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 چکیسُ
قْطًكیٌی ، ثب اهطٍظُ ثب تَرِ ثِ گؿتطـ ظًسگی آپبضتوبى ًكیٌی ٍحزن اًجَُ ؾبذت ٍ ؾبظّب ٍ گؿتطـ       

هكکل کوجَز ظهیي زض قْطّبی ثعضگ هَارِ ّؿتین، کِ ایي هكکل ثب اؾتقطاض هؿکي زض اضتفبؿ تب حسٍزی 

حل قسُ اؾت. اهب اًؿبى ضا اظ عجیقت ٍ ظهیي زٍض کطزُ اؾت ، حتی زض قْطّبی قوبلی کكَض ثب ٍرَز 

اًٌس اظ عجیقت پیطاهَى ذَز ثْطُ هٌس پتبًؿیل فضبّبی ؾجع ٍ عجیقت ٍ آة ٍ َّای هٌبؾت ، هطزم کوتط هی تَ

قًَس. ثبم ؾجع یب حیبط زض اضتفبؿ ضٍقی ثطای آقتی ثب عجیقت ٍ اؾتفبزُ ی ثْیٌِ اظ آة ٍ َّای هقتسل گیالى 

اؾت. زض ایي تحقیق ثِ ثطضؾی هعایب ٍ هحسٍزیت ّبی اؾتفبزُ اظ ثبم ؾجع زض گیالى ثب ضٍـ اؾٌبز ٍ هغبلقبت 

هی پطزاظین. ًتیزِ هی گیطین کِ زض هٌغقِ هقتسل گیالى ، فضبی ؾجع هَرَز ،  کتبثربًِ ای ثِ نَضت کیفی

ثْتطیي فطنت ثطای ایزبز اضتجبط عجیقت ثب ثٌب هی ثبقس ، زض حبلیکِ آة ٍ َّای آى هوکي اؾت هحسٍزیت 

 ّبیی زض عطاحی ثبم ؾجع ایزبز کٌس.

 

 هحسٍزیت ثبم ؾجع ، عجیقت ، گیالى ، هعایب ،ٍاصُ ّای کلیذی:          
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 هقسهِ-1

ّسف اظ ایزبز ثبم ؾجع تجسیل فضبی هطزُ ثبم ّب ثِ یک فضبی پَیب ٍ ظًسُ هی ثبقس. ایزبز ٍ تَؾقِ ی فضبی ؾجع ههٌَفی       

ًقف هْوی زض ظًسگی ثكط اهطٍظی زاضز ٍ ثِ گًَِ ای هی تَاى ثِ فٌَاى ربیگعیي ثطای هحیظ عجیقی کِ زض احط ؾبذت ٍ ؾبظ 

اؾتفبزُ کطز. اًؿبى ؾقی هی کٌس کِ عجیقت ظًسُ ٍ  ؾطؾجع ضا ثب تکٌَلَغی ضٍظ ثِ گًَِ ای تطکیت کٌس ٍ ثتَاًس اظ ثیي ضفتِ ، 

 [1]هٌبؽط ظیجب ذلق کٌس.

زض یک ؾبذتوبى ؾجع ، ههبلح ههطفی ثِ گًَِ ای اًتربة هی قًَس کِ ظیبًی ثطای هحیظ اعطاف ًساقتِ ثبقٌس ٍ       

عجیقت ثبقٌس ؾبهبًِ ی ثبم ؾجع هَضَفی اؾت کِ زض ثؿیبضی اظ کكَضّبی رْبى ثِ فٌَاى  ّوچٌیي قبثل ثطگكت ثِ چطذِ ی

اٍلَیت قطاض گطفتِ ٍ تَؾقِ ی ثبم ؾجع ثِ نَضت زؾتَضالقول ارطایی زض ؾبذتوبى ؾبظی زض آهسُ اؾت. ایي هَضَؿ ٌَّظ زض 

        [2]ثی ثب ذَز ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت. ایطاى ثِ عَض کبهل قٌبذتِ ًكسُ اؾت، ٍلی زض نَضت گؿتطـ هعایبی ثؿیبض ذَ

 زض ایي تحقیق ؾبیت هَضز ثطضؾی هٌغقِ گیالى اؾت. 

ًبحیِ ی رغطافیبیی ، رلگِ،کَّپبیِ ٍ  3اؾتبى گیالى قبهل اضاضی رٌَة غطثی زضیبی ذعض ٍ کَُ ّبی تبـ ٍ الجطظ اظ       

قطقی ٍ قوبل غطثی ٍ رلگِ ی هطکعی حسٍز زٍ ؾَم اظ  کَّؿتبى تكکیل قسُ کِ ًبحیِ ی رلگِ ای قبهل رلگِ ّبی ثبضیک

 [3]اضاضی اؾتبى ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًس ٍ ثؿكتطیي روقیت اؾتبى زض ایي ًَاحی ؾبکي هی ثبقٌس

زض ایي تحقیق ثِ ثطضؾی ایي کِ آة ٍ َّای اقلین گیالى هحسٍزیتی ثطای ایزبز ثبم ؾجع اؾت یب فطنتی ثطای ایزبز آى ،       

 هی پطزاظین. 

زض گصقتِ هقوبضی گیالى ثِ نَضت ثطٍى گطا ثَزُ ٍ زض اضتجبط هؿتفین ثب عجیقت پیطاهَى ذَز قطاض هی گطفتِ اؾت. اظ       

گیالى هی تَاى ثِ ایَاى ، تالض ، کطؾی چیٌی ، غالم گطز ٍ.... اقبضُ کطز. ثطٍى گطایی ثِ ّوطاُ ثبم رولِ فٌبنط هقوبضی ثَهی 

اهب اهطٍظُ ٍ ثب پیكطفت تکٌَلَغی ، ثبفت هقوبضی ثَهی گیالى کوطًگ . [4]یػگی ذبل هقوبضی ایي هٌغقِ اؾتقیت زاض ، ٍ

، کِ تٌبؾجی ثب ٍیػگی ّبی اقلین گیالى ًساضًس ٍ اظ عطفی ثب  قسُ ٍ ربی ذَز ضا ثِ آپبضتوبى ّبی ثی ضٍح ٍ ذكک زازُ اًس

عجیقت هَرَز ثیگبًِ قسُ اًس. ّسف اظ ایي تحقیق آٍضزى زٍثبضُ ی عجیقت ٍ ایزبز حیبط زض اضتفبؿ ٍ ثبم ؾجع ثب ضفبیت انَل 

 اقلیوی ٍ هحسٍزیت ّبیی کِ ثبضـ ّبی قسیس هٌغقِ ثط ؾط ضاُ ایي عطح هی گصاضز.

 بام سبش-2
 . تعزیف بام سبش2-1

ثبم ؾجع ثبهی اؾت کِ ثب پَقف گیبّی ٍ ذبک ٍ یب هحیظ کكت ضٍیٌسُ پَقبًسُ هی قَز. انغالح ثبم ؾجع گبّی ثطای       

ثبم ّبیی ّوچَى پبًل ّبی ذَضقیسی ٍ یب نفحبت فتٍَلتبئیک ثکبض هیطٍز کِ ّوِ ی ایي ّب هفبّین هقوبضی ؾجع ضا هس ًؾط 

ؾغَح ایي گًَِ ثبم ّب اهکبى ضقس گیبّبى ٍ زض ًتیزِ ایزبز فضبی ؾجع ٍرَز زاضز. ثِ هٌؾَض ؾجع پَـ قطاض زازُ اًس. ثط ضٍی 

کطزى ثبم ًیبظهٌس گیبّبًی ّؿتین کِ ثتَاًٌس زض ثطاثط هحیظ ذكي ٍ ثی ضٍح ٍ فضبی هطزُ ی پكت ثبم زض قطایظ کن آثی، ید 

َؿ آة ٍ َّا ٍ قطایظ اقلیوی هٌغقِ ثؿتگی زاضز ٍ ثبم ؾجع،  اٍد تلفیق ظزگی ، تَفبى ٍ... هقبٍهت کٌس. ًَؿ گیبّبى اًتربثی ثِ ً

          (1)قکل [5]س گیبُ ضا زض ثبم هیؿط ؾبذتِ اؾت.ارطا ثب هحیظ اؾت. زض ٍاقـ یک ؾیؿتن ؾجک ٍظى هٌْسؾی ؾبظ اؾت کِ ضق
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 ًوًَِ ّبیی اظ ثبم ّبی ؾجع ارطا قسُ زض رْبى :1ضکل 

 

ثبم ّبی ؾجع ًیع ّوچَى ثبم ّبی هقوَلی قبهل فبیق ضعَثتی حطاضتی ، پَقف ضس آة ، هبؾِ ٍزضظپَـ رعئیبت ارطایی       

هی ثبقس. ایي گًَِ پطٍغُ ّب ًیبظهٌس ههبلح ٍ فٌبنطی ّؿتٌس کِ ثتَاًٌس فول ًگْساضی/ ظّکكی ضعَثت ٍ ًگْساضی گیبّبى ضا 

 [6]هغبثق اؾتبًساضزّبی تقطیف قسُ زض ؾبذتوبى فطاّن کٌٌس.

ؾبلن  هی پطزاظز ٍاظًؾط َّاٍ کبّف فبضالة ؾبلن ؾبظی  ثِ  ٍثب نطف ّعیٌِ کن ثبم ؾجع ثب انالح کطزى احط رعایط گطهبیی      

ٍ    ثَزُ  اظ حَهِ ذَز گطهتط  زضرِ 7ثؿیبضهفیساؾت.زض ضٍظّبی تبثؿتبى قْطّب تب   ٍ تبهیي ؾالهتی اًؿبىؾبظی هحیظ 

کِ تحت ًبم احطات ّؿتٌس ، التی اظ رولِ هكک ٍ تقبضبی اًطغی ثیكتطؾالهتی فوَهی  تطهین  هی ثبقٌس  پط زٍزهحفؾِ ای 

قْط تبحس ظیبزی ثبم ّبی پَقیسُ اظ گیبّبى ٍفلف ّب زهب ی  ثب رعایط گطهبیی هقطٍفٌس ثب ربًكیٌی ثبم ّبی تیطُ ربشة گطهب ،

 [7]کبّف هی یبثس.

 ّبی ًبقی اظ ثبضًسگی، ثبظیبفت آة، کبّف احطات گبظّبی گلربًِ ای، تٌَؿًقف فوسُ ثبم ؾجع زض هسیطیت آة ثِ عَض کلی       

ظیؿت هحیغی زض هَرَزات ظًسُ قْطی ) گیبّبى ٍ ربًساضاى ( هحبفؾت اظ پَؾتِ ظهیي ، رلَگیطی اظ تبثف اققِ فطاثٌفف ثِ 

َظی ؾبذتوبى ّب ، کبّف ًفَش ؾبذتوبى ، ثْجَز ٍ تلغیف َّا ، کبّف زهب ، هقتسل ًوَزى َّای گطم ، رلَگیطی اظ آتف ؾ

تبثف الکتطٍهغٌبعیؽ ، ثْجَز کیفیت اقلیوی ٍ ایزبز تَْیِ هغجَؿ زض قْط ، ایزبز چكن اًساظّبی ظیجبی قْطی ، هغلَثیت ٍ 

هغجَفیت فضبّبی قْطی ، پبکیعگی ٍ کبّف آلَزگی َّا ، شذیطُ اًطغی ، کبّف آلَزگی نَتی ، کبّف ّعیٌِ ّبی هطثَط 

قَیض ؾقف ؾبذتوبى ، ایزبز هحیغی آضام زض ًَاحی پط اظزحبم قْطی ٍ افعایف فضبّبی رسیسی ثطای فقبلیت ثِ ًگْساضی ٍ ت

ّبی تفطیحی ، ثبال ثطزى اهٌیت غصایی قْط )کكبٍضظی( ٍ ّوچٌیي ثِ فٌَاى آظهبیكگبّی رْت اًَاؿ پطٍغُ ّبی تحقیقبتی ٍ  

  [5]آهَظقی چكوگیط اؾت.

 

 تاریخچِ بام سبش -2-2

بم ؾجع پیكیٌِ ای ّعاضاى ؾبلِ زاضز ٍ ایي ًكبى هی زّس اظ ظهبًیکِ اًؿبى قْطًكیٌی ضا تزطثِ کطزُ ثب کبقت ثبك ّب ٍ ث      

گیبّبى ذَاؾتِ کِ ثِ هحیظ عجیقی ًعزیک تط ثكَز.  اظ ظهبى ثبؾتبى اًؿبى ّب ثِ کبقت گیبّبى ضٍی ؾبظُ ؾبذتوبى ضٍی 

 آٍضزًس.

ٍرَز ثبم ؾجع ّعاضاى ؾبل پیف زض ثبك ّبی هقلق ثبثل گعاضـ قسُ ٍ ثقس اظ آى نسّب ؾبل پیف ثِ ٍیػُ زض اضٍپبی غطثی       

ثبم ّبی کبضثطز زاقتِ اؾت، اهب ٌَّظ ًحَُ تكکیل آى زض اقلین ّبی هحلی ثِ عَض کبهل قٌبذتِ قسُ ًیؿت. زض ٍاقـ  اٍلیي 

ثبك ّبی هقلق ثبثل رع فزبیت ّفتگبًِ زًیب،   ظ هطزم ثبثل ؾبذتِ قسُ ثَز.تَؾ  ؾـبل قجـل اظ هـیالز هؿـیح600ؾـجع 

 (2)قکل فضبّبی ؾجعی ثَزًس کِ ضٍی ثبم ّب ٍ هْتبثی ّبی چٌس ؾبذتوبى قطاض زاقتٌس. 
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 ثبك ّبی هقلق ثبثل: 2ضکل

 

زض فهط ضًؿبًؽ ًیع زض ایتبلیب ٍ فطاًؿِ گًَِ ّبیی اظ ثبك ثبم ّب قکل گطفتٌس ٍ اکخطا زض ؾبذتوبى ّبی فوَهی ٍ تَؾظ         

زٍلت ؾبذتِ هی قسًس. زض قطى ثیؿتن لَکَضثَظیِ ٍ ضایت رع پیكگبهبى عجیقت گطا ٍ ایزبزکٌٌسُ ثبم ؾجع ثَزًس.  تَؾقِ ی 

ػُ زض اضٍپب ٍ اهطیکب ؾطفت ثیكتطی گطفتِ اؾت. ثط اؾبؼ ثطآٍضزّبی اًزبم قسُ ، اهطٍظُ ایي گًَِ ثبم ّب زض ؾبل ّبی اذیط ثِ ٍی

 % اظ کل ثبم ّبی آلوبى ثسیي نَضت ؾبذتِ هی قًَس ٍ ثِ گًَِ ای ثبم ؾجع هحؿَة  هی قًَس. 10حسٍز 

هیالزی زض آلوبى  1960ِّ ثبم ّبی ؾجع هسضى اظ ؾیؿتن الیِ ّبی پیف ؾبذتِ تكکیل هی قًَس ، کِ ایي ؾیؿتن زض ز      

 [8]اذتطاؿ قسُ ٍ ثِ ؾطفت زض کكَضّبی اضٍپبیی ٍ اهطیکبی قوبلی گؿتطـ یبفتِ اؾت.

 

 اًَاع بام ّای سبش -2-3

زؾتِ  3ظ ثِ ثِ عَض کلی ثبك ثبم ّب ضا ثط اؾبؼ ؾیؿتن ارطایی ، هیعاى فوق هتَؾظ کكت ٍ هیعاى تبؾیؿبت هَضز ًیب      

 .انلی تقؿین هی کٌٌس

 

 

 

 

ایي ؾیؿتن ًیبظی ثِ ًگْساضی ظیبز ًساضز. ثط ضٍی ثبم ثٌبّب فكبض ٍظًی چٌساًی ثِ  : extensiveسیستن گستزدُ  .1

 زضنس اضظاى تط ًؿجت ثِ ؾیؿتن فكطزُ اؾت. ایي ًَؿ ثبم ًَفب ًیبظ ثِ انالح ؾبذتبضًساضز.  80تب  50ٍرَز ًوی آٍضز. 

هطثـ زضآهطیکباؾت ٍایي ّعیٌِ قبهل کلیِ ههبلح الظم اظفبیق زالض ثطای ّطفَت  12ّعیٌِ ثبم ؾجع گؿتطزُ زضحسٍز

  [9]ثٌسی ضعَثتی ثبم تب اًَاؿ گیبّبى الظم ذَاّس ثَز.

 ( هكبّسُ هی کٌین:4( ٍ رعئیبت ارطایی ایي ؾیؿتن ضا زض )قکل3تهَیطی اظ ؾیؿتن گؿتطزُ زض )قکل 
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 : رعئیبت ارطایی ؾیؿتن گؿتطز4ُضکلؾیؿتن گؿتطزُ                                 : 3ضکل                  

     

زض ارطای آى هقساض ذبک ههطفی اظ ًؾط ٍظًی ثیكتط اؾت، ثِ ّویي زلیل ایؿتبیی  : intensiveسیستن هتوزکش  .2

فَت فوق ذبک ًیبظ زاضز ٍ زض ٍاقـ ضبهي ایزبز یک ثبك اؾت کِ ایي ثبك  1ایي ثبم حساقل ثِ الظم ضا ثبیس زاضا ثبقس.

ضا ثِ ثبم اضبفِ هی کٌس ًٍیبظ ثِ پًَس80 – 150قبهل زضذتبى ثَتِ ّب ٍ ؾبیطهٌبؽط تعئیٌی اؾت . ایي ثبم ثبضی حسٍز 

 [9]ثِ ؽطفیت ثبضثطی ثیكتطی زاضز.ًگْساضی ظیبز زاضز. ثِ رْت ایوٌی ًبقی اظ ثبض اضبفی، ؾبذتوبى ًیبظ 

 ( هكبّسُ هی کٌین:6( ٍ رعئیبت ارطایی آى ضا زض )قکل 5زض )قکل  ضا تهَیطی اظ ؾیتن هتوطکع

 

 
 رعئیبت ارطایی ؾیؿتن هتوطکع:  6ضکل                               ؾیؿتن هتوطکع: 5ضکل                        

 
 

 

تطکیجی اظزٍ ثبم گؿتطزُ ٍ هتوطکعاؾت. زاضای فَایس زٍ ًَؿ ثبم شکطقسُ :planter box سیستن هذٍالر یا جعبِ گیاُ  .3

 گیطز هی نَضت یٍظً ؾجک گؿتطزُ  پبًل ّبی زض زاذل قسى ؾجع حبل زضفیي ثیكتطی اؾت. ، اهب زاضای ؽطفیت ثبضثبقسهی 

 [9]پَقبًس، کكت ٍ ًگْساضی هی قَز.هی گیبّبى زض رقجِ ّبی هرهَنی کِ توبم یب ثیكتط ثبم ؾجع ضا  تن زض ایي ؾیؿ

  ( هكبّسُ هی کٌین:8( ٍ رعئیبت آى ضا زض )قکل7تهَیطی اظ ؾیؿتن هسٍالض ضا زض )قکل
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 رعئیبت ارطایی ؾیؿتن هسٍالض: 8ضکل  : ؾیؿتن هسٍالض                       7ضکل 

 

 

 [11]هقایسِ سیستن بام سبش فطزدُ ٍ بام سبش گستزدُ .4

 بام سبش فطزدُ گستزدُبام سبش  تیپ

ذبک ًبظک، فسم ًیبظ ثِ آثیبضی ٍ یب آثیبضی رعئی، قبثلیت  ٍیضگی ّا

 تحول قطایظ ؾرت

ذبک فویق، ؾیؿتن آثیبضی، ًیبظهٌس قطایظ 

 هؿبفس ثطای گیبّبى

 

 

 

 

هشیت ّا ٍ 

 اهتیاسات

 ؾجک ٍظى .1

 هٌبؾت ثطای هؿبحت ثعضگ .2

 زضرِ 30تب  0هٌلؿت ثطای ثبم ّبی ثب قیت  .3

 ًیبظ ثِ هطاقجتحساقل  .4

 فسم ًیبظ ثِ آثیبضی ٍ ؾیؿتن ظُ کكی زض اغلت هَاضز .5

 قبثلیت تَؾقِ عجیقی .6

 ًؿجتب اضظاى  .7

 ًگطـ عجیقی تط .8

تَاًبیی ثطًبهِ ضیعی آؾبًتط ثب تَرِ ثِ ًَؿ تقبضب ثطای ثبم  .9

 ؾجع ٍ ثط اؾبؼ ضَاثظ هزَظّبی ثطًبهِ ضیعی

 

 تٌَؿ گیبّی ٍ ؾکًَتگبّی ٍؾیـ .1

 ؾتًیبظهٌس فبیق ثٌسی هٌب .2

قبثلیت قجیِ ؾبظی ثبك حیبت  .3

 ٍحف

 قبثلیت رصاثیت ثؿیبض ثبال .4

ثْطُ ثطزاضی ّبی هتقسز اظ  .5

ثبم)ؾطگطهی،پطٍضـ هحهَالت 

 تغصیِ ای، فضبی ؾجع ٍ ...(

 

 

 

 ًارسایی ّا

 هحسٍزیت زض اًتربة گیبّبى .1

هقوَال ثطای ؾطگطهی ٍ یب کبضثطزّبی هكبثِ هَضز  .2

 اؾتفبزُ قطاض ًوی گیطز

 ثطذی اظ افطاز هرهَنب زض ظهؿتبى فسم رصاثیت ثطای .3

 ثبض ٍظًی ثبال ثطای ثبم .1

ًیبظ ثِ ؾیؿتن ظّکكی ٍ آثیبضی،  .2

 اًطغی، آة، هَاز ٍ ... ثیكتط

 ّعیٌِ ثبال .3

ًیبظ ثِ ؾیؿتن پیچیسُ ٍ هْبضت  .4

 ثیكتط
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 هصالح سبش-2-4

،ظّکكی ضعَثت ٍ ًگْساضی گیبّبى ضا پطٍغّبی ثبم ؾجع ًیبظهٌس ههبلح ٍ فٌبنطی ّؿتٌس کِ ثتَاًٌس فول ًگْساضی       

 [6] ثطذی اظ ایي ههبلح فجبضتٌس اظ: .هغبثق اؾتبًساضز ّبی تقطیف قسُ زض ؾبذتوبى فطاّن آٍضًس

 هَاز ضس آة 

 ِتخجیت کٌٌسُ ّبی ضیك 

 ثب فٌزبى(  فَم،ٍضقِ پالؾتیکی  ؾٌگ،هَاز  هَاز ظّکكی)پكن 

 الیِ رلَگیطی اظ فطؾبیف ٍ الیِ نبفی  

  زض ثطاثط آتفهَاز هقبٍم 

 تخجیت  گًَِ ّبی گیبّی ٍ 

 هشایای بام ّای سبش-2-5

زض ایي [6]. زاضًس قْطًكیٌبى ظًسگی هحیظ ّبی رٌجِ زیگط ٍ ربهقِ اقتهبز قْط، اکَلَغی زض ظیبزی احطات ؾجع ّبی ثبم  

 [11]هعایبی ثبم ّبی ؾجع ضا اظ رْبت کوی ٍ کیفی هَضز ثطضؾی قطاض زازُ این.تحقیق 

 

 : کویهشایای 

 فبیق نَتی 

 کبّف احطات رعایط گطهبیی 

 کبّف آلَزگی َّا 

 کبّف ثبض ؾیؿتوْبی هزبضی فبضالة 

 کبّف زی اکؿیس کطثي 

  حطاضت اظ عطیق شذیطُ اًطغی ؾبذتوبىکبّف اًتقبل 

 افعایف ؽطفیت گطهبیی ؾقف 

 حفؼ ضعَثت 

 (فتَؾٌتع گیبّبى )کبّف رصة آفتبة 

 

 :هشایای کیفی

 حفبؽت اظ پَؾتِ ثبم 

 ؾجع ٍ ظیؿتگبُ ربًساضاى یفضب گؿتطـ 

 ظیجبیی ٍ ضفبُ ٍ ؾطگطهی 

 یٍ ثْعیؿت یتطٍیذ ؾالهت 

 ِیاقتهبز یرَی نطف 
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 ساخت بام سبشٍ ّشیٌِ آى + دیتیل اجزایی -2-6

ؾبذت اًَاؿ ثبك ثبم ّب ًیبظهٌس ثطًبهِ ضیعی ٍ زاًف ذـبل آى اؾـت. ثـبم ّـبی ؾـجع اظ ًؾـط قبثلیت ًگْساضی ٍ کٌتطل         

ٍظى ذبک، ثبضاى ٍ ثطف ٍ تقجیِ هؿیطّبی پیـبزُ ًیبظهٌـس فٌـبٍضی فطاتـط اظ ؾیؿتن هقوَل هٌْسؾی ثبم هی ثبقس. یک ثبم ؾجع 

 : اظ ؾِ قؿوت تكکیل قسُ اؾت

  ،ؾقف ؾبذتوبى یب آى چیعی کِ ّن اکٌَى ثط ثبم ّوِ ؾبذتوبى ّب ٍرَز زاضز ٍ ثط ضٍی آى الیِ فبیق هخل قیطگًَی

 .فبیق زیگط کكیسُ قسُ ٍ احیبًب ضٍی آى هَظاییک یب اؾفبلت یب ؾٌگفطـ قسُ اؾت ایعٍگبم یب ّط

 ثبك ثبم کِ یک الیِ هحبفؾت کٌٌسُ اؾت ٍ ؾقف ٍ فبیق ضعَثتی ضا اظ الیِ ذبک ٍ گیبّبى رسا هیکٌس. 

 [12].ذبک ٍ کَز ٍ ؾیؿتن آثیبضی ثبك کِ ّط کسام ثب زقـت زض هحـل ذـَز قـطاض هـیگیـطز  

هَازی کِ زض ؾبذت ثبك ثبم اؾتفبزُ هی قًَس زاضای فوط ثؿیبض عَالًی ّؿتٌس ٍ اظ ذهَنیبت آى ّب ایي اؾت کِ، ًیبظی       

ؾبل هبًسگبضی زاضًس. ّوبًغَض کِ زض قؿوت اًَاؿ ثبك ثبم ّب ًیع شکط قس، ّط کسام اظ  50الی  30ثِ تقَیض زٍضُ ای ًساضز ٍ تب 

 اضز:آى هكرهِ ّب ثِ فَاهل ظیط ثؿتگی ز

 ًَؿ اؾتفبزُ اظ ثبك ثبم -1

 تٌَؿ گیبّی هسًؾط -2

  [13] هیعاى ّعیٌِ ثطای ؾبذت ٍ ًگْساضی -3

ؾیؿتن ّبیی کِ ثطای ؾبذت ثبم ؾجع  تقجیِ قسُ اًس ؾجک ٍظى، ًیبظهٌس ضؾیسگی کوتط ٍ ثب زٍام ّؿتٌس. ههبلح هَظز         

رصة کٌس. زض ٌّگبم ؾبذت ثبیس اثتسا فبیق ضعَثتی ٍ ؾپؽ اؾتفبزُ زض ثبك ثبم ثبیس ثِ نَضتی ثبقس کِ آة ًبقی اظ ثبضاى ضا 

قجکِ ظّکكی هٌبؾت ؾط ضٍی ثبم ًهت قَز. ذبک هَضز اؾتفبزُ زض ایي هحیظ ثبیس کبهال ثب قطایظ ّوبٌّگ ثَزُ ٍ زض احط 

قٌس. اظ رولِ ایي ثبضـ ثبضاى ٍ رصة آة، ؾٌگیي ًكَز ٍ زض ًْبیت ّن گیبّبًی کبقتِ قًَس کِ زض ثطاثط ؾطهب ٍ گطهب هقبٍم ثب

 گیبّبى فجبضتٌس اظ: گیبّبى چٌسؾبلِ فلفی، گل ّب، فلف ّبی ٍحكی ٍ ذعُ.

ثب تَرِ ثِ پیكطفت تکٌَلَغی ٍ پیسایف هَاز رسیس، هی تَاى ثط ضٍی ّط ثٌبیی ثب ّعیٌِ اًسک ثبم ؾجع ضا ایزبز ًوَز. ثب         

ي کوجَز ظهیي، هی تَاى ثب کوک ثبم ؾجع عجیقت ضا ثِ زاذل تَرِ ثِ ّعیٌِ ی ثبالی ایزبز فضبی ؾجع زض قْطّب ٍ ّوچٌی

 فضبی ؾبذتوبى آٍضز ٍ ثب ایي کبض ثبفج قبزاثی ثیكتط، ضٍحیِ ثْتط ثطای ؾبکٌبى ٍ کبّف آلَزگی هحیظ قس.

 ( ًوًَْ ای اس دیتیل اجزایی بام سبش هطاُذٍ هی کٌین:9)ضکل زض 

 

 
 : زیتیل ارطایی ثبم ؾجع9ضکل 
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 اقلین گیالى-3
ذهَنیبت آة ٍ َّایی گیالى فجبضت اؾت اظ ثبضًسگی ظیبز زض توبم فهَل ؾبل )ذهَنبً زض فهَل پبییع ٍ         

ضقیت ٍ. ضعَثت ًؿجتبً ظیبز زض توبم فهَل ؾبل، اذتالف کن زضرِ حطاضت ثیي قت ٍ ضٍظ، پَقف ٍؾیـ ًجبتی).ظهؿتبى

قَز ٍ کل اؾتبى گیالى هتقلق ثِ  َّای ّیطکبًی ثؿیبض ٍیػُ هیتَپَگطافیک هٌبعق کن اضتفبؿ ؾبحل ذعض هٌزط ثِ یک آة ٍ 

ٍ هٌجـ  الجطظ زهب زض اؾتبى گیالى، ثِ ؾجت قطاض گیطی زض ثیي اضتفبفبت.ایي هٌغقِ ثِ عَض ذبل هطعَة ٍ ؾجع اؾت

ٍ ثطذَضزاضی اظ ضغین اقلیوی هقتسل ذعضی حبلت هتقبزلی زاضز ٍ ًَؾبى زهب ثیي قت ٍ ضٍظ ٍ ثیي ظهؿتبى  زضیبی ذعض ضعَثتی

ّبی پبییع  ای ثط هبُ  ّبی هبّبًِ زض قْطّب ٍ هٌبعق ؾبحلی ٍ رلگِ  ثبضًسگیزض اؾتبى گیالى حساکخط .ٍ تبثؿتبى ظیبز ًیؿت

کٌٌس ٍ حساکخط  اظ ضغین ثبضًسگی زیگطی تجقیت هی هٌزیل ٍ ضٍزثبض ًؾیط هٌغجق اؾت ٍلی ًقبط زٍض اظ تبحیط ضغین اقلین ذعضی

 (10)قکل ]14.[اهتیبظ اقلیوی گیالى زلیل پَقف گیبّی غٌی آى اؾت.اؾت ظهؿتبى ّبی هبّبًِ آًْب زض ثبضًسگی
 

 
 : تهَیطی اظ ؾیوبی گیالى11ضکل 

 

 پتاًسیل ّای هَجَد در گیالى بزای احذاث بام سبش-4

فی قطایظ ثطای ایزبز پَقف گیبّی هٌبؾت هْیب هی ثبقس. زض زض گیالى ثِ زلیل ٍرَز آة ٍ َّای هقتسل ٍ ضعَثت کب        

  [14]ایٌزب  ثِ هْوتطیي پتبًؿیل ّبی هَرَز زض گیالى اقبضُ هی کٌین: 

  آة ٍ َّای هقتسل ٍ هٌبؾت 

 پَقف گیبّی هٌبؾت 

 فسم ٍرَز ًَاؾبًبت قسیس زهبیی 

 ثبزّبی هٌبؾت ٍ هغلَة 

 فسم تبثف قسیس آفتبة 

  ٍرَز ضعَثت زض َّا 

 بنلریع هٌغقِذبک ح 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 هطکالت هَجَد در استفادُ اس بام سبش-5

 هكکالت ثؿیبضی ثطای احساث ثبم ؾجع زض گیالى ٍرَز زاضز کِ ثِ ثطضؾی تقسازی اظ آًْب هی پطزاظین.        

 

 کج باراى-5-1

زض گیالى ثِ زلیل ثبضـ ّبی ؾیل آؾب ٍ کذ ثبضاى ّب ، اؾتفبزُ اظ ثبم ؾجع ثب هكکالتی هَارِ  هی ثبقس ، ظیطا ثبم ّبی         

ثٌبّب زض گیالى قیت زاض اؾت. زض نَضتی کِ ضٍی آى ّب ثبم ؾجع کبض قَز ٍ کذ ثبضاى ثِ آى ثطذَضز کٌس ، ثب فج آؾیت ضؾیسى 

 [14]ثِ گیبّبى هی قَز. 

 

 هیشاى بارش در فصل ّایی اس سال کوبَد-5-2

ثب تَرِ ثِ ایٌکِ کن ثبضاى تطیي هبُ زض اؾتبى گیالى تیط هبُ اؾت، زض ًتیزِ زض ایي هبُ ثب هكکل کن آثی هَارِ هی         

  [15]قَین کِ ثطذی اظ گیبّبى ثب ایي ٍضقیت ؾبظگبضی ًساضًس، کِ ایي اهط اًتربة گیبّبى ضا هحسٍزتط هی کٌس.

 

 ساسگاری بزخی اس گیاّاى با ضزایط اقلیوی گیالىعذم -5-3

ّبی هٌبؾت ثطای آى هکبى ثَزُ اؾت. ثِ عَض کلی ؾِ فبهل  اٍلیي قسم زض عطاحی فضبی ؾجع یک هزوَفِ، اًتربة گًَِ        

ّبی گیبّی  گًَِاًس. زض شیل هزوَؿ فَاهلی کِ ضاؾتبی اًتربة  ّبی هٌبؾت زذیل هکبًی، ارتوبفی ٍ اقتهبزی زض اًتربة گًَِ

ثبیؿت لحبػ گطزًس، تَضیح زازُ قسُ  اًس ٍ هی ًؾط ّط هزوَفِ فالٍُ ثط گیبّبى هقبٍم ٍ ؾبظگبض ثب قطایظ اکَلَغیکی هٌغقِ هس

 [16].اؾت

 هقبٍهت زض ثطاثط ذكکی اظ فبکتَضّبی هْن اًتربة گیبّبى اؾت: گیبّبى ثب ًیبظ آثی پبییي. 

 ًَِّبی گیبّی زاضز. ذطیس ٍ  ّعیٌِ کبقت ضاثغِ هؿتقیوی ثب ظًسُ هبًی )ثقب( گًَِ: ّبی هٌبؾت ثب عَل فوط ظیبز گ

 .ثبقس ای اضظاى ثب اهکبى ثقب کن اضرح هی کبقت یک گًَِ گطاى کِ ًطخ ثقبی ظیبزی زاضز ًؿجت ثِ کبقت گًَِ

 ًَِؾیؿتن: ّبی ثسٍى ایزبز آلطغی گOPALS اظ یک تب زُ اًساظُ پتبًؿیل گیبُ ضا ثطای ایزبز آلطغی ثِ ٍؾیلِ هقیبؾی

 .گیطًس قطاض هی 4تب  1ثیي OPALSّب آًْبیی ّؿتٌس کِ زض زاهٌِ گیطز. ثْتطیي گًَِ هی

 الجتِ ایي ثساى .اظ هٌؾط اقتهبزی ّطچِ گیبُ ثب هحیظ ؾبظگبضتط ثبقس ّعیٌِ ًگْساضی کوتط زاضز: گیبّبى کن تَقـ

ط فطم ٍ قکل کِ ّؿتٌس زض فضبی ؾجع کبقتِ قًَس هقٌی ًیؿت کِ فقظ گیبّبى کن تَقـ، ثطزثبض ٍ کن ّعیٌِ ثِ ّ

ّب ثب ّسف ٍ هٌؾَض ذبنی کِ اظ احساث فضبی ؾجع ٍرَز زاضز هغبثقت  ثلکِ ثبیس ؾقی ًوَز تب حتی االهکبى ّعیٌِ

 .زاقتِ ثبقس

 ّعیٌِ ٍ ٍقت گیط اؾت ٍ ًیبظ ثِ ًیطٍی کبض  ّب پط فولیبت احساث ٍ ًگْساضی چوي کبضی: گیبّبى ربیگعیي چوي

ای قسیس ثِ چوي ٍاضز  ترهم ٍ آة فطاٍاى زاضز. ثب اًسک ثی تَرْی زض ّط یک اظ هطاحل فولیبت احساث لغوِه

 .آیس هی

 

 عذم طزاحی اصَلی تَسط هعواراى-5-4

عطاحی پطٍغُ ّبی ثعضگی چَى ثبم ؾجع، ًیبظهٌس عطاحی انَلی هی ثبقس. کِ هتبؾفبًِ اهطٍظُ ثطذی اظ هقوبضاى ٍ         

 ؾبذتوبى تَرِ ظیبزی ثِ ایي اهَض ٍ کیفیت ؾبذت ًوی کٌٌس کِ ایي اهط هكکالت ظیبزی ضا زض پی ذَاّس زاقت.ؾبظًسگبى 
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 عذم سزهایِ گذاری -5-5

تفطیحی ثِ کبض هی ثطًس ٍ تَرِ ظیبزی ثِ ّعیٌِ -اهطٍظُ هتبؾفبًِ ؾطهبیِ گعاضاى ؾطهبیِ ی ذَز ضا زض ظهیٌِ ّبی تزبضی        

ی هؿکًَی ًساضًس. هرهَنب زض گیالى کِ اظ فضبی ؾجع ظیبزی ثطذَضزاض اؾت، ًیبظ ثِ ٍرَز ثبم ؾجع کطزى زض ؾبذتوبى ّب

احؿبؼ ًوی قَز ٍ ثب تَرِ ثِ کوجَز ظهیي، اظزیبز روقیت ٍ ّوچٌیي کؿت ؾَز ثیكتط، ثِ آپبضتوبى ؾبظی ثِ نَضت اًجَُ 

تَرْی ثِ کیفیت ظًسگی افطاز ٍ ثْطُ ثطزى اظ عجیقت ضٍی آٍضزًس. ٍلی زقت کبفی ضا زض ؾبذت آًْب ثِ فول ًوی آٍضًس ٍ 

 ًساضًس. زض ًتیزِ ثِ اؾتفبزُ اظ ثبم ؾجع اّویتی ًوی زٌّس ٍ ثطای آى ّعیٌِ ای ًوی کٌٌس.

 

 عذم ٍجَد فزٌّگ هٌاسب استفادُ اس بام سبش-5-6

كگبُ ّب ٍ ... نَضت هی گیطز فطٌّگ ؾبظی زض قْطّب تَؾظ ؾبظهبى ّبی زٍلتی ّوچَى قْطزاضی، هحیظ ظیؿت، زاً        

کِ اًگیعُ ی الظم ضا زض هطزم ایزبز کٌس ٍ هطٍد فطٌّگ ذبنی ثبقس. ٍلی هتبؾفبًِ ثبم ؾجع ٌَّظ ربیگبُ ذَز ضا زض فطٌّگ 

 ربهقِ ی کًٌَی ًیبفتِ اؾت.

 

 کوبَد اهکاًات ٍ تجْیشات السم-5-7

عات ٍ زؾتگبُ ّبی هطثَعِ ًیع، هحسٍز ٍ پط ّعیٌِ هی ثبقٌس.ّط زض ایطاى ثِ زلیل فسم ضٍاد اؾتفبزُ اظ ثبم ؾجع، تزْی        

چٌس کِ اهطٍظُ ثب پیكطفت تکٌَلَغی، زؾتگبُ ّبیی ؾبذتِ قسُ کِ ًِ تٌْب قیوت ثِ نطفِ ای زاضًس ثلکِ ّعیٌِ ی ؾبذت ثبم 

 [16]تِ اؾت.ؾجع ضا ًیع کبّف هی زٌّس. اهب چٌیي اهکبًبتی ٌَّظ زض ایطاى هرهَنب زض قْطؾتبى ّب ضٍاد ًیبف

 

 بزرسی ًوًَِ-6
( زض کپٌْبگي ، زاًوبضک هی ثبقس، کِ اتفبقب eight house) 8یکی اظ ًوًَِ ّبی ذَة ثبم ؾجع زض رْبى ذبًِ ی         

 %( هی ثبقس80ایي قْط ًیع قْطی ثب ضعَثت ثبال )

ثیكتط زض اهتساز ّن قطاض گطفتٌس. ًقبط هرتلف ثلکِ  اًس کِ ًِ ثط ضٍی ّن ٍ ِض ایي عطح ثِ گًَِ ای قطاض گطفتذبًِ ّب ز        

ایي ؾبذتوبى ثِ ٍؾیلِ ؾغَح قیت زاض ثِ ّن ٍنل قسُ ٍ قوب هی تَاًیس ثب یک فسز زٍچطذِ زض توبهی زُ عجقِ ایي 

زض کل ایي ؾبذتوبى یک کَچِ ثب ؾغح قیت زاض عطاحی ٍ ؾبذتِ قسُ اؾت کِ زض کل یک کَچِ ضا  .ؾبذتوبى حطکت کٌیس

ذبًِ ضا زض ذَز ربی  150کٌس. ایي کَچِ قیت زاض کِ زض عَل عجقبت هرتلف کكیسُ قسُ اؾت چیعی ًعزیک ثِ تسافی هی 

 (11)قکل .زازُ اؾت

 



 هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 94تیز هاُ  -تْزاى 

 12 

 
 8تهبٍیط ٍ رعئیبت عطاحی ذبًِ : 11ضکل 

 

 

ثرف ّبی یکی زیگط اظ ًکبت ذبل زض هَضز ایي هزتوـ ؾبذتوبًی ایي هؿئلِ اؾت کِ رطیبى َّای آظاز ثِ ضاحتی زض         

 ضاحت تط ٍ ثْتط نَضت ثگیطز.  هرتلف ایي ؾبذتوبى گطزـ هی کٌس ٍ ثبفج قسُ اؾت تب تٌفؽ زض ایي هزوَؿ ثؿیبض

ّعاض فَت هکقت ؾبذتِ قسُ اؾت ثعضگتطیي عطح ثرف ذهَنی زض ظهیٌِ اهَض هؿکي زض  65یي ثٌب کِ ثِ هؿبحت ا        

 ]17[.هیالزی تکویل قسُ اؾت 2010آغبظ قسُ ٍ زض زؾبهجط ؾبل هیالزی  2006کكَض زاًوبضک ثَزُ اؾت کِ زض ؾبل 
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 ًتیجِ گیزی-7
ثب تَرِ ثِ هغبلقبت اًزبم قسُ ثِ ایي ًتیزِ هی ضؾین کِ زض اقلین گیالى پتبًؿیل ّبی هطثَعِ رْت ایزبز ثبم ؾجع       

فَاهلی چَى کذ ثبضاى ّبی ایي هٌغقِ هبًقی ثط ٍرَز زاضز، ّوچٌیي اظ ًؾط ایزبز پَقف گیبّی ثب هحسٍزیتی ضٍثطٍ ًیؿت. اهب 

ؾط ضاُ احساث ثبم ؾجع هی ثبقس. الجتِ ایي ثساى هقٌی ًوی ثبقس کِ احساث ثبم ؾجع ثِ ّیچ فٌَاى هیؿط ًیؿت، ثلکِ ثِ کوک 

ت هطثَط ثِ تکٌَلَغی ّبی پیكطفتِ ی اهطٍظُ، قبثلیت اًزبم آى ٍرَز زاضز ٍلی ثِ ّوبى ًؿجت ًیع ّعیٌِ ّبی تْیِ ی تزْیعا

آى تکٌَلَغی ظیبز اؾت، زض حبلیکِ ایي تکٌَلَغی ّعیٌِ ّبی ؾبذت ضا کبّف زازُ اؾت. ثب ٍرَز ایٌکِ زض اقلین گیالى ؾقف 

ثٌبّب ثِ عَض فوسُ ثطای رلَگیطی اظ تزوـ آة ّبی ًبقی اظ ثطف ٍ ثبضاى  ثِ نَضت  قیجساض ارطا هی قَز، هی تَاى اظ ٍرَز 

ّب ًیع ثْطُ گطفت. ثِ فٌَاى هخبل ثبم ّبی ؾجعی کِ ضٍی ؾقف قیجساض ذبًِ ّب زض رعایط فبضٍ احساث ثبم ؾجع ثط ضٍی ایي ثٌب

قسُ اؾت، فالٍُ ثط ًقكی کِ زض ظیجبؾبظی ثٌبّب ایفب هی کٌس، ثبفج کبّف اتالف اًطغی حطاضتی ؾبذتوبى ٍ زض ًتیزِ ثْیٌِ 

زض گیالى ربیگبُ ذَز ضا ثِ زؾت ًیبٍضزُ اؾت ٍ اّویت ٍرَز ؾبظی ههطف اًطغی هی گطزز. ثِ عَض کلی هجحج ثبم ؾجع ٌَّظ 

آى هلوَؼ ًیؿت، اهب ثِ هطٍض ظهبى ثب افعایف آپبضتوبى ًكیٌی ٍ کن قسى فضبّبی ؾجع قْطی، ًیبظ ثِ ثبم ؾجع احؿبؼ ذَاّس 

ظیطا ٌَّظ اظ فَایس ثبم ؾجع قس. زض نَضتیکِ اهطٍظُ هطزم ایي هٌغقِ ثِ ّوبى فضبّبی ؾجع ٍ عجیقت ثکط هَرَز اکتفب کطزُ اًس، 

ٍ حیبط زض اضتفبؿ آگبّی کبهل ًساضًس. زض ًتیزِ زض ؾبل ّبی آتی ثب هجحج ثبم ؾجع ثیكتط هَارِ ذَاّین قس ٍ زؾتیبثی ثِ 

 ضاّکبضّبیی ثطای احساث ثبم ؾجع زض ایي هٌغقِ زض حبل ربضط، ضاُ ضا ثطای پیكطفت زض ایي ظهیٌِ ّوَاض هی ؾبظز.
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