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طراحی مجتمع مسکًوی بب ريیکرد بُیىٍ سبزی  -طراحی خبوٍ پبیدار

 مصرف اورشی در صىعت سبختمبن

 ، فرًَد ايودی پًر وسریه پبگرد يردیه
 ، ، هٌْدغی هٓوبزی، گسٍُ هٓوبزی ،داًؿگبُ آشاد پسدیع ْلَم تحقیقبت آذزثبیجبى غسثیداًؿجَی کبزؾٌبغی ازؾد1-

 
 ،داًؿجَی کبزؾٌبغی ازؾد ْوساى،هٌْدغی ْوساى گسایؽ غبشُ،داًؿگبُ قبنی آًکبزا تسکیِ -2            

 

 

 چکیدٌ 
اش آًجاابیی کاااِ اهاااسٍشُ رَاهاااّ ثؿااسی ٍ کؿاااَزّبی هیالاااد دز غساغاااس دًیاااب ثااب دٍ ثحاااساى ثاااصز  آ اااَدگی هحااایى    

      َ ارااِ ّػاااٌد  را تاایؼ ثااسای دغااایبثی ثااِ تکٌَ ااَضی ّاابی        شیػااو ٍ زٍ ثااِ اتواابم ثااَدى غااَلو ّاابی  ػاایلی ه

الشم ٍ ًاااَ ثاااسای اغاااانبدُ اش اًسضّااابی تجدیاااد پاااریس ًُیاااس اًاااسضی لَزؾاااید ،اًاااسضی ثااابد،اًسضی شهااایي گسهااابیی ٍ      

ثسلااای هاااَازد دیگاااس ،دز اکهاااس ًقااابو رْااابى زٍش ثاااِ زٍش دز ااااب  ا اااصایؽ اغاااو .کؿاااَز ایاااساى ًیاااص دز  ٌاااد دّاااِ  

ایااي شهیٌااِ آغاابش کااسدُ اغااو . ثااِ د یااا ایٌکااِ ایااساى اش ًُااس رنسا یاابیی ثااس زٍی کوسثٌااد          گرؾاااِ  ٓب یاْاابیی زا دز  

شزد شهااایي کاااِ ثیؿااااسیي هیاااصاى دزیب اااو ًاااَز لَزؾاااید زا دز ياااَ  زٍش دز هبّْااابی هیالاااد غاااب  دازد،ٍاقاااّ ؾااادُ 

     ِ  اغاااو   ثٌااابثسایي ثْااااسیي گصیٌاااِ ثاااسای تااابهیي اًاااسضی ّااابی هاااَزد ًیااابش ،اًاااسضی لَزؾااایدی هااای ثبؾاااد.هًٌق

آذزثبیجاابى ثااِ ٌْااَاى غاابیو هٌایاات ثااسای ایااي هجوَْااِ دازای اقلااین غااسد ٍ لؿااز هاای ثبؾااد .ایااي ًبایااِ اش               

 ااایت ایاااساى دازای شهػاااابًْبی غاااسد ٍ ياااَالًی ٍ تبثػاااابًْبی گاااسم ٍ کَتااابُ هااادت هااای ثبؾاااد.ثِ ّوااایي د یاااا      

ای گسهااابیؽ ٍ غاااسهبیؽ هکبًْااابی هیالاااد ثاااب اًاااَاِ کااابزثسی ّااابی اْااان اش هػاااکًَی    هقاااداز اًاااسضی شیااابدی ثاااس 

،ادازی،آهَشؾاای ٍ ... هااَزد ًیاابش اغااو کااِ دز قااَزت اغااانبدُ اش اًااسضی پااب  لَزؾاایدی ،ْاایٍُ ثااس قااس ِ رااَیی             

شیاابد دز ّصیٌااِ ّاابی تاابهیي غااَلو ،اش آ ااَدگی ّااَا ٍ هحاایى شیػااو ًیص،رلااَگیسی ثااِ ْوااا هاای آیااد.ّو ٌیي              

رنسا یااابیی ایاااساى ٍ اقلاااین لااابـ آى،تٌاااَِ ثػااایبز شیااابدی زا اش  حااابٌ شیػاااو هحیًااای ٍ  سٌّگااای ایجااابد   هَقٓیاااو

ًواااَدُ اغاااو ٍ ایاااي ؾاااسایى هاٌاااَِ ثػااااس هٌبغاااجی زا ثاااسای تَغااآِ گسدؾاااگسی دز ًاااَاای هیالاااد  ااایت ایاااساى  

د ایااي اهااس دز  ثَرااَد آٍزدُ اغااو  ٍ اای هابغاانبًِ ثااِ د یااا ْاادم ثسًبهااِ زیااصی قااحی  ٍ تَرااِ کااب ی ثااِ ایااي هااَاز         

کؿااَز هااب پیؿااس و ؾاابیبًی ًداؾاااِ اغااو.پسٍضُ ابنااس تیؾاای دز زاغااابی دغااایبثی ثااِ یااز يساااای راابهّ ثااب               

اغاااانبدُ اش هًب ٓاااِ ٍ ؾاااٌبلو هَناااَِ ٍ هػااابوا هسثاااَو ثاااِ آى ٍ ثاااب ثسزغااای ٍیطگااای ّااابی هًٌقاااِ ٍ ازشیااابثی      

ثْیٌااِ غاابشی هكااس  غااَلو هاای    پابًػاایا ّاابی غاابیو ٍ َْاهااا تبویسگااراز ٍ ًیااص ثااب زْبیااو اقااَ  يساااای ثااسای       

ّد  کلاای ایااي پبیاابى ًبهااِ يساااای هجاوااّ هػااکًَی ثااب ثااِ کاابز گیااسی غیػاااوْبی  ٓااب  لَزؾاایدی ٍ              ثبؾااد.

 هَازد اغانبدُ اش آى دز يساای ثٌب ٍ ّو ٌیي ثبم غجص دز رْو ثْسُ هٌدی اش هٌبثّ اًسضی هی ثبؾد.
 

 بویز ، اقلین غسد ٍ لؿز ، ثبم غجصغیػان ّبی  ٓب  لَزؾیدی ، غلَ  ّبی  اٍَ اياشگبن كلیدی: 
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مقدمٍ -1  
 هحدٍد ٍ اًسضی ثِ ًیبش ا صٍى زٍش ا صایؽ ثب اغو ٍ ثَدُ اًػبى شًدگی دز هْن ٍ اغبغی هػبوا اش اًسضی ٍ هٌبثّ ثِ اًػبى ًیبش

 ًَیي  كلی گسدیدُ غجت هٌبثّ ایي غَشاًدى اش ابقا هحیًی شیػو آ َدگی ٍ گبش ٍ ،ًنو هبًٌد  ػیلی اًسضی هٌبثّ ثَدى

 گؿَدُ ثؿس زٍی ثِ ًَ ای دزی ِ ٍ گسدد آغبش لَزؾید ٍ ثبد اًسضی هبًٌد يجیٓی هٌبثّ گس اي ولده ثِ ثسای تحقیقبت اش

 .ؾَد

ّ  ٍ  ػایلی  ّابی  غاَلو  کوجاَد  اغاو  ایابتی  ٍ هْان  ثػایبز  هَناَْی  اهاسٍش  شًادگی  دز ثحاساى اًاسضی    هٌابث

 اغاو  ؾادُ  هَرات  دیگاس  غاَی  اش آًْاب  تَغاى  ؾادُ  ایجابد  آ اَدگی ّابی   غاَ   یاز  اش اًاسضی  ًبپاریس  تجدیاد 

 ٍ هٓواابزی دزثیااؽ ٍیااطُ ثااِ اٍ َیااو یااز ٌْااَاى ثااِ پااریس تجدیااد ٍ پااب  ّاابی اًااسضی ثکاابزگیسی تااب

. ثااب تَرااِ ثااِ ایٌکااِ ْوااس قااٌبیّ ای  ااَى ًنااو زٍشی ثااِ پبیاابى هیسغااد      گیااسد قااساز تَرااِ هااَزد غاابلاوبى

 .غسهبیِ گرازی دز ثیؽ ْلن ٍ  ٌبٍزی تَریِ قبًّ کٌٌدُ ای پیدا هی کٌد 

ن غااسد ٍ لؿااز تجسیااص يساااای ثٌااب ثبیااد ثااِ ًحااَی اًجاابم پااریسد کااِ ثاااَاى اااداکهس اغااانبدُ زا      ثااب تَرااِ ثااِ اقلاای 

 اش اًسضّبی يجیٓی کسد.

هاای  غااجص ثاابم ٍ لَزؾایدی  ّابی  گاسهکي  ةآ لَزؾاید دز  يجیٓای  اًاسضی  اش اغااانبدُ دزهااَزد کلاای ثحا  

ِ  هَرجابت  های تاَاًین   اهکبًابت  ایاي  اش اغاانبدُ  ثاب  ثبؾاد.    اساّن  زا غابلاوبى  زد اًاسضی  هكاس   غابشی  ثْیٌا

ّو ٌااایي ایاااي تحقیااای ثاااِ ثسزغااای هصایااابی ٍهٓبیااات اغاااانبدُ اش  اٍَ ابویاااز دز ًوااابی غااابلاوبى ،        .کٌاااین

رْاااو گیاااسی پبًاااا ّااابی  اٍَ ابویاااز دز ًواااب، ادغااابم پبًاااا ّااابی  اٍَ ابویاااز ثاااسای پَؾاااؽ ّااابی هیالاااد    

 غبلاوبى هی پسداشد.

ٌبغاات ثااب اقلااین غااسد ٍ کَّػااابًی ؾااْس تجسیااص       پااع اش آى زاّکاابز ّاابی يساااای اقلیواای ثٌبّاابی هػااکًَی ها      

ٍ تااابویس ایاااي زاّکبزّاااب دز کااابّؽ هكاااس  غاااَلو ّااابی  ػااایلی هاااَزد ثسزغااای ٍ تجصیاااِ ٍ تحلیاااا قاااساز هااای  

 گیسد.

    ِ ِ    زٍؼ تحقیااای ثاااِ قاااَزت کااابزثسدی ٍ هًب ٓااابت کابثیبًااا ای  ای گاااسداٍزی ؾااادُ اغاااو. هًب ٓااابت کابثیبًااا

 هستجى ٍ ّو ٌیي هاَى هکاَة ؾدُ . ْجبزت اغو اش :هداز  ٍ اغٌبد ٍ کات ٍ هقبالت
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بیبن مسئلٍ  -2  
ِ  دازد هٓوابزی  یاز   سٌّا،،  یاز  تنکاس،  یاز  زٍح، یاز  غاسشهیٌی  ّاس »  تاداٍم  ثبیاد  ٍ اغاو  تاداٍم  قبثاا  کا

 (1374هیسهیساى،«)پیداکٌد

 يای  کااِ  هبغاو  للاای  سآیٌاد  يجیٓاای، ٍ اراواابْی اقاكابدی،  هحاایى ثاب  غاابشگبز هٓوابزی  پبیاداز،  هٓوابزی 

 اقااا غااِ .ثیٌااد هاای آغاایت اااد کواااسیي ثااِ ثااسدازی ٍثْااسُ غاابلو شهاابى يااَ  دز جیٓاای،ي هٌاابثّ آى

 هكااس ، ؽّکااب ثااب هٌبثّ،کااِ هكااس  دز رااَیی قااس ِ :هیؿااَد هًااسح دزهٓواابزی پبیاادازی ثااسای اغبغاای

ّ  ثبشیب او  ٍ هجادد  اغاانبدُ  ِ  يجیٓای  هٌابث ِ  کابز  ثا  ثساغابظ  يسااای  دازد، غاسٍکبز  غابلاوبى  دز ؾادُ  گس اا

 هًااسح شیػااو هحاایى ثااس آى تاايویسات ٍ ثٌااب غاابلاي  سآیٌااد تحلیااا ثااسای زا ٍؾاایز کااِ ت، ایااب ِ سلاا

 .دازد توسکص يجیٓی رْبى ٍ اًػبى ثیي تٓبها ثس کِ اًػبًی، يساای آلس دغو ٍ هیکٌد

ِ  اغاو  هنْاَهی  پبیادازی  ِ  ثیؿااس  کا ِ  زٍؼ یاز  ازشؼُ اًاداش  ٌْاَاى  ثا   سآیٌاادی ٍ ؾاَد  های  ثاسدُ  کابز  ثا

 . اغو تکساز قبثا

ِ  پبیادازی   تابهیي  دز آیٌادُ  ّابی  ًػاا  ّابی  قبثلیاو  ثاسدى  ثایي  اش ثادٍى   ٓلای  ّابی  ًیابش  آٍزدى ثاس  هنْاَم  ثا

ُ .اغاو  لاَد  ّابی  ًیابش  ِ  پبیاداز  ٍاضُ اهاسٍش ِ  رْابًی  تَقاید  ثاسای  گػااسدُ  ياَز  ثا ِ  کابز  ثا ِ  های  گس اا  ؾاَدک

ِ  دٍز یٌادُ آ تاب  ثاَاًٌاد ً هاب تَ يجیٓای  ٍ اًػابًی  ّابی  ًُابم  ىآ دز  کابهی  ٌاَش ّ پبیادازی  ایادُ .دٌّاد  ایابو  اداها

 َ ِ  ٍ گاًَگی  هٌٓابیی  دز  ٍ ثاَدُ  ًا  ایاي  دز تٌْاب  اغاو  گیاسی  ؾاکا  ااب   دز ّو ٌابى  ىآ کابزگیسی  ثا

 تااداٍم یٌاادُآ دز تَاًااد هاای کااِ ً ااِآ"یٌٓاای کٌااًَی هٌٓاابی ثااب پبیااداز ٍاضُ کااِ اغااو الیااس دّااِ  ٌااد

 اااب ای دز هٌاابثّ اش گیااسی ثْااسُ ثااس تبکیااد ٍ اغااو پَیااب هنْااَهی پبیاادازی. اغااو کااسدُ پیاادا یبثاادکبزثسد

ِ .دازد گبزدهبًا  ِ  تَرا ِ  آة ًُیاس  هحاا  اکَ َضیاز  ّابی  هحادٍدیو  ثا  يجیاو  ثاب  غابشگبز  ٍ هاٌبغات  َّا،تَغآ

 ِ ِ  ثااسای هٌبغاات ّاابی زٍؼ ثَهی،اثااداِ هكاب    ٍ هااَاد اش هٌبثّ،اغاانبدُ  دز رااَیی قاس   ًُیااس ایاابت اداها

ٍ  ٍ قٌابت  ُ  ٍ گاا  اش اغاانبدُ  ثابدگیس ِ  ّاد   ثاب  گیاب ِ ه ًُیاس  کان  ایجابد  ٍ ّاَا  تَْیا  ْواَهی  ّابی   هاب  دز ًجاَ

ِ  ّوگای  ّاب  ؾاْس  ٍاياسا    دز تاَاى  های  زا پبیادازی . اًاد  ثاَدُ  پبیادازی  ایاي  هاَوسدز  َْاهاا  اش ّابیی  ًوًَا

ِ .ا وللای  ثایي  غاً   دز .ثیؿاید  تحقای  هیالاد  ّابی  هقیابظ  ٍ غاًَح   هلاا  غابشهبى  شیػاو  هحایى  ثسًبها

ِ  ٍ UNEP هاحاد  ٍ  ا وللای  ثایي  اتحبدیا  پبیادازی  هنْاَم  وثػا  ٍ گػااسؼ  قادد  دز IUCN يجٓیاو  انا

 دز کؿااَزّب ثسلاای دز ٍ اًااد یب اااِ تؿااکیا پبیااداز تَغاآِ ؾااَزاّبی ٍ ّااب کویاااِ هلاای غااً  دز.ّػاااٌد

ِ  تٓسیاد  دز.ثبؾاد  هاای هًاسح  ًیاص  ّاب  ایب ااو غاً   ِ  ثبؾااد آى ثْااس  پبیدازؾاابید تَغآ  ٍ غاابدُ تٓسیاد  ثا
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ِ  گاسدد  ثػاٌدُ  گاسا   سایٌاد  ُ  دز کا ِ  ًُابم  ز اب ِ "دٌّاد  ازًُسقاس  هاد  زا هادت  ثلٌاد  ایاي  گسایبًا  ىآ پبیاداز  تَغآ

 ِ ِ  ًاَ ِ  ّػاو  تَغآ  اقالی  ّاد  .ثیؿاد  ثْجاَد  هادت  ثلٌاد  دز زا اکَ اَضیکی  ّابی  ًُابم  ٍ اًػابى  غایهو  کا

 ثْاااس ادازُ ٍ انااٍ ی ّوااِ ثااسای شًاادگی غااً  ازتقااب  اغبغاای،ثْجَد ّاابی ًیاابش پبیااداز،تبهیي تَغاآِ

ِ .ثبؾاد  های  تاس  غآبدتوٌد  ٍ تاس  اهاي  ای یٌادُ آ ٍ ّاب  اکَغیػاان   ٍ دقیای  تنکاس  ثادٍى  تَاًاد  ًوای  ازپبیاد  تَغآ

 .ثیب اد اتنبق اًػبًی اهکبًبت اااػبة

 ِ ِ  شیػاو  هحایى  ٍ اًػابى،اراوب ِ   سایٌاد  دز اقالی  ازکابى  ٌْاَاى  ثا ِ  اهاَز  پبیاداز  تَغآ  ازتجابو  دز ٍ داؾاا

 .دازًد قساز دیگس یز ثب

 

 اَمیت ي ضريرت اوجبم تحقیق -3
ِ  اًػابى  ًیابش  ّ  ثا  زٍش ا اصایؽ  ثاب  اغاو  ٍ ثاَدُ  اًػابى  شًادگی  دز نهْا  ٍ اغبغای  هػابوا  اش اًاسضی  ٍ هٌابث

ِ  ًیابش  ا اصٍى  ّ  ثاَدى  هحادٍد  ٍ اًاسضی  ثا  هحیًای  شیػاو  آ اَدگی  ٍ گابش  ٍ ،ًناو  هبًٌاد   ػایلی  اًاسضی  هٌابث

ّ  ایاي  غاَشاًدى  اش ابقاا  ِ  ثاسای  تحقیقابت  اش ًاَیي   كالی  گسدیادُ  غاجت  هٌابث ّ  گاس اي  لادهو  ثا  هٌابث

 .ؾَد گؿَدُ ثؿس زٍی ثِ ًَ ای دزی ِ ٍ گسدد آغبش لَزؾید ٍ ثبد اًسضی هبًٌد يجیٓی

 ٍ  ػاایلی ّاابی غااَلو کوجااَد اغااو ایاابتی ٍ هْاان ثػاایبز هَنااَْی اهااسٍش شًاادگی دز اًااسضی ثحااساى

 ّ  هَرات  دیگاس  غاَی  اش آًْاب  تَغاى  ؾادُ  ایجابد  ّابی  آ اَدگی  غاَ   یاز  اش اًاسضی  ًبپاریس  تجدیاد  هٌابث

ِ  پاریس  تجدیاد  ٍ پاب   ّابی  اًاسضی  ثکابزگیسی  تاب  اغاو  ؾادُ  ِ  ٍ َیاو ا یاز  ٌْاَاى  ثا  دزثیاؽ  ٍیاطُ  ثا

 . گیسد قساز تَرِ هَزد غبلاوبى ٍ هٓوبزی

 ٍ کاي  گاسم  َّا،لَزؾایدی  ّابی  گاسهکي  اة ًُیاس  يجیٓای  ّابی  اًاسضی  اش اغاانبدُ  دزهاَزد  کلای  ثحا  

ِ  ٍ ثاسق  تَ یاد  دز ثابد  ٍ لَزؾایدی  اًاسضی  اش ٍاغاانبدُ  کاي  غاسد  ّاَا   غاجص  ثابم  ٍ تسٍهات  دیاَاز  ،غابهبً

 ِ ِ  هَرجابت  تاَاًین  های  اهکبًابت  يایا  اش اغاانبدُ  ثاب  ؾادُ  پسدالاا  غابلاوبى  دز اًاسضی  هكاس   غابشی  ثْیٌا

 .کٌین  ساّن زا
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 اَداف كلی -4

بش ٍ ااااداقا اغاااانبدُ دز ، غااابلو ٍ غااااواااا ٍ ًقاااا ّااابی  ػااایلی دز تَ یاااد هكاااب   ،  ااااداقا هكاااس  اًاااسضی 

 .دٍزُ ثِ کبزگیسی غبلاوبى

 .ثْاسیي اغانبدُ اش هكب   قبثا ثبشیب و ٍ یب قبثا ثبشغبشی - 

 .اغانبدُ ثِ الیِ اٍشى قدهِ هی زغبًٌد غبلو ٍکِ دز  هَاد ؾیویبیی اراٌبة اش هكس  کلیِ- 

 .ّبی کِ هٓوَالً هحدٍدیو دازًد يساای ثسای اداکهس اغانبدُ اش ًَز زٍش اای دز هکبى  -

ثااِ کاابز گیااسی اهکبًاابت، ثااسای تَْیااِ يجیٓاای، دز  اابز َة یااز ثسًبهااِ کلاای ، تٌُااین ؾااسایى هحیًاای کااِ               -

 .ًدُ ٍ آغبیؽ زا ثِ اداکهس غَق دّداًسضی زا ثِ اداقا زغب

 .اٍقبت ثسای دزیب و گسهب ٍ غسهب، دز اغلت  اًسضی لَزؾیدی ّبی اًنٓب ی ثْاسیي اغانبدُ اش ؾیَُ -

 .ايویٌبى اش زٍؾْبی کٌاس  غبدُ ٍ غیس پی یدُ دز غبلاوبى - 

 .آٍزد  ثِ دغو اًسضی ا کاسیکی ّب ٍ هَقٓیاْبیی دز ثػاس يسح کِ ثاَاى دز آى یب اي ؾیَُ- 

 .هٌد ؾد ؾٌبغبیی اغآدادّبیی کِ ثاَاى اش اسازت شهیي ثْسُ- 

 .اداقا غبشی هكس  آة، تكنیِ  بنیة ٍ ثِ کبزگیسی هجدد آى - 

ثااب هكااب   غاایو ٍ زٍؾااْبی رواااّ آٍزی      هحَيااِ غاابشی   اااداقا غاابشی اش دغااو دادى آة ثاابزا ى ثااب تقلیااا      - 

 .هٌبغت آة

 سئًاالت تحقیق - 5
 داد؟ کبّؽ زا  ػیلی ّبی غَلو اش اغانبدُ يجیٓی ّبی اًسضی اش اغانبدُ ثب تَاى هی آیب

 دازد؟ تبویس اًسضی هكس  کبّؽ دز هحیى ثب غبشگبز يساای ٍ آٍزد ثَم هكب   اش اغانبدُ آیب

 

 فرضیٍ تحقیق -6
 داد؟ کبّؽ زا اًسضی هكس  تَاى هی اقلین ثب ّوػبش يساای ٍ غجص ثبم يساای ثب

ِ  ثاب  ِ  تَرا ِ  کَّػاابًی  ٍ غاسد  اقلاین  ثا ِ  تاب  يسااای  ایاي  تَغاى  تجسیاص  هًٌقا  اغاانبدُ  يجیٓای  اًاسضی  اش هیااَاى  ااد   ا

 ثسد؟ ثْسُ ٍ کسد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 ريش گردآيری -7
 ٍؾْبی تحقیی هَزد ًُس اغانبدُ ْجبزتٌد اش: تحقیی ثِ زٍؼ تسکیجی )تحلیا هحاَا،ْلّی(ز

ْجااابزت اغاااو اش :هاااداز  ٍ  ای هًب ٓااابت کابثیبًاااِگاااسداٍزی ؾااادُ. ای  هًب ٓااابت کابثیبًاااِثاااِ قاااَزت کااابزثسدی ٍ 

 اغٌبد ٍ کات ٍ هقبالت هستجى ٍ ّو ٌیي هاَى هکاَة ؾدُ .

 

 پبیداری -8

هاااییدی دز شثااابى اًگلیػااای ثاااِ کااابز گس ااااِ ؾااادُ اغاااو ٍ اش زیؿاااِ التااایي         1390اش غاااب   sustain ٓاااا 

«sub » ٍ «tcncrc»      ثاااِ هٌٓااای ًگاااِ داؾااااي ٍ یاااب ًگاااِ دازی کاااسدى اغاااو. نو ًبهاااِ اکػااانَزد غااابثقِ قااانو

«sustainable »  هیسغااابًدٍ آى زا ثاااِ اؾاااکب  هیالاااد هٌٓااای هااای کٌاااد،اهب دز ایاااي ٍاضُ        1400زا ثاااِ اااادٍد

کاابزثسد پیاادا کااسدُ اغااو    "پبیاادازی"یااب "آً ااِ کااِ هاای تَاًااد دز آیٌاادُ تااداٍم یبثااد،     "یٌٓاای ثااب هٌٓاای کٌااًَی آى  

ٍ ....، تسرواااِ  "ثاااب دٍام "،  "ربٍیاااداى"،  "اغااااَاز"،  "ثااابقی"،  "ثاااب وجااابت "،  "داوااان"،  "پبیاااب"ٍ دز  بزغااای ثاااِ  

 (.1383،62ؾدُ اغو.)غنییی ،

 (.1388،9بى ًیبشّب دز آیٌدُ ،پبیدازی گَیٌد.)آ ي آٍزدى ًیبش کًٌَی زا ثدٍى تبویس ثس تَاى ثسآٍزدى ّو

 

 معمبری پبیدار -9
هٓوااابزی شیػاااو »یاااب « هٓوااابزی پبیاااداز»کااابزثسد هنااابّین پبیااادازی ٍ تَغااآِ پبیاااداز ،هجحهااای زا ثاااب ًااابم    

دز هٓوااابزی گؿاااَدُ اغاااو.هٓوبزی پبیاااداز یاااز زٍؼ يسااااای اغاااو کاااِ ثاااِ تحلیاااا هكاااس       « هحیًااای

ی هكااس  هٌاابثّ تجدیااد پااریس هاای پااسداشد .ٍ اَْاابز هاای دازد کااِ آً ااِ        هٌاابثّ تجدیااد ًبپااریس ٍ ثْیٌااِ غاابش   

ثاااسای ثقاااب ًیااابش دازیااان زا هااای تاااَاى اش هحااایى شیػاااو )يجیٓاااو (ثاااِ دغاااو آٍزد.هٓوااابزی پبیااادازی ایاااي    

اقیقااو زا تَقااید هیکٌااد کااِ هااب هاای تااَاًین ثااب دغاسغاای ثااِ هٌاابثّ يجیٓاای کااِ اغاابظ ٍ ثٌیاابى دًیاابی هااب         

  (.1382ا للی کٌین )ااودی ،ّػاٌد  هبّبی هَزد ًیبشهبى ز

زیؿااِ ّاابی اقاالی ًْهااو انااٍ هحاایى شیػااو ٍ هٓواابزی پبیااداز ثااِ قااسى ًااَشدُ ثسهیگسدد.راابى زاغااکیي            

،ٍیلیاااابم هَزیع، ساًااااز  َیاااادزایو،زی بزد زارااااسشاش پیؿااااگبهبى ًْهااااو هٓواااابزی پبیااااداز هحػااااَة هاااای 

 (.1983ؾًَد.)زارسش،
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ص دازد کاااِ هااای تَاًاااد ثاااِ پبیااادازی ثٌاااب ثاااِ هٓوااابزی پبیاااداز تْٓااادی ًػاااجو ثاااِ تَغااآِ غااابلاوبًْبی غاااج

قاااَزت کبغااااي اش ّصیٌاااِ ّااابی رااابزی ًگْااادازی ٍ ا اااصایؽ ياااَ  ْواااس هنیاااد غااابلاوبى اش يسیااای رْاااو  

 (.1983دادى ثِ ؾکا ٍ ؾوبیا غبلاوبى ٍ غبشهبى آى کوز کٌد)زارسش،

 ثاااِ ٍراااَد آهااادُ اغاااو کاااِ تقبناااب  BREEAMثاااسای ازشیااابثی هَ قیاااو هیاااصاى پبیااادازی هٓوااابزی هبًٌاااد  

ثاااسای هٓوااابزی غاااجص دز ثااابشاز هكاااس  غااابلاوبى تؿاااَیی ًوبیاااد.ایي ازشیااابثی ثاااس اغااابظ غاااِ ٍیطگااای پبیاااِ  

 قَزت هی گیسد:

 ا د(ازشیبثی ثٌیبدی کِ ثِ دزرِ هحیًی ثَدى غبلاوبى تَرِ دازد.

 ة(يسح تدازکبت دز غبلاوبى 

 ج(هدیسیو ٍ ارصای غبلاوبى 

بًدى ٍاکٌؿااْبی ًااب هًلااَة دز هحاایى اياااسا  ٍ     ایااي ازشیاابثی ّااب ثااِ هٓیاابز ّاابی  ااَق ٍ ثااِ اااداقا زغاا          

هحاایى کااسُ شهاایي تَرااِ داؾاااِ دز اااب ی کااِ ثْاااسیي ؾااسایى ،آغاابیؽ دز دالااا غاابلاوبى ایجاابد هاای              

کٌااد  ااسا کااِ هٓیاابز ّاابیی آى دز شهیٌااِ ثااِ کاابز گیااسی اًااسضی ،شهاایي ،آة،هكااب  ،اوا ٍ ًقااا ٍ آ ااَدگی             

 (.1382،غیهو زٍح ٍ رػن ٍ هدیسیو هی ثبؾد.)ااودی،

ٓواابزی پبیااداز ثااب تَرااِ ثااِ ؾااسایى اقلیواای ّااس ثػاااس ٍ ّااس شیػااو هحیًاای قبثلیااو تنییسثااِ لااَد هاای              ه

دّاااد ٍ ّاااس راااب کاااِ غااابکي هیؿاااَد ثاااِ زاااااای ٍ ثاااِ ثْااااسیي قاااَزت هوکاااي دز قااادد تٓبهاااا غااابشًدُ ٍ  

هحاایى ايااسا  ثااس هاای آیااد ٍ ثااب زْبیااو اقااَ  ٍیااطُ ای کااِ ّااص اقلیواای دز الایاابز هٓواابزی قااساز گیااسد               

لی آى ثیااااس زا ًیاااص دز يسااااای هاااد ًُاااس قاااساز دّاااین هٓوااابزی هنااابّین هحااایى رٌجاااِ ّااابی   هنااابّین اقااا

هٌٓااَی هحاایى شًاادگی اًػاابى ثااِ ٍااادتی غجااس قبثااا تنکیااز هاای زغااٌد کااِ ایااي ٍااادت هاهااوي پبیاادازی          

هٓواابزی لَاّااد ثااَد تٓاابزینی کااِ پااع يساااای اکَ َضیااز ؾاادُ اغااو ثااس هنْااَم َّیااو هحیًاای تبکیااد             

 دازد.
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 دَىدٌ معمبری پبیدار اجسا تشکیل- 1جديل

 .محیط3 .مىببع2 .تکىًلًشی ي مًاد1 اصًل

 

 يیصگی َب

 

 غیهو 1 ثس هجٌبی  ؾسایى غبیو 1 ثبدٍام 1

 قبثا غکًَو 2 تحو تبویس ّصیٌِ ّب )ْولکسدی/ سلِ ایبت( 2 اقاكبدی 2

َس یو اراوبْی  3 دز دغاسظ ثَدى 3 ًگْدازی کن 3

 /اقَ ی

 قبثا تجدید 4

 

ایوٌی ٍ  4 يجیٓی)هًلَة( ًیسٍّبی 4

 اهٌیو)انبَای(

 (36،1390هٌجّ : ) اتوي،

 اصًل معمبری پبیدار -11
 ّوػبشی ثب اقلین ٍ ثْیٌِ غبشی هكس  اًسضی  -

 َّیو هٌدی ٍ ّوػبشی ثب لكَقیبت  سٌّگی ٍ اراوبْی غبکٌبى ّس ثَم -

 ّوػبشی ثب هحیى شیػو ٍ انٍ اکَغیػان ّب -
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 فرآیىد طراحی پبیدار -11
 فرایىد طراحی پبیدار -2جديل 

  

شننننىبخت 

 مکبن

يساااای پبیااداز ثااب ؾااٌبلای اش هکاابى هًااسح هاای ؾااَد شیااسا اگااس هااب ثااِ هػاابوا َسیااد هکاابًی اػبغاایو          

داؾاااِ ثبؾااین هاای تااَاًین ثاادٍى تیسیاات دز آى غاابکي ؾااَین .ؾااٌبلو هکاابى هبًٌااد رْااو ًااَز یااز              

اسغاای ّااب زا ًیااص   غاابلاوبى ثااِ يساااای کوااز کااسدُ ٍ ثبْاا  هحب ُااو هحیًاای هاای ؾااَد ٍ اااای دغ         

 آغبًاس لَاّد کسد.

ارتبننبب بننب  

 محیط

دز يسااااای غااابیو کاااِ  اااِ دزٍى ؾاااْس ٍ  اااِ دزٍى ؾاااْس ٍ  اااِ دز هحااایى يجیٓااای تاااس ثبؾاااد،يساای    

ّوبٌّاا، ثااب يجیٓااو ثبشگؿااو ثااِ شًاادگی هحیًاای زا دز لااَد دازد ٍ تاابویسات يساااای ثااِ هااب کوااز هاای          

 کٌد کِ  هبیی يجیٓی داؾاِ ثبؾین.

شننننىبخت 

فرایىنننندَب

 طبیعیی 

دز يجیٓاااو اتی ااای ٍراااَد ًدازد.تَ یاااد یاااز ازگبًیػااان غااارا زا ثاااسای دیگاااسی  اااساّن هااای غااابشد ٍ ثاااِ     

ْجاابزتی غیػااان ّاابی يجیٓاای  سلااِ ثػاااِ ای دازًااد.ثب کاابز ثااب  سایٌاادّبی شًاادُ هااب ثااِ ًیاابش گًَااِ ّااب            

گی ااااااسام گااارازدُ ٍ ثاااب يسااااای ای کاااِ ثاَاًاااد لاااَد زا دز  سلاااِ يجیٓاااو قسازدّاااد،يساای زا ثاااِ شًاااد 

 ثبشگؿو هی دّین.

شننننىبخت 

تننننبتیرات  

 محیطی

يسااااای پبیاااداز کَؾؿااای رْاااو داؾااااي ؾاااٌبلای اش تااابویسات هحیًااای ثاااب ازشیااابثی غااابیو اغاااو.تبویسات  

هٌناای هحاایى هاای تَاًااد ثاااب کاابزایی اًااسضی تجدیدپااریس ،تکٌَ اااَضی غاابلابزّب ٍ اًایاابة هكااب   پبیاااداز           

 تینید پیدا کٌد.

شننننىبخت 

 مردم

سُ ٍغاایٓی اش  سٌّاا، ّب،ًػااا ّب،هااراّت ٍ ْاابدات هسدهاای کااِ آى زا ثااِ کاابز         يساااای پبیااداز ثبیااد گػااا   

هاای ثسًااد ٍ یااب دز آى غاابکي هاای ؾااًَد زا هااَزد تَرااِ قااساز دّااد ٍ ایااي ًیبشهٌااد اػبغاایو ثااِ ًیبشّاابی           

 هسدم ٍ ربهِٓ اغو.

 ًگبزًدُ اش (www.Iran.Eng.comهٌجّ:ثساغبظ )
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 در زمیىٍ پبیداری راَکبر َبی حبصل از مطبلعبت  -12
 يساای تساظ ّب ٍ ایبو ّب ٍ ثبهی غجص ثسای ٍااد ّبی هػکًَی -

 ّوبٌّگی ثب ٍیطگی ّبی اقلیوی غبیو اش يسیی  حبٌ داؾاي َْاهلی هبًٌد رْو گیسی ثٌب  ٍ ... -

 اغانبدُ اداکهسی اش پٌجسُ ّب ی زٍ ثِ رٌَة ثب تَرِ ثِ رْو تبثؽ لَزؾید -

 

 اغانبدُ اش ًَز رٌَة دز  هبّب -1ؾکا 

 1385هبلر:ؾقبقی،

يساای ثبش ؾَّب ثِ قَزت ْسیم ٍ کؿیدُ رْو ثْسُ هٌد غبلاي توبهی  هبّبی لبًِ لكَقبٌ ًؿیوي اش ًَز  -

 يجیٓی ٍ يساای غبیجبًْب ی هٌبغت

ب و آة ّبی هكس ی ثسای تَرِ ثِ رصویبتی ًُیس ّدایو آة ثبزاى اش ثبم ّب ثِ دالا  هبی غجص هجوَِْ ٍ ًیص ثبشی -

 آثیبزی  هبی غجص هَرَد دز پیؽ ثیٌی هػیس آة ثِ يس  ثبغْبی هَرَد دز هًٌقِ 

اغانبدُ اش ثیؿی اش شثب ِ ّب پع اش تنکیز رْو تبهیي غَلو ٍ گسهبیؽ ٍااد ّب ٍ لو ٌیي پػوبًد اسـ  -

 دزلابى ثسای ایجبد غَلو)شیػو تَدُ(

غلَ ْبی لَزؾیدی دز ًوبّب ٍ ثبشؾَّب،غبیجبى ّب،ثبم ٍ ّو ٌیي اغانبدُ اش  اغانبدُ اش اوس لَزؾید ٍ ثْسُ گیسی اش -

پبًا ّبی  اٍَ ابویکی دز  هبّبی ثبش ثسای غسهبیؽ ٍ گسهبیؽ غبلاوبى ٍ تَْیِ هًجَِ لَزؾیدی ٍ تَ ید ًیسٍی 

 ثسق ٍ اای ایجبد دزآهد شایی ثسای کبزثساى

 کبزثسد اًسضی لَزؾیدی دز ثیؽ غبلاوبى هی ثبؾد.گسهبیؽ غبلاوبى تَغى لَزؾید ،اٍ یي ٍ اقلی تسیي  -

غیػان ّبی گسهبیؽ لَزؾیدی ثس هجٌبی ًَِ غیب  َّا یب هبیّ،کِ دز کلکاَز ّبی لَزؾیدی گسم هی ؾَد ثِ دٍ  -

ًَِ ْودُ تقػین ثٌدی هی ؾَد:ّس دٍ ًَِ اش ایي غیػان ّب اًسضی تبثؿی لَزؾید زا روّ آٍزی ٍ ررة کسدُ ٍ 

اش لَزؾید زا رْو تبهیي گسهبیؽ هػاقیوبٌثِ  هبی داللی غبلاوبى اًاقب  هی  اسازت ثِ دغو آهدُ
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دٌّد.اغانبدُ اش ایي غیػان ّب هٌجّ اًسضی ثی پبیبى ٍ ازشاى لَزؾیدی یکی اش هصایبی غیػان ّبی لَزؾیدی هی 

 ثبؾد ٍ تْدیدی ثسای هحیى شیػو ثِ ؾوبز ًوی زٍد.

ثِ اقلین غسد ٍ کَّػابًی ٍ ًیبش آى ثِ اًسضی شیبد، غیػان تسکیجی غیػان هٌبغت ثسای هجوَِْ هػکًَی ثب تَرِ 

 هی ثبؾد.

 تٓسید غیػاوْبی تسکیجی

دز ایي غیػان اش ّس دٍ غبهبًِ ایػاب ٍ پَیب ثِ يَز ّوصهبى اغانبدُ هی ؾَد.یٌٓی ثِ غیس اش ارصای اقلی غبلاوبى 

یکی هَزد ًیبش ًیص ثِ غبلاوبى انب ِ هی ؾَد.ثٓد اش ثِ ٌَْاى غبهبًِ ایػاب ، ٌْبقس ٍ غبهبًِ ّبی هکبًیکی ٍ ا کاس

قساز گیسی هٌبغت ثٌب دز غبیو ثب تَرِ ثِ ثسًبهِ  یصیکی هجوَِْ اش اًَاِ گًَبگَى غبهبًِ ّبی ایػاب هی تَاى 

 اغانبدُ کسد.

 غیػاوْبی غیس  ٓب  تٓجیِ ؾدُ دز هجوَِْ ؾبها:

یؿی اش غبلاوبى قساز داد تب ثِ يَز کبها اش ًَز رٌَة ثْسُ رْو گسهبیؽ ٍ غسهبیؽ ٍااد ّب هی تَاى آًْب زا دز ث

 گیسًد.

توبهی پٌجسُ ّب زا دز توبهی نلّ ّب اش ًَِ دٍ ردازُ اًایبة هی کٌین  َى هبًٌد ْبیی ْوا کسدُ ٍ ثبْ  کبّؽ 

   ثب اتی  گسهب دز شهػابى ٍ غسهبی دالا غبلاوبى دز تبثػابى هی ؾَد ٍ ّو ٌیي کد ٍ دیَاز ّب زا اش هكب

َس یو اسازتی ثبال اًایبة هی کٌین کِ دز شهػابًْب گسهب زا دز لَد ذلیسُ هی کٌد ٍ دز تبثػابًْب ثبْ  لٌز 

 غبشی اتبقْب هی ؾَد.

هَازد اؾبزُ ؾدُ دز غبهبًِ ّبی ایػاب ثیؿی اش اًسضی هَزد ًیبش هجوَِْ زا تبهیي هی کٌٌد ٍ اش اتی  اًسضی دز 

اداهِ ثسای تکبها ایي غبهبًِ اش غیػاوْبی  ٓب  لَزؾیدی ثْسُ هی گیسین.ثدیي هجوَِْ رلَگیسی هی کٌٌد دز 

تستیي اش غلَ ْبی  اٍَ ابویز ثسای تَ ید ثسق ٍ تبهیي اًسضی اغانبدُ هی کٌین.غلَ ْبی  اٍَ ابویز زا هیاَاى ثِ 

اای کسد ٍ یب ثِ قَزت ؾکا ّبی هیالد دز هجوَِْ ثِ کبزثسد هیاَاى آًْب زا ثِ قَزت یز پبز ِ ثب غبلاوبى يس

 هجصا ثِ ؾکا هصزِْ لَزؾیدی ثب هقیبظ کَ ز دز ًصدیکی هجوَِْ زاُ اًداشی کسد.

دز قَزت يساای غیػان ثِ زٍؼ یکپبز ِ هی تَاى آى زا یکپبز ِ ثب ثبم ،ًوب ٍ یب ثب غبیِ ثبى ّب يساای کسد ٍ ی دز 

ثِ د یا يساای ّوصهبى ثب غیػان ّبی غیس  ٓب  اقلین غسد ثِ د یا ایٌکِ ثبم غبلاوبًْب هػً  هی ثبؾدٍ ًیص 

لَزؾیدی ثْاسیي زٍؼ يساای یز پبز ِ ثب ثبم اغو تب ّن ًَز لَزؾید زا ثِ ثْاسیي ؾکا دزیب و کٌٌد ٍ ّن اش 

 ًنَذ آ ابة ثِ دالا غبلاوبى رلَگیسی هی کٌد ٍ هها ْبیی ثبم ْوا هی کٌد.
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بهبًِ ّبی لَزؾیدی ایػاب ٍ پَیب دز ّوبٌّگی کبها ثب یکدیگس ثٌبثسایي ثْاسیي کبزآیی شهبًی ابقا هی ؾَد کِ غ

 يساای ٍ ارسا ؾًَد.

 غیػان  ٓب  تٓجیِ ؾدُ دز هجوَِْ:

ًحَُ ی قسازگیسی ٍ تٌُین شاٍیِ ٍ ؾیت پبًا ّبی لَزؾیدی ثسای ّس ؾْس ٍ هًٌقِ هانبٍت هی ثبؾد شیسا هیصاى 

یصاى تبثؽ لَزؾیدی دز ًَاای هیالد ثِ ْسل دزیب و اًسضی لَزؾیدی دز ًقبو هیالد یکػبى ًیػو ٍ ه

رنسا یبیی آى هًٌقِ ثػاگی دازد ٍ دز ًایجِ شاٍیِ ٍ ؾیت پبًا ّبی لَزؾیدی اش زٍش ْسل رنسا یبیی هحا هَزد 

 ًُس ٍ ًیص ازشیبثی هیصاى تبثؽ ّبی دزیب ای ٍ هیصاى ثبزؼ آى هحا قبثا هحبغجِ هی ثبؾد.

( دزرِ ْسل ؾوب ی اش  38،0.4(دزرِ يَ  ؾسقی ٍ ) 18، 46رنسا یبیی ) ثسای ههب  ثسای ؾْس تجسیص ثب هیاكبت

( هاس اش غً  دزیب ٍ ّو ٌیي هیصاى تبثؽ لَزؾیدی ثِ 1561( تب )1348ًكد ا ٌْبز گسیٌَیچ ٍ ازتنبِ تقسیجی )

ف کسد ( کیلٍَات غبْو ثس هاس هسثّ دز زٍش هی تَاى رْو گیسی هًلَة پبًا ّب زا هؿی38تب  4.5يَز هیبًگیي )

کِ دز تجسیص ایي رْو گیسی زٍ ثِ رٌَة هی ثبؾد ٍ ًیص ؾیت هٌبغت ثسای پبًا ّب تقسیجبً ثساثس ثب ْسل رنسا یبیی 

 دزرِ اغو. -10+ ٍ 10هحا ثب یز تلساًع 

% اداکهس اًسضی 95ایي ًَِ  یدهبى ثْاسیي ًَِ تٓبد  تجدیا اًسضی زا دز يَ  غب  ایجبد کسدُ ٍ هی تَاى ادٍد 

 (1391ثدغو آٍزد.)دشم پَز،ثْصاد، لسٍری زا

 

غلَ ْبی لَزؾیدی 2ؾکا   

 www. collegeprozheh.ir                 هبلر:     

ثب ا صٍدى غیػاوی هٓسٍ  ثِ غیػان تجسید ررثی ثِ غیػان ّبی لَزؾیدی هی تَاى ْیٍُ ثس آة گسم هكس ی ٍ 

بى ًیص اغانبدُ کسد ٍ ّو ٌیي اغانبدُ اش کَ س ّبی گسهبیؽ اش ایي غیػان دز  كَ  گسم ثسای غسهبیؽ غبلاو

لَزؾیدی کِ ثسٍدت آى هؿبثِ کَ س ّبی گبشی اغو ٍ اًسضی لَد زا ثِ قَزت تسکیجی اش لَزؾید ٍ ثسق دزیب و 

 دزقد هكس  ثسق زا کبّؽ هیدّد ًیص پیؿٌْبد هی گسدد. 35تب  30هی کٌد ٍ دز هقبیػِ ثب کَ س ّبی گبشی ثیي 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fcollegeprozheh.ir%2F%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C%2F&ei=WX7YVIKoC6TmsASMwYKgDQ&psig=AFQjCNESL6NeyKfpu_ebPGg0RaUaXBy7Pw&ust=1423560665236102
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 ص ثسای هنكا ّبی هسکصی ثب ّد  تكنیِ َّای داللی يساای غًَح غج -

اش اّدا  هْن دز هٓوبزی يساای شیػو هحیًی  هبی داللی هی ثبؾد.ایي زٍؼ اش زٍؼ ّبی قبثا ايویٌبى ثسای 

تبهیي َّای تبشُ ٍ تویص ٍ ّو ٌیي تَْیِ يجیٓی َّا ثسای  هبّبی داللی هی ثبؾد.دز ایي هیبى اغانبدُ اش گیبّبى 

و کبّؽ هیصاى دی اکػید کسثي ٍ ا صایؽ اکػیطى ثبْ  ا صایؽ اع تبشگی ٍ يساٍت دز هحیى هی ؾَد ًیص دز رْ

ثدیي د یا دز  هبّبی کسیدز ّبی يجقبت ٍ پبغیَ ّبی تٓجیِ ؾدُ دز پیى ٍااد ّب غٓی ؾدُ ثب ثْسُ گیسی اش 

 صایؽ یبثد.گیبّبى ٍ غًَح غجص ًیص تَْیِ يجیٓی شیجبیی ،يساٍت ٍ کینیو َّایی هجوَِْ ا 

اغانبدُ اش غیػان َّؾوٌد دز ثْسُ گیسی اش ًَز هٌبغت ٍ ایجبد غبیِ ٍ ... دز غبیِ ثبّب ،پٌجسُ ّب ٍ دیَاز ّب ٍ اای  -

 کد ایبو ّب)اغانبدُ اش تکٌَ َضی ثسای هكس  کواس اًسضی(.

 

 غیػان غبیجبى َّؾوٌد -3ؾکا 

 www.fardanews.com :هبلر

                
   غیػان َّؾوٌد کد -4ؾکا       

               www.fardanews.com: هبلر      
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دز  هبّبی داللی ٍ اكَ  تَْیِ  اغانبدُ اش رْو ثبد هًلَة ٍ یب تلًید ثبد غب ت ثسای ایجبد کَزاى يجیٓی َّا  -

 هٌبغت.

 اغانبدُ اش دیَاز ّبی  اٍَ ابویز  -

ٍ ًاااَِ هٌناااسد ٍ هاكاااا ثاااِ ؾاااجکِ اراااسا هااای ؾاااًَد.دز غیػاااان ّااابی غیػاااان ّااابی  اٍَ ابویاااز دز د

هٌنااسد ثااِ ؾااجکِ ثااسق ؾااْسی هاكااا ًواای ثبؾااٌد ٍ دز شهاابى اثااسی ٍ یااب دز يااَ  ؾاات ًواای تَاًٌااد اش          

ثااسق ؾااْسی اغااانبدُ کٌٌااد ثٌاابثسایي ثبیااد دز زٍشّاابی آ ااابثی ٍ دز يااَ  زٍشّااب اًااسضی ّاابی انااب ی             

ؾااات ّاااب اش آى اغاااانبدُ کٌٌاااد.اًسضی دز اًجااابزُ ّااابیی     زا ذلیاااسُ کٌٌاااد تاااب دز هَاقاااّ الشم ٍ ياااَ     

ذلیااسُ هاای ؾااَد کااِ تْیااِ ٍ ًگْااداز آًْااب هػااالصم قااس  ّصیٌااِ ّاابیی هاای ثبؾااد. دز قااَزتی کااِ              

غیػاااوْبی هاكااا ثااِ ؾااجکِ ثااِ اًجاابزُ ًیاابش ًدازًااد شیااسا آًْااب اًااسضی زا کااِ دز يااَ  زٍش ثااِ دغااو             

ثااِ ؾااسکو ثااسق هاای  سٍؾااد ٍ دز يااَ  ؾاات      هاای آٍزًااد زا تااب هقااداز الشم هكااس  کااسدُ ٍ هااب ثقاای زا      

ّااب ٍ هَاقااّ ًیاابش اًااسضی هااَزد ًیاابش زا اش ؾااسکو هاای لسًااد ٍ دز ایااي ًااَِ غیػااان ّصیٌااِ انااب ی ثااسای         

تْیااِ ٍ ًگْاادازی اًجاابزُ ّااب ٍرااَد ًاادازد.ثٌبثسایي ثااب تَرااِ ثااب ؾااسایى هَرااَد ٍ هحبغااجِ ّصیٌااِ ّااب              

 ًَِ هٌنسد یب هاكا ثَدى غیػان زا هی تَاى تٓییي کسد.

 

 

 دتبیا دیَاز ّبی  اٍَ ابویز-5ؾکا 

 www.fardanews.comهبلر: 

 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fardanews.com%2Ffa%2Fnews%2F361084%2F%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3&ei=-4TYVKiNDa-0sASQvIEI&psig=AFQjCNE77klsXihgLzWl6xRZ3CHFZ8M88A&ust=1423562363293507
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 تٓجیِ پبًا ّبی لَزؾیدی ثسای تَ ید اًسضی -6ؾکا 

 1385هبلر:ؾقبقی ،

 اغانبدُ اش زٍؾٌبیی کي اًسضی دز غستبغس يسح ٍ ثْسُ گیسی اش آثگسهکي ّبی لَزؾیدی  -

ِ غیػاان کؿای ٍ قبثاا اواا ٍ ًكات دز هکابى ّابی هیالاد ٍ          سأ ّب ٍ الهپ ّبی لَزؾایدی ثادٍى ًیابش ثا    

 کن هكس  هی ثبؾٌد.

ایٌْب  ساغْابیی ّػااٌد کاِ دز ياَ  زٍش ًاَز لَزؾاید زا رارة ٍ دز ثابيسی هسثَياِ ؾابزض ٍ دز غاسٍة آ اابة             

ثَغیلِ  ؿان ا کاسیکای کاِ تابزیکی زا ااع های کٌاد ثًْاَز لَدکابز زٍؾاي ؾادُ ٍ دز ياَ  ؾات تاب يلاَِ                

 وبًد.آ ابة زٍؾي ث

ًااَز آًْااب دز ؾاات ثػاااگی ثااِ هقااداز ًَزیػااو کااِ دز زٍش راارة ًااَدُ اًااد.آًْب زا هاای ثبیػااای دز هٓااسل ًااَز   

 10آًْاب ثاِ    LEDهػاقین قساز داد کِ ثیؿاسیي ًَز زا رادة ًوبیاد.ْوس ثابيسی آًْاب تاب یاز غاب  ٍ ْواس الهاپ          

 غب  هی زغد.
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  ساغْبی لَزؾیدی -7ؾکا 

 Solarin.ir،2012هبلر: 

کي ّاابی لَزؾاایدی ثااِ يَزیکااِ اش ًاابم آًْااب پیداغااو اش يسیاای راارة اًااسضی لَزؾااید ٍ تاابثؽ ًااَز ثااس  آثگااسه -

قاانحبت راابذة )کلکاَز(ْوااا هاای ًوبیااد ٍ زاًاادهبى گسهاابیؽ آًْااب دز  كااَ  هیالااد غااب  ٍ ثااس اػاات       

هَقٓیااو ّاابی رنسا یاابیی ّااس ؾااْس هاناابٍت هاای ثبؾااد.زاًدهبى شهاابى زغاایدى ثااِ گسهاابیؽ ثیؿاااس ٍ غااسیٓاس اش 

 وَ  یب ا صایؽ پٌا ّبیی ثیؽ اش َس یو هحبغجِ ؾدُ هقدٍز هی ثبؾد.هٓ
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 وتیجٍ گیری14-
ایااي پااسٍضُ ثااب اقااَ  يساااای ثْیٌااِ غاابشی هكااس  اًااسضی ٍ هَقٓیااو ٍیااطُ اش  حاابٌ هکاابًی ،هیاَاًااد تااب ااادی           

شیاابد پبغاایگَی ًیاابش ثااِ هجاوااّ هػااکًَی ثبؾااد ّو ٌاایي ثااب اُااَز هٓواابزی غااجص ْاایٍُ ثااس ایٌکااِ اش آ ااَدگی          

هحاایى شیػااو ٍ اتواابم غااَلاْبی  ػاایلی رلااَگیسی ثااِ ْوااا هاای آیااد ثااب داؾاااي  یجااا غااجص هَراات شیجاابیی           

 ٍ کبزایی ّس  ِ ثْاس ایي هجاوّ دز ایي هًٌقِ هی ؾَد.
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 مىببع

 45- 65 ـ زاشاىھغجص اًاؿبزات م یکابة هٓوبز (1390،)غبزا ،ّسیْهوبى ٍ ش ،یتوٌا

 ٌّس ًبهِ,ًبؾس: كا ییجبیٌّس ٍ ش یًُس یدز هجبً ی:تيهلیضٌّس ٍ تکٌَ َ (1371)گساى هحودزنب یاِیز

 ,اًاؿبزات  َتعدازیپب یکابة هٓوبز (1390)ااػبى دیغ یبدیق

 (، اقلین ٍ هٓوبزی،ًؿس لب ،تْساى1385کػوبیی،هستهی،)

 غبلاوبى،تْساى، داًؿگبُ تْساىی ٍ هٌْدغ یدز هٓوبز ی:کابة ًبًَ  ٌبٍز(1391),یث یگ

 ی سٌّگ ی,تْساى:ْلویٌی,تسروِ:هٌَ ْس هصی, هب,شهبى ٍ هٓوبز(1365),دیگنسیش دويیگ

 ,تْساىتْساى,اًاؿبزات داًؿگبُ یٌیثحس يیاػ دیؾکا لَة ؾْس,تسروِ دکاس غ یتئَز(1376),يی,کٌَچی 

 . تْساى:اًاؿبزات داًؿگبُ تْساىدازپبی تَغِٓ ثب ّوػبش هػکي ٔ  . تَغِٓیهحود هْد ،یهحوَد

غابشهبى   یاَشُ ٌّاس ),تْساى:غَزُ هْسْبتیاي یثِ تکٌَ َض ی:ًُسزیٍ ٌّس تکٌَ َض یتکٌَ َض ویهبّ (1384)هددپَز هحود,

 ی(هیاغ نبتیتجل

 17 ب و،ؾوبزُیھز ِ كلٌبه داز،پبی ھتَغّ ٌدیدز  سا قبتی(، تحق1376هکٌَى، زنب، )

،  ؿابهدزى یپ یّاب  دٍزُدز  ویا َّ یهٌٓاب  يیی،تجیهٓوابز  ویهحود زنب   لبکػبز، ًدا  َّ بى،یًطاد ،هحود رَاد  ثوبً یهْدٍ

 89 شهػابىٍ صیی، پب 7ؾْس ، غب  پٌجن ، ؾوبزُ ویَّ ِیهدزى ٍ  سا هدزى، ًؿس

 ( پبیداز یهٓوبز یثِ غبیو ٍ ثػاس يسح ، ْبها هْن دز يساا یپبغیگَیی،شّسا )ااود

 (ایساى دز هقسزات هلی غبلاوبى دازیتدٍیي هجح  ردید نَاثى غبلاوبًْبی پب گبُیرباُْوی،اادا... )

 (ربیگبُ انبَو هحیى شیػو ٍ تَغِٓ پبیداز دز تدٍیي ارسای هقسزات هلی غبلاوبىداًؽ پَز،اوید زنب )

 ی(اش هٌبثّ ٍ اًسض ٌِیدز رْو اغانبدُ ثْ یيساادّقبًی،هسربى)

 

 


