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 زاًكگاُ آظاز قیطاظهسَٖ ، هسضؼ هٗواضی  (زوتطی3 

  

 چىیسُ:

اللین ّای هتفاٍت ٍ فهَل هرتلف آى زض وكَض ٍؾیٕ ایطاى، هٌزط تِ اتسأ هٗواضی ّواٌّگ تا اللین ّط هٌُمِ قس. زض ایي هٗوااضی اناَل ٍ   

ٍى اؾتفازُ اظ ٍؾایل هىاًیىی ٍ تا تَرِ تِ قطایٍ ظیؿت هحیُی ّط اللین، قاطایٍ آؾاایف ضا تاطای اًؿااى     َاًس تسضٍـ ّایی اتسأ قس وِ تت

تط تاهیي وٌس. اظ آًزایی وِ ّعیٌِ تاؾیؿات هىاًیىی ضٍظ تِ ضٍظ زضحال افعایف ٍ تاهیي اًطغی فؿیلی هكىل تط ٍ آلَزگی ًاقی اظ آى ًیاع تیكا  

، تَرِ وكَضّای پیكطفتِ تِ ؾوت اًطغی ّای پان، هاًٌس اًطغی ذَضقیسی، تاز، آب هتٌاؾة تا قطایٍ اللیوی ّاط هٌُماِ، هُٗاَ     قَز هی

ِ زاضای آب ٍ َّای گطم ٍ ذكه اؾات واِ تاا تَراِ تاِ      وزض تیف اظ ًیوی اظوكَض پٌْاٍض ایطاى، لؿوت فالت هطوعی لطاض زاضز گطزیسُ اؾت. 

گیاطز ٍ تاا تَراِ تاِ      زض اللین ًیوِ گطم ٍذكه لطاض های تِ زلیل ّن رَاضی تا وَّؿتاى ٍ اظ َط  زیگط تا فالت،  ظزؾتِ تٌسی اللیوی، قیطا

زض آى، هٗواضی ؾٌتی ضاُ حل ّایی تطای ایزاز زهای آؾایف اضائِ هی زّس وِ زض هٗواضی اهطٍظ ًیع اظ آى اؾاتفازُ های قاَز.    قطایٍ هحیُی 

ضٍـ تحمیك زض ایي همالاِ،   حساوخط تْطُ تطی اظ اًطغی زض هَالٕ هرتلف ضا زاقتِ تاقس. تا ین قیطاظ هی پطزاظزایي همالِ تِ الگَی َطاحی زض الل

 .س اظتٌاّا ٍتْیِ ٖىؽ هی تاقسیتاظز تِ نَضت هُالٗات هیساًی ای ٍ ّن چٌیيوتاتراًِ هٌاتٕ هىتَب ٍ تٌیازی ًٓطی ٍ اؾتفازُ اظ تا ضٍـ 
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 هقدهِ: -1

اضی ؾٌتی ایطاى، هَئَ اوَلَغیىی ٍ واضایی اظ لسین زض هٗواضی ایطاى هَضز تَرِ تَزُ تا آًزاوِ یىی اظ پایِ ّای قىل گیطی هٗو

هٌُمی ٍ هٌاؾة رْت فطاّن ًوَزى قطایٍ آؾایف  اى، ضاُ حل ّایهٗواضی ؾٌتی ایط(. 37، 1391)ظًسیِ ٍویلی، اللین تَزُ اؾت

الثتِ تاظگكت تِ قیَُ ّای ؾاذتواًی گصقتِ هیؿط ًیؿت ٍ هؿلواً ًحَُ ظًسگی گصقتگاى رَاتگَی . اًؿاى اتسأ ًوَزُ اؾت

انَل قىل زٌّسُ ی فًاّای ضٍی گطزاًسى اظ هفاّین، هٗاًی ٍ اها  (.11، 1389)لثازیاى،  قطایٍ ظًسگی اهطٍظ ها ًرَاّس تَز

گطفت. آیٌسُ هؿتحىن،  هٗواضی ٍ قْطی گصقتِ ذاهی اؾت ٍ چگًَِ هی تَاى فطٌّگ تكطی ضا زض ََل توام لطٍى ٍ اٖهاض ًازیسُ

تٌیازی، تَؾلی، )گؿؿتي اظ تاضید ٍ ًازیسُ گطفت ؾٌت تَز. ًیع اقتثاُ هسضًیؿنل ٍ تهحیح گصقتِ اؾتَاض هی گطزز ٍ تط تىوی

اها هٗواضی اهطٍظ ایطاى، تا فطاهَـ وطزى اضظـ ّای پایساض گصقتِ تا هكىل ترطیة هحیٍ ظیؿت ٍ ههط  تیف اظ حس  (41ؾال، 

اًطغی هَارِ قسُ اؾت، ّواًٌس ؾایط وكَضّا ًیاظهٌس تسٍیي هٗیاضّایی تطای واّف ههط  اًطغی ٍ َطاحی هٌُثك تط هحیٍ اؾت 

 ،آب ٍ َّای تیكتط فالت ایطاى گطم ٍ ذكه اؾت  اظ آى رایی وِ(.37، 1391ویلی،)ظًسیِ ٍ تا َّیت اظ زؾت ضفتِ ذَز ضا تاظیاتس

آًچِ اظ قىل (.31، 1391زض اللین گطم ٍ ذكه ٍالٕ قسُ اًس )تَؾلی،  وِتؿیاضی اظ قْطّای تاضیری زاضای اضظقْای فًایی اًس

تِ زض ظهاًی ََالًی تَزُ اؾت. قىل قْط تِ قْطّای تاضیری زض اللین گطم ٍ ذكه تِ ها ضؾیسُ، هحهَل رطیاًی پیَؾتِ اظ تزط

تطوت ظهاى ٍ تزطتِ، اظ رٌثِ ّای ظیاى آٍض اللیوی ضٍی گطزاًسُ ٍ تِ رٌثِ ّای هُلَب ضٍی آٍضزُ ٍ تِ ضاُ حلْای ون ًٓیطی زض 

تي آى تا زاًف اهطٍظ ًیع تا قٌاذت زضؾت زضؾت انَل ٍ ضاُ ٍ ضٍـ گصقتِ ٍ آهیر اؾتفازُ اظ اظ اًطغی َثیٗی زؾت یافتِ اؾت .

 (.165،  1391ی هؤحط اظ اًطغی َثیٗی هٌزط قَز )تَؾلی،  رسیس تطًاهِ ضیعی ٍ َطاحی قْطی هی تَاًس تِ اؾتفازُ

 

 هفَْم پایداری: -2

ٖوَهی اؾت وِ قْطی وِ اهطٍظ هیكٌاؾین ٍ زض آى ظًسگی هیىٌین، تٌكْای ظیؿت  اؾاؼ تحج قْط پایساض ایي تَافك

یؿت ٍ ازاضُ آى گطاى توام هیىٌس وِ اظ ًٓط ارتواٖی زاضای َثمات اؾت ٍ اظ ًٓط ٖولىطزی هُلَب ًهحیُی ًاپایساض ایزاز 

 اٍلیي ّكساض هْن هثٌی تط لعٍم ایزاز تغییط رْت حفاْت اظ هٌاتٕ تطای ًؿلْای آتی تَؾٍ گعاضـ تطاًتلٌس زازُ قسُ هیكَز. 

( WECD,1987 )  پؽ اظ آى گعاضـ ؾثع زض هَضزهحیٍ ظیؿت قْط ( ی تَؾٍ وویؿیَى اضٍپا زض تطٍوؿلCEC,1991 )

هٌتكط قس وِ هؿائل ٖولىطزی، ارتواٖی، التهازی ٍ ظیؿت هحیُی قْطّای اهطٍظ ضا هَضز تأویس لطاض زازُ ٍ اّسا  ٍ 

تا ضقس ؾطیٕ روٗیت رْاى ٍ  (. 39، 1387) فطای، ایساضتط اضائِ ًوَز ضٍقْایی ضا رْت زؾتیاتی تِ یه هحیٍ ظیؿت پ

آى زض قْطّا، هفَْم تَؾِٗ پایساض قْطی تٌَٗاى هؤلفِ ی انلی تأحیط گصاض تط چكن اًساظ تلٌس هست رَاهٕ اًؿاًی  توطوع

 .  (Auclair,1997912هُطح گطزیس )
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 ترسین: ًگارًدگاى -(12، 1392بْسادفر، )بررسی هفَْم پایداری، هٌبع: 

 

 :هعواری پایدارشرایط  اقلیوی در  -3

گصاضز قاهل ظاٍیِ تاتف ذَضقیس، ٖطو رغطافیایی ) زٍضی ٍ ًعزیىی اظ ذٍ  اللیوی یه هٌُمِ احط هیَٖاهلی وِ تط قطایٍ 

اؾتَا ( قست رطیاى ٍ رْت تازّای فهلی، ٍرَز آب، ضََتت ٍ گیاُ زض هٌُمِ ٍ تاالذطُ اضتفأ اظ ؾُح زضیا ٍ ًاّوَاضیْای 

ّوچَى یه اضگاى ظًسُ تَرِ  ایي قطایٍ اللیوی هٗواضی پایساض ٍ اوَلَغیه، تِ . (2، 1389ؾُح ظهیي اؾت ) لثازیاى، 

یي لحاِ تِ َّیت هحیُی فًای هیىٌس تا هحیٍ هٌاؾثی تطای ظًسگی اًؿاى تٌَٗاى اضگاًؿین ظًسُ زیگطی فطاّن قَز ٍ تِ ا

ذَضزاض اؾت، تا انَل هٗواضی ؾٌتی قسُ تْا هیسّس ٍ اگطچِ زض ْاّط اظ پیكطفتِ تطیي تىٌیىْای َطاحی ٍ ارطا تط ؾاذتِ

 تطای تایؿت هی وِ ّؿتٌس نٌٗتی پیچیسُ ؾیؿتن اظ تركی ؾاذتواًْا(. 22، 1382ًیع اضتثاٌ تٌگاتٌگ هی یاتس) اهیي ظازُ، 

. قًَس َطاحی ذانی ّای ؾیاؾت تا تؿتِ ههالح چطذِ تِ ضؾیسى ٍ تاظیافت غیط ّای ظتالِ واّف اظ وطزى حانل اَویٌاى

 ,VanderRyn-Cowan) گیطز لطاض ًٓط هَضز هحیُی هٌفی تاحیطات ٍ هٌاتٕ ههط  واّف تایؿت هی ههالح اًتراب زض

 زضؾت اًتراب ٍ تاظیافتی هَاز اظ هزسز، اؾتفازُ هطغَب ٍ لیوت اضظاى هحلی هَاز9 تَهی ههالح ٍاًتراب اؾتفازُ (.6991

 ؾثة تلىِ وٌس هی ارطا ؾَْلت ٍ ؾطٖت تِ تٌْا ًِ ههالح نحیح ارطای .ّؿتٌس هْن تؿیاض هٗواضی پایساض زض ّوزَاض ههالح

 (. 42-31:1386، گالتچی) قَز هی حطاضتی تثازل ٍ هماٍهت زض آًْا فٌی هكرهات اظ تْیٌِ اؾتفازُ

 

 

 هفَْم پایداری

ٖسالت هیاى 
ًؿلی ٍ فطا 
 ًؿلی

 ضًٍك التهازی

تأهیي ضيایت 
هٌساًِ ًیاظّای 
 اؾاؾی اًؿاى

یىپاضچگی 
 اوَلَغیىی

حفاْت ٍ ظًسگی زض 
هتي ْطفیت لاتل 

 هحیٍ اًتمال

 َثیٗی

تَؾِٗ ظیؿت 
 هحیُی
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 : هرتبط با طبیعت پایداری اصَل -4

 حفّ ضاؾتای زض ظیؿت هحیٍ اظ حفاْت تا ضاتُِ  زض تحمیماتی تِ قطٍٔ هحمماى 1971زِّ زض اًطغی تحطاى زازى ضخ اظ پؽ

 پایساض تَؾِٗ ٍ قس تثسیل هْن چالف یه تِ ٖلوی تحمیمات ٍ ،ارتواٖی ؾیاؾی هرتلف ّای ترف زض وِ وطزًس َثیٗی تٗازل

زض زِّ ّای اذیط زض  .(2:1393، چگًَیاى ٍ الْی حىین)قس  تطذَضزاض ٍاالیی اّویت اظ اًؿاًْا ظًسگی تطای تًویٌی هٌعلِ تِ

تیكتطیي تَرِ ضا تِ ذَز هَُٗ  وطزُ تَز، زض زِّ ّای  1971ٍ1981 اْت اظ هٌاتٕ َثیٗی وِ زض زِّ ّایچْاضچَب تَؾِٗ، حف

تِ تٗس ٌٖانط پایساضی ٍ رَاهٕ  1991رای ذَز ضا تِ همطضات انالحی ٍ اًٗٓا  پصیط تط پایِ واضایی زاز. اظ زِّ  1991ٍ 1981

  (Mazmanian,1999911-11پایساض رایگاُ ٍیػُ ای ضا تِ ذَز اذتهال زاز)

 تَاى ٌٖانط پایساض ضا َثك انَل ظیط تطقوطز: ة هصوَض هیتا تَرِ تِ هُال

 انَل فیعیىی هٗتثطی ٍرَز زاضًس وِ تط پَیایی َثیٗت حىن فطها ّؿتٌس. -1

 وٌین ٍ ًوی تَاًین ایي واض ضا اًزام زّین. ها َثیٗت ضا ازاضُ ًوی -2

 زّین، آى ضا قىٌٌسُ تط هی ؾاظین. ٍلتی یه اوَؾیؿتن ضا تغییط هی -3

 وٌین زض ؾاهاًِ ی ظیؿتی ًیع ؾطهایِ گصاضی هزسز ًوائین. ِ تزاضت هیتایس ّواًَُض و -4

 تٌْا زیسگاُ یگاًِ ٍ ًٓام هٌس رْاًی یه زیسگاُ پایساض رْاى قوَل اؾت . -5

وٌین، تی ذثطی ٍ ًازاًی ًؿثی ذَز ضا تپصیطین ٍ تِ زاًف ذَز ًیع  تایس زض ّواى حال وِ تِ زضن ذَز اٖتواز هی -6

 تطزیس وٌین.

 تایس پایساض تاقس، لعٍهاً تایس هٗیي ٍ هكرم تاقس. آًچِ ضا وِ -7

 پایساضی یه فطآیٌس هؿتوط اؾت ًِ فمٍ یه ًمُِ پایاى حاتت . -8

وت رَیاًِ هیاى رَاهٕ، اوَؾیؿتن ّا ٍ ضها تایس هتْٗس ٍ هلتعم تِ اضتثاٌ تٗاٍى گطایاًِ، ّن ظیؿت گطایاًِ ٍ هكا -9

 التهاز تاقین.

 ضا گعیٌِ تٌسی ًوَزُ ٍ ؾپؽ آًْا ضا تِ ًؿل زیگط تؿپاضین. ًْاها تایس تِ چیعّا اضظـ زّین، آ -11

ها تایس العاهاً تطای هالىیت ظهیي ٍ حمَق ٍ زاضائی ذهَنی، تا هحسٍزیت ّای اوَلَغیه ّوطاُ قَین )تْعاز فط،  -11

1392 ،13.) 

 

خصَصیات کلی شرایط اقلیوی شیراز :  5-  

تط تا تاضًسگی تیكتط اؾت ٍلی تِ ّط تمسیط اللین ایي ًَاحی ًیع گطم ٍ  ًَاحی حاقیِ وَیطی ٍ وَّپایِ ای زاضای آب ٍ َّای هٗتسل

آب  ٍ َّای گطم ٍ ذكه زض تاتؿتاى، ؾطز ٍ ذكه زضتاتؿتاى هی ضََتت َّا زض ایي ًَاحی ون، تاضًسگی اًسن،   ذكه اؾت.

ظ تیكتط لؿوت ّای رلگِ ای، وِ یا زض تاتَرِ تِ هَلٗیت رغطافیایی قیطاظ،  ًماٌ ّن اللین تا قیطا (.123، 1389)لثازیاى،  تاقس

زض TCIآب ٍ َّای تا تَرِ تِ قاذم (. 1385،51ًعزیىی وَّؿتاى ّا یا زض هزاٍضت تا وَیطّا ّؿتٌس، ٍالٕ قسُ اؾت)ٖیالی، 

زض هی یاتین وِ هاُ ّای اضزیثْكت ٍ قْطیَض زاضای زضرِ آؾایف ٖالی ّؿتٌس  تطضؾی ٍيٗیت اللیوی اؾتاى فاضؼ، ایي ًىتِ ضا 
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ٍ تیكتط هاُ ّا زضرِ ذیلی ذَب ٍ ذَب زاضًس، تِ غیط اظ هاُ ّای ذیلی ؾطز ٍ ذیلی گطم وِ قاهل هاُ ّای آشض، زی، تْوي، تیط 

 (.77، 1385تاتاظازُ، ًطگؽ ظاض، ) ٍ هطزاز هی تاقس
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قْطی، تِ ّن فكطزُ، اتٌیِ هتهل تِ ّن، وَچِ ّای تاضیه، زیَاضّای ًؿثتاً تلٌس ٍ زض هؿیط یه ذٍ قىؿتِ لطاضزاضز، ّیچ  تافت

یىی اظ زالیل تاضیىی وَچِ ّا، فطاّن ًوَزى قطایٍ  فًای قْطی غیط هحهَض زض هماتل قطایٍ  ًاهؿاٖس اللیوی هوىي ًیؿت .

ٌیي حفاْت هٗاتط زیَاضّای تلٌس زض وٌاض هٗاتط زض ایزاز ؾایِ زض هماتل تاتف آفتاب ٍ ّوچ اللیوی تْتط زض فًای هٗاتط اؾت. ٍرَز

 .(126، 1389) لثازیاى، زض هماتل تاز تاًحیط تِ ؾعایی زاضز

 هتطاون الف ( تافت قْطی 

 ب ( فًاّای قْطی واهالً هحهَض

 د ( وَچِ ّا تاضیه ٍ ًاهٌٓن ٍ تًٗاً پَقیسُ تا َاق

  هتهل تِ ّنز ( ؾاذتواًْا 

 (124، 1389) لثازیاى، اض هزوَِٖ ّای ظیؿتی تط اؾاؼ رْت آفتاب ٍ تاز طُ ( ًحَُ اؾتم

  

 

  )www.matboatfars.com :)هٌثٕ.طاظ اؾت قْط قی تافت هتطاون، فًای هحهَض، اظ رولِ توْیسات اللیوی
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گًَِ وِ فًاّای قْطی هحهَض ٍ زض هماتل قطایٍ ًاهؿاٖس َثیٗی واهالً هحافٓت قسُ اًس، ؾاذتواًْا ٍ حیاٌ آًْا ًیع  ّواى

اٖن  وی وٌتطل قسُ هی تاقٌس. ایي هُلة زض هَضز ولیِ ؾاذتواًْا زض ایي هٌاَك،یزاضای یه حهاض تؿتِ ٍ یه هحیٍ ظیؿت الل

زض هَضز تْیٌِ ؾاظی ارطای اًطغی، اؾتفازُ حساوخط . (128، 1389لثازیاى، وٌس ) تزاضی، هصّثی، ذسهاتی ٍ هؿىًَی، نسق هیاظ 

اظ ؾایِ زض َطاحی ذاًِ ّای هٌاَك گطم ٍ ذكه، َطاحی ؾطزاب ٍ قَازاى زض ذاًِ ّای هٌاَك گطهؿیطی، اؾتفازُ تْیٌِ اظ 

اق ٍ گٌثس واّف رصب حطاضت تَؾٍ ؾاذتواًْا، اؾتفازُ اظ ؾمف ّای زٍ پَؾتِ ٍ ْطفیت گطهایی ٍیػُ ههالح، اؾتفازُ اظ َ

تٌٓین اضتفأ ؾمف تا تَرِ ًَٔ اللین، تَرِ تِ ًحَُ اؾتمطاض ؾاذتواى زض هحل تطای تْیٌِ ؾاظی اًطغی، تَرِ تِ راًوایی فًاّای 

قَز ٍ تِ تثٕ آى  ِ زض هٗواضی ؾٌتی زیسُ هیو اللین ایي ؾطز ٍ گطم زض ؾاذتواى، وٌتطل هیعاى تاظقسگی زض ؾاذتواًْای

 (.38، 1391ّا تَلیس هی قسُ اؾت )ظًسیِ ٍویلی، آلَزگی ووتطی تَؾٍ ؾاذتواى

زض ظهیٌِ اًطغی ٍ َّا، زض هٗواضی ؾٌتی اظ اًطغیْای تزسیس پصیط هَرَز زض ؾایت حساوخط اؾتفازُ هی قس. تطای هخال، اظ اًطغی تاز  

یِ َثیٗی ؾاذتواى اؾتفازُ هی قس. ؾاذتواى ؾٌتی اظ اًطغیْای غیط فٗال ذَضقیسی تؿیاض اؾتفازُ هی زض تازگیطّا تِ هٌَٓض تَْ

 وطزًس وِ ًوًَِ آى زض َطاحی لؿوت ّای تاتؿتاى ًكیي زض ترف رٌَتی ٍ ظهؿتاى ًكیي زض ترف قوال ؾاذتواى هی تیٌین

ًای ًؿثتاً هطََب ٍ هٗتسل حیاٌ ٍ هؿسٍز ًوَزى رساضُ ذاضری ى ولیِ تاظقَّا ضٍ تِ فٍ تاالذطُ تا لطاضزاز . (37، 1391،ّواى)

ؾاذتواى، تِ رع زض ٍضٍزی، اضتثاٌ فًای ظیؿت زاذل تا فًای ذاضد تا حس هوىي لُٕ قسُ ٍ یه اللین وَچه ٍ هٌاؾة تطای 

 .آؾایف اًؿاى زض اللین گطم ٍ ذكه هٌُمِ احساث قسُ اؾت

 

 : شیرازطراحی ٍاحد هسکًَی در اقلین  -8

َطاحی هؿىًَی اللین گطم ٍ ذكه تایس ََضی تاقس وِ اظ گطهای آظاض زٌّسُ تىاّس ٍ تا آًزا وِ هوىي اؾت اظ هٌاتٕ اًطغی 

َثیٗی تطای گطم ؾاظی ٍ ذٌه ؾاظی تْطُ گیطز. وِ ایي هَاضز تایس َثك انَل گًَِ ّای هؿىًَی، ًٓن ٍ تطتیة ٍ ًحَُ ی 

،  ًحَُ ی لطاض گیطی پٌزطُ ّا، ضًگ ههالح، زیَاض ٍ تام َطاحی قَز )تَؾلی، چیسهاى ٍاحسّای هؿىًَی،  رْت تسًِ ی انلی

تِ نَضت یىی  -ٖوستأ حیاٌ هطوعی -تا پیف اظ تغییطات چٌس زِّ ی اذیط، تلَن ّا هطوة اظ ذاًِ ّای حیاٌ زاض(. 175، 1391

  (.3، 1392تطاتی،  ٍ اؾواٖیل ظازُ)ِ قاهل ؾطزاب ٍ ظیطظهیي تَزُ اؾت زٍ َثم

چْل ٍ زض ًَؾاظی زِّ ی  رْت زض ذاًِ ّای لسیوی تِ نَضت زٍ ترف هزعا پكت تِ آفتاب ٍ ضٍ تِ آفتاب قىل گطفتِ تَزًس.

وِ زض  تْتطیي رْت زض ایي حالت چٌاى َط  ظهیي ؾاذتواى لطاض زاقت وِ تیكتط ضٍ تِ رٌَب تَز .پٌزاُ، هٗوَالً زض یه 

زضرِ رٌَب قطلی تغییط  35تا  تَاى آًطا قطق اؾت وِ هی َب تِ َط  رٌَبزضرِ اظ رٌ 25رْت  هُالٗات تاتف اًزام قسُ

  (.177، 1391زاز )تَؾلی، 

ٍ تِ فًای هكأ تغییط وطز  -یا فًای حیاٌ هاًٌسی زض ًَؾاظی زٍضُ ّای تٗس، فًای ذهَنی حیاٌ هطوعی، تِ فًای تاظ ٍ

یا ایَاى فًای ًیوِ تاظ وَچىی ًیع زض تسًِ ی تلَن زض َثمات، زض تسضیذ هزوَِٖ ّای زض، یا زضٍاظُ زاض قىل گطفت. ٍ تزای تاالض 

اضتثاٌ تا فًاّای ذهَنی ایزاز گطزیس. ایي فًاّا وِ تهَضت تالىٌْای وَچه ضایذ قس زض تطاتط َٖاهل اللیوی واضایی ًساقت. اها 

تَاى تا پیف  َاى تگیطز، هفیس اؾت. هیاگط ّویي فًاّا زض هؿیط رطیاى َّا، ٍ رْت تطوٌاض اظ آفتاب پیف تیٌی قَز ٍ نَضت ای

َطاحی ًمكِ وف) پالى( اگط تا پیف  تیٌی ارعاء هٗواضی، زض هَالٕ گطهای قسیس ٍ پط گطز ٍ ذان ایي فًاّای ًیوِ تاظ ضا تؿت.
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طفتي تسیي تطتیة اهىاى تْطُ گ قَز. آهسگی ٍ فطٍضفتگی تاقس، هَرة افعایف ََل ٖوط ٍ ٍؾٗت زیَاضّای ذاضری، پٌزطُ ّا هی

زض تطویة تٌا ون وطزى  قَز. اظ اًطغی َثیٗی تا افعایف ًَض ٍ تَْیِ هوىي هی گطزز ٍ ّعیٌِ ی اؾتفازُ اظ ٍؾایل هىاًیىی ون هی

زض اللین گطم ٍ ذكه تیكتطیي هیعاى گطهای تاتكی ضٍی تام اؾت. تطویة  ؾُح ذاضری ضٍ تِ آفتاب تایس هَضز ًٓط لطاض گیطز.

تاتكی ضا آؾاى تط هیىٌس ٍ قست تاتف آفتاب ضٍی آى هتفاٍت اؾت ٍ لؿوتی اظ تسًِ ی گٌثس زض ًین  گٌثسی تام وِ ذطٍد گطهای

  (.181، 1391)تَؾلی،  گیطز، ضاُ حل رالثی تَزُ اؾت ؾایِ لطاض هی

پٌزطُ ّای وَچه، ضٍظًِ ّای هكثه ٍ قثىِ ّای آرطی رلَ پٌزطُ ّا، زض تاتف گطهای تاتكی هؤحطًس. زض ٍ پٌزطُ ّایی وِ ذطز 

تمؿین قسُ ٍ ًیع ضًگی، چٌاًچِ زض هٗواضی گصقتِ زاقتِ این اظ تأحیط تاتف ٍ ًَض ذیطُ وٌٌسُ  هی واّس. ایي تطویثات اظ اقطا  

ِ زضذت ٍ تاغچِ ٍ حَو زض حیاٌ، تا ٍاضز وطزى ضََتت تِ َّا ) ذانیت تثریط( ٍ پاییي آٍضزى ًیع رلَگیطی هی وٌس. زض گصقت

وف آرط فطـ حیاٌ  حطاضت زض احط رصب گطهای تاتكی ٍ ًیع واؾتي اظ اًٗىاؼ گطها تَؾٍ ظهیي، ًمف هْوی زاقتِ اؾت.زضرِ 

 ّای تٗس ضایذ قس، تا رصب گطهای ئیه فطـ، وِ زض زٍضُاها هَظا ًیع تِ ؾطٖت تا ؾایِ قسى گطهای تاتكی ضا پؽ هی زازُ اؾت.

 (.182، 1391، تَؾلیتاتكی تاال، ؾرت آظاض زٌّسُ تَز )
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ضٍز َّای تیطٍى زض ذاًِ تْثَز هحیٍ زاذلی ٍ ایزاز اضتثاٌ تا هحیٍ تیطًٍی تطای تأهیي ؾالهت افطاز هی تاقس. هاًٌس وٌتطل ٍ

اَطا  ضا تْثَز ی گَزال تاغچِ، وِ واقت زضذتاى ٍ اؾتفازُ اظ حَو ٍ گلْای زٍض حَيی ون ٖوك، ویفیت َّای ّای زاضا

 .(38، 1391ظًسیِ ٍویلی،)  تركیسُ ٍ آى ضا تطای ٍضٍز تِ ؾاذتواى تهفیِ هی وٌس
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اظ ایي ضٍ هی تَاى گفت اّسا  َطاحی زض اللین گطم ٍ ذكه تط تٗسیل آب ٍ َّایی، تا تْطُ گطفتي اظ رٌثِ ّای هفیس ٍ ضٍی  

ضاّىاضّای حفّ اًطظی زض ایي  (.165، 1391تَؾلی،)طاض زاضز گطزاًسى اظ رٌثِ ّای ظیاى آٍض، زض فًاّای زاذلی ٍ ذاضری ل

 اللین ٖثاضتٌس اظ:

 . واؾتي تاض گطهای تاتكی تا اتراش رْت هٌاؾة، ههالح ضٍقي زض تسًِ ی ذاضری ٍ ؾایِ زاض وطزى پٌزطُ ّا 

 واؾتي گطهای زاذل ؾاذتواى تا ٖایك تٌسی هٌاؾة ٍ حسالل ًفَش َّای تیطٍى 

  (165، 1391تَؾلی،) ٍیػُ زض راًة غطبِ تسًِ ی ؾاذتواى تتِ حسالل ضؾاًسى. 

  اؾتفازُ اظ پٌزطُ ّای هٌاؾة ٍ ًَضگیطّای ؾمفی تا تْطُ گیطی اظ  ٍ ضٍقٌایی ضٍظ تا راًوایی هٌاؾة فًاّااؾتفازُ اظ

 (.38، 1391ظًسیِ ٍویلی،)تاتف ًَض ذَضقیس 

ك واضی زض زاذل زیَاض، حفطُ ّای زضٍى ؾمف ٍ ٍؾٗت ٍ ؾوت قیكِ ّا غالة اتعاضّایی وِ زض ایي هَضز تِ واض هی ضًٍس هاًٌس ٖای

زض ًوای ؾاذتواى، ؾاوي ٍ تِ ٖثاضت زیگط غیط هتحطن ّؿتٌس. ٍلی تًٗی اظ هْوتطیي اتعاضّای وٌتطل اًطغی، هتحطن ّؿتٌس: 

هرتلفی اظ ؾایثاى ّای هتحطن هاًٌس پٌزطُ ّای لاتل تاظ ٍ تؿتِ قسى، ٖایك ّای حطاضتی هتحطن زض هماتل پٌزطُ ّا ٍ اًَأ 

 (.37،  1391ٍاتؿَى، لثع، )
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ؾاذتواًْای ؾٌتی ّوگی اظ ههالح هَرَز زض هحل ؾاذتِ هی قًَس، هخالً زض اللین گطم ٍ ذكه اغلة اظ ذان هحل تطای تأهیي 

وِ  هی تاقس ؾاذتِ هی قَز ٍ زاضای حیاٌ هطوعی هحهَضذكت ٍ آرط اؾتفازُ هی قس.ولیِ تٌاّا تِ نَضت واهال زضًٍگطا ٍ 

ولیِ  ٍ اغلة زاضای ایَاى، تازگیط ٍ ظیطظهیي هی تاقس. حساوخط تْطُ ضا اظ فًای ؾثع هَرَز تِ ٌَٖاى ضاُ حل اوَلَغیىی هی  تطًس.

) لثازیاى، لطاض هی گیطز ٍ اضتفأ اتالْا ًیع ًؿثتاً ظیاز ٍ زیَاضّا ًؿثتاً لَُض اؾت  تط اظ ؾُح هٗاتط اتٌیِ ٍ ذهَناً وف حیاٌ پاییي

تْطُ ٍضی آب قاهل واّف ههط  آب قطب رْت ههاض  ؾاذتواًی ٍ هحیٍ پیطاهًَی اؾت وِ ایي هَئَ ًیع زض  (.128، 1389

 (.37، 1391ظًسیِ ٍویلی،ضی آب ضا زاضین ) ؾاذتواًْای ؾٌتی هكاّسُ هیكَز وِ واّف ههط  آب ٍ َطاحی هحََِ تا تْطُ ٍ

ّای آرط ضٍی ؾُح زیَاض، هاًٌس آًچِ  ًانا  واضوطزى ٍ پؽ ٍ پیف ًوَزى ؾُح ذاضری ) تطای هخال رلَ ٍ ٖمة واضوطزى الیِ

تط تسًِ ّای ضٍ تِ وِ زض هٗواضی گصقتِ زاقتِ این (، ٍ تَرَز آهسى گَزی ّای ؾایِ گیط، تاٖج هیكَز وِ اظ قست تاتف آفتاب 

زض هٗواضی ایطاى، ایي ضاُ حل ّن تسیي هٌَٓض ٍ ّن  تطای اظ تیي تطزى هكىل یىٌَاذتی  واؾتِ قَز. –تسًِ ّای غطتی  –آفتاب 

 (.181، 1391، تَؾلیاهطٍظُ ًیع ایي ضٍـ واضتطز زاضز ) قسُ اؾت.تسًِ ٍ تٌَٔ زیس تِ واض گطفتِ 
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الظم ٍ يطٍضی تِ ًٓط هی  ضٍقْای َطاحی اللیوی ،  ظهیٌِزض زض وكَض ها تا تَرِ تِ پیكیٌِ ََالًی ٍ گؿتطزُ، تحمیك ٍ تفحم 

واّف يایٗات رؿوی ٍ ضٍحی زض  رْت رلَگیطی اظ ههط  تی ضٍیِ اًطغیْای فؿیلی ٍ آلَزُ قسى تیكتط َّای قْطّا، ضؾس.

تْتط اؾت هزسزاً زض رْت اؾتفازُ اظ َٖاهل   ...اظ تیي ضفتي فًای ؾثع ٍ َثیٗی ٍ ،غیواضگیطی تیف اظ حس تىٌَلَِ اضتثاٌ تا ت

اللیوی ٍ تطلطاض ًوَزى اضتثاٌ گؿؿتِ تیي اًؿاى ٍ َثیٗت تالـ قَز ٍ فمٍ زض هَالٗی وِ توْیسات اللیوی تِ تٌْایی پاؾرگَی 

َزگی اظ َطیك ؾاذتواى هاًٌس ههط  اًطغی فؿیلی زض اظ تىٌَلَغی هسضى اؾتفازُ گطزز. ضًٍس ضقس آل ًیاظّای آؾایكی ًیؿت،

فًاّای هؿىًَی هطزم، تطای تْیِ آب گطم ٍ گطهایف فًای ظًسگی، تِ ٖلت تی تَرْی َطاحاى تِ قطایٍ اللیوی هٌاَك هرتلف 

ي همالِ تطای اللین وِ تا افعایف روٗیت هیعاى آلَزگی ًیع تیكتط هی قَز. حال تا تَرِ تِ ضاّىاضّای َطاحی اضائِ قسُ زض ای اؾت

تِ  قیطاظ، اهیس اؾت وِ هٗواضاى تتَاًٌس تطای پیكطفت قْط ٍ وكَضهاى گام هَحطی تطزاضًس ٍ تا پػٍّف ّای تیكتط زض ایي ظهیٌِ 

 .زؾت یاتٌسالگَی حاتت ٍ هٗیٌی تا اؾتفازُ اظ تىٌَلَغی ضٍظ ٍ هیطاث هٗواضی گصقتِ 

 

  



  کاًَى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى هعوارایراى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94هاُ  تیر -تْراى 
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