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 اًرشی خَرضید جبیگسیي سَخت ّبی فسیلی 

 

2دکتر علیرضب قبراخبًی، 1 هحود حسیي کبظوی ًَا
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  چكیدُ

ٍصُ ؿْشًـیٌی تٌَٔاى یىی اص هْوتشیي هؼائل تِ ٍیظُ دس وـَس ها )ایشاى(، تآج ؿذُ تا هثاحج هختلفی دس ؿْشػاصی اهش

تشای هیل تِ تَػِٔ پایذاس هذ ًِش لشاس گیشد. اّویت ایي اهش دس كشفِ رَیی ٍ سٍتشٍ ؿذى تا پایاى هٌاتْ اًشطی ًیض هٔواسی سا 

حمیك ػٔی ؿذُ تا تا تشسػی هٌاتْ ٍ هشارْ ٍ هٌالٔات هیذاًی)ًِشػٌزی( ٍ تْیِ تِ ػوت پایذاسی ػَق هیذّذ. دس ایي ت

ًوَداس تِ تحج دس ایي تاسُ پشداخت تا دس ًْایت تِ ًتایذ هٌلَب تشای فشهیِ ّا دػت یافت. اكلی تشیي فشهیِ دس ًشاحی 

دسكذ ٍ یا تیـتش دس تاهیي اًشطی  88تا پایذاس اًتخاب هلالح ٍ ًَّ ٓولىشد یه ػاختواى دس حال ػاخت اػت ػاختواًْا تایذ 

ّای هحیي ٍ هٌاتْ اًشطیِ هحلی  ای تاؿذوِ اػتفادُ اص تَاًایی ًشاحی ػاختواى تایذ تِ گًَِ هَسد ًیاصؿاى خَدوفا تاؿٌذ.

پزیش گشدد. ػاختواى چِ دسداخل هحیي ؿْشی تاؿذ ٍچِ دس یه هحیي ًثیٔی تش، استثاى دادى آى تا ًثیٔت تِ هحیي  اهىاى

فتي ًگشاًی اهشٍص راهِٔ ٍ هٔواسی پایاى یا ًثیٔی سا دس خَد داسد. تاصگـت تِ صًذگیتخـذ ٍ  ًشاحی ؿذُ سٍ ح ٍراى تاصُ هی

ػَخت ّای تزذیذًاپزیش هیثاؿذ. دس ایي تاسُ ّش سٍصُ ػٔی ؿذُ اػت تا تتَاى ساُ حل ّایی تشای ایي هـىل یافت. یا تتَاى 

ایي ػَخت ّای فاًی سا تا اًشطی ّای پان، تی پایاى ٍ تزذیذ پزیش رایگضیي وشد وِ تا اهشٍص اوخش وـَسّای دًیا هَفك ؿذًذ 

تشداسًذ. تشای ایي اهش استثاى تا هحیي ًثیٔی تْتشیي گضیٌِ اػت )هٔواسی ػثض(. ًتیزِ ایي تا دس ایي هؼیش گاهْای تضسگی 

وَؿؾ ّا اص تیي تشدى هَاد ػوی ٍ ًشاحی ًثیٔی هحیي ّا تا هـاسوت ًثیٔت اػت وِ صًذگی اًؼاى فاًی سا ساحت تش 

 (1خَاّذ وشد.)

 

 یذپزیشاًشطی تزذ ٍ هٔواسی خَسؿیذی، ػاختواى ػثض ّبی کلیدی: ٍاشُ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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  هقدهِ
ّا ٍ حفَ ٍ ًگْذاسی اص آى دس حال ٍ آیٌذُ، واستشد هلالحی وِ چِ دس ٌّگام تَلیذ ٍیا  اّویت دادى تِ صًذگی اًؼاى

ّای ػَختی ٍ حذ اوخش تىاسگیشی  واستشی ٍ حتی تخشیة تا هحیي خَد ّوگي ٍ پایذاس تاؿٌذ، حذالل اػتفادُ اص اًشطی

ٍ ولیِ ی هَرَدات صًذُ، ّواٌّگی تا  حیي صیؼت، تْثَد فیضیىی ٍ سٍاًی صًذگی اًؼاًْاّای ًثیٔی، حذالل تخشیة ه اًشطی

ي، هٌاتْ اًشطی ٍ ًثیٔت اػت ٍ ؿاهل تش سٍی هحی واّؾ آػیةّا  هحیي ًثیٔی هیثاؿذ. ّذف اص ًشاحی ایي ػاختواى

حزف یا واّؾ هلشف هَاد ػوی ٍ یا -3تَػِٔ هحیي ًثیٔی -2واّؾ هلشف هٌاتْ غیش لاتل تزذیذ -1 :تاؿذ لَاًیٌی هی

ّای ػاختواى ػاصی تالؿی دس رْت تأهیي ویفیت یىپاسچِ، اص  آػیة سػاى تش ًثیٔت، دس كٌٔت ػاختواى ػاصی. تىٌیه

ٓی ٍ هحیٌی اػت. اػتفادُ هٔمَل اص هٌاتْ ًثیٔی ٍ هذیشیت هٌاػة ػاختواى ػاصی تِ حفَ هٌاتْ ًِش التلادی، ارتوا

ؿَد. ویفیت اػاع  ًثیٔی هحذٍد ٍ واّؾ هلشف اًشطی ووه ًوَدُ )هحافِت اص اًشطی( ٍ تآج تْثَد ویفیت هحیٌی هی

ٌیي اػتفادُ اص هلالح تا لاتلیت هاًذگاسی ؿَد ٍ ّوچ ًشاحی پایذاس اػت. ویفیت هٌلَب تذٍى تَرِ تِ ًثیٔت فشاّن ًوی

ًَالًی ًیض تایذ دس ًِش گشفتِ ؿَد. سػیذى تِ اػتاًذاسدّای تاالی ویفیت، اهٌیت ٍ آػایؾ وِ دس ٍالْ ػالهت اًؼاًْا سا 

واس وٌذ اص هْوتشیي اّذاف هٔواسی پایذاس اػت وِ سػیذى تِ چٌیي ؿشایٌی تا اػتفادُ اص هذیشیت واسآهذ ٍ تِ  تأهیي هی

 (1گیشد.) ّا كَست هی گیشی آخشیي تىٌَلَطی

 

 رٍش تحقیق
دس ایي پظٍّؾ تشسػی ًوًَِ ّا ٍ اًالٓات ٍ  ًمؾ هٔواسی ػثض دس ایزاد یه تٌا چیؼت ٍ چگًَِ هیتَاى آى سا تیاى وشد؟

اػتفادُ اص تشسػی دس ًْایت ًثمِ تٌذی آًْا تش اػاع دیذگاُ ّا ٍ ًِشیات هتٔذدی وِ هَرَد اػت. دس ایي تحمیك ًشاحی تا 

هیذاًی ای فشایٌذ كَست گشفتِ اػت. ّوچٌیي تا تْشُ گیشی اص پظٍّؾ ّای هحممیي پیـیي ػٔی ؿذ تا ّوؼَ تا ًگشاًی ّای 

ٓالٍُ تش تحلیل ٍ تشسػی وتة ٍ پظٍّؾ ّای  سٍص دًیا پیؾ سفت ٍ دس رْت یافتي ساُ حل یٌٔی ّواى هٔواسی ػثض وَؿیذ.

طی ّای تزذیذپزیش ٍ تحج ٍ ًتیزِ گیشی دستاسُ یافتِ ّای آًاى تا اهشٍص، دس ایي پظٍّؾ ػٔی هحممیي پیـتاص دس ٓشكِ اًش

وشدین تا تْیِ یه پشػـٌاهِ دس ایي صهیٌِ تِ تشسػی ٍ تحلیل ًِش دیگش اغـاس راهِٔ تپشداصم تا تتَاى ًتیزِ گیشی واهلتشی سا 

س راهِٔ آهاسی وَچىی اص ٌّشهٌذاى ٍ افشاد ٓادی ٍ ... تَاًؼتن تِ دس ایي صهیٌِ داؿتِ تاؿن. تا تشسػی ٍ تحلیل پشػـٌاهِ ّا د

)رذٍل  ًتایزی دس ساتٌِ تا هیضاى ػٌح آگاّی راهِٔ ٍ سهایت هٌذی آًْا دػت یاتن وِ تِ كَست ًوَداس آًْا سا تْیِ وشدین

1). 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8
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 ًقص اًرشی ٍ هحیط زیست در سبختوبى پرسطٌبهِ :1جدٍل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیساى آگبّی  :1 ضكل
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 جبهعِ از ضرٍرت هسئلِ هَرد تحقیق

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بكبرگیری یهیساى آگبّی از چگًَگ :2 ضكل

 

 خَرضید: جٌبِ ّبی حسی ٍ في آٍری
 خَرضید: جٌبِ ّبی حسی ٍ في آٍری-1

حؼگشّایؾ خَد سا تا آى تٌثیك هی ًَس خَسؿیذ )آفتاب( هٌثْ هؼتمین سفاُ ٍ ػالهت اًؼاى اػت ٍ تذى اًؼاى اص ًشیك 

دّذ. تذى اًؼاى گشها سا حغ هی وٌذ ٍ تِ ٍػیلِ ی الیِ ّای ػٌحی پَػت، تِ افضایؾ یا افت ؿذیذ گشها ٍاوٌؾ ًـاى هی 

دّذ. تذى اًؼاى اص ًشیك تٔشیك، تثخیش یا تِ ٍػیلِ ی اػتفادُ اص ٍصؽ ًؼین ػٔی دس خٌه ػاصی خَد داسد، دس حالی وِ دس 

 (1)غ تِ دًثال پٌاّگاّی تشای گشم ؿذى ٍ حفاُت دس تشاتش تاد هی گشدد.ؿشایي ٓى

ًَس خَسؿیذ تأحیش هؼتمیوی تش تَلیذ َّسهَى ّا دس تذى داسد ٍ دس ًتیزِ تش سٍی حاالت، اًگیضُ، اؿتیاق ٍ خَاػتِ ّای 

 (3 ؿىل) تاتؾ ًَس خَسؿیذ )آفتاب( تـش تأحیش هی گزاسد. ًَس خَسؿیذی تِ تذى اًؼاى هی تاتذ ٍ تِ آى اًشطی هی دّذ. دس احش

تش اؿیاء اػت وِ اًؼاى هی تَاًذ آى ّا سا تثیٌذ ٍ صیثایی آى ّا سا حغ وٌذ وِ ایي صیثایی حاكل الماء ًَس اػت ٍ تاتؾ ًَس تِ 

اؿیاء، ؿىل، سًگ ٍ حزن هی دّذ. ًَس خَسؿیذ تِ گل ّا ٍ دسختاى ٍ رٌگل ّا صًذگی هی تخـذ، هٌاُش صیثای ًثیٔت سا 

پذیذ هی آٍسد ٍ لاتل سٍیت هی وٌذ ٍ دس ٍالْ ًَس خَسؿیذ هٌثْ ٍ اػاع سؿذ ٍ تَلیذ غزای تـش اػت. خَسؿیذ تِ صهیي 

گشم هی وٌذ ٍ حتی تِ َّا ٍ الیِ ّای اتوؼفش ّن گشها هی تخـذ. ًَس خَسؿیذ تا تأحیشات هتماتل ًَػاًات دسرِ  تاتیذُ ٍ آى سا

اػتفادُ اص خَسؿیذ تایذ توام ٓشكِ ّا اص واستشی ّای ؿخلی )اًؼاًی(  (.2)شف هی ؿَد.ی حشاست، تآج ایزاد تاد، تاساى ٍ ت

 (4 ؿىل) صیؼت ؿٌاػی( سا ؿاهل ؿَد. -گشفتِ تا واستشی ّای تىٌیىی ٍ ارتوآی )اًؼاًی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (12) ارای اًرشی خَرضیدیًوًَِ ای از سبختوبى سبس د : 4ضكل  (                   1: خَرضید )3ضكل                
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 (3)تصَیر هعوبری خَرضیدی  1-1

هْن تشیي تٔذ هزضای تٔذ خَسؿیذ دس استثاى تا ػاختواى ّا، اػتفادُ ی تلشی اص آى اػت ٍ ایي یٌٔی ًَس خَسؿیذ 

دس ایي  )آفتاب(، تاتؾ ٍ چـن اًذاص. تاتؾ هؼتمین آفتاب تِ تذى اًؼاى سا هی تَاى دس ًَاحی خاكی هحلَس وشد وِ هشدم

ّا ...(.  تالىي ّا، حیاى، گلخاًِ، ٍ ایَاىهىاى ّا اٍلات فشاغت ٍ اػتشاحت خَد سا هی گزساًٌذ، )هخل ًَاحی خاسد اص خاًِ، 

هٔواسی خَسؿیذی تایذ تتَاًذ ؿشایي ساحت ٍ هٌلَتی سا تشای كشف هذت صهاى ًَالًی دس چٌیي ًَاحی فشاّن آٍسد. هْن تشیي 

ست اًذ اص رٌثِ ّای آػایؾ تلشی )هٌاُش( ٍ چـن اًذاصی وَتاُ تِ خَسؿیذ اػت. رٌثِ ی هٌحلش تِ هَاسد دس ایي ساػتا، ٓثا

فشد سٍؿٌایی سٍص دس تىٌَلَطی خَسؿیذی، هتأحش اص تشاون ًَسی اػت. ػاختواى ّا تایذ ًَسی ًشاحی ؿًَذ وِ تتَاًٌذ ًَس 

حاكل هی ؿَد وِ خَسؿیذ دس تاالتشیي ًمٌِ دس آػواى  پشاوٌذُ ٍ پخؾ ؿذُ ی خَسؿیذ سا دسیافت وٌٌذ، وِ ایي خَد صهاًی

 (2))ػوت الشأع( تاؿذ. 

یىی اص اؿىال اػتفادُ اص اًشطی خَسؿیذی دس ػاختواى تِ كَست هؼتمین )اًفٔالی( اػت وِ دس آى ویفیت ٍ چگًَگی 

ادُ اص ًَس خَسؿیذ، چَى واستشدّای ؿخلی اػتف هٔواسی ػاختواى، دسیافت ٍ رخیشُ ی اًشطی خَسؿیذی سا فشاّن هی وٌذ.

گشهایؾ ػاختواى یا اتاق ّا تا تاتؾ خَسؿیذ سا ًیض هی تَاى رضء واستشدّای اًفٔالی یا هؼتمین اًشطی خَسؿیذی تِ ؿواس 

 (2)آٍسد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13خبًِ خَرضیدی ) تصَیر: 5ضكل 

س ًگاُ اٍل، ایي ؿىل گشهایؾ، دس ایي ًَّ اص گشهایؾ، تشویثی اػت اص واستشدّای تىٌیىی ٍ ؿخلی تاتؾ خَسؿیذی، د

لؼوتی ػادُ ٍ ساحت اص یه خاًِ هخل اتاق ًـیوي تشای آػایؾ فشد تِ ًِش ٓزیة هی سػذ؛ چَى ّیچ وغ ًوی خَاّذ دس 

یه روْ وٌٌذُ خَسؿیذی یا رایی وِ گشهایؾ آى واهالً تحت وٌتشل خَسؿیذ اػت، صًذگی وٌذ. تِ تیاى فٌی، وَچه تَدى 

ن )هٌثْ رخیشُ ی اٍلیِ(، هحذٍدیت ّای گشهایی اتاق ٍ رشیاى ّای ّوشفتی ًاؿی اص هٌاتْ حاتت تشای ًاحیِ ی رزب هؼتمی

ٍسٍد َّای تاصُ رْت آػایؾ ػاوٌاى، تخؾ داخلی ػاختواى سا تِ تٌْایی ٍ تذٍى آوال ٍ اػتفادُ اص ػیؼتن خَسؿیذی 

 (2)َسؿیذ تثذیل هی وٌذ. اًفٔالی دس آى، تِ یه روْ وٌٌذُ ی تی ًْایت هٔیف گشها ٍ اًشطی خ

واستشد فٌی هحن اص اًشطی خَسؿیذی تایذ دس والىتَسّا )روْ وٌٌذُ ّای اًشطی خَسؿیذی( ٍ ػٌَح تثذیلی )هخل 

والىتَسّای حشاستی( ٍ تأػیؼات فتٍَلتاییه )هثذل ّای اًشطی خَسؿیذی تِ اًشطی الىتشیىی( سخ دّذ، وِ اص آى ّا، اًشطی تِ 

ى حمیمی خَد رْت اػتفادُ اًتمال هی یاتذ. ایي یه واستشد غیشهؼتمین )یا فٔال( اص اًشطی خَسؿیذی ٍاحذّای رخیشُ یا هىا

 (2)اػت، ٍ تأػیؼات تىٌیىی آى، تش سٍی تذًِ ی ػاختواى، رایی وِ ٓاهلی تشای ایزاد ػایِ ًثاؿذ، ًلة هی ؿًَذ. 
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هٔواسی خَسؿیذی تایذ هَسد ًِش لشاس گیشًذ،  وِ دس ساػتای ؿىل گیشی ٍ ارشای یه پشٍطُ ی اص رولِ ًىات ٍ هشاحلی

هی تَاى تِ هَاسدی چَى ػایت ػاختواى، ؿىل ٍ فشم ٍ هلالح ػاختواى ٍ خَد ػاختواى اؿاسُ وشد وِ دس اداهِ تِ ؿشح ّش 

 (6 ؿىل(  )2)یه پشداختِ ؿذُ اػت.

 

 

 

 

  (14) خبًِ خَرضیدی ّوسبز بب اقلین: 6ضكل 

 سبیت ّبی سبختوبًی 1-2

هحلی ٍیظُ، پَؿؾ گیاّی هَرَد ٍ ػاصُ ی ػاختواى ّا، َٓاهل اللیوی ٍ تَپَگشافی هحذٍدُ ٍ لاتل دػتشع  هَلٔیت

تَدى اؿىال پایذاس اوَلَطیىی اص اًشطی وِ تشای یه دٍسُ ی صهاًی دس ًِش گشفتِ ؿذُ اًذ ٍ حزن اػتفادُ اص آى ّا، ّواًٌذ 

ی اكلی ّش یه اص پشٍطُ ّای هٔواسی تِ كَست رذاگاًِ، اسصیاتی ٍ هحذٍدیت ّای هحلی، ّوگی تایذ تِ ٌَٓاى پایِ ٍ هثٌا

 (3)تحلیل گشدًذ. 

هٌاتْ ًثیٔی لاتل دػتشع دس یه هىاى خاف، تِ خلَف خَسؿیذ، تاد ٍ گشهای دسٍى صهیٌی تایذ دس تٔییي هَلٔیت 

هٌَِس گشدًذ. تش حؼة  اللیوی ػاختواى ّا هٌٔىغ ؿًَذ ٍ ًیض دس ًشاحی اٍلیِ ؿىل ٍ ػٌَح ٍ الیِ ّای ػاختواًی

ٍ هلالح ٍ ایي وِ ػاصُ تشای چِ هٌَِسی هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ، الگَّای  هَلٔیت رغشافیایی، ؿىل والثذی، تشویثات هَاد

 (3)یا رذیذ تشای ایزاد یه ػاصُ دس استثاى هتماتل تا َٓاهل هىاًی وِ دس صیش آهذُ اػت، تایذ هذًِش لشاس گیشد. گًَاگَى هَرَد 

دُ ّای اللیوی )استفاّ خَسؿیذ، تغییشات فللی ٍ ًاحیِ ای ًَس خَسؿیذ، دهاّای هتفاٍت َّا، ًیشٍی تاد ٍ هؼیش آى، دٍسُ *دا

 (3)ّای صهاًی وِ دس آى تادّا هی ٍصًذ، هیضاى سًَتت ٍ تاسؽ ٍ غیشُ(.

ؿىل، خي، تشرؼتگی صهیي، * هیضاى لشاسگیشی دس هٔشم ًَس خَسؿیذ، ٍ هٌاُش فواّای تاص ٍ هؼٌح صهیي )صاٍیِ ؿیة، 

 (3)تٌاػثات، همیاع ٍ غیشُ(.

ّای هزاٍس، ػاختاسّای تَپَلَطیىی )صهیي ؿٌاػی(، آب ٍ پَؿؾ گیاّی  ٌذػی، اًذاصُ ّا ٍ اتٔاد ػاختواى* هَلٔیت، ؿىل ّ

 (3))الگَّای هتغیش ػایِ اًذاصی، أًىاع، حزن، تـٔـٔات ٍ تاتؾ ٍ غیشُ(.

 (3)هَرَد تِ ٌَٓاى تذًِ ّای رخیشُ حشاستی )گشهایی(.* تٌاػة رشم ٍ تَدُ ّای صهیٌی 

 (3)* الگَّای اًؼاًی ٍ هىاًیىی حشوت.

 (3)* لشاسدادّا ٍ آییي ًاهِ ّای هَرَد ػاختواى ػاصی ٍ هیشاث ّای هٔواسی.

 

 هصبلح ٍ ضكل سبختوبى  1-3

غ دّی تِ فواّا )تشای هخال، گشها ػاختواى ّا تایذ تِ گًَِ ای ًشاحی ؿًَذ وِ تِ حذالل اًشطی رْت سٍؿٌایی ٍ ػشٍی

تشای گشهایؾ آب یا خَد ػاختواى، ػشهایؾ، تَْیِ ی َّا ٍ تَلیذ الىتشیؼیتِ تشای سٍؿٌایی( ًیاصهٌذ تاؿٌذ. تشای سفْ ّوِ 

ٌذ ٍ ی ًیاصّای تالیواًذُ ی دیگش، ساُ حل ّا تایذ تِ گًَِ ای اًتخاب ؿًَذ وِ ایزاد تٔادل ولی دس هلشف اًشطی سا تشآٍسدُ وٌ
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( 3) آخشیي داًؾ فٌی سٍص سا دس اػتفادُ اص اؿىال هختلف اًشطی ػاصگاس تا هحیي دس تش گیشد ٍ هَسد هالحِِ لشاس دّذ.

 (8ٍ  7ؿىلْای)

دس اػتفادُ اص هلالح، اؿىال ػاختواًی، في آٍسی ػاصُ، حول ٍ ًمل، ًلة ٍ هًَتاط لٌٔات تَلیذی هشتَى تِ ارضای 

 (3)س اًشطی ٍ چشخِ ی ٓوش )ًَل ٓوش( هلالح دس ًِش گشفتِ ؿَد.ػاختواًی، تایذ هحتَا، همذا

* هَاد خام لاتل تاصیافت وِ تِ همذاس وافی تا همادیش دلیك دس دػتشع ّؼتٌذ ٍ اؿىال ػاختواًی ؿاهل اًَاّ ػاصُ ّا ٍ  

 (3) ػاختواى ّایی وِ داسای حذالل همذاس هلشف اًشطی اٍلیِ ّؼتٌذ، تایذ دس اٍلَیت لشاس دادُ ؿًَذ.

* تاصیافت هَاد ٍ هلالح ػاختواًی تایذ توویي ؿذُ تاؿذ، تِ ًَسی وِ تتَاى آى ّا سا دٍتاسُ هَسد اػتفادُ لشاس داد ٍ یا ایي 

  (3) وِ دفْ آى ّا تشای هحیي صیؼت اهىاى پزیش تاؿذ )هحیي صیؼت تتَاًذ آى ّا سا تزضیِ وٌذ(.

اٍم تاؿٌذ ٍ دٍام صیادی داؿتِ تاؿٌذ، تِ ًَسی وِ اص واسایی ٍ هَحش تَدى * ػاختاسّای تاستش ٍ پَػتِ ی ػاختواى ّا تایذ هم

  (3) هلالح، ًحَُ ی ٓول ٍ هلشف اًشطی آى ّا اًویٌاى حاكل ؿَد ٍ ّضیٌِ ی دفْ سا تِ حذالل سػاًذ.

  (3) یه استثاى تْیٌِ هیاى اًشطی تَلیذ ؿذُ یا هَسد اػتفادُ دس ًَل ٓوش آى، تایذ حاكل ؿَد.

ارضای ػاختواًی وِ تِ ًَس فٔال یا غیشفٔال اًشطی خَسؿیذی هلشف هی وٌٌذ ٍ آى دػتِ اص الواى ّایی وِ تِ  ٌٓاكش ٍ

ساحتی لادس تِ اػتفادُ تشای سفْ هـىالت ًشاحی ٍ اتٔادی ّؼتٌذ، هَادی ّؼتٌذ وِ تایذ دس آیٌذُ تشای گؼتشؽ آى ّا تالؽ 

  (3) اد.ؿَد ٍ تایذ اػتفادُ ی آى ّا سا دس اٍلَیت لشاس د

ػیؼتن ّای رذیذ ٍ هحلَالت تَلیذ ؿذُ دس صهیٌِ ی اًشطی ٍ في آٍسی ػاختواى، تایذ ایي لاتلیت سا داؿتِ تاؿٌذ وِ تِ 

 (3) ٍ تِ ساحتی لاتل تَٔین ٍ تزذیذ تاؿٌذ. ذآػاًی تا ارضای ػاختواى یىپاسچِ ٍ تشویة گشدً

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16گرهبیص ٍ سرهبیص ٍ تَْیِ هطبَع خَرضیدی ) تصَیر:8ضكل              (15آة ضیریي کي خَرضیدی )تصَیر : 7ضكل 
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 سبختوبى  1-4

ػاختواى ّا سا تش حؼة تٔادل اًشطی ؿاى، هی تَاى تِ ٌَٓاى ػیؼتن ّای واهلی دس ًِش گشفت وِ اًَاّ اًشطی لاتل 

آٍسدُ هی ػاصًذ. ػاختواى ّا سا تایذ تِ ٌَٓاى حلَل هحیٌی سا وؼة هی وٌٌذ ٍ ًیاصّای هتٌَّ ٍ گًَاگَى سا دس ایي ساتٌِ تش

 (4)ػیؼتن ّای پایذسای دس ًِش گشفت وِ لاتلیت اػتفادُ ی هختلف سا دس دساصهذت داسا تاؿٌذ. 

  (4) * ٓولىشدّا تایذ دس پالى ٍ همٌْ تِ گًَِ ای هـخق ؿًَذ وِ تغییشات دها ٍ ًَاحی دهایی هحاػثِ گشدیذُ تاؿذ.

اختواى ٍ اًتخاب هلالح تایذ تش اػاع یه ساّىاس ٍ هفَْم أًٌاف پزیش ٍ لاتل تغییش تاؿذ، تِ گًَِ * ًمـِ وـی ٍ ارشای ػ

  (4) ای وِ تغییشات تٔذی دس تِ واسگیشی ٍ اػتفادُ اص آى ّا تتَاًذ تا حذالل ّضیٌِ تشای هلالح ٍ اًشطی كَست پزیشد .

ًیض ؿفافیت پَػتِ ػاختواى تایذ لاتل وٌتشل ٍ لاتل اكالح تاؿذ، * ًفَرپزیشی پَػتِ ػاختواى ًؼثت تِ ًَس، گشها ٍ َّا، ٍ 

تِ گًَِ ای وِ تتَاًذ دس تشاتش تغییشات ؿشایي آب ٍ َّایی هحلی ٓىغ الٔول ًـاى دّذ )هخل هیضاى دسیافت اًشطی خَسؿیذی، 

 (4) َْیِ لاتل تٌثیك ًثیٔی(.هحافِت دس تشاتش تاتؾ، أًىاع ًَس، ػایِ اًذاصی، هحافِت دس تشاتش گشم ؿذى ّای هَلتی ٍ ت

* اهىاى ایي وِ ًیاصّای سفاّی ػاوٌاى تِ ًَس ٓوذُ اص ًشیك ًشاحی ػاختواى تش اػاع هٔیاسّای هـتشن ٍ تِ ؿىل 

هؼتمین تشآٍسدُ ؿَد، تایذ ٍرَد داؿتِ تاؿذ. اًشطی هَسد ًیاص تالیواًذُ وِ تشای گشهایؾ، ػشهایؾ، تَلیذ تشق، تَْیِ ٍ 

اص اػت، تایذ تَػي ػیؼتن ّای فٔالی وِ اص ًِش التلادی تِ ٍػیلِ اًشطی ّای لاتل دػتشع تأهیي هی سٍؿٌایی هَسد ًی

 (4)ؿًَذ، تِ دػت آیٌذ. 

هٌاتْ تىٌیىی ٍ اًشطی وِ دس یه ػاختواى هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد، تایذ هتٌاػة تا ٓولىشدّای ػاختواى تاؿٌذ، 

گشٍُ ّای هختلف اػتفادُ وٌٌذُ تایذ دٍتاسُ هَسد تاصتیٌی لشاس گیشًذ ٍ دس ّش رایی تشسػی ّا ًـاى هی دٌّذ وِ ًیاصّا تشای 

وِ الصم اػت اكالح گشدًذ. ػاختواى ّا تا واستشی ّای خاف، اص لثیل خاًِ ّا، هَصُ ّا، وتاتخاًِ ّا، تیواسػتاى ّا ٍ غیشُ، 

 (4) ٍ اللیوی خاكی تشای ّش یه اص آى ّا ٍرَد داسد.تایذ تِ ًَس رذاگاًِ دس ًِش گشفتِ ؿًَذ، چشا وِ ؿشایي آب ٍ َّایی 

 

 بكبرگیری اًرشی قببل ببزیبفت در سبختوبى ّبی سبس  1-5

(  co2دی اوؼیذ وشتي )   تشٍیذ سٍؿْای اتتىاسی ٍ ًَیي دس ػٌح رْاًی  تِ سػویت ؿٌاختِ ؿذُ اػت تا اًتـاس گاص

ًاؿی اص هلشف اًشطی هشتثي تا ػاخت ٍ ػاص ّا ٍ ٓولیات ػاختواًی واّؾ یاتذ. اص ًگاُ ایي هَهَّ ، ٓولىشد اًشطی دس 

تَػِٔ پایذاس  Kothari 2818ػاختواى ّای ػثض تأحیش تؼیاس خَتی تش تَػِٔ پایذاس هحیي ّای ػاخت داسد. تشاػاع پظٍّؾ 

ٌگی داسد. تٌاتشایي ، اص یه ػَ ، هٌاتْ اًشطی تزذیذ ؿًَذُ ؿاهل اًشطی خَسؿیذی ، تا تشسػی هیضاى هلشف اًشطی استثاى تٌگات

تاد ، اهَاد سادیَیی ٍ ... تشای تَػِٔ پایذاس ًمؾ هْوی سا ایفا هی وٌٌذ. ٍ اص ػَی دیگش ، هٌاتْ اًشطی پایذاس اص رولِ هٌاتْ 

 ( 5ی تؼیاس تأحیش گزاس ّؼتٌذ.)اًشطی وِ اص هایٔات تذػت هی آیذ تش افضایؾ لاتلیت پایذاسی اًشط

پظٍّؾ حاهش ، تا تاصتیٌی هٌالٔات چٌذػَیِ هتوشوض تش هفَْم ػاختواى ػثض ، ًـاى هی دّذ وِ ػاختواى ّای ػثض 

)ؿاهل ػاختواى ّای ون هلشف ، فَق الٔادُ ون هلشف ٍ ػاختواى ّای تا هلشف اًشطی كفش( تٌَس لاتل تَرْی تا ًشح 

سی ّای یىپاسچِ پیـشفتِ توٌَِس لٌْ تماها ٍ هلشف اًشطی اص ًِش اًشطی گشهایـی ، ػشهایـی ،تشق ّای هؤحش اًشطی ٍ في آٍ

 (5ٍ ... دس ّن تٌیذُ ؿذُ اًذ ؛ وِ ایي ًشح ّا اص ًشیك هٌاتْ اًشطی تزذیذ ؿًَذُ دس هحل ارشا هی ؿًَذ. )

اص رخائش اًشطی پایذاس هٔیاسی اػاػی اػت. دس  تا تَرِ تِ ػٌح واسائی اًشطی پایذاس دس ػاختواى ّای ػثض، اػتفادُ هٌاػة

ایي صهیٌِ ، ػیؼتن ّای پایذاسی اًشطی خَسؿیذی ّویـِ ٓاهلی ولیذی ًؼثت تِ تَػِٔ ػاختواى ّای ػثض تَدُ اػت. تِ 

فشهی تش سٍی هخضى تغییش فاص اػتَاًِ ای اًزام هی دّذ وِ تِ ػیؼتن پوپ   –، تحمیمی آصهایـی  Esen 2888تشتیة 

 ( 9ؿىل ( )5یی وِ تا اًشطی خَسؿیذی واس هیىٌذ هتلل ؿذُ اػت. )گشها
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ذلی هـاتِ هیضاى دلت ػاصد، اص ایٌشٍ تا ایزاد ه ی اًشطی آؿىاس هیِ لاتلیت پایذاسایي تحمیك سٍؽ هْوی سا تشای تَػٔ

دس  ، ّواًٌَس وِ Esen 2884، دس پظٍّؾ اًزام ؿذُ تَػي ِ اص ایيتخـذ. گزؿت ّای هشتًَِ سا تْثَد هی گیشی اًذاصُ

الهپ خالء تِ ٍػیلِ  خَسؿیذی سا تا تىاسگیشی ولىتَس ، هیضاى ٓولىشد یه ػیؼتن پخت ٍ پض(  ًـاى دادُ ؿذُ اػت8)تلَیش

وٌذ. لاتلیت پخت  تحلیل هیدّذ ٍ تزضیِ ٍ  وٌٌذُ تٌَٔاى ػیال ٓاهل اًزام هیحشاست حاٍی یه هایْ خٌه  اًتمال ّای لَلِ

، ؿشایي َّاؿٌاػی ٍ رویْ پاساهتشّای هادُ خٌه وٌٌذُ دس حیي هـخق وشدى ایٌىِ صهاى پخت هشتًَِ تِ اًتخاب

ّا ٍ اراق ّای  ِ ؿذُ دس همایؼِ تا هتوشوض وٌٌذُ، ػیؼتن پخت ػاختذُ اػت. تاالخشُی داسد، تذػت آهػاختواًی تؼتگ

 (5،واسائی لاتل تَرْی داسًذ. )اتلیت اص پیؾ گشم وشدى ایي ػیؼتنای هتذاٍل احثات وشدًذ تخلَف دس هَسد ل رٔثِ

تِ واس سفتِ اػت. پظٍّؾ هتوشوض وٌٌذُ ّای خَسؿیذی تٌَٔاى رضئی اكلی دس پیـشفت ٍ تَػِٔ ػاختواى ّای ػثض 

اًزام ؿذُ اػت، تأحیش تىاسگیشی گاصّای خٌه وٌٌذُ غیش هـاتِ تش تغییش ٓولىشد دهایی یه  Esen 2885 هشتًَِ وِ تَػي 

ّای  آب گشم خاًگی وِ تا هادُ خٌه وٌٌذُ پش ؿذُ اًذ دس  دٍ فاص سا آصهایؾ هی وٌذ. ػیؼتن ولىتَس خَسؿیذی تشهَػیفَى

تَاًذ تِ ػادگی ٍ تا احاًِ وشدى ولىتَس ّای خَسؿیذی كفحِ تخت ولی،  طی تاالتشی سا فشاّن هی وٌذ هیحالیىِ آوال اًش

ّای آب گشم خاًگی خَسؿیذی  نتیـتش ػیؼت تَػِٔ ٍ هشتًَِ دس ًشاحی ػاختِ ؿَد. اص ایٌشٍ تَكیِ ؿذُ اػت وِ اص ًتایذ

 (  7تشداسی ؿَد. ) تْشُ

اكلی توشوض ٍ دلت پظٍّؾ ّای  اخیش وِ هشتثي تا ػاختواى ّای ػثض  اى واًَىگشهایـی ٍ ػشهایـی تٌَٔ ػیؼتن ّای

، هیضاى تأحیش تش اًشطی ٍ اوؼشطی ػیؼتن   Esen 2887تَدُ اًذ ، دس ًِش گشفتِ ؿذُ اًذ. تش ًثك آى پظٍّؾ اًزام ؿذُ تَػي 

ٌذ. ایي پظٍّؾ احثات هی وٌذ وِ و گشهایـی تشسػی هی ّای واستشد اًذ سا تشای ّای پوپ گشها وِ تِ صهیي رفت ؿذُ

پیـشفت ّای لاتل تَرِ اوؼشطی تا صهاًیىِ تش تغییشات دهایی توشوض ٍ تَرِ ؿَد هی تَاًذ تذػت آیذ تِ ایي ٓلت وِ هیضاى 

 (6آیذ. ) مي تا ؿشایي صیؼت هحیٌی پاییي هیاًشطی یه هادُ ٓوالً ف

یؾ ػاخت ػاختواى ّای ػثض ایفا هی وٌذ. تشّویي اػاع ّای لاتل تَرِ دس صهیٌِ افضا ًَآٍسی ًمؾ هْوی دس هـاسوت

سٍؿی رایگضیي تشای ایزاد ؿىاف دس یه كفحِ رارب اًزام هی دّذ وِ ایي كفحِ اص لًَی ّای  Ozgen 2889پظٍّـی اص 

تخت تْیِ ؿذُ اػت تا اص ًشیك افضایؾ  آلَهیٌیَهی دسٍى واًال ّای دٍ ساِّ دس یه گشم وٌٌذُ َّای خَسؿیذی كفحِ

ایٌشٍ، تحمیك  شٓت ػیال ٍ تْثَد هشیة اًتمال گشها تیي كفحِ رارب ٍ َّا ساًذهاى ولىتَس تٌَس چـوگیشی تاال تثشد. اصػ

وٌذ تا تأحیش هتغیشّای چٌذ تٔذی سا تش احشتخـی گشم وٌٌذُ ّای َّای  ى اًزام آصهایـات هختلف حوایت هیآًْا اص اهىا

 ( 6خَسؿیذی وـف وٌذ. )

تش ّویي اػاع  Balbay 2818ػثض هی تَاًٌذ دس رایگاُ ّای هختلف ارشا تـًَذ. دس پظٍّـی  تَػِٔ ػاختواى ّای

 هٌثْ دهایی رخیشُ سٍؿی رایگضیي تشای ارتٌاب اص هاًذى تشف تش سٍی پل ّا ٍ آػفالت خیاتاى ّا هٌشح هیىٌذ. آًْا یه پوپ

حوایت هی وٌٌذ.  هاًیىِ دس تشویِ اػتفادُ ؿذُ اػتآى تاص ٓولىشدی احشتخـی وِ اص حالی تىاس هیثشًذ دس (GSHP)صهیي سا 
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تثْ آى ، تؼیاس تَكیِ ؿذُ اػت وِ تشای پیـشفت  هختلف رلَگیشی وٌذ. تِ ػیؼتن هشتًَِ لادس اػت اص ٍلَّ حَادث

،واستشد تىٌَلَطی ّای اًشطی تزذیذپزیش دسًِشگشفتِ ؿَد. هـخق ؿذُ اػت وِ  آیٌذُ صیؼت هحیي تا ػاصگاس ؿْشّای

د تىٌَلَطی ّای اًشطی تزذیذ پزیش هیتَاًذ تٌَس چـوگیشی اص ًِش ؿشوت ّای ارتوآی ، صیؼت هحیٌی ٍ التلادی واستش

تاد ٍ اػتفادُ اص اًشطی خَسؿیذی تا  اص تشق اخیش، تَرِ اكلی تش تىاسگیشی تَلیذ پظٍّـی ػَدهٌذ تاؿذ. تا تشسػی تالؽ ّای

خَسؿیذی هتوشوض ؿذُ اػت ، تا ایٌحال ، ٌَّص سػیذگی تِ  حشاستی ًشطیا ّای ًِش تِ فتٍَلتائیه ّای خَسؿیذی ٍ ػیؼتن

 (7ؿشایي دس حال تَػِٔ ًؼل ّای اًشطی تزذیذ پزیش اهشی هْن ٍ تٔییي وٌٌذُ اػت.  )

 

 ضْرسبزی خَرضیدی  1-6

ی وٌهذ. دس  ؿىل ّای تزذیذپزیش اًشطی، فشكت ّایی سا تشای صًذگی دس ؿْشّا فشاّن هی آٍسد وهِ آى ّها سا رهزاب تهش هه     

ًَاحی وِ هٌاتْ اًشطی ٍ صیشتٌایی اًتمال اًشطی ٍرَد داسد، اػتفادُ اص ایي ًَّ اًشطی ّا، تایذ اص ًشیك ؿىل ٍالٔی ػاختواى تهِ  

حذاوخش تشػذ. ػَخت ٍ اؿتٔال ٍ اػتفادُ اص ػَخت ّای فؼیلی تایذ تِ ًشص رذی واّؾ یاتذ، استثاى هیاى ؿْشّا ٍ ًثیٔهت  

یاتذ وِ یه ّوضیؼتی هیاى ایي دٍ ایزاد ؿَد. تشای ّش گًَِ تغییشات ٍ ػهایش هٔیاسّهایی وهِ دس فوهاّای      تایذ تا آى را تْثَد

ٓوَهی یا ػاختواى ّای هَرَد لحاٍ هی ؿَد ٍ یا تآج ایزاد ػاختواى ّای رذیذ هی ؿَد، تایذ َّیت فشٌّگهی ٍ تهاسیخی   

یوی آى هٌٌمِ تا ّش چـن اًذاص ٍ هٌِشُ ًثیٔی سا دس ًِش گیهشد.  آى هٌٌمِ سا هَسد هالحِِ لشاس دّذ ٍ ؿشایي رغشافیایی ٍ الل

ؿْش، دس ول تایذ تِ ٌَٓاى یه اسگاًیؼن تا ًَل ٓوش واهالً ًَالًی هَسد تَرِ لشاس گیشد، ّوَاسُ ایي اهىاى تشای یه ؿْش تایهذ  

ٌتهشل تاؿهٌذ تها حهذالل اخهتالل ٍ      ٍرَد داؿتِ تاؿذ وِ تغییشات حاتتی وِ دس ػاختاس ٍ ُاّش ؿْش تِ ٍرَد هی آیٌهذ، لاتهل و  

  (8) حذاوخش اػتفادُ اص هٌاتْ اًشطی حاكل ؿَد.

ؿْشّا هٌاتٔی تِ ؿىل ػاختواى ّؼتٌذ وِ داسای ُشفیت اًشطی اٍلیِ تاالیی ّؼتٌذ. دػتیاتی تِ یه یىپهاسچگی هٌؼهزن   

اػهاختاسّا ٍ ٓولىهشد آى ّها، ػیؼهتن     تش تا تٔادلی واهل هیاى ًثیٔت، ّوؼایگی ّای گًَاگَى، ػاختواى ّا ٍ فواّای تاص، فش

ّای حول ٍ ًمل ٍ استثاًات، تایذ دس هٔشم یه فشایٌذ حاتت وِ چشخِ ّای ًثیٔی تزذیذپهزیشی اًهشطی سا دًثهال ههی وٌهذ،      

هَسد اكالح ٍ احیاء ٍ تاصػاصی لشاس گیشد. آًچِ وِ دس ایي ًَّ ؿْشػاصی تایذ دس ًِش گشفتِ ؿَد، ػایِ اًذاصی ًهَاحی خهاسری   

واى اػت: تِ ٓثاست دیگش واستشد ارتوآی ٍ ّوگاًی اًشطی خَسؿیذی. ػاختواى ّا تش سٍی والىتَسّای تیَلَطیىی، یٌٔی ػاخت

ًَاحی وِ گیاّاى سؿذ هی وٌٌذ، ًیض ػایِ ایزاد هی وٌٌذ. ایي هؼالِ تآج واّؾ دسرِ ی حشاست صهیي ٍ واّؾ صهاًی اػهت  

 (8)حمیمت، تیـتش گیاّاى هوىي اػت ًتَاًٌذ تحت چٌیي ؿشایٌی سؿذ وٌٌذ. وِ هی تَاى اص گل ّا ٍ دسختاى لزت تشد. دس 

ّای هتشاون ٍ ّوچٌیي ایزهاد خهذهات،    ـشفت هتوشوضتش رْت ایزاد ّوؼایگییىی اص ًیاصّای پایِ ای ٍ اػاػی، ًیاص تِ پی

تذیي تشتیهة، حزهن تشافیهه ٍ تٔهذاد     هٌاتْ ٍ هشاوض فشٌّگی اػت وِ ٓاتش پیادُ ًیض تتَاًذ تِ ساحتی تِ آى دػتشػی پیذا وٌذ. 

هٔیاسّا ٍ اتٔاد فشاػاختاسی سا هی تَاى واّؾ داد. ًَاحی ٍ لؼوت ّای خاسری ػاختواى، دس گؼتشؽ تا تشاون تاال، اص اّویهت  

تمَیهت ههی وٌهذ.    ارتوآی خاكی تشخَسداسًذ. سٍؿٌایی واهل ایي لؼوت ّا، حغ تلشی ٍ احؼهاع سفهاُ ٍ ساحتهی افهشاد سا     

تَاى دس آى ّا لذم صد، تاصی وشد ٍ یا اٍلات فشاغت سا دس آى گزساًذ، تایذ تحت تهأحیش واههل ًهَس ٍ گشههای      صی وِ هیفواّای تا

ًثیٔی خَسؿیذ تاؿٌذ. ایي ًَّ واستشد هؼتمین یا اًفٔالی اًشطی خَسؿیذی، اص ًِش تىٌَلَطی خَسؿیذی، ًؼثت تهِ اػهتفادُ اص   

الثتِ اگش تِ تٔذ فوای خاسری ػاختواى )تشای هخهال تها   ، سای واسایی تاالتشی اػتًَس خَسؿیذ دس فواّای داخلی ػاختواى، دا
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ّا دس استثاى تا یىذیگش، تِ ًَس خَدواس هٌزهش   ل ػاختواًی هَلٔیت ٍ لشاسگیشی آىوٌاس گزاؿتي ٍػایل ًملیِ( تَرِ ؿَد. اؿىا

اسد، هی ؿَد. دس اؿىال هتشاون گؼهتشؽ، وهاستشد   تِ اًتـاس ٍ پخؾ ًَس خَسؿیذ ٍ احشات فشدی، تىٌیىی ٍ ارتوآی وِ دس تش د

 (9) ارتوآی ٍ ّوگاًی اص اّویت اكلی تشخَسداس اػت.

ؿٌاػهی وهِ دس اداههِ تیهاى      فادُ اص فاوتَسّای هحیٌی ٍ اللینؿىل ػاختاسّای ؿْشی ٍ هٌاُش ًثیٔی ػاخت تـش، تایذ تا اػت

 (9) ؿَد، هذیشیت گشدد: هی

 (9)ّا تِ ػوت خَسؿیذ.  ّا ٍ خیاتاى گیشی ػاختواى * رْت

 (9)ّای ٓوَهی.  ّا ٍ هىاى دُ اص سٍؿٌایی ًثیٔی سٍص دس خاًِ* وٌتشل دها ٍ اػتفا

 (9)ّای ٓوَهی(.  گشفتي تِ ؿىل واهل، ؿشایي ٍ هىاى* تَپَگشافی )فشم صهیي، پشتَگیشی ٍ دس هٔشم ًَس خَسؿیذ لشاس 

ّای ٓوَهی ػشپَؿیذُ، تَْیهِ ػیؼهتواتیه، ساّشٍّهای     فواّا ٍ هىاى ّا، ّا، خاًِ ٍ ؿذت ٍصؽ تاد )دس اهتذاد خیاتاى* هؼیش 

 (9)َّای ػشد(. 

 (9) ّا(. تادؿىي * پَؿؾ گیاّی ٍ تَصیْ هٌاًك گیاّی )تأهیي اوؼیظى، ٍرَد گشد ٍ خان، تٔادل دهایی، ػایِ اًذاصی،

 (9)ّای ساُ آتی(.  ی هیاى آب ٍ ػیؼتن ٌِات* تشسػی آب ّای صیشصهیٌی )س

ّها ٍ   هَسد اػتفادُ لشاس تگیشًذ. پیهادُ تَاًٌذ یىذیگش سا تىویل وٌٌذ ٍ تِ ؿىل هَحشتشی  ػشٍیغ دّی ٍ تَلیذ هیتؼْیالت 

وٌٌذ، ساّىاسّایی ّؼتٌذ وِ تایهذ دس هٌهاًك ؿهْشی ههَسد      ّای فؼیلی حشوت هی تفادُ اص ػَختای وِ تذٍى اػ ٍػایل ًملیِ

پـتیثاًی ٍیظُ لشاس گیشًذ، ًیاص تِ پاسویٌگ ٓوَهی ًیض تایهذ وهاّؾ یاتهذ ٍ     تَرِ لشاس گیشًذ. حول ٍ ًمل ٓوَهی ًیض تایذ هَسد

 (18) هلشف تٌضیي ٍ ػایش ػَخت ّا ًیض تایذ تِ حذالل سػذ.

ی التلادی اص صهیي، وِ اص ًشیك ٓشهِ ی تشاون لاتل لثَل دس ًشاحی ٍ تشًاهِ سیضی ّهای رذیهذ ّوهشاُ گشدیهذُ      اػتفادُ

ّضیٌِ دس ػاختاسّای صیشتٌایی ٍ حول ٍ ًمل تاؿذ ٍ دس ًتیزِ واّؾ تْشُ تشداسی اص صههیي دس   اػت، هی تَاًذ ووىی تِ واّؾ

آیٌذُ سا تِ دًثال داؿتِ تاؿذ. اًذاصُ گیشی ّا تشای حفَ یه تٔادل صیؼت هحیٌی ًیض تایذ ارشا گشدد. دس هىاى ّهای ٓوهَهی   

تشل دها، حفاُت دس تشاتش تاد، ػهشهایؾ ٍ گشههایؾ خهاف    ؿْشّا ٍ حَهِ ّا، تایذ الذاهاتی رْت تْثَد آب ٍ َّای ؿْشی، وٌ

ایي هىاى ّا ٍ تا اػتفادُ اص اًشطی ّای تزذیذپزیشی چَى اًشطی خَسؿیذی، اًزام گیشد ٍ لذم ّهایی دس ایهي صهیٌهِ تشداؿهتِ     

 (18.)ؿَد
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 گیری ًتیجِ
شق دس ًِش گشفتِ ؿهذُ اػهت. اخیهشاً    ػثض تٌَٔاى لاتلیت تَلیذ ت ػاصی تشػاختواى هثتٌی ًشاحی ٓوذُ هْن ارضای اص یىی

ای ّوضهاى تا ٓولىشد تاال ، پوهپ ّه   ، ػیؼتن ّای تَلیذخٌه وٌٌذُ تا ًیشٍی دهایی پیـشفت ّای چٌذ هٌَِسُ هخل سٍؿْای

، تىاس سفتِ تَدًذ. دٍلت ّای هٔاكش  في آٍسی ّای ػثض ًاهثشدُ سا تشای تشٍیذ پایذاسی هـخق حشاستی هٌثْ اًشطی تزذیذپزیش

 ّهای  اًهشطی  ّهای تىهاسگیشی    تىٌیهه  اص ذ. تا ایي ٍرَد توٌَِس تْیٌِ ػاصی ٓولىشد ػشاػهش اًهشطی ػهاختواى ، تشویثهی    وشدً

( تَكیِ ؿذُ اًذ. اص ػَی دیگش اص دِّ گزؿتِ تىاسگیشی فَتٍَلتائیه تٌَس گؼتشدُ (HVACّای تَْیِ َّا  ، سٍؽپزیشتزذیذ

ّهای پیچیهذُ ؿهْشی،     ػیؼتنّای فؼیلی تشای تَلیذ اًشطی  ف ػَختزِ، اهىاى واّؾ چـوگیش هلشدس ًتی هَسد تحج اػت.

اء ٍ ٌٓاكش ّای هَسدی ٍ هزضای تَػِٔ ٍ دس ارض یاسی اص ػٌَح دس همیاع ؿْشی، ًشحتٌاتشایي، تغییشات دس تؼ گشدد. ایزاد هی

ػیاػی دس حال تَػهِٔ   وـیدّذ. اّذاف ٍ خٌ سیضی ؿْشی ٍ هشاحل آى، سخ هی اهِّای ًشاحی ٍ تشً ػاختواًی، ّواًٌذ سٍؽ

اػت. هذت صهاى صیادی ًَل وـیذ تا هـخق ؿَد وِ اػتفادُ اص اًشطی خَسؿیذی دس ًشاحی هحیٌی، یهه ًِشیهِ ی هْهن    

 (11)تشای آیٌذُ هحؼَب هی ؿَد. 

ذُ ّای هٔتثهش آیٌه   پشٍطُ تَاى گفت تا تشسػی ًتایذ تحمیك هحممیي ٍ تزضیِ ٍ تحلیل ًتایذ تِ دػت آهذُ اص ایي تحمیك هی

ّای تزذیذپزیش چَى خَسؿیذ سا  َاد ػاختواًی ٍ اػتفادُ اص اًشطیّایی ّؼتٌذ وِ همذاس ٍ ًیض چشخِ ی حیات هلالح ٍ ه پشٍطُ

هذًِش لشاس دٌّذ ٍ تأحیشات ػاختواًی سا تش فواّای ؿْشی ٍ هحیي تِ ًَس واهل لحاٍ وٌٌذ، تهِ ًهَسی وهِ هٌهاُش ٍ چـهن      

 (11)ّا ٍ ؿْشّایی ّوؼاص ٍ ّواٌّگ تا ًثیٔت ایزاد ؿًَذ. ذاصّای ًثیٔی حفَ گشدد ٍ ػاختواىاً



  هعوبرایراى سراسری اًجوي ّبی صٌفی هٌْدسبى کبًَى

 زی در ّسارُ سَمّوبیص بیي الوللی هعوبری،عوراى ٍ ضْرسب

 94هبُ  تیر -تْراى 
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