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 ّای ًَیي در صٌعت ساختواى ًقش فٌاٍری

 
1هْدی تقدیری یسد

 2هْدی زرقاًی، *

 ، ٟٔٙذع ٔىب٘یه ٚ دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی فٕشاٖ دا٘ـٍبٜ آصاد ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق -1

  ،ٚ دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی فٕشاٖ دا٘ـٍبٜ آصاد ٚاحذ تٟشاٖ ؿشقٟٔٙذع ٔىب٘یه  -2

 

 

 

 چكیدُ
ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔلبِح رذیذ ثٝ  ٘یبص ٌؼتشدٜ ٚ سٚصافضٖٚ وـٛس ثٝ تبٔیٗ ػبختٕبٖ ٚ ٔؼىٗ، ضشٚست اػتفبدٜ اص فٙبٚسی

ٔمبٚٔت دس ثشاثش صِضِٝ، افضایؾ فٕش ٔفیذ ٔٙؾٛس افضایؾ ػشفت ػبخت، استمبء ویفیت ػبخت، ػجه ػبصی، افضایؾ 

ػبختٕبٟ٘ب، وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب ٚ ٘یض ثٟجٛد اٍِٛی ٔلشف ا٘شطی ػبختٕبٟ٘ب سا ثیؾ اص پیؾ ٔغشح ػبختٝ اػت. استمبء ػغح 

ٞب ٚ ٔلبِح رذیذ ػبختٕب٘ی، ٕٞچٙیٗ ثبصٍ٘شی دس ارشای  فّٕی ٚ تخللی ربٔقٝ ٟٔٙذػی وـٛس ٚ آؿٙبیی ثب فٙبٚسی

سٚؽ ٞبی ػٙتی ثٝ كٙقتی ٚ اػتفبدٜ اص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔغبثمت ایٗ سٚؽ ٞب ثب ٔقٕبسی ایشاٖ ٚ ؿشایظ  ػبختٕبٟ٘ب اص

ثبؿذ. اص رٟت دیٍش چٙیٗ تحٛالتی  الّیٕی وـٛس، ساٞىبسٞبی ٔٙبػجی ثشای اػتفبدٜ فّٕی اص ایٗ ػیؼتٓ ٞبی ٘ٛیٗ ٔی

خٛاٞذ ؿذ ٚ دس ٟ٘بیت، تمبضب ثشای ػبختٕبٟ٘بی  ٔٛرت ٌؼتشؽ ػشٔبیٝ ٌزاسی صیشثٙبیی ٚ اكِٛی دس كٙقت ػبختٕبٖ

رذیذ سا افضایؾ ٔی دٞذ.دس ایٗ ٔمبِٝ وٝ اص ٘ٛؿ وبسثشدی اػت اثتذا ٔفٟٛٔی وّی اص كٙقت ػبختٕبٖ سا ثیبٖ ٕ٘ٛدٜ ٚ 

پغ اص ثٟشٜ ٌیشی اص تىِٙٛٛطی ٞبی رذیذ كٙقتی ػبصی ػبختٕبٖ ٚ ثحج پیشأٖٛ ثشخی ٔضیت ٞب ٚ ٔحذٚدیت ٞبی 

 ٘ٛیٗ ػبختٕب٘ی، ثٝ ثشسػی ٚیظٌیٟبی ایٗ فٙبٚسی ٞب دس كٙقت ػبختٕبٖ خٛاٞیٓ پشداخت. فٙبٚسیٟبی
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 هقدهِ -1
ثٟتش ٚ ثیـتش تالؽ ثـش ٕٞٛاسٜ دس ساػتبی ایزبد ثٟجٛد أىب٘بت ص٘ذٌی، ثٟشٜ ٔٙذی اص ؿشایظ فبدی، فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی 

ثٛدٜ اػت ٚ ثشای سػیذٖ ثٝ آٖ تِٛیذ ثیـتش ٚ ثٟیٙٝ سا ٞذف اػبػی خٛد لشاس دادٜ اػت. ثب ٚسٚد ثٝ لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ سٚ٘ذ 

ثشداؿتٗ ٔشصٞبی التلبدی ٚ فـشدٌی سلبثت تـذیذ یبفتٝ ٚ ٔٛرت افضایؾ ثیؾ اص پیؾ إٞیت ٘ٛآٚسی ٌشدیذٜ  ،رٟب٘ی ػبصی

ای ثشای  سٜ كٙقت ػبختٕبٖ تحمیمبت ثؼیبس ٌؼتشدٜ ای ا٘زبْ ؿذٜ وٝ ٔأٔٗ ثؼیبس ٌؼتشدٜدس چٙذ دٞٝ اخیش دسثب اػت.

 [1]. ٚسی اػتآاثذافبت ٚ ٘ٛآٚسی ٞبی فٗ 

ِضْٚ اػتفبدٜ اص دس حبَ حبضش ثب تٛرٝ ثٝ سٚ٘ذ تٛػقٝ ػبختٕبٖ ػبصی دس وـٛس ٚ ٘یض افضایؾ تمبضب ثشای ػبختٕبٖ ػبصی 

 د.ٟت ػشفت دٞی ثیـتش ثٝ ػبخت ٚ ػبص احؼبع ٔی ؿٛٚسی رذیذ دس كٙقت ػبختٕبٖ، رآفٗ 

ثٛٔی ػبصی فٙبٚسیٟبی ٘ٛیٗ الصٔٝ پیـشف كٙقت ػبختٕبٖ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ وٝ ثىبسٌیشی فٙبٚسیٟبی ٘ٛیٗ دس 

ػبختٕبٖ ػبصی ٔی تٛا٘ذ تحَٛ فؾیٕی دس حٛصٜ كٙقت ػبخت ٚ ػبص وـٛس ایزبد وٙذ ٚ أشٚصٜ ٔقٕبسی ٚ ٟٔٙذػی وـٛس 

 صٔٙذ یه حشوت اػبػی ٚ ثضسي دس رٟت تحمك اٞذاف ٚ ضشٚست ٞبیی اص رّٕٝ:٘یب

 تغییش دس سٚؽ ٞبی ٔتذاَٚ ٚ ػٙتی ػبخت -

 ثٝ وبسٌیشی ٔلبِح ٚ فٙبٚسیٟبی رذیذ -

 استمبؿ ویفیت ػبخت دس وـٛس )اػتب٘ذاسدٞب( -

 افضایؾ فٕش ٔفیذ ػبختٕبٟ٘ب -

 وبٞؾ صٔبٖ ػبخت -

 ثٟیٙٝ ؿذٖ ٔلشف ا٘شطی دس ػبختٕبٖ -

 ٞضیٙٝ ٞبی ػبختوبٞؾ  -

 ػجه ػبصی ٚ ٔمبٚٔت دس ثشاثش صِضِٝ -

 ثش عشف وشدٖ وٕجٛد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔبٞش -

ٔی ثبؿذ ٚ دس ایٗ حشوت ثضسي ثٟشٜ ٌیشی اص فٙبٚسیٟبی ٘ٛیٗ ٚ تِٛیذ كٙقتی ػبختٕبٖ ساٜ حُ ارتٙبة ٘بپزیش ثشای حُ 

 ٔـىُ ػبختٕبٖ ٚ ٔؼىٗ دس وـٛس خٛاٞذ ثٛد.

اص ٔٙبثـ تزذیذ پزیش ٚ ثٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ فّٕىشد ثبالی ػبختٕبٖ ٞبی ػجض وٝ ثٝ حفؼ شای ػبخت صیشػبخت ٞبی رذیذ ث

تٛاٖ سلبثتی دس ثبصاس رٟب٘ی ٚ تغییشات دس عشاحی ػبختٕبٖ، ٘ٛػبصی دس ٔلبِح ػبختٕب٘ی، ٔٛاد ثبصیبفتی، ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ 

 سی خٛاٞذ ثٛد.احشات صیؼت ٔحیغی، وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٚ وبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ ای ضشٚ

ٜ ٔی تٛاٖ ػقی دس ایٗ داؿت وٝ ثب ثش٘بٔٝ سیضی كحیح ٚ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٞبی ٘ٛیٗ وٝ دس وـٛسٞبی دیٍش دس صأشٚ

چٙیٗ ٔمغـ صٔب٘ی ثحشا٘ی ثىبس ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ثب تٛرٝ وبُٔ ثٝ ٔفْٟٛ ٚ وب٘ؼپت فشٍٞٙی ٚ اٍِٛٞبی ارتٕبفی وـٛسٔبٖ ایٗ 

 اػتفبدٜ لشاس داد.ػیؼتٓ ٞب سا ٔٙغجك ٚ ٔٛسد 

ِزا ثشای تحمك ایٗ ٞذف دس ٔمبِٝ حبضش ثٝ تقشیف فٙبٚسیٟبی ٘ٛیٗ ٚ ٚیظٌیٟبی آٖ ٚ ضشٚست ثٟشٜ ٌیشی اص فٙبٚسیٟبی ٘ٛیٗ 

 ػبختٕب٘ی پشداخت ؿذٜ اػت.

 

 صٌعت ساختواى -2
ٚ پشػُٙ فٙی ٚ  كٙقت ػبخت ٚ ػبص ثؼیبس ثضسي ٚ ثیؾ اص ٔیّیٖٛ ٞب ٘فش سا دس عیف ٌؼتشدٜ ای اص ٔـبغُ، ٟٔٙذػی

كٙقتٍشاٖ ٔبٞش ٚ فّٕیبت حشفٝ آٌبٞب٘ٝ سا دس ثش داسد. ػبخت ٚ ػبص، كٙقتی ثب خغش ثبال وٝ ؿبُٔ ٔزٕٛفٝ ای اص فقبِیت ٞبی 

ثبؿذ. كٙقت ػبخت ٚ ػبص، ٔخُ ٕٞٝ كٙبیـ صثبٖ فٙی خبف خٛد سا داسد. صثبٖ ٔـتشن  ٔشثٛط ثٝ ػبخت، تغییش ٚ یب تقٕیش ٔی

ػتی اص صثبٖ دس ٔٛسد ػبصٜ ٞب، ارضاء ٚ فٙبكش، آؿٙبیی ثب صثبٖ تخللی ٚ فٙی ٚ ایزبد اػتشاتظی ثشای وُ كٙقت ؿبُٔ دسن دس

 .تفؼیش اػت
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سٚؽ ٞبی ٔذسٖ ػبخت ٚ ػبص دأٙٝ ٌؼتشدٜ ای اص فٗ آٚسی اص رّٕٝ ػبخت ٚ ػبص پیؾ ػبختٝ ٚ یب ػبخت دس ٔحُ  

٘ی آؿىبس ٚ یب استجبط ٘ضدیه ثشخٛسداس اػت. سٚؽ ٞبی ٔذسٖ اػت. دس حبِی وٝ تٕبیض ثیٗ ػبخت ٚ ػبص ٚ تِٛیذ اص ٕٞپٛؿب

عیف ٚػیقی اص فشآیٙذٞب ٚ فٗ آٚسی وٝ ؿبُٔ پیؾ ػبختٝ، ٔٛ٘تبط خبسد ػبیت ٚ فشْ ٞبی ٔختّف اص  ػبخت ٚ ػبص وٝ ؿبُٔ

یٙی تبسیخ ٔـخلبت ص٘زیشٜ تبٔیٗ تقشیف ٔی وٙذ وٝ تحت ؿشایظ وٙتشَ ؿذٜ ثبفج وٙتشَ ثبصٜ ٞبی صٔب٘ی ٚ دلت دس پیؾ ث

اتٕبْ ٚ ٔحذٚدیت دػتشػی ثٝ ٔحُ ٚ فٛأُ خغش وٕتش سا لبدس ٔی ػبصد. وٝ ٚیظٌی ٞبیی ٘ؾیش ٞذف ٔـخق، ا٘زبْ ٚؽبیف 

 .خبف، آغبص ٚ پبیبٖ ٔقیٗ، ٔٙبثـ دس حبَ ٔلشف ثشای ػبخت ٚ ػبص یه پشٚطٜ تقشیف ؿذٜ اػت

ٔٙحلش ثٝ فشد وٝ ٘یبصٔٙذ صٔبٖ، پَٛ، ٘یشٚی وبس، تزٟیضات ٞذف اص ػبخت ٚ ػبص ایزبد تفبٚت دس ا٘زبْ پشٚطٜ ٞبی ثضسي ٚ 

ٚ ٔٛاد ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص ا٘ٛاؿ ٔٙبثـ اػت. ػبختٕبٖ چشخٝ عشاحی ٔلبِح ػبختٕب٘ی، لغقبت، ػیؼتٓ ٞبی اعالفبتی ٚ ؿیٜٛ 

بِی ثشای اص ثیٗ ٞبی ٔذیشیتی ثشای ایزبد ٔحیغی أٗ ٚ ػبِٓ اػت وٝ ثٝ تؼٟیُ ٚ پیؾ ثیٙی تغییشات آیٙذٜ ٚ ا٘غجبق احتٕ

 ثشدٖ ثبصیبثی تٕبْ ػیؼتٓ ٞب، لغقبت، ٚ ٔٛاد ٔی ثبؿذ.

 

 

 فٌاٍری ّای ًَیي ساختواًی -3

افضایؾ تمبضبی ٔؼىٗ ٘بؿی اص سؿذ رٕقیت، ٟٔبرشت ثٝ ؿٟشٞب ٚ دس ٟ٘بیت تٛػقٝ ؿٟش ٘ـیٙی اص یه ػٛ ٚ فذْ فشضٝ 

ص ػٛی دیٍش، اػتفبدٜ اص كٙقتی ػبصی ػبختٕبٖ سا دس ٔتٙبػت ٔؼىٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٘بوبسآٔذی سٚؽ ٞبی ػٙتی ػبخت ٚ ػبص ا

رٛأـ ٔختّف ارتٙبة ٘بپزیش ٕ٘ٛدٜ اػت. أشٚصٜ تٛػقٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٔٛرت پیذایؾ فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٙی دس فشكٝ ػبخت ٚ 

اص ایٗ سٚ  [2]ػیؼتٓ ٚ فٙبٚسی ٘ٛیٗ ػبختٕب٘ی ٔٛسد تبییذ لشاس ٌشفتٝ اػت.  86ػبص ٌشدیذٜ اػت. ٞٓ اوٖٙٛ دس ایشاٖ ثیؾ اص 

آؿٙبیی ٚ ثٟشٜ ٔٙذی اص آٟ٘ب ٔتٙبػت ثب ؿشایظ الّیٕی، رغشافیبیی ٚ ٘یبصٞبی ػبختٕب٘ی ٔٙبعك ٔختّف وـٛس یه ضشٚست فٙی 

 ٚ التلبدی دس ثخؾ ػبختٕبٖ ٚ ٔؼىٗ ٔحؼٛة ٔی ٌشدد.

ػجه ػبصی،  ػیؼتٓ ٞب ٚ فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ػبختٕب٘ی؛ ثٝ ٔزٕٛؿ ٞبیی اص سٚؿٟبی كٙقتی ػبخت اعالق ٔی ؿٛد وٝ

ٚ آوٛػتیه سا دس ػیؼتٓ ثٟجٛد  ػشفت ارشا، ٔمبٚٔت ػبصٜ ٞب سا دس ثشاثش صِضِٝ ٚ حشیك افضایؾ دادٜ ٚ فّٕىشد حشاستی

 [3]ثخـذ.  ٔی

 

 تعریف صٌعتی سازی  -4
دس یه تقشیف ربٔـ، كٙقتی ػبصی ثٝ ٔقٙبی یه ٕ٘ٛ٘ٝ تِٛیذ اػت وٝ ؿبُٔ سٚؽ ٞبیی اػت وٝ ٔیضاٖ اػتفبدٜ ٔٙبثـ ٚ 

٘یشٚی وبس سا ثب ثٟیٙٝ ػبصی وبسثشد تزٟیضات ٚ تىِٙٛٛطی دس فشآیٙذٞب ثٟجٛد ٔی دٞذ. ٔفْٟٛ كٙقتی ػبصی ػبختٕبٖ فمظ ثٝ 

ٔقٙبی پیؾ ػبختٝ ػبصی ٘یؼت، ثّىٝ ؿبُٔ، پیؾ ٔٛ٘تبط، ٔذٚالسیضاػیٖٛ ٚ وبسثشد فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس فشآیٙذ ػبختٕبٖ 

اػت وٝ ثب ثٟجٛد ویفیت، صٔبٖ ػبخت ٚ اػتفبدٜ اص ٘یشٚی وبس ٔٙزش ثٝ افضایؾ ٙقتی ػبصی، فشآیٙذی . كٌشدد ػبصی ٘یض ٔی

خشٚری ػیؼتٓ ٚ ثٟیٙٝ ػبصی ثٟشٜ ثشداسی اص تزٟیضات، تؼٟیالت ٚ تىِٙٛٛطی ٔی ٌشدد. ثٙبثشایٗ دسثبسٜ وبسخب٘ٝ ٞبیی ثحج 

ایٗ ؿیٜٛ تِٛیذ ثٟجٛد ایٕٙی، ویفیت، ٔی ؿٛد وٝ ٞش ٘ٛؿ اص لغقبت سا تِٛیذ ٔی وٙٙذ تب دس ػبخت ٚ ػبص ٘لت ٌشدد ٚ ٞذف 

ٞضیٙٝ ٚ ػغٛح خشٚری اػت. دس ؿیٜٛ تِٛیذ كٙقتی، تِٛیذ لغقبت ػبختٕب٘ی ثشاػبع ؿیٜٛ ٚ اػتب٘ذاسد ٚاحذ، ثٝ كٛست 

ٙؾٛس اص ٘یٕٝ كٙقتی ػبصی دس ایٗ . ٔؿٛد ٔتٕشوض ػبختٝ ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بیت ثٝ كٛست ٔىب٘یضٜ ٚ كٙقتی ٘یض ٘لت ٚ ارشا ٔی

 ػبصی اػت وٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔلبِح ٘ٛیٗ ػبختٕب٘ی ثٙب سا اص ٘ؾش ویفی استمب ٔی دٞذ. ػٙذ، ػٙتی 
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 برخی هسیت ّای کلی صٌعتی سازی ساختواى ٍ فٌاٍری ّای ًَیي -5
ػبخت ٚ ػبص كٙقتی ثب ا٘ٛاؿ سٚؽ ٞب ٚ ػیؼتٓ ٞبی ػبخت ٚ ثىبسٌیشی فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ساػتبی تٛػقٝ پبیذاس 

 [5] [4] ذ:ٟٕتشیٗ آٟ٘ب ثذیٗ ؿشح ٔی ثبؿداسد وٝ ٔ یٔضایبی

 .ٗافضایؾ ویفیت لغقبت ػبختٕبٖ ثب تٛرٝ ثٝ اػتفبدٜ اص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛی 

 ٝوبٞؾ ٞذس سفت، ثٟجٛد ویفیت ٔلبِح ٚ پیـٍیشی اص اتالف ػشٔبی. 

 ب.أىبٖ وٙتشَ ٚ افضایؾ ویفیت فشآیٙذ تِٛیذ دس وبسخب٘ٝ ٚ پشٞیض اص آصٖٔٛ ٚ خغ  

  ػشٔبیٝ ٌزاسی ثب تٛرٝ ثٝ ٌؼتشدٌی ؿجىٝ كٙقتی ػبختٕبٖ ٚ احش آٖ دس التلبد ّٔیثٟجٛد فشكت ٞبی. 

      افضایؾ اػتحىبْ، ٔمبٚٔت ٚ فٕش ٔفیذ ػبختٕبٖ دس ٔمبثُ حٛادث عجیقی) ثب تٛرٝ ثهٝ سفبیهت وبٔهُ اػهتب٘ذاسدٞبی

 (.عشاحی، ػبخت ٚ ارشا

  تىِٙٛٛطی ٞبی ٘ٛیٗ ٚ سفبیت اػتب٘ذاسدٞبوبٞؾ اتالف ٚ كشفٝ رٛیی ثبال دس ٔلشف ا٘شطی دس اصای ثٝ وبسٌیشی . 

  ٞٚب.أىبٖ اؿتغبَ دائٕی ٘یشٚی وبس دس ٕٞٝ فلٛ َ ثب تبویذ ثش آٔٛصؽ ٘یش 

  وبٞؾ ضبیقبت ٚ آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ثب وبٞؾ ٚ حزف سٚؽ ػٙتی ػبخت ٚػبص. 

 تؼشیـ دس فّٕیبت احذاث ٚ وبٞؾ دٚسٜ ػبخت ٚػبص. 

  ٞبی ٘ٛیٗػجه ػبصی ػبختٕبٖ ثب ثىبسٌیشی فٙبٚسی.  

 استمبی ربیٍبٜ ٘یشٚی وبس، ثىبسٌیشی ٘یشٚٞبی آٔٛصؽ دیذٜ ٚ حشفٝ ای وشدٖ فّٕیبت ػبخت ٚػبص. 

     وبٞؾ لیٕت ػبخت ٚ ػبص دس اصای ارشای دلیك ٚ اكِٛی كٙقتی ػبصی ػبختٕبٖ ٚ ٔؼىٗ، افهضایؾ دأٙهٝ ا٘تخهبة

   .ٞب ٚ ایزبد ثبصاس سلبثت ٔؤحش ٓٔتمبضیبٖ ثش حؼت ٘ٛؿ ػیؼت

 ٞبی ػبخت ٚ ػبص كٙقتی دس ثبفت ٞبی فشػٛدٜ ٚ پشٞیض اص اتالف ٔٙبثـ ٚ صٔبٖ ٓبسٌیشی ػیؼتأىبٖ ثى. 

 تِٛیذ ا٘جٜٛ: چٖٛ ٔلبِح ٘ٛیٗ دس وبسخب٘ٝ عشاحی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٔی تٛاٖ یه لغقٝ سا ثٝ یه ٔؼبحت ثضسي تقٕیٓ داد 

 .اص ِحبػ وٕی ٔی تٛاٖ ایٗ لغقبت سا ثشای ٔضشثٟبی ثضسٌی اص فضب اػتفبدٜ وشد

 

 رخی هحدٍدیت ّای کلی صٌعتی سازی ساختواى ٍ فٌاٍری ّای ًَیيب -6
ثٝ فّت ضشٚست تِٛیذ  ثٝ فّت ٘یبص ثٝ تِٛیذ ا٘جٜٛ، أىبٖ تٙٛؿ دس عشاحی ٔحذٚد ٔی ؿٛد ٚ ثقضبً هحدٍدیت در طراحی:

إٞیت ایٗ ٔٛسد،  ؿٛد ٚ دس كٛست وٓ تٛرٟی ثٝ ٔذٚالس ٚ تجقیت اص ٔذَٚ ٚ لغقبت خبف، خاللیت دس ٔقٕبسی دؿٛاس ٔی

  [5]. ٌبٞی ٔٛرت ایزبد ٔحیظ ٞبی خـه ٚ ثی سٚح ٔی ؿٛد

ثب تٛرٝ ثٝ ٘مؾ ٟٔٓ اتلبالت دس سٚؽ كٙقتی ػبخت ٚ ٘یض ؿشایظ ِشصٜ خیضی ایشاٖ، تبٔیٗ ثشخی اص  هحدٍدیت اجرایی:

ٕٞچٙیٗ  .ٔحذٚد ٔی ػبصد أىبٖ ثٟشٜ ٌیشی اص ا٘ٛاؿ فٙبٚسی ٞبی كٙقتی ػبصی سا اتلبالت ٔمبْٚ ثب لیٕت ٔٙبػت، ثقضبً

 [5]. آؿٙبیی ا٘ذن ٟٔٙذػبٖ ٚ تىٙؼیٗ ٞب ٚ پیٕب٘ىبساٖ ثب كٙقتی ػبصی دس ؿشایظ وٙٛ٘ی ٔب٘ـ ٌؼتشؽ ػشیـ آٖ ٔی ؿٛد

 

 ارزیابی فٌاٍری ّای ًَیي ساختواًی بررسی ٍ  -7

ٞهبی كهٙقتی ػهبصی ثذیٟی اػت آؿٙبیی عشاحبٖ ٚ ٔزشیبٖ كٙقت ػبختٕبٖ ثب ٚیظٌی ٞب، ٔحذٚدیت ٞهب ٚ ٔضیهت 

ػهبختٕبٖ ٘خؼتیٗ ٌبْ دس رٟت تٛػقٝ ٚ ٘یُ ثٝ اٞذاف كٙقتی ػبصی ٔؼىٗ ٚ ػبختٕبٖ ٔی ثبؿذ. دس ایٗ ثخؾ ثب ثشسػی 

 .چٙذ ػیؼهتٓ ٚ فٙبٚسی ٘ٛیٗ كٙقت ػبختٕبٖ، ٚیظٌی ٞبی آٖ سا ٔٛسد ٚاوبٚی لشاس ٔی دٞیٓ
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  (LSF) یستن قاب فَالدی سبک ًَرد سردس -7-1

ثغهٛس وّهی اػهتفبدٜ اص ایهٗ ػیؼهتٓ ثهشای فّٕىشدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔقٕبسی أىبٖ پزیش اػت،  هعوـاری: ٍیصگـی ّـای

اص ػبیش ٔحذٚدیت ٞبی ایٗ  ت.ٞشچٙذ ثیـهتشیٗ ٔهٛسد اػتفبدٜ اص ایٗ ػیؼتٓ ٞهب دس ػهبختٕبٟ٘بی ٔؼهىٛ٘ی وهٓ استفهبؿ اػه

 [4]: ػیؼتٓ ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘ىبت اؿبسٜ وشد

 د.حی ثبیذ اص ا٘ذاصٜ ٚ چٍٍٛ٘ی ٔذَٚ ٞب تجقیت وشدس ٔشاحُ عشا 

 ذ.ٔحذٚد وٙٙذٜ دس عشاحی ٔقٕبسی ٔی ثبؿی دس اثقبد دٞب٘ٝ ٔحذٚدیت ٚ رٛد داسد، ایٗ یىی اص فٛأُ رهذ 

  ت.تقذاد عجمبت لبثُ ػبخت ثب ایٗ ػیؼتٓ ٔحذٚد اػ 

  حفبؽت ػبختٕبٖ ٞب دس ٔمبثُ ػبختٕبٖ دس خلٛف  دس عشاحی ٚ ارشای ایٗ ػیؼهتٓ ٔجحهج ػهْٛ ٔمهشسات ّٔهی

  [6] .حشیك ثبیذ ثغٛس رذی ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌیشد

            ٝدس عشاحی رضئیبت ارشایی دیٛاسٞبی خهبسری ٚ داخّهی ثبیهذ تٛرهٝ ٕ٘هٛد وهٝ حهذاوخش ٚصٖ دیٛاسٞهبی خهبسری ثه

 [7] .ویٌّٛشْ ٔحذٚد ؿٛد 50ویٌّٛشْ ٚ پبُ٘ ٞبی داخّی ثٝ 100

 

 
 سرد: سیستن قاب فَالدی سبک ًَرد 1شكل 

 

ایٗ ػیؼتٓ دس استجبط ثب ٚیظٌی فبیك ثهٛدٖ دس ثشاثهش حهشاست ٚضهقیت ٔٙبػهجی  ٍیصگی ّای سیستن در ارتباط با اًرشی:

 داؿتٝ ٚ لبثّیت ثبالیی ثشای ٘لت فبیك حشاستی داسد ٚ سٚؽ ٞبی ٔختّفی دس ٘لت فبیك ٞب ثٝ ٔٙؾٛس ثٟجٛد فّٕىشد آٟ٘ب ٚرهٛد

ٔٛاد فبیك، ا٘تخبة ٔٛادی اػت وٝ ثب فٛالد ٌبِٛا٘یضٜ ٚاسد ٚاوٙؾ ٘ـٛ٘ذ ٚ دیٍش ایٙىٝ دس ٘لت داسد. ٘ىتٝ ٟٔٓ دس اػتفبدٜ اص  

 ذ.ایٗ فبیك ٞب تٛرٝ ؿٛد وٝ احش پُ حشاستی ثیٗ افضب ثٝ ٚرٛد ٘یبی

ثغٛس وّی دس ػیؼتٓ ٞبی ػبختٕب٘ی داسای ػبختبس فّضی، یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٍ٘شا٘ی ٞبی عشاحی ٚ ارشا ٘حٜٛ رٌّٛیشی اص 

 ت.الف ا٘شطی اػت، وٝ فّت فٕذٜ آٖ ٘یض پُ حشاستی ٘بؿی اص ٚرٛد ٔمبعـ ٘بصن فٛالدی اػات

 :دثشای ثٟجٛد فّٕىشد حشاستی رذاس دیٛاس ٞب سٚؽ ٞبی صیش پیـٟٙبد ٔی ؿٛ

  افضایؾ ضخبٔت فبیك: ثشای سػیذٖ ثٝ ٔیضاٖ ٔمبٚٔت لبثُ لجَٛ حشاستی، ثبیذ ضخبٔت فبیك حشاستی سا تب حذ ٕٔىه ٗ

 د.اد، اِجتٝ ایٗ سٚؽ تبحیشی دس وبٞؾ احش پُ حشاستی ٘ذاسافضایؾ د

   لشاسدادٖ یه الیٝ ٘بصن فبیك حشاستی ثٝ فٙٛاٖ پٛؿؾ خبسری دیٛاس: دس ثشخی ٔٛاسد ٔیتٛاٖ دس الیٝ ثیشٚ٘ی دیهٛاس اص 

ب ایهٗ  یه الیٝ ٘بصن پّی اػتبیشٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد وٝ ٔؼیش حشوت ٌشٔب ثٝ ػٛی ثیشٖٚ ػبختٕبٖ سا ٔؼذٚد ٔی وٙذ، ثه 
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سٚؽ ٞٓ احش پُ حشاستی تب حذ لبثُ لجِٛی وبٞؾ ٔی یبثذ ٚ ٞهٓ أىهبٖ اػهتفبدٜ اص ؽشفیهت حشاستهی ٔلهبِح رهذاس        

 د.ػبختٕبٖ فشاٞٓ ٔی ؿٛ

       ـ  وبٞؾ ا٘تمبَ حشاست دس ارضای فّضی: اػتفبدٜ اص ٔمبعـ ثب ضخبٔت وٕتش، اضهبفٝ وهشدٖ ا٘حٙهبی وٛچهه دس ٔمغه

 [4] .ٌی ٞبی فٕٛد ثش رٟت ٔؼیش رشیبٖ حشاست كٛست ٔیٍیشدپشٚفیُ یب اضبفٝ وشدٖ ؿیبسٞب ٚ ثشیذ

 

 ICF سیستن -7-2

دس ایٗ ػیؼتٓ ثٝ دِیُ لبثّیت ثشؽ ٚ تغییش فشْ لبِت ٞب، ا٘ٛاؿ عشح ٞبی پیچیذٜ ٔقٕبسی لبثُ ارشا  ٍیصگی ّای هعواری:

اػت. ثب اػتفبدٜ اص ایٗ سٚؽ ػبخت صٚایب، دیٛاسٞبی ٔٙحٙی، عبق ٞب ٚ پیؾ آٔذٌی ٞب أىبٖ پزیش ثٛدٜ ٚ دػتیبثی ثٝ فشْ ٞبی 

ثبؿذ. دس ایٗ  ی ٚ عشاحی اص ٔضایبی ٟٔٓ ایٗ ػیؼتٓ ٔیسٔقٕب دِخٛاٜ ثٝ ػبدٌی لبثُ ا٘زبْ اػت، فذْ ٔحذٚدیت رذی دس

تٛاٖ ثبصؿٛٞبیی ثٝ اثقبد دِخٛاٜ دس دیٛاس یب ػمف تقجیٝ وشد ٚ وبفی اػت ایٗ ثبصؿٛٞب ٚ تبحیش آٖ دس ٔحبػجبت ػبصٜ  ػیؼتٓ ٔی

 د.ای دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد ٚ ٔیٍّشدٞبی ٔٛسد ٘یبص دس اعشاف ثبص ؿذٌی ٞب عشاحی ؿٛ

ایٗ ػیؼتٓ ٔحذٚدیت اػبػی ٘ؼجت ثٝ تقذاد عجمبت ٚ دٞب٘ٝ ٞبی ػمف لبثُ ارشا ٚرٛد ٘ذاسد، ِیىٗ اػتفبدٜ اص اٌشچٝ دس 

 6ٔتش دس پالٖ ٚ حذاوخش عَٛ دٞب٘ٝ ػمف ثشاثش  18ٔتش اص تشاص پبیٝ ثب حذاوخش عَٛ  8عجمٝ یب استفبؿ 2ایٗ ػیؼتٓ تب حذاوخش 

  د.ٔتش تٛكیٝ ٔیـٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICF: سیستن 2شكل 

 

 ت.دس ایٗ ػیؼتٓ سفبیت ٔٙؾٓ ػبختٕبٖ دس پالٖ ٚ استفبؿ ثٝ رٟت ٔالحؾبت ِشصٜ ای دس عشاحی الصْ ٚ ضشٚسی اػ

 [4]: ثبؿذ ؼتٓ ثشای فّٕىشدٞبی صیش ٔٙبػت ٔیاص ٘ؾش ٔقٕبسی ایٗ ػی

 ٝوّیٝ ػبختٕبٖ ٞبی یه تب دٚ عجم 

 ٚساحذ ٞبی ٔؼىٛ٘ی ثب عجمبت ٔحذٚد ٚ ػمف ؿیجذا 

  ،ٖدسٔبٍ٘بٟٞب ٚ ثیٕبسػتبٔشاوض ثٟذاؿت 

 ٞیػبختٕبٖ ٞبی كٙقتی، ٔخبثشاتی، خٛاثٍبٞی ٚ آصٔبیـٍب 

 ٚدفضبٞبی آٔٛصؿی ثب عجمبت ٔحذ 

اص ٔحذٚدیت ٞبی ایٗ ػیؼتٓ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔحذٚدیت استفبفی ٚ فذْ أىبٖ ارشای ػغٛح ٔٙحٙی ثب ؿقبؿ ٞبی خیّی وٓ 

 ذ.دٜ ٔزذد اص ٔلبِح آٖ ٔی ثبؿاؿبسٜ وشد. ٟٔٓ تشیٗ فیت دس ایٗ ػیؼتٓ فذْ أىبٖ اػتفب
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یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٚیظٌی ٞبی ایٗ ػیؼتٓ وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ثشای ٌشْ ٚ ػشد  سیستن در ارتباط با اًرشی: ٚیظٌی ٞبی

 ٚات 35/0ٚ 25/0وشدٖ فضبی داخُ اػت. ثٝ فّت اػتفبدٜ اص لغقبت پّی اػتبیشٖ دس ایٗ ػیؼتٓ ضشیت ٞذایت حشاستی ثیٗ 

دسكذ ضشیت ٞذایت حشاستی ػبختٕبٟ٘بی ٔتقبسف اػت. ثٝ فجبست دیٍش اتالف 30ػت وٝ ایٗ ٔمذاس حذٚد ثش ٔتشٔشثـ وّٛیٗ ا

 [4]. دسكذ ػبیش ػبختٕبٖ ٞب اػت. دس ایٗ ػیؼتٓ پُ حشاستی ایزبد ٘خٛاٞذ ؿذ30ا٘شطی دس ایٗ ػیؼتٓ حذٚد 
 

 سیستن ترًٍكَ -7-3

ػیؼتٓ ثب ٔقٕبسی ػٙتی ٞش ٔٙغمٝ، ثٝ عشاحی ٚ رٚق عشاح ثؼتٍی دس ایٗ ػیؼتٓ ٔیضاٖ ا٘غجبق ایٗ  ٍیصگی ّای هعواری:

داسد. اص آ٘زب وٝ ایٗ ػیؼتٓ وبٔال رذیذ اػت، ٞٙٛص ثشای عشاحی دلیك ٚ وبُٔ ارضای آٖ ٔحذٚدیت ٞبی صیبدی ٚرٛد داسد، 

ذا وشد. ؿىُ ٟ٘بیی تٛاٖ ساٜ حُ ٞبی ٔٙبػجی ثشای سفـ ایٗ ٔحذٚدیت ٞب پی أب دس ٞش ٔٛسد ثب ثشسػی ٚ تحمیك ثیـتش ٔی

ػبختٕب٘ی وٝ ثب ایٗ ػیؼتٓ ػبختٝ ٔی ؿٛد، تفبٚتی ثب ثٙبٞبی ػٙتی ٚ ٔتذاَٚ ٘ذاسد. ثب اػتفبدٜ اص ٕ٘بٞبی ٔتٙٛؿ ٔی تٛاٖ 

 ذ.ػبختٕبٖ سا ٔغبثك ٘ؾش عشاح ٚ ٔٙغك ثش ٔقٕبسی ػٙتی ٚ ٔحّی ثٝ اتٕبْ سػب٘

دسرٝ ثبؿٙذ )ٞشچٙذ لغقبتی ثشای ایزبد  90س پالٖ ثبیذ ىتٝ اػبػی دس عشاحی پالٖ دس ایٗ ػیؼتٓ آٖ اػت وٝ صٚایب د٘

ٞشچٙذ أىبٖ ایزبد دٞب٘ٝ ٞبی عٛال٘ی ثب  [4]. ٔتش اػت 4صٚایبی دیٍش ٘یض ٔٛرٛد اػت(. حذاوخش دٞب٘ٝ ٞب ثذٖٚ ػتٖٛ ٔیب٘ی 

ستفبؿ ٘بخبِق )ثب احتؼبة ٔتش ٚ حذاوخش ا 4ػتٖٛ ٞبی ٔیب٘ی ٚرٛد داسد. ثش اػبع ثشخی آییٗ ٘بٔٝ ٞب حذاوخش دٞب٘ٝ ثبسثش حمّی 

ٔتش ثشای ٞش عجمٝ اػت. ثش اػبع ثقضی آییٗ ٘بٔٝ ٞبی داخّی، حذاوخش تقذاد عجمبت ایٗ ػیؼتٓ ثشای  6/3ضخبٔت ػمف( 

ػبختٕبٖ ٞبی آٔٛصؿی یه عجمٝ ٚ ثشای ػبختٕبٖ ثب إٞیت ٔتٛػظ دٚ عجمٝ افالْ ؿذٜ اػت. دس دیٍش وـٛسٞبی رٟبٖ، 

یؼتٓ ارشا ؿذٜ اػت ػٝ عجمٝ ٔی ثبؿذ. أىبٖ ارشای ا٘ٛاؿ ٘بصن وبسی ٚ ٕ٘ب ثش سٚی ایٗ ػیؼتٓ حذاوخش عجمبتی وٝ ثب ایٗ ػ

 [8]. ٚرٛد داسد
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 : سیستن ترًٍك3َشكل 

 

ػیؼتٓ تشٚ٘ىٛ اص ٘ؾش كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی داسای ٔضایبی ثؼیبس اػت، صیشا  ی:ٍیصگی ّای سیستن در ارتباط با اًرش

ػیؼتٓ، یقٙی ِِٛٝ ٞب ثٝ دِیُ تٛخبِی ثٛدٖ ٚ ٚرٛد ٞٛا دسٖٚ آٟ٘ب، فبیك حشاستی ٔٛحشی ٞؼتٙذ. ثٝ  ارضای اكّی پذیذآٚس٘ذٜ

فالٜٚ ثب اػتفبدٜ اص فبیك حشاستی، یقٙی ٘لت فبیك پّی اػتبیشٖ وٝ دس یه عشف ٔٛد داس ٚ دس عشف دیٍش كبف اػت ثش سٚی 

بعك ارشا وشد. ٕٞچٙبٖ وٝ دس حبَ حبضش تقذاد لبثُ تٛرٟی دیٛاسٞبی خبسری ٚ ػمف، ٔی تٛاٖ ایٗ ػیؼتٓ سا دس ػشدتشیٗ ٔٙ

 ت.اص ػبختٕبٖ ٞبی ٔؼىٛ٘ی دس ٔٙبعك ػشدػیش وـٛس وب٘بدا ثب ایٗ ػیؼتٓ ارشا ؿذٜ اػ

ثٝ دِیُ ػبختبس تٛخبِی ِِٛٝ ٞب ایٗ ػیؼتٓ اص ٔمبٚٔت ثبالی دس ثشاثش كذای ٞٛاثشد ثشخٛسداس اػت، ِٚی دس ثشاثش كذای 

بػجی ٘ذاسد. اِجتٝ ثب اػتفبدٜ اص پٛؿؾ ثش سٚی ِِٛٝ ٞبی ٌبِٛا٘یضٜ )ٔتبِٛي ٞب( ٔمبٚٔت ػیؼتٓ دس ثشاثش ٞش وٛثٝ ای ٔمبٚٔت ٔٙ

 [4]. دٚ ٘ٛؿ كذا افضایؾ ٔی یبثذ

 

 

 قالبْای هْاًیت -7-4

ثذٖٚ ثش ٞٓ صدٖ اثضاس ٚ سٚؿٟبی ٔٛرٛد ٚ تحٕیُ ٞضیٙٝ ٞبی ػٍٙیٗ  ارشای ػمف ٞبی ثتٙی ثب لبِجٟبی پالػتیىی ٟٔب٘یت

ثب اكالح اٍِٛی ٔلشف ٔلبِح ٚ سٚؽ ارشا اص دفٗ ٔلبِح ٌشاٖ ٔب٘ٙذ تیش آٞٗ، ٔیٍّشد، ثتٗ، ػفبَ، یِٛ٘ٛیت)پّی اػتبیشٖ(، 

ثلٛست تیشچٝ دسرب ٚ ثذٖٚ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٟٔب٘یت، ػمف ثب  .ٔی ٕ٘بیذصٔبٖ، ػٛخت ٚ پشت ٔلبِح ٚ ٔٙبثـ ّٔی رٌّٛیشی 

 .٘یبص ثٝ ا٘ٛاؿ ثّٛن ػمفی ٚ یِٛ٘ٛیت ٚ ثلٛست داَ ٔٛرٛف یه یب دٚ عشفٝ ارشا خٛاٞذ ؿذ
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ػب٘تی ٔتش عشاحی ؿذٜ اػت. وٝ ثب تٛرٝ ثٝ  25ػب٘تی ٔتش ٚ استفبؿ  65، فشم ػب٘تی ٔتش 50 یٗ لبِت ثب اثقبد، عَٛا

تب عَٛ ٔٛسد ٘ؾش تٛػظ پیچ ٞبیی ٔٙبػت ٔتلُ ػبخت ایٗ فُٕ ٕٞچٙیٗ ٘مـٝ ٞبی ٔحبػجبتی ٔی تٛاٖ لبِجٟب سا ثٝ یىذیٍش 

ثب اػتفبدٜ اصلبِجٟبی ٟٔب٘یت، ثٝ دِیُ . ثبفج افضایؾ لذست ثبسثشی لبِجٟب ٚ ٘یضوبٞؾ صٔبٖ حُٕ ٚ ارشای ػمف ٔی ٌشدد

اٖ ثب سفبیت وّیٝ آییٗ ٘بٔٝ ٞب اػتفبدٜ ٔىشس، لبثّیت ثبصیبفت لبِجٟب، أىبٖ وٙتشَ ویفیت ػمف ٞب ٚ ارشای ػشیـ ٚ آػبٖ ٔی تٛ

 .ٚ سٚؿٟبی ارشایی ٔٛرٛد،تحِٛی دس ارشای كٙقتی ػمفٟب ایزبد ٕ٘ٛد

یىپبسچٍی ثتٗ  یٗ ٘بٔٝ ای، ثذِیُ فشْ پزیشی آػبٖ، ػجىی، ػبدٌی حُٕ ٚ ارشا،یدس ایٗ ػیؼتٓ ضٕٗ سفبیت ضٛاثظ آ

ٔمشسات ّٔی(، أىبٖ اػتفبدٜ  19س ثشاثش حشیك )فلُ تیشچٝ ثب ػمف دس ٘تیزٝ كّجیت ثبالی ػمف، أىبٖ سفبیت ضٛاثظ ٚیظٜ د

ٔلشف ٔلبِح، ٚ وبٞؾ ٚصٖ  ٚ ثبفج وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب ،ٔىشس، تقٕیش ػبدٜ، لبثُ ثبصیبفت ثٛدٖ ٚ فذْ ٘یبص ثٝ دفٗ لبِت دس ثتٗ

 د.ٌشد ػبختٕبٖ ٚ دس ٘تیزٝ افضایؾ ٔمبٚٔت دس ثشاثش صِضِٝ ٔی

 

 3DPanelsن سیست -7-5

اص ایٗ ػیؼتٓ ٔهی تهٛاٖ ثهشای ػهبخت ا٘هٛاؿ ػبختٕبٟ٘بی ٔؼىٛ٘ی اسصاٖ لیٕت ٚ ٚیالٞب اػتفبدٜ  ٍیصگی ّای هعواری:

ؿهٛد. ٞهٓ چٙهیٗ ثشای ارشای ػبختٕبٟ٘بی كهٙقتی، دیٛاسٞهبی ٔحیغهی یهب ثهٝ فٙهٛاٖ پشوٙٙذٜ دس ػبصٜ ٞهبی فّهضی ٚ 

 .عجمهٝ وهبٔال ٔغّٛة اػت 2ی ثهشای ػهبختٕبٟ٘بی تهب ثتٙهی اػهتفبدٜ وهشد. اص ِحهبػ تقهذاد عجمبت ػیؼتٓ پبُ٘ ػٝ ثقذ

 ایٗ ػیؼتٓ اص ػِٟٛت ؿىُ دٞی ثٝ پبّٟ٘ب ثشای ا٘غجبق آٖ ثب عشح ٞبی ٔقٕبسی ٔتٙٛؿ ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ثشخهٛسداس اػهت.

 [9] [4]: ایٗ ػیؼتٓ داسای ٚیظٌی ٞب ٚ ٔحذٚدیت ٞبی دیٍشی ٘ؾیش ریُ ٔی ثبؿذٕٞچٙیٗ 

  ٔتهش  20/3ثقذی دیٛاسی تب 3ٔتش، ٚ استفبؿ خبِق پبُ٘ ٞبی  6ٔتش، حذاوخش عَٛ آصاد تب  5حذاوخش عَٛ دٞب٘ٝ ثبسثش تب

 ذ.ػجت سفتبس یىپبسچٝ ٚ ٔغّٛة ػبختٕبٖ دس ثشاثش ا٘ٛاؿ ٘یشٚٞب خٛاٞذ ؿ

 د.أىبٖ ارشای ٕ٘ب ٞٓ اص ٘ٛؿ تش ٚ ٞٓ ثب سفبیت تٕٟیذات خبف اص ٘ٛؿ خـه ٚرٛد داس 

 بدیٛاسٞبٞؾ ػغح اؿغبَ ؿذٜ ثٝ ٚػیّٝ و 

  تفذْ أىبٖ دػتشػی ثٝ تبػیؼبت ٔىب٘یىی ٚ اِىتشیىی دس كٛست ارشای تٛوبس ِِٛٝ ٞب ٚ ارضای تبػیؼب 

          ٚرٛد پُ حشاستی ثٝ دِیُ ٚرٛد خبٔٛت ٞبی ثشؿی وٝ ثشای رّهٌٛیشی اص ایهٗ پذیهذٜ اػهتفبدٜ اص پّهی اػهتبیشٖ ثهب

 .ثبال ٚ یب ضخبٔت ثیـتش تٛكیٝ ٔی ؿٛد چٍبِی

 یب ربیٍضیٙی لغقبت ٚ یب ایزبد تغییشات دس ٔشاحُ ثقذ فذْ أىبٖ تقٕیش 

  ا٘قغبف پزیشی ػیؼتٓ ثشای ارشای تبػیؼبت ٔىب٘یىی ٚ ثشلی 

  ٖا٘قغبف پزیشی ػیؼتٓ ثشای ایزبد ؿىُ ٞبی ٔختّف دس ثبصؿٛٞب ٚ فضبٞبی داخّی ػبختٕب 

  ٞ ٜبایزبد فضبی ٔفیذ ثیـتش ثٝ دِیُ ضخبٔت وٓ دیٛاس 

  یآتؾ ػٛص ٔمبٚٔت ٔٙبػت دس ثشاثش 

ایٗ سٚؽ ثبیذ دس صٔیٙٝ ٔلشف ا٘شطی، ٔمبٚٔت دس ثشاثش حشیك، فبیك ثٙذی كذا ٚ اوٛػتیه دس الّیٓ ٞهبی ٔختّهف ٔهٛسد 

ثشسػی ٚ اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ٚ رضئیبت ارشایی ٔٙبػت ثشای اػتفبدٜ اص آٖ دس ؿهشایظ ٔختّهف اص ٘ؾهش ٔحیغهی ٚ الّیٕهی 

 .عشاحی ؿٛد

دس ػبختٕبٖ ٞبیی ثب ایٗ ػیؼتٓ، ثٝ دِیُ ٚرٛد ثتٗ ٚ فبیك پّی اػتبیشٖ دس ثیٗ  ارتباط با اًرشی: یصگی ّای سیستن درٍ

رخیشٜ ا٘شطی ٌشٔبیـی ٚ ػشٔبیـی دس ایٗ سٚؽ  د.الیٝ ٞبی دیٛاس ٚ ػمف، رخیشٜ ا٘شطی ثٝ ٔمذاس ٘ؼجتب ثبالیی كٛست ٔی ٌیش

تٗ ٚ الیٝ پّی اػتبیشٖ ٚ تشویت ٔٙبػت ارضای ػبصٜ، ا٘تمبَ كذا دسكذ ٔی ثبؿذ. دس ایٗ ػیؼتٓ ثٝ دِیُ ٚرٛد ث 80تب  50ثیٗ 

ثٝ ٘حٛ ٔٙبػت ٚ ٔؤحشی وبٞؾ ٔی یبثذ. دس ایٗ ػیؼتٓ ٞشچٝ ضخبٔت الیٝ پّی اػتبیشٖ ٚ ضخبٔت ثتٗ پبؿیذٜ ؿذٜ ثیـتش 

  [4]: تٛاٖ ثٝ ایٗ ٔٛاسد اؿبسٜ وشد ؿٛد، كذاثٙذی افضایؾ ٔی یبثذ. اص دیٍش ٚیظٌی ٞبی ایٗ ػیؼتٓ ٔی
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 ٖخبكیت فبیك حشاستی پّی اػتبیش 

 ٝخبسری  فّٕىشد ضقیف دس ٔٙبعمی وٝ تغییشات دٔبی سٚصا٘ٝ ٚ فلّی لبثُ تٛرٝ اػت، ثٝ ٚیظٜ صٔب٘ی وٝ ضخبٔت الی

 .ثتٗ وٓ اػت
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 ٍ پیشٌْادّا گیری ًتیجِ -8
پشداختٗ ثٝ ایٗ ٔؼئّٝ أشی ضشٚسی  ،ثب پیـشفت سٚص افضٖٚ فّٓ ٚ تىِٙٛٛطی دس ٕٞٝ صٔیٙٝ ٞب ثٝ ٚیظٜ تىِٙٛٛطی ػبخت

ثٝ فٙٛاٖ یه كٙقت ٔجتٙی ثش اتخبر ٘ٛآٚسی ٚ فٗ آٚسی اػت. ٘یبصٞبی وٕی ٚ ویفی ػبختٕبٖ عی  كٙقت ػبختٕبٖاػت. 

دٞٝ ٞبی ٌزؿتٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثٟتشیٗ ساٞىبسٞبی تحمك اٞذاف ٔؼىٗ ثٝ وبسٌیشی سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ دس احذاث ػبختٕبٖ 

ٔـ ثٝ ٔؼىٗ ایٗ ٚالقیت سا آؿىبس وشدٜ اػت وٝ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ػٙتی دس أش ػبخت ٚ ػبص رٛاثٍٛی اػت. ٘یبص ؿذیذ رٛا

٘یبص ٔٛرٛد ربٔقٝ ٘خٛاٞذ ثٛد. دس ٘تیزٝ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٞبی ػبختٕب٘ی رذیذ ٔی تٛا٘ذ پبػخٍٛی ٘یبصٞبی ػبختٕب٘ی 

مبْٚ ثٝ ٘حٛ چـٍٕیشی دسوـٛسٞبی ٔختّف رٟبٖ وـٛس ٞب ثبؿذ. أشٚصٜ سٚؽ ٞبی ارشای ػبختٕبٖ ثب ٔلبِح ػجه ٚٔ

ٌؼتشؽ یبفتٝ اػت. تزشثیبت ٌزؿتٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ آٖ اػت وٝ سٚؽ ٞبیی ٔب٘ٙذ تِٛیذ كٙقتی ػبختٕبٖ ثشای ثؼیبسی اص 

رٛأـ ساٜ حُ ٞبی ٔٛفك ٚ ٔغّٛثی ثٛدٜ اػت ٚ ثٝ وبسٌیشی ٔتٙبٚة ٚ ٌؼتشدٜ ارضای پیؾ ػبختٝ ٚ تِٛیذ ؿذٜ ثب سٚؽ ٞبی 

ثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب دس ٔمبیؼٝ ثب سٚؽ ٞبی ػبخت ػٙتی ٔضایبیی چٖٛ استمب وٙتشَ ویفیت، وبٞؾ صٔبٖ  كٙقتی

بی ٞػبخت، وبٞؾ صثبِٝ ٚ ٘خبِٝ ٞبی ػبخت، وبٞؾ ٌشد ٚ غجبس دس ٔحُ ٚ وبٞؾ ٘یبص ثٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی داسد. اػتفبدٜ اص ؿیٜٛ 

سا تحٕیُ ٔی وٙذ أب ٞضیٙٝ ٞبی دٚساٖ ثٟشٜ ثشداسی دس دساص ٔذت  رذیذ ػبخت ٚ كٙقتی ػبصی آٖ ٞضیٙٝ ٞبی اِٚیٝ ثیـتشی

ػبخت ٚ ػبص ٘یبص ثٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ ٚ ٔذَ ػبصی أشی ضشٚسی اػت. وٝ تزضیٝ  ذدس سٚؽ ٞبی رذی ذ.ثٝ ؿذت وبٞؾ ٔی یبث

ثخـذ. ثٟشٜ ٌیشی اص سٚؽ  ٚ تحّیُ تٕبْ رٙجٝ ٞبی ػبخت اص رّٕٝ ٔٙبثـ ا٘شطی، فٕش، ویفیت ٔٛاد، صٔبٖ ٚ ٞضیٙٝ سا ثٟجٛد ٔی

 ٞبی فّٕی، فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔلبِح رذیذ یىی اص ضشٚست ٞبی اػبػی رٟت استمبء ویفی كٙقت ػبختٕبٖ ثـٕبس ٔی سٚد.

ٞشچٙذ وٝ ثىبسٌیشی ساٜ حُ ٞب ٚ ؿیٜٛ ٞبی رذیذ ٘یبصٔٙذ ثشسػی ٚ تٛرٝ خبف ثٝ ؿشایظ فٙی، ارشایی ٚ التلبدی آٖ ربٔقٝ 

 .اػت

ثبیذ ساٞىبسٞبیی ثشای ٔغبثمت ایٗ ؿیٜٛ ٞب ثب ٚیظٌی  كٙقت ػبختٕبٖبدٜ ٔغّٛة اص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ٝ ٔٙؾٛس اػتفث

ٞبی فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی رٛأـ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد. عیف ٚػیقی اص ٔٛاد ٚ ؿیٜٛ ٞبی ٘ٛآٚسا٘ٝ ٚ عشاحی ػبختٕبٖ ٞب ثشای 

ثٝ ایٗ اٞذاف الذأبت وّیذی ٘ؾیش حٕبیت ٔبِی ثشای وٕه پبػخٍٛیی ثٝ ؿشایظ رذیذ ٚرٛد خٛاٞذ داؿت وٝ ثشای دػتیبثی 

ثٝ ایزبد صیشػبخت ٞبی تؼت ٚ ٔىب٘یضْ ػبختٕبٖ ٚ ٞضیٙٝ وٓ تش ثب فّٕىشد ثبالتش ٔٛاد ٚ ٔحلٛالت پیـشفتٝ ثشای ایزبد ٔذَ 

، تحمیك ٚ پیذا وشدٖ یه ثبصاس ٔٙلفب٘ٝ، ٔلبِح ػبختٕب٘ی ثب ا٘شطی وبسآٔذ ٞبی وؼت ٚ وبس پبیذاس، وبٞؾ ٔٛا٘ـ ثشای ایزبد

ٔٛاد اثتىبسی رذیذ ثب ٔحممبٖ ثیٗ إِّّی ثشای وٕه ثٝ تٛػقٝ ٔحلَٛ ٚ تٛػقٝ صیشػبخت ٞب، اسائٝ ٔحلٛالت ٘ٛآٚسا٘ٝ ٚ 

٘ٛػبصی فٕیك ثب یه چـٓ ا٘ذاص ثّٙذ ٔذت ثشای رٌّٛیشی اص ؽشفیت اضبفٝ ؿذٜ ٚ تشٚیذ ػبختٕبٖ ٞبی كفش ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص 

آٚسی دس ػبخت ٚ ػبص ٞب اثتذا ثبیذ ثؼتش ٞبی الصْ دس ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٔحیظ ثٛرٛد آیذ ٚ ثبیؼتی ػبختبس ثشای افضایؾ ٘ٛ ت.اػ

ػبصٔب٘ی، اػتشاتظی ٚ ؿیٜٛ ٞبی ٔذیشت، رزة وبسوٙبٖ حشفٝ ای ٚ ؿشایظ ٔحیغی ٔتٙبػت ثب فٗ آٚسی ٞبی رذیذ فشاٞٓ ؿٛد 

صٔب٘ی ٚ ّٔی ٚ تغییش ٘ؾبْ فٙی ارشایی ثشای تمٛیت ٘ٛآٚسی دس تب صٔیٙٝ ٘ٛآٚسی ٚ خاللیت فشاٞٓ ٌشدد. فٛأّی چٖٛ فشًٞٙ ػب

هب ثشعهشف وهشدٖ فیجٟبیی وٝ روش ؿذ كٙقت ػبختٕبٖ ػبصی سا ثٝ ػٕتی ػٛق داد وهٝ . ٕٞچٙیٗ ثایٗ كٙقت ضشٚسی اػت

 ذ.ٙایهٗ أىهبٖ ثهشای ٕٞهٝ ی افهشاد فهشاٞٓ ؿهٛد وهٝ دس ػبختٕبٖ ٞبی ارشا ؿذٜ ثب تىِٙٛٛطی سٚص ص٘ذٌی وٙ

دس ایٗ ٔیبٖ فُّ ٚ فٛأّی اص رّٕٝ ؿشایظ الّیٕی ٌٛ٘بٌٖٛ وـٛس، ٔجبحج التلبدی پشٚطٜ ٚ ... ثبفج فذْ اػتفبدٜ ٌؼتشدٜ 

وٝ ٔی تٛاٖ ثشای ٕٞٛاس وشدٖ ایٗ پیـٟٙبدٞبیی اص ٔلبِح ٚ فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس كٙقت ػبختٕبٖ وـٛس ؿذٜ اػت. اص رّٕٝ 

 ٕ٘ٛد ثٝ ؿشح ریُ اػت:ثیبٖ   ٔٛا٘ـ
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