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تْثَد ضرایط آسایص حرارتی در ضْر تا استفادُ از آب ٍ پَضص 

 گیاّی)ًوًَِ هَردی تٌذر اهام خویٌی(

 
2، طاّرُ کَلیًَذ1پَریا کَلیًَذ

* 

  وبسشٌبسی اسشذ هىبًیه جبهذات،وبسشٌبع وٌتشل ٍ ثبصسسی،اداسُ ول ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی استبى خَصستبى ثٌذس اهبم خویٌی)سُ(-1

  الم،یداًشگبُ ا یٍ اًشط یاسشذ هؼوبس یوبسشٌبس یداًشجَ -2

 

 

 

 

 چكیذُ 
 آى  یفظلتغییشات ٍ  یویالل ظیششاتٌْب ثِ  یه هٌغمِ یحشاستٍیظگیْبی هشدم ٍجَد داسد وِ  يیثدس تفىش  يیّوَاسُ ا

ثبشذ.  اص جولِ هَثش یحشاست شیسغح آسب لیتمل بیدس ثْجَد ٍ ًیض هی تَاًذ  یگشید ػَاهل وِ  یدس طَست ؛ٍاثستِ است

یشهفیذ پَشش تبث .اشبسُ وشد هَجَد دس سغح شْش یآث ػٌبطشٍ  یبّیپَشش گ ی،ٌّذسِ شْشایي ػَاهل هی تَاى ثِ 

ثش دهبی شْش ٍ آسبیش حشاستی دس ثسیبسی اص هغبلؼبت گزشتِ ثِ طَست تجشثی ٍ هذل سبصی ثب  گیبّی ٍ ٍاحذ ّبی آة

ایي دس ًشم افضاسّبی هختلف طَست گشفتِ است .تحمیك پیش سٍ ثِ ثشسسی تبثیش ایي ػَاهل دس فضبی شْشی هی پشداصد. 

ٍ تَسظ ًشم افضاس  اًتخبةػٌَاى ًوًَِ ثِ  یٌیدس ثٌذس اهبم خودس اللین گشم ٍ هشعَة ٍالغ  یهٌغمِ شْش ساستب یه 

ENVI-MET ًَع  یتشاون سبختوبً استفبع آة، شییجولِ تغ هختلف اص فشضیِ 12دس ایي ثشسسی  شذُ است. هذلسبصی ٍ

ثبم سجض دس ثىبسگیشی ٍ  یبّیپَشش گص ا شتشیوِ استفبدُ ث ًتبیج حبوی اص آًست . گشفتلشاس یهَسد ثشسس یبّیپَشش گ

هی شَد سعَثت َّا  شیافضادیگش ثبػث اص عشف  یٍلدسجِ وبّش هیذّذ،   1دهبی َّا سا دس حذٍد  ًضدیىی ػٌبطش آة

 وِ دس اللین گشم ٍ هشعَة ثِ ػٌَاى هؼضل شٌبختِ هیشَد.

 

 آسبیش حشاستی، دهبی َّا، پَشش گیبّی، فضبی شْشی، اللین گشم ٍ هشعَة.   ّای کلیذی: ٍاشُ
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 هقذهِ -1
ثش سفبُ ایي پذیذُ   (.1لشاس داسًذ) یلَدگآٍ  یحشاست یدس هؼشع تٌش ّب یا ٌذُیطَست فضاثِ  ی،شْش یّبفضباهشٍصُ 

 دسسجض  یفضب  ثبلمَُ تیٍ ظشف یبّیپَشش گتبثیش هثجت  ی ثشهتؼذد تحمیمبت گزاشتِ است.صیبدی  شیسبوٌبى شْشّب تبث

 ی(. اثش فضب2داسًذ )شایظ هغلَثتش تبویذ شْشّب ٍ ًیض تجذیل هحیظ ثِ فضبیی ثب ش یَدگآلٍ سغح  یحشاست یوبّش تٌش ّب

 یضبف یشیثش اثش سشهب مبتیتحم يیاثشخی اص  لشاس گشفت. ثشسسیهَسد هیالدی  1990اص دِّ  ظیآصاس دٌّذُ هح ظیسجض ثش ششا

دسجِ سبًتیگشاد ًسجت ثِ هحیظ  4هی تَاًذ اختالف دهبیی دس حذٍد سجض  یفضبهی دٌّذ وِ سجض توشوض داشتِ ٍ ًشبى 

ثش وبّش دهب دس فظَل گشم سا هَسد ثشسسی  سجض یفضب شیتبث  2010( دس سبل 4ٍ ّوىبساًش) Bowler. (3هَى ایجبد وٌذ)پیشا

 یهٌفاثش غبلجب دس فظَل سشد  ػبهل يیا یاست ٍل ذیل گشم هفَدس فظثشای وبّش دهب  یبّیگشچِ پَشش گ لشاس دادًذ.

 دسجِ است. 1ون تش ٍ حذاوثش دس حذٍد  بسید ًسجت ثِ فظل گشم ثسسجض دس عَل فظل سش یبضف یشیسشهب شاتیتبث.  (5)داسد

Katayama  آًْب  یشیاثشات سشهبٍ شْش  یدس پبسن ّب یبّیپَشش گ تیفیو تشاون ٍ ،هسبحت بىیًشبى داد هش مبتیتحمدس

س شْش سا هَسد ّبی آة د هحممبى ثسیبسی ًیض ثب هذل سبصی ػذدی تبثیشات سشهبیشی ٍاحذ (.6ٍجَد داسد) یویاستجبط هستم

   (.8دّذ) (، ًتبیج حبطل ًشبى هیذّذ وِ ٍاحذ ّبی آثی اص ساُ سشهبیش تجخیشی دهبی َّا سا وبّش هی7ثشسسی لشاس دادًذ)

Nishimura ٍ   تبثیش ٍاحذ ّبی آة عجیؼی اص جولِ چشوِ ٍ آثشبس سا دس شْش سا هَسد ثشسسی لشاس دادًذ 1998ّوىبسًش دس

ی تبثیشات سشهبیشی هتش 35دسجِ وبستِ ٍ دس شؼبع  3وِ ٍجَد ایي ػٌبطش عجیؼی دهبی َّا سا  وِ ًتبیج حبطل ًشبى هیذّذ

 شیدس هَسد تبث یٍجَد داسد ٍلٍ ػٌبطش آة سجض  یبضف یشیسشهب اثشاتدس هَسد  یگستشدُ ا مبتیوِ تحم يیثب ا  (.9)گستشاًذ هی

 ٍ   Mayerدس تحمیمی وِ تَسظ  (.10)س دست استد یاًذو مبتیتحم هیَلَطیضیف یعجك شبخض ّب یحشاست شیثش آسب آى

Matzarakis ثبشذ یحشاست شیگزاس ثش آسب شیتٌْب ػبهل تبث تَاًذ یًو ظیششا يیَّا دس ا یوِ دهباًجبم گشفت ًشبى دادُ شذ  ٍ

صهستبى دس فظل ثبثت وشد وِ  Lin (.11)سٍد یػَاهل هَثش ثِ شوبس ه يیگتشاص ثضس یىی ضیً ذیدسفظل تبثستبى تبثش خَسش

دّذ ثشای سسیذى ثِ آسبیش حشاستی دس فضبی ثبص ثِ  .ایي تحمیمبت ًشبى هی(12)د سا داس یهٌف شیتبث يیشتشیسشػت ثبد ث

خظَص دسفضبی شْشی ثبیذ توبم ػَاهل هبًٌذ تبثش خَسشیذ، دهبی َّا، سعَثت ٍ...سا دس ًظش گشفت.  دس ایي تحمیك شْشی ثب 

هشعَة ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة شذُ ٍ هیضاى تبثیش پَشش گیبّی دس آى ثب استفبدُ اص  ششایظ اللیوی سخت، دس اللین گشم ٍ

هذلسبصی ٍ تٌْب دس فظل تبثستبى هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است. اص آًجبیی وِ دس اللین گشم ٍ هشعَة اغلت فظل صهستبى وَتبُ 

 بطش آثی دس ایي فظَل هٌتفی هی گشدد. ٍ هؼتذل هی ثبشذ ثٌبثشایي اثشات هٌفی ًبشی اص ٍجَد پَشش گیبّی ٍ ٍػٌ

 

 رٍش تحقیق -2
 هٌطقِ هكاًی ٍ زهاًی تحقیق: -1-2

ثب ٍسؼتی  )سُ(ثٌذس اهبم خویٌی شْش هَسد ثشسسی دس ایي تحمیك ثٌذساهبم خویٌی)سُ( ٍالغ دساستبى خَصستبى  هی ثبشذ.

 30ثٌذس دس تمبعغ هختظبت جغشافیبیی ایي  اسد.دس جٌَة غشثی ٍ ثخش جلگِ ای استبى خَصستبى لشاس د ،ّىتبس22150ثبلغ ثش 

ایي شْش دس هٌغمِ گشم ٍ هشعَة ٍالغ .دلیمِ عَل ششلی ٍالغ شذُ است 5دسجِ ٍ  49دلیمِ ػشع شوبلی ٍ  26دسجِ ٍ 

 54تب  6هتش ٍ هیبًگیي دهبی سبالًِ آى ثیي  5شذُ ٍ ثِ دلیل ًضدیىی ثِ دسیب سعَثت صیبدی داسد. استفبع ایي شْش اص سغح دسیب 

(. ثخش 13ّبی اللیوی ایي شْش هی ثبشذ) دسجِ است. تبثستبى ّبی ثسیبس گشم ٍ ششجی ٍ صهستبى ّبی تمشیجب خٌه اص ٍیظگی

ّبی هسىًَی وبسوٌبى اداسی ثِ ًبم چْبسطذ ٍاحذ دس ایي شْش ثِ ػٌَاى هحذٍدُ تحمیك اًتخبة ٍ دس ًشم افضاس روش شذُ  هجتوغ

 هذلسبصی شذُ است.
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 قیتحقاتسار  -2-2

پَشش  شیهحبسجِ تبثثشسسی خشدُ اللین دس همیبع شْشی ٍ  ٌِیلذستوٌذ دس صه یاص ًشم افضاس ّب یىی envi metًشم افضاس 

 شُیجض یثش سٍ یبّیخظَطب پَشش گ ،لفهخت یپبساهتش ّب شیدسن ثْتش تبث یثشا ضیهمبلِ ً يیدس ا .است ظیهح یثش سٍ یبّیگ

سِ ثظَست ًشم افضاس  يیا ی دسسبص ِیشج. شذُ استاستفبدُ    ENVI-MET4.1م افضاس ی اص ًشحشاست شیٍ اسب ّبشْش یحشاست

عَس ثِ  وشد. یسبص ِیسا  شجهختلف َّا ٍ سغَح ی،بّیگهی تَاى پَشش دس آى  نیخشدُ الل یثشسس یثشا ٍ شَد یه اًجبم یثؼذ

ًشم  يیا ثبس است. هی ِیثبً 10 یفَاطل صهبً دس یتب دُ هتش ٍ ثش حست صهبً 5/0 ثیي ایي ًشم افضاس دس شجیِ سبصی دلت  ولی

 ( .14) شْش سا ًشبى دّذ یهَثش دس دهب  یفبوتَس ّب شیٍ سب یبّیپَشش گ شاتیتبث تَاًذیافضاس ه

 

 رٍش اًجام کار -3-2

 یّب یظگیشذُ وِ ثش حست ٍ يیتذٍ ENVI-METًشم افضاس  یثشا یهمبلِ چٌذ ثشًبهِ وبس يیوبس دس ا ًحَُثب تَجِ ثِ  

است.   استبى خَصستبى ٍالغ دس ثٌذس اهبم خویٌی)سُ(شْش  دس ایي تحمیك،غمِ هَسد هغبلؼِ ثَدُ است. هٌغمِ هَسد هغبلؼِ هٌ

دلیل اًتخبة   ُ است.اًتخبة شذ یسبص ِیشج یهتش ثشا 250ٍ ػشع  450ثِ عَل ثِ ًبم چْبس طذ ٍاحذ اص شْشستبى  یثخش

ی هٌظن ثشای ثْتش دیذُ شذى ششایظ تشاون سبختوبً ی،بّیاص جولِ پَشش  گ هَسد ًظش دس تحمیك، َاهلػایي هحذٍدُ ٍجَد 

 يیا هی شَد،هشبّذُ  تظَیش ّوبًغَس وِ دس هشخض شذُ است.1هٌغمِ دس شىل يیا شیتظَ .هی ثبشذ حشاستی دس ایي هٌغمِ

تبثیش ػَاهل هختلف ثش  شایي. ثٌبثاست وِ ثِ طَست هٌظن دس وٌبس ّن لشاس گشفتِ اًذ یهشبثْ یهسىًَ یهٌغمِ شبهل ٍاحذ ّب

ی ثشسسی گشتِ سبص ِیسبختوبى ّب دس شج یشیلشاس گ هحل شىل ٍ شییٍ ثذٍى تغششایظ هحیغی، ثش اسبع ٍضغ هَجَد هٌغمِ 

 ثِ ػٌَاى خشدادهبُ تْیِ شذُ است. دادُ ّبی  خَصستبىاستبى  یآة ٍ َّا شٌبس تیسب اص شْش يیا یویالل یدادُ ّب .است. 

  یسبص ِیدس شجشذُ  یهختلف  ثشسس یّب ِیفشض 1دس جذٍل شوبسُ دس ًظش گشفتِ شذُ است.  ثشسسی يیدس ا یسبص ِیصهبى شج

 شذُ دس تحمیك ًشبى دادُ شذُ است.  یهذل سبصفضبی  اص ی.ثخش2است.دس شىل  آهذُ

 

 
از  یقسوت ب سوت چة عكس هاَّارُ ا راىیدر ا یٌیتٌذر اهام خو ضْر تیضكل الف سوت راست هَقع -1ضكل

 ضذُ  یساز ِیضث یهٌطقِ اًتخاب ضذُ ترا
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 . یساز ِیهَرد استفادُ در ضث اتی. فرض1جذٍل

1شجیِ سبصی  2شجیِ سبصی   3شجیِ سبصی   4شجیِ سبصی   5شجیِ سبصی   6شجیِ سبصی    
هتشی 3آة دس ػوك   

 ػذم پَشش گیبّی

ون یتشاون سبختوبً  

 

 3آة دس ػوك 

 هتشی

پَشش گیبّی 

 ثبال

تشاون سبختوبًی 

 ون
 

هتشی 3آة دس ػوك   

 ػذم پَشش گیبّی

 تشاون سبختوبًی ثبال 

هتشی 3آة دس ػوك   

 پَشش گیبّی ثبال

 تشاون سبختوبًی ثبال

 آة دس سغح صهیي

پَشش ػذم 

 گیبّی

تشاون سبختوبًی 

 ون
 

 آة دس سغح صهیي

 پَشش گیبّی ثبال

ون یًتشاون سبختوب  

7شجیِ سبصی  8شجیِ سبصی   9شجیِ سبصی   10شجیِ سبصی   11شجیِ سبصی   12شجیِ سبصی    
 آة دس سغح صهیي

 ػذم پَشش گیبّی

 تشاون سبختوبًی ثبال

آة دس سغح 

 صهیي

پَشش گیبّی 

 ثبال

تشاون سبختوبًی  

 ثبال

 ػذم ٍجَد آة

 ػذم پَشش گیبّی

 تشاون سبختوبًی ون
 

 ػذم ٍجَد آة

الپَشش گیبّی ثب  

 تشاون سبختوبًی ون
 

 ػذم ٍجَد آة

ػذم پَشش 

 گیبّی

تشاون سبختوبًی 

 ثبال

 ػذم ٍجَد آة

 پَشش گیبّی ثبال

 تشاون سبختوبًی ثبال

 

 

ًضدیه ثِ  1ثشای خالطِ شذى ًتبیج سِ ًمغِ سا دس ول هٌغمِ هذل شذُ ،ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة شذُ است وِ دس ًمغِ

دٍس اص پَشش گیبّی ٍ ٍاحذّبی آة دس هؼبثش ثب تشاون سبختوبًی ثبال  3ذل شذُ ، ًمغِ دس فضبی سجض ه 2ٍاحذّبی آة ،ًمغِ 

 اًتخبة شذُ است .ایي سِ ًمغِ ًشبى دٌّذُ توبم ششایظ حشاستی دس ًمظ هختلف هٌغمِ هَسد ثشسسی است.

 

 
 هذل ضذُ در ًرم افسار یاز فضا ی.تخط2ضكل

 

 تحث ٍ ًتایج-3
 دهای َّا-1-3

دس آى هحیظ ووه َّا آة ثِ وبس سفتِ دس هٌغمِ ثِ ثْجَد دهبی  ّبی دّذ وِ ٍاحذ حمیك ًشبى هیًتبیج حبطل اص ت

فشضیِ هَسد ثشسسی، دس ًمبط دس  12ثِ طَست ولی هیتَاى گفت دس لبثل هشبّذُ است.   3دس شىلّوبًغَس وِ وٌذ.  هی

صهبًی وِ آة ّن سغح سبیش ًمبط  ذ.دّ سخ هیش ثِ دلیل سشهبیش تجخیشی آة ایي اه ًضدیه آة هیضاى دهبی َّا ووتش است.

 یبثذ ٍ ایي دلیل ایي اهش تجخیش ثیشتش)سشهبیش تجخیشی( دس ایي حبلت است. است دهبی َّا وبّش هی
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تشاون دس حذٍد  شیثب افضا ىٌذ.یه فبیَّا ا یدس دهب یًمش هْو ضیتشاون سبختوبى ّب ًًتبیج حبطلِ حبوی اص آى است  وِ 

 مبتیدس تحم .هی یبثذ  شیَّا افضا یدسجِ دهب 2/0دس حذٍد  اون تب حذ اهىبى دس ًوًَِ اًتخبة شذُ(دسطذ )تش 40 یال 30

وِ دس ایي تحمیك ، ول شْش داسد یَّا یثش دهب یهٌف شیتبث ،تشاونافضایش ًشبى دادُ شذ وِ  اًجبم شذُ تَسظ هحممبى پیشیي

 ًیض تبییذ شذُ است.

، یهىبً تی، هَلیویالل ظی، ششایبّیاص جولِ هسبحت، ًَع پَشش گ یل هختلفثش دهب َّا ثِ ػَاه یبّیپَشش گ شیتبث

است. ثذ تشیي ٍضؼیت  هختلف ظیَّا دس ششا یدهب ضاىیذُ هًٌشبى دّ 3داسد. شىل یهٌغمِ ثستگ یعشح شْش ٍ ٌّذسِ شْش

 .ایي اهش ثِ ػذم استفبدُ دّذ دس فشضیِ دّن ٍ دس ًمغِ دٍس اص پَشش گیبّی ٍ تشاون سبختوبًی سخ هی 3دهبیی ثش عجك شىل

ثْتشیي حبلت ًیض  است ٍ تشاون سبختوبًی ّن اًذن است وِ ثب سبیِ اًذاصی دهبی َّا سا وبّش دّذ. ٍاحذ ّبی آة دس هحیظ

 .شَد ایجبد هی 1دس ًمغِ  5دس فشضیِ 

ی دس هٌغمِ، ٍ بّیاًَاع پَشش گثىبسگیشی وِ ثب ثذست آهذُ دس ایي ثشسسی، هی تَاى ًتیجِ گشفت  جیثب هشبّذُ ًتب

شَد  هیضاى سشهبیش وِ دس ایي طَست ایجبد هیوِ  . اص عشف دیگش ثبیذ هتزوش شذبثذیَّا وبّش ه یدهب تشویت ثب ػٌبطش آثی

 دس ًمبط گًَبگَى دس هٌغمِ هَسد ًظش هتفبٍت است.ایي هْن ثِ دٍسی ٍ ًضدیىی اص فضبی سجض ٍ ػٌبطش آثی ٍاثستِ است.

 

 
)ًسدیک 1تغییرات آسایص حرارتی در ضثیِ سازی ّای هختلف در هرحلِ اٍل هذل سازی ّا در ًقطِ  -3ضكل

 )در پیادُ رٍ در دل تراکن ساختواًی دٍر از عٌاصر آب ٍ پَضص گیاّی(3)در فضای سثس (ًقطِ 2آب(ًقطِ

 

 رطَتت-3-3

ًسجی سعَثت  شیثبػث افضاثِ دلیل تجخیش  دس ٍاحذّبی آةٍ ٍ تؼشق  شیتجخ افضایش لیسجض ثِ دل یٍ فضب یبّیپَشش گ     

ٍ ثذٍى دس ًظش  ییثِ تٌْب ششایظ اللیوی ثٌذس اهبم خویٌیدس  یبّیپَشش گ یاثش سعَثتًتبیج ًشبى هی دّذ وِ  .ذًشَیَّا ه

ط ًضدیه ٍاحذ دسطذ دس ًمب 8-4ّوجٌیي هیضاى تبثیش گزاسی ػٌبطش آثی  دسطذ است. 4 یال 1حذٍد گشفتي سبیش ػَاهل، دس 

تن است، یؼٌی صهبًی وِ فشضیِ ّشسعَثت هشثَط ثِ  ضاىیه يیشتشیث ،شَدیهشبّذُ ه 5شىل  ّوبًغَس وِ دس است. ّبی آة

َّا ٍ  یدهب شیافضا ایي اهش لیدل ٍجَد داسد ٍ تشاون ًیض دس ثیشتشیي حبلت لشاس داسد. ة دس سغح صهیيپَشش گیبّی ٍ ٍاحذ آّ

ّب دس ایي حبلت است.  دس ایي حبلت ٍ ّوچٌیي ون شذى جشیبى َّا ثِ دلیل تشاون ثبالی سبختوبىق ٍ تؼش شیتجخ ضاىیه شیافضا

ًشبى دادُ  ،تغییش سغح استفبع آة  ّب سبختوبى تشاون شاتییتغ ٍ  یبّیپَشش گتغییش ثب  یسعَثت ًسجسًٍذ تغییش . 4دس شىل 

لشاس داسد ثِ دلیل تجخیش ثیشتش سعَثت دس سغح  هشخض است وِ صهبًی وِ آة دس سغح صهیي 4.ثش عجك شىل شذُ است

دس هٌغمِ هَسد تحمیك ثب تَجِ ثِ ششجی ثَدى َّا دس فظَل گشم، افضایش سعَثت ًسجی تبثیشات هٌفی  .ثبالتشی لشاس داسد

 فشاٍاًی ثش آسبیش حشاستی هٌغمِ داسد.
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 تراکن ساختواى ّا،پَضص گیاّی،عٌاصر آتی در هٌطقِ تغییرتا  یرطَتت ًسثتغییرات  ساىیه-4ضكل

 

 آسایص حرارتی-4-3

 هشثَط ثِ حبلتی یحشاست یتیدسطذ ًبسضب يیشتشیوِ ث ذّذیطجح ًشبى ه 11ًشم افضاس دس سبػت  ی اصخشٍجثشسسی اعالػبت     

 .آهذُ شذُ است 7شىل دس  تغییشات ایي شبخض دس حبلتْبی هختلف .دس هحیظ استفبدُ ًشذُ است ٍاحذّبی آة است وِ اص

 .سا ًشبى هی دّذًشم افضاس  یّب یعجك خشٍج ، ثش1دس حبلت ّبی گًَبگَى روش شذُ دس جذٍل PMV.هیضاى شبخض 5شىل 

دهبیی  ظیثبػث ثْجَد ششا ی ٍ استفبدُ اص ٍاحذ آثی دس هحیظ بّیپَشش گ شیافضا،َّا یدهب دس ثشسسی تغییشاتّوبًغَس وِ 

 دیذُ هی شَد، 5شىلّوبًگًَِ وِ دس  .ًىتِ هشَْد است يیا ضیً pmvثشسسی شبخض دس  ذُ ثَد،دس هٌغمِ هَسد ثشسسی ش

 ٍاثستِ است.دس آى هٌغمِ  دٍسی ٍ ًضدی اص پَشش گیبّی ٍ ٍاحذ ّبی آثی ثِ یبدیص بسیحذ ثس بت یحشاست شیآسب ضاىیه

ًذاسد ٍ اص عشفی تشاون سبختوبًی ثبالیی  دّذ وِ وِ پَشش گیبّی ٍ ٍاحذ ّبی آثی ٍجَد ی سخ هیغیحبلت دس ششا يیثذتش

ّب  سٍد دلیل ایي اهش هحجَع شذى سعَثت ٍ گشهب هیبى سبختوبى ّب ٍ وبّش وَساى َّا دس ثیي سبختوبى ٍجَد داسد.گوبى هی

 است.

 
)ًسدیک 1در ًقطِ  تغییرات آسایص حرارتی در ضثیِ سازی ّای هختلف در هرحلِ اٍل هذل سازی ّا .5ضكل

 )در پیادُ رٍ در دل تراکن ساختواًی دٍر از رٍدخاًِ ٍ پَضص گیاّی(3)در فضای سثس کٌار پارک(ًقطِ 2رٍدخاًِ(ًقطِ
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 ًتیجِ گیری -6
گبًِ ٍ همبیسِ ایي الگَّب اص ًظش شبخظْبی حشاستی ٍ سعَثتی ًتبیج صیش ثِ 12ثش اسبع ثشسسی ّبی اًجبم شذُ ثش الگَّبی      

 ى هحظَل تحمیك اسائِ هی گشدد.ػٌَا

( هَثش است. ًتبیج ًشبى دادُ pmvػٌبطش آثی ثِ وبس سفتِ هذل سبصی ثش دهبی َّا،سعَثت ٍ شبخض آسبیش حشاستی ) -    

داسد ٍلی سعَثت َّا دس ایي  pmvاثذ ٍ تبثیش هثجتی ثش شبخض  دهبی َّا وبّش هی وِ دس ًمبط ًضدیه ثِ ٍاحذ ّبی آةاست 

 ثبالتش ًسجت ثِ سبیش ًمبط است.ًمبط ثسیبس 

هَثش است. افضایش تشاون سبختوبى ّب دس طَستی وِ  pmvتبثیش تشاون سبختوبى ّب ثش دهبی َّا ٍ دهبی تبثشی ٍ شبخض  -    

دس ًمغِ هَسد ًظش سبیِ ٍجَد ًذاشتِ ثبشذ، افضایش دهبی َّا ٍ دهبی تبثشی ٍ افضایش دسطذ ًبسضبیتی حشاستی دس پی خَاّذ 

، ٍلی دسطَست سبیِ اًذاصی، ثبػث ثْجَد ششایظ آسبیش حشاستی دس آى ًمغِ هیشَد. صهبًی وِ تشاون سبختوبى صیبد داشت

 ثبشذ، پَشش گیبّی ثیشتشیي تبثیش هثجت سا ثش دهبی َّا هیگزاسد ٍ ثبػث ثْجَد ششایظ آسبیش حشاستی هیشَد.

ذُ اص گیبُ هشثَط است. ثِ ػجبست دیگش، ّشچِ هسبحت پَشش تبثیش پَشش گیبّی ثش دهبی َّا ثِ هیضاى سغَح پَشیذُ ش-    

گیبّی افضایش یبثذ هیضاى تبثیش گزاسی افضایش هی یبثذ. اص عشفی ًَع پَشش گیبّی ًیض دس تغییشات دهبیی هحیظ ثسیبس هَثش 

ِ دسختبى ثب تَجِ است. دس همبیسِ ثیي دٍ ًمغِ وِ یىی دس سبیِ دسخت ٍ دیگشی دس سغح چوي لشاس داسد، ًشبى دادُ شذ و

سبیِ اًذاصی اثش سشهبیشی ثیشتشی داسًذ. ایي هسئلِ دس ساثغِ ثب ثبم سجض ًیض طبدق است. ثبم سجض تبثیشات سشهبیشی هٌبسجی دس 

دسجِ ایجبد هی وٌذ ّشچٌذ ثب تَجِ ثِ سغح ثبالی استفبدُ اص ثبم سجض  1اللین گشم ٍ هشعَة داسد ٍ وبّش دهبیی دس حذٍد 

 وبّش دهب ثیشتش دیذُ شَد.اًتظبس هیشٍد 
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