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:چکیدُ  

أشٚصٜ ٔـىالت صیبدی دس رٟت ٘حٜٛ ی تإٔیٗ ا٘شطی ػبِٓ دس ػبختٕبٖ ٞب  ٌشیجبٍ٘یش ػبص٘ذٌبٖ ٚ ٔؼئِٛیٗ وـٛس ٔی 

٘بػبِٓ ٚ سٚ ثٝ ثش احش اػتفبدٜ اص ا٘شطی ثخـی اص آٖ وٝ ٚ ... ،ٔحیظ صیؼت ٚ آة ٞب ثبؿذ؛ٕٞچٙیٗ ٔؼبئّی ٔب٘ٙذ آِٛدٌی ٞٛا

اص دغذغٝ ٞبی رذی ٔؼئِٛیٗ ٚ یبٖ ػٛخت ٞبی فؼیّی دس ػیؼتٓ ٞبی رذیذ تإٔیٗ ا٘شطی دس ػبختٕبٖ ٞب  ایزبد ؿذٜ پب

 ثبفت ٞبی٘حٜٛ ی تإٔیٗ ا٘شطی  دس  ثب  ایٗ ٘ٛؿ  اص تإٔیٗ ا٘شطی ٔمبیؼٝ وـٛس ٔب دسوـٛسٞب دس فلش حبضش ٔی ثبؿذ، 

وٝ اص ٌزؿتٝ ٞبی دٚس تب وٖٙٛ دس ٕٞبٍٞٙی وبُٔ ثب عجیقت اعشاف خٛد ادأٝ حیبت   ٔٛرٛد ٚ لذٔت داسػٙتی  ػىٛتٍٙبٞبی

٘ـبٖ  ٔی دٞذ دس تمىش ٚ ٘حٜٛ  ثشعشف ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ٔی دٞٙذ ٚ ٘یبصٞبی افشاد ػبوٗ دس ٔٙغمٝ سا ثٝ ثٟتشیٗ ٘حٛ ٚ اص ثٟتشیٗ ساٜ 

رٛد ٚی  ٚ ٔٛفك تش اص ثشخی ساٞىبسٞبی أشٚصی ٘ی ػبخت ٚ ػبص ٚ ٔقٕبسی ٌزؿتٍبٖ اسصؽ ٞبیی لبثُ تىشاس ٚ ثٝ سٚص سػب

أشٚصٜ ٔٛسد تٛرٝ ثؼیبسی اص ٔؼئِٛیٗ ٚ دػت ا٘ذس وبساٖ ثٛدٜ ٚ  ٔقٕبسی پبیذاس ٚ اٞذاف اكَٛ دس ٕٞبٍٞٙی وبُٔ ثب وٝ داسد

ب ثشسػی ٔی تٛاٖ ث ثشایٗثٙب ؛ وـٛس لشاس داسد ٚ ػقی ٔیـٛد وٝ ػبخت ٚ ػبصٞبی رذیذ ثب تٛرٝ ثٝ اكَٛ آٖ ا٘زبْ پزیشد

ٚ دس  صثٝ ساٞىبسٞبیی ٔفیذ ثشای اػتفبدٜ دس ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی أشٚ ایٗ دٚ ٘ؼُ اصعشاحی ٚ ٔقٕبسی دس صٔیٙٝ ا٘شطیتغجیمی 

دػت یبفت.ایٗ پظٚٞؾ ثٝ سٚؽ تٛكیفی ، تحّیّی ٚ اػتذالَ لیبػی ا٘زبْ ؿذٜ ٚ سٚؽ  ساػتبی اٞذاف اسصؿٕٙذ تٛػقٝ پبیذاس

ٌشدآٚسی اعالفبت اص عشیك ؿجىٝ ٞبی وبٔپیٛتشی ٚ ٔغبِقبت اػٙبدی ٚ وتبثخب٘ٝ ای ٔی ثبؿذ.ٞذف ٔب اص ا٘زبْ ایٗ پظٚٞؾ 

ثشای آٟ٘ب  ٟٙبد ربیٍضیٗ ٞبی ٔٙبػجیٚ پیـ وبٞؾ ٔیضاٖ ٔـىالت ٘بؿی اص تإٔیٗ ا٘شطی ٞبی آِٛدٜ وٙٙذٜ ی ٔحیظ عجیقی 

                                                                                                                ٔی ثبؿذ.  دس ٔقٕبسی أشٚص

پبیذاسی-آِٛدٌی-ا٘شطی-ٔحیظ صیؼتکلید ٍاصُ :   
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                          قدهِ:ه-1

اص ٔؼعبئُ    تعإٔیٗ أٙیعت فشضعٝ ا٘عشطی دس د٘یعب      . ا٘شطی یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٟ٘بدٜ ٞبی تٛػعقٝ ٚ اص فٛأعُ اكعّی تِٛیعذ اػعت     

ٔؼعئّٝ ی ٘حعٜٛ ی تعإٔیٗ     [1](1388،حعٛسی رقفعشی  -حٕیذی ٘ظاد-)ٔجیٙی دٞىشدی. اػتشاتظیه پیؾ سٚی تٕبٔی دِٚت ٞب ٔی ثبؿذ

صیبدی داؿتٝ  ٚ ادأٝ ی حیبط اٚ دس وشٜ صٔیٗ ٕٞٛادٜ ثٝ ا٘عشطی   عجیقت  إٞیت٘ؼبٖ ٞب اص اثتذای حضٛس ثـش دس ا٘شطی دس ص٘ذٌی ا

ئّٝ ٜ دس لشٖ حبضش فالٜٚ ثش ٘حٜٛ ی تإٔیٗ ا٘شطی ،٘ٛؿ ا٘شطی ٔٛسد اػتفبدٜ ثشای سفـ ٘یعبص ثـش،ٔؼع  ٚاثؼتٝ ثٛدٜ، دس لشٖٚ اخیش ثٝ ٚیظ

خغشات ٚ آػیت ٞبی ٘بؿی اص آٖ ثش عجیقت ٚ ٔحیظ صیؼت ٘یعض اص إٞیعت ٚیعظٜ ای ثشخعٛسداس     وٕجٛد ٚ اتٕبْ ا٘شطی ٞبی فؼیّی ٚ 

ٌـتٝ اػت. ٕٞچٙیٗ پیـشفت ٞبی تىِٙٛٛطی وٝ ثش پبیٝ ایٗ ٘ٛؿ  اص ػٛخت ٞب  ا٘زبْ ٌشفتٝ ثشای ادأٝ حیبت ٘ؼُ ثـش خغعش ػعبص   

ٞبی ربیٍضیٗ  ثشای ایٗ ٘ٛؿ اص تىِٙٛٛطی ٞبی دس حعبَ  ؿذٜ ٚ ٔحمیمٗ سا ثش آٖ داؿتٝ  تب دس رٟت رؼت ٚ رٛی ػٛخت  یب ساٞىبس

تٛػقٝ پبیذاس تٛػقٝ ای اػت ا٘ؼبٖ ٔحٛس ٚ ثش پبیٝ دا٘ؾ.تٛػقٝ پبیذاس ثب اػتفبدٜ كحیح ٚ ثٟیٙٝ اص تٕعبٔی ٔٙعبثـ ٚ    پیـشفت ثبؿٙذ.

)ٔجیٙعی    .ٚالـ ثیٙب٘ٝ  تحمك ٔی یبثعذ   أىب٘بت ٔٛرٛد ٚ ا٘زبْ ثش٘بٔٝ سیضی ٚداؿتٗ ثیٙـی ثّٙذ ٔذت ، ثب تإویذ ثش ثش٘بٔٝ ٞبی ارشایی

                                                                                                                                         [1](1388،حٛسی رقفشی-حٕیذی ٘ظاد-دٞىشدی

ثحج ثشاٍ٘یضتشیٗ ٔٛضٛفبت ٔقٕبسی ٔقبكش اػت.دس ٚالـ ٔقٕبسی پبیذاس أشی  ٘ؾشیٝ تٛػقٝ پبیذاس ٚ دس پی آٖ ٔقٕبسی پبیذاس اص

فشاٌیش ثٛدٜ ٚ ٔب٘ٙذ ٌشایؾ ٞبی لجُ ثٝ ػجه ٔقٕبسی ٔٙزش ٕ٘ی ؿٛد ٚ ثب ٚرٛدی وٝ دغذغٝ اكّی آٖ ٔشثٛط  ثٝ ٔؼإِٝ ٔحیظ 

ٛرٝ وشدٜ ا٘ذ ثٟشٜ ٔی ٌیشد.ٔی تٛاٖ ٌفت صیؼت اػت،اص تٕبٔی ٌشایؾ ٞبی  پیؾ وٝ ثٝ ٔؼإِٝ تفّیُ اػتفبدٜ اص ٔلبِح ٚ ا٘شطی ت

عشاحی پبیذاس ٘ٛفی اص ٔقٕبسی اػت وٝ اص حذاوخش اػتقذادٞبی ٔحیغی ثشای اػبیؾ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ػٛد ٔی رٛیٙذ ٚ اثضاسٞب ٚ 

ٔی ػٛق  ة حبكُ اص ػبخت ٚ ػبص سا ثٝ حذالُساٞىبسٞبی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ دس ایٗ ساٜ ثٝ وبس ٔیٍیش٘ذ دس حبِی وٝ ؿشایظ ٘ب ٔغّٛ

                                                                                                                [2](1389٘ظاد، وبؽٓ-سٔضب٘ی ٌٛساثی).دٞذ

ثشای اص ٘ؾش پبیذاسی ٔقٕبسی ٌزؿتٝ چٝ ثٝ ٚاػغٝ ٘ٛؿ ٍ٘شؽ ثٝ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ ٚچٝ اص ثبثت ساٞىبسٞب،صٔیٙٝ اسصؿٕٙذی   

ِزا اٍِٛ ثشداسی ٚ ثبصٌـت ثٝ اسصؽ ٞبیی وٝ دس عشاحی ػیؼتٓ ٞبی تإٔیٗ ا٘شطی دس ص٘ذٌی  ثشسػی ٚ رؼت ٚ رٛ ٔی ثبؿذ،

ٌزؿتٍبٖ ٔب ٚرٛد داؿتٝ ثٝ ٘ؾش یىی اص ٔٙبػت تشیٗ ساٞىبسٞب ٔی ثبؿذ،صیشا ایٗ ػیؼتٓ ٞب فالٜٚ ثش تإٔیٗ ٘یبصٞبی افشاد اػتفبدٜ 

ؿىُ ثب عجیقت اعشاف خٛد خٛ ٌشفتٝ ٚ ثذٖٚ ایزبد  ٞیچٍٛ٘ٝ ٔـىالت رب٘جی تب وٖٙٛ ٘یض ٔؤحش ٚالـ ؿذٜ وٙٙذٜ اص آٟ٘ب، ثٝ ثٟتشیٗ 

                                                                                                                                                             ا٘ذ.

ثٟشٜ ٌیشی اص پتب٘ؼیُ ٞبی عجیقی دس رٟت تإٔیٗ ٘یبصٞبیی اص لجیُ ٌشٔب،ػشٔب ٚ تٟٛیٝ ٔغجٛؿ ثشای ایزبد ؿشایظ آػبیؾ   

ٔٛسد تٛرٝ ٔقٕبساٖ ثٛدٜ ٚ ٟٔٓ تشیٗ اكَٛ ٔقٕبسی پبیذاس ٘یض ثش ٕٞیٗ اكُ اػتٛاس  دس فضبٞبی ٔؼىٛ٘ی ػبِٟبػت وٝ ا٘ؼبٖ 

اػت.ثب ٍ٘بٞی ارٕبِی ثٝ ثٙبٞبی لذیٕی وٝ ٕٞبٍٞٙی ٔیبٖ عجیقت ٚ ٔقٕبسی دسآٖ ِحبػ ؿذٜ اػت دس ٔی یبثیٓ وٝ ٔقٕبسی ثب 

ثٝ فٛأّی ٕٞچٖٛ ٔؼبئُ آة ٚ ٞٛایی فبئك آٔذٜ ٚ  اسصؽ ثبلی ٔب٘ذٜ اص دٚساٖ ٌزؿتٝ ثٝ ػجت فذْ دػتیبثی ثٝ تىِٙٛٛطی سٚص آٔذ

 وبؽٓ-سٔضب٘ی ٌٛساثی) ثٙبٞبیی ٕٞخٛاْ ثب الّیٓ ٚ فشًٞٙ خبف ٔٙغمٝ سا آفشیذٜ ٚ دس ٔمبثّٝ ثب ٔحذٚدیت،خاللیت آفشیذٜ اػت.

                                                                                                                                          [2](1389٘ظاد،

دس خالَ ایٗ پظٚٞؾ ثب ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ی ارشا ؿذٜ ی ایٗ ػیؼتٓ ٞب  وٝ اص ٌزؿتٝ تب وٖٙٛ، وٝ ثب وٕتشیٗ ٔیضاٖ تغییش ثٝ وبس 

       ا  ٔقشفی ٔی ٕ٘بییٓ.خٛد ادأٝ ٔی دٞٙذ ٚ ٔمبیؼٝ ی آٟ٘ب ثب ػیؼتٓ ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ ٔتذاَٚ وٙٛ٘ی،ثشتشیٗ ػیؼتٓ  س

                 



 

 

                                                                                                                                    پیشیٌِ: -2

اقلیوی در هٌاطق کَّغتاًی)هطالؼِ رابطِ بیي تَعؼِ پایدار هؼواری هحیطی ٍ طزاحی »دس ٔمبِٝ ای تحت فٙٛاٖ:

٘ٛؿتٝ ی خب٘ٓ  وبؽٕی ٘ظاد ٚ آلبی ٌٛساثی دس ساثغٝ ثٝ ٔقٕبسی ػٙتی ؿٟشن ٔبػِٛٝ ایٍٙٛ٘ٝ ٘تیزٝ « هَردی: شْزک هاعَلِ

ٌیشی ؿذٜ:ٔقٕبسی ٔبػِٛٝ دلیمب ٔٙغجك ثب ؿشایظ ٔحیغی ٚ الّیٕی ؿىُ ٌشفتٝ اػت ٚ داسای ٞٛیتی خبف ٔٙغمٝ خٛد ٔی 

چٝ ثٝ تفلیُ پیشأٖٛ عشاحی پبیذاس ٔغشح ؿذ،دس ثغٗ خٛد ٌشایؾ ثٝ ػٝ اكُ اػبػی داسد وٝ تٛرٝ عشاحبٖ،ٔذیشاٖ ٚ ثبؿذ.ِزا آ٘

 وبؽٓ-ٌٛساثیسٔضب٘ی تٛرٝ ثٝ ٘ؼُ آتی)-3 ویفیت ٌشایی-2 تٛرٝ ثٝ ٔحیظ-1 ثش٘بٔٝ سیضاٖ ارشایی سا ثٝ خٛد ٔقغٛف ٔی داسد:

    [2](1389٘ظاد،

بزرعی هقایغِ ای بزخی الگَّای هؼواری بَهی ٍ ّن راعتا با هؼواری پایدار در دٍ  »فٙٛاٖ:دس ٔمبِٝ ای دیٍش تحت 

دس لؼٕت ثشسػی ٔمبیؼٝ ی فبوتٛس خب٘ٓ ٞب ٔمیٕی ٚ چشخچیبٖ دس ٘تیزٝ ثشسػی ٞبی خٛد آٚسدٜ ا٘ذ:« رٍعتای ابیاًِ ٍ هاعَلِ

چٍٛ٘ٝ ٔقٕبساٖ ثٛٔی ٞش ٔٙغمٝ دس ٟ٘بیت دلت ٚ تٛرٝ ثٝ ٘یبصٞبی ٞبی ٔٛسد ثحج دس ٞش دٚ ٔٙغمٝ ی اثیب٘ٝ ٚ ٔبػِٛٝ ٘یض دیذْ وٝ 

افشاد ػبوٗ دس آٖ ٔٙغمٝ )چٝ اص ِحبػ ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی ٚ چٝ اص ِحبػ التلبدی( ثٝ خٛثی تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ اص أىب٘بت عجیقی ٚ 

ٝ ٔحیظ ،)چٝ اص ِحبػ ثلشی ٚ چٝ ٕٞبًٞٙ ثب ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد ثٟشٜ ثجش٘ذ ٚ ػىٛ٘تٍبٟٞبیی سا ایزبد وٙٙذ وٝ ثذٖٚ ٞیچ آػیجی ث

اص دیٍش ٘مغٝ ٘ؾشات چٖٛ:احتشاْ ثٝ عجیقت ٚ دیٍش ٔٛرٛدات ػبوٗ آٖ اص عشیك ایزبد حذالُ آِٛدٌی دس ٔحیظ(ثٝ حیبط خٛد 

ادأٝ دٞٙذ ٚ ثٝ كٛست وبُٔ ا٘قغبف پزیشی ثذٖٚ ٘یبص ثٝ تزٟیضات ٌشاٖ، پشٔلشف ٚ آِٛدٜ وٙٙذٜ عجك ؿشاثظ ٔختّف پیؾ آٔذٜ 

ا ٕٞبًٞٙ وٙٙذ.پغ ایٍٙٛ٘ٝ ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ وٝ ثخؾ ٟٕٔی اص ساٞىبسٞب ٚ اٞذاف ٔقٕبسی پبیذاس ٕٞبٖ ثبصٌـت ثٝ اسصؽ خٛد س

ٞبی لبثُ تىشاس ٚ ثذٖٚ تبسیخ ٔلشف ٔقٕبسی ثٛٔی ٔی ثبؿذ،وٝ دس ٞش ٔٙغمٝ ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایظ خبف خٛد ٚ حتی دس تىبُٔ ٚ 

ص ٔیتٛا٘ذ اٍِٛٞبی ٔفیذی سا ثٝ دػت ا٘ذسوبساٖ اسائٝ دٞذ ٚ لذٔی ثبؿذ دس رٟت پیٛ٘ذ ثب فٙبكش ٔخٕشحٕش ٚ ٔفیذ ٔقٕبسی أشٚ

            [3](1393چشخچیبٖ،-)ٔمیٕی ٘ضدیىی ٞشچٝ ثیـتش ثٝ ایزبد ٔقٕبسی ثشتش ٚ دس پیٛ٘ذ ٞشچٝ ثیتـش ثب عجیقت.

ًی غیزفلشی)هطالؼِ بزرط ًقش عیغتن هدیزیت اًزصی در بْیٌِ عاسی هصزف اًزصی در صٌایغ کا»دس ٔمبِٝ ی :

ٝ ٌیشی ایٗ رذَٚ سا آلبیبٖ تمی صادٜ ،فؼمٙذیغ ٚ ؿىشا٘ی دس لؼٕت ٘تیز« هَردی: کارخاًِ ی عفال ٍ آجز هاشیٌی تبزیش(

 آٚسدٜ ا٘ذ:

 [4](1388:55شکزاًی،-دیظفغقٌعلطاًی -)تقی سادُتأثیز اجزای هدیزیت اًزصی در عطح کالى بز رفاُ اًغاى ّا-1ًوَدار       
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کاىش قیوت توام 

 شده

 

بيینو سازی 

هصرف 

 انرژی

 

سیستن 

هدیریت 

 انرژی

 

 کاىش هصرف

کاىش ىسینو ىای 

 تٌلید

کاىش آلٌدگی 

 زیستی



 

 

اقلین،طبیؼت ٍ هؼواری هغکي:پضٍّشی در ًحَُ عاخت ٍ »دس ثخـی اص ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ دس پظٚٞـی تحت فٙٛاٖ:

 ٘ٛؿتٝ ی آلبیبٖ سػتٓ صادٜ ٚ ایّىب ایٍٙٛ٘ٝ آٔذٜ: «اجزای هغکي رٍعتایی تزکوي با تاکید بز تام ّای تزکوٌی گویشاى

ٔؼبوٗ سٚػتبیی ایٗ لْٛ ٔی تٛا٘ذ ساٞی دس ٌـٛدٖ دسٚاصٜ ٞبی ٘ٛیٗ ثشای ثٝ وبسٌیشی ثبصخٛا٘ی دا٘ؾ ثٛٔی دس ٔقٕبسی ػٙتی 

تىٙیه ٞب ٚ رضییبت ػبخت ٔؼبوٗ رذیذ دس ایٗ خظ ثـٕبس سٚد وٝ ٔی ثبیؼتی ٔٛسد اػتفبدٜ ٔقٕبساٖ ٔحّی یب    پشٚطٜ ٞبی 

                                                                  [5]( 1391ایّىب،-)سػتٓ صادٜٔؼىٗ ػبصی ثشای تشوٕٗ ٞبی ایٗ خغٝ لشاس ٌیشد.

خب٘ٓ فشؿچی دس ٘تبیذ ثشسػی ٞب ی خٛد ایٍٙٛ٘ٝ آٚسدٜ ا٘ذ:پذیذٜ تغییش الّیٓ « هؼواری در ػصز اقلین»دس ٟ٘بیت دس ٔمبِٝ ی:

ٚرٛد داؿتٝ ٚ داسد ٚ ادأٝ ٘یض خٛاٞذ داؿت،أب فقبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ تٛػقٝ ٘بپبیذاس،دس وٛتبٜ ٔذت، آٖ سا تـذیذ وشدٜ اػت،ثٝ 

تش ٚ ٔتقذد تش ٔی ؿٛد ٚ ایٗ دس ػٛء ٞش سٚص ؿذیذ عٛسی وٝ تإحیشات ٔخشثی ثش ادأٝ ی حیبت ا٘ؼبٖ ٌزاؿتٝ اػت.ایٗ تإحیشات 

حبِی اػت وٝ ٔب ٞش سٚص آٌبٞتش ٔی ؿٛیٓ وٝ اٌش پذیذٜ ی تغییش الّیٓ ثب ٕٞیٗ سٚ٘ذ ادأٝ یبثذ،ٟٔٓ تشیٗ دػتبٚسد ا٘ـبٖ وٝ تٕذٖ 

ثب آٖ سٚ ثٝ سٚ  ٚ ؿٟش ٘ـیٙی اػت،اص ثیٗ خٛاٞذ سفت،اصدیبد دٔبی رٟب٘ی چبِؾ فؾیٕی ثشای ٘ؼُ آیٙذٜ اػت وٝ ثذٖٚ ؿه

دسكذ اص ٌبسٞبی  60دسكذ افضایؾ ٔی یبثذ.ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثیؾ اص  2خٛاٞٙذ ؿذ،صیشا ٞشػبَ تِٛیذ ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ ای ثٝ ٔیضاٖ 

ٌّخب٘ٝ ای ثش احش اػتفبدٜ اص أىب٘بت تإػیؼبت حشاستی ٚ ثشٚدتی ٚ سٚؿٙبیی دس ثٙبٞب ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ،پیؾ ثیٙی تٟٕیذا٘ی ثشای 

آحبس ٔٙفی آٖ ثش الّیٓ رٟب٘ی ضشٚسی ٚ،ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٞذف،ٔـبسوت ٕٞٝ ی ٔتخللبٖ ثٝ خلٛف ٔقٕبساٖ ٚ وبٞؾ 

ؿٟشػبصاٖ ٚ ٔشدْ،الصْ اػت تب آیٙذٌبٖ ٘یض ثتٛا٘ٙذ ٘یبصٞبی خٛد سا ثشآٚس٘ذ.ایٗ ٕٞبٖ ٔفْٟٛ تٛػقٝ ی پبیذاس ؿبُٔ آیٙذٜ 

.ثٙبثشایٗ تجقیت اص ایٗ تٛػقٝ ضشٚستی ارتٙبة ٘بپزیش اػت وٝ ٔب سا دس ٌشایی،ٔحیظ ٌشایی،فذاِت ٌشایی ٚ ٔـبسوت ٌشایی اػت

                                                   [6]( 1385-)فشؿچیسػیذٖ ثٝ ساٜ ٞبیی ثشای رٌّٛیشی اص پذیذٜ تغییش الّیٓ یبسی ٔی دٞذ.

) دس  ؿبخٝ ی سٚؽ ٞبی تِٛیذ ٌشٔب دٚپظٚٞؾ ٔب یه ٌشٜٚ ثٙذی اص ٘حٜٛ ی ٔلشف ا٘شطی دس ایٗ دسخالَ ثشسػی حبضش ٚ دس

ػیؼتٓ ٞبی ٌشٔبیؾ اص وف( اص ٌزؿتٝ تب وٖٙٛ ٚ تِٛیذ ػشٔب )ثٝ ٚػیّٝ ی ٔمبیؼٝ ی ٔىب٘یؼٓ وِٛش ٞبی أشٚصی ٚ ثبدٌیشٞب دس 

ثٝ ٌزؿتٝ ٚ اِٟبْ اص ٔقٕبسی ػٙتی دسحبَ ربیٍضیٙی ثٝ  اسائٝ ٕ٘ٛدیٓ ؛ ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔقشفی سٚؽ ٞبی ٘ٛیٙی وٝ ثب ٍ٘بٞی ٌزؿتٝ(

ربی سٚؽ ٞبی پشخغش ٔتذاَٚ ٞؼتٙذ پشداختیٓ ٚ دس ٔمبیؼٝ ا ی وٝ ثیٗ تٕبٔی ٔٛاسد ٔزوٛس ثب تٛرٝ اػتب٘ذاسدٞبی ٔقٕبسی ٚ 

                                                          .        ٕ٘ٛدیٓ تٛػقٝ پبیذاس ا٘زبْ دادیٓ ، دس ا٘تٟب ثٟتشیٗ سٚؽ ٞب سا ٔقشفی

:هباًی ًظزی-3  

فَْم هؼواری پایدار:ه-3-1  

پبیذاسی دس ٚالـ ٕٞبٖ  ٔؼیشی اػت وٝ ٔقٕبسی ٘بٌضیش خٛاٞذ ثٛد دس آیٙذٜ ای ٘ضدیه ثٝ آٖ دػتشػی پیذا وٙذ.ایٗ ٌٛ٘ٝ اص 

ٚرٛد داسد وٝ حبثت ٔی وٙذ دیذٌبٜ ٚ ٘حٜٛ ی ٔقٕبسی تذافی وٙٙذٜ ی احؼبع ا٘ؼبٖ ثٝ عجیقت اػت ٚ اص ػٕتی دالیُ صیبدی 

ثٟشٜ ثشداسی ا٘ؼبٖ اص عجیقت ثبیذ تغییش وٙذ وٝ اص رّٕٝ ی آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ تبحیش  ٔؼتمیٓ ایٗ أش ثش ص٘ذٌی ػبیش رب٘ذاسٖ ٚ ٔحیظ 

فٕش ثٝ ٘ؼجت عٛال٘ی  صیؼت آٟ٘ب اؿبسٜ ٕ٘ٛد.سارـ ثٝ ػبختٕبٖ ٞب ٘یض ٔی تٛاٖ ٌفت :دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٔحلٛالت ا٘ؼبٖ ػبخت

تشی داس٘ذ ٚ دس عَٛ تٕبْ ٔشاحُ ػبخت ،تىبُٔ ٚ حتی تخشیت ٚ ثبصػبصی دس ٔفْٟٛ پبیذاسی تإحیش ٔی ٌزاس٘ذ؛ثٝ فالٜٚ ػبختٕبٖ ٞب 

احش صیبدی ثش ػالٔتی ا٘ؼبٖ ٞب ٚ ػبیش رب٘ذاسٖ ػبوٗ دس عجیقت اعشاف آٟ٘ب داس٘ذ . دس ٚالـ دس ٔفْٟٛ ٔقٕبسی پبیذاس ٔقٕبسی 

 ٖ ٚػیّٝ ای فُٕ ٔی وٙذ وٝ تغییش ٟٕٔی دس فٟٓ ساثغٝ ی ا٘ؼبٖ ٚ عجیقت ایزبد ٔی وٙذ ٚ ػقی دس اكالح آٖ ثٝ ثٟتشیٕٗٞچٛ

 [3](1393چشخچیبٖ،-)ٔمیٕی ٚرٝ داسد.



 

 

:هفَْم تَعؼِ پایدار ٍ ارتباط آى با هؼواری پایدار -2-3 

دس حبَ سؿذ ثخـی اص ٔٛضٛفبت ٔحیغی ثب ٔٛضٛفبت دس حمیمت تٛػقٝ ی پبیذاس ثٝ ٔقتی یه ٘ٛؿ تالؽ ثشای تشویت ٔفبٞیٓ 

ارتٕبفی ٚ التلبدی ٔی ثبؿذ؛ٚ ٔقٕبسی پبیذاس ٕٞبٖ تٛػقٝ ی پبیذاس اػت دس ساثغٝ ثب فقبِیت ٞبی ػبخت ٚ ػبص ٚ ٔحیظ ػبختٝ 

             [3] (1393چشخچیبٖ،-)ٔمیٕی ؿذٜ وٝ حبكُ آٖ ػبختٕبٖ یب ػبختبس پبیذاس ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد.

ؼواری پایدار:اّداف ه -3-3 

دس ٚالـ اٞذاف ٔقٕبسی پبیذاس دس ساثغٝ ثب ٔمبٞیٓ ٔتٛرٝ  ٔحیظ عجیقی ٚ ٕٞؼبص ثٛدٖ ثب آٖ سا ٔی تٛاٖ ثٝ ؿىُ صیش خالكٝ 

  ٕ٘ٛد:

  .ایزبد ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ ٔلشف ا٘شطی آٟ٘ب حذالُ اػت  ٚ داسای خلٛكیت ا٘قغبف پزیشی ٚ عَٛ فٕش ثبالتشی ٞؼتٙذ-1

ایزبد ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ ثٝ ربی ٔمبثّٝ  ثب ؿشایظ ٚ خلٛكیبت ٔحیغی ثب آٟ٘ب ٕٞبًٞٙ ٚ ٕٞؼبص ٞؼتٙذ ٚ ضٛاثظ عجیقی آ٘شا  -2

                                                                                                سفبیت ٔی وٙٙذ.

ٚ دس ٟ٘بیت ایزبد ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ اص أىب٘بت ثٛٔی ٚ عجیقی ٔحیظ خٛد دس ٞش ٔشحّٝ اص تىبُٔ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ ٔی وٙٙذ ٚ دس  -3

                                                    [3]( 1393چشخچیبٖ،-)ٔمیٕیفیٗ حبَ ثٝ ٞٛیت فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی ٔٙغمٝ تٛرٝ داس٘ذ.

غیز فؼال: ًَیي هؼواری -4-3 

ای  تٛاٖ ا٘شطی خٛسؿیذ ٚ ثبد سا ثشای ٌشٔبیؾ ٚ ػشٔبیؾ ثٝ ٌٛ٘ٝ ثب اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ عشاحی ٔقٕبسی غیشفقبَ ػبختٕبٖ، ٔی

رزة ٚ رخیشٜ ٕ٘ٛد وٝ ٘یبصی ثٝ أىب٘بت ثشلی ٚ یب ٔىب٘یىی ٘جبؿذ. اكالح ٘ٛسپشداصی دس داخُ ػبختٕبٖ ٚ ارتٙبة اص ٌشٔبیؾ ثیؾ 

ثبیؼت ثٝ فٙٛاٖ یىی اص فٛأُ دس  ٌشدد. عشاحی ٔقٕبسی غیشفقبَ ٔی فٙٛاٖ عشاحی ٔقٕبسی غیشفقبَ ٔحؼٛة ٔی اص حذ ٘یض ثٝ

تٛا٘ذ تب  اػتشاتظی ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی دس٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد.عشاحی ٔقٕبسی غیشفقبَ ثب تٛرٝ ثٝ ٔیضاٖ تبثؾ خٛسؿیذ ٚ ثبد ٔی

وٝ ٞضیٙٝ ثیـتشی سا دس ػبخت ػبختٕبٖ دس ثش٘خٛاٞذ  تإٔیٗ ٕ٘بیذ، ضٕٗ ایٗحذٚد لبثُ تٛرٟی ٌشٔبیؾ ٚ ػشٔبیؾ ػبختٕبٖ سا 

ا٘ذ سا ثٝ دِیُ آػبیؾ ٚ أٙیت،  ٞبیی وٝ ثٝ سٚؽ عشاحی ٔقٕبسی غیشفقبَ عشاحی ٚ ػبختٝ ؿذٜ داؿت. اغّت ٔشدْ ػبختٕبٖ

                                                            دٞٙذ. تشریح ٔی

تأهیي اًزصی در عیغتن ّای گزهایش اس کف اس گذشتِ تا کٌَى: حَُ یً -4 

عیغتن عٌتی)هَرد اعتفادُ در حوام ّای قدیوی(:-4-1  

رّٛخبٖ ٚ ... -4تیبٖ/-3آتؾ خبٖ/-2آة ا٘جبس/-1 ثٝ عٛس وّی حٕبْ ٞبی ػٙتی ٔٛرٛد دس ایشاٖ اص لؼٕت ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی چٖٛ:

 تٛضیح ٚ تـشیح ثخؾ ٞبیی وٝ ثب ٌشٔبیؾ حٕبْ ٞب ٔشتجظ ثٛدٜ ٔی پشداصیٓ:تـىیُ ؿذٜ ا٘ذ وٝ دس ایٗ ثخؾ تٟٙب ثٝ 

آتؾ خبٖ)تٖٛ یب ٌّخٗ(:ٔىب٘ی دس حٕبْ وٝ وٛسٜ دس آٖ اػت.-1  

تیبٖ:ؽشفی فّضی دس وف خضیٙٝ حٕبْ ٚ سٚی تٖٛ،ثشای ٌشْ وشدٖ آة دس خضیٙٝ.-2  



 

 

ٌّخٗ وٝ دس آٖ تب ٘یٕٝ آی ٔی سیض٘ذ.ثقضی اص حٕبْ ٞب خضیٙٝ:دس حٕبْ،اتبلی وٛچه ثشای ؿؼت ٚ ؿٛ،دسوٙبس ٌشٔخب٘ٝ ٚ سٚی -3

 فالٜٚ ثش خضیٙٝ آة ٌشْ،خضیٙٝ آة ِٚشْ ٚ آة ػشد ٞٓ داس٘ذ.

ٌشثٝ سٚ:-4  

ٔزشای ٞٛا دس صیش وف،ثشای دفـ سعٛثت.-1  

ٔزشایی وٝ ٞٛای ٌشْ ٚ دٚدتٖٛ سا اص صیش وف حٕبْ فجٛس ٔی دٞذ ٚ وف حٕبْ سا ٌشْ ٔی وٙذ.-2  

 [7](1393حبتٓ،-كفبساٖ-)ٞظیشٌشٔخب٘ٝ:ٔحُ اكّی اػتحٕبْ وٝ خضیٙٝ اص ّٔحمبت آٖ اػت. -5

 4-2-عیغتن گزهادّی حوام ّا:

ػیؼتٓ ٌشٔبدٞی حٕبْ ٞب ؿبُٔ ا٘ٛاؿ ػٛخت،تٖٛ)آتـخب٘ٝ یب آتـذاٖ(،تیبٖ،ٌشثٝ سٚ، دٚدوؾ ٞب ٚ ٌٛداِی ثشای رٕـ آٚسی 

ثیبثبٖ،ثشي خـه دسختبٖ ٚ فضٛالت حیٛا٘ی ثٛد.ٔقٕٛال صیش خضیٙٝ كفحٝ ای فّضی یب خبوؼتش ٔی ؿذ.ػٛخت حٕبْ ٞب فٕٛٔب خبس 

 [8](1382)ٟٔزٛس،ػب٘تی ٔتش حذفبكُ آة ٚ آتؾ لشاس ٔی ٌشفت. 110تب  60فّض ٞفت رٛؽ ثٝ لغش 

بع،ػشثیٙٝ ٕٞچٙیٗ لؼٕت ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٌشٔبثٝ ٔتٙبػت ثب ٘یبصٞبی حشاستی ٚ سعٛثتی آٖ عشاحی ٚ ػبختٝ ٔی ؿذ.ثش ایٗ اػ

ٌٝ ٘یبصٔٙذ ٌشٔب ٚ سعٛثت وٕتشی ٘ؼجت ثٝ ػبیش لؼٕت ٞبی ٌشٔبثٝ ثٛدٜ،فالٜٚ ثش داسا ثٛدٖ ٔٙجـ حشاستی وٕتش ٚ ٕٞچٙیٗ لشاس 

ٌشفتٗ دس فٕك وٕتشی اص صٔیٗ،اص استفبؿ ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ ػبیش لؼٕت ٞبی ٌشٔبثٝ ثشخٛسداس ثٛد.ثٝ ٕٞیٗ تشتیت،ٌشٔخب٘ٝ وٝ 

ٌشٔبثٝ ثٝ ٌشٔب ٚ سعٛثت ثیـتشی ٘یبص داؿت،فالٜٚ ثش داسا ثٛدٖ ٔٙجـ حشاستی ثیـتش )ٌشٔبیؾ اص وف( ٚ  ٘ؼجت ثٝ ػبیش لؼٕت ٞبی

ٕٞچٙیٗ لشاس ٌشفتٗ دس فٕك ثیـتشی اص صٔیٗ،اص استفبؿ  وٕتشی ٘یض ثشخٛسداس ثٛدٚ ایٗ أش ٔٛرت تزٕـ ٌشٔب دس استفبؿ ٘ضدیىتشی 

                                                                                                                        [9]( 1387اختش وبٚاٖ،-)ٔشادیٛخت ٔی ؿذ. ٘ؼجت ثٝ ػغح حضٛس افشاد ٚ كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ػ

دٚسٜ اص ٌشثٝ سٚ  اص لشٖ دٞٓ دس ایشاٖ ػیؼتٓ ٌشٔب یؾ اص وف ثٝ عٛس ٌؼتشدٜ دس ٌشٔبیؾ ٌشٔبثٝ ٞب ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذ.دس ایٗ  

ٞب ثشای تإٔیٗ ٌشٔبیؾ ٌشٔبثٝ ٞب ثٟشٜ ٔی ٌشفتٙذ.دس ایٗ ػبٔب٘ٝ،دٚدوؾ وٕىی وٝ سٚی تٖٛ یب آتـخب٘ٝ ٘لت ٔی ؿذ،پغ اص ٌُ 

ا٘ذاختٗ آتؾ ٚ ٘ضدیه ؿذٖ آٖ ثٝ ٘مغٝ ی احتشاق،ٔب٘ٙذ ثبدٌیش ػٕبٚس فُٕ ٔی وشد ٚ ثب ثؼتٗ دٚدوؾ ثٝ ٚػیّٝ ی وفٍیشی وٝ 

ٜ ثٛد حشاست ٚ دٚد سا ثٝ دسٖٚ وب٘بَ وف ٌشٔبثٝ)ٌشثٝ سٚ،عجك آتؾ رٟٙٓ ٌشٔبثٝ( ٔی فشػتبد ٚ ٟ٘بیتب آٖ سا اص سٚی ثبْ تقجیٝ ؿذ

        [10](1379)فخبسی تٟشا٘ی،دٚدوؾ ٞبی وٙبسی ثٝ ثیشٖٚ ا٘تمبَ ٔی داد

 

 [11] (1392،ٔقٕبسیبٖ،غالْ حؼیٗ ،ٔقٕبسی ایشا٘ی :فّٕىشد ٌشٔبیؾ اص وف حٕبْ ٞب ی ػٙتی) 1ؿىُ          



 

 

:)گزهایش اس کف(عیغتن ًَیي-4-3  

د ، صیبدی دس فشآیٙذ ٌشٔبیـی آٖ داس ػیؼتٓ حشاستی ٌشٔبیؾ اص وف وٝ ا٘تمبَ حشاست ثلٛست تـقـقی )تبثـی( ػٟٓ

دس ٔمِٛٝ سفبٜ ٚ آػبیؾ ػبوٙبٖ  دسٔمبیؼٝ ثب ػبیش ػیؼتٕٟبی حشاستی ٘ٝ تٟٙب دس كشفٝ رٛیی ٚ ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی ثّىٝ

ػبختٕبٖ ٞب داسای ٘مبط لٛت ثؼیبسی ٔی ثبؿذ. ػیؼتٓ ٌشٔبیـی اص وف ثٝ دِیُ ٌؼتشؽ تفىش ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی، تٛصیـ 

یىؼبٖ ٌشٔب دس تٕبٔی ػغح ٚ فضب ٚ دٚسی اص ٔـىالت ٔٛرٛد دس ػبیش سٚؽ ٞب ، ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ػیبٜ ؿذٖ دیٛاسٞب، ٌشفتٍی ٚ 

                    ٔٛسد تٛرٝ ٔی ثبؿذ. …ٌی ِِٛٝ ٞب ٚپٛػیذ

 ثٝ عٛس وّی ػٝ ٘ٛؿ سٚؽ ٌشٔبیؾ اص وف ٔٛرٛد اػت:

 ٌشٔبیؾ ثب ٞٛای ٌشْ -1

 ٌشٔبیؾ ثب رشیبٖ اِىتشیؼیتٝ -2

 ٌشٔبیؾ ثب آة ٌشْ -3

سٚؽ ٌشٔبیؾ اص وف ثٝ فٙٛاٖ ساحت تشیٗ، ػبِٓ تشیٗ ٚعجیقی تشیٗ سٚؽ ثشای ٌشٔبیؾ ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. دس ایٗ ػیؼتٓ ، 

دسرٝ ػب٘تی ٌشاد اػت . ٚ  29دسرٝ ػب٘تی ٌشاد دس ػیؼتٓ ٌشدؽ ٔی وٙذ ٚ حذاوخش دٔبی وف  45اِی  40آة ثب دٔبی ٔتٛػظ 

 ا٘تمبَ پیذا ٔی وٙذ.  دسكذ ا٘شطی ثٝ كٛست تبثـی ثٝ ٔحیظ 60ثیؾ اص 

ٕٞب٘غٛس وٝ افشاد دسیه سٚص ػشد صٔؼتب٘ی تٛػظ تـقــ خٛسؿیذ احؼبع ٌشٔب ٔی ٕ٘بیٙذ دسایٗ سٚؽ ٘یض ٌشٔب سا ثٛػیّٝ 

ا٘تمبَ حشاست تـقـقی )تبثـی( اص وف دسیبفت ٔی وٙٙذ ٚ یمیٙبً احؼبع آػبیؾ ثیـتشی خٛاٞٙذ ٕ٘ٛد. دس ایٗ ػیؼتٓ ٌشٔبیـی 

دسرٝ ػب٘تی ٌشاد ٔی ثبؿذ وٝ دسٔمبیؼٝ ثب ػبیش سٚؿٟبی ٔٛرٛد، وٝ  55تب  30ٌشْ ٔٛرٛد دس ِِٛٝ ٞبی وف ثیٗ ٔقٕٛالًدٔبی آة 

دسكذ دس ٔلشف ا٘شطی كشفٝ رٛئی ٔی ؿٛد. دس ػبختٕبٖ ٞبئی وٝ  40تب  20دسرٝ ػب٘تی ٌشاد اػت،  75تب  55آة ثیٗ  دٔبی

وف ثبفج وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٚ كشفٝ رٛئی دس ٔلشف ػٛخت ٔی ؿٛد،  داسای ػمف ثّٙذ ٔی ثبؿٙذ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٌشٔبیؾ اص

ثٝ ایٗ خبعش وٝ دس ػبیش سٚؿٟب )ٔب٘ٙذ سادیبتٛس ٚ ثخبسی( ٞٛای ٌشْ دس احش وبٞؾ چٍبِی ػجه ؿذٜ ٚ ثٝ ػٕت ػمف سفتٝ ٚ اِٚیٗ 

تمبَ حشاست آٖ ثٝ ػمف اص ٞشربی ربئی سا وٝ ٌشْ ٔی وٙذ ػمف ٔی ثبؿذ. ثٝ فّت ثبال ثٛدٖ دٔبی ٞٛا دس وٙبس ػمف ، ٔیضاٖ ا٘

دیٍش ثیـتش اػت ٚ ایٗ فبُٔ ثبفج اتالف ٔمذاس صیبدی ا٘شطی ٔی ؿٛد. دس سٚؽ ٌشٔبیؾ اص وف اثتذا لؼٕت پبئیٗ وٝ ٔٛسد ٘یبص 

                          ػبوٙیٗ اػت ٌشْ ٔی ؿٛد ٚٞٛا ثب دٔبی وٕتشی ثٝ ػمف ٔی سػذ، وٝ ایٗ یىی اص ٔضایبی اكّی ایٗ ػیؼتٓ ٔی ثبؿذ.

 ٌشٔبیؾ اص وف ٔی تٛا٘ذ دس ٕٞٝ ٔىبٖ ٞب ثب وبسثشدٞبی ٔختّف ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد:

 (ػبختٕبٖ ٞبی ٔؼىٛ٘ی افٓ اص ٚیالئی ٚ آپبستٕب٘ی1

 (ػبِٗ ٞبی ٚسصؿی ٚ ٔحٛعٝ ٞبی اػتخشٞب ٚ صٔیٗ ٞبی چ2ٕٗ

 (أبوٗ تبسیخی ، ٔزٞجی ٚ تفشیحی3

 (ػبختٕبٟ٘بی اداسی ٚ تزبسی4

 پبسویٍٟٙب ، پـت ثبْ ػبختٕبٟ٘ب ، پیبدٜ سٚٞب ٚ ثب٘ذ فشٚدٌبٟٞب )رٚة ثشف ٚ رٚة یخ( (سٔپ5

 ٔضایبی ػیؼتٓ ٌشٔبیؾ اص وف فجبستٙذ اص:
 (آػبیؾ ٚ آسأؾ دس ثبالتشیٗ حذ ٕٔى1ٗ

 (یىٙٛاخت ثٛدٖ حشاست2



 

 

 (كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ػٛخت3

 (ٔب٘ذٌبسی ثیـتش ا٘شطی دس ٔحیظ 4

 داخّی (آصادی فُٕ دس دوٛساػی5ٖٛ

 (تٕیضی فضبٞبی داخّی ٚ احبحیٝ ٔٙض6َ

 (ٞٛای پبویضٜ تش ٚ خـه ٘ـذٖ ٞٛا7

                                                                                               (خـه ٔب٘ذٖ ػغٛح ٔشعٛة8

ف:(اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ حشاستی ٔخت9ّ   
دس ػیؼتٓ ٌشٔبیؾ اص وف ٔی تٛاٖ اص ٔٙبثـ ٔختّفی ثشای تبٔیٗ ٌشٔبیؾ اػتفبدٜ وشد . ٔٛتٛس خب٘ٝ ، پىیچ ٚ حتی حشاست 

[11](www. damaarya.com) .خٛسؿیذی ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ ػیؼتٓ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ   

ًحَُ ی بِ کار گیزی اًزصی در ایجاد عزهایش اس گذشتِ تا کٌَى:-5  

کارکزد بادگیزّا بِ ػٌَاى اٍلیي خٌک کٌٌدُ ّا در هؼواری عٌتی ایزاى:-5-1  

ثبدٌیش ثقٙٛاٖ یه ػیؼتٓ ػشٔبیـی،تٟٛیٝ ٔغجٛؿ سا ثب اػتفبدٜ اص ا٘شطی تزذیذ پزیش ثبد فشاٞٓ ٔی وٙذ.ایٗ فٙلش ٔقٕبسا٘ٝ دس 

یذاػت رضیی اص وبِجذ ػبختٕبٖ ٞبی ٔٙبعك ٌشْ ثبدٌیش ٕٞبٍٞٙٛ٘ٝ وٝ اص ٘بْ آٖ پٔقٕبسی ثٛٔی الّیٓ ٞبی ٌشْ ایشاٖ دیذٜ ٔی ؿٛد.

ٚ خـه ٚیب ٌشْ ٚ ٔشعٛة ایشاٖ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد وٝ ثب ٞذایت رشیبٖ ثبد ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص ا٘شطی پبن عجیقت دس تقذیُ دٔب ٚ 

                                                                                                                            [12](1387ٔفیذی،-)ٔحٕٛدیسػب٘یذٖ دٔبی فضبی ػىٛ٘تی ثٝ دٔب دس حذ آػبیؾ ا٘ؼبٖ ٘مؾ ٔؤحشی داؿتٝ اػت.

ؿذت دس فّٕىشد ثبدٌیش  ثبدٌیشٞب اص ارضاء ٔختّفی تـىیُ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ثشخی اص آٟ٘ب رٙجٝ صیجبیی ؿٙبػب٘ٝ داسد ٚ ثشخی ثٝ

 ف ثبدٌیش فجبس٘تذ اص:٘مؾ داس٘ذ.لؼٕت ٞبی ٔختّ

لفؼٝ:لفؼٝ لؼٕت سؤع ثبدٌیش اػت وٝ ؿبُٔ ٔزبسی فجٛس دٞٙذٜ رشیبٖ ٞٛا ٔی ثبؿذ.-1  

ػبلٝ: ثخـی اص ثذ٘ٝ ثبدٌیش ٔی ثبؿذ وٝ حذ فبكُ لفؼٝ ٚ ثبْ لشاس ٌشفتٝ اػت.-2  

تش تمؼیٓ ٔی وٙٙذ. تیغٝ:تیغٝ ٞب فٙبكشی ٔتـىُ اص خـت ٚ آرش ٔی ثبؿذ وٝ وب٘بَ ثبدٌیش سا ثٝ چٙذ وب٘بَ وٛچه-3  

تیغٝ اكّی:دیٛاسٜ ٞبیی وٝ تب ٔشوض ثشد ادأٝ ٔی یبثٙذ ٚ وب٘بَ ثبدٌیش سا ثٝ وب٘بَ ٞبی وٛچه تش تفؼیٓ ٔی وٙٙذ.-4  

دیٛاسٜ ٞبیی وٝ تب ٔشوض ثشد ادأٝ ٕ٘ی یبثٙذ ٚ فمظ تب فشم دیٛاسٞبی خبسری پیؾ ٔی سٚ٘ذ.تیغٝ ٞبی فشفی دس ٕ٘بی تیغٝ فشفی:-5

پشدٜ ٞبی وب٘بَ وِٛش ٕ٘بیبٖ ٔی ؿٛ٘ذ. ثبدٌیش ٕٞچٖٛ  

ٔٙبفز ثبص ٚ ثؼتٝ:دس ٕ٘بی ثبدٌیش ٞب ثٝ ٞش فضبیی وٝ ٔب ثیٗ دٚ تیغٝ )چٝ تیغٝ اكّی ثبؿذ ٚ چٝ فشفی(لشاس ٌیشد؛ ٔٙفز ٌفتٝ ٔی -6

-)ٔحٕٛدی ٔی ؿٛد.ؿٛد ٚ چٙب٘چٝ ثبص ثبؿذ ٚ ٞٛا ثتٛا٘ذ اص ٔیبٖ آٖ فجٛس وٙذ ٔٙفز ثبص ٚ دس غیش ایٗ كٛست ٔٙفز ثؼتٝ ٘بٔیذٜ 

                                                                                                        [12]( 1387ٔفیذی،



 

 

تبالس ثبدٌیشٞب ٕٞٛاسٜ دس ثخؾ تبثؼتبٖ ٘ـیٗ خب٘ٝ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌشفتٙذ وٝ ثخؾ رٙٛثی حیبط سا ؿبُٔ ٔی ٌشدیذ.

 فضبی ثخؾ تبثؼتبٖ ٘ـیٗ اػت ٚ ٔقٕٛال ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ ثب ثبدٌیش دس استجبط اػت.اكّی تشیٗ 

:اًَاع بادگیز -2- 5  

ثبدٌیش ٞبی یه عشفٝ فٕٛٔبً وٛتبٜ ٞؼتٙذ ٚ آٟ٘ب سا ٕ٘ی  .ثبدٌیش ٞب ٔقٕٛالً یه عشفٝ، چٟبس عشفٝ ٚ یب ٞـت عشفٝ ٔی ثبؿٙذ

تٛاٖ دس ٔحیغی وٝ داسای ٌشد ٚ غجبس ٘ؼجتبً صیبدی اػت، ٔشتفـ ثٙب ٕ٘ٛد. ِٚی ثبدٌیش ٞبی چٟبس ٚ ٞـت عشفٝ داسای استفبؿ ثیـتشی 

بیذاسی ثیـتشی داؿتٝ ثبؿذ ٚ ؿىُ ٞؼتٙذ. خلٛكبً ثبدٌیش ٞبی ثؼیبس ثّٙذ سا ٞـت عشفٝ احذاث ٔی وٙٙذ تب دس ٔمبثُ فـبس ثبد پ

اص خلٛكیبت دیٍش ثبدٌیش ٔی تٛاٖ اص احش دٚدوؾ ٘بْ ثشد. دس ٔٛالقی وٝ ثبد  .ثذ٘ٝ ثبدٌیش ثبفج فجٛس رشیبٖ ثبد ثب فـبس وٕتشی ؿٛد

ٕبوبٖ یه رشیبٖ ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، ٞٛای ٌشْ داخُ ثٙب كقٛد ٔی وٙذ ٚ اص عشیك ثبدٌیش ثٝ خبسد ثٙب ٔٙتمُ ٔی ؿٛد ٚ ثذیٗ كٛست و

رشیبٖ ٞٛا دس داخُ ػبختٕبٖ ثشلشاس ٔی ٌشدد ٞشچٙذ وٝ ؿذت آٖ وٕتش اص ٔٛالقی اػت وٝ ثبد دس ٔحیظ خبسد رشیبٖ داؿتٝ 

                                                                                      .ثبؿذ

ًحَُ ی کارکزد بادگیزّا:  -3-5 

 یب ػشداةكٛست اػت وٝ ثبد ٔغّٛة سا ٌشفتٝ ٚ آٖ سا ثٝ داخُ اعبق ٞبی اكّی ػبختٕبٖ، آة ا٘جبس ٚفّٕىشد ثبدٌیش ثذیٗ 

ثٝ ایٗ تشتیت، ثبد ٔغّٛة ٚاسد ثخؾ  ؛ٞذایت ٔی وٙذ. دس ثقضی اص ٔؼبرذ حبؿیٝ وٛیش ثبدٌیش دسػت دس ثبالی ٔحشاة لشاس داسد

                                                                . ٞبی ٔختّف ػبختٕبٖ ٔی ٌشدد ٚ ثبفج تٟٛیٝ ٚ خٙىی آٖ ٔی ؿٛد

قضی دیٍش، ٞٓ دس ایٙزب الصْ ثٝ تٛضیح اػت وٝ ثقضی اص ثبدٌیش ٞب، فمظ اص عشیك ربثزبیی ٞٛا داخُ ثٙب سا خٙه ٔی ػبص٘ذ ٚ ث

اص عشیك ربثزبیی ٞٛا ٚ ٞٓ اص عشیك تجخیش ایٗ فُٕ سا ا٘زبْ ٔی دٞٙذ؛ ثذیٗ كٛست وٝ رشیبٖ ٞٛا پغ اص ٚسٚد ثٝ داخُ ػبختٕبٖ 

اعبق صیش ثبدٌیش وٝ حٛم  ،اص سٚی یه حٛم ػٍٙی وٛچه ٚ فٛاسٜ سد ٔی ؿٛد ٚ ػپغ اص آ٘زب ثٝ ػبیش اعبق ٞب ٞذایت ٔی ٌشدد

داسد ثٝ كٛست ٞـتی )ٞـت ضّقی( اػت ٚ دس ٞبی ٔتقذدی دس آٖ ٚرٛد داسد. دس ٞش صٔبٖ وٝ ٘یبص ثٝ خٙه  ٚ فٛاسٜ دس آٖ لشاس

                                                                                                                               [13] (1382ٖ،)لجبدیب. ٕ٘ٛدٖ اعبق خبكی ثبؿذ، دس ثیٗ آٖ اعبق ٚ اعبق ٞـتی صیش ثبدٌیش سا ثبص ٔی ٕ٘بیٙذ

 

 

 [14] (www.wikipedia.org)عولکرد بادگیر -2شکل



 

 

اص رّٕٝ ٔـىالتی وٝ دس ساثغٝ ثب ثبدٌیش ٚرٛد داسد ایٗ اػت وٝ ثب ٚرٛد وّیٝ تٕٟیذات، ثبص ٞٓ ٔمذاسی ٌشد ٚ غجبس ٚاسد فضبی 

پش٘ذٌبٖ، رب٘ٛساٖ ٔٛری ٚ حـشات ٘یض اص عشیك ٔزشای ثبدٌیش ٚاسد فضبی داخُ ٔی ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙیٗ داخُ ثٙب ٔی ؿٛد. ثٝ فالٜٚ، 

وٙتشَ وبُٔ ٔمذاس رشیبٖ ٞٛا ٚ ٔیضاٖ سعٛثت ٚ ثشٚدت ٔیؼش ٕ٘ی ثبؿذ. ِزا ثبدٌیش ثٝ تذسیذ ربی خٛد سا ثٝ وِٛش آثی دس ٘ٛاحی 

 .ٔشوضی ٚ وِٛش ٌبصی دس ٘ٛاحی رٙٛثی وـٛس دادٜ اػت

: عزهایش هتداٍل ًَیي)کَلز ّای آبی(-5-4  

ثب تٛرٝ ثٝ پیـشفت سٚص افضٖٚ تىِٙٛٛطی اػتفبدٜ اص وِٛش آثی ثشای خٙه وشدٖ فضبی ػبختٕبٖ ٞبی ٔؼىٛ٘ی سٚؽ چٙذاٖ 

ثٝ ؿٕبس ٔی  ٔذس٘ی ٔحؼٛة ٕ٘ی ؿٛد أب دس وـٛس ٔب یىی اص ٔتذاَٚ تشیٗ دػتٍبٟٞبی خٙه وٙٙذٜ ثٝ رض دس ٔٙبعك ٔشعٛة

ثشای وبس وشدٖ وِٛش آثی ٘یض ثٝ اػتفبدٜ اص ثشق ٘یبصٔٙذیٓ أب دس ٔمبیؼٝ ثب دیٍش تزٟیضات ٔتذٚاَ ٔب٘ٙذ وِٛشٞبی ٌبصی سٚد؛ٞشچٙذ 

وٝ فالٜٚ ثش اػتفبدٜ ی صیبد اص ثشق اص ٌبص ثشای تأٔیٗ ٘یشٚ اػتفبدٜ ٔی وٙذ ٚ لیٕت  ٞش دٚ ٔٛسد ٔضوٛس دس وـٛس ٔب سٚ ثٝ افضایؾ 

یشی ٚ ٘یٕٝ خـه وٝ لؼٕت افؾٓ وـٛس ٔب سا پٛؿؾ دادٜ ٕٞچٙبٖ اص وِٛشٞبی آثی اػتفبدٜ ٔی ٔی ثبؿذ دسٔٙبعك خـه ٚ وٛ

 ؿٛد.

کارکزد کَلزّای آبی:-5-5  

وٝ ثب آة پٛؿیذٜ ؿذٜ اػت،فجٛس  (اص آ٘ىٝ دس اتبق ثٝ رشیبٖ دس آیذ اص ثیٗ یه ػغح ٔٙفز داس)پٛؿبَ دس وِٛشٞبی آثی،ٞٛا پیؾ

ٔیىٙذ ٚ آة ٔٛرٛد ضٕٗ اػتفبدٜ اص ٌشٔبی ٞٛا ثشای تجخیش ؿذٖ،ثبفج خٙه ؿذٖ ٞٛایی وٝ اص ثیٗ پٛؿبَ ٞب ٔی ٌزسد خٛاٞذ 

ؿذ.ٌفتٙی اػت وٝ دس ٞٛای ثؼیبس ٌشْ وِٛشٞبی آثی چٖٛ اص ٞٛای ثیشٖٚ اص اتبق اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ تب حذٚدی وبسایی خٛد سا صا 

ٔی دٞٙذ.دس یه وِٛش آثی ٟٕٔتشیٗ ثخؾ ٔٛتٛس آٖ اػت وٝ دس ٚالـ ٞٛا سا ثٝ رشیبٖ دس ٔی آٚسد.ٞٛا اص ثیٗ پٛؿبَ ٞب فجٛس  دػت

                                                                                           ٔی وٙذ،أب تب صٔب٘ی وٝ ایٗ پٛؿبَ ٞب ٔشعٛة ٘ـٛ٘ذ ٞٛای خٙه ایزبد ٘خٛاٞذ ؿذ. ایٗ وبس تٛػظ یه پٕپ آة ا٘زبْ ٔی ؿٛد.

 ثٝ عٛس وّی وِٛشٞبی آثی سا ٔی تٛاٖ ثٝ كٛست صیش عجمٝ ثٙذی ٕ٘ٛد:

  .وِٛشٞبی اص ٘ٛؿ ٔؼتمیٓ-1

ٙه وِٛشٞبی اص ٘ٛؿ غیش ٔؼتمیٓ :فّٕىشد ایٗ ٘ٛؿ اص وِٛشٞب ثٝ ایٗ كٛست اػت وٝ ٞٛای ػشد تٟیٝ ؿذٜ تٛػظ وٛاس آثی ثشای خ-2

وشدٖ یه رشیبٖ ٞٛای دیٍش وٝ اص یه ٔجذَ حشاستی ٔی ٌزسد،ٔٛسد اػتفبدٜ ٚالـ ٔی ؿٛد،ثبیذ تٛرٝ داؿت وٝ ثٝ ٞٛای اكّی 

 ٞیچٍٛ٘ٝ سعٛثتی افضٚدٜ ٕ٘ی ؿٛد.

ٛا ٔىب٘یضْ ػشٔبیؾ دس دٚ ٔشحّٝ ا٘زبْ ٔی ؿٛد:ٔشحّٝ اَٚ ثذٖٚ افضٚدٖ سعٛثت ،دٔبی ٞ وِٛشٞبی تشویجی:دس ایٗ ٘ٛؿ اص وِٛشٞب-3

)فشًٞٙ ٚ .وبٞؾ یبفتٝ ٚ پغ اص آٖ دس ٔشحّٝ دْٚ تٛػظ وِٛش آثی ٔؼتمیٓ ضٕٗ افضایؾ سعٛثت،دٔبی آٖ ٘یض وبٞؾ ٔی یبثذ

 [15](23،1382تقبٖٚ،ؿٕبسٜ

 6-ارسیابی:

دس ثخؾ ٞبی ٌزؿتٝ ثشسػی، دس ٞش یه اص ثخؾ ٞبی ٌشٔبیؾ ٚ ػشٔبیؾ دٚ ٘ٛؿ اص ػیؼتٓ ٞبی ٔتذاَٚ ٌشٔبیؾ سا دس  

ٌزؿتٝ ٚ حبَ ٔقشفی ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب ثیبٖ ٚیظٌی ٞب ٚ ٘حٜٛ ی تإٔیٗ ا٘شطی دس ٞشیه اص آٟ٘ب ثٝ یه رٕـ ثٙذی وّی سػیذیٓ،ٕٞچٙیٗ 



 

 

بَ سا ثیبٖ وشدیٓ وٝ دس د٘یبی ٔقٕبسی أشٚص ثؼیبس ٟٔٓ رّٜٛ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٞذف تٕبٔی ٌضیذٜ ی اص ٘ٛفی ٔقٕبسی ثٝ ٘بْ ٔقٕبسی غیش فق

ٔقٕبساٖ دس ػشتبػش د٘یب سػیذٖ ثٝ اٞذاف ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕبسیؼت وٝ دس ٕٞبٍٞٙی وبُٔ ثب اٞذاف ٔقٕبسی ٚ تٛػقٝ پبیذاس ٔی ثبؿذ ٚ 

كٛست ٌضیٙذٜ ٔمبیؼٝ ای  ثیٗ ػیؼتٓ ٞبی ٔٛسد ٘ؾش  دس ادأٝ دس رذاِٚی ثٝ تضٕیٙی اػت ثشای ػالٔت ثـش أشٚص ٚ ٘ؼُ آیٙذٜ.

 دس ثشسػی سا ٔـبٞذٜ خٛاٞیذ وشد:

 

بزرعی ًحَُ ی تأهیي اًزصی در عیغتن ّای گزهایشی ٍ ًکات ضؼف ٍ قَت آى-1جدٍل  

 ٘ٛؿ ػیؼتٓ ٌشٔبیـی ٘حٜٛ ی تإٔیٗ ا٘شطی ٘ىبت ٔخجت ٘ىبت ٔٙفی

ٚ  تِٛیذ دٚد ٚ آِٛدٌی ٘ؼجی ٞٛا

ا٘ٛاؿ آِٛدٌی ٞبی ایزبد ؿذٜ 

تٛػظ فضٛالت حیٛا٘ی ثٝ 

خلٛف ثشای افشادی وٝ حُٕ 

.وٙٙذٜ آٟ٘ب ثٝ ٔحُ حٕبْ ثٛد٘ذ  

فذْ اػتفبدٜ اص ػٛخت ٞبی 

فؼیّی ٚ آِٛدٜ وٙٙذٜ ٔحیظ ٚ 

دس فٛم اػتفبدٜ اص أىب٘بت 

عجیقت ثشای تإٔیٗ ا٘شطی ٚلبثُ 

رزة دس آٖ، ٘حٜٛ ی ا٘تمبَ 

 حشاست ٔتٙبػت .

فٕٛٔب خبس ثیبثبٖ،ثشي خـه 

 دسختبٖ ٚ فضٛالت حیٛا٘ی.

ػیؼتٓ ػٙتی)ٌشٔبیؾ اص وف 

 حٕبْ ٞب(

دس كٛست تأٔیٗ ا٘شطی تٛػظ 

ػٛخت ٞبی فؼیّی ثشای پىیذ ٚ 

ٔٛتٛس خب٘ٝ ٔی تٛا٘ذ ٔب٘ٙذ ػبیش 

تزٟیضات ٌشٔبیـی آِٛدٜ وٙٙذٜ 

 ثبؿذ.

لبثّیت اػتفبدٜ دس ٔىبٖ ٞبی 

ٔتٙٛؿ،٘حٜٛ ی ا٘تمبَ حشاست 

ٔتٙبػت ثب ثذٖ ا٘ؼبٖ ٚ 

یىٙٛاخت،لبثّیت تإٔیٗ ا٘شطی 

تٛػظ ٔٙبثـ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٍٕٞبْ 

 ثب اٞذاف ٔقٕبسی پبیذاس.

تٛػظ ٔٛتٛس خب٘ٝ،پىیذ ٚ حتی 

 حشاست خٛسؿیذی.

 ػیؼتٓ ٘ٛیٗ)ٌشٔبیؾ اص وف(

 

 

 

 



 

 

بزرعی ًحَُ ی تأهیي اًزصی در عیغتن ّای عزهایشی ٍ ًکات ضؼف ٍ قَت آى-2جدٍل  

بت ٔخجت٘ى ٘ىبت ٔٙفی  ٘ٛؿ ػیؼتٓ ػشٔبیـی ٘حٜٛ ی تإٔیٗ ا٘شطی 

ٔمذاسی ٌشد ٚ غجبس ٚاسد فضبی 

داخُ ثٙب ٔی ؿٛد. ثٝ فالٜٚ، 

پش٘ذٌبٖ، رب٘ٛساٖ ٔٛری ٚ 

حـشات ٘یض اص عشیك ٔزشای 

ثبدٌیش ٚاسد فضبی داخُ ٔی 

،ٕٞچٙیٗ فذْ ٚرٛد وٙتشَ ؿٛ٘ذ

.سٚی رشیبٖ ٞٛای ٚسٚدی  

اػتفبدٜ اص ا٘شطی ٞبی ثبد ٚ ٞٛا ٚ 

تجخیش وٝ ا٘شطی ٞبیی ثؼیبس ػبِٓ 

ٚ تزذیذ پزیش ثٛدٜ ٚ ٞیچٍٛ٘ٝ 

آِٛدٌی ثشای ٔحیظ ٚ ٞٛا ایزبد 

 ٕ٘یىٙٙذ.

ثقضی اص ثبدٌیش ٞب، فمظ اص عشیك 

ربثزبیی ٞٛا داخُ ثٙب سا خٙه 

ٔی ػبص٘ذ ٚ ثقضی دیٍش، ٞٓ اص 

عشیك ربثزبیی ٞٛا ٚ ٞٓ اص عشیك 

.تجخیش  

ثبدٌیشٞب ثٝ فٙٛاٖ اِٚیٗ خٙه 

بوٙٙذٜ ٞ  

دس كٛست ربیٍزاسی ٘ب ٔٙبػت ٚ 

٘ذاؿتٗ ػبیٝ ثبٖ ،ٕٞچٙیٗ دس 

كٛست لشاس ٌشفتٗ دس ٞٛای ثؼیبس 

ٌشْ یب ٔشعٛة وبسایی ٔٙبػجی 

 ٘خٛاٞذ داؿت.

اػتفبدٜ ی وٕتش اص ثشق ٘ؼجت ثٝ 

ػبیش خٙه وٙٙذٜ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ 

 فذْ آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ٚ ٞٛا.

ثب اػتفبدٜ اص ثشق ٔٛتٛس وِٛشثٝ وبس 

ػپغ ثٝ وٕه پٕپبط آة افتبدٜ ٚ 

 ػشٔبیؾ ا٘زبْ ٔیٍیشد.

ػشٔبیؾ ٔتذاَٚ ٘ٛیٗ)وِٛش ٞبی 

 آثی(

 

 :ًتیجِ گیزی -7

ثب تٛرٝ ثٝ ثشسػی ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ دس ثبة ػیؼتٓ ٞبی ٌشٔبیـی ٔزوٛس وٝ تمشیجب دس یه ساػتب ٚ دس أتذاد ٞٓ ثٛدٜ ا٘ذ ٚ 

  ثذیٗ ٌٛ٘ٝ روش ؿذ:ٔمبیؼٝ ی ٘تیزٝ ی فّٕىشد آٟ٘ب ثب اٞذاف ٔقٕبسی پبیذاس وٝ 

                                                                                                                      ایزبد ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ ٔلشف ا٘شطی آٟ٘ب حذالُ اػت  ٚ داسای خلٛكیت ا٘قغبف پزیشی ٚ عَٛ فٕش ثبالتشی ٞؼتٙذ.-1

ایزبد ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ ثٝ ربی ٔمبثّٝ  ثب ؿشایظ ٚ خلٛكیبت ٔحیغی ثب آٟ٘ب ٕٞبًٞٙ ٚ ٕٞؼبص ٞؼتٙذ ٚ ضٛاثظ عجیقی آ٘شا  -2

                                                                                                سفبیت ٔی وٙٙذ.

ٚ دس ٟ٘بیت ایزبد ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ اص أىب٘بت ثٛٔی ٚ عجیقی ٔحیظ خٛد دس ٞش ٔشحّٝ اص تىبُٔ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ ٔی وٙٙذ ٚ دس  -3

                                                              .فیٗ حبَ ثٝ ٞٛیت فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی ٔٙغمٝ تٛرٝ داس٘ذ



 

 

ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌیشی ٕ٘ٛد وٝ ػیؼتٓ ٞبی ٌشٔبیؾ اص وف وٝ دس ٌزؿتٝ ٚ چٝ اوٖٙٛ ػیؼتٓ ٞبی ػبِٓ ٚ ٔٙبػت ٚ دس 

ساػتبی اٞذاف ٔتقبِی پبیذاسی ٞؼتٙذ ٔـشٚط ثٝ ایٙىٝ تإٔیٗ ا٘شطی دس آٟ٘ب ثٝ وٕه سٚؽ ٞبی ٔقٕبسی غیش فقبَ چٖٛ رذة 

ٔـىُ اػتفبدٜ اص ػٛخت ٞبی فؼیّی سا دسسٚ٘ذ ٌشٔبیؾ آٟ٘ب ٔشتفـ  ا٘شطی خٛسؿیذی دس ػبفبت آفتبثی سٚص ا٘زبْ پزیشد ٚ

ػبصد.ٕٞچٙیٗ دس ثبة ػیؼتٓ ٞبی ػشٔبیـی ثشسػی ؿذٜ ٘یض ٔیتٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ وِٛشٞبی آثی ثٝ ٘ٛفی ادأٝ دٞٙذٜ ساٜ 

ٖ ثٟشٜ ٔی ثش٘ذ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ثبدٌیشٞب ی ػٙتی ٔی ثبؿٙذ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ا٘شطی ٞبیی وٝ دس ساػتبی تإٔیٗ ٞذف خٛد اص آ

ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٞش وذاْ ٘مبط ضقف ٚ لٛت خٛد سا  ِیٚ ػالٔت ثیـتشی سا ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد٘ذ،ػیؼتٓ ٞب آِٛدٜ وٙٙذٌی وٕتش ٚ 

زشای اص ٔوٝ ػتفبدٜ وٙیٓ:داس٘ذ یه ساٜ حُ ٔی تٛا٘ذ ایٗ ثبؿذ وٝ اص ٞش دٚی ایٗ ػیؼتٓ ٞب دس تىٕیُ یىذیٍش ثٝ ایٗ كٛست ا

ثذیٗ ٘حٛ  دٞیٓ؛ ثبدٌیش رٟت ا٘تمبَ وب٘بَ وِٛش اػتفبدٜ ٔی ؿٛد ٚ وِٛش سا دس ٔمبثُ ثبدٌیش ٚ دس ػٕت سٚ ثٝ ثبد ٔغّٛة لشاس

ٚ ثٝ ایٗ تشتیٗ ٔـىُ وٙتشَ  فّٕىشد رذیذ ثبدٌیش تٟٙب ثٝ فٙٛاٖ ٔحبفؼ وِٛش دس ٔمبثُ ثبد ٞبی وٛیشی ٚ فجٛس وب٘بَ وِٛش اػت

رشیبٖ ٞٛا تٛػظ ثبدٌیش ٘یض ٔشتفـ ٔی ٌشدد.اِجتٝ سٚؽ دیٍش اػتفبدٜ اص ثبدٌیشٞبی خٛسؿیذی ٔی ثبؿذ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ی آٟ٘ب دس ثشخی 

وـٛسٞبی خبسری ارشا ؿذٜ ٚتٛضیح وبُٔ آٖ دس ایٗ ٔمبَ ٕ٘ی ٌٙزذ.ثٙبثشایٗ ٔیجیٙیٓ وٝ ثٝ سٚص سػب٘ی سٚؽ ٞبی  ػٙتی ٚ 

وشدٖ آٟ٘ب ثب اٞذاف ٘ٛیٗ تإٔیٗ ا٘شطی ٚ ٔقٕبسی پبیذاس فُٕ ػختی ٘یؼت ٚ ثب تالؽ اِٚیٝ ٔی تٛاٖ آیٙذٜ ای سٚؿٗ پیؾ  ٍٕٞبْ

                                                                                                               سٚی ٘ؼُ آیٙذٜ لشاس داد.

:هٌابغ ٍهآخذ  

،ػعبَ  51، ساٞجشد،ؿعٕبسٜ  ٔجیٙی دٞىشدی،ؿ.حٛسی رقفشی،ح.حٕیذی ٘ظاد،ؿ.ثشسػی ٚضقیت ؿبخق ٞبی ٔذیشیت ا٘شطی دس ایشاٖ ٚ رٟبٖ[1] 

 1388، ٞزذٞٓ

ٔغبِقعٝ ٔعٛسدی : ؿعٟشن     سٔضب٘ی ٌٛساثی،ة.وعبؽٓ ٘ظاد،ص.ساثغعٝ ثعیٗ تٛػعقٝ پبیعذاس ٔقٕعبسی ٚ عشاحعی الّیٕعی دس ٔٙعبعك وٛٞؼعتب٘ی          [2]

 .14،1331ؿٕبسٜ، رغشافیب آٔبیؾ ٔحیظ، ٔبػِٛٝ،فلّٙبٔٝ

ثشسػععی ٔمبیؼععٝ ای ثشخععی اٍِٛٞععبی ٔقٕععبسی ثععٛٔی ٚ ٞععٓ ساػععتب ثععب ٔقٕععبسی پبیععذاس دس دٚ سٚػععتبی اثیب٘ععٝ ٚ   هقیوی،پ.چرخچیاااى،م.[3]

 .1393اػتبٖ ٌّؼتبٖ)ٌشٌبٖ(،،وٙفشا٘غ ّٔی فٕشاٖ،ٔقٕبسی ٚٔذیشیت پبیذاس ؿٟشی،ٔبػِٛٝ

فؼمٙذیغ،ك.ؿىشا٘ی،ْ.ثشسػی ٘معؾ ػیؼعتٓ ٔعذیشیت ا٘عشطی دس ثٟیٙعٝ ػعبصی ٔلعشف ا٘عشطی دس كعٙبیـ وعب٘ی غیعش            ػّغب٘ی تمی صادٜ،ٜ.[4]

 .1388، ،ػبَ ٞزذ23ٓٞ،فلُ ٘بٔٝ ٔغبِقبت التلبد ا٘شطی،ؿٕبسٜ فّضی)ٔغبِقٝ ٔٛسدی:وبسخب٘ٝ ی ػفبَ ٚ آرش ٔبؿیٙی تجشیض(

ثب تإویذ ثش تبْ ٞبی تشوٕٙی  ػبخت ٚ ارشای ٔؼىٗ سٚػتبیی تشوٕٗ دس ٘حٜٛسػتٓ صادٜ،ی.ایّىب،ؽ.الّیٓ عجیقت ٚ ٔقٕبسی ٔؼىٗ:پظٚٞـی [5]

 .1311،،دٚسٜ چٟبس2ٌْٕیـبٖ،فّْٛ تىِٙٛٛطی ٚ ٔحیظ صیؼت، ،ؿٕبسٜ

 .1335،43صفَ،شوارٍ  فرشچی،ر.هعواری در عصر تغییر اقلین،[6]

 .1313،دّرٍ یازدُن،33ایراى،ٌُر ّ هعواری،شوارٍ ُژیر،م.صفاراى،ا.حاتن،غ.ارزظ ٌُری ّ کاربردی هعواری حوام ُای ضٌتی [0]

 .1332اضالهی،کتاب هاٍ ٌُر،تِراى،-هِجْر،ف.حوام در شِرُای ایراًی[3]

هرادی،م.اخترکاّاى،م.بررضی عولکرد ضاهاًَ ُای حرارتی گرهابَ ُای تاریخی ایراى،هجلَ بیي الوللی علْم هٌِذضی،داًشگاٍ علن ّ [1]

 .1330،6ری ّ شِرضازی،شوارٍصٌعت ایراى،ّیژٍ ًاهَ هعوا



 

 

 .1301،37فخاری تِراًی،ف.حوام در ًظرگاٍ زهاى،صفَ،شوارٍ [17]

[11 ](www. damaarya.com) 

ٔحٕٛدی،ْ.ٔفیذی،ْ.تحّیّی ثش ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی ٔقٕبسی ثبدٌیشٞبی یضد ٚ یبفتٗ ٌٛ٘ٝ ثٟیٙٝ وبسوشدی،ٞٙش ٚ ٔقٕبسی،ٔقٕبسی ٚ [12]

 .1387،36ؿٟشػبصی،ؿٕبسٜ 

 .1382لجبدیبٖ،ٚ.ثشسػی الّیٕی  اثٙیٝ ػٙتی ایشاٖ،ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ،[13]

)www.wikipedia.org( ]14[ 

 .5،32،،2هجلو فرىنگ ً تعاًى،شواره [51]
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