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ّای  ٍ آبگزم هصزفی ساختواى ًقش تَسعِ پایدار در تاهیي گزهایش

  هسکًَی

 
 

 1اهیزحسیي جَاى هحصل

 داًـدَی کاسؿٌاػی ػوشاى )ػضَ گشٍُ هـاٍساى خَاى ؿْشداسی هـْذ(  -1

  

  چکیدُ
 

گشفتي اص هٌاتغ کِ تا تش اکثش کـَسّای تَػؼِ یافتِ تش سٍی تَػؼِ پایذاس هتوشکض ؿذُ اػت، تذیي هؼٌی ی ذغِغد اهشٍصُ 

ّای التصادی،  تشگـت پزیش تِ ػٌَاى خایگضیٌی تشای هٌاتغ تشگـت ًاپزیش دس تَلیذ اًشطی، ؿشایطی پایذاس دس صهیٌِ

دس طَل ػال ّای اخیش، ػاللِ فضایٌذُ ای دس  اختواػی ٍ صیؼت هحیطی تشای کـَس خَد سلن صدُ اًذ. دس ایي ساػتا

تشای کِ  ایؾ پایذاسی ٍ کاّؾ هصشف اًشطی دس ػاختواى ّا هـاّذُ ؿذُ اػت،تَػؼِ ساُ حل ّای ًَآٍساًِ تشای افض

ّای ًَػاص ٍ  سػیذى تِ ّذف هزکَس، صٌؼت ػاختواى ًمؾ اػاػی سا ایفا هی کٌذ تِ گًَِ ای کِ تا ػاخت ػاختواى

ؼت هحیطی دػت ّای فشػَدُ تا حذ صیادی تِ پایذاسی اًشطی ٍ کاّؾ آلَدگی ّای صی ّوچٌیي تاصػاصی ٍ تشهین تافت

پایذاس ٍ هذیشیت اًشطی دس تاهیي اًشطی گشهایؾ ٍ آب گشم هَسد ًیاص ًمؾ تَػؼِ یافتِ اًذ. دس ایي همالِ ػالٍُ تش تشسػی 

( هی پشداصین کِ تا تْشُ  Passive Houseّای ػثض )  ّای هؼکًَی، تِ یکی اص اًَاع هتذاٍل  ػاختواى ػاختواى

تا  کِاًشطی خَسؿیذی اػت  ،پیـٌْاد ًَ هَسد اًشطی سد ًیاص خَد سا تاهیي هی کٌذ.گشفتي اص اًشطی ّای ًَ، اًشطی هَ

ٍ تاصدُ تَلیذ تاال ٍ ّوچیٌیي  ػوش ایي هٌثغ اًشطی، چشخِسایگاى تَدى  دس دػتشع، سَکـخغشافیایی  تَخِ تِ ؿشایط

بٍ بُبًد می تًان گزاسی دس ایه طشح  یٍیه با سشماابىابشآلَدگی تؼیاس کن اًتخاب گشدیذُ ٍ حائض اّویت لشاس گشفتِ اػت. 

 .کمک کشد ،شًوذ مىابع فسیلی کٍ سيص بٍ سيص محذيدتش میحفظ  ي َمچىیه بخش اوشطی

 

 

 .گشم، گشهایؾ ٍ آتاًشطی ًَ)خَسؿیذی(، تَػؼِ پایذاس، هٌاتغ تشگـت پزیش ٍ تشگـت ًاپزیش، ػاختواى ّای ػثض ّای کلیدی: ٍاصُ
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  هقدهِ.1
ی دلذلِ اکثش کـَسّای تَػؼِ یافتِ ٍ دس حال تَػؼِ، تحث اًشطی هی تاؿذ کِ دس ایي ػشصِ تواهی دس ؿشایط اهشٍص 

توْیذات الصم تشای تَلیذ اًشطی اص هٌاتغ تشگـت پزیش  ٍ خَدکفایی اص دیگش کـَسّا سا تِ کاس تشدُ اًذ. تِ طَسیکِ دس ایي ساػتا 

ِ سا تش ػْذُ داسًذ. دس ٍالغ ًمؾ صٌؼت حول ٍ ًمل هصشف ػَخت صٌؼت ػاختواى ٍ حول ٍ ًمل تاثیش اػاػی دس ایي صهیٌ

هی تاؿذ ٍ دس هماتل صٌؼت ػاختواى کِ تخؾ ٍػیغ تشی ًؼثت یِ دیگش صٌایغ داسد هصشف اًشطی خَد سا صشف تاهیي 

 ،حاصل ؿَد تایذ دس صهیٌِ اًشطی پـشفتیهی کٌذ. تٌاتشایي ػالٍُ تش ایٌکِ  گشم ٍ ػشد هصشفی گشهایؾ، ػشهایؾ، تشق ٍ آب

 [1ٍ2] تایذ تِ صٌؼت ػاختواى ّن تَخِ کشد.

 

کـَسّای پیـشفتِ ٍ دس حال تَػؼِ تِ دلیل هحذٍد تَدى هٌاتغ فؼیلی ، ػؼی تش یافتي خاًـیٌی هٌاػة تشای تَلیذ 

َی دیگش اص ػ گشهای هَخَد دس صهیي اؿاسُ کشد. یاًشطی خَسؿیذی ٍ آب ٍ حتاًشطی کشدُ اًذ کِ هی تَاى اص ایي هٌاتغ تِ 

هٌْذػیي ػاختواى تشای صشفِ خَیی دس صهیٌِ اًشطی، تَػؼِ ٍ استما صٌؼت ػاختواى سا دس دػتَس کاس خَد لشاس دادُ اًذ تِ 

ّای کن هصشف ػختِ اًذ. ًوًَِ اص ایي ِ ػایك تٌذی ٍ هماٍم ػاصی دس ػاختواى سا تَػؼِ دادُ ٍ دس ایي صهیٌِ خاًطَسیکِ، 

 [1ٍ2] .ض اػت کِ تِ آى اؿاسُ خَاّذ ؿذػاختواى ػث ،ّا ًَع ػاختواى

دس ساػتای اّذاف ایي همالِ تایذ تِ دٍ تؼشیف هْن کِ کاستشد فشاٍاًی داسد تپشداصیذ تا تا تحث اًَاع اًشطی ٍ ًَع صاختواى 

 اگش ػیؼتوی چٌاى هتحَل ؿَد کِ پغ اص پایاى تحَلخاصی کِ دس ایي همالِ تِ آى اؿاسُ ؿذُ اػت، تیـتش آؿٌا ؿَیذ. 

ًـَد، چٌیي تحَلی سا  ّای اطشاف هـاّذُ گشدد ٍ دس ایي تشگـت ّیچ تغییشی دس ػیؼتن ٍ هحیطاصدٍتاسُ تِ حالت اٍلیِ ت

 .ًاهیذُ هی ؿَد، اًشطی تشگـت پزیش  شددگشاًشطی کِ دس ایي تحَل دٍتاسُ تِ حالت اٍلیِ ت دس ٍالغ تحَل تشگـت پزیش گَیٌذ.

تِ ؿکل گشها اٍلیِ  همذاسی اص اًشطی تِ ػثاستی کِ  ًگشدد،شتحَل ، دٍتاسُ تِ حالت اٍلیِ تاگش ػیؼتوی پغ اص پایاى دس هماتل، 

 [ 1ٍ2هی ًاهٌذ. ]چٌیي اًشطی سا ، اًشطی تشگـت ًاپزیش  ،ٍ تذٍى اػتفادُ تلف ؿَد ؿذُ ظاّش

اًشطی تشگـت پزیش تِ ػٌَاى  دس ؿشایط حاضش کِ تحشاى اًشطی ٍ تحث پایذاسی اًشطی دس هیاى اػت، تایذ سٍؿی پیذا کشد تا اص

خاًـیي اػتفادُ ًوَد ٍ تشای ایي هٌظَس هی تَاى تا ٍضغ لَاًیي ٍ همشسات تشٍیح داد تا اص هصشف اًشطی ّای حاصل اص هٌاتغ 

فؼیلی یا هٌاتغ تشگـت ًاپزیش تا حذ اهکاى کوتش اػتفادُ ًوَد. ّواًطَس کِ دس اکثش کـَسّای تَػؼِ یافتِ اص اًشطی ّای ًَ 

صل اص هٌاتغ تشگـت پزیش تْشُ هی تشًذ ، ایشاى ّن هی تَاًذ تا فشٌّگ ػاصی ٍ آؿٌایی هشدم تا ایي ًَع اًشطی ّا ، آى سا حا

 [1ٍ2تشٍیح دّذ. ]

دس لشى خذیذ تخؾ صیادی اص هصشف اًشطی صشف گشهایؾ ٍ ػشهایؾ ػاختواًْای هؼکًَی هی ؿَد کِ اکثش ایي ػاصُ ّا اص 

ٍ ػایك تٌذی ؿشایط هطلَتی ًذاسًذ. دس ًتیدِ ایي هَضَع هطشح هی ؿَد کِ چٌذ دسصذ  لحاظ تْیٌِ ػاصی ، تَْیِ

ػاختواًْای هَخَد دس کـَس ایشاى چِ تافت لذیوی ٍ چِ ًَػاص،  اص ؿشایط هطلَب تْشُ هٌذ ّؼتٌذ، تِ گًَِ ای کِ اص پٌدشُ 

ی دس ایي ػاختواًْا سػایت ؿذُ تاؿذ؟! ؿایذ ػلت دٍ یا ػِ خذاسُ اػتاًذاسد اػتفادُ ٍ ّوچٌیي ػایك حشاستی، تشٍدتی ٍ صَت

ًادیذُ گشفتي  خاهؼِ ایشاى تِ تخؾ اًشطی ٍ هٌاتغ هَسد هصشف تشای تَلیذ آى، تِ هَخة فشاٍاًی هٌاتغ ًفت ٍ گاص هی تاؿذ کِ 

 [1ٍ2فتِ اػت. ]تایذ تِ ایي اهش ّن اؿاسُ ؿَد کِ ایي هٌاتغ تؼیاس هحذٍد تَدُ ٍ دس صَست اتوام آى، پیؾ تیٌی صَست ًگش

دس کـَسّایی هاًٌذ آلواى ، ػَئذ ، ّلٌذ ٍ ًشٍط تحمیمات گؼتشدُ ای ضَست گشفتِ ٍ ّوچٌیي تِ صَست ػولی ؿایذ تالغ تش 

ػال اػت کِ اص اًشطی ػثض تشای تاهیي اًشطی دس صٌؼت ػاختواى ٍ حول ٍ ًمل تْشُ هی تشًذ. دس ؿشایطی کِ تا تحشاى  15

تیذ هوکي اػت ایي ًحَُ ی تَلیذ تِ صَست آًی همشٍى تِ صشفِ ًثاؿٌذ اها دس طَل ػوش تَلیذ التصادی دس دًیا هَاخِ ّؼ

 [1ٍ2ػالٍُ تش ایٌکِ ػَدآٍس ّؼتٌذ، ّضیٌِ اٍلیِ خَد سا تش هی گشداًٌذ. ]

شطی تِ خَد دس ایي همالِ تِ ػاختواًْایی اؿاسُ هی ؿَد کِ اًشطی خَد سا اص اًشطی ًَ تاهیي کشدُ ٍ تا حذ صیادی اص ًظش اً

کفایی سػیذُ اًذ ٍ ّوچٌیي دس ػطح تاالیی اص لحاظ ػایك تٌذی صَتی ٍ حشاستی ٍ تشٍدتی تشخَسداسًذ کِ تِ آًْا ػاختواى 
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کِ تشهین ٍ -( هی گَیٌذ. ایي ػاختواًْا هی تَاًٌذ ػاختواًْای ًَػاص یا لذیوی ػاص  Passive Houseهٌفؼل یا ػثض ) 

 [1ٍ2ٍ3تاؿٌذ. ] -تاصػاصی ؿذُ اًذ

 

 اًَاع ساسُ ّای هسکًَی ساسگار با اًزصی سبش.2

ّا  دس ؿشایط کًٌَی تحشاى تاهیي اًشطی ، التصاد ٍ هحیط صیؼت دس ػشاػش دًیا گشیثاى گیش دٍلت ّا ؿذُ اػت کِ ػاختواى

لَدگی ّا تشسػی ایفا هی کٌٌذ. تٌاتشایي تایذ اص ًظش صیؼت هحیطی آ دی اکؼیذ کشتيًمؾ هْوی دس اػتفادُ اص اًشطی ٍ تَلیذ 

ؿًَذ ٍ تا حذ اهکاى کاّؾ یاتٌذ. ّوچٌیي تا خایگضیٌی هٌاتغ تشگـت ًاپزیش تا تشگـت پزیش، تَاًایی رخیشُ آًْا سا افضایؾ داد. 

[4ٍ3] 

ًْای ػثض ٍ یا ( ٍ ػاختوا Low Energy Houseّای کن هصشف )  ّا ػثاستٌذ اص ػاختواى دٍ ًَع سایح ایي ػاختواى 

 [4ٍ3] ( . Passive House)هٌفؼل
 

 ( Low Energy Houseساختمانهای کم مصرف )  .1.2

ػاختواى ّایی ّؼتٌذ کِ تا تْشُ گیشی اص تَْیِ ٍ تْیٌِ ػاصی اًشطی، تَػط ػایك تٌذی،  ًصة پٌدشُ ّای دٍ خذاسُ ٍ 

ثت تِ ػاصُ ّای ٍضؼیت لشاسگیشی خغشافیایی هصشف خَد سا کاّؾ دادُ اًذ. تِ طَسیکِ ًیاص تِ گشهایؾ ٍ ػشهایؾ کوتشی ًؼ

 [3سایح داسًذ. ]
 

 ( Passive Houseساختمانهای سبز یا منفعل )   .1.1

ػاختواى ّایی ّؼتٌذ کِ ػالٍُ تش ٍیظگی ّایی کِ دس ػاختواًْای کن هصشف رکش ؿذ، تا تْشُ گیشی اص اًشطی تشگـت پزیش 

ای اػت کِ ػیؼتن تَْیِ  تِ گًَِ ػاصُ ّاایي  ػاختاسکٌٌذ. دس ٍالغ   سا تاهیي هی تِ اًشطی ًیاص خَد( اًشطی خَسؿیذی)هاًٌذ 

چشخاًذ تا َّا یکٌَاخت   شٍى سا گشم ٍ دس داخل ػاختواى هییهثذل حشاستی َّای ت تا اػتفادُ اص ٍ کشدُهطثَع  یَّا تَلیذ

 [4ٍ3] .صَست هی گیشدًیاص تِ سادیاتَس  کِ ایي فشایٌذ تذٍىکٌذ   تِ خاسج ّذایت هی ساؿذُ ٍ هدذد َّای ػشد 
 

 

 Passive House [5]سیستن تبادل حزارتی در خاًِ ّای .1شکل 
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 اصتٌذی  ػایك اص لحاظّش دٍ  . دس ضوي،تاؿذ  یؾ هیاهشهمذاس اًشطی هَسد ًیاص تشای گ ،ػاختواى عتفاٍت هیاى ایي دٍ ًَ

 [4ٍ3] .سج ًگشددَّا ٍ اًشطی خا تطَسیکِ ،ایضٍلِ خَاّذ تَدکاهال ختِ ؿذُ اػ ٍُ ػاصؿشایط یکؼاًی تشخَسداسًذ 

تِ ػٌَاى  .تَدُ اػتلَاًیي ٍ همشسات اغلة کـَسّا اص آًْا  اختثاع کِ ّؼتٌذ صٌؼتدس ایي  پیـشٍکـَسّای  ،آلواى ٍ ػَئذ

 [3ٍ5ٍ6ٍ7: ]اػت اؿاسُ ؿذُّا دس صیش ػاصُ اص اػتاًذاسدّای ایي   ل تشخیاهث

اًشطی هَسد ًیاص  ُؿَد کِ تاهیي کٌٌذ تؼییي هی گشفتِ اًذ طك خغشافیایی کِ لشاساتش اػاع هٌ ػاصُ ّاپیک اًشطی تشای ایي 

ٍات تش  14 ؿوالی ِای هٌطمّ اًشطی هَسد ًیاص خاًِ حذاکثشتاؿذ.  ّا هی ّا ٍ فّي تشای تَلیذ آب گشم ٍ هثذل حشاستی ٍ پوپ

ٍ حذاکثش   هتشهشتغ  2۱۱ ٌایّای تا هتَػط صیش ت ٍات تش هتشهشتغ اػت. توام ایي اػتاًذاسدّا تشای خاًِ 1۱ ٍ خٌَتی هتشهشتغ

 [3ٍ5ٍ6ٍ7] .دسًظش گشفتِ ؿذُ اػتًفش  6

ػت کِ تِ ایي همذاس تِ اصای ّش فشد تِ اهتشهکؼة تشای ّش ٍاحذ آپاستواى دس یک ػال  12 همذاس آب هَسد ًیاص تشای گشهایؾ

اصای ّش ٍاحذ ػاختواى ( دس طَل  هتشهکؼة تِ 12 تؼذاد افشاد + *هتشهکؼة  18هتشهکؼة تایذ اضافِ کشد )) 18 طَس ػالیاًِ

 [6ٍ7] .تاؿذ  تِ اصای ّش فشد دس یک ػال هی هتشهکؼة 16 ٍیالییخاًِ ّای ػال ( اها تشای 

وام ٍ حّا،  دسّای ٍسٍدی، پٌدشُ اًٌذی هیًیاص تِ تشهین داسًذ تا لؼوتْا تا تافت لذیویی یػاختواًْا فَق،ػالٍُ تش هطالة 

دسصذ تاصدُ خَد سا صشف تَلیذ گشها کٌذ ٍ  75 شًذ تا هثذل حشاستی هَسد اػتفادُ تتَاًذ تیؾ اصدیَاسّا هَسد تاصػاصی لشاس گی

 [5ٍ6ٍ7] .دسصذ اًشطی اص دػت ًشٍد 25تیؾ اص  یتِ ػثاست

 

 

 :(اًزصی بزگشت پذیزیکی اس اًَاع اًزصی خَرشیدی ).3

 

تْشُ هٌذ  اًشطی خَسؿیذیاص  هاُ اص ػال 9حذٍد  ایشاى کِس َکـگشدد، تِ دلیل هَلؼیت خغشافیای  ایي اًشطی پیـٌْاد هی

تَلیذ دسصذ اًشطی هَسد ًیاص تشای  64 حذٍد ،  ٍ تا تَخِ تِ ًضدیکی خط اػتَا ٍ تحمیمات تِ ػول آهذُ ِلؼاطثك هطهی تاؿذ. 

 ،لطة لشاس داسد ًضدیکیػَئذ کِ دس  کـَسی هاًٌذتشای کِ   ، دس صَستیذکٌ یتاهیي هاص اًشطی خَسؿیذ  سا آب گشم ٍ گشهایؾ

 [8ٍ1۱]کٌذ .  تَلیذ هی سا دسصذ اًشطی 47فمط 

 

 [13]ٍ هیشاى اًزصی خَرشید در طَل رٍس  ٍضعیت قزارگیزی ایزاى ًسبت بِ خط استَا.2شکل 
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دی  ػت کِ اص ًظش تَلیذا ػاختواًْا دس یطاًشتشای تَلیذ  خَسؿیذدس ایي ػیؼتن، اػتفادُ اص یک هٌثغ تشگـت پزیش هاًٌذ 

ٍ ایي اًشطی تِ صَست سایگاى دس  اػتػال  4۱تا  2۱تاؿذ ٍ هذت ػوش پشٍػِ تیي  دسصذ هی پٌحتا  صفشیذ کشتي تیي اکؼ

 [8ٍ9ٍ1۱] .ًیض اػتفادُ گشدداًشطی تشق  تشای تَلیذ تَاى هی ،یؾاکِ ػالٍُ تش گشه تَدُدػتشع 

ّای هؼکًَی  تشای ػاصُ غلةا، یي ًَع ػیؼتنگشهایؾ دس ؿکل صیش لاتل هـاّذُ اػت کِ ا فشایٌذ تَلیذ آب گشم ٍ ػیؼتن

ضذ یخ تشای گشدؽ هاتیي  ؼیرخیشُ ٍ های ییک پٌل تشای خزب اًشطی خَسؿیذی ٍ هٌثؼکِ ؿاهل ؿَد  دس اسٍپا اػتفادُ هی

ِ ضذ یخ تَػط ًَس خَسؿیذ تاتیذُ ت غداخل هٌثغ سا گشم کٌذ. دس ٍالغ ایي های ٍسٍدی تِؿَد تا آب  پٌل ٍ هٌثغ اػتفادُ هی

 .یاتذ  اداهِ هی ٍِ ایي چشخ ذکٌ یآب ٍسٍدی تِ هٌثغ سا گشم ه ،ؿَد ٍ تا گشهای خَد ّا گشم ؿذُ ٍ تِ داخل هٌثغ ٍاسد هی پٌل

[8ٍ9ٍ1۱] 

 

 

 [8تَسط خَرشید] گزهایش فزایٌد تَلید آب گزم ٍ سیستن .3شکل 

 

 15۱ تا ًُفش 6یؾ یک ػاختواى اي گشهؿذ تشای تأهیاهتشهشتغ ت 6.39 تَخِ ایي اػت کِ اگش ػطح همطغ کل پٌل تلال

. دس ضوي تایذ تِ ایي اهش ّن تَخِ کشد کِ دس صَستیکِ تِ ّش لیتش گٌدایؾ داسد 36۱ رخیشُ هتشهشتغ صیش تٌا کافیؼت ٍ هٌثغ

دلیلی ایي ػیؼتن لطغ ؿَد ٍ یا دس فصل صهؼتاى تاصدُ آى کن گشدد، تِ ػلت لاتلیت اتصال تِ ؿثکِ اصلی آب گشم، گشهایؾ 

 [9] هَسد ًیاص ػاختواى سا تَلیذ هی کٌذ.

کوک  ،کٌٌذ کاس هی شیزّای دیگشی کِ تا هٌاتغ اًشطی تشگـت پ تشای تاهیي هاتمی اًشطی هیتَاى اص سٍؽالصم تِ رکش اػت ، 

ٍ ی تاؿذ هضایؼات ٍ الَاس چَب ، ّا صتالِ پؼواًذّا، ػیؼتن ػَختي، تشای تاهیي ایي ًَع اًشطی   گشفت. تْتشیي ػیؼتن تشکیثی

هؼائل صیؼت اص ایي اػت کِ اص ًظش   حاکی.دس ٍالغ هَاسد رکش ؿذُ  ػت  ا گشهایؾ َّایی یا صهیٌیّای  پپو ا اػتفادُ اصی

، تشگـت ًاپزیش کِ هحذٍد ّؼتٌذ  هٌاتغٍ ّوچٌیي اص  حذ هداص تداٍص ًوی کٌذ دی اکؼیذ کشتي اص تَلیذ هحیطی هاًٌذ 

 [11ٍ12] .اػتفادُ ًـذُ اػت
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 :رابطِ ساخت ٍ اًزصی خَرشیدی.4

 

هطاتك  ػمف ٍ فٌذاػیَى  عّا، ًَ  ّا ًحَُ لشاسگیشی دسّا ، پٌدشُصُ خت ایي ػاااًشطی تایذ دس ػ عتشای اػتفادُ اص ایي ًَ

 [14ٍ13] .هَاسد صیش دس ًظش گشفتِ ؿَد

 لشاس ٍ ؿوال غشتی  یوالّای ؿ دات دس هؼشض تا ٍ یا ؿشق تاؿٌذ   هحل لشاسگیشی دسّای خشٍخی تایذ خٌَب ؿشلی

 [14ٍ13] .تاؿذ دس خشیاى  . دسّای ٍسٍدی ّن تایذ طَسی دس داخل خاًِ طشاحی ؿًَذ کِ َّا تتَاًذ تِ ساحتیًگیشد

 ّاهکاًؾ ًثاؿذ تْتش اػت دس لؼوت خٌَب غشتی  شیا تضسگ تْتش اػت تِ طشف خٌَب تاص ؿًَذ ٍ اگ  ی اصلیاپٌدش

ٍ دس تاتؼتاى ّن اص  ًذشیگتسا تشای گشم کشدى  َُسؿیذ دس صهؼتاى تْتشیي تْشخ هؼتمین تا اص تاتیذىطشاحی گشدًذ 

 [14ٍ13] .ذٌٌگشم ؿذى صیاد خلَگیشی ک

 ی گشم داسًذ تْتش اػت اص ػشاهیک یا تتي تاؿذ تا اص ّذس سفتي ػشها اّ ىاتؼتاّا دس هٌاطمی کِ ت خٌغ فٌذاػیَى

کت تاؿذ تا اص ّذس سفتي گشها خلَگیشی پاساص خٌغ چَب ٍ  ذ،ّای ػشد داسً خلَگیشی ؿَد ٍ دس هٌاطمی کِ صهؼتاى

 [14ٍ13] .کٌذ

 داؿتدس ػاختواى ّؼتٌذ کِ تایذ تِ آًْا تَخِ ٍیظُ   ّا ّن لؼوت هْوی ػمف ( کِ ایي تِ دٍ ًَع هؼطحflat )ٍ 

تْتش  هـشف ّؼتٌذ،یا خٌَب غشتی ٍ   خٌَب ، خٌَب ؿشلی ِی کِ تیّا ( ّؼتٌذ. تشای ػاختواىpitchؿیثذاس )

  دس حالیایي ّای ؿیثذاس اػتفادُ ؿَد تا تشای ًصة پٌل ٍ تاصدُ تیـتش اًشطی خَسؿیذی هٌاػة تاؿٌذ.  اػت اص ػمف

 [14ٍ13] .تذایی ّا ّضیٌِ ّن افضایؾ ه ٌذ کِ ػالٍُ تش ًصة پٌلّؼت ّای هؼطح تا هـکل ؿیة هَاخِ کِ ػمف

ّای دیگش کوتش  دسصذ ًؼثت تِ ػاصُ 5۱تا  4۱ّای ػثض  ػاصُ همذاس اًشطی هصشفی الصم تشای گشهایؾ ٍ آب گشم دس ایي

 [12] :تِ ًوَداس صیش تَخِ کٌیذ. اػت
 

 

 

 [12ّای رایج] اًزصی هَرد ًیاس در ساختواى هقایسِ.4شکل 

 

 

 فزٌّگ ساسی ٍ رفع بحزاى اقتصادی.5

 

 گٌّفش اص ػَی دیگش ٍهَاخِ اًذ  تصادیال تحشاى هـکل ، اص یک طشف تاداسًذ سا ی کِ لصذ اػتفادُ اص ایي ػیؼتنیکـَسّا

تَاى  اص ًظش التصادی ٍ هذیشیت تحشاى التصاد هیتخؾ ًیؼتٌذ.  حاضش تِ ػشهایِ گزاسی دس ایيی اػت کِ ػاصی تشای هشده

 - پتاًؼیل تاالیی دس صهیٌِ اػتفادُ اص اًشطی خَسؿیذی ٍ ػاخت ػاصُ ّای ػثض سا داساػت - ایشاى گفت کِ دس کـَسی هاًٌذ

تِ  گزاسی داسد ؿشایط هٌاػثی تشای ػشهایِ، ػال اػت 4۱تا  2۱ػوش هفیذ آى تیي  طَلِ تا تَخِ تِ ایٌکِ ایي ػیؼتن ک

هی سٍین تا  هٌاطك خٌَتی ایشاى  ّش چِ تِ ػوتکاهل تش هیگشدد. تطَس آى  ِ اٍلی  ػال ّضیٌِ 6تا  5 گزؿت اص پؾ طَسیکِ
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اًشطی هی تاؿذ کِ هَخة خَدکفایی دس تَلیذ  هاُ 8تا  7تیي اًشطی خَسؿیذ، تَخِ تِ ًضدیکی اػتَا  همذاس تْشُ ٍسی اص 

 [3ٍ8] .کٌٌذ هی هاُ اًشطی هَسد ًظش خَد سا تاهیي 6تا  5ٍ دس هٌاطك هشکضی  دس طَل ایي هذت هی ؿَدگشهایؾ 

  کافی اًشطیّای تشگـت پزیش  اًشطی اص تا تکاس گیشی ذًاتَی ه تشخَسداس اػت، کِ ایشاى اص اًشطی ًفت ٍ گاصتا تَخِ تِ ایٌ

تا تْشُ تَاى  هی دس ضوي. هی تاؿذّا  اػتفادُ اص ایي ًَع ػیؼتن تشایهشدم  تـَیك  هؼتلضم  ایي اهش، ٍلی فشاّن کٌذ، سا کـَس

تا تا  داد پیـٌْادکـَس   ػاصهاى ًظام هٌْذػی ٍ ّا ؿْشداسیٍصاست هؼکي ،  ،ساى دس تخؾ ػوشاًی کـَسزاػشهایِ گ گیشی اص 

تا اص ًؼوت اًشطی ًفت ٍ گاص دس آیٌذُ ًضدیک  دٌّذٍضغ لَاًیي خاف ٍ تخفیفْای ٍیظُ ایي هَضَع سا دس ػطح کـَس تشٍیح 

 . ُ ؿَدتْتشی تشد ُتْش

تا دس ؿشایط اًذ لواى، ًشٍط ، کاًادا ٍ آهشیکا تشای رخایش هٌاتغ تشگـت ًاپزیش الذام ًوَدُ آػَئذ،  ّواًطَس کِ کـَسّایی هاًٌذ

 ، کـَس ها، ایشاى، ًیض هی تَاًذ ایي سًٍذ سا تَػؼِ دادُ تاخثشاى کٌٌذسا  خَدهَسد ًیاص تَدخِ  ْا،التصادی تا صادسات آً تحشاى

ّای  اص لطة  یکیٍ صٌؼت ػاختواى  تشگـت پزیشدس صهیٌِ اًشطی  کِ خَد تَلیذ کٌٌذُ ٍ صادس کٌٌذُ هی تاؿذ، ػالٍُ تش ایي

 .خَد تشای سفغ تحشاى التصادی ٍ ؿشایط ػخت تْشُ تثشد ٌاتغ تشگـت ًاپزیشرخایش هتِ حؼاب آهذُ ٍ اص تضسگ 
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 ًتیجِ گیزی.6

 

ػشهایِ گزاسی دس تا  لزا، تاؿذ.  پزیش هی تشدى اص اًشطی تشگـت ُساّکاسّا دس صهیٌِ اًشطی گشهایؾ تْش کاستشدی تشیياص   یکی

ذ ٍ ّوچٌیي آلَدگیْای ٌشػتاص ًظش التصادی تِ ػَدآٍسی کشدُ ٍ  اًشطی هَسد ًیاص خَد سا تاهیي ، هی تَاًٌذّای ًَ اًشطیتخؾ 

خَی دس هصشف  ؿَد تا تِ ؿشایط اػتاًذاسد ٍ صشفِ . ایي اهش تاػث هیٌٌذکٌتشل ک ،سا ػالٍُ تش کاّؾ دادى  صیؼت هحیطی

 تَخْی خاف ؿَد.اًشطی چِ تشق چِ گشهایؾ 

  ٌباشذ می 6تا  5باص پشداخت ایه پشيط. 

 بشد. ٌسال میتًان اص آن بُش ۰۲تا  ۰۲ي  ای دسبش وخًاَذ داشت َضیىٍ ،ذ سیستمدس طًل عمش مفی 

 بُشٌ مىذ شذ دس طًل سال دسصذ اوشطی 6۰حذيد  ای دس باصدٌ ، ایه امکان سا می دَذ تا اصوضدیک بًدن بٍ خط استًا. 

 ٍمی باشذ.دسصذ  55تا  ۰5ی اقتصادی ایه وًع ساختماوُا بالغ بش یجً صشف 

 میتًان آوُا سا  ي َمچىیهباشذ  کٍ اص مضایا ایه سشمایٍ گزاسی می قشاس می گیشدواپزیش کمتشی مًسد استفادٌ  مىابع بشگشت

 .رخیشٌ کشد

ٍ تَػؼِ صٌؼت ػاختواى تَخِ خاصی ؿَد کِ تا ػشهایِ گزاسی دس ایي طشح تِ تْثَد تخؾ اًشطی  یي پیـٌْاد هیاتٌاتش

 ؿَد.
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