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 بررسی ٍجَد هعواری ّوساز با اقلین در بَشْر در عصر تغییر اقلین

 
1الْام هٌخیاى

 2جوال خذاکرهی، *

 ی وبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ ایالم، زَداًؾًَیغٌذُ هغئَل:  -1

 داًؾگبُ ایالم،، دوتزای ثْیٌِ عبسی اًزصی در عبختوبىاعتبدیبر -2

 
 

 

 چكیذُ 
ّب ٍ یب رفتبرّب ٍ ی ػصز صٌؼت ٍ تىٌَلَصی در عبلْبی اخیز ثِ دلیل تبحیز ثز ػولىزد ثغیبری اس وبرثزیتغییز اللین ساییذُ

ّبی ٌّگفتی ّوزاُ ... تَرِ ثغیبری اس هحممیي را ثِ خَد رلت وزدُ اعت. اس عَیی ثِ دلیل ایٌىِ تَلیذ اًزصی ثب ّشیٌِ

یه هؼوبری هٌبعت وِ ثتَاًذ ؽزایظ سیغتی هَرد ًیبس را ثب ووتزیي هیشاى هصزف اًزصی فزاّن وٌذ، اعت ثٌبثزایي یبفتي 

ی ًَ تغییز اللین ثِ ػٌَاى یه ػبهل هَحز یىی اس ثْتزیي راّىبرّبی وبّؼ هصزف اًزصی اعت. اس ایي رٍ ثِ ثزرعی پذیذُ

-ػٌَاى یه هؼوبری عبسگبر ثب اللین هٌغمِ ثِ ؽوبر هیثز هیشاى هصزف اًزصی، ثز عبختوبًْبیی اس هؼوبری ثَؽْز وِ ثِ 

ثبؽذ. ثزای ایي وبر در ی تغییز اللین ثز هؼوبری ثَؽْز هیاعت. ّذف اس ایي تحمیك ثزرعی تبحیز پذیذُرٍد، پزداختِ ؽذُ

-Designی رایذ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار عبسی حزارتی چٌذ ًوًَِؽٌبعی عبختوبًْبی هَرَد ٍ عپظ ؽجیِاثتذا ثب گًَِ

Builderاعت. اللین هحبعجِ ٍ ثب یىذیگز همبیغِ ؽذُ، هیشاى هصزف اًزصی در دٍ حبلت ٍضؼیت هَرَد ٍ حبلت تغییز

یبثذ. ایي ًىتِ % افشایؼ هی29.7، هیشاى هصزف اًزصی ثِ عَر هتَعظ  ˚2Cدّذ وِ ثب افشایؼ دهبی َّا ًتبیذ ًؾبى هی

ی تغییز اللین ٍ افشایؼ دهبی َّا، هؼوبری ثبفت لذین ثَؽْز عبسگبری خَثی ثب ی آى اعت وِ ثب ٍلَع پذیذُذًُؾبى دٌّ

 اللین ًذارد.

 

 تغییز اللین، هؼوبری ثَؽْز، هصزف اًزصی، اللین گزم ٍ هزعَة، عبسگبری. ّای کلیذی: ٍاشُ
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  هقذهِ -1
تزیي تبحیز اللین ثز ؽْز، ثبال رفتي دهبی درٍى ؽْز ٍ ثِ ٍرَد آهذى رشایز گزهبیی اعت. وِ ایي ثبػج خبرد ؽذى هْن 

هب  ؽَد. ػَاهلی وِ ثِ پذیذُ ی تغییز اللین ٍ ثبال رفتي دهبی ؽْزؽزایظ سیغتی افزاد ٍ عبختوبًْب اس هحذٍدُ ّبی آعبیؾی هی

ؽَد ٍ دٍم ٍعبیل وٌذ ٍ در حیغِ وبر هؼوبراى ٍ ؽْز عبساى اعت یىی ًَع هصبلحی اعت وِ ؽْز اس آًْب عبختِ هیووه هی

. ػَاهل دیگزی ًیش ٍرَد [1]وٌٌذًملیِ هَتَری ٍگزهبی ًبؽی اس هصبرف خبًگی همذار سیبدی اس گزهب را در رَ ؽْز آساد هی

ؽَد اس رولِ عبختوبًْبی هزتفغ، افشایؼ آلَدگی ؽْزّب، افشایؼ دیَارّبی ؽْزّب هیدارًذ وِ ثبػج ثبالرفتي دهبی َّای 

 .[1بد عغَح ؽْز ٍ آعفبلت ٍ ثتي ؽْزی]ػوَدی، ًبّوَاریْبی سی

ؽَد. اس عزفی افشایؼ هیشاى هصزف اًزصی ًیش ثِ ثبال رفتي دهبی َّا ثبػج افشایؼ هیشاى هصزف اًزصیی در عبختوبًْب هی

تَاى گفت افشایؼ دهب ٍ هیشاى هصزف اًزصی ثز ّن تبحیز هتمبثل دارًذ. ثٌبثزایي تَرِ ثِ وٌذ. ثٌبثزایي هیووه هیثبال رفتي دهب 

تز حیز هغتمین هصزف اًزصی ثز ثحزاًیی تغییز اللین اعت. ثب در ًظز گزفتي تبیي ػٌصز تبحیز گذار در پذیذُثحج اًزصی هْوتز

رَیی در بیی ثزای وبّؼ هصزف اًزصی ٍ صزفِّّز گًَِ فؼبلیت یب خذهبت یب ّذف ی تغییز اللین، السم اعتعبختي پذیذُ

 هصزف اًزصی در ًظز گزفتِ ٍ ثزای رعیذى ثِ آى راّجزدّب ٍ راّىبرّبیی تؼییي ؽَد.

 گیزیوٌذ وِ ؽْزّب ًجبیذ ثذٍى رْتثز ایي ًىتِ تبویذ هی [2]ای در ایي ثبرُ تَعظ ًَرٍسیبى هلىی ٍ ّوىبراىهغبلؼِ

تَرِ ثِ ریتن هحیظ پیزاهَى خَد ؽىل لبثل تویش ثبؽٌذ. آًْب ًجبیذ ثی یبثی ًغجت ثِ خَرؽیذی رْتثبؽٌذ. ثٌبّب ثِ ٍعیلِ

ب ّبی ؽْزی ثی اػتٌب اعت عبختوبًْبیی ثی ٍ وویت دعتزعی خَرؽیذی در هحیظگزفتِ ثبؽٌذ. اصَل عزاحی وِ ثِ ٍیضگ

یي تحمیك ثِ ایي ًىتِ تبویذ ؽذُ اعت وِ عبختوبًْب ثبیذ در هؼزض ووتزیي تغییزات وزد. در اثبسدُ اًزصی پبییي ایزبد خَاّذ

ایي تحمیك تٌبعت هیشاى  ؽذیذ آة ٍ َّایی لزار گیزًذ ٍ گزهبیؼ ٍ عزهبیؼ ثٌبّب ثِ ؽىل ایغتب صَرت پذیزد. ّوچٌیي در

 دریبفتی عبختوبى، هؼزفی ؽذُ اعت.خَر عبختوبًْب ثِ ػٌَاى ػبهلی تبحیز گذار ثز هیشاى اًزصی خَرؽیذی عغح ؽیؾِ

در هبلشی وِ ثِ  2013ٍ ّوىبراى در عبل  Y.H.Yauتَاى ثِ تحمیك اس دیگز هغبلؼبت صَرت گزفتِ در ایي سهیٌِ هی

س ی عبختوبى ٍ ًیش الگَّبی هصزف اًزصی در عبختوبى ٍ هیشاى هصزف اًزصی هَرد ًیبثز عبسُثزرعی تبحیز تغییزات اللیوی 

ّبی ایي تحمیك پبیذاری آة ٍ َّا ثز ویفیت اًذ، اؽبرُ وزد. عجك یبفتِحزارتی افزاد پزداختِهبیؾی ٍ ًیش آعبیؼعزهبیؾی ٍ گز

 .[3]گذار اعتٍری عبختوبى تبحیزٍ آعبیؼ حزارتی افزاد ٍ ًیش ثْزَُّای درٍى فضبّب 

للین هتفبٍت اًزبم ؽذُ پٌذ ا در پٌذ ؽْز اس 2012ٍ ّوىبراى در عبل  Joseph C.Lanتحمیك دیگزی در چیي تَعظ 

تحمیك هیشاى  اللین ثز هیشاى اعتفبدُ اس اًزصی در عبختوبًْب هَرد ارسیبثی لزار گزفت. ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ایياعت ٍ تبحیز تغییز

َاى گفت افشایؼ هیشاى تهصزف اًزصی در عبختوبًْب در دٍ حبلت عزهبیؾی ٍ گزهبیؾی تخویي سدُ ؽذ. ّوچٌیي هی افشایؼ

 ؽَد. ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ایي تحمیك پیؾٌْبداتی در سهیٌِزف اًزصی در عبختوبى ثبػج تزٍیذ اللین ٍ گزهبیؼ رْبًی هیهص

تَاى ثِ ثْجَد پَؽؼ خبرری ی ایي الذاهبت هیز اللین صَرت گزفتِ اعت. اس رولِی تغییحفبظت اس اًزصی ثزای وبّؼ پذیذُ

هیشاى وبرایی چیلزّب ٍ عزاحی داخلی فضبّب اؽبرُ وزد. ّوچٌیي در ایي تحمیك ثز عبختوبًْب، وٌتزل ثبر رٍؽٌبیی عبختوبى، 

 .[4]اعترَیی در هصزف اًزصی تبویذ ؽذُدر تبثغتبى ثزای صزفِ ˚C 2تب 1ی سُلشٍم ثبال ثزدى دهبی فضبّب ثِ اًذا

ّبی ایي اعت ثز عجك یبفتِزاى صَرت گزفتِ در گزگبى ای 2012ٍ ّوىبراى در عبل  T.Nasrabadiتحمیك دیگزی تَعظ 

یبثذ ٍ در تحمیك ثب تَرِ ثِ گغتزػ فصَل گزم عبل ٍ وبّؼ فصَل عزد عبل ًیبس ثِ هصزف اًزصی عزهبیؾی افشایؼ هی

ایزاى در عبلْبی آیٌذُ هؾىل اصلی ایزاى در تبهیي اًزصی عزهبیؾی ثیؼ اس اًزصی هَرد ًیبس گزهبیؾی اعت. در ایزاى ثیؾتزیي 

هتؼلك ثِ ثخؾْبی هزوشی ٍ ؽزلی وؾَر ثَدُ اعتَلی ثِ دلیل افشایؼ عغح  2005تب 1980صزفی در عبلْبی تمبضبی اًزصی ه

ثِ  2075ٍ  2050تب  2025تجخیز اس عغح دریبی خلیذ فبرط ثب تَرِ ثِ گزم ؽذى َّا ایي تمبضبی اًزصی هصزفی در عبلْبی 

رٍؽْبی غیز تَاى ثِ ربیگشیي وزدى ى هصزف اًزصی هیؽَد. اس رولِ راّىبرّبی وٌتزل هیشاعوت رٌَة وؾَر هٌتمل هی

 .[5]ّبی فؼبل ٍ ّوچٌیي، عزاحی هٌبعت عبختوبًْب اؽبرُ وزدفؼبل عٌتی ثِ ربی رٍػ
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Delfani  ًیش در ایي سهیٌِ تحمیمبتی اًزبم داد. ایي تحمیك خبعز ًؾبى وزد وِ هیشاى هصزف  2010ٍ ّوىبراى در عبل

تبحیز تغییزات اللیوی اعت ٍ ایي هغئلِ ثبػج تغییزات لبثل تَرْی در ؽزایظ عزاحی  اًزصی در عبختوبى ثِ ؽذت تحت

دهبی تز ثِ  2006تب  1967ؽَد. ثب تَرِ ثِ ایي تحمیك هؾخص ؽذ اس عبلْبی فضبّبی ثبس ٍ ثبر عزهبیؾی عبختوبًْب هی

دهبی تز ٍ  2020ؽَد در عبلْبی ثیٌی هیّبی صَرت گزفتِ پیؼفتِ اعت. ثب تَرِ ثِ تغییز اللینافشایؼ یب ˚3.28Cاًذاسُ

ّبی تجخیزی هغتمین ٍ غیز نؽَد وِ عیغتثیٌی هیافشایؼ یبثذ. اس ایي رٍ پیؼ ˚2.42C˚  ٍ1.05Cدهبی خؾه ثِ تزتیت 

ًذارًذ ٍ ّوچٌیي اًزصی هصزفی  2016هغتمین عزهبیؾی ّیچ هغئَلیتی ثزای ایزبد ؽزایظ آعبیؼ ثزای عبلْبی ثؼذ اس 

 .[6]یبثذعبلْبی آیٌذُ ثِ عزػت افشایؼ هی عزهبیؾی در

ثبؽذ. اس دالئل اًتخبة ایي هٌغمِ ثزای ایي پذیزی هؼوبری عٌتی ثَؽْز ثب اللین هٌغمِ هیّذف ایي تحمیك ثزرعی تغجیك

یي تَاى ثِ ًجَد هغبلؼبت وبفی در ایي هٌغمِ در اتَاى ثِ ٍرَد ؽٌبخت وبفی اس هٌغمِ اؽبرُ وزد. ّوچٌیي هیپضٍّؼ هی

 سهیٌِ ًیش اؽبرُ وزد.

ای ثیي هصزف اًزصی عبختوبًْبی ثَهی هٌغمِ دردٍ ٍضؼیت فؼلی ٍ ٍضؼیت ثب ؽَد وِ همبیغِدر ایي هغبلؼِ عؼی هی

 تغییز اللین، در عبختوبًْبی ثب عیغتن تَْیِ هغجَع اًزبم ؽَد ٍ ؽزایظ آعبیؼ عبوٌیي در دٍ حبلت هَرد هغبلؼِ لزار گیزًذ.

 

 فرآیٌذ پصٍّش -2
 اّذاف تحمیك:

 ثَؽْز ثب پذیذُ ی تغییز اللینهؼوبری  احجبت ػذم عبسگبری -

 فزضیِ ّبی تحمیك:

 ثیي هؼوبری ثٌبّب ٍ هیشاى هصزف اًزصی راثغِ ٍرَد دارد. -

 عَاالت تحمیك:

 آیب پذیذُ ی تغییز اللین ثز هیشاى هصزف اًزصی ثٌبّبی ثبفت ؽْزی ثَؽْز تبحیز گذار اعت؟ -

 رٍػ تحمیك:

ّبی وتبثخبًِ ای ٍ هغبلؼبت هیذاًی، اعالػبتی در سهیٌِ ٍضؼیت هؼوبری پضٍّؼ در اثتذا ثب اعتفبدُ اس پضٍّؼ در ایي    

زا ؽذُ ثزداؽت ؽذُ اعت. آٍری ؽذُ اعت. ٍ چٌذ ًوًَِ اس الگَّبی رایذ ارهٌغمِ روغثٌبّبی هَرَد ٍ ٍضؼیت اللیوی 

حبلت تَْیِ هغجَع ثِ در  Design Builderاعتفبدُ اس ًزم افشار  عبسی اس ایي الگَّب ثبی ثؼذ ثب اًزبم ؽجیِدر هزحلِ

ایؼ دهبی َّا( ٍ در اًتْب دررِ افش2 -2دهبی ٍالؼی َّا،  -1ّبیی اس ایي عبختوبًْب در دٍ ٍضؼیت )گزفتي خزٍری

ٍضؼیت ثب  عبسی ؽذُ در دٍ ٍضؼیت دهبی ٍالؼی َّا ٍّبی گزفتِ ؽذُ اس هذلْبی ؽجیِؽَد ثیي خزٍریای هیهمبیغِ

 دررِ عبًتیگزاد.2افشایؼ دهبیی 
 

 گًَِ شٌاسی -3
ّبیی ثب دیگز ّبی ثَؽْز ثب تَرِ ثِ عبسهبًذّی ولی ٍ ػَاهل هَحز ثز آًْب، اس ثؼضی رْبت تفبٍتفضبّبی هختلف خبًِ

ٌی ًغجت . ثِ عَر ولی خصَصیبت ثبفت ؽْزی ایي هٌبعك یه حبلت ثیٌبثی[7]هٌبعك دارای حیبط هزوشی در ایزاى دارد

ثِ ثبفت ثبس در عَاحل رٌَثی دریبی خشر ٍ ثبفت ثغتِ هٌبعك هزوشی ایزاى دارًذ. ثذیي ًحَ اهىبى رزیبى َّا در عغح 

گزدد ٍ در ػیي حبل اس عبیِ اثٌیِ هزبٍر فضبّبی ؽْزی ٍ احیبًبً گیبّبى هَرَد در ایي فضبّب رْت وبّؼ هیغز هیؽْز 

ی ؽوبل . ثبد غبلت در ثَؽْز اس رجِْ[9]ثبفت ثَؽْز ػوَد ثز خظ عبحل ّغتٌذّبی . وَچِ[8]ؽَد حزارت اعتفبدُ هی

. فضبّبی [10]چزخؼ ثِ عوت رٌَة ؽزلی اعت ˚22Cگیزی عبختوبًْب ثِ عَر هتَعظ ٍسد ٍ رْتٍ ؽوبل غزثی هی
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ثَى، آة اًجبر ٍ ... بق، عبرهِ، ؽٌبؽیل، پلىبى، پیؼ تّبی ثَؽْز ثز هجٌبی فضبّب ٍ ػٌبصز: ٍرٍدی، حیبط، اثیؾتز خبًِ

 .[7]عبسهبًذّی ؽذُ اعت

حذاوخز  -2عبختوبًْب ثِ صَرت حیبط هزوشی ٍ ًیوِ درًٍگزا،  -1خصَصیبت ولی فزم ثٌب در ایي هٌبعك ثذیي لزار اعت: 

ذم ٍرَد ػ -5ّبی ٍعیغ ٍ هزتفغ، ایَاى -4ّب ثلٌذ ٍ وؾیذُ، ّب سیبد ٍ پٌززُارتفبع اتبق -3اعتفبدُ اس عبیِ ٍ وَراى َّا، 

 .[8]عبلْب غبلجبً هغغح -6سهیي، سیز

ّبی هختلفی را ثِ ٍرَد اًذ ٍ گًَِّبی گًَبگَى لزار گزفتِی ثَؽْز در اعزاف یه حیبط ثِ ؽىلّبفضبّب ٍ ػٌبصز خبًِ

 ثبؽٌذ:ّبی ارزا ؽذُ ثِ ؽىل سیز هیتزیي گًَِاًذ. عِ ًوًَِ اس رایذآٍردُ

 .(1)ؽىل اًذ( عبسهبًذّی ؽذLُفضبّبی خبًِ در دٍ عزف حیبط ثِ صَرت ػوَد ثز ّن) -

 .(2)ؽىلاًذ( عبسهبًذّی ؽذUُفضبّب در عِ عزف حیبط ثِ صَرت) -

 .[7](، 3)ؽىلاعتبّب در چْبر رجِْ حیبط عبختِ ؽذُفض -

 1شكل                                                 2شكل                                                            3شكل                  

 

ثز ّویي اعبط ثزای ّز گًَِ هؼزفی ؽذُ یه ػوبرت ثِ ػٌَاى ًوًَِ هغبلؼبتی اًتخبة ؽذُ اعت ٍ هَرد هغبلؼِ لزار 

 گزفتِ اعت.

 
 [11] (5ٍ 4)ؽىل  ای اس الگَی اٍلخبًِ هؾْذ پَر ًوًَِ

 پالى طبقِ ّوكف :4شكل                                  پالى طبقِ اٍل                                   : 5شكل                   
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 [11] ( 7ٍ 6) ای اس الگَی دٍمخبًِ دؽتی ًوًَِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پالى طبقِ ّوكف6شكل              : پالى طبقِ اٍل                                                       7شكل            

 

 [11] (9ٍ 8)ؽىل  ای اس الگَی عَمخبًِ حیذر پَر ًوًَِ

 طبقِ ّوكفپالى : 8شكل                                                               طبقِ اٍل: پالى 9شكل                

 
 

 

 تغییر اقلین -4
ی تغییز اللین اعت وِ گذارد، پذیذُی ًبهَسٍى ؽْزی ثٌب ثِ دالئل هختلف ثِ ربی هیّبیىی اس احزات هخزثی وِ تَعؼِ

بی اًغبى ایزبد ؽذُ ٍ ایي ّای اعت وِ در احز فؼبلیتگزدد. تغییز اللین پذیذُهحیظ هی ایي پذیذُ در ًْبیت هٌزز ثِ ًبپبیذاری

 .[12]ثیٌی ؽذُ اعتیزات ؽذیذتز ٍ غیز لبثل پیؼي تغیاعت ٍ داهٌِ ایب در رْت ًبپبیذار ؽذى سهیي ثَدُّفؼبلیت

عبل گذؽتِ دعتخَػ دٍرُ عزیغ گزهبیؼ  50ّبی هحىوی ثزای تبییذ ایي ًىتِ ٍرَد دارد وِ اللین سهیي ثیؾتز اس اعتذالل

عَر دّذ وِ در لزى اخیز اًغبى در رْبًی وِ ثِ ّبی اللیوی ًؾبى هیگؾتِ اعت. وِ در ًتیزِ فؼبلیت اًغبى اعت. هذل

ثبؽذ. اس اللین دهبی َّا ٍ رعَثت هیتزیي ػَاهل تبحیزگذار ثز تغییز. هْن[2]وٌذؽَد، سًذگی هیتز هیتز ٍ هزعَةهغتوز گزه

، ASHREA55د . عجك اعتبًذار[13]حزارتی افزاد ًیش ّغتٌذپبراهتزّبی هَحز ثز احغبط آعبیؼ عزفی ایي دٍ پبراهتز اس

. دهبی َّا عجك تؼزیف ػجبرتغت اس دهبی خؾه َّای هَرَد در [13]ؽَدزد گفتِ هیدهبی َّای ثِ دهبی َّای اعزاف ف

. رعَثت، ًغجت فؾبر رشئی )یب چگبلی( ثخبر آة هَرَد در َّا ثِ فؾبر [14]ؽَدگیزی هیضب وِ ثِ ٍعیلِ یه دهبعٌذ اًذاسُف

 تب1.4اعت وِ دهبی هیبًگیي رْبًی ثیٌی ؽذُپیؼ. [13]ثبؽذاؽجبع )چگبلی( ثخبر آة هَرَد در َّا در دهب ٍ فؾبر هؾبثِ هی
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در ایي تحمیك ثِ ثزرعی هزشای تبحیز دهبی َّا ثز هیشاى هصزف اًزصی در پذیذُ  .[2]یبفتدررِ عبًتیگزاد افشایؼ خَاّذ 5.8

  تغییز اللین پزداختِ ؽذُ اعت.

 ّبیاعبط دادُ ّبی عبل، ثزِ ی هبُّو  ثزای َّا خؾه دهبی هبّبًِ حذاوخز ٍ حذالل هتَعظ تغییزات 1ؽوبرُ وَدارً

 .[14دّذ]هی ًؾبى هیالدی، را 2010تب  2000دُ عبل  یه دٍرُ در ایزاى َّاؽٌبعی عبسهبى

 

 ّای هطالعاتی برداشت شذُحاسبِ هیساى هصرف اًرشی در ًوًَِه-5
اعت وِ هیشاى هصزف اًزصی را در دٍ ثزای درن تبحیز ّز چِ ثیؾتز تغییز اللین ثز هیشاى هصزف اًزصی در عبختوبى ًیبس       

 حبلت ٍضغ هَرَد ٍ در حبلت تغییز اللین هحبعجِ ؽذُ ٍ ثب یىذیگز همبیغِ ؽًَذ. 

-پیچیذُ اعت وِ ایي اهز تَعظ ًزم ّب در ؽزایظ ًبپبیذار اًزبم هحبعجبت گًَبگَى ٍالسهِ تحلیل ػولىزد حزارتی عبختوبى

ّبی اللیوی عبالًِ ٍ عبػت ثِ افشارّبی هذوَر، دادُپذیزد. در ًزمصَرت هی عبسی حزارتی ٍ هصزف اًزصیشارّبی ؽجیِاف

ثِ ؽزایظ عبػت هحل اعتمزار عبختوبى)ؽْز( ثِ ػٌَاى ٍرٍدی ًزم افشار دادُ ؽذُ ٍ ػولىزد ارشای هختلف عبختوبى ًغجت 

اعتفبدُ  Design Builderاس ًزم افشار ثزای ایي وبر گزدد. عبسی ٍ هحبعجِ هیی سهبًی هؾخص ؽجیِتؼییي ؽذُ ٍ در یه ثبسُ

پالط اعت، ٍلی وبر ثب ایي ًزم افشار تمزیجب عبدُ ٍ ًتبیذ لبثل تبهیوی دارد. اس ایي َتَر پزداسػ ایي ًزم افشار اًزصیهؽذُ اعت. 

 ثبؽذ.رٍ ثغیبر هٌبعت ثزای هؼوبراى ٍ هٌْذعبى اًزصی ٍ هىبًیه ٍ ... هی

 ات دهایی هاّاًِ بَشْر: هیاًگیي دُ سالِ تغییر1وَدارً

 

 هشاّذات تحقیق -6
تزیي ػَاهل تبحیزگذار ثز هیشاى هصزف اًزصی ثِ ؽوبر در اداهِ ثزای ایٌىِ ثتَاًین تبحیز پبراهتز دهب وِ ثِ ػٌَاى یىی اس هْن   

 ، حبثت درپبراهتز دهب ی پبراهتزّب ثِ رشّبی هغبلؼبتی ّوِعجِ ًوبیین، در عَل آسهبیؼ ًوًَِرٍد را ثِ صَرت رذاگبًِ هحبهی

گیزد. ًتبیذ ثذعت آهذُ ّبی هغبلؼبتی هَرد ثزرعی لزار هیهب ثز هیشاى هصزف اًزصی در ًوًٍَِ فمظ تبحیز د اًذًظز گزفتِ ؽذُ

 ارائِ ؽذُ اعت.    3ٍ  2در ًوَدارّبی 
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 : هیساى هصرف اًرشی کلی ًوًَْای هطالعاتی3ًوَدار ّای هطالعاتی       ّای هختلف ًوًَِبِْ: هیساى هصرف اًرشی در ج2ًوَدار 
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 گیری ًتیجِ -7
 بثذ.یافشایؼ هی %33تب  %27 اس ّوبًغَر وِ اس ًوَدارّب ثز هی آیذ هیشاى افشایؼ هصزف اًزصی -

 ّبی هختلف عبختوبى هیشاى هصزف اًزصی هتفبٍتی ثب یىذیگز دارًذ.فضبّبی لزار گزفتِ دررجِْ ثب افشایؼ دهب -

 ثبؽذ.ّبی ثشرگتز هیّبی وَچىتز ثیؾتز اس خبًِغییز اللین، در خبًِزف اًزصی ثِ ٌّگبم تًغجت هیشاى هص -

تَاى ثِ وبّؼ هصزف اًزصی در عبختوبى ووه ثب اعتفبدُ اس ػٌبصزی ؽجیِ ثِ ؽٌبؽیز )ثلىِ تىبهل یبفتِ تز( هی -

 ًوَد.

 صی تبحیز گذار اعت.فضبّبی ًیوِ ثبس در ثٌب ثز تَْیِ ثْتز عبختوبى ٍ وبّؼ هیشاى هصزف اًز -

، هیشاى هصزف اًزصی ˚2Cتَاى گفت ثِ ٌّگبم تغییز اللین ٍ افشایؼ دهبیثب تَرِ ثِ دادُ ّبی ثذعت آهذُ هی -

ی تغییز وِ هؼوبری ثَؽْز در همبثل پذیذُ دّذیبثذ. ایي هغئلِ ًؾبى هییّب ثب ؽذت سیبدی افشایؼ هعبختوبى

اًزصی ػولىزد خَثی ًذارد. ثِ ػجبرتی در ػصز تغییز اللین هؼوبری ثَؽْز اللین ٍ افشایؼ دهب، اس رْت هیشاى هصزف 

 ثب اللین عبسگبری خَثی ًذارد.

 یبثذ.ی% افشایؼ ه29.7، هیشاى هصزف اًزصی ˚2Cثِ عَر هتَعظ ثب افشایؼ دهبی  -
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