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  چکیذه
ْب ِث ششا یه هٌـمِ یحشاستٍیظگیْبی هشدم ٍجَد داسد وِ  يیثدس تفىش  يیاّوَاسُ   آى  یفظلغییشات تٍ  یویالل ؾیتٌ

جَد ٍ ًیض هی تَاًذ  یگشید ػَاهل وِ  یدس طَست ٍاثستِ است ؛ ثبشذ.  اص جولِ هَثش یحشاست شیسـح آسب لیتمل بیدس ْث
تحمیك پیش سٍ ِث  .اشبسُ وشدهَجَد دس سـح شْش یآث ػٌبطشٍ  یبّیپَشش گ ،یٌّذسِ شْشایي ػَاهل هی تَاى ِث 

دس دس اللین گشم ٍ هشؿَة ٍالغ  یهٌـمِ شْش ه یایي ساستب دس هی پشداصد.  ثشسسی تبثیش ایي ػَاهل دس فؼبی شْشی
تخبةِث ػٌَاى ًوًَِ  یٌیثٌذس اهبم خو  ػبهل 12دس ایي ثشسسی  شذُ است. هذلسبصی ENVI-METٍ تَسؾ ًشم افضاس  ًا

وِ  یج حبوی اص آًستًتب . گشفتلشاس یهَسد ثشسس یبّیٍ ًَع پَشش گ یتشاون سبختوبً ،ستفبعا شییجولِ تغ هختلف اص
 یٍل وبّش هی دّذ، دسجِ  2 تب 1 ثیيَّا سا  یبده هٌـمِ يیثبم سجض دس اثىبسگیشی ٍ  یبّیپَشش گص ا شتشیثاستفبدُ 

 هی شَد. سؿَثت َّا  شیافضادیگش ثبػث اص ؿشف 
 

َا، آسبیش حشاستی، کلیذی: های واشه  اللین گشم ٍ هشؿَة.   ،، فؼبی شْشیپَشش گیبّی دهبیّ 

 

 هقذهه -1
ثش سفبُ ایي پذیذُ   .(1)لشاس داسًذ یلَدگآٍ  یحشاست یدس هؼشع تٌش ّب یا ٌذُیثِ طَست فضا ،یشْش یّبفؼباهشٍصُ 

 دسسجض  یفؼب  ثبلمَُ تیٍ ظشف یبّیپَشش گهثجت تبثیش  ثش یهتؼذد تحمیمبت گزاشتِ است.صیبدی  شیسبوٌبى شْشّب تبث

 ی(. اثش فؼب2داسًذ )تجذیل هحیؾ ثِ فؼبیی ثب ششایؾ هـلَثتش تبویذ ًیض ٍ شْشّب  یَدگآلٍ سـح  یحشاست یوبّش تٌش ّب

 یؼبف یشیثش اثش سشهب مبتیتحم يیاثشخی اص  لشاس گشفت. ثشسسیهَسد هیالدی  1990اص دِّ  ؾیآصاس دٌّذُ هح ؾیسجض ثش ششا

جِ سبًتیگشاد ًسجت ثِ هحیؾ دس 4هی تَاًذ اختالف دهبیی دس حذٍد سجض  یفؼبهی دٌّذ وِ سجض توشوض داشتِ ٍ ًشبى 

ثش وبّش دهب دس فظَل گشم سا هَسد  سجض یفؼب شیتبث  2010( دس سبل 4ٍ ّوىبساًش) Bowler  . (3پیشاهَى ایجبد وٌذ)

 یهٌفاثش دس فظَل سشد غبلجب  ػبهل يیا یاست ٍل ذیل گشم هفَدس فظثشای وبّش دهب  یبّیگشچِ پَشش گ ثشسسی لشاس دادًذ.

 دسجِ است. 1دس حذٍد حذاوثش ون تش ٍ  بسیسجض دس ؿَل فظل سشد ًسجت ثِ فظل گشم ثس یبؼف یشیسشهب تشایتبث.  (5)داسد

Katayama  آًْب  یشیاثشات سشهبٍ شْش  یدس پبسن ّب یبّیپَشش گ تیفیو تشاون ٍ ،هسبحت بىیًشبى داد ه شمبتیتحمدس

دس هَسد  یسجض ٍجَد داسد ٍل یبؼف یشیسشهب اثشاتَسد دس ه یگستشدُ ا مبتیوِ تحم يیثب ا .(6)ٍجَد داسد یویاستجبؽ هستم

  Mayerدس تحمیمی وِ تَسؾ   .(7)دس دست است یاًذو مبتیتحم هیَلَطیضیف یؿجك شبخض ّب یحشاست شیثش آسب آى شیتبث

 ٍ Matzarakis ثبشذ یشاستح شیگزاس ثش آسب شیتٌْب ػبهل تبث تَاًذ یًو ؾیششا يیَّا دس ا یوِ دهباًجبم گشفت ًشبى دادُ شذ 
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دس فظل صهستبى ثبثت وشد وِ  Lin .(8)سٍد یػَاهل هَثش ثِ شوبس ه يیگتشاص ثضس یىی ضیً ذیٍ دسفظل تبثستبى تبثش خَسش

دس ایي تحمیك شْشی ثب ششایؾ اللیوی سخت، دس اللین گشم ٍ هشؿَة ثِ ػٌَاى   .(9)د سا داس یهٌف شیتبث يیشتشیسشػت ثبد ث

هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ  ٍ تٌْب دس فظل تبثستبى بثیش پَشش گیبّی دس آى ثب استفبدُ اص هذلسبصیًوًَِ اًتخبة شذُ ٍ هیضاى ت

اص آًجبییىِ دس اللین گشم ٍ هشؿَة اغلت فظل صهستبى وَتبُ ٍ هؼتذل هی ثبشذ ثٌبثشایي اثشات هٌفی ًبشی اص ٍجَد  است.

 پَشش گیبّی دس ایي فظَل هٌتفی هی گشدد. 

 

 روش تحقیق -2
 نطقه هکانی و زهانی تحقیق:ه -1-2

ثب ٍسؼتی  )سُ(ثٌذس اهبم خویٌی .هی ثبشذ دساستبى خَصستبى  ٍالغ )سُ(خویٌیثٌذساهبم ایي تحمیك دس هَسد ثشسسی  شْش

 30ثٌذس دس تمبؿغ هختظبت جغشافیبیی ایي  دس جٌَة غشثی ٍ ثخش جلگِ ای استبى خَصستبى لشاس داسد. ،ّىتبس22150ثبلغ ثش 

ایي شْش دس هٌـمِ گشم ٍ هشؿَة ٍالغ .دلیمِ ؿَل ششلی ٍالغ شذُ است 5دسجِ ٍ  49مِ ػشع شوبلی ٍ دلی 26دسجِ ٍ 

 54تب  6ثیي  آى گیي دهبی سبالًِهتش ٍ هیبً 5اص سـح دسیب  ایي شْش استفبع ثِ دلیل ًضدیىی ثِ دسیب سؿَثت صیبدی داسد. ٍشذُ 

ثخش . (10)ّبی اللیوی ایي شْش هی ثبشذ اص ٍیظگی خٌه ی تمشیجبتبثستبى ّبی ثسیبس گشم ٍ ششجی ٍ صهستبى ّب دسجِ است.

ًشم افضاس روش شذُ  دساًتخبة ٍدس ایي شْش ثِ ػٌَاى هحذٍدُ تحمیك چْبسطذ ٍاحذ ًبم ّبی هسىًَی وبسوٌبى اداسی ثِ  هجتوغ

 شذُ است. سبصیهذل
 

 قیاتسار تحق -2-2

پَشش  شیهحبسجِ تبثثشسسی خشدُ اللین دس همیبع شْشی ٍ  ٌِیصه لذستوٌذ دس یاص ًشم افضاس ّب یىی envi metًشم افضاس 

 شُیجض یثش سٍ یبّیخظَطب پَشش گ ،لفهخت یپبساهتش ّب شیدسن ثْتش تبث یثشا ضیهمبلِ ً يیدس ا .است ؾیهح یثش سٍ یبّیگ

ًشم افضاس  يیا سد یسبص ِیشج. شذُ استاستفبدُ  ENVI-MET3.1  BETA V اص ًشم افضاس یحشاست شیٍ اسب ّبشْش یحشاست

 یسبص ِیسا  شجهختلف َّا ٍ سـَح ی،بّیگهی تَاى پَشش دس آى  نیخشدُ الل یثشسس یثشا ٍ شَد یه اًجبم یسِ ثؼذثظَست 

ثبس  هی ِیثبً 10 یدس فَاطل صهبً یتب دُ هتش ٍ ثش حست صهبً 5/0 ثیي ایي ًشم افضاس دس شجیِ سبصی دلت  ؿَس ولیثِ  وشد.

 . (11) شْش سا ًشبى دّذ یهَثش دس دهب  یفبوتَس ّب شیٍ سب یبّیپَشش گ شاتیتبث تَاًذیًشم افضاس ه يیا است.

 

 روش انجام کار -3-2

 یّب یظگیشذُ وِ ثش حست ٍ يیتذٍ ENVI-METًشم افضاس  یثشا یهمبلِ چٌذ ثشًبهِ وبس يیوبس دس ا ًحَُثب تَجِ ثِ  

است.   خَصستبى استبى ٍالغ دس ثٌذس اهبم خویٌی)سُ(شْش  تحمیك، دس ایيهٌـمِ هَسد هـبلؼِ ثَدُ است. هٌـمِ هَسد هـبلؼِ 

 یسبص ِیشج یهتش ثشا 250ٍ ػشع  450ثِ ؿَل  ٍالغ شذُ آتی شْش تَسؼِهحذٍدُ احتوبلی اص شْشستبى وِ دس  یثخش

 یسبختوبً تشاون ،یبّیاص جولِ پَشش  گ هَسد ًظش دس تحمیك، َاهلػدلیل اًتخبة ایي هحذٍدُ ٍجَد   ُ است.اًتخبة شذ

 يیا هی شَد،هشبّذُ  تظَیش ّوبًـَس وِ دس هشخض شذُ است.1هٌـمِ دس شىل يیا شیتظَ .هی ثبشذ دس ایي هٌـمِهٌظن 

لف ثش تبثیش ػَاهل هخت . ثٌبثشایياست وِ ثِ طَست هٌظن دس وٌبس ّن لشاس گشفتِ اًذ یهشبثْ یهسىًَ یهٌـمِ شبهل ٍاحذ ّب

ثشسسی گشتِ  یسبص ِیدس شجسبختوبى ّب  یشیلشاس گ هحل شىل ٍ شییٍ ثذٍى تغ هٌـمِششایؾ هحیـی، ثش اسبع ٍػغ هَجَد 

 ثِ ػٌَاىخشداد هبُ تْیِ شذُ است. دادُ ّبی  خَصستبىاستبى  یآة ٍ َّا شٌبس تیسب اص شْش يیا یویالل یدادُ ّب .است. 

  یسبص ِیدس شجشذُ  یهختلف  ثشسس یّب ِیفشػ 1دس جذٍل شوبسُ فتِ شذُ است. دس ًظش گش ثشسسی يیدس ا یسبص ِیصهبى شج

ایي شجیِ سبصی ّب دٍ ًمـِ یىی دس شذُ دس تحمیك ًشبى دادُ شذُ است.  یهذل سبصفؼبی  اص ی.ثخش2است.دس شىل  آهذُ

 فشػیِ روش شذُ اًتخبة شذُ است. 12دس تبثش خَسشیذ ٍ دسگیشی دس سبیِ ثشای دیذى تبثیش ششایؾ هختلف دس ؿی 
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از  یقسوت ب سوت چة عکس هاهواره ا راىیدر ا ینیضهر تنذر اهام خو تیضکل الف سوت راست هوقع -1ضکل

 ضذه  یساز هیضث یهنطقه انتخاب ضذه ترا

 

 . یساز هیهورد استفاده در ضث اتی. فرض1جذول

 سٌبسیَ شجیِ سبصی ّبی اًجبم شذُ

 6شجیِ سبصی  5شجیِ سبصی  4شجیِ سبصی  3شجیِ سبصی  2شجیِ سبصی  1شجیِ سبصی 

 ػذم پَشش گیبّی

لیِ)  (1استفبع ٍا
ٍلیِ)تشاو  (1ن ا

پَشش گیبّی ًَع 

1 
لیِ)  (1استفبع ٍا
ٍلیِ)  (1تشاون ا

پَشش گیبّی ًَع 

2 
لیِ)  (1استفبع ٍا
ٍلیِ)  (1تشاون ا

 ػذم پَشش گیبّی

 (2استفبع ثبًَیِ )
ٍلیِ)  (1تشاون ا

پَشش گیبّی ًَع 

1 
 (2استفبع ثبًَیِ )

ٍلیِ)  (1تشاون ا

پَشش گیبّی ًَع 

2 
 (2استفبع ثبًَیِ )

ٍلیِ)  (1تشاون ا

 12شجیِ سبصی  11شجیِ سبصی  10شجیِ سبصی  9شجیِ سبصی  8شجیِ سبصی  7شجیِ سبصی 

 ػذم پَشش گیبّی

لیِ)  (1استفبع ٍا
 (2تشاون ثبًَیِ)

پَشش گیبّی ًَع 

1 
لیِ)  (1استفبع ٍا
 (2تشاون ثبًَیِ)

پَشش گیبّی ًَع 

2 
لیِ)  (1استفبع ٍا
 (2تشاون ثبًَیِ)

 ػذم پَشش گیبّی

 (2استفبع ثبًَیِ )
 (2اون ثبًَیِ)تش

پَشش گیبّی ًَع 

1 
 (2استفبع ثبًَیِ )
 (2تشاون ثبًَیِ)

پَشش گیبّی ًَع 

2 
 (2استفبع ثبًَیِ )
 (2تشاون ثبًَیِ)

 

اػبفِ شذى ثبم سجض ثِ  2ًَع  یبّیپَشش گ .است یخبل یفؼبّب ثِدسخت ٍ جوي  شبهل افضٍدى 1ًَع  یبّیپَشش گ

ٍ ٍػؼیت وًٌَی ثَدُ  %100هَجَد تب  یاستفبع سبختوبى ّب شیافضا ،ِیثبًَ استفبعهی ثبشذ. هٌظَس اص  1ًَع یبّیپَشش گ

 .سـَح سبختِ شذُ تب حذ اهىبى دس هٌـمِ است شیافضا ،ِیتشاون ثبًَ
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 هذل ضذه در نرم افسار یاز فضا ی.تخط2ضکل

 

 تحث و نتای-3
 دهای هوا-1-3

 َّا هَثش است. یثش دهب یبّیپَشش گ شییتشاون ٍ استفبع سبختوبى ّب ثذٍى تغ سبصی،ثش اسبع ًتبیج حبطل اص شجیِ  

 بسیثسثِ هیضاى َّا  یدهب ،هٌـمِ یبّیپَشش گ شییّوبى تشاون ٍ ثذٍى تغ دسثشاثش وشدى استفبع  وِ ثب دٍ ذّذیًشبى ه جیًتب

ووتش اص حبلت دهب  شیافضا ضاىیه ،جبُ دسطذ ثبشذاستفبع دسحذٍد پٌ شیافضا گشاایي دس حبلیست وِ  .افضایش هی یبثذ  یبدیص

،  2دس استفبع  ،تشاون سبختوبى ّب ىثَد ىسبىیدس طَست  هی شَد،هشبّذُ 3 شوبسُ ًوَداس دسّوبًـَس وِ  .پیش خَاّذ ثَد

  .،داشتِ است شیدسجِ افضا 1حذٍد دس دهب 

 40 یال 30دس حذٍد تشاون  شیثب افضا ىٌذ.یه فبیاَّا  یدس دهب یًمش هْو ضیتشاون سبختوبى ّب ًًتبیج ًشبى هی دّذ وِ 

اًجبم شذُ  مبتیدس تحم .هی یبثذ  شیَّا افضا یدسجِ دهب 2/0دس حذٍد  دسطذ )تشاون تب حذ اهىبى دس ًوًَِ اًتخبة شذُ(

ج شجیِ ثش اسبع ًتبی یٍل، ول شْش داسد یَّا یثش دهب یهٌف شیتبث ،تشاونافضایش ًشبى دادُ شذ وِ  تَسؾ هحممبى پیشیي

 .شَدیه ذُید شتشیثگشم ٍ هشؿَة  نیدس اللاستفبع  یهٌف شیتبث سبصی دس ایي تحمیك،

، یهىبً تی، هَلیویالل ؾی، ششایبّیاص جولِ هسبحت، ًَع پَشش گ یثش دهب َّا ثِ ػَاهل هختلف یبّیپَشش گ شیتبث

 پَشش اص ًظش هختلف ؾیس ششاَّا د یدهب ضاىیذُ هًٌشبى دّ 3شىل (11)داسد. یهٌـمِ ثستگ یؿشح شْش ٍ ٌّذسِ شْش

 خت دسٍ هٌـمِ ثذٍى دس یبّیًمـِ دٍس تش اص پَشش گ ،دسخت ِیسبًمـِ ٍالغ دس است. دهب دس ًمبؽ هختلف فؼب هبًٌذ  یبّیگ

 ضیَّا ً یدهب یبّیپَشش گ شیوِ ثب افضا ذّذیًشبى ه جی. ًتبای ًشبى دادُ شذُ است  سِیثِ طَست همبول هٌـمِ هذل شذُ 

ٍ ثب اػبفِ شذى ثبم  2/0َّا حذٍد  یدهب، 1ًَع یبّیپَشش گ ثب ، ىسبىی ِیاٍل یٍ تشاوو یاستفبػ ؾیدس ششا .ذبثی یوبّش ه

دسجِ  5/0وبّش دهب  ضاىیه ،1ًَع  یبّیتشاون الف ٍ استفبع ة ٍ پَشش گحبلتی ثب دس  .بثذیدسجِ وبّش ه 5/0سجض دس حذٍد 

 است. گشادیتًدسجِ سب5/1 وبّش دهب دس حذٍد ضاىیه ، 2ًَع  یبّیتشاون الف ٍ استفبع ة ٍ پَشش گ حبلتی ثب ٍ دس گشادیسبًت

ثِ داخل  سبختوبى گشم اؿشاف َّای  ،استفبع سبختوبى شیوِ ثب افضاثِ ایي هسئلِ هشثَؽ داًست  تَاىیسا ه اختالف يیاػلت 

اص سبیش ػَاهل  شتشیث یبّیهثجت پَشش گ اثش لیدل يی، ثِ ّوهی شَددهب دس هؼجش  شیثبػث افضااهش  يیٍ ا ىٌذیه ًفَرهؼجش 

 ثب تَجِ ثِ هسبحت ثبم سجض . اًتظبس هیشٍدشذُ است ِاػبفثِ سبختوبى ثبم سجض  (2ًَع  یبّیپَشش گ) حبلت دٍم دس الجتِ.است

اص وف  1.5استفبع سسی هحذٍدُ استفبػی هَسد ًظش دس ایي ثشاهب چَى  دس هحیؾ دیذُ شَد، شتشیث یوبّش دهب استفبدُ شذُ،

 ًذاسًذ. استفبع  يیدس ا یچٌذاً شیثبم ّب تبث يیادس ًظش گشفتِ شذُ،  يیصه
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 یدهب دس هٌـمِ، یبّیاًَاع پَشش گثىبسگیشی وِ ثب ثذست آهذُ دس ایي ثشسسی، هی تَاى ًتیجِ گشفت  جیثب هشبّذُ ًتب

جوي ٍ دسخت  ثِ شىل  یبّیپَشش گ داسایدسٍى هٌـمِ  یًمبؿ ثیيوِ  ٍلی اص ؿشف دیگش ثبیذ هتزوش شذ  بثذیوبّش هَّا 

 دسجِ ٍحَد داسد. 3 یال 2دس حذٍد  ، اختالف دهبیییبّیثذٍى پَشش گ هٌـمِثب  سِیدس همب

 

 
 ضذه یساز هیهختلف ضث طیهوا در ضرا یدها ساىیه-3ضکل

 

 دهای تاتطی-2-3

دس آى سجض  یٍ فؼب یبّیوِ اص پَشش گ یهىبً دسگزاسًذ.  شیتبث یحشاست تبثش ضاىیدس ه یبّیسجض ٍ پَشش گ یفؼب      

هسبحت  ،یبّیثِ ًَع پَشش گ ،یثش دسجِ حشاست تبثش یبّیپَشش گشی. تبثهی یبثذ وبّش  یحشاست تبثش ضاىیه ،استفبدُ شَد

 ؾیدس ششا یبّیپَشش گ یشیسشهب ثشا 4شىل .داسد یسبختوبى ّب ثستگ فبعتشاون ٍ است ،یهىبً تیهَلؼ ،نیالل، سجض یفؼب

شىل  يیشذُ دس ا یدس ول هٌـمِ هذل سبص ،يیبًگیثِ طَست ه یوبّش دسجِ حشاست تبثش ضاىیه .ذّذیهختلف سا ًشبى ه

هٌـمِ   یتبثش یدس دهب یشتشیوبّش ث ،یبّیپَشش گ شیثب افضا دیذُ هی شَد،ّوبًـَس وِ دس شىل  دادُ شذُ است.ًشبى 

 ضاىیه ،2ًَع  یبّیپَشش گ افضٍدى ثب یٍلسًٍذ هؼىَسی سا ؿی هی وٌذ،دهب وبّش  ضاىیاستفبع ه شیفضاثب ا ایجبد هی شَد.

پَشش تَیغ ( ٍ ثب -48/0حذٍد )دهب دس وبّش  ضاىیه ،1ًَع  یبّیپَشش گٍ  ،2دسحبلت استفبع  .بثذیوبّش ه یاثشات هٌف

ٍ  G1-H2-D1)) حبلت يیثذتشدس ًتبیج حبطلِ،  .ذ ثَدخَاّ( -21/0)حذٍد دهب دس وبّش  ضاىیه 2ًَع ثِ  1اص ًَع  یبّیگ

ٍ  ،یتبثش یدهب شیسبختوبى ّب ثبػث افضا بدیوِ تشاون ٍ استفبع ص ًشبى هیذّذًوَداس فَق  ( است.G2-H1-D1) حبلت يیثْتش

 .شَدیه یتبثش یثبػث وبّش دهب یبّیپَشش گ شیفضاا

 

 
 هختلف اتیدر فرض یتاتط یکاهص دها-4ضکل
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 رطوتت-3-3

ًتبیج ًشبى هی دّذ وِ  .شَدیَّا هًسجی سؿَثت  شیٍ تؼشق ثبػث افضا شیتجخ افضایش لیسجض ثِ دل یٍ فؼب یبّیپَشش گ     

 2 یال 1حذٍد ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتي سبیش ػَاهل، دس  ییثِ تٌْب ششایؾ اللیوی ثٌذس اهبم خویٌیدس  یبّیپَشش گ یاثش سؿَثت

 ضاىیه ،استفبع ٍ تشاون سبختوبى ّب دس هٌـمِ هشثَؿِ شییثب تغ تٌْبٍ  یبّیدس پَشش گ شییثذٍى تغ اص ؿشف دیگش .دسطذ است

سؿَثت  ضاىیه يیشتشیث ،شَدیهشبّذُ ه 5شىل  ّوبًـَس وِ دس است. بفتِی شییتغ 5ًمـِ خبص ؿجك شىل  هیسؿَثت َّا دس 

دس ایي حبلت ٍ تؼشق  شیتجخ ضاىیه شیَّا ٍ افضا یدهب شیافضا ایي اهش لیدل تاس بدیتشاون ثبال ٍ استفبع صهحذٍدُ ثب هشثَؽ ثِ 

تشاون ٍ استفبع سبختوبى ّب ًشبى دادُ شذُ  شاتییتغ ٍ  یبّیپَشش گتغییش ثب  یسؿَثت ًسجسًٍذ تغییش . 6دس شىل است. 

 .خَاّذ داشت  یهحسَس شیافضاسؿَثت  ضاىیه ثبشذ، شتشیث ًیض یبّیٍ پَشش گثیشتش ثَدُ تشاون ٍ استفبع  ی وِدس حبلت .است

تبثیشات هٌفی فشاٍاًی ثش آسبیش دس فظَل گشم، افضایش سؿَثت ًسجی ششجی ثَدى َّا ثب تَجِ ثِ  هَسد تحمیك دس هٌـمِ

 حشاستی هٌـمِ داسد.

 

 
 هختلف. طیرطوتت در ضرا ی.درصذ نسث5ضکل 

 

 
 یاهیتراکن و ارتفاع ساختواى ها و پوضص گ رییتا تغ یرطوتت نسثتغییرات  ساىیه-6ضکل

 

 آسایص حرارتی-4-3

 هشثَؽ ثِ حبلتی یحشاست یتیدسطذ ًبسػب يیشتشیوِ ث ذّذیطجح ًشبى ه 11ًشم افضاس دس سبػت  اص یخشٍجثشسسی اؿالػبت     

وِ  یصهبً ثذٍى تغییش ثبشذ،  یبّیوِ پَشش گ یدس هَاسد ت.استفبدُ شذُ اس ی دس هحیؾووتش یبّیاست وِ اص پَشش گ

ّبی  تغییشات ایي شبخض دس حبلت .است pmv  3.5 ، هحذٍدُ شبخضیاًذاص ِیسب لیثِ دل ثیشتش ثبشذ، تشاون ووتش ٍ استفبع 

ثبػث  یبّیپَشش گ شیافضا ،یتبثش یَّا ٍ دهب یدهب دس ثشسسی تغییشاتّوبًـَس وِ  .آهذُ شذُ است 7شىل هختلف دس 

دیذُ  7شىل ّوبًگًَِ وِ دس  .ًىتِ هشَْد است يیا ضیً pmvثشسسی شبخض دس  هحیـی دس هذلسبصی شذُ ثَد، ؾیثْجَد ششا
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 ؾیحبلت دس ششا يیثذتش .داسد یتفبع سبختوبى ّب دس آى هٌـمِ ثشسسثِ اس یبدیص بسیحذ ثس بت یحشاست شیآسب ضاىیه هی شَد،

 ثِ دامثِ داخل هؼجش ٍ  یثبد گشم تبثستبًهشثَؽ ثِ سبختوبًْبیی ثب استفبع صیبد است. گوبى هی سٍد دلیل ایي اهش ٍسٍد هختلف 

  .ثبشذ یگشهب دس شْش ه يیافتبدى ا

 
 یحرارت صیهختلف تر آسا یدر حالت ها یاهیپوضص گ ریتاث-ذ آراءدرص ینیت صی.پ7ضکل

 

 نتیجه گیری -6
ثِ حشاستی ٍ سؿَثتی ًتبیج صیش  شبخظْبی گبًِ ٍ همبیسِ ایي الگَّب اص ًظش12ثش اسبع ثشسسی ّبی اًجبم شذُ ثش الگَّبی  

 هی گشدد. ػٌَاى هحظَل تحمیك اسائِ

هیضاى  ،ّشچِ تشاون افضایش یبثذ .هَثش است pmvشبخض ٍ دهبی تبثشی ٍ  َّا بیتبثیش تشاون ٍ استفبع سبختوبى ّب ثش ده -

ًذاشتِ  ٍجَدوِ دس ًمـِ هَسد ًظش سبیِ  یاستفبع سبختوبى ّب دس طَستثب افضایش  .دهبی َّا ٍ دهبی تبثشی افضایش هی یبثذ

، ٍلی دسطَست سبیِ اًذاصیاّذ داشت، دس پی خَدسطذ ًبسػبیتی حشاستی افضایش افضایش دهبی َّا ٍ دهبی تبثشی ٍ  ،ثبشذ

پَشش گیبّی  ثبشذ،صهبًی وِ استفبع سبختوبى صیبد  ثبػث ثْجَد ششایؾ آسبیش حشاستی دس آى ًمـِ هیشَد. افضایش استفبع

 اسد ٍ ثبػث ثْجَد ششایؾ آسبیش حشاستی هیشَد.زثش دهبی َّا هیگ سا ثیشتشیي تبثیش هثجت

ّشچِ هسبحت پَشش  ،ثِ ػجبست دیگش ـَح پَشیذُ شذُ اص گیبُ هشثَؽ است.هیضاى سَشش گیبّی ثش دهبی َّا ثِ تبثیش پ-

ثسیبس هَثش دس تغییشات دهبیی هحیؾ اص ؿشفی ًَع پَشش گیبّی ًیض افضایش هی یبثذ. گیبّی افضایش یبثذ هیضاى تبثیش گزاسی 

ًشبى دادُ شذ وِ دسختبى ثب تَجِ  ،اسددٍ ًمـِ وِ یىی دس سبیِ دسخت ٍ دیگشی دس سـح چوي لشاس د ثیي دس همبیسِ .است

دس هٌبسجی ثبم سجض تبثیشات سشهبیشی است.  طبدقًیض دس ساثـِ ثب ثبم سجض ایي هسئلِ  سشهبیشی ثیشتشی داسًذ. اثشسبیِ اًذاصی 

م سجض ایجبد هی وٌذ ّشچٌذ ثب تَجِ ثِ سـح ثبالی استفبدُ اص ثب دسجِ 1دس حذٍد  وبّش دهبیی گشم ٍ هشؿَة داسد ٍاللین 

 اًتظبس هیشٍد وبّش دهب ثیشتش دیذُ شَد.

 

 هراجع-7
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