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  چکیدٌ
پٌجشُ ّب ثِ هثبثِ ی تبهیي وٌٌذگبى ًَس ٍ آػبیؾ حشاستی اػبػب دس هؼوبسی ًمؾ پش سًگ ٍ لبثل تبهلی سا ایفب 

دلت گوبسدى ثش ػٌلشی هبًٌذ پٌجشُ ًِ تٌْب هی تَاًذ ثش هی وٌٌذ. دس وـَس دس حبل تَػؼِ ای ّوچَى ایشاى 

تؼشیغ ٍ تلحیح اداهِ هؼیش اكَل هؼوبسی پبیذاس تبثیش ثگزاسد ثلىِ هی تَاًذ اص لحبػ التلبدی ٍ وبّؾ هلشف 

دس ایي ساُ هذاسع ثِ ػٌَاى ثِ هشاتت پشسًگتشی داؿتِ ثبؿذ.  ػَخت ّبی فؼیلی ٍ الىتشیىی ًیض تبثیش حتی

ی جبهؼِ ، گضیٌِ ای هٌبػت ثشای اػوبل آصهبیـبت فشم گشدیذ تب ثب فشاّن صیش ػبخت آهَصؿیّبی ظ اٍلیي هحی

آٍسدى ًَس هَسد ًیبص داًؾ آهَصاى دس جْت پبیذاسی هذاسع گبهی ثشداؿتِ ؿَد، ّن دس ایجبد ػالهت فیضیىی ٍ 

ًشطی دس پبیِ ای تشیي هحیظ سٍاًی آًْب ٍ ّن دس ساػتبی آهَصؽ سػبیت اكَل پبیذاسی ٍ ثْیٌِ ػبصی هلشف ا

آهَصؿی جبهؼِ. اص ایي سٍ ثب همبیؼِ ی اثؼبد پٌجشُ ّب دس والع ّبی دسع ػؼی گشدیذ تب هیضاى ًَس هَسد ًیبص 

تٌْب ثب تغییش دس اًذاصُ ی پٌجشُ ّب ثِ دػت آیذ ٍ هـخق گشدیذ ثب لشاس دادى پٌجشُ یب پٌجشُ ّبیی ثب پَؿؾ 

 ایي هْن دػت یبفت. % ػغح دیَاس خبسجی هی تَاى ث44ِ

 

 ، اوَتىتًَس سٍص، ؿجیِ ػبصی، پٌجشُ، فضبی آهَصؿی، والع دسع کلیدی: َای ياشٌ
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  مقدمٍ -1
دس ّش صهبى ٍ ّش هٌغمِ اص وشُ صهیي ثب ؿشایظ جغشافیبیی هتفبٍت، اًؼبى، ثشای ثمبی حیبت ، هآٍا ٍ هٌضل خَد سا ّوبٌّگ ثب 

فلؼفِ ی ػبخت ثٌب ّوَاسُ ّوبٌّگ ثب عجیؼت ثَدُ ٍ  ؛ ثِ ػجبست دیگش ،اػت ًیشٍّبی هَافك ٍ هخبلف عجیؼت ایجبد وشدُ

 [۱]ًؼل ّب ٍ لشى ّب دس هٌبعك هختلف، ػیش تحَل ٍ تىبهل خَد سا عی وشدُ اػت.
ػبدُ ، دس اعشاف خبًِ ّبی اثتذایی وِ ثِ ػوت  ثِ ٍالغ وِ تبسیخ پٌجشُ تبسیخ هؼوبسی اػت، اص صهبى دّبًِ ّبی خبم ٍ 

ثیشٍى ٍ فضبی اعشاف ثبص ثَدًذ تب پٌجشُ ّبیی ثب یه ثبصؿَ دسٍى دیَاس یب یه ػوت اص دیَاس ػبختوبى وِ اجبصُ ی ٍسٍد ًَس ٍ 

ّبی ًخؼتیي ثِ  غبلجب َّا ثِ داخل فضب سا هی داد. پٌجشُ ّبی اٍلیِ لجل اص اثذاع ؿیـِ ّب تَػؼِ یبفتٌذ ثٌب ثشایي پٌجشُ

 فضبی ثیشٍى ثبصهبًذًذ ٍ یب ایٌىِ ثِ ٍػیلِ ی یه ًَػی اص دسیچِ ثِ هٌظَس ون وشدى ّذس سفت گشهب دس ؿت ثؼتِ ؿذًذ. 

دس دٍسُ لشٍى ٍػغی ثِ هٌظَس تٌظین َّای پـت پٌجشُ ّب ، دسّبیی چَثی اص داخل ًلت ؿذًذ. پٌجشُ دس عَل لشى ّب 

سٍص ثِ داخل سا ّوچٌبى ّذف اكلی خَد لشاس دادُ اػت. دّبًِ ّبی پٌجشُ ثِ ػٌَاى گضیٌِ تَػؼِ یبفت اهب ّذفؾ، ٍسٍد ًَس 

 [2] آة ٍ َّای داخل هَسد ًیبص ّؼتٌذ.ی هٌبػجی ثشای تغییش 

عشاحی پٌجشُ ثشای یه ػبختوبى جذیذ یىی اص هْن تشیي هؼبئل اٍلیِ اػت ًِ تٌْب ثشای ایٌىِ هؼبئل اٍلیِ سا تؼشیف هی 

ایٌغَس اػت ثلىِ اص آى تمبضب هی ؿَد ًمؾ اكلی وٌتشل هحیظ ػبختوبى سا ایفب وٌذ. دس ول خلَكیبت یه  وٌذ وِ حتوب

 پٌجشُ ثب تىٌَلَطی پیـشفتِ چٌیي اػت:

 تْیِ ًَس سٍص  -1

 حل وشدى هـىالت وٌتشل هىبًیىی تَْیِ ّبی ػبختوبى ثذٍى ثِ ٍجَد آٍسدى وَساى -2

 فشاّن آٍسدى ػبیك ّبی حشاستی وبفی -3

 ذى ػبیك كَتی وبفی ثشای هَلؼیت ّبی ًشهبل ٍ هؼوَلیتْیِ دی -4

 [3] وٌتشل دسیبفت اًشطی خَسؿیذ ٍ وبّؾ تـؼـغ خیشُ وٌٌذُ ًَس خَسؿیذ -5

ػبختوبى ٍاثؼتِ ثِ چگًَگی پبػخگَیی عشاحی ػبختوبى ثِ اللین اػت. ثشای هثبل هَلؼیت پٌجشُ ّب  دس اكل هلشف اًشطی

صیشا هی تَاًذ ثش هیضاى جزة ًَس ، هیضاى ػشهبیؾ ٍ تَْیِ تبثیش هؼتمین  دس یه ػبختوبى داسای اّویت ثؼیبسی اػت

 [4] ثگزاسد.

اػتفبدُ اص اًشطی خَسؿیذی دس كَست ثَهی ؿذى فٌبٍسی اػتفبدُ اص آى هی تَاًذ دس اػتمالل كٌؼتی وـَس ًمـی ػبصًذُ  

ایفب ًوبیذ. ػالٍُ ثش آى ثِ دلیل هَلؼیت جغشافیبیی ایشاى اهىبى خَد وفبیی وـَس دس صهیٌِ اًشطی خَسؿیذی ًیض فشاّن اػت. 

ِ ثبیذ ثِ آى سٍی آٍسد صیشا ثِ في آٍسی ّبی پیـشفتِ ٍ پش ّضیٌِ ًیبص ًذاؿتِ ٍ هی و ؼتَسؿیذ یىی اص دٍ هٌجغ هْن اًشطیخ

 [5] مبط جْبى ثِ وبس گشفتِ ؿَد.ً تَاًذ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ هفیذ ٍ تبهیي وٌٌذُ اًشطی دس اوثش

هیضاى ًَس ٍاسد ؿذُ ثِ ػبختوبى اٍلیي لذم دس اسصیبثی هیضاى دیذ ٍ ثْشُ ٍسی اًشطی ثِ ٍػیلِ ی ًَس سٍص هؼتلضم ثشآٍسد دلیك 

هیضاى دلیك ایلَهیٌٌغ ًَس سٍص دس یه اتبق وبهال تحت تبثیش هیضاى ایلَهیٌٌغ ٍ الگَی آػوبى دس جْت دیذ پٌجشُ دس  اػت.

)فبوتَس ًَس سٍص(   DFآى لحظِ اػت. اًذاصُ گیشی دػتی ٍ اًذاصُ گیشی سایبًِ ای) ؿجیِ ػبصی( غبلجب دس جْت اًذاصُ گیشی 

فبدُ هی ؿًَذ. اثضاس ّبی ؿجیِ ػبصی سایبًِ ای هی تَاًٌذ اتبق ّبیی ثب ٌّذػِ ی هتفبٍت سا هحبػجِ وٌٌذ ٍ ّوچٌیي اػت

 [3]غ ایلَهیٌٌغ داخل آى فضبّب سا. تلَس وشدى تَصی

ثِ لبثلیت ًؼل ّبی آیٌذُ دس ٍ ، ثذٍى اضغشاس اهشٍص  ثِ ػٌَاى احتیبجبت ، تَػظ وویؼیَى هحیظ ٍ پیـشفت ،پبیذاسی

دػت آٍسدى احتیبجبت خَدؿبى تؼشیف ؿذُ اػت. ثؼیبسی اص هؼئَالى هذاسع ّوچٌبى فىش هی وٌٌذ وِ ػبختوبى پبیذاس 

ّضیٌِ ی ثیـتشی داسد ٍ هذت صهبى ثیـتشی عَل هی وـذ تب ػبختِ ؿَد. تحمیمبت جذیذ التلبدی ًـبى هی دّذوِ فَایذ 

 [6]وَلی ٍ ػشهبیِ گزاسی ؿذُ هی ثبؿذ. ػبختوبى پبیذاس دُ ثشاثش ثیـتش اص ػبختوبى ّبی هؼ
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 ريش تحقیق-2

ؿجیِ ػبصی ػجبست اػت اص فشآیٌذ عشاحی هذلی اص ػبهبًِ ی ٍالؼی ٍ اًجبم آصهبیـبتی ثب ایي هذل اػت وِ ثب ّذف پی ثشدى 

ل سایبًِ ای فشآیٌذ هذثِ سفتبس ػبهبًِ ، یب اسصیبثی اػتشاتظی ّبی گًَبگَى دس هذت صهبى وَتبُ كَست هی گیشد. ؿجیِ ػبصی 

ٍ هٌغمی ٍ ًیض اجشای هذل ثِ ٍػیلِ سایبًِ ثَدُ ٍ سٍؿی ثشای آگبّی اص ًتبیج ایذُ ّبی  ػبصی ثب اػتفبدُ اص سٍاثظ سیبضی

 [7]پیـٌْبدی پیؾ اص اجشای آًْبػت. 

ًوَد. فلؼفِ ی ٍجَدی  افك ّبی جذیذی سا دس ایي صهیٌِ تشػین ،ثْشُ گیشی اص سایبًِ ّب ثشای ؿجیِ ػبصی وبسایی ػبختوبى

ؿجیِ ػبصی وبهپیَتشی خلك وبهل یه ػبختوبى سا دس ؿشایغی هـبثِ ًوًَِ ٍالؼی آى وِ ثتَاى اص ایي عشیك ، تبثیش توبهی 

ًشم افضاس ّبی ؿجیِ ػبص ػالٍُ ثش آى وِ تَاًبیی همبیؼِ ای  هتغیش ّبی تبثیشگزاس ثش وبسآیی ػبختوبى سا دس ؿشایغی ػٌجیذ.

هغلَثیت ٍ ًیض هیضاى  ذٌهیضاى سیؼه ًبوبسآهذی ػیؼتن سا وبّؾ هی دّ ،ذًّبی هختلف سا فشاّن هی آٍس وبسوشد ًوًَِ

 ذ. ٌساّىبسّب سا ًوبیؾ هی دّ

وبسوشد ػبختوبى ثب دس ًظش گشفتي ّوضهبى توبهی سٍاثظ پیچیذُ ای اػت وِ ثِ عَس ّن ّذف سٍؽ ّوجؼتگی ، پیـگَیی 

شای تْیِ هذاسن دس سٍؽ ّبی ّوجؼتگی ، حبلت هتفبٍتی سا ثب دس ًظش گشفتي هتغیش صهبى دس یه ػبختوبى جشیبى داسد. ث

هؼوَال ایي هحبػجبت سا ثش ایي اػبع پبیِ گزاسی هی  ّبی هختلف، ثِ ٍػیلِ ی ًشم افضاس ّبی پیـشفتِ هحبػجِ هی وٌٌذ.

ؿجیِ ع آى ّب اسصیبثی هی وٌذ. ؿَد وِ عشاح چٌذیي هتغیش هَسد ًظش سا هـخق هی وٌذ ٍ ػولىشد ػبختوبى سا ثش اػب

ػبصی وبهلتشیي ساّجشدی اػت وِ ّن هی تَاًذ دػتیبس هؼوبساى ٍ هٌْذػبى دس هشاحل گًَبگَى عشاحی ثبؿذ ٍ ّن ثب تَجِ 

ثِ خشٍجی ّبی هتٌَع ثؼتش هٌبػجی سا ثشای تذٍیي لَاًیٌی جبهغ تش فشاّن آٍسد. ؿىی ًیؼت اًجبم ؿجیِ ػبصی دس هشاحل 

الجتِ ثِ ؿشط اًجبم پزیشی كحیح آى، حتی اگش ثؼیبس ػبدُ ٍ ولی ثِ ًظش ثیبیذ، تبثیش ثِ ػضایی دس ثْجَد  اٍلیِ عشاحی ،

ؿجیِ ػبصی دس هشاحل عشاحی ایي اهىبى سا ثِ گشٍُ عشاحی هی  هیضاى وبسآیی ػبختوبى اص ًظش هلشف اًشطی خَاّذ داؿت.

ثب داًؼتي دالیل ایجبد ایي ػولىشد، وبسایی عشح سا ثْجَد دّذ وِ ًحَُ ی دلیك ػولىشد ػبختوبى سا دسن وٌٌذ ٍ ػپغ 

ثخـٌذ. ایي هؼبلِ ثِ خلَف دس پشٍطُ ّبی وَچه خلَكی وِ دس دفبتش وَچه ٍ هتَػظ اًجبم هی ؿَد اّویتی دٍ 

 [8]چٌذاى هی یبثذ. 

 

 اکًتکت-2-1

اهتیبص ایي ًشم افضاس ثِ ؿشوت  2449 ثشای ؿجیِ ػبصی اًشطی ػبختوبى تْیِ ؿذُ ٍ اص ػبل 1994ًشم افضاس اوَتىت دس ػبل 

افضاس دس هحبػجبت هشثَط ثِ اًشطی خَسؿیذی هی ثبؿذ. آؿىبس ػبصی اؿؼِ ی  اتَدػه ٍاگزاس ؿذُ اػت. ًمغِ لَت ایي ًشم

هؼتمین خَسؿیذ ثش سٍی پٌجشُ ّب ٍ ػغَح هختلف دس ثبصُ ّبی صهبًی دلخَاُ ، هحبػجِ ضشیت ًَس سٍص ٍ هیضاى سٍؿٌبیی ّش 

 [7]ًشم افضاس هی ثبؿذ.  ًمغِ اص هذل ٍ ًوبیؾ ػبیِ ّب ٍ اًؼىبػبت اص لبثلیت ّبی هشثَط ثِ سٍؿٌبیی سٍص دس ایي

سا ًؼجت ثِ ػبیش ًشم افضاس  تًشم افضاس اوَتىت ثِ ٍػیلِ هؼوبساى ٍ ثشای هؼوبسیبى ًَؿتِ ٍ عشاحی ؿذُ اػت. آًچِ اوَتى

ًشم افضاس اوَتىت ًِ ثشای هحبػجِ ی  ّبی ؿجیِ ػبص هتوبیض وشدُ اػت، ساثظ وبسثش گشافیىی لَی، ٍ خَؽ دػتی آى اػت.

عشاحی ؿذُ اػت. ایي ًشم افضاس ثشای ؿجیِ ّبی هختلف ف اًشطی دس ػبختوبى ، ثلىِ ثشای همبیؼِ آلتشًبتیَ هیضاى دلیك هلش

ػبصی اص هؼبدالت ػبدُ تشی اػتفبدُ هی وٌذ. اوَتىت ثشای حل هؼبدالت اص الگَسیتن ّبی سٍؽ گزاسی ظبّشی اػتفذُ 

 [8]هیىٌذ. 
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 آزمًدویُا:-3
ٍد ًَس سٍص ثِ والع ٍ تٌظین وٌٌذُ ی آى، ثب اثؼبد هتفبٍت هَسد همبیؼِ لشاس هی گیشد. پٌجشُ ػبهل اكلی ٍسدس ایي تحمیك 

دس عی ایي آصهبیـْب اثتذا اثؼبد پٌجشُ ًؼجت ثِ ػغح خبلق دیَاس خبسجی یه والع هَسد ثشسػی لشاس گشفت تب هؼبحت 

 خق گشدد. هَسد ًیبص ٍ اػتبًذاسد هـ  DFپٌجشُ یب پٌجشُ ّبی ّش والع دس ثشآٍسدُ ػبختي

دسكذ ًؼجت پٌجشُ ثِ دیَاس هی ثبؿذ.  44دسكذ ًؼجت پٌجشُ ثِ دیَاس تب  14هؼبحت پٌجشُ ّب دس ایي اتبلْب هتفبٍت ٍ اص 

هىبى ؿجیِ ػبصی دس ًشم افضاس وشهبى اًتخبة ؿذُ اػت. ّوچٌیي توبهی هذلْب سٍ ثِ جٌَة ّؼتٌذ.  توبم پٌجشُ ّب دس

 اعالػبت َّاؿٌبػی وشهبى ثشای ؿجیِ ػبصی اًتخبة هی ؿَد. 

ّش یه اص هذلْب ثذػت ذُ ثشای ؿجیِ ػبصی هی ؿًَذ ٍ هیضاى ایلَهیٌٌغ وؼت ؿEcotect ػپغ توبم هذلْب تحت ًشم افضاس 

 هی آیذ . 

 

 

 

 
 Ecotectدرنرم افزار  DFآنالیز  صفحات: 1شکل 
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 یافتٍ َا ي بحثو -4
  جوغ آٍسی ؿذُ اػت. اٍل صیشدس جذ WWRثِ دػت آهذُ دس هذلْبی هختلف ثب هیضاى  DFهیضاى 

هَسد آصهبیؾ لشاس گشفت ، ثب تَجِ  (WWR)هیضاى دسكذ ػغح اؿغبل پٌجشُ ًؼجت ثِ ول دیَاس  دس ایي هشحلِ اص تحمیك،

 ؿذُ ثِ والع ثؼتگی هؼتمین ثِ ػغح پٌجشُ داسد.  ثِ ًوَداس ّبی ریل هیتَاى هـبّذُ وشد هیضاى ًَس ٍاسد

 

 

 

 

 

 
 

هغلَة ثشای  DFهیضاى  ایي دسحبلیؼت وِ 

ثِ پٌجشُ ثِ دػت سا هی تَاى ثب اختلبف دسكذ هـخلی اص ػغح دیَاس  DFهی ثبؿذ. ایي هیضاى  5تب  2فضبی آهَصؿی ثیي 

 آٍسد.

 

 

  

 ػغح اؿغبل ؿذُ تَػظ پٌجشُ
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14% 

24% 

34% 

44% 

1.69 1.28 1.45 

2.87 2.82 2.86 

4.53 4.25 4.25 

5.78 5.81 5.92 

1.69 

2.87 

4.53 

5.78 

1.28 

2.82 

4.25 

5.81 

1.45 

2.86 

4.25 

5.92 

0 1 2 3 4 5 6 7

10% 

20% 

30% 

40% 

3 windoe 2 window 1 window



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 6 

 وتیجٍ گیری-5
سا  ًؼجت ثِ حبلت هغلَة  DFٍ ًضدیه تشیي هیضاى  % ثیـتشیي هیضاى ٍسٍدی ًَس44دس ایٌجب پٌجشُ ّبی ثب ػغح اؿغبل 

د. پغ اص دػت یبفتي ثِ هیضاى ص سا ثِ خَثی ثشآٍسدُ هی ػبصهَسد ًیب DF% ػغح اؿغبل هیضاى 44داسًذ. ثِ عَسیىِ پٌجشُ ثب 

والع پشداختِ ؿذ.  DFهٌبػت ػغح اؿغبل ؿذُ تَػظ پٌجشُ ًؼجت ثِ دیَاس، ثِ ثشسػی تبثیش تؼذاد پٌجشُ ثش سٍی هیضاى 

دس ایي ثخؾ هی تَاى دسیبفت وِ تؼذاد پٌجشُ ّب دس ّوبى هیضاى ػغح اؿغبل پٌجشُ اص دیَاس تبثیش لبثل تَجْی ثش هیضاى ًَس 

پٌجشُ تغییش  3پٌجشُ ٍ  2دس حبلت ّبی ثب ثبال سفتي تؼذاد پٌجشُ ّب هیضاى ًَس ٍاسدُ  اگش چِذاسًذ.ًٍاسدُ ثِ فضبی والع سا 

سا ثشآٍسدُ هی  DFپٌجشُ ًیبص ثیـتشی اص  1سد اهب ثب حبلت والع داسای یه پٌجشُ تفبٍت چـوگیشی داسد. ّش چٌذ صیبدی ًذا

ثبلغجغ هیضاى  وِ تؼذاد ثیؾ اص یه پٌجشُ ًیبص اػت. ػبختي ًَس ثِ اهب دس ثؼضی اص فضب ّبی آهَصؿی ثِ هٌظَس پشاوٌذُ ػبصد

 پشاوٌذگی ًَس دس فضب هتَاصى تش خَاّذ ثَد.
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