اًشطی ػثض، هذیشیت پؼواًذّای ػاختواًی، اػتفادُ اص 

تَلیذات تشویثی الیاف گیاّی ٍ چَب، دػتیاتی تِ تشاون تْیٌِ، دػتشػی تِ حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ  –هَادی تا اًتـاس ون آالیٌذُ 

 دس ستثِ اٍل اٍلَیت اؿاسُ ًوَد.تىٌَلَطی ّای اتتىاسی دس فاضالب 

 

 واّؾ هلشف آب 69/32

 اًشطی تدذیذ پزیش دس هىاى 89/30

 تْیٌِ ػاصی هلشف اًشطی 37/30

 تْیٌِ وشدى هلشف آب تشای آتیاسی هحَعِ 85/29

 هذیشیت پؼواًذّای ػاختواًی 89/27

 اًشطی ػثض 17/27

 دػتیاتی تِ تشاون تْیٌِ 7/26

 ٍ ًمل ػوَهیدػتشػی تِ حول  35/26

 تىٌَلَطی ّای اتتىاسی دس فاضالب 18/26

 تَلیذات تشویثی الیاف گیاّی ٍ چَب –اػتفادُ اص هَادی تا اًتـاس ون آالیٌذُ  16/26

 پاسویٌگ هٌاػة 56/25

 ویفیت –عشاحی آتشٍ ّا تشای ّذایت آب ّای ػغحی حاكل اص تاسؽ ّا  89/24

 ؿیویایی داخلیوٌتشل هٌاتغ آلَدوٌٌذُ ٍ هَاد  86/24

 اًذاصُ گیشی اًشطی 61/24

 تلفیِ َّا 97/23

 هذیشیت پیـشفت خٌه وٌٌذُ ّا 69/23

 تاهیي ًَسوافی 58/23

 پَؿؾ ّا ٍ سًگ ّا –اػتفادُ اص هَادی تا اًتـاس ون آالیٌذُ  51/23

 چؼة ّا ٍ دسصگیشّا –اػتفادُ اص هَادی تا اًتـاس ون آالیٌذُ  46/23

 ػیؼتن آػایؾ حشاستیتَْیِ  41/23

 تْثَد تَْیِ َّا 21/23

 آػایؾ حشاستی –وٌتشل پزیشی ػیؼتن ّا  13/23

 ًَس پشداصی –وٌتشل پزیشی ػیؼتن ّا  82/22

 اػتفادُ اص خَدسٍّای ون آالیٌذُ تش 7/22

 وویت –عشاحی آتشٍّا تشای ّذایت آب ّای ػغحی حاكل اص تاسًذگی  18/22

 ػمف –خلَگیشی اص تِ ٍخَد آهذى اثشات خضایش حشاستی  17/22

 هلالح ػشیغ تدذیذ ؿذًی 66/21
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 آهَصؽ اػتفادُ وٌٌذگاى اص فضا 55/21

 هیضاى تاصیافتی 51/21

 دس حیي ػاخت –عشح هذیشیت ویفیت َّای داخل ػاختواى  47/21

 پاالیؾ تَْیِ َّا تِ خاسج اص ػاختواى 46/20

 آصاد هوىيحذاوثش فضای  41/21

 اًتخاب ػایت 97/20

 تاهیي هٌظش هٌاػة 59/20

 ًگْذاسی ٍ هحافظت اص ػىًَت گاُ حیَاًات ٍ ًَع گًَِ گیاّی هٌغمِ 48/20

 تَػؼِ هدذد اساضی تال اػتفادُ ؿْشی 24/20

 اػتفادُ هدذد اص هلالح 77/19

 اتاق ّای ًگْذاسی ٍ تؼَیض لثاع دٍچشخِ 75/19

 لثل اص ٍسٍد ػاوٌاى –عشح هذیشیت ویفیت َّای داخل ػاختواى  2/19

 هحَعِ –خلَگیشی اص تِ ٍخَد آهذى اثشات خضایش حشاستی  99/18

 هلالح هحلی 69/17

 اػتفادُ اص اخضای غیش ػاصُ ای داخلی هَخَد –اػتفادُ هدذد اص ػاختواى  32/17

 واّؾ آلَدگی ًَس 91/16

 چَب تاییذ ؿذُ 76/16

 اػتفادُ اص دیَاسّا، وف ّا ٍ ػمف ّای هَخَد –اػتفادُ هدذد اص ػاختواى  27/16

 
 ًتایح آصهَى فشیذهي-4-2-1-خذٍل

 

دس تشسػی هؼٌاداسی اختالف هیاًگیي ّش یه اص ؿاخق ّای ولی پظٍّؾ )ؿاهل ویفیت هحیظ داخلی، واسایی آب، ػایت پایذاس، 

تحلیل ٍاسیاًغ یه عشفِ )آًَا( اػتفادُ هی ًوایین. ًتایح ایي آصهَى دس خذٍل صیش اًشطی ٍ اتوؼفش ٍ، هَاد ٍ هٌاتغ( ًیض اص آصهَى 

 اسائِ ؿذُ اػت.

 

 ػغح هؼٌاداسی F هدزٍس هیاًگیي دسخِ آصادی هدوَع هدزٍسات 

 001/0 659/8 302/4 4 208/17 تیي گشٍّی

   497/0 245 721/121 دسٍى گشٍّی

    249 929/138 هدوَع

 تحلیل ٍاسیاًغ آصهَى-4-2-2خذٍل 
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ًتایح آصهَى ًـاى هی دّذ وِ تفاٍت هؼٌاداسی تیي هیاًگیي ؿاخق ّا ٍخَد داسد. تِ ػثاست دیگش تش اػاع ػغح هؼٌاداسی تِ 

هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ دس  05/0( ٍ وَچىتش تَدى آى اص همذاس ػذدی 001/0دػت آهذُ اص آصهَى تحلیل ٍاسیاًغ یه عشفِ )

 گیي ؿاخق ّا هؼٌاداس اػت. دسكذ، اختالف تیي هیاً 95ػغح اعویٌاى 

 

 آزهَى فریذهيًتایج 

 

 ؿاخق ستثِ

 واساییآب 92/3

 اًشطیَاتوؼفش 64/3

 ویفیتوحیغذاخلی 79/2

 ػایتپایذاس 59/2

 هَادٍهٌاتغ 06/2

 50تؼذاد;  80/47خی دٍ; 001/0ػغح هؼٌاداسی; 

 ًتایح آصهَى فشیذهي-4-2-3خذٍل 

 

ػالْای اخیش ٍ خـىؼالی هی تَاى اًتخاب اػتثاس واّؾ هلشف اب تِ ػٌَاى اٍلَیت اٍل آصهَى تا تَخِ تِ ووثَد تاسؽ تاساى دس 

ّای اًدام ؿذُ دس ایي تحمیك تشای تحث اٍلَیت ّای هٌغمِ ای تِ اّویت آى پی تشد ٍ لزا دیذى ایي همَلِ ٍاًذیـیذى تذاتیشی 

ٍاًتخاب اًشطی ّای تدذیذ پزیش دس هىاى ًـاى اص ایي اػت وِ  چِ دس عشاحی ٍػاخت ، ػاختواًْای آیٌذُ تِ ًظش الضاهی هی سػذ .

توایل تِ اًشطی ّای پان ٍؿٌاػایی پتاًؼیل هٌغمِ تحثی خذایی ًاپزیش دس اهش ػاختواى هی تاؿذ ٍتَخِ خذی تِ ایي تحث تا 

ایي ػوت هی وـاًذ .ٍدس  ا تِسي هٌاتغ فؼیلی ٍتوایل صیاد ی لی ٍآلَدگی ّای ایداد ؿذُ اص اییتَخِ تِ پایاى یافتي رخایش فؼ

اًتخاب  اًشطی ّای تدذیذ پزیش دس هىاى ًـاى اص ایي اػت وِ توایل تِ اًشطی ّای پان ٍؿٌاػایی پتاًؼیل هٌغمِ تحثی خذایی 

 .ًاپزیش دس اهش ػاختواى هی تاؿذ 

َس ایشاى ، گشاى ؿذى اًشطی تاػث تْیٌِ ػاصی هلشف اًشطی ، تایذ ارػاى وشد وِ دس ػال ّای اخیش دس وـّا ٍدس اًتخاب اػتثاس 

 ؿذُ وِ ها تِ ػوت تْیٌِ تش وشدى هلشف تشٍین ٍاًتخاب ایي گضیٌِ دس آیتن ّای لیذ تؼیاس لاتل فْن اػت .

ٍ دس اًتخاب اػتثاس تْیٌِ وشدى هلشف آب  تشای اتیاسی هحَعِ دس ایشاى تا تَخِ تِ ایٌىِ خاًَاس هتاػفاًِ اص آب ؿشب تشای هلاسف 

اػتفادُ هی وٌٌذ لزا اًتخاب ایي هَسد ًـاى اص ایي ًگشاًی اػت وِ دس ایي ساػتا تایذ ساّىاسّای تشای آى دس ًظش تگیشین ػایت ّن 

ٍ آص آب ّای خاوؼتشی ّن تا ایداد ؿشایظ تلیفیِ اص آى تشای ػایت اػتفادُ ؿَد ٍ اًتخاب اػتثاس هذیشیت پؼواًذ ّن تِ ػٌَاى 

 تشداؿتِها دس ایي ػشكِ ػشهایِ گزاسی ٍتشًاهِ سیضی وِ تتَاًذ دس ایي ساػتا گاهی اػاػی  وـَسدس اٍلَیت تشتش تا تَخِ تِ ایٌىِ 

 ًوائین.ؿَد ًـذُ اػت اص اّذافی تایذ تاؿذ وِ دس عشاحی ٍ ػاصهاًذّی آى دس چاست ػاختواى آ ى سا لحاػ 
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 ًتیجِ گیری  :-5
هذیشیت  –تْیٌِ وشدى هلشف اب  –اًشطی ّای تدذیذ پزیش دس هىاى  –تا تَخِ تِ آهاس ٍلشاس گشفتي اػتثاس ّای واّؾ هلشف آب 

ًـاى اص ایي داس د  22ًتیدِ هیگیشین وِ اٍلَیت ّای اٍل دس ؿْش تْشاى دس هٌغمِ  دػتیاتی تِ تشاون تْیٌِ ، -اًشطی ػثض -پؼواًذ

ِ وشدى تْیٌ تشای دس هشحلِ عشاحی ٍػاخت چِ اػتفادُ اص اى دس ػایت ٍ  چِ  چِ دس تحث واّؾ ٍ،لشف آب وِ تایذ  دس تحث ه

وِ تشای ول ؿْش تْشاى  تِ ًظش هیشػذ پغ دس تحث التلاد ٍّوچٌیي ػالهت تتَاًذ هفیذ تاؿذوِ  .، تذایثشی سا اتخار وشدتایذ  آى

% فاضالب تْشاى تلفیِ ًوی ؿَد ٍ دس تحث اًشطی ّن دچاس چالؾ هیثاؿذ ٍ تحث آلَدگی َّای تْشاى وِ  75تاتَخِ تِ ایٌىِ 

ّش حال ایي تحمیك ًـاى هی دّذ وِ تایذ تِ ػوت اًشطی ّای تدذیذ پزیش  .تِ،یه ضشٍست اػت. ؿاهل اوثش ًماط تْشاى هی تاؿذ

تیـتش ی ًؼثت تِ اػتثاس ّای دیگش لذم ظش گشفتي آًْا تشای ػاخت خاًِ ّای دس ًَیت ٍهذیشیت پؼواًذ تا اٍلهذیشیت آب ٍ 

تایح حاكل ؿذُ دس ًظش َخِ تِ ًت تْشاى تا 22ی خاًِ ّا دس هٌغمِ تشداسین .ٍ لزا دیذى چٌیي گضیٌِ ّایی دس سٍؽ لیذ تشای عشاح

ذ یه ًیاص اػاػی تشای اهشٍص ػاختواًْای ها هیثاؿذ تٌاتش ایي  تشای ؿْشی هثل دس ًتیدِ اػتاًذاسدی هاًٌذ لیپغ  دگشفتِ ؿَ

تفادُ ًـذُ اػت . اػتفادُ اص اػتاًذاسدّایی وِ اػتاًذاسدی وِ خَاًة هحیغی سا دس ًظش تگیشد اػاص ،تْشاى وِ هتاػفاًِ تا وٌَى 

 ِ اًشطی ووه وٌذ ضشٍسی اػت.تا تتَاًذ دس هلشف تْیٌتتَاى تِ ٍػیلِ آى ػٌدؾ اًشطی سا اًدام داد 
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