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 چكيدٌ

ثيٍتف ٚ ِففٝ خٛيي ؼـ ٞكيٙٝ ٞب ثػَّٛ ؼـ ّٔفف ٔٙبثغ ا٘فلي  أفٚقٜ اق فٙبٚـي ٞبي ٔػتّف ثٝ ٔٙظٛـ ايدبؼ آوبيً ٚ أٙيت

ٚ  يىي اق فٙبٚـي ٞبي خؽيؽي اوت وٝ آيٙؽٜ ثىيبـ ـٌٚٙي ثفاي آٖ پيً ثيٙي ٔي ٌٛؼ  ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي. ثٟفٜ ٞبي ففاٚاٖ ثفؼٜ ٔي ٌٛؼ 

تف خٙجٝ ٞبي ق٘ؽٌي آيٙؽٜ ثٍف ـا تطت تبثيف لفاـ ثٛؼٜ وٝ ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ ايٗ فٙبٚـي ٔي تٛا٘ؽ ثيًٌي ؼأٙٝ تبثيف ايٗ فٙبٚـي آ٘مؽـ ٌىتفؼ

ؼٞؽ ٚ اق ايٗ خٟت ثىبـٌيفي ٌيٜٛ ثفغٛـؼي ٔٙبوت ثب ايٗ پؽيؽٜ ٚ ؼاٌتٗ ٌٙبغت وبفي اق قٔيٙٝ ٞبي ٔػتّف وبـثفؼٞبي آٖ ثىيبـ ٟٔٓ 

. ؼاؼ پىبة ٚ آِٛؼٌي ـا وبًٞ غٛاٞؽ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ، ٔٙدف ثٝ تغييفاتي ٌٍفف ؼـ اوتفبؼٜ اق ٔٙبثغ عجيؼي، ا٘فلي ٚ آة غٛاٞؽ ٌؽ ٚ .اوت 

وبغتٕبٖ ٞبي آيٙؽٜ ثبيؽ ثتٛا٘ٙؽ ثب . ٞبي خؽيؽ، أىبٖ ثبقيبفت ٚ اوتفبؼ٠ ٔدؽؼ اق ٔٛاؼ، ا٘فلي ٚ آة ـا ففاٞٓ غٛاٞٙؽ وفؼ ٕٞسٙيٗ فّٙبٚـي

اؼٜ ٚ اق ٞؽـ ـفتٗ ا٘فلي خٌّٛيفي ثىبـٌيفي فٙبٚـي ٞبي ٘ٛيٗ ٚ ايدبؼ ٔطيغي وبِٕتف، ٔيكاٖ ثبقؼٞي ـا ثبالتف ثفؼٜ، أٙيت ـا افكايً ؼ

ٚ تبثيف . . . ( ٌٟفٞب ٚ  ٞبي وبغت ٚ وبق ، آِٛؼٜ ٌؽٖ افكايً ٞكيٙٝ) ثب ٚخٛؼ ٍٔىالت ٔٛخٛؼ ؼـ ضٛقٜ ٌٟفوبقي ٚ ٔؼٕبـي  .ٕ٘بيٙؽ

ي ؼـ وبغتٕبٖ ٌؿاـي ٔىتميٓ آٖ ؼـ وبغتٕبٟ٘ب ، ِكْٚ تٛخٝ ٞفزٝ ثيٍتف ثٝ فٙبٚـيٟبي خؽيؽ ٚ ٘مً آٟ٘ب ؼـ ثٟيٙٝ وبقي ّٔفف ا٘فل

وبًٞ ٚقٖ ٚ ضدٓ ّٔبِص  پيٍٍيفي اق آويت؛ وبقي ّٔبِص ٚ ٔطّٛالت ٔٛخٛؼ؛ ثٟيٙٝؼـ ٚالغ ٞؽف اق ثىبـٌيفي فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ،  .اِكأيىت

ج ثب ٔغبِؼٝ اي ثف ٘تبيايٗ پمًٚٞ ٔي ثبٌؽ وٝ وبًٞ ٘يبق ثٝ ٍٟ٘ؽاـش ٚ اوتفبؼٜ پفثبـتف اق ّٔبَ وبًٞ ٔفاضُ تِٛيؽ؛ ٚ ػٙبِف وبغتٕب٘ي؛

ِيب٘ت ٚ پبوؽاٌت  اوىيؽ وفثٗ، وبًٞ ّٔفف ٔٛاؼ اِٚيٝ، ا٘فلي ٚ ٕٞسٙيٗ وبًٞ ا٘تٍبـ ٌبق ؼي :اي اق خّٕٝ ٘تبيح ثفخىتٝ ثٝ ٌؿٌتٝ

ٞبي  پًٌٛ تف؛ تف ٚ ٔمبْٚ وجه( وبٔپٛقيت)اي ٔفوت  ّٔبِص وبقٜٚ ؼـ آ٘بِيك ـيك ثيٙب٘ٝ تف ثٝ  آوبيً ثيٍتفٚ  التّبؼي پٛيبتف ٔٙبثغ عجيؼي،

 ٞبي ثٟتف ّٔبِص پبيٝ ويٕب٘ي؛ ٚيمٌي ٞب؛ ٞب ٚ ّٔبِص اتّبالت ِِٛٝ ثٟجٛؼ ـٚي .(ٔب٘ٙؽ وغٛش آوبٖ تٕيك ٌٛ٘ؽٜ) ٔفالجت وٕتف  ٘يبقٔٙؽ

 افكايً ثبقتبثب٘ٙؽٌي ٌيٍٝ؛ اـتمبي لبثّيت خؿة أٛاج ِٛتي ٔٛاؼ خبؾة ِٛت؛ پبؼ؛ وبًٞ ضفيت ا٘تمبَ ضفاـتي ٔٛاؼ ػبيك ٚ آتً

 .ؼاـؼاٌبـٜ  ٌفٞبي ٘ب٘ٛ ضه

 ٘ب٘ٛ، تىِٙٛٛلي، ثٟيٙٝ وبقي، ا٘فلي ، وبغتٕبٖ :ياژٌ َاي کليدي

 

 

 

 

 



 مقدمٍ

ٞبي وبؼٜ ٌففتٝ تب ٔفاضُ ٟ٘بيي ٚ  اوتفبؼٜ اق فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ ٔؼٕبـي ثىيبـ ٌىتفؼٜ ٚ اق ٔفاضُ اِٚيٝ عفاضي ٚ وفٚوي

ٞب ٚ  اوت يبفت، وٝ ٘ٝ تٟٙب ثبقتبثي اق ايؽٜتٛاٖ ؼـ ا٘تػبة ّٔبِص ٔٗ ثٝ ٚيمٜ ٔي ايٗ وبـثفؼ ـا. ٞبوت وبـي ٘بقنِٕه فيكيىي 

 (1).تّٛـات عفاضي ثبٌؽ ثّىٝ تأثيف ػٕيمي ثف ـٚي ٚ تفىف ا٘ؽيٍٝ ٔؼٕبـ ؼاٌتٝ ثبٌؽ

آغاز واوًتكىًلًژي 

ثب ٚخٛؼي وٝ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي ثيٍتفيٗ ٚخٝ ٍٔتفن ـا ثب ػّٓ ٔٛاؼ . ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي اق يه ـٌتٝ ػّٕي غبَ ٍٔتك ٕ٘ي ٌٛؼ

ثفآٚـؼ . تٓ ٚ ّٔىَٛ ٌبِٛؼٜ ثىيبـي اق ػّْٛ اوت ٚ ؼـ ٘تيدٝ ؼإٍ٘ٙؽاٖ ضٛقٜ ٞبي ػّٕي ثٝ آٖ خؿة ٔي ٌٛ٘ؽؼاـؼ، غٛاَ ا

تطميمبت ؼـ ٔميبن ثىيبـ ـيك ؼـ ـٌتٝ ٞبي . ٘فف ؼـ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي وبـ ٔي وٙٙؽ 000/20ٔي ٌٛؼ ؼـ وفاوف خٟبٖ ضؽٚؼ 

.  ا٘ٛ اپتيىه ٚ ٘ب٘ٛ ثيٛتىِٙٛٛلي ٘يك ٘بٔيؽٜ ٔي ٌٛؼاِىتفٚ٘يه، ٘ٛـٚثيٛتىِٙٛٛلي ثٝ تفتيت ٘ب٘ٛاِىتفٚ٘يه، ٖ

ثفاوبن ثفآٚـؼ ٌفوت الوه ـيىفذ ؼـ ٘يٛـيٛـن، ثٛؼخٝ . پيٍٛ٘ؽ ٘ب٘ٛ اق وّٕٝ يٛ٘ب٘ي ثٝ ٔؼٙبي وٛتِٛٝ ٍٔتك ٔي ٌٛؼ

٘يٕي اق . ٔيّيبـؼ ؼالـ ثٛؼ6/8ثيً اق  2004وُ تطميك ٚ تٛوؼٝ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي ؼِٚت ٞب ٚ ٌفوت ٞب ؼـ وفاوف خٟبٖ ؼـ وبَ 

أب ثٝ پيً ثيٙي الوه ـيىفذ ؼـ وبَ ٞبي آيٙؽٜ، ٌفوت ٞب اضتٕبالً ثٛؼخٝ . ايٗ ثٛؼخٝ اق خب٘ت ؼِٚت ٞب تأٔيٗ ٔي ٌؽ

.  ثيٍتفي اق ؼِٚت ٞب ِفف ايٗ ػّٓ غٛاٞٙؽ وفؼ

ؼـ . فت وفؼٜ اوتؼـ آٔفيىب، په اق عفش ففوتبؼٖ ا٘ىبٖ ثٝ وفٜ ٔبٜ، ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي ثيٍتفيٗ ثٛؼخٝ ـا اق ؼِٚت فؽـاَ ؼـيب

ؼـ . ٔيّيبـؼ ؼالـ ِفف ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي وفؼ، يؼٙي ؼٚ ثفاثف ثٛؼخٝ عفش لْ٘ٛ ا٘ىبٖ ؼـ اٚج ا٘دبْ آ6/1ٖؼِٚت آٔفيىب  2004وبَ ،

ثىيبـي اق . ؼـ ٔىبٖ ؼْٚ ثٛؼخٝ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي لاپٗ لفاـ ؼاـؼ. ٔيّيٖٛ ؼالـ ؼيٍف ِفف آٖ ٌٛؼ982لفاـ اوت  2005وبَ 

ٚوؼٝ ٔب٘ٙؽ ٞٙؽ، زيٗ، آففيمبي خٙٛثي ٚ ثفقيُ خكٚ وٍٛـٞبيي ٞىتٙؽ وٝ ثيٍتفيٗ ثٛؼخٝ ـا ؼـ ايٗ وٍٛـٞبي ؼـ ضبَ ت

.  قٔيٙٝ ِفف ٔي وٙٙؽ

ايٗ . وفٔبيٝ ٌؿاـي ؼـ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي تٛوظ وبقٔبٖ ٞبي ؼِٚتي ٞفت ثفاثف ٌؽٜ اوت 2003ؼـ غالَ ًٌ وبَ پيً اق ،

ثفغي ٔؼتمؽ٘ؽ ٌفوت ٞبي ٘ب٘ٛ . قايً ؼاؼٜ اوت وٝ ٌبيؽ لبثُ تطمك ٘جبٌؽضدٓ وفٔبيٝ ٌؿاـي ا٘تظبـات ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ اي اف

أب ؼاليّي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ . تىِٙٛٛلي ٔب٘ٙؽ ضجبة ٌفوت ٞبي ايٙتف٘ت ؼـ وبَ ٞبي اغيف اق ثيٗ غٛاٞٙؽ ـفت

ؼٚـٜ ـٚ٘ك ٌفوت ٞبي ايٙتف٘ت وفٔبيٝ ٌؿاـاٖ غِّٛي اوٖٙٛ ثىيبـ ٔطتبط تف اق . ؼـثبـٜ ٔػبعفات آٖ ٌكافٝ ٌٛيي ٌؽٜ اوت

ٞىتٙؽ ٚ ثيٍتف پِٛي وٝ ؼِٚت ٞب ؼـ ايٗ قٔيٙٝ اغتّبَ ٔي ؼٞٙؽ، ِفف ػّْٛ پبيٝ ٚ فٙبٚـي ٞبيي ٔي ٌٛؼ وٝ تب وبَ ٞب ؼـ 

 .اغتيبـ ٍٕٞبٖ لفاـ ٘ػٛاٞؽ ٌففت

آيٙؽٜ ثف تؼؽاؼ آٟ٘ب  ثب ايٗ ضبَ ويفيت ثفغي ٔطّٛالت ٔٛخٛؼ ثب وبـثفؼ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي ثٟجٛؼ يبفتٝ اوت ٚ ؼـ زٙؽ وبَ

ثب اتّبَ ّٔىَٛ . ٔثالً ثب افكٚؼٖ ؾـات ـيك ٘مفٜ، ثب٘ؽال ضؽ وٛغتٍي غبِيت ضؽ ٔيىفٚثي پيؽا وفؼٜ اوت. افكٚؼٜ غٛاٞؽ ٌؽ

ـاوت ٞبي تٙيه ثب افكٚؼٖ ؾـات ـيك . ٞبي ايدبؼ وٙٙؽٜ ٔب٘غ ثٝ فيجف پٙجٝ، پبـزٝ ٞبيي تِٛيؽ ٌؽٜ اوت وٝ ضؽ ِىٝ ٚ ثٛ اوت

ؼـ ؼـاقٔؽت ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي ثٝ ٘ٛآٚـي ٞبي ثكـٌتفي غٛاٞؽ ا٘دبٔيؽ، اق خّٕٝ ا٘ٛاع خؽيؽ ضبفظٝ وبٔپيٛتف، . اوتتمٛيت ٌؽٜ 

.  فٙبٚـي پكٌىي ٚ ـٚي ٞبي تِٛيؽ ا٘فلي ثٟتف ٔب٘ٙؽ وَّٛ ٞبي غٛـٌيؽي



ٔػبِفبٖ آٖ . ـٜ غٛاٞؽ ا٘دبٔيؽعففؽاـاٖ ايٗ فٙبٚـي ٔي ٌٛيٙؽ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي ثٝ تِٛيؽ ا٘فلي پبن ٚ تِٛيؽ ثؽٖٚ ٔٛاؼ قائؽ ٚ غي

ثٝ . ٔؼتمؽ٘ؽ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ثبػث ايدبؼ ٘ٛػي ٘ظبْ ٌٙبوبيي ثيٗ إِّّي ٚ آويت ثٝ فمفا، ٔطيظ قيىت ٚ والٔت ا٘ىبٖ غٛاٞؽ ٌؽ

 (2) .٘ظف ٔي ـوؽ ٞف ؼٚ ٌفٜٚ ؼـ ٔٛـؼ اوتؽالَ ٞبي غٛؼ ٌكافٝ ٌٛيي ٔي وٙٙؽ، أب ثٝ ٞفضبَ ثبيؽ اق ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي اوتمجبَ وفؼ

٘ب٘ٛ ٔؼٕبـي، تّفيك ٘ب٘ٛ ثب فٙبٚـي اوت وٝ ثب اوتفبؼٜ اق ٔطّٛالت ٘ب٘ٛ، ٘ب٘ٛ ٔٛاؼ، ٘ب٘ٛ اـتجبعبت ٚ ضتي اٌىبَ ٚ ففْ ٞبي 

. ٘ب٘ٛ ٔؼٕبـي ثٝ ٔؼٙبي ايدبؼ تطَٛ ؼـ ٔؼٕبـي ثب تٛخٝ ثٝ ا٘مالة فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ لفٖ ثيىت ٚ يىٓ اوت. ٘ب٘ٛ ٔيىف ٔي ٌٛؼ

ٔؼٕبـي، ٌىتفٜ ي ٚويؼي اق ّٔبِص ٚ تدٟيكات ـا ؼـ ثف ٔي ٌيفؼ وٝ ٞؽف اق آٖ، ػيٙيت ثػٍيؽٖ ٚ وبـثفؼ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ 

 . ٘يبفتٝ ثٛؼ٘ؽ٘ظفيٝ ٞبيي وٝ ٌبيؽ پيً اق ايٗ ػفِٝ ي ػّٕي ـاٜ )ػّٕي وفؼٖ ٘ظفيٝ ٞبوت 

ّٔبِطي وٝ  تف ٔي وٙؽ، فٙبٚـي ٘ب٘ٛ، ٔب ـا يه لؽْ ثٝ ؼاٌتٗ ّٔبِطي وٝ ٚيمٌي ٞبي ؼِػٛإٞبٖ ـا ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ، ٘كؼيه

ٚيمٌي ٞبي ٔٙطّف ثٝ ففؼ ٚيمٜ اي ؼاـ٘ؽ ٚ ٟٔٙؽوبٖ ـا اق ّٔبِص لؽيٕي وٝ ٍٔىالت ٔتؼؽؼي ٍٞٙبْ اوتفبؼٜ اق آٖ ٞب ؼـ 

ثب ـٞب ٌؽٖ اق ليؽ ٚ ثٙؽ ّٔبِص وٙتي ٔٛخٛؼ، ٔي تٛاٖ ػّٕىفؼ ٞبي . ففآيٙؽ ٞبي وبغت ٚ وبق ثفٚق ٔي وٙؽ، خؽا ٔي وٙؽ

ثفاي ّٔبِص خؽيؽ ٔطَّٛ ٘ب٘ٛ تؼفيف وفؼ وٝ اوبوب ثب خٛٞفٜ ٚ ٚيمٌي ٞبي ثٙيبؼي ٔٛاؼ اِٚيٝ ي غٛؼ ـٌٚٗ ٚ ٔتفبٚتي ـا 

ٚ ّٔبِص وبغتٕب٘ي ـا وٕه ثٝ ّٔفف ٔٛاؼ اِٚيٝ ٚ ا٘فلي   ٌبيؽ ثتٛاٖ ٟٔٓ تفيٗ وٕه فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ ػفِٝ ي ٔٛاؼ .ٔتفبٚتٙؽ

 (3.)وٕتف ثفٌٕفؼ

واوًبىيان اوتظارات مُىدسان ساختمان از محصًالت 

ٞبي فٙي ٔٛاؼ ٚ ّٔبِص، اق لجيُ ٔمبٚٔت  ٚيمٌي. اي ؼـ ّٚٞٝ ٘ػىت ثٝ وبغتبـ اتٕي آٖ ثىتٍي ؼاـؼ ٞبي ؾاتي ٞف ٔبؼٜ ٍٔػّٝ

ٞبي اِّي ٔىب٘يه، ضفاـتي، اپتيىي ٚ  ٞبي ؼيٍف،ثىتٍي ثٝ ٚيمٌي ٌىيػتٍي، ضفيت وٍىب٘ي، ـوب٘يبيي اِىتفيىي ٚ ضفاـتي ٚ ٍٔػّٝ

ٞب ٞىتٙؽ وٝ اق ٔٙظف ٟٔٙؽوي إٞيت اِّي ـا ثفاي اوتفبؼٜ اق ّٔبِص ٚ ٔٛاؼ ؼـ وبغتٕبٖ ثٝ غٛؼ  ايٗ ٚيمٌي.ٞب ؼاـؼ ٌيٕيبيي آٖ

. ٞبي ٔٛاؼ ثٍٛؼ ٞبي ٌٍففي ؼـ ايٗ ٚيمٌي ٌيفي اق ٘ب٘ٛ فٙبٚـي، ٔٙدف ثٝ ثٟجٛؼٞب ٚ پيٍففت ـٚؼ وٝ ثٟفٜ ؼٞٙؽ ٚ ا٘تظبـ ٔي اغتّبَ ٔي

ٞبي ٔفوْٛ  ا٘ؽ وٝ ثٝ ـٚاَ اي ٔٛاخٝ ٞب ٚ ٚ ّٔبِص پيٍففتٝ وبغتٕبٖ ثب فٙبٚـي ا٘ؽـوبـاٖ ِٙؼت ضميمت ايٗ اوت وٝ ؼوت

ثفاي ٔثبَ ثتٗ ٚ فٛالؼ ؼٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اق ّٔبِص . وبقي تجؽيُ ٌؽٜ اوت ؼـ ِٙؼتي ثكـي ٚ پبيبٖ ٘بپؿيف ٔٛوْٛ ثٝ وبغتٕبٖ

ثٙبثفايٗ ّٔبِص ٚ عفاضي، . ٜ ثبلي ٔب٘ؽٜ اوتٞب آوبٖ ثٛؼٜ ٚ اق ايٗ ضيث قيجبيي آٟ٘ب ٟ٘فت اي ٞىتٙؽ وٝ اوتفبؼٜ اق آٖ پيٍففتٝ

. تٛا٘ؽ ؼـ اٟ٘ب ٍٔٙأ تأثيف ثٍٛؼ ٘ػىتيٗ ٔىيفٞبيي ٞىتٙؽ وٝ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ٔي

ٞبي ٔىب٘يىي ٚ فيكيىي غٕيف  وٝ ػبُٔ اِّيٍٕػّٝ( C-S-H)ٞيؽـات -ويّيىبت-ثفاي ٔثبَ وبغتبـ ثٙيبؼيٗ لَ وّىيٓ

زٙب٘سٝ ثتٛاٖ ايٗ . ٌٛؼ ي، تػّػُ ٚ ٘فٛؾپؿيفي ؼـ ثتٗ ٚ ويٕبٖ ٔيٞبيي ٘ظيف ا٘مجبْ، غك ويٕبٖ اوت وجت وبق ضؼف

تٛاٖ ثٝ ثتٙي ؼوت يبفت وٝ پبيبيي ٚ ؼٚاْ ثيٍتفي  ٞب ـا اِالش وفؼ ٚ ػالٜٚ ثف آٖ، ثف ضبِت اـتدبػي ويٕبٖ ٞٓ افكٚؼ ٔي ضؼف

 (1).ٞبي ثؼؽ ٔفّالً ثطث غٛاٞيٓ ٕ٘ٛؼ ثبـٜ ؼـ ثػً وٝ ؼـ ايٗ. ؼاٌتٝ ثبٌؽ

 ژي ي طراحی معماريواوً تكىًلً

 عفش ٞبي (.16 ،1380ِيٕت ٚ ؼيٍفاٖ،) آيٙؽٜ ثكـٌتفيٗ عفش ٞب ثفاي وبغتٗ ٔطيظ اعفاف، غيّي غيّي وٛزه غٛاٞؽ ثٛؼ ؼـ

پيً ثيٙي  ٔي تٛاٖ ؼـ وٝ ٔفضّٝ  وٛزه اـائٝ ٌؽٜ ؼـ ٔمِٛٝ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ٚ تبثيفات آٖ ثف وبغتبـ ٔطيظ اعفاف ا٘ىبٖ ـا

 :وفؼ



ٔؼٕبـي أفٚق زٝ ٘مٍي ثبقي ٔي وٙؽ؟ تؼؽاؼ ّٔبِص ثب وبغتبـ ٟٔٙؽوي ٘ب٘ٛ ٞٓ  تىِٙٛٛلي ؼـ عفاضي٘ػىت ايٙىٝ ٘ب٘ٛ 

تطَٛ وبغتٕبٖ ٞب ثب ثٝ  وٝ تغييف ٚ .لبثُ ؼوتفوي ٔؼٕبـاٖ ٚ وبق٘ؽٌبٖ ثفاي اوتفبؼٜ ؼـ وبغتٕبٖ ٞب ٚخٛؼ ؼاـؼ اوٖٙٛ

غي اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطّٛالت وٝ ؼـ ؼوت تِٛيؽ اوت، ٌبُٔ اليٝ ثف .اوت وبـٌيفي ايٗ ّٔبِص ثىيبـ ٔٛـؼ ثطث ٚ ثفـوي لفاـ ٌففتٝ

ٔبٚـاي ثٙفً  ٔطبفظ پٙدفٜ ٞب وٝ ؼـ ثفاثف غفاي ٔمبْٚ ٞىتٙؽ ٚ ثٝ ِٛـت غٛؼوبـ ثب ؼـيبفت پفتٛ ٞبي ٘بقن ٚ ٌفبف

٘ؽ ٚ ٘ٛـ يب افكايً ضفاـت ٔطيظ، تغييف ٔي ؼٜ غٛـٌيؽ ٚ ثبـاٖ غٛؼ ـا تٕيك ٔي وٙٙؽ، ٌيٍٝ ٞبيي وٝ ـً٘ غٛؼ ـا ثب وبًٞ

ؼـ ثفاثف ضفثٝ ٞبي ٘بٌٟب٘ي ٚ تفن غٛـؼٌي ، ٔمبْٚ ٔي ثبٌٙؽ، اِجتٝ ٞٙٛق  ٔطيظ ـا تٙظيٓ ٔي وٙٙؽ ٚ ثتٗ ٞبي ٔمبْٚ

 .ٞىتٙؽ ٚ ثٝ تِٛيؽ ا٘جٜٛ ٘فويؽٜ ا٘ؽ ٌفا٘ميٕت

خٛؼ غٛاٞؽ آٚـؼ ٚ وبَ آيٙؽٜ ثٝ 20 تب 15 ٔتػّّيٗ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ؼوت آٚـؼي ـا ؼـ ؼْٚ ايٙىٝ ثب ٍ٘بٞي ففاتف، تالي أفٚق

پؿيفي ثي ٘ظيفي ـا ثفاي وبغتٕبٖ ٞب ثٝ اـٔغبٖ ٔي آٚـؼ ٚ  وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبـق آٖ ِِٛٝ ٞبي وفثٙي اوت وٝ اوتطىبْ ٚ لبثّيت ا٘ؼغبف

 .ؼٞؽ خؽيؽ ،ػّٕىفؼٞبي تبقٜ ٚ اـتجبط ٘ٛيٗ ثيٗ ٔفؼْ، وبغتٕبٖ ٚ ٔطيظ ـا ٘ٛيؽ ٔي ـإٞٙبيي ثفاي وبغت ففْ ٞبي

ق٘ؽٌي ثٍف ٚ ٘طٜٛ ي اـتجبط اٚ ثب ٔطيظ  وت ٔي تٛاٖ ؼيؽ وٝ تبثيف ففاٌيف ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ؼـٚ وْٛ ؼـ افك ٞبي ؼٚـؼ

 پٛوت ٞبي ٔطبفظ ؼـ ثفاثف غٛـٌيؽ، ؼيٛاـٞبي ٘بٔفئي ٚ .تّٛـ غٛاٞؽ ثٛؼ اعفاف ٚ وبغتٕبٖ ٞب اختٙبة ٘بپؿيف ٚ غيف لبثُ

اختٕبػي، اغاللي ٚ ٔطيغي ٘يك خؽاي ايٗ ويف  تطٛالت .وپي وبقي وبغتبـٞبي قايٙؽٜ، ٍٕٞي ؼـ لّٕفٚ أىبٖ لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ

 .(Elvin,2003,100-105) تطَٛ وٙٙؽٜ ٘ػٛاٞؽ ثٛؼ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اٌف ففؼي ؼاـاي پٛوت  .ـا ايدبؼ ٔي وٙؽ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ثب تغييف وبغتبـ ق٘ؽٌي ا٘ىبٖ، تطٛالت ثٙيبؼي

وبغؿٞبي ٘بقن  ٌٛؼ؟ ٚ يب اٌف ؼيٛاـٞب ٚ پٍت ثبْ ٞب اقضفاـت غٛـٌيؽ ثبٌؽ، آيٙؽٜ وبغتٕبٖ ٞب زٝ ٔي  ٔطبفظ ؼـ ثفاثف

غٛاٞؽ ؼاٌت؟ ٌبيؽ ثفغي پيٍٍٛيي ٞب ؼـ ٔٛـؼ  ٘بٔفئي ػبيك ـعٛثت پٌٛيؽٜ ٌٛ٘ؽ، ق٘ؽٌي ا٘ىبٖ ثب ٔطيظ اعفاف زٝ اـتجبعي

 .ٞؽف ٟ٘بيي آٖ وبغتٗ خكء ثٝ خكء ٔٛاؼ ثب غٛاَ ٔتٙٛع ٔي ثبٌؽ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ اغفاق آٔيك ثٝ ٘ظف ثفوؽ، ِٚي

 (ٔتمبثالً) ٞبيٕبٖ ـا ٌىُ ٔي ؼٞيٓ ٚ وبغتٕبٖ":ٚيٙىتٖٛ زفزيُ، ويبوتٕؽاـ اٍّ٘يىي، وٝ ٔي ٌفت وػٗ ٔؼفٚف

تغييف ٌىُ وبغتٕبٖ ٚ ثٝ تجغ آٖ  لجُ اق ٌٙبغت ػّٓ ٘ب٘ٛ ثٛؼٜ ِٚي ٌبيؽ لؽـتً ـا ؼـ ".ـا ٌىُ ٔي ؼٞٙؽ وبغتٕبٖ ٞب ٔب

ٚ لؽـت ثي  (ّٔبِص) تىّظ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ثف ٔٛاؼ اِٚيٝ غّك فضبٞب ثبا٘ىبٖ ـا ثٝ ـٌٚٙي پيً ثيٙي وفؼٜ ثبٌؽ، وٝ زٍٛ٘ٝ 

 لفاـ ٔي ؼٞؽ، ٌىُ ق٘ؽٌي ا٘ىبٖ ٚ اـتجبط ثب ؼ٘يبي اعفاف اٚ ـا ؼٌفٌٖٛ غٛاٞؽ ٘ظيفي وٝ ؼـ اغتيبـ ٔؼٕبـاٖ ثفاي ٘بٕٔىٗ ٞب

يٙٝ ٞبي ففؼي، اختٕبػي، اغاللي قْ ثٙبثفايٗ تالي أفٚق ٔتػّّبٖ ٚ عفاضبٖ خٟت اـقيبثي ؼوت آٚـؼٞبي ايٗ ػّٓ ؼـ .وفؼ

پيىفٜ ثٙؽي يه ٕ٘ٛ٘ٝ ي وبِٓ ٚ ٌبيىتٝ ثٍف اق ٔطيظ ق٘ؽٌي اٚ، ثب تفىف اِٚيٝ،  ، وبٔالً ضفٚـي ثٝ ٘ظف ٔي ـوؽ، قيفا وٝ .. ٚ

 ...٘تيدٝ ٌيفي، وٕىي ٌبيبٖ تٛوؼٝ آٌبٞب٘ٝ ايٗ ػّٓ ؼـ آيٙؽٜ غٛاٞؽ ٕ٘ٛؼ ٌفتٍٛ ٚ

 ساختمان اَش مصرف اورژي درفىايري واوً ، بُتریه راٌ حل براي ک

 فىايري واوً ي صىعت ساختمان

تٛخٝ لفاـ ٌففتٝ اوت ٚ ِٙؼت وبغتٕبٖ اق ايٗ أف  أفٚقٜ ِففٝ خٛيي ؼـّٔفف ا٘فلي ؼـ تٕبْ ِٙؼت ٞبي ؼ٘يب ٔٛـؼ

وبقي  غَّٛ ثٟيٙٝ ٌبْ ٔٛثفي ؼـ , فٙبٚـي ٘ب٘ٛ تٛا٘ىتٝ اوت ثٝ ػٙٛاٖ ثٟتفيٗ ـاٜ ضُ , ؼـ ايٗ ـاوتب .ٔىتثٙي ٘يىت

 .ّٔفف ا٘فلي ثفؼاـؼ



 پًشش َاي واوً ساختار

وبغتبـ ؼـ ثىيبـي اق  پٌٍٟٛبي ٘ب٘ٛ .ٌبغٝ ٞبي وبـثفؼي فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ ِٙبيغ ٔػتّف پٌٍٟٛبي ٘ب٘ٛيي اوت يىي اق

ثفاثف خّٕٝ آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ثٝ افكايً وػتي ، ٔمبٚٔت ؼـ  ٔٛاـؼ ٘ىجت ثٝ پٌٍٟٛبي ٔؼِٕٛي ؼاـاي ٔكايبي ثىيبـي ٞىتٙؽ وٝ اق

ٔمبيىٝ ثب  ٘ب٘ٛ پٌٍٟٛب اق خّٕٝ ٔٛاـؼي ٞىتٙؽ وٝ ؼـ .آِٛؼٌيٟبي ٔطيظ ٚ غيفٜ اٌبـٜ وفؼ غٛـؼٌي ، وبيً ، پٛويؽٌي ،

 .اوت ؼيٍف ِٙبيغ ، فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ثب وفػت ثيٍتفي ؼـ آٟ٘ب ـٌؽ پيؽا وفؼٜ

ٟ٘ب ؼـ ضؽ ٘ب٘ٛ اوت ٚ يب قٔيٙٝ اي ؼاـ٘ؽ اثؼبؼ آ ؼـ اُِ ٔي تٛاٖ ٌفت ٘ب٘ٛ پٌٍٟٛب ٌٛ٘ٝ اي اق اليٝ ٞبي ٘بقن ٞىتٙؽ وٝ يب

 .پفاوٙؽٜ ٌؽٜ ا٘ؽ ٚ غٛاَ ٚيمٜ اي ثٝ آٟ٘ب ٔي ثػٍٙؽ وٝ ؼـ آٖ ؾـات ـيك ؼـ ضؽ ٘ب٘ٛ

٘ب٘ٛ پًٌٛ ٞب ي  .٘يك اق إٞيت ٚيمٜ اي ثفغٛـؼاـ اوت اوتفبؼٜ اق ٘ب٘ٛ پًٌٛ ٞب ؼـ ٕ٘بي ؼاغّي ٚ غبـخي وبغتٕبٖ ٞب

 .وبق٘ؽ ٔمبْٚ ٔي UVثيفي ـا ثٝ ضؽالُ ٔي ـوب٘ٙؽ ، ٕ٘بي وبغتٕبٖ ـا ؼـ ٔمبثُ اٌؼٝخؿة ن وبغتٕب٘ي ثبػث ؼفغ آة ٌؽٜ ٚ

ٔفٔف، زٛة، وفأيه، ٌيٍٝ، فٛالؼ ٚ ثتٗ  ايٗ ٘ب٘ٛ پًٌٛ ٞب ؼـ وغٛضي اق خّٕٝ؛ ويٕبٖ، آخف، وفبَ، وًٙ ٔؼِٕٛي، وبٌي ،

ثفاثف آتً  ٌيٍٝ ٞبي غٛؼ تٕيك ٌٛ٘ؽٜ، ٔمبْٚ ؼـتمٛيت ٌؽٜ، غٛؼ تؼٕيف وٙٙؽٜ ٚ غٛؼ تٕيك ٌٛ٘ؽٜ،  وبغت ثتٗ .ثٝ وبـ ٔي ـٚ٘ؽ

ٞبي ضبُِ اقػّٓ ٘ب٘ٛوٝ ثبػث ػؽْ ٘فٛؾ ثبوتفي ٞب  ٚوٙتفَ وٙٙؽٜ ا٘فلي ٚؼـ ٘تيدٝ ِففٝ خٛيي ؼـّٔفف ا٘فلي، اوتفبؼٜ اق ـً٘

لبثُ  ٚ ٔبٞيتي غيفثيٕبـوتبٖ ٞب ٚ غيفٜ ٌؽٜ ٚ ثٝ آٟ٘ب ػٕفي عٛال٘ي، ٔطيغي ػبـي اق ثبوتفي  ثٝ وبغتٕبٖ ٞبي اؼاـي، ٔىىٛ٘ي،

  .وبغتٕبٖ اوت وثيف ٌؽٖ ٚ ففوٛؼٌي ٔي ثػٍٙؽ ٘يك اق ؼيٍف وبـثفؼٞبي ٟٔٓ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ ِٙؼت

 روگ واوً عایق 

ػبيك تفيٗ ٔبؼٜ ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ؼـ خٟبٖ ٔي ثبٌؽ وٝ ٔب٘ٙؽ يه وؽ ضفاـتي اق  , ثٝ خفات ٔي تٛاٖ ٌفت پًٌٛ ـً٘ ٘ب٘ٛ

  .خٌّٛيفي ٔي وٙؽ ) تبثً - ـفتٞٓ -ـوبً٘(ـاٜ ا٘تمبَ ضفاـت ٞف وٝ

ا٘دبْ  - ٔىبئُ قيىت ٔطيغي ؼيٍف ـً٘ ٘ب٘ٛ ػبيك ثب ثٟفٜ ٌيفي اق فٙبٚـي ٘ب٘ٛ تٛا٘ىتٝ ؼـ ػيٗ ثفآٚـؼٜ وبغتٗ ثٝ ػجبـتي

 .غبِيت ضؽ ثبوتفي ٚ وپه ٚ لبـذ ،يىدب ثٝ اـٔغبٖ آٚـؼ ػبيك وبـي ضفاـتي ثب پًٌٛ اليٝ ٘بقن ـا ثٝ ٕٞفاٜ

ؼيٛاـٜ  .تٍىيُ ٌؽٜ اوت ي ٘ب٘ٛ ػبيك ، ـً٘ آٔيكي ٌفؼيؽٜ اوت ، اق تُٛ٘ ٞبي ٘ب٘ٛ ٔتفيؽـٞٓ ـفتٝثٛويّٝ ـٖ وغطي وٝ

ؼـوت ٔب٘ٙؽ ٔٛاؼي وٝ ؼـ وبغت وبيف  .ؼـ ٔمبثُ ضفاـت ٍ٘بٖ ٔيؽٞٙؽ ايٗ تُٛ٘ ٞب ثىيبـ ـيك ٞىتٙؽ ٚ ٞؽايت ثىيبـ وٕي

تٛا٘ؽ ٘ىجت ثٝ وبيف  اي ثىيبـ ٘بقن ٚ ٘ب٘ٛ ٔتفي ؼاـؼ ٚ ٔيـٚ٘ؽ ثب ايٗ تفبٚت وٝ ـً٘ ٘ب٘ٛ ػبيك تُٛ٘ ٜ ػبيك ٞب ثٝ وبـ ٔي

وٝ ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ  W/mK 0.017 ضفاـت ثىيبـوٓ ٚ ؼـ ضؽٚؼ ضفيت ا٘تمبَ . ػبيمٟب ؼـ ثفاثف ا٘تمبَ ضفاـت ٔمبْٚ تف ثبٌؽ

 .ٔي ٌيفؼ ٚ ػبيك ثىيبـ غٛثي اوت ا٘تمبَ ضفاـت اق آٖ ثٝ وػتي ِٛـت

  .وغص ثىيبـ قيبؼ ، ٞؽايت تبثٍي پبييٗ غٛاٞؽ ثٛؼ ٚ ٔىبضتٕٞسٙيٗ ، ؼـ ٘تيدٝ خفْ ثىيبـ وٓ 

پٍٓ ٌيٍٝ اـقاٖ اوت ٚ وبـثفؼ آوب٘ي ؼاـؼ ؛ أب  ثفاي ٔثبَ، .ضبضف ـٚي ٞبي قيبؼي ثفاي ػبيك وبـي ٚخٛؼ ؼاـؼ ؼـ ضبَ

ضٛـ ـعٛثت ٚ ش ؼـِؽ وبـآيي غٛؼ ـا ؼـ اِٚيٗ وبَ په اق ّ٘ت ثٝ ػّت 70 تب 40 ٔغبثك تطميمبت ِٛـت ٌففتٝ پٍٓ ٌيٍٝ

فضبٞبي غبِي ؼـ آٖ ثٝ خبي ٞٛا اق ـعٛثت ٚ يب ػٛأُ ؼيٍف پف ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ  قيفا وٝ .آِٛؼٌي ٞبي ٔطيغي اق ؼوت ٔي ؼٞؽ

اوت وٝ ـً٘ ٘ب٘ٛ ػبيك ثٝ ؼِيُ وبغتبـ ثٝ  ايٗ ؼـ ِٛـتي .ثٛؼٖ غٛؼ ـا ؼـ ٔمبثُ ضفاـت اق ؼوت ٔي ؼٞؽ غبِيت ػبيك



ثبٌؽ ٚ تٟٙب ٔطِّٛي ؼـ خٟبٖ اوت وٝ ايٗ ؼٚ غبِيت يؼٙي ػبيك ثٛؼٖ ٚ  ٘يك ٔي ٌؽت آثٍفيك ؼاـاي غبِيت ضؽ غٛـؼٌي

  .ٕٞكٔبٖ ؼاـؼ ضؽ غٛـؼٌي ـا

 وقش فىايري واوً ي واوً مًاد در معماري پایدار

ٞبي ق٘ؽٌي ٚ اغالق ٚ ـٚاثظ اختٕبػي ، ؼـ  ـٚضيبت ، ٌيٜٛ آيبتطَٛ ؼـ ٕ٘ٛؼٞبي ا٘ىب٘ي ، اق اثكاـ ٚ ّٔٙٛػبت ٌففتٝ تب

 پيً ثيٙي اوت؟ ٞبي قٔب٘ي ثكـي لبثُٜ ثبق

 ـا اق وٙبـ "ثيىت " تٛاٖ ٚالٜ وٝ ثٝ ـاضتي ٔي) ثيىت ٚ يىٕي، خٛاة ؼ٘يبي أفٚق ثٝ ايٗ وٛاَ ثٙب ثٝ اوٙبؼ ٚ ٔؽاـن لفٖ

أفٚق ٚاـؼ ٌٛؼ، ٌٛيب ؼـ آٖ ثيىت لفٖ ٔىتٛة ٚ زٙؽيٗ لفٖ  اي ثٝ ففًٞٙ خٟب٘ي آٖ ضؿف وفؼ، ثي آ٘ىٝ ِغٕٝ "يه"

غيف؛ آيٙؽٜ ـفتبـ، ـٚاثظ " :اوت وبٔال ـٌٚٗ (.ايٓ ؼٜ وبَ اوت وٝ ثيؽاـ ٌؽٜ – ايٓ، ٚ تٟٙب، ٍٞت ثٛؼٜ ة يىىفٜ غٛاة٘بٔىتٛ

 " .وفػت قيبؼي ؼـ ضبَ تغييف اوت ثيٙي ٚ ثٝ ٚ ّٔٙٛػبت ا٘ىبٖ، وبٔال غيفلبثُ پيً

عي، ـٌؽ خٕؼيت، خٟب٘ي ٌؽٖ ٚ اق ٞٛايي ٚ قيىت ٔطي تٛاٖ ؼـ وفػت پيٍففت ػّٓ، تغييفات آة ٚ ػّت ايٗ أف ـا ٔي

، )خٙىه ثٝ لَٛ زبـِك)ؼـ ايٗ ؼ٘يبي پفي ويٟب٘ي .تٛوؼٝ اـتجبعبت ثٝ وٕه ٔؽيب، ؼا٘ىت ثيٗ ـفتٗ ٔفقٞبي ففٍٞٙي ثٝ ػّت

 .ٞب ؼـ ضبَ تغييف٘ؽ اثكاـ ثيبٖ ٚ ٚالٜ

 .الة ِٙؼتي ـا ـلٓ غٛاٞٙؽ قؼاعالػبت، ٔٛج زٟبـْ ا٘ك فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ وٙبـ ؼٚ تطَٛ ػظيٓ ؼيٍف يؼٙي ل٘تيه ٚ فٙبٚـي

آيٙؽٜ ثفتفي ففآيٙؽٞب ثٝ  اي اوت ػظيٓ وٝ ؼـ تٕبٔي ٌفايٍبت ػّٕي ـاٜ پيؽا وفؼٜ، تب خبيي وٝ تب يه ؼٞٝ پؽيؽٜ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ

 .ايٗ تطَٛ ٚاثىتٝ اوت

ٞبي  ٜ اق ا٘فليخٟت ٍٕٞبْ ٔب٘ؽٖ ثب اوٛويىتٓ، اوتفبؼ وت ؼيٍف ؼـ ـاوتبي تٛوؼٝ اثكاـٞبيي لٛي، ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ٌبٔي

ٞبي  ٞبي ضؽ خبؾثٝ، ػيٙيت ثػٍيؽٖ ثٝ تّٝ پٛـتيٍٗ ٚ تئٛـي فضبٞبي ٔدبقي، وبِٗ پبن، وبغتٗ والٖ ٌٟفٞب، ايدبؼ

ايٗ ثبـ ؼـ ٔميبن ٘ب٘ٛ عفاضي ٌؽٜ اوت تب  اي غٛاٞيٓ ـفت وٝ ؼـ ايٗ پؽيؽٜ ٔب ثٝ وٕت ّٔبِص وبؼٜ .وٝ ٘بتّٛـ٘ؽ ٔػتّفي

ٞبيي  ٘يبق اق ا٘فلي ؼـ عجيؼت وفثٙي، وبغتٕبٖ ٞبي آيٙؽٜ ثي وبغتٕبٖ .ؼٞؽ ـآٔيكي ا٘دبْاثكاـي وبغتٝ ٌٛؼ وٝ وبـٞبي وص

 .وٙٙؽ ٞبي ا٘فلي غبـخي اوتفبؼٜ ٕ٘ي ثٛؼ وٝ اق ٌجىٝ غٛاٞٙؽ

آٖ ثٍؿـؼ ٚ ثٝ وٛي ؼيٍف ؼيٛاـ ثفٚؼ، ضتٕبً تؼدت  اٌفلفاـ ثٛؼ تٛح تٙيه ـا ثٝ عفف ؼيٛاـ پفتبة وٙيٓ ٚ تٛح اق

ثىيبـ وٛزه، غٛاَ ٔبؼٜ ٔب٘ٙؽ  ؼـ ٔميبن .ؼٞؽ ؼليمبً ٕٞبٖ اتفبلي اوت وٝ ؼـ ٔميبن وٛا٘تْٛ ـظ ٔي يٗأب ا .وفؼيٓ ٔي

 .وٙؽ غيفٔٙتظفٜ تغييف ٔي ـً٘، ٔغٙبعيه ٚ تٛا٘بيي ا٘تمبَ ثفق ٘يك ثٝ ٌىُ

ثف غٛاٞٙؽ  قا وٝ ٞٓ زٖٛ ِجبوي، وبغتٕبٖ ـا ؼـ ا٘فلي ٞبي ٞبيي ثٝ ضػبٔت يه اتٓ ٔتٍىُ اق اثف ٔتفيبَ غّك پًٌٛ

 ٞبي غٛـٌيؽي ٞبيي ظفيف عفاضي وٙٙؽ وٝ ضُٕ وٙٙؽٜ ثبتفي ٞبيي پيسيؽٜ ثب لٛن وبغتٕبٖ وبقؼ ٌففت، ٔؼٕبـاٖ ـا لبؼـ ٔي

ٞبي غٛؼ ؼـ اغتيبـ  ـا ثفاي ٌبـل ثبتفي«وبغتٕبٖ ِجبن» تٛا٘ٙؽ ا٘فلي ٞبي غٛـٌيؽي ٔي ٞىتٙؽ؛ اوتٛؼيٛٞبي ٌػّي ٚ تّفٗ

آيٙؽ، وبـايي، پبيؽاـي، ٚ ٘ىجت  ثٝ ؼوت ٔي ٞبي ـايح ٔب٘ٙؽ اوتيُ، ثتٗ، ٌيٍٝ ٚ پالوتيه ق ٔتفيبَٞب وٝ ا ٘ب٘ٛوبٔپٛقيت.ثٍيف٘ؽ

يىؽيٍف ٔطيظ  ٞب ٚ ٘ب٘ٛوٙىٛـٞب ؼـ تؼبُٔ ثب ؼات ٞبي وفثٙي، ٘ٛـپفؼاقي وٛا٘تْٛ ٘بِِ٘ٛٛٝ .ثػٍٙؽ ٔي عَٛ ثٝ ٚقٖ ّٔبِص ـا ثٟجٛؼ

تف ٚ ثب  تف، ثبٞٛي ؼـ ٟ٘بيت ثب ٞٓ وبغتٕب٘ي لٛي وٙٙؽ ٚ ٜ ٞٓ تجؽيُ ٔيٌٛ٘ؽ، ا٘فلي ـا ة ـيكي ٔي وٙٙؽ، ثف٘بٔٝ ـا ضه ٔي

 .وفؼ ضىبويت ٔطيغي ثيٍتف تِٛيؽ غٛاٞٙؽ



ٔتفبٚتي ؼـ ٔميبن ٘ب٘ٛ ؼاـ٘ؽ، فضبيي وٝ لٛا٘يٗ فيكيه  ٘ظيف ؼوت يبفتٙي اوت؛ قيفا ؾـات ـفتبـٞبي ا٘ؽاق ثي ايٗ زٍٓ

غٛاَ  .ٔبوفٚ تغييف ؼاؼ تف اق ٔميبن تٛاٖ ـً٘، ففْ ٚ ظبٞف اٌيب ـا ثىيبـ وبؼٜ ؼـ ؼ٘يبي وٛا٘تْٛ ٔي .اوت وٛا٘تْٛ ثف آٖ ضبوٓ

تٛا٘ٙؽ عٛـي عفاضي ٌٛ٘ؽ وٝ ّٔبِص ٔتفبٚت ٚ  ـوب٘بيي ٚاالوتيىيتٝ ٔي ثٙيبؼيٗ ٔٛاؼ ٘ظيف اوتطىبْ، ٘ىجت وغص ثٝ خفْ،

 .وفؼ ٟٔيدي ـا غّك

أب ثب  .وٛزىتف اق عَٛ ٔٛج ٘ٛـ لبثُ ؼيؽٖ اوت ؼيؽٖ خٟبٖ اتٓ ثٝ ٔؼٙبي ػبؼي وّٕٝ ٔيىف ٘يىت، زٖٛ غٛاَ آٖ

 اْ، ايٗ أىبٖ ثٝ ؼإٍ٘ٙؽاٖ ؼاؼٜ ٌؽ وٝ ثفاي ثي تٛوظ پمٍٍٚٞفاٖ ٌفوت آي 1981 ؼـ وبَ STM وبغت ٔيىفٚوىٛح

 .ثجيٙٙؽ ؼـ ٔمبيه خٟبٖ ٘ب٘ٛ ـا  ٞب ٞب ٚ پىتي ٚ ثّٙؽي ٞب ، ِٔٛىَٛ اِٚيٗ ثبـ اتٓ

 واوً

 ٘ب٘ٛ ٔتف ثبٌؽ تؼفيف ٌؽٜ nm 100 قيف ( عَٛ ٚ ػفْ ٚ ضػبٔت ) ؼالُ يىي اق اثؼبؼ آٖٔٛاؼ ٘ب٘ٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛاؼي وٝ ش

غٛاَ فيكيىي ٚ ٌيٕيبيي  .وٛزىتف اق ضػبٔت ٔٛي ا٘ىبٖ اوت ثفاثف 100000 يه ٘ب٘ٛ ٔتف يه ٞكاـْ ٔيىفٖٚ يبضؽٚؼ .ا٘ؽ

ٔٛاؼ ٔيىفٚوىٛپي  ؼـ ٔمبيىٝ ثب ( ٌِّٛٝ ٚ غيفٜٞبي ٔتؼؽؼي وٝ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ اق خّٕٝ ؾـات ، اِيبف،  ؼـ ٌىُ ٚ ففْ ) ٔٛاؼ ٘ب٘ٛ

وٝ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٘ٝ تٟٙب اق ٘ظف وٛزىي ا٘ؽاقٜ ثّىٝ اق٘ظف غٛاَ خؽيؽ آٟ٘ب ؼـ  تغييفات اِِٛي .٘ٛع ؼيٍف تفبٚت اوبوي ؼاـ٘ؽ

 .٘ب٘ٛ ٔي ثبٌؽ وغص ٔميبن

 واوًتكىًلًژي

ٞبي  ٞبي زيٙي وّىّٝ ؼ اِٚيٗ اوتفبؼٜ آٟ٘ب ؼـ ِؼبةٌبي .ٌففتٙؽ ٔي ٞبي ثىيبـ ؼٚـ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٘ب٘ٛؾـات اق قٔبٖ

ٞبي ٔتفبٚتي اق  ـً٘ ؼـ يه خبْ ـٚٔي ٔٛوْٛ ثٝ خبْ ِيىفٌٛن اق ٘ب٘ٛؾـات عال اوتفبؼ ٌؽٜ اوت تب .اوت اثتؽايي زيٗ ثٛؼٜ

اِٚيٗ  .ثٛؼٜ اوت تٝاِجتٝ ػّت زٙيٗ اثفاتي ثفاي وبق٘ؽٌبٖ آٟ٘ب ٘بٌٙبظ .پؽيؽ آيؽ (ػمت اق خّٛ يب) خبْ ثفضىت ٘ط٠ٛ تبثً ٘ٛـ

پيتف ايؽٖٚ ايٗ فٙبٚـي ثفتف ـا ؼـ ٔؼٕبـي ٔغفش  تٛوظ ـيسبـؼ فبيٕٙٗ قؼٜ ٌؽ وٝ ٔتػّّب٘ي ز1959ٖٛخفلٝ ٘ب٘ٛ ؼـ وبَ 

 .وفؼ٘ؽ

ا٘ففاؼي يب ثب ٞٓ ؼـ خٟت ثىبـٌيفي ٚ يب ؼـن ثٟتف ػّْٛ ٔٛـؼ  ٞبيي وٝ ثٝ ِٛـت اي اوت اق فٙبٚـي ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ٔدٕٛػٝ

ٞبي خؽيؽ ثب ؼلت  اثكاـٞب ٚويىتٓ اي ػّْٛ ٚ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ثٝ ػٙٛاٖ تٛإ٘ٙؽي تِٛيؽ ٔٛاؼ، ٔبٞيت ففاـٌتٝ .ٌيف٘ؽ ٔي اوتفبؼٜ لفاـ

 .ٞبي ٔػتّف ػّٕي ٚ ِٙؼتي ٌؽٜ اوت ؼـػفِٝ اتٓ ٚ ِٔٛىَٛ، ٔٛخت وبـثفؼٞبي ثىيبـ قيبؼي

يفي ؼاٌت، أب تىِٙٛٛلي ٘ٛ ؼـ لفٖ پيٍففت زًٍٕ ٞبي ثكـٌتف تىِٙٛٛلي ؼـ لفٖ ٌؿٌتٝ ؼـ ٞفزٝ ـيكتف وفؼٖ ؼا٘ٝ

ٞبي ثكـٌتف ٚ وبـآٔؽ ثٛخٛؼ آٚـؼ؛ ؼـوت ٕٞبٖ  فٛق ـيك ـا ثبيؽ تفويت وفؼ تب ؼا٘ٝ وٙؽ يؼٙي ٔٛاؼ ضبضف ٔىيف ػىه ـا عي ٔي

ـيك لبثُ تٍػيُ ثب غٛاَ  ٞبي فٛق ٞبي عجيؼي ، تفويجي اق ؼا٘ٝ ٔدٕٛػٝ .وٝ ؼـ عجيؼت ثفاي تِٛيؽ وفؼٖ ضبوٓ اوت ـٌٚي

 ٞؽف ٟ٘بيي اق ثفـوي ٔٛاؼ ؼـ ٔميبن ٘ب٘ٛ، يبفتٗ عجمٝ خؽيؽي اق ّٔبِص .اوت ٞبيي ؼـضؽٚؼ ٘ب٘ٛ ٍٔبثٝ ٚ يب ٔتفبٚت ثب ا٘ؽاقٜ

ٞب ؼـ  ثٝ ٌٕبـ آٚـؼ، غبِيتي وٝ پؽيؽٜ تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛاؼي زٙؽ ٔٙظٛـٜ ٞب ـا ٔي ثبٌؽ، وٝ آٖ وبغتٕب٘ي ثب ػّٕىفؼ ثبال ٔي

 .ثبٌٙؽ ٔي ضبضف ٘بزبـ ثٝ تٕبيُ ثٝ آٖ ثفاي ثمب ػّف

ٞب ِٔٛىَٛ ثٝ  ٕٞب٘غٛـ وٝ ؼـعجيؼت، ففآيٙؽ تِٛيؽ ٔدٕٛػٝ .اوت ؼـ ثيب٘ي وٛتبٜ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي يه ففايٙؽ تِٛيؽ ِٔٛىِٛي

ؼـ آقٔبيٍٍبٜ تِٛيؽ  ثبيؽ ثفاي تِٛيؽ ٔطّٛالت خؽيؽ، ثب ايٗ اػتمبؼ وٝ ٞفزٝ ؼـ عجيؼت تِٛيؽ ٌؽٜ لبثُ ِٔٛىَٛ اوت، ٔب ٞٓ



ٚ ثٝ ٔثبثٝ اٍِٛيي اقِي ٕ٘بؼ پبيؽاـي اوت ٚ تٕبْ  ٘يك ٞىت، ٘ظيف عجيؼت ـاٞي پيؽا وٙيٓ؛ زفا وٝ عجيؼت پيً اقٔؼٕبـي

 .ٔؼٕبـي وٛق ثٝ آٖ وٕت اوت اي تالي خبٔؼٝ آوبؼٔيه ٚ ضففٝ

: باشد در کل، ایه فىايري شامل سٍ مرحلٍ می

 اتٓ عفاضي ٟٔٙؽوي وبغتبـٞب ؼـ وغص

 ٔٛاؼ خؽيؽ ثب وبغتبـ ٘ب٘ٛ ثب غِّٛيبت ٚيمٜ ٞب ثٝ وفؼٖ ايٍٙٛ٘ٝ وبغتبـٞب ٚتجؽيُ آٖوفٞٓ 

 .اثكاـٞبي ٔفيؽ وفٞٓ وفؼٖ ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛاؼ ٚ تجؽيُ آٟ٘ب ثٝ

 :وفؼ ٞبي قيف ثيبٖ تٛاٖ ثٝ ِٛـت ٔطّٛالت ٘ب٘ٛ ٔٛاؼ ـا ٞٓ ٔي

 اِىتفٚ٘يىي ٞبي ٘ب٘ٛ اليٝ ثفاي وبـثفؼٞبي ػٕؽتب يّٓف

 ثفاثف غٛـؼٌي ٚ ضفبظت ؼـ ٔمبثُ ػٛأُ ٔػفة ٔطيغي ضفبظتي ثفاي افكايً ٔمبٚٔت ؼـٞبي  ا٘ٛ پًٌٖٛ

 .ٞبي ٌيٕيبيي ٚ فيكيىي پؽيؽٜ ا٘ٛ ؾـات ثٝ ػٙٛاٖ پيً وبق٘ؽٜ يب اِالش وبقٖ

ٞبي تٍىيُ ؼٞٙؽٜ ٚ تفويت  ا٘تظبْ اتٕي، ا٘ؽاقٜ وفيىتبَ ٔٙظٛـ اق ٘ب٘ٛٔٛاؼ يه ثؽ٘ٝ ٘ب٘ٛوبغتبـ خبٔؽي اوت وٝ ؼـ آٖ

ٞف زٙؽ پمٍٍٚٞفاٖ ٞٓ اوٖٙٛ لبؼـ ثٝ وبغت وبغتبـٞبي  .زٙؽ ٘ب٘ٛ ٔتفي ٌىتفؼٜ ٌؽٜ ثبٌؽ يٕيبيي وفاوف ثؽ٘ٝ ؼـ ٔميبني

ثفاي تِٛيؽ ا٘جٜٛ آٟ٘ب  (تدبـي ٔٙبوت ثبٌؽ وٝ اق ٘ظف) اي اـقاٖ ِٔٛىِٛي ؼـ آقٔبيٍٍبٜ ٞىتٙؽ، أب ٞٙٛق ٘تٛا٘ىتٙؽ ٌيٜٛ ته

، ٔفالجتٟبي  ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي .پبوػي ٔٙبوت ثٝ ايٗ ٍٔىُ ثبٌؽ «Self-assembly» تطت ػٙٛاٖ اي ٌبيؽ ـٚيٝ .ثيبثٙؽ

 . ٞبي خىٕي ثٍف ـا افكايً غٛاٞؽ ؼاؼ ثٟؽاٌتي ، عَٛ ػٕف ، ويفيت ٚ تٛا٘بيي

ؼ تف اق فٛال اي ؼـ اغتيبـ ثٍفلفاـ ؼاؼ وٝ ـوب٘بتف اق ٔه، ٔمبْٚ ٔبؼٜ ٞب ٞبي وفثٙي ٚ ٔتؼبلت آٖ ٘ب٘ٛوبٔپٛقيت تِٛيؽ ٘ب٘ٛتيٛة

ٌٛ٘ؽٜ وبغت ٚ ـثبيً ٔغٙبعيىي ـا  تٛاٖ وغٛش غٛؼ تٕيك ٕٞسٙيٗ ثب اوتفبؼٜ اق ٘ب٘ٛؾـات ٔي .آِٛٔيٙيْٛ اوت تف اق ٚ وجه

 .زٙؽيٗ ثفاثف وفؼ

ٞبي ٘ب٘ٛؾـٜ ويّيىبتي ثٝ ثبقاـ  اغيفاً وبٔپٛقيت .غٛاٞؽ ثٛؼ ٞب ؼـ آيٙؽٜ اق عفيك وبًٞ ٚقٖ ٟٕٔتفيٗ تأثيف ٘ب٘ٛوبٔپٛقيت

ٔكيت ايٗ  .ٔٛاؼ ـا اػالْ وفؼ٘ؽ ٞٓ خٙفاَ ٔٛتٛـ ٚ ٞٓ تٛيٛتب ٌفٚع تِٛيؽ ٔطَّٛ ثب ايٗ 2001 ؼـ وبَ .ا٘ؽ ؼٜي غٛؼـٚٞب ٚاـؼ

ٌيفي  آتً غٛاَ تؼٛيك .خٛيي ؼـ وٛغت ـا ٘يك ثٝ ٕٞفاٜ غٛاٞؽ ؼاٌت ِففٝ ٔٛاؼ اوتطىبْ ٚ وبًٞ ٚقٖ اوت وٝ ٔٛـؼ آغف

ٞب ٚٔطّٛالتي اق ايٗ ؼوت پيؽا  غٛاة، پفؼٜ ٜ غٛثي ّٔبـفي ؼـ وفٚيهتٛا٘ؽ ة ٞبي ضبٚي ٘ب٘ٛؾـات ويّيىب، ٔي ٘ب٘ٛوبٔپٛقيت

وٝ ثٍف ثٝ ٔؽؼ  ٞبيي اوت ؼيؽٜ ؼـ ثؽٖ اق تٛا٘بيي ٞبي آويت وبَ ٚ ؼاـٚـوب٘ي ثٝ ته وَّٛ 10ػٕف ثبالي  ٞبي ثب الوتيه .وٙؽ

ٞبي  يت ػظيٓ غٛاٞؽ ٌؽ ٚ ـأٜٛخت تٛوؼٝ ٔطّٛالت وٍبٚـقي ثفاي يه خٕغ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي .٘ب٘ٛته ثٝ آٖ ؼوت يبفتٝ اوت

تدؽيؽپؿيف ٕٞسٖٛ ا٘فلي  ٞبي ٞبي اوتفبؼٜ اق ٔٙبثغ ٚ ا٘فلي وبقي ـاٜ قؼايي آة ٚ ثٟيٙٝ ثفاي تّفيٝ ٚ ٕ٘ه تفي ـا التّبؼي

 .غٛـٌيؽي اـائٝ غٛاٞؽ وفؼ

تف ـا ففاٞٓ  يظ قيىتي وبِٓٞب ، ٔص وٕتف وفؼٜ ٚ ثب وبوتٗ آاليٙؽٜ ـٚؼ وٝ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ٘يبق ثٍف ـا ثٝ ٔٛاؼ وٕيبة ا٘تظبـٔي

٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ، ّٔفف  وبَ آيٙؽٜ ، ـٌٚٙبيي ضبُِ اق پيٍففت 15 تب 10 ؼٞؽ ؼـ عي ٔغبِؼبت ٍ٘بٖ ٔي ثفاي ٔثبَ . وٙؽ



 ٔيّيبـؼ ؼالـ ٚ ٕٞسٙيٗ وبًٞ آِٛؼٌي ٞٛا ثٝ ٔيكاٖ 100 ؼـِؽ وبًٞ ؼاؼٜ، ثبػث ِففٝ خٛيي وبال٘ٝ 10 خٟب٘ي ا٘فلي ـا تب

 3تٟٙب وٕتف اق  ؼـِؽ اق وغص قٔيٗ ثب آة پٌٛيؽٜ ٌؽٜ اوت، 70ٕٞسٙيٗ ثب ٚخٛؼ آ٘ىٝ ثيً اق  .وفثٗ ٌٛؼ ٔيّيٖٛ تٗ 200

 1ٞبي قيفقٔيٙي تؼّك ؼاـؼ ٚ تٟٙب  ؼـِؽ ثٝ آة 20ٞبي يػي ٚ  ؼـِؽ ثٝ لّٝ 79اق ايٗ ٔمؽاـ  .ؼـِؽ اق آٖ آة ٌيفيٗ اوت

ٞبي ٔػتّف ِٙؼت آة  آيؽ وٝ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ تطَٛ ثػً ٜ ؼوت ٔيثبٌؽ وٝ ثٝ ـاضتي ة ٔي ٞب ٞب ٚ زبٜ ؼـِؽ آٖ ٌبُٔ ؼـيبزٝ

 .ٌيفؼ ٔي وبغت وؽٞب، ضفبظت غغٛط ِِٛٝ آة، تّفيٝ آة، پىبة ٚ ٌيفيٗ وبقي آة ـا ؼـ ثف ٘ظيف

 ) ٌيف٘ؽ ثؼؽي ثٟفٜ ٔي  تدبـي اق ٘ب٘ٛ وبغتبـٞبي ته أفٚق ثٍف ؼـوت ؼـ اثتؽاي ٔىيف لفاـ ؼاـؼ ٚ فمظ زٙؽيٗ ٔطَّٛ

ٞبي ٔمفٖٚ ثٝ ِففٝ تِٛيؽ ٘ب٘ٛوبغتبـٞبي ؼٚ ٚ وٝ  ٚ ـٚي ٘ظفيبت خؽيؽ .(ٞب ٞب ٚ وٛپفالوتيه ٞب، ٘ب٘ٛاليٝ ٘بِِ٘ٛٛٝ ٘ب٘ٛؾـات،

 .ثبٌٙؽ آيٙؽٜ ٔي ثؼؽي اق ٔٛضٛػبت ٔٛـؼ ثفـوي

ـٜ ايٗ فٙبٚـي اٌفزٝ ؼـ ٌىت :اثٟبْ ٔٛـؼ تبويؽ لفاـ ؼاؼ تٛاٖ ثٝ ـٌٚٙي ٚ ثؽٖٚ ؼـغَّٛ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي يه ٘ىتٝ ـا ٔي

ٔتػّّبٖ،  ٞبي ػّٕي ففاٌيف ٌؽٜ اوت؛ أب ٞٙٛق، ضتي ثفاي لفاـ ٌففتٝ ٚ أفٚقٜ ؼـ تٕبٔي ٌبغٝ ٚويؼي ٔٛـؼ ثطث ٚ پمًٚٞ

ٞبي ٔتٙٛع  ق٘ي وٙؽ ٚ ـاٜ ـا ثفاي ٌٕب٘ٝ تف ٔي ضػيٓ وبٔال ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ٘يىت ٚ ٕٞيٗ أف ٞبِٝ اثٟبٔي ـا وٝ آٖ ـا ؼـ ثفٌففتٝ

 .وبقؼ ٕٞٛاـ ٔي

ؼـ ؼاوتبٖ ٔفي ٌّي ٚ يب ٕٞب٘ٙؽ خؼجٝ پب٘ؽٚـا ؼـ  ٖ ثبٚـ٘ؽ وٝ ايٗ فٙبٚـي ٘ظيف ٞيٛالي ففا٘ىٍتبيٗوىب٘ي ثف اي

ٞبي  تٛا٘بيي ؼـ ٔمبثُ ٌفٚٞي ٘يك ٔؼتمؽ٘ؽ وٝ ثٝ ٔؽؼ .٘بثٛؼي ثفاي اثٙبي ثٍف ؼـپي ؼاـؼ ٞبي يٛ٘بٖ ثبوتبٖ، ٔفي ٚ اوغٛـٜ

ٔؼتمؽ٘ؽ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛلي ثبػث ايدبؼ ٘ٛػي ٘ظبْ ٌٙبوبيي ثيٗ إِّّي  ؼيٗٔٙتك .تٛاٖ ػبِٓ ـا ٌّىتبٖ وفؼ ضبُِ اق ايٗ فٙبٚـي ٔي

ٕٞٛاـٜ ؼٚ ِجٝ  ٔطيظ قيىت ٚ والٔت ا٘ىبٖ غٛاٞؽ ٌؽ؛ أب آ٘سٝ وٝ ٔىّٓ اوت ايٗ اوت وٝ ؼاً٘ ٚفٙبٚـي ٚ آويت ثٝ فمفا،

ثف ـٚي آٖ ٍٔػُ وٙؽ؛ أب ِفف  ٔىيف ضفوتي غٛؼ ـا ٞبي قٔب٘ي ٔػتّف ؼاٌتٝ اوت ٚ ايٗ اغتيبـ ثب غٛؼ ثٍف ثٛؼٜ وٝ ؼـثبقٜ

 ٌبيؽ ٟٕٔتفيٗ ٚظيفٝ ٘ىُ أفٚق ثٝ ػٙٛاٖ وبٌفبٖ ايٗ .عجيؼت ٚ ا٘ىبٖ ٘جٛؼٜ اوت ٌبٜ ؼـ تضبؼ ثب تىِٙٛٛلي ٚ ؼاً٘ ٞير

ٌٔٛىبفب٘ٝ ٚ ؼـن لفاـ ؼاؼٖ تدفثيبت تّع  ٞبي تىِٙٛٛلي اوفاـ آٔيك ايٗ ثبٌؽ وٝ تٕبْ تٛاٖ غٛؼ ـا ثىبـ ٌيفؼ تب ثب وٙىبي

ػظٕت  وًٙ ثٙبي ايٗ – فٍبـؼ ػؽيؽٜ قيىت ٔطيغي وٝ أفٚق ٌفيجبٖ خبٔؼٝ ا٘ىب٘ي ـا ثٝ ٌؽت ٔي ٘ظيفٍٔىالت – ٌؿٌتٝ

 .عجيؼت ـا ؼـ ٔىيف ا٘ىب٘ي آٖ لفاـ ؼٞؽ

 پایداري بٍ مثابٍ ضریب ًَشی

ؼاـؼ؛  يوٙديؽٖ ٘يبقٞبيً، ؼـ خٟت ـفغ آٖ ٌبْ ثف ْ وٙؽ ٚ ثب وت وٝ غٛؼ فىف ٔي يه وبغتٕبٖ ٌٕٞٛٙؽ، وبغتٕب٘ي

 .آٚـؼ ٔي ػُٕ ٚ ثفآٚـؼ ٔيكاٖ وبِٓ ثٛؼٖ، ؼـ ِٛـت ٘يبق، تؼٕيفات القْ ـا ثٝ  ٕٞسٙيٗ ضٕٗ ثفـوي ٚ ؼـن ٚضؼيت غٛؼ

وبقٌبـ ثب ٔطيظ ٚ ػّٕىفؼٌفا ـا ثٝ ٘تيدٝ  ٞبي خؽيؽ، ٚلفٝ عفاضبٖ ٚٔؼٕبـاٖ ثفاي ـويؽٖ ثٝ ففْ ٘ب٘ٛوبغتبـٞب تالي ثي

 ...ؼاؼ تف اق يه ٚالؼيت ـظ غٛاٞؽ ِي ٘يىت، قيفا ػّٓ ٘ب٘ٛ غيّي وفيغتػي -ػّٕي ايٗ يه ـؤيبي .ـوب٘ٙؽ ٔي

 : معماري سىتی، يابستٍ ي محديد بٍ چىد عامل مُم است

ؼـ ٔؼٕبـي ٔؽـٖ، ٚ ثب اوتفبؼٜ اق فٙبٚـي ٘ب٘ٛ لبثُ  أب ايٗ ٔجبضث .٘يفٚٞبي عجيؼي، ففًٞٙ ثٍفي ٚ ٘يبقٞبي عجيؼي ٚي

 : ثؽيٗ تفتيت وٝ .ـفغ غٛاٞٙؽ ثٛؼ



ٞب  ٞىتٙؽ وٝ ٚي ا٘فلي ٔٛـؼ ٘يبق ق٘ؽٌي غٛؼ ـا اق آٖ ٘يفٚٞبي عجيؼي وٝ ـٚقٌبـي ٔبيٝ ٚضٍت ا٘ىبٖ ثٛؼ٘ؽ، ػبّٔي

ؼـ يه  تٛا٘ؽ ؼـ وبغتٕبٖ ؾغيفٜ ٌٛؼ؛ ٕٞب٘غٛـ وٝ ا٘فلي خٙجٍي، ٘يفٚٞبي ٔىب٘يىي ٚ ٔػفة، ٔي قِكِٝ ٚ .تبٔيٗ غٛاٞؽ وفؼ

ٞب ؾغيفٜ ٌٍتٝ ٚ ؼـ  پيكٚاِىتفيه ـوت خب٘جي وبغتٕبٖ، ثغٛـ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـآيؽ، قِكِٝ يب ش فٙف ثّٛـت پتب٘ىيُ آٖ ؼـ ٔي

 .ٌٛ٘ؽ ٔي خؽيؽ، ؼيٍف ؼـ ٔمبثُ قِكِٝ پبيؽاـي ٘ػٛاٞٙؽ وفؼ، ثّىٝ ثب آٖ ٕٞبًٞٙ ٕٞسٙيٗ ّٔبِص .ٌٛؼ وبغتٕبٖ اوتفبؼٜ ٔي

ٞبي ثّٙؽ، ٘ٝ تٟٙب  ـلي ثبؼ ؼـوبغتٕبٖؼٞٙؽ ٚ اٖ ٔي ٞبي لبثُ ـٚيت ثبقتبة ٔٛاؼ ٘ٛـتبة ِٛٔيٙىب٘ه ا٘فلي ٚاـؼٜ ـا ؼـ عَٛ ٔٛج

 .ي ٞٛا ـا ثٝ ػٟؽٜ غٛاٞؽ ؼاٌت تٟٛيٝ ٍ٘فا٘ي ؼـ پي ٘ؽاـؼ ثّىٝ ا٘دبْ

اي آغبقيٗ اق تٛا٘بيي  ٌٛؼ تٟٙب ٕ٘ٛ٘ٝ اوتفبؼٜ ٔي ٞب ٞبي ٔتػّػّي وٝ أفٚقٜ ثٝ ػٙٛاٖ ػبيك ؼـ وبغتٕبٖ آئفٚلَ

ٌٛ٘ؽ وٝ ٘مٍي ففاٌيف ؼـ خٟت ٔجبضث پبيؽاـي ٚ قيىت  ٔي لَ ٔطىٛة -تىٙيه وُ ٞبي وٙتك ٌؽٜ اق عفيك ٘ب٘ٛوفيىتبَ

ٌؽيؽ ٘ٛـ آفتبة  ٞبي ٌٕٞٛٙؽ اوت وٝ ؼـ ٍٞٙبْ تبثً غٛاٞٙؽ ٌففت؛ ٕٞسٙيٗ ٘مٍي ؼيٍف اق آٟ٘ب ؼـ ٌيٍٝ ٔطيغي ثفػٟؽٜ

ػظيٓ ؼـ ثٟيٙٝ ثؽيٟي اوت ايٗ ٔىب٘يكْ وبؼٜ تطِٛي  .ٌٛ٘ؽ ٔي تف ٞب ـٌٚٗ تف ٌيٍٝ ٌٛ٘ؽ ٚ ٍٞٙبْ تبثً ضؼيف تيفٜ ٚ ٔبت ٔي

عفاش ـا ثٝ  ٘ٛـ غٛـٌيؽ، ايٗ ٔٙجغ ٌفٔب ٚ ـٌٚٙبئي، ؼيٍف .آوبيً ايدبؼ وفؼٜ ٚ ٕٞسٙبٖ غٛاٞؽ وفؼ وبقي ٚ پبيؽاـي ٌفايظ

ٚي ـا آقاؼ غٛاٞؽ ٌؿاٌت تب ػالٜٚ ثف عفش  فىف ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت وٝ ثف اوبن ٘ٛـٌيفي وبغتٕبٖ، فضبٞب ـا زيؽٔبٖ وٙؽ؛ ثّىٝ

 .ثبٌؽ ـق ـوب٘ي ٘ؽاٌتٝآقاؼ، ٘يبقي ثٝ ويىتٓ ة

٘بْ  (وفٚٔيه) ٌيفؼ ٔٛاؼ ثب لبثّيت تغييف ـً٘ تٛخٝ لفاـ ٔي ٞبي ٔٛاؼ ٌٕٞٛٙؽ وٝ ثىيبـ ٞٓ ٔٛـؼ تفيٗ ؼوتٝ يىي اق خبِت

 :ثٙؽي وفؼ ٞبي قيف تمىيٓ تٛاٖ ؼـ ؼوتٝ ايٗ ٔٛاؼ ـا ٔي .ؼاـؼ

 فٍبـ يب تغييف ٌىُ - ٔىب٘ٛوفٚٔيه - تغييف ؼٔب - تفٔٛوفٚٔيه - تغييف ٘ٛـ - فٛتٛوفٚٔيه - ػبُٔ تغييف ـً٘ - ٘بْ ٔبؼٜ

 تغييف ِٚتبل - اِىتفٚوفٚٔيه –ٌفايظ ٌيٕيبيي غبَ - وٕٛوفٚٔيه -

ثفيٓ ؼـ ٚالغ تغييف غِّٛيبت  تغييف ـٍ٘ي وٝ اق آٖ ٘بْ ٔي اي وٝ ثبيؽ ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ؼلت وٙيٓ ايٗ اوت وٝ ؼـ ٚالغ ٘ىتٝ

٘ٛـ  ؼا٘يٓ ثٝ ٔٙجغ ؼـ ٚالغ زيكي وٝ ٔب اق ـً٘ ٔي .تبة ٚ يب ٌىىت اوتخؿة، لبثّيت ثبق ٘ٛـي ايٗ ٔٛاؼ ٔب٘ٙؽ ضفيت

 .اوت ٚعجيؼت زٍٕٕبٖ ٔفثٛط اوت ٚ ايٗ تغييف ـً٘ ؼـ اثف يه تغييف وبغتبـ ؼـ ايٗ ٔٛاؼ

ي ٞب يب ٘ب٘ٛؾـات لفاـ ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ يه پالوتيه ـوب٘ب، وَّٛ ٞبي ٘يٕٝ ٞبؼي، ٘ب٘ٛٚايفٞب، فٙبٚـي ٘ب٘ٛ اق عفيك ٘ب٘ٛتيٛة

ٚقٖ، ضػبٔت ٚ ؼـ ٟ٘بيت ٞكيٙٝ  اق عفيك وبًٞ) وٝ ٔب ـا ثٝ ثيٍتفيٗ ٔفق پبيؽاـي التّبؼي وبقؼ غٛـٌيؽي ثفايٕبٖ ٔي

 .ؼٞؽ وٛق ٔي (ٔٙبثغ ا٘فلي پبن ٚ غيفآاليٙؽٜ اوتفبؼٜ اق) ٚ قيىت الّيٕي (تِٛيؽ

اي غٛـٌيؽي ثٝ ـاضتي ـٚي ٜ ٞبي وَّٛ وٝ ؼـ آٟ٘ب اليٝ ٞبي غٛـٌيؽيي وبغتٝ اوت وَّٛ  Nanosolar Incٌفوت

ٞبي  وَّٛ ٞبيي وٝ ثّٛـت ٕٞسٙيٗ ففآيٙؽي ثفاي وبغت پبـزٝ Konarka ٌفوت .ٌٛ٘ؽ ٔي وغٛش ٔػتّف اوپفي يب زبح

اي اـائٝ ؼٞؽ وٝ  ٞبي ٌفبف زٙؽ ٔٙظٛـٜ ٌيٍٝ وٙٙؽ اـائٝ ؼاؼٜ اوت؛ ٚ ـٚيىفؼ ؼيٍفي وٝ لبؼـ غٛاٞؽ ثٛؼ غٛـٌيؽي وبـٔي

 .ثبٌٙؽ ٔي يكٞبي غٛـٌيؽي ٖ ضبُٔ وَّٛ

 بازسازي، بازیافت، باز پایداري

٘يىت، ثّىٝ تفىف پيٍيٗ ثٍف ـا ٘يك تفٔيٓ ٚ ؼٚثبـٜ ػفضٝ  اِؼبؼٜ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛلي تٟٙب، فٙبٚـي غّك فضبٞبي خؽيؽ ٚ غبـق

ػٕف ٔفيؽ  اي عفاضي ٌٛؼ وٝ اوتفبؼٜ اق ٔٙبثغ خؽيؽ ـا ثٝ ضؽالُ ثفوب٘ؽ ٚ ؼـ پبيبٖ ثبيؽ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞف وبغتٕبٖ .غٛاٞؽ وفؼ

ا٘ؽ  ٔٛخٛؼ ؼـ خٟبٖ ؼـ ٔطيظ ّٔٙٛع فؼّي ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ اغّت ٔٙبثغ .ٞبي ؼيٍف ثٛخٛؼ ثيبٚـؼ غٛؼ، ٔٙجؼي ثفاي ايدبؼ وبقٜ



 اوت وٝ اق إٞيتي ثفاثف ثب غّك ٞبي فؼّي ثفاي وبًٞ اثفات قيىت ٔطيغي، أفي  وبغتٕبٖ ٚ تفٔيٓ ٚ اـتمبء ٚضؼيت

ثبقيبفت ٌؽٜ ٌىُ ثٍيفؼ، ثبقيبفت  تٛا٘ؽ ؼـ ٔىيف اوتفبؼٜ اق ّٔبِص ايٗ اوتفبؼٜ ٔدؽؼ ٔي .ٞبي خؽيؽ ثفغٛـؼاـ اوت وبقٜ

ففْ وٙيؽ ؼٚثبـٜ ثتٛا٘يؽ ؼـ آوفٚپّيه، وّٛوئْٛ يب تػت  .اوت ٞب ٚ ػٙبِف ؼـٖٚ آٖ ثػٍي اق تبـيع ٔؼٕبـي وبغتٕبٖ

 .ثٛؼ٘ؽ، ِٕه وٙيؽفضبٞب ـا ثٝ ٕٞبٖ ِٛـتي وٝ وبغتٝ ٌؽٜ ٚ لبثُ اوتفبؼٜ  خٍٕيؽ لؽْ ثك٘يؽ ٚ

تٛاٖ  ٌٛ٘ؽ وٝ ثب آٟ٘ب ٔي ٞبيي وٍف ٔي ـٚي ـوؽ، ؼـاغّت ٔٛاـؼي وٝ ؼوتفوي ثٝ ٔٙبثغ خؽيؽ ثٝ ضؽالُ ٔي

ا٘ؽ ـا ثفاي ٔمبِؽ ؼيٍف ٘يك ثىبـ ثفؼ؛ ثب ايٗ ضبَ ثؼضي تغييفات ضفٚـي  ٌؽٜ ٞبيي وٝ ثفاي يه ٔٙظٛـ وبغتٝ وبغتٕبٖ

تٛا٘ؽ ثب تغييفّٔبِص، تغييف وبـثفي ٚ ؼـ ٘تيدٝ تغييف فضب  ٔي ٘ب٘ٛته .وبغتٕبٖ ٌٛ٘ؽ ثبػث تغييف ٌىُ اِّي وبقٜ يب تٛا٘ٙؽ ٔي

 .ٕ٘ٛؼ ٚ ثفج وح پيكا ـا ِبف وفؼ تٛاٖ ثب فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ػٕف وّيىبي خبٔغ ٔيالٖ ٚ ٌٙجؽ ثفّٚ٘ىىي ـا تضٕيٗ ٔي .ٌٛؼ ـا ٌبُٔ

تٛا٘ٙؽ ؼـن وٙٙؽ يب ثٝ ٔطيظ اعفافٍبٖ ٚاوًٙ  تٙؽ وٝ ٔيٞبي ٘ب٘ٛ ٞه ٘تيدٝ تفيٗ ٞب اق وبؼٜ ٞبي ٘ب٘ٛيي ٚ ٘ب٘ٛ ـٚثبت پًٌٛ

ٌٛ٘ؽ ٚ ٘ب٘ٛ  ـٚق ثٝ ـٚق وٛزىتف ٔي ؼٞؽ؛ ضىٍفٞبيي وٝ ٞبيي وٝ ؼـ ثفاثف ضفوت، تغييفاتي ؼـ آٟ٘ب ـظ ٔي ٔتفيبَ .ؼٞٙؽ ٍ٘بٖ

 .وٙٙؽ ٔي ٞبيي وٝ غٛؼٌبٖ ـا تفٔيٓ وبٔپٛقيت

ٕٞيٍٍي خبٔؼٝ ٟٔٙؽوي  عٛـ ٔٛضؼي ٚ ٔطّي ؼغؽغٝ  تٕي ثٝثبقوبقي، اِالضبت ٚ تؼٕيفات ٔٛاؼ ٚ ّٔبِص ؼـ وغص ا

ٔىب٘ي ٚ ٔٛضؼي  تٛا٘ٙؽ ثفاي ػفضٝ ٚ ففاٞٓ وبقي ا٘فلي ثٝ عٛـ ٞبي ٘يفٚي اتٕي ٔي ِيكـي ٚ ٘ب٘ٛتيٛة ٞبي پيٍففت .ثٛؼٜ اوت

ٞبي  ٘فلي وٕتف ؼـ ٔٛلؼيتٚ ؼـ خبٞبي ؼـوت غٛؼ ٚ ثب ا ٞب ـا لبؼـ وبق٘ؽ وٝ ثٝ ػمت ثفٌفؼ٘ؽ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌيف٘ؽ تب اتٓ

ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌيف٘ؽ تب ؼاغُ آٟ٘ب پف ٌٛؼ ٚ  يب ٘ب٘ٛؾـات( ٞب ٘ب٘ٛ تىٝ) ٞب ٚخٛؼ ؼاـؼ تب ٘ب٘ٛ ِّٚٝ ايٗ أىبٖ .غٛؼ لفاـ ثٍيف٘ؽ

 .ٌٛ٘ؽ يب ثٝ آٟ٘ب ثػيٝ قؼٜ

 ٞب ؼـ اتٓ )غٛؼآـايي)آـايً ـ ؼاٌت وٝ تطت تبثيف تغيي ٞبيي غٛاٞيٓ ثب ٚـٚؼ ّٔبِص خؽيؽ ثٝ تىِٙٛٛلي وبغتٕبٖ، وبقٜ

ٞبي اويؽي،  ٞبيي ٘ظيف ثبـاٖ پؽيؽٜ ٞبي ٌيٕيبيي ؼـ آٟ٘ب ٔفٟٛٔي ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت؛ ثٙبثفايٗ ٔميبن ٘ب٘ٛ، ٔؼبيجي زٖٛ غٛـ٘ؽٌي

 .ؼيٍف ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ ٔػفة ٚ ٔطؽٚؼ وٙٙؽٜ ٔغفش ٘ػٛاٞٙؽ ثٛؼ ٞبي ٌيٕيبيي ضيٗ اخفا ٚ وبغت ٚ ؼٔبي ٞٛا ٔىب٘يكْ

وتایج 

خٟبٖ ضيفت اٍ٘يكي ـا پيً ـٚي ؼإٍ٘ٙؽاٖ لفاـ ؼاؼٜ اوت  ِ٘ٛٛلي يب وبـثفؼ فٙبٚـي ؼـ ٔميبن يه ٔيّيٛ٘يٓ ٔتف،٘ب٘ٛته

پيبْ ٟٕٔي ـا  پيٛ٘ؽؼ، ٞبي پفٌتبثي وٝ ؼـ ايٗ ػفِٝ ثٝ ٚلٛع ٔي پيٍففت .تٛاٖ يبفت آٖ ٕ٘ي وٝ ؼـ تبـيع ثٍفيت ٘ظيفي ثفاي

ثؽيّي ثفاي تغييف ٔطيظ پيفأٖٛ غٛيً لفاـ ٌففتٝ   ٞبي ثي ؼوتيبثي ثٝ تٛا٘بييثٍف ؼـ آوتب٘ٝ  :ثب غٛؼ ثٝ ٕٞفاٜ آٚـؼٜ اوت

ثب  ٞبيي ثٙيبؼيٗ اي ٘ٝ زٙؽاٖ ؼٚـ ثٝ ٔؽؼ ايٗ فٙبٚـي خؽيؽ پؽيؽاـ غٛاٞؽ ٌؽ،تفبٚت آيٙؽٜ اي وٝ ؼـ اوت ٚ خٟبٖ ٚ خبٔؼٝ

 .خٟبٖ ٔبِٛف آؼٔي ؼـ ٌؿٌتٝ غٛاٞؽ ؼاٌت

يبثي ثٝ ٔٙبثغ ٘بٔطؽٚؼ ٚ پبن ؼـ خٟت ضفظ ٚ  ٚ ؼوت ٔجتٙي ثف فٙبٚـي، ا٘فلي ٔؽـٖ ٚ ؼ٘يبي ؼـ ضبَ تٛوؼٝ ؼـػّف پىب

 ٞب ٞبي ٔطبفظ ٔطيظ قيىت ٚ ؼِٚت ٞبي ثف وف ـاٜ خٛأغ ثٍفي، وبقٔبٖ تفيٗ زبًِ ثكـي پبيؽاـي ايٗ ٌٟٛاـٜ غبوي اق

وبقي، تجييٗ  ٚظف ٞىتٙؽ تب ثب آٌبْٜ ٞبي ػّٕي، ِٙؼتي، اختٕبػي ٚ ففٍٞٙي ايٗ أف ٍ٘بٍ٘ف ايٗ اوت وٝ تٕبْ ٌفٜٚ .ثبٌؽ ٔي

ـٚيىفؼٞبي ّٔفف ا٘فلي ٚ ؼـ ٟ٘بيت ـويؽٖ ثٝ غٛاوتٝ ٚ ٞؽف فؼّي ثٍف  ٞبي خٛاثٍٛ ثفاي اِالش ٚ تؼييٗ ـاٞىبـٞب ٚ ـٚي

 .قيىت ايٗ وفٜ غبوي ٌبْ ثفؼاـ٘ؽ يؼٙي پبيؽاـي ٔطيظ

تٛا٘يٓ ٔٙبثغ ٔػتّفي، اق ٘ب٘ٛ  ٜ اق ايٗ فٙبٚـي ٔيثب اوتفبؼ .ثبٌؽ تٛا٘ؽ پبوع ٔٙبوجي ثفاي ايٗ أف غغيف فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ٔي

تف، ؼٜ ثفاثف  تب پٙح ثفاثف لٛي تٛا٘ٙؽ وٝ ٔي - ٞبي ٘ب٘ٛيي ٞبي وٛغت ٞيؽـٚل٘ي ٚ ثبتفي غٛـٌيؽي ٌففتٝ تب وَّٛ ٞبي وَّٛ



تٛا٘ٙؽ  ٔي ت ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛليٞب ٚ ٔطّٛال ففآٚـؼٜ .ـا ؼـ اغتيبـ ؼاٌتٝ ثبٌيٓ - تف ٚ ثٟتف ػُٕ وٙٙؽ ٞب ثبـ فٍفؼٜ ٔإثفتف ٚ ٔيّيٖٛ

ايٗ لبثّيت ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ايٗ ٔطّٛالت  ؼـ ػفْ زٙؽ ـٚق عفاضي ٚ ؼـ ػفْ زٙؽ وبػت ثٝ ٘مبط ٔػتّف ؼ٘يب تٛقيغ ٌٛ٘ؽ ٚ

 .ـا اق پيً عفاضي وفؼ

ٚ ؼـ  ٌيف٘ؽ ٟ٘بيي ثٝ ِٛـت ِؼبة ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔي ٞبي ٞبي ضؽ ثبوتفي ٚ غٛؼ تٕيك ٌٛ٘ؽٜ وٝ ؼـ پًٌٛ ٘ب٘ٛوفأيه

تف اق  ٚ ضفاـتي ثىيبـ لٛي (آوٛوتيه)ا ٞبي وبٔال ٘ىٛق وٝ اق ٘ظف ػبيك ِؽ ٞىتٙؽ؛ زٛة اوتطىبْ ثػٍيؽٖ ٘يك ثىيبـ ٔإثف

 ٞبي ٘بقن، ػبيك، ثب ٔمبٚٔت ٚ وػتي وٙٙؽ؛ ٌيٍٝ ػيٗ ضبَ اق ٘ظف ظبٞفي ٞير تفبٚتي ٕ٘ي ثبٌٙؽ ٚ ؼـ ٞبي فؼّي ٔي زٛة

تف ٚ ؼـ ػيٗ ضبَ ػبيك ؼـ ثفاثف  ٔطىٓ تف ٚ پؿيفي ثبال، وجه ٞبي ثب ا٘ؼغبف ـات خٛي؛ ثتٗثىيبـ ثبال ٚ ٌٕٞٛٙؽ ؼـ ٔمبثُ تغيي

 ٞب تٟٙب ؛ وٝ تٕبٔي ايٗ پؽيؽٜ ... ٔمبْٚ ؼـ ثفاثف پٛويؽٌي ٚ غٛـؼٌي ٚ آة ٚ ـعٛثت ٚ ػجٛـ ؼٞٙؽٜ ٘ٛـ عجيؼي؛ ٚ فٛالؼٞبي

 .ؼوٙٗ ا٘ؽاقٞبيي ٘كؼيه ٚؼـ ؼوتفن اق ايٗ فٙبٚـي ـا ٕ٘بيبٖ ٔي زٍٓ

وبق٘ؽ وٝ اق وبغؿٞبي ٘بقن ٘بٔفئي  ٞبيي ـاثفاي ٔب ٔي ؼيٛاـٞب ٚ ثبْ ٞب، ٞب ٚ ؼيٍف ٘ب٘ٛٔتفيبَ ٞبي وفثٙي، ِيفسٝ ٘ب٘ٛاِيبف

غٛاٞٙؽ وفؼ؛ ٘ب٘ٛ  ٞب ثف خبؾثٝ غّجٝ ثب غٛاَ اِىتفيىي ٔتٙٛع غٛؼ ؼـتؼبُٔ ثب ٘ب٘ٛوٙىٛـٞب ٚ وٛا٘تْٛ ؼات پٌٛيؽٜ ٌؽٜ اوت ٚ

فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ثٝ  .وٙٙؽ ؼٞٙؽ يب ؼـ غٛؼ ؾغيفٜ ٔي ػجٛـ ٔي اثف ـوب٘بي وٛزه، ٕٞٝ اعالػبت ـا اق غٛؼ ٞبيي وٝ ٔب٘ٙؽ يه تفاٌٝ

 ثتٛا٘يٓ ؼيٛاـٞبي ضؽ وبيً، ضؽ ضفيك ٚ وغٛش ضؽ ا٘ؼىبن ٚ ٞٓ زٙيٗ وف ضؽ ِغكي ٚ ـً٘ ؼٞؽ تب ٔب ايٗ لؽـت ـا ٔي

ٞبي  يه ِفطٝ وبغؿ وٝ ٔىّٕبً ثب لبثّيت ن ٚ ٘بقوتف اقپؿيفي پالوتي ّٔبِطي ثب وػتي إِبن ٚ ٌىُ .٘ب٘ٛ ػبيك اخفا وٙيٓ

 .فىف اخفاي عفش، ايؽٜ آٟ٘ب ـا ٔطؽٚؼ ٘ػٛاٞؽ وفؼ ٘ٛيٗ غٛؼ، ٔؼٕبـاٖ ؼيٍف ٔطؽٚؼ ٘ػٛاٞٙؽ ثٛؼ ٚ

تٛاٖ ٌفٔب ـا  اِىتفٚوفٔيه ضبٚي ٘ٛاـ خؿثي ٘ٛـي ٔي ٞبي ٌؿاـي اِىتفيىي ٚ ؼـ ٘تيدٝ ؼاٌتٗ پٙدفٜ ثٛويّٝ ـٚي ـوٛة

ضدٓ ٚ ضبِت  ثب ّٔبِطي وٝ تٛا٘بيي تغييف ٚ تغجيك زٍبِي، ٌىُ، ـً٘، .ٔطيظ تغييف ؼٞيٓ ؼٜ ٚ غٛاَ ـا ثىتٝ ثٝپفاوٙؽٜ وف

ثبثت ٘ػٛاٞؽ ٔب٘ؽ ٚ ثب تغييف  - اِبِت ٔؼٕبـي يؼٙي تبـيع ٚ - ـا ثب ٔطيظ ؼاـ٘ؽ، قٔبٖ ٚ ٔىب٘ي وٝ ثف ٌئ ٔؼٕبـي ٔفتجظ اوت

پيؽايً  ؼـ ٘تيدٝ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ؼـ ػّف تّٝ پٛـتيٍٗ ٔٙدف ثٝ .٘ؽ ٌؽٔىب٘ي ٔتطَٛ غٛاٜ ٔطيظ اعفاف ؼـ ٞف قٔبٖ ٚ

 .ـيكي ٌؽٜ غٛاٞٙؽ ٌؽ ٞبيي وبٔالً ثف٘بٔٝ ٔطيظ ٞب ٚ فضبٞبي ٔدبقي غٛاٞؽ ٌؽ وٝ ؼـ آٟ٘ب خٛأغ ثٍفي تجؽيُ ثٝ ٍٔبپِٛيه

ٔٙجغ ا٘فلي غٛاٞؽ ثٛؼ ؼـ  ؼ يهٞبي تٛقيغ ٌبق ٘ػٛاٞٙؽ ؼاٌت ٚ ٞف ثٙب غٛ ٞبي ثفق ٚ ِِٛٝ ؼيٍف ٘يبقي ثٝ وبثُ ٌٟفٞبيي وٝ

ٌٛ٘ؽ وٝ اق ٞف ٘ظف اػٓ اق ففْ، ـً٘، ثبفت،  ـيكي ٚ عفاضي ٔي ثف٘بٔٝ اي ٞبي ـٚثبتيه ثٝ ٌٛ٘ٝ اي تٕبٔي ٔدٕٛػٝ زٙيٗ خبٔؼٝ

 .ٌيف٘ؽ لفاـ ٔي ٞب ؼـ اـتجبط ٚوًٙ ٔتمبثُ لبثُ تغييف ٚ ثف٘بٔٝ ـيكي ثٛؼٜ، ثب يىؽيٍف ٚ ثب ا٘ىبٖ زٍبِي ٚ غّظت

ٞبي ٞٛا،  آٟ٘ب لبؼـ غٛاٞٙؽ ثٛؼ وٝ ثب ا٘ٛاع ؼٔب، خفيبٖ .ٌٛ٘ؽ ٔي ٞب وبٔال ػّٕىفؼٌفا ٚ قٔيٙٝ ٌفا ٞب ٚ وبغتٕبٖٜ ـفتبـوبق

ـيكاٖ  ٌفايظ ٘يكتٛوظ ثف٘بٔٝ تٕبْ ايٗ .ٌٕٞٛٙؽا٘ٝ ٚفك ؼاؼٜ ٌٛ٘ؽ ... ٌفايظ الّيٕي، قٔيٗ ٌٙبوي ٚ ّٔفف ا٘فلي ٚ ؼيٍف

ٌٛؼ تب ؼـ ِٛـت ٔٛاخٟٝ ثب تغييف ٞف ػبُٔ ٔإثف ثف ٌفايظ  ؼاؼٜ ٔي ٞبي آٖ ٚ وبقٜٞبي غبْ ثٝ وبغتٕبٖ  عفاضي ثٝ ِٛـت ؼاؼٜ

 .ـويؽٖ ثٝ ٔطؽٚؼٜ آوبيً اٚ، ثب ٔطيظ وبقٌبـ ٌٛؼ ق٘ؽٌي ا٘ىبٖ، ؼـ خٟت

ٞب  ٞب ثب آٖ ٔؼٕبـاٖ ٔؼتمؽ٘ؽ وٝ وبغتٕبٖ "غٛاٞؽ ثبٌؽ؟ زٝ ٔي ٘ب٘ٛ وبغتبـٞب" ٌٛؼ وٝ أب ايٗ خب يه وإاَ ٔغفش ٔي

ٞب ؼاـاي ٞٛي ّٔٙٛػي ثبٌٙؽ، ٔؼٕبـ زٝ  وبغتٕبٖ ِٚي اٌف .ٌٛيٙؽ ٚ ٘يبقٞب ٚ ٘مبط ضؼف غٛؼ ـا ثٝ آٟ٘ب ٔي وٙٙؽ ِطجت ٔي

 ٌٕٞٛٙؽ غٛاٞٙؽ ؼاٌت؟ ٞبي اي ؼـ لجبَ ايٗ وبغتٕبٖ ٚظيفٝ

ي ثبٌٙؽ ٚ ّٔبِص آٟ٘ب ٌبٔي ففاتف اق ّٔبِص وٖٙٛ فضبٞبي آيٙؽٜ ٕٔىٗ اوت ٞير ٌجبٞتي ثٝ اثٙيٝ لفٖ ضبضف ٘ؽاٌتٝ

وبق ؼـ ضبَ ضبضف  قٔبٖ وبغت ٚ .ٞبي آيٙؽٜ ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت ٔطؽٚؼوٙٙؽٜ آٖ ٘مٍي ؼـ وبغتٕبٖ ثبٌٙؽ، قيفا وٝ ٔؼيبـٞبي ٔي

 .ؼوتبٚـؼٞبي فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ِٙبيغ آيٙؽٜ ـا ـلٓ غٛاٞؽ قؼ ٚاضص اوت وٝ .عٛال٘ي ثٛؼٜ وٝ ثٝ ٔفٚـ قٔبٖ وبًٞ غٛاٞؽ يبفت



ٞبي خؽيؽ،  ٘ٛيؽ ثػً ففْ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ .ؼٞؽ ــً٘ ايٗ فٙبٚـي ـا ٍ٘بٖ ٔيتطٛالت ؼـ ػفِٝ ٔؼٕبـي ، ٘مً ح تغييف ٚ

 .اوت ػّٕىفؼٞبي تبقٜ ٚ اـتجبط ٘ٛيٗ ثيٗ ٔفؼْ، وبغتٕبٖ ٚ ٔطيظ

تطت  – ٚ زٍٍٛ٘ي ػّٕىفؼ ويىتٓ ٞب ٘مً ٚ ػّٕىفؼ ٔؼٕبـاٖ ؼـ ايٗ ٌفايظ، اق ثػً عفاضي ففاتف ـفتٝ ٚ ثٝ ٌٙبوبيي

 اي ثفوٙؽ وٝ ٔطيظ پيفأٖٛ آٖ وبٔال تطت ففٔبٖ قٔب٘ي وٝ خٛأغ ثٍفي ثٝ ٘مغٝ .غٛاٞؽ ٌؽ ؼٜوٛق ؼا -اغتيبـ وبـثفاٖ آٟ٘ب

ثبٌيٓ ثٝ غٛؼ غٛاٞؽ  ٌبٞؽ آٖ ٔي ا٘ىبٖ لفاـ ٌففتٝ، ؼـ ايٗ ِٛـت فؼبِيت يه ٔؼٕبـ ٌىُ وبٔال ٔتفبٚت اق آٖ زٝ أفٚقٜ

 .ٌففت

٘ؽ ٚ ؼـ وبـ ٌفٚٞي ػّٕىفؼي ػبِي ؼاـ٘ؽ؛ ٚ ثٝ ٕٞبٖ ثبي ٔي ٌبٖ، ٍٔبٚـاٖ ثىيبـ غٛثي ٞب ثٝ التضبي ضففٝ آـٌيتىت

ٕٞيٗ  ا٘ؽ، ايٗ ٕٞىبـي ؼـ آيٙؽٜ ٘يك ثٝ ٌفاٖ ٚتِٛيؽوٙٙؽٌبٖ ٕٞىبـي ٚ ٍٔبـوت ؼاٌتٝ ثب ِٙؼت ِٛـتي وٝ اق ٌؿٌتٝ تب وٖٙٛ

 .ِٔٛىِٛي غٛاٞؽ ثٛؼ ثب ايٗ تفبٚت وٝ اوبن ايٗ تِٛيؽات ؼـ آيٙؽٜ تِٛيؽات .ِٛـت تؽاْٚ غٛاٞؽ يبفت

ٞبي وٛا٘تٛٔي، پيً ثف٘ؽٜ ٔىبيُ قيىت ٔطيغي ٚ اوٛ  زٍٕٝ ٞب ٚ ؼات  ٔطّٛالت ٘يٕٝ ـوب٘بيي ٘ظيف وٛا٘تْٛ  ٚخٛؼ

ٞبي ا٘فلي ثب ٔغفش ٌؽٖ  ٌجىٝ فمؽاٖ .ٔٙبثغ ا٘فلي پبيؽاـ ٚ تدؽيؽ ٌؽ٘ي ٌىتفي غٛاٞٙؽ يبفت .ثٛؼ ٞب غٛاٞٙؽ ويىتٓ

تفيٗ فٙبٚـي ثٍف اوت ٚ إٞيت آٖ اق  ؼـ ضبَ ضبضف پيٍففتٝ ٚفٙبٚـي ٘بٖ .ٞبي ثفتف ٚ ا٘فلي پبن ثفعفف غٛاٞؽ ٌؽ ا٘فلي

 .ثيٍتف ٔي ثبٌؽ ٘يفٚٞبي ثفتف ٞٓ ثٝ ٔفاتت

ٞب اق ٘ب٘ٛٔٛاؼ  وٙٙؽ وٝ ؼـ آٖ ٞبيي ـا عفاضي ٔي ايّيٙٛيك وبغتٕبٖ ؼاٍ٘دٛيبٖ ؼاٍٍ٘بٜ ايبِتي ثبَ ثب ٕٞىبـي ٔٛوىٝ فٙبٚـي

ٞب ؼـثفٌيف٘ؽٜ لغؼبت  ايٗ وبغتٕبٖ .ٌٛ٘ؽ وبَ آيٙؽٜ ثٝ عٛـ ا٘جٜٛ وبغتٝ 20عي ٞب  ـٚؼ ايٗ وبغتٕبٖ ا٘تظبـ ٔي .ٌٛؼ ٔي اوتفبؼٜ

 ٞبيي ـٌٚٙبيي ٔجتٙي ثف ٘مبط وٛا٘تٛٔي ٚ ٘ب٘ٛوٙىٛـٞبيي اوت وٝ ثٝ ٕٞفاٜ ٞٓ وبغتٕبٖ ٞبي وفثٙي، ٔجتٙي ثف وبغتبـ ٘بِِ٘ٛٛٝ

ٞب،  ؼاٍ٘دٛيبٖ لغؼبت ٔجتٙي ثف ٘بِِ٘ٛٛٝ ـٚلٜ ايٗؼـ ح .تف، ٌٕٞٛٙؽتف ٚ ضىبن تف ٘ىجت ثٝ ٔطيظ ـا ايدبؼ غٛاٞٙؽ وفؼ ٔىتطىٓ

ايىٙب ثب اوتفبؼٜ اق ٘مبط  ثٝ ٌكاـي .وٙٙؽ ثؽٖٚ ٘يبق ثٝ وتٖٛ ٚ ضبيُ ـا ٕٔىٗ ٔي وبغت ؼيٛاـٞبي ٌفبف ٚ ٔمبْٚ ؼـ ثفاثف فٍبـ،

ٞب ؼـ ػٙبِف وبغتٕبٖ ٔطيظ ٘ب٘ٛوٙىٛـ .ٔتغيفاق عفيك قؼٖ يه وّيؽ، وبغت ٞبي ـٌٚٗ يب ثب ـً٘ تٛاٖ ؼيٛاـٞب ٚ ومف وٛا٘تٛٔي ٔي

 (4).ٌٛ٘ؽ ٞب ؼائٕب ثب ٔطيظ غٛؼ ٔٙغجك ٔي وٙٙؽ وٝ ؼـآٖ وبغتٕبٖ ـا ايدبؼ ٔي ٌٕٞٛٙؽي

: تٛاٖ زٙيٗ ثفٌٕفؼ تٛا٘ؽ وجت ثٟجٛؼ ٌفايظ ِٙؼت وبغت ٚ وبق ٌٛؼ، ـا ثٝ عٛـ غالِٝ ٔي ٞبيي وٝ فٙبٚـي ٘ب٘ٛ ٔي ػفِٝ

o ٝٙوبقي ّٔبِص ٚ ٔطّٛالت ٔٛخٛؼ؛  ثٟي

o ق آويت؛ پيٍٍيفي ا

o  وبًٞ ٚقٖ ٚ ضدٓ ّٔبِص ٚ ػٙبِف وبغتٕب٘ي؛

o  وبًٞ ٔفاضُ تِٛيؽ؛

o  اوتفبؼٜ پفثبـتف اق ّٔبِص؛

o  وبًٞ ٘يبق ثٝ ٍٟ٘ؽاـ

: وتيجٍ مستقيم ایه بُبًد شرایط عبارت خًاَد بًد از

o اوىيؽ وفثٗ،  وبًٞ ّٔفف ٔٛاؼ اِٚيٝ، ا٘فلي ٚ ٕٞسٙيٗ وبًٞ ا٘تٍبـ ٌبق ؼي

o  ،ِيب٘ت ٚ پبوؽاٌت ٔٙبثغ عجيؼي

o  ،التّبؼي پٛيبتف



o آوبيً ثيٍتف .

: باشد تریه وتایج مستقيم استفادٌ از فىايري واوً در صىعت ساختمان بٍ شرح زیر می برجستٍ

o ٜتف؛  تف ٚ ٔمبْٚ وجه( وبٔپٛقيت)اي ٔفوت  ّٔبِص وبق

o ًٌٛ( ٔب٘ٙؽ وغٛش آوبٖ تٕيك ٌٛ٘ؽٜ) ٞبي ٘يبقٔٙؽ ٔفالجت وٕتف  پ.

o ٞب؛  ٞب ٚ ّٔبِص اتّبالت ِِٛٝ ثٟجٛؼ ـٚي

o ٞبي ثٟتف ّٔبِص پبيٝ ويٕب٘ي؛  ٚيمٌي

o ًپبؼ؛  وبًٞ ضفيت ا٘تمبَ ضفاـتي ٔٛاؼ ػبيك ٚ آت

o  اـتمبي لبثّيت خؿة أٛاج ِٛتي ٔٛاؼ خبؾة ِٛت؛

o  افكايً ثبقتبثب٘ٙؽٌي ٌيٍٝ؛

o (1).ٌفٞبي ٘ب٘ٛ ضه 
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