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  ٌچکیذ
دس عشاحی هذسػِ هؼوبساى دٍػتذاس هحیظ صیؼت ثب سٍیىشد وبّؾ هلشف اًشطی دس ؿْش اكفْبى ػؼی دس ثِ وبسگیشی ّشچِ  

ثیـتش اًشطی ّبی تدذیذپزیش ؿذُ اػت وِ عجك ثشسػی ّبی كَست گشفتِ دس خلَف اللین اكفْبى ػبهبًِ ّبی خَسؿیذی 

داسا هی ثبؿٌذ ثِ كَست گلخبًِ خَسؿیذی،دیَاس تشٍهت،دٍدوؾ وِ ثیـتشیي ثبصدُ سا دس اللین گشم ٍ خـه اكفْبى 

 5داسای اًتخبثی خَسؿیذی،لَلِ ّبی خَسؿیذی ٍ ثبصتبثٌذُ ّب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اًذ.ّویي عَس ضلغ خٌَثی ػبیت 

ثِ حذاوثش سػیذُ  دسخِ اًحشاف ًؼجت ثِ خٌَة ثَدُ وِ ثب لشاسگیشی ثٌب ثِ هَاصات لجِ ػبیت وبسایی ػبهبًِ ّبی روش ؿذُ

اػت.ثب تَخِ ثِ ثحشاى آة دس اللین گشم ٍ خـه ٍ ػذم وبسایی ػبهبًِ ّبی تجخیشی اص ػبهبًِ حَم ػشد وِ دس هیبى 

ٍ داسای لبثلیت ػشهبیؾ ثیؾ اص یه عجمِ اص ثٌب هی ثبؿذ حَضچِ ّبی سٍی ثبم داسای ووتشیي هلشف آة ٍ ثیـتشیي ثبصدُ 

اتبلْبی وَچه البهتی اػتفبدُ ؿذُ اػت.  ظشفیت حشاستی خبن ثِ هٌظَس وبّؾ ثبس هی ثبؿذ تٌْب ثِ هٌظَس ػشهبیؾ 

ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ عجمِ صیشیي ثٌب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت وِ حیبط ّبی هشوضی ػالٍُ ثش تؼذیل  دهب،سعَثت ٍ 

ٍ ثَدُ اص ًَع ووی سٍؽ تحمیك  حبضش دس پظٍّؾخشیبى َّا دس فلَل هختلف ًَس هَسد ًیبص ایي فضبّب سا ًیض تأهیي هی وٌٌذ. 

سٍؿْبی هتؼذدی كَست هی گیشد وِ دس ًْبیت ثِ كَست یىپبسچِ خوغ ثٌذی هی گشدًذ. ّویي تمشة ثِ هَضَع ثب اػتفبدُ اص 

عَس تحمیك فَق اص ًَع تَكیفی ٍ تحلیل ثَدُ ثِ عَسیىِ دس اثتذا ثِ تَكیف ػٌبكش ٍ اعالػبت خوغ آٍسی ؿذُ پشداختِ ؿذُ 

ًْبیت دادُ ّب هَسد تحلیل لشاس گشفتِ اًذ.اعالػبت گشدآٍسی ؿذُ ثِ سٍؽ تَكیفی اسائِ ؿذُ ٍ دس ًْبیت ثِ سٍؽ تحلیلی ٍ دس 

 هَسد اسصیبثی ٍ تحلیل لشاس گشفتِ اػت.
 

 ،هلشف اًشطی،وبّؾ هلشف،هحیظ صیؼتهذاسع هؼوبسی کلیذی: َای ياشٌ
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  مقذمٍ -1
اًشطی اص هْن تشیي هالحظبت دس ساثغِ ثب ػبختوبى ّب هی ثبؿٌذ. دس ثیـتش آػبیؾ هحیغی،التلبد ٍ هیضاى هلشف      

ػبختوبى ّبی آهَصؿی،تدبسی،هؼىًَی ٍ اداسی ػیؼتن ّبی تَْیِ هغجَع الىتشیىی ثِ عَس گؼتشدُ ای خْت تبهیي ؿشایظ 

ٌذُ ای سٍ ثِ افضایؾ آػبیؾ ٍ ػالهت ػبوٌیي هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذوِ ایي تمبضب ثِ هشٍس صهبى ثِ عَس فضای

اػت.افضایؾ ّضیٌِ ّب،وبّؾ هٌبثغ اًشطی ّبی فؼیلی ٍ تدذیذًبپزیش ٍ آػیت ّبی هحیظ صیؼت ػجت اًدبم تحمیمبت 

دس ایي هیبى هؼوبسی وِ ّوَاسُ ًمؾ ػوذُ ای  .[1]دس ول خْبى ؿذُ اػت 1970گؼتشدُ ای دس صهیٌِ هلشف اًشطی اص ػبل 

ط ثب وبسثشاى ایفب هی وٌذ، هی تَاًذ ثب ایدبد فضبّبی آهَصؿی هٌبػت ٍ ؿیَُ ّبی كحیح ثِ دس سػبًذى پیبم ٍ ثشلشاسی استجب

وبسگیشی اًشطی دس آًْب ،ػالٍُ ثش وبّؾ وبسثشد اًشطیْبی تدذیذًبپزیش، هَخت تحَل ٍ استمبی فشٌّگ هشدم ، ثِ خلَف 

 عشاحبى ٍ اص ثیي ثشدى اثشات ًبهغلَة ثشخی اثؼبد فشٌّگی گشدد.

ٍ اسائِ ساُ حل ٍاحذ ثشای ؿشایظ هتفبٍت  هی علجذثِ ایٌىِ هؼألِ اًشطی دس هٌبعك هختلف ا ساُ حل ّبی هتفبٍتی ثب تَخِ 

ایي تحمیك هی وَؿذ تب هجبًی ٍ اكَل هَسد ًیبص ثشای عشاحی فضبی آهَصؿی سا دس اللین گشم ٍ خـه ؿْش .همذٍس ًیؼت

دُ اص ایي اكَل ٍ هجبًی ثِ عشاحی هذسػِ ای ثشای هؼوبساى، هجتٌی ثش اكفْبى اص خالل هجبحث اًشطی اػتخشاج وٌذ ٍ ثب اػتفب

 وبّؾ هلشف اًشطیْبی تدذیذًبپزیش ٍ ػیؼتن ّبی فؼبل پشداختِ ؿَد.

ایي تحمیك ثشای دػتیبثی ثِ سٍؿی وبسثشدی ٍ تبثیشگزاس دس استمبءسٍؿْبی ثِ وبسگیشی اًشطی دس هحیظ ثِ هغبلؼِ ٍیظگی ّبی 

پشداصد ٍ اص ثشسػی ویفیت فضب ًٍیبصّبی اػتفبدُ وٌٌذگبى دس ایي اللین ٍ ؿْش اكفْبى دس فضبی اللین گشم ٍ خـه هی 

 هَخَد ووه هی گیشد.

  

 آشىایی با اطالعات اقلیمی استان اصفُان: -2
هی ؿوبلی دلیمِ  37دسخِ ٍ  32دلیمِ ؿشلی ٍػشم خغشافیبیی  40دسخِ ٍ  51ؿْش اكفْبى داسای عَل خغشافیبیی     

 ایي اػت ػبػت 3040 حذٍد دس ػبل ایشاى گیشی آفتبة هیبًگیي هتش اص ػغح دسیب هی ثبؿذ. 1590ٍ داسای استفبع  ثبؿذ

هؼذل دسخِ حشاست اكفْبى عجك اعالػبت ػبلٌبهِ َّاؿٌبػی ایشاى  .ػبػت افضایؾ پیذا هی وٌذ 3253ثِ  اكفْبى دس هیضاى

% اػت،حذاوثش 40گیي ػبالًِ سعَثت ًؼجی دس ؿْش اكفْبى حذٍد دسخِ ػبًتیگشاد اػت .هیبً 15/8ثشاثش ثب  93دس ػبل 

 .[2]%( اػت16%( ٍ حذالل سعَثت ًؼجی هشثَط ثِ هبُ طٍئي)50سعَثت هشثَط ثِ هبّْبی طاًَیِ ٍ فَسیِ)

عجك تحلیل ّبی كَست گشفتِ ثش ػٌبكش اللیوی اػتبى اكفْبى هتغیشّبی دهبیی ثیـتشیي ًمؾ سا دس َّیت اللین ایي اػتبى 

داسًذ.اسصؽ هىبًی هتغیشّبی دهبیی دس ًیوِ ؿشلی اػتبى وِ اص لحبػ خغشافیبیی ؿبهل هٌبعك ثیبثبًی اػت ثیـتش ثَدُ ٍ هْن 

تش آًىِ ثب ػٌبكش ثبسؿی ٍاثؼتگی هؼىَع ًـبى هی دّذ.ػٌبكش سعَثتی دس الَیت ثؼذی ّؼتٌذ ٍ اسصؽ هىبًی آى دس للوشٍ 

وگیشتش اػت.دس هدوَع ػٌبكش دهبیی ٍ سعَثتی ثیؾ اص دٍ ػَم تأثیشگزاسی ًیوِ غشثی اػتبى هٌبعك وَّؼتبًی اػت چـ

اللین اػتبى سا ؿىل هی دٌّذ.ػٌبكش دیگشی چَى ثبسؽ،ثبد،اثش،ؿفبفیت ٍ آساهؾ خَی، دس الَیت ّبی ثؼذی لشاس داسًذ.الصم ثِ 

تٌْب دس صهبى ّب ٍ هىبى ّبی خبف هؤثش روش اػت وِ دس ایي اػتبى،ثبد اص تأثیشگزاسی هذاٍم ٍ گؼتشدُ ای ثشخَسداس ًجَدُ ٍ 

 .[3]اػت

 

 تعییه محذيدٌ طرح: -3
 5، ٍالغ دس خیبثبى هـتبق دٍم ٍ داسای چشخـی ًـبى دادُ ؿذُ اػت 1ىِ دس ؿىلػبیت دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثشای عشح     

ٍ  خَاى لشاس گشفتِ اػت دسخِ ًؼجت ثِ خٌَة ؿشق هی ثبؿذ؛ ّویي عَس دس ًضدیىی حبؿیِ ػجض سٍدخبًِ ٍ تفشخگبُ ٍ پبسن

دس ػوت خٌَة، ػبیت هَسد ًظش ثِ خیبثبى هـتبق دٍم هحذٍد هی ؿَد ٍ  % ثِ ػوت خٌَة هی ثبؿذ.3داسای ؿیت 
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دػتشػی پیبدُ ػبیت ًیض اص ّویي ضلغ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس ضلغ غشثی، ػبیت ثِ یىی اص خیبثبى ّبی فشػی هحذٍد 

 ثؼذ اص لشاسگیشی یه سدیف پبسویٌگ خَسؿیذی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ؿذُ وِ دػتشػی ػَاسُ دس ایي لؼوت

 

 
 [4]: محذيدٌ سایت اوتخابی1شکل

 بروامٍ فیسیکی طرح: -4

دس عشح هذسػِ هؼوبساى دٍػتذاس هحیظ صیؼت فضبّب ثش چٌذ وبسثشی تمؼین ثٌذی ؿذُ اًذ وِ ؿبهل ثخؾ      

 ثشای اػتفبدُ اػبتیذ هْوبى،ًوبیـگبُ ٍ آهفی تأتش ٍ فضبی ثبص هی ثبؿذ.آهَصؿی،اداسی،وتبثخبًِ،غزاخَسی،فضبّبی البهتی 

ثخؾ آهَصؿی ؿبهل والػْبی دسع،آتلیِ ّب ٍ وبسگبُ هی ثبؿذ.والػْب خْت آهَصؽ دسٍع تئَسی ثَدُ ٍ آتلیِ ّب خْت 

ؿٌذ.وتبثخبًِ ػالٍُ آهَصؽ ػولی هی ثبؿٌذ. ػِ وبسگبُ ػىبػی،هبوت ػبصی ٍ وبهپیَتش ًیض هىول ثخؾ آهَصؽ ػولی هی ثب

ثش داسا ثَدى فضبّبی هَسد ًیبص وتبثخبًِ داسای پظٍّـىذُ هحیظ صیؼت ثَدُ وِ خَد ؿبهل وتبثخبًِ هخضى ثبص ٍ یه 

آصهبیـگبُ  هی ثبؿذ.دس پظٍّـىذُ هحیظ صیؼت هغبلؼبت ٍ آصهبیـبت صیؼت هحیغی هشتجظ ثب هؼوبسی ٍ ثشسػی تأثیشات 

یبثی عشح ّبی داًـدَیبى اص ثؼذ اثشگزاسی ثش هحیظ صیؼت ٍ هلشف اًشطی كَست  هی هتمبثل هؼوبسی ٍهحیظ صیؼت ٍ اسص

گیشد. ًوبیـگبُ ٍ آهفی تأتش فضبّبیی ّؼتٌذ وِ ػالٍُ ثش داًـدَیبى هَسد اػتفبدُ افشاد اص خبسج اص ػبیت ًیض لشا هی گیشًذ ٍ 

ْت اػىبى تؼذاد هحذٍد هْوبًبى ّوچَى اػبتیذ دس استجبط تٌگبتٌگ ثب یىذیگش لشاس داسًذ.ثخؾ البهتی ًیض فضبیی اػت خ

 هْوبى ٍ ػخٌشاًبى وِ دس هٌتْب ػلیِ غشثی ػبیت لشاس داسد.

 

 :ایذٌ َای طراحی-5
 :معماری ساختمان -5-1

ثش اػبع ثْشُ گیشی هٌبػت اص ًَس خٌَة ٍ ایدبد ثْتشیي هىبى ثشای لشاسگیشی گلخبًِ خَسؿیذی  ٍ ّویي  خبًوبیی فضبّب

دُ اللین تَػظ حیبط هشوضی ؿىل گشفتِ. عجك هغبلؼبت كَست گشفتِ گلخبًِ خَسؿیذی یىی اص ثْتشیي ػبهبًِ عَس ایدبد خش

ّبی خَسؿیذی ثشای اللین گشم ٍ خـه اكفْبى ٍ ػبیت اًتخبثی هی ثبؿذ. چشا وِ ػبیت دس ساػتبی ؿشلی غشثی گؼتشؽ 

ؿیذی ػالٍُ ثش ایٌىِ  ثخـی اص فضبی صًذگی ٍ فؼبلیت یبفتِ ٍ  ضلغ خٌَثی ػبیت داسای عَل صیبدی هی ثبؿذ. گلخبًِ خَس

هی ثبؿذ ًمؾ فیلتش كَتی  سا دس لجِ ػبیت ایفب وشدُ ٍ ثِ وبّؾ آلَدگی كَتی دس هحیظ آهَصؿی ووه هی وٌذ.حیبط 

ٍ وبّؾ ػش هشوضی ًیض ثب ایدبد خشدُ اللین ػالٍُ ثش تؼذیل دهب ٍ افضایؾ هیضاى سعَثت دس  فضبی ثبص ثشای فؼبلیت داًـدَیبى 

ٍ كذا ٍ آلَدگی ّبی اعشاف ػبیت  عجك هغبلؼبت كَست گشفتِ گضیٌِ هٌبػجی ثشای ثٌبّبی ون استفبع دس اللین گشم ٍ خـه 

 هی ثبؿذ ٍ  هی تَاًذ ًمؾ هؤثشی دس وبّؾ ثبس ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ ثٌب ایفب وٌذ. 
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 راَکارَای اتخار شذٌ در طراحی جُت کاَش مصرف اورشی: -5-2

لشاسگیشی گلخبًِ ّب  دس ضلغ خٌَثی ػبیت دس هدبٍست فضبی آهَصؿی ٍ ّویي عَس ػبلي اًتظبس آهفی تأتش  -5-2-1     

اص گشهبیؾ ثٌب دس صهؼتبى، ایدبد ثبفش ثیي فضبی دسٍى ٍ ثیشٍى ٍ گؼتشؽ فضبی وبس؛ ّویي عَس ٍخَد  ثخـیخْت تأهیي 

لین گشم ٍ خـه اكفْبى ٍ وبّؾ ثبس ػشهبیؾ دس تبثؼتبى گلخبًِ داسای دسخت ّبی خضاى پزیش ثبػث افضایؾ سعَثت دس ال

 .(2)ؿىلًیض هی ؿَد

ٍ دس ًتیدِ گضیٌِ  هٌبػجی ثشای  [5]عجك هغبلؼبت كَست گشفتِ گلخبًِ ّب ثشای ػبختوبى ّبی تب ػِ عجمِ هٌبػت هی ثبؿذ

 ثٌبی عشاحی ؿذُ اػت.

دسخِ هی ثبؿذ وِ ثب تَخِ ثِ ػشم  15تب  10بفِ صاٍیِ هٌبػت ثشای ؿیـِ گلخبًِ ثشاثش ثب ػشم خغشافیبی هحل ثِ اض

 .[5]دسخِ اػتفبدُ ؿذُ اػت 57دسخِ اكفْبى دس عشاحی اص ؿیـِ ثب صاٍیِ  32خغشافیبیی 

دس صهؼتبى دس عَل سٍص َّای گشم دسٍى گلخبًِ اص پٌدشُ ّبی داخلی گلخبًِ اص عشیك تبثؾ ثِ فضبی هدبٍس گلخبًِ هٌتمل 

 ثِ فضبّبی غیشهدبٍس گلخبًِ ّوچَى والػْبی دسع دس ثخؾ آهَصؿی اًتمبل هی یبثذ.ؿذُ ٍ  اص عشیك وبًبل ًیض 

عجك پظٍّؾ ّبی كَست گشفتِ گلخبًِ ثِ هیضاى لبثل تَخْی دهبی فضبی داخلی دس اٍلبت ػشد ػبل افضایؾ هی دّذ.اهب اص 

ؿَد.الجتِ ایي پذیذُ صهبًی اتفبق ػَی دیگش دس اغلت هَالغ هَخت ثیؾ اص حذ گشم ؿذى فضبی داخل دس اٍلبت گشم ػبل هی 

هی افتذ وِ ػولىشد گلخبًِ دس اٍلبت گشم ٍ ػشد ػبل یىؼبى ثبؿذ ٍ ّیچگًَِ توْیذاتی ثشای خشٍج َّای گشم دس اٍلبت گشم 

دس اداهِ پظٍّؾ تأثیش ػِ سٍؽ ػشهبیؾ غیشفؼبل ؿبهل ػبیِ ثبى ّب،لَلِ ّبی  1ػبل دس ًظش گشفتِ ًـذُ ثبؿذ.هیْبال وبوَ

یٌی ٍ تَْیِ ؿجبًِ سا ثشای خلَگیشی اص ثیؾ اص حذ گشم ؿذى گلخبًِ دس تبثؼتبى ثشسػی ًوَد.ًتبیح هغبلؼبت اٍ ًـبى داد صیشصه

وِ ثِ اػتفبدُ اص ّش ػِ سٍؽ هی تَاى سفتبس حشاستی ػبختوبى هتلل ثِ گلخبًِ سا ثْجَد ثخـیذ اهب هؤثشتشیي سٍؽ ثشای 

 .[6]ػبختوبى دس اٍلبت گشم ػبل تشویت ّش ػِ الذام اػتثیؾ اص حذ گشم ؿذى ػشهبیؾ ٍ خلَگیشی اص 

دس عشاحی ثٌبی هذسػِ هؼوبساى دٍػتذاس هحیظ صیؼت ثِ هٌظَس ػشهبیؾ گلخبًِ اص دٍ سٍؽ تَْیِ ؿجبًِ تَػظ ثبص وشدى 

ص دسختبى دسكذ اص ؿیـِ ّبی گلخبًِ تَػظ ػبیجبى ثِ ػالٍُ اػتفبدُ ا50دسیچِ ّبی گلخبًِ ٍ اػتفبدُ اص ػبیجبى ٍ پَؿؾ 

 خضاى پزیش اػتفبدُ ؿذُ اػت.

هیلی هتش  10الیِ هیبًی، ػبًتیوتش ػبیك دس  5ػبًتیوتشی ثب  10دٍ سدیف ثلَن لیىبی  دیَاسّبی خبسخی گلخبًِ هتـىل اص

هیلیوتش اًذٍد گچ دس داخل هی ثبؿذ.وف ٍ ػمف اص ثتي هؼلح هی ثبؿٌذ، ثشای سٍیِ  15ًوبی ػیوبًی دس ًوبی سٍ ثِ خبسج ٍ 

% دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. پٌدشُ فضبی داخل ثِ دٍ الیِ 95اخلی ٍ خبسخی دیَاس سًگ هبت ٍ سٍؿي ثب گؼیلٌذگی ثشاثش ثب د

هیلی هتش ثیي دٍ الیِ ؿیـِ اػت.اهب پٌدشُ ّبی گلخبًِ خَسؿیذی ثب یه  12هیلی هتش ٍ یه الیِ َّا  4تش ٍ هیلی ه 6ؿیـِ 

 هیلی هتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. 6الیِ ؿیـِ 

 
 [7]ٍ تبثؼتبى : ػولىشد گلخبًِ دس صهؼتبى2ؿىل

 

                                                 
1
 Mihalakakou 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 44تیر ماٌ  -تُران 

 

 

اػت؛پٌل ّبی هتحشوی دس ایي لؼوت لشاس .ایدبد ٍٍیذ دس ثٌبی اداسی ثِ ًحَی وِ دس صهؼتبى لبثل هؼذٍد ؿذى  -5-2-2

گشفتِ وِ دس صهؼتبى فضبی ٍٍیذ سا ثؼتِ ٍ خلَی تجبدل حشاست ثیي عجمبت سا هی گیشًذ، پٌل ّبی فَق دس تبثؼتبى ثبص ؿذُ ٍ 

 .ًحَُ ػولىشد ٍٍیذ دس صهؼتبى ٍ فضبی ٍٍیذی ایدبد هی ؿَد وِ خَد پٌل ّب ًمؾ خبى پٌبُ سا دس لجِ ّبی ٍٍیذ داسا ّؼت

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 3تبثؼتبى دس ؿىل

 
 [7]ٍ صهؼتبى : ػولىشد ٍٍیذ دس تبثؼتبى3ؿىل

 

لشاس دادى ثخـی اص ثٌب دسٍى صهیي ٍ اػتفبدُ اص ظشفیت حشاستی خبن خْت وبّؾ ثشٍى سفت گشهب دس صهؼتبى ٍ -5-2-3

 وبّؾ ثبس ػشهبیؾ دس تبثؼتبى ٍ ایدبد گَدال ثبغچِ.

اص فضبیی ثال اػتفبدُ ثب پشت حشاستی صیبد ثِ ػبهبًِ ای ایؼتب؛ثذیي كَست وِ اتبق ػشپلِ یب تغییش اتبق ػش پلِ  -5-2-4

خشپـتِ دس صهؼتبى  ًمؾ گلخبًِ ٍ دس تبثؼتبى ًمؾ دٍدوؾ خَسؿیذی سا ایفب هی وٌذ ٍ دس ًتیدِ دس تبثؼتبى ثِ تَْیِ ٍ 

ػت ثب ػولىشد دٍدوـی هی تَاًذ دس حبلتی وِ حتی ػشهبیؾ ثٌب ووه وشدُ ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ػشػت ثبد دس اكفْبى ون ا

هتش ثش ثبًیِ ثش ػشػت ثبد ثیفضایذ ٍ ثب ایدبد دسیچِ ّبیی دس ثذًِ دػتگبُ پلِ ػشػت  1/2ػشػت ثبد دس هحل كفش هی ثبؿذ تب 

ػظ في ّبیی تَْیِ سا افضایؾ دّذ.دس صهؼتبى ًیض دسیچِ ّبی خشٍج َّا ثؼتِ ؿذُ ٍ َّای گشم ؿذُ ثش اثش تبثؾ آفتبة تَ

وَچه ثِ ػوت پبئیي ّذایت هی ؿَد ٍ ثِ وبّؾ ثبس گشهبیؾ ثٌب دس عَل سٍص دس صهؼتبى ووه هی وٌذ. ػولىشد ػشهبیـی 

 .ًـبى دادُ ؿذُ اػت 4ؿىلٍ گشهبیـی دػتگبُ پلِ دس صهؼتبى ٍ تبثؼتبى دس 

 

 
 [7]ٍ تبثؼتبى : اتبق ػشپلِ دس صهؼتبى4ؿىل
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ثٌب ثب عشاحی ٍسٍدی ّبی غیشهؼتمین،چشاوِ ثبص ٍ ثؼتِ ؿذى دسّبی ٍسٍدی ثِ خلَف دس  ایدبد فیلتش دس ٍسٍد ثِ -5-2-5

 هىبى ّبی پش سفت ٍ آهذ ًمؾ صیبدی دس اتالف اًشطی داسًذ.

ایدبد استجبط افمی دس ػبیت تَػظ پل ایدبد ؿذُ دس عجمِ دٍم ثٌب ٍ دس ًتیدِ وبّؾ ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ ثٌب ٍ ثبص ٍ  -5-2-6

 .(5ؿىل)ثؼتِ ؿذى دسّب

 
 [7]: هؼیش استجبط افمی دس ػبیت5ؿىل

 

ایدبد حیبط هشوضی دس هدبٍست  ٍ ایدبد خشد اللین ٍ افضایؾ سعَثت دس فضبی ثبص ٍ عشاحی ّوضهبى فضبی ثبص ٍ ثؼتِ -5-2-7

هی ثبؿٌذ ٍ ّویي  R2(W/L) =0/4ًؼجت فضبّبی آهَصؿی.عجك هغبلؼبت كَست گشفتِ حیبط ّب هؼتغیل ؿىل ٍ داسای 

هتشی ثٌبّبی احبعِ وٌٌذُ حیبط هشوضی  9[،وِ ثب تَخِ ثِ استفبع 12وِ ًـبى دٌّذُ ػوك فشهی حیبط هی ثبؿذ ] R1عَس 

 ًمؾ هؤثشی دس وبّؾ تبثؾ دسیبفتی دس تبثؼتبى داسد.

 

 
[7]: هحل لشاسگیشی حیبط ّب6ؿىل   

 

ِ خٌَة ؿشلی وِ دلیمب ّوشاػتب دسخ 5خْت گیشی هٌبػت ػبختوبى ثِ هٌظَس دسیبفت ًَس خٌَة ٍ چشخؾ ولی  -5-2-8

 ثِ خْت ػبیت اًتخبثی هی ثبؿذ.

اػتفبدُ اص دیَاس تشٍهت دس تشویت ثب پٌدشُ آفتبثی دس ضلغ خٌَثی ػبختوبى اداسی ثشای گشهبیؾ دس صهؼتبى.پٌدشُ  -5-2-9

وِ ثِ دلیل ، [9]اػتفبدُ ؿَدًذُ ؿَد ٍ یب ثبیذ اص ؿیـِ ّبی ػِ خذاسُ بس تشٍهت ؿت ّب ثبیذ یب ثب ػبیك حشاستی پَؿاّبی دیَ

 .(7)ؿىلّضیٌِ  ثش ثَدى ػبیك ّبی هتحشن سٍؽ دٍم یؼٌی اػتفبدُ اص ؿیـِ ّبی ػِ خذاسُ اًتخبة ؿذُ اػت
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 [7]: دیَاس تشٍهت ٍ پٌدشُ آفتبثی دس ضلغ خٌَثی ثخؾ اداسی7ؿىل 

 

ًـبى  9ٍ 8وِ دس ؿىلثَدُ  cool poolاػتفبدُ اص حَضچِ سٍی ثبم دس ثخؾ البهتی؛حَضچِ ثِ وبس سفتِ اص ًَع  -5-2-10

ػالٍُ ثش ایٌىِ هلشف آة ثؼیبس ووی ًؼجت ػبیش اًَاع حَضچِ ّبی سٍی ثبم داسد،تَاًبیی دادُ ؿذُ اػت، ایي حَضچِ 

 .اػتػشهبیؾ ثیؾ اص یه عجمِ اص ثٌب سا ًیض داس

آة حَضچِ پغ اص ػشد ؿذى ثِ  ،ذُحَضچِ ای ػشپَؿیذُ اػت وِ تَػظ وشوشُ ّبی اسیت ػبیِ اًذاصی ؿ ؿبهلایي ػبهبًِ 

داخل اًجبسُ دس صیش ػبختوبى پوپبط هی ؿَد ٍ پغ اص گشم ؿذى ثِ آساهی دس خْت ػىغ ؿشٍع ثِ حشوت هی وٌذ. آة گشم 

. ثیـیٌِ ػشهبیؾ دس حبلتی اتفبق هی افتذ وِ  .ؿذُ دس اثش تجبدل حشاست ثب فضبی داخلی دٍثبسُ ثِ حَم ثش هی گشدد

تَخِ ثِ پبئیي ثَدى سعَثت ًؼجی دس اكفْبى حَضچِ اص ثب وِ  صی ٍ ووتشیي سعَثت ًؼجی سا داؿتِ ثبؿینثیـتشیي ػبیِ اًذا

 .[9]وبسایی هٌبػجی ثشخَسداس هی ثبؿذ

دسخِ  38، دهبی اتبلی وَچه ثب ػبیك وبسی هٌبػت دس حبلی وِ دهبی خبسج دس تبثؼتبى بت كَست گشفتِثش عجك آصهبیـ

 .[10]دسخِ ػبًتی گشاد وبّؾ یبثذ 20-25ثِ  ثب ووه حَم ػشد ػبًتی گشاد اػت هی تَاًذ

 
 [9]حَضچِ سٍی ثبم :8ؿىل 
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 [7]هحل لشاسگیشی حَضچِ سٍی ثبم : 9ؿىل 

 

ػبًتی هتش دس ثخؾ غزاخَسی ٍ سػتَساى خْت افضایؾ هیضاى  20اػتفبدُ اص ثبؽ سٍی ثبم اص ًَع گؼتشدُ ثب ضخبهت  -5-2-11

خَسؿیذ؛ثِ دلیل ووجَد آة ٍ ًیبص ثِ آثیبسی  هؼتمین ػغح ثبم لشاس گشفتِ دس هؼشم تبثؾ ًَس ٍ تَْیِ عجیؼی ٍ وبّؾ

 .(10)ؿىلگیبّبى اص ثبؽ سٍی ثبم دس ػغح ٍػیغ اػتفبدُ ًـذُ اػت

 
 [7]ثبؽ سٍی ثبمهحل لشاسگیشی  :10ؿىل

 

تش دس ػبلي هغبلؼِ وتبثخبًِ ثِ خبی اػتفبدُ اص ًَسگیشّبی ػمفی ثِ ػبًتی ه 75اػتفبدُ اص لَلِ خَسؿیذی ثب لغش    -5-2-12

سٍؿٌبیی. چشا وِ لَلِ ّبی  ثشایػٌَاى هىول پٌدشُ ّبی ػوَدی ٍ ًَس هلٌَػی خْت وبّؾ هلشف اًشطی الىتشیىی 

سیىِ خَسؿیذی اتالف حشاستی ثؼیبس ووتشی ًؼجت ثِ ًَسگیشّبی ػمفی داسد ٍ ػغح ووتشی سا اؿغبل هی وٌذ ثِ عَ

% اص ػغح ػمف 2% اص هؼبحت ػمف سا اؿغبل هی وٌٌذ دس حبلی وِ لَلِ ّبی خَسؿیذی حذٍد 10ًَسگیشّبی ػمفی حذالل 

سا اؿغبل هی وٌٌذ،ثِ ػالٍُ اهىبى تأهیي سٍؿٌبیی ثیؾ اص یه عجمِ اص ثٌب سا داسا ثَدُ ٍ هـىالت هشثَط ثِ آة ثٌذی ٍ  ًـت 

 .[11]ٍ چىِ وشدى ًَسگیشّبی ػمفی سا ًذاسد

 ؿیـِ گٌجذ یه ،(ثبؿذ اًذٍد ًمشُ تَاًذ هی آى داخل) آلَهیٌیَهی ٍسق لَلِ یه اص ؿذُ تـىیل ػبدُ خَسؿیذی لَلِ یه

 وِ ًلت خْت الصم اخضاء ٍ داخل دس وذس ای ؿیـِ گٌجذ یه اػت، سٍؿي ٍ ؿفبف وبهالً وِخٌغ پلی وشثي(،  اص یب )ای

 ٍاسد ثبال اص آصاد عَس ثِ ًَس ػیؼتن ایي دس .ؿَد ػبختِ هختلف ّبی اًذاصُ دس وبسایی ًَع ٍ ًلت هحل ثِ تَخِ ثب تَاًذ هی

 ثِ سٍص عجیؼی ًَس وِ ثغَسی اػت ثیـتش اًؼىبع ٍ تـذیذ ثشای داخلی یا آییٌِ داسای اًؼىبع لَلِهی ؿَد، اًؼىبع لَلِ

یش هیضاى ًَس دسیبفتی اص لَلِ .دس خذٍل صؿَد هی پخؾ فضبدس ػمفی ؿفبف ی وٌٌذُ پخؾ ثَػیلِ سػذ هی فضب ثِ ساحتی

 .[11]خَسؿیذی دس فبكلِ ای هؼیي اص پخؾ وٌٌذُ هـخق ؿذُ اػت
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 [11]هتشی اص پخؾ وٌٌذُ 5/1هیضاى ًَس دسیبفتی دس فبكلِ : 1خذٍل

 

 هتش هشثغ اػت اص لَلِ ّبی خَسؿیذی ثِ 439ثشای سٍؿٌبیی ػبلي هغبلؼِ وتبثخبًِ وِ داسی هؼبحتی ثشاثش ثب  1عجك خذٍل

هتش هشثغ هی ثبؿذ وِ دس ًتیدِ  50هیلی هتش اػتفبدُ ؿذُ اػت.ػغح سٍؿي ؿذُ تَػظ ایي لَلِ ثشاثش ثب  750لغش دّبًِ 

ػغح سٍؿي ؿذُ تَػظ لَلِ ّبی  11ؿىل ػذد لَلِ خَسؿیذی ثشای سٍؿٌبیی ػبلي هغبلؼِ وفبیت هی وٌذ. 9تؼذاد 

 خَسؿیذی دس ػبلي هغبلؼِ وتبثخبًِ سا ًـبى هی دّذ.

 
 [7]لَلِ ّبی خَسؿیذی دس ػبلي هغبلؼِػغح سٍؿي ؿذُ تَػظ  :11ىلؿ

 

ِ ٌذُ هحیظ صیؼت ٍ تـَیك وبسثشاى ثایدبد پبسویٌگ دٍچشخِ خْت افضایؾ اهىبى اػتفبدُ اص ٍػبیل ًملیِ غیش آالی -5-2-13

 اػتفبدُ اص دٍچشخِ.
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 وتیجٍ گیری: -6
ى ٍ عشاحبًی آؿٌب ثب سٍؿْبی وبّؾ هلشف اًشطی ٍ دس ًتیدِ  دس عشاحی هذسػِ هؼوبسی دس ؿْش اكفْبى ، پشٍسؽ هؼوبسا

 اسائِ عشح ّبیی ثب آػیت سػبًی ووتش ثِ هحیظ عجیؼی یىی اص اّذاف اػبػی هی ثبؿذ.

تَخِ ثِ وبّؾ هلشف اًشطی دس فضبّبی آهَصؿی ٍ ثِ خلَف فضبی آهَصؿی هؼوبساى  اص خبیگبُ ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت  

یی دس هلشف اًشطی، ایي ثٌبّب اثضاسی اػت ثشای آهَصؽ ؿیَُ ّبی كحیح عشاحی ثِ داًـدَیبى چشاوِ ػالٍُ ثش كشف خَ

 هؼوبسی ٍ تجذیل هحیظ صیؼت ٍ سٍؿْبی هلشف اًشطی ثِ دغذغِ اكلی هؼوبساى دس عشاحی.

دس هذسػِ هؼوبساى دٍػتذاس هحیظ صیؼت دس ؿْش اكفْبى خْت وبّؾ هلشف اًشطی دس هیبى ػبهبًِ ّبی غیشفؼبل 

ثیـتشیي اػتفبدُ اص ػبهبًِ ّبی خَسؿیذی ؿذُ اػت چشاوِ عجك هغبلؼبت كَست گشفتِ دس فلَل پیـیي اػتفبدُ اص ػیؼتن 

اص ػبهبًِ حَم ػشد وِ دس هیبى حَضچِ ّبی سٍی ثبم داسای ووتشیي ّبی تجخیشی ثِ دلیل ووجَد آة سٍؽ هٌبػجی ًجَدُ 

ت ػشهبیؾ ثیؾ اص یه عجمِ اص ثٌب هی ثبؿذ تٌْب ثِ هٌظَس ػشهبیؾ هلشف آة ٍ ثیـتشیي ثبصدُ هی ثبؿذ ٍ داسای لبثلی

. اص ظشفیت حشاستی خبن ثِ هٌظَس وبّؾ ثبس ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ عجمِ صیشیي ثٌب  .اتبلْبی وَچه البهتی اػتفبدُ ؿذُ اػت

لَل هختلف ًَس هَسد ًیبص هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت وِ حیبط ّبی هشوضی ػالٍُ ثش تؼذیل  دهب،سعَثت ٍ خشیبى َّا دس ف

ثِ ػالٍُ ػیؼتن ّبی هتىی ثش خشیبى عجیؼی ثبد ًیض ثِ دلیل ثبال ًجَدى ػشػت ثبد دس  ایي فضبّب سا ًیض تأهیي هی وٌٌذ

سٍص آفتبثی دس ػبل  داسای  300اكفْبى چٌذاى وبسآهذ ٍ لبثل اعویٌبى ًوی ثبؿٌذ دس حبلی وِ ؿْش اكفْبى ثب داسا ثَدى 

گلخبًِ  ٍ ػیؼتن ّبی غیشفؼبل خَسؿیذی ثِ كَست دس اػتفبدُ اص اًشطی تبثـی خَسؿیذی هی ثبؿذ پتبًؼیل هٌبػجی

ّویي عَس ضلغ خٌَثی ػبیت  .خَسؿیذی،دیَاس تشٍهت،دٍدوؾ خَسؿیذی،لَلِ ّبی خَسؿیذی ٍ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اًذ

ات لجِ ػبیت وبسایی ػبهبًِ ّبی روش ؿذُ ثِ حذاوثش دسخِ اًحشاف ًؼجت ثِ خٌَة ثَدُ وِ ثب لشاسگیشی ثٌب ثِ هَاص 5داسای 

 .سػیذُ اػت
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