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 تاثیر هباًی ًظری هعواری در طراحی اقلیوی

 
  *هحوذ حیذری -2هحوذ پیر هحوذی -1

  داًطجَ واسضٌاسی اسضذ هقواسی ٍاحذ ووالًَذ لشسساى -1

 فضَ ّیر فلوی خشدیس فلَم زحمیماذ خشم اتاد   -2

 

 

 

 

  چكیذُ
هقواسی ٍاللین، خیًَذضاى تیطسش تِ ساتغِ ًَصاد ٍآغَش هی هاًذ، یا ًسثر ّش سسسٌی تا خان ، حشین اهي ٍتسسش تالیذى. تا تسسگی 

سشصًذگی ًٍثَدضاى ًوَد ای زىاهل آفشیي؛ الْام تخص ٍالثسِ ، ًِ هحیظ صا. دس ایي هقٌا، آغَش، خان ٍاللین ، ساتظ حیاذ ٍ

هیشایی اسر . زجشتیاذ هقواسی تَهی دس خٌِْ جْاى ٍآسٍیي ّای آى دس هقواسی ایشاى صهیي ًیض ، خَد گَاُ زاویذی تش اًذیطِ ی 

 .فشم صایی هالحؾاذ اللیوی دس هقواسی اسر زا فاهلی تش هحذٍدیر آى یا اساسذ هقواس

لی هَجَد وشُ صهیي سٍ تِ واّص اسر ٍ دس تقضی اص هَاسد سٍ تِ ًاتَدی اسر ضایذ تا دس ًؾش گشفسي ایٌىِ اوثش هٌاتـ اًشطی فسی

 تطش تسَاًذ تا ازىا تِ عثیقر ٍ هٌاتـ اًشطیْای الیضال،آیٌذُ ای سٍضي زش تشای خَد زجسن ًوایذ.

 ٍتشٍ ضَین .اص ایي سٍ دس خْي دضر وطَسهاى وِ داسای آب ٍ َّاّای هخسلفی هیثاضذ تا سیسسوْای هسقذد ساخسواًی س

هساسفاًِ دس صهاى حاضش تا تشداضر غلظ اص هقواسی دًیای غشب،ولیِ داًص ٍ زجشتیاذ اسالف خَد سا اص یاد تشدُ ٍتا زملیذی ًالع اص 

 هقواسی تیي الوللی ،صهیي ّای ایي هشص ٍتَم سا تسي سیضی هی ًوایین.

هػالح جذیذ ٍ تا زَجِ تِ ضشایظ ٍ داضسي فلن هثاًی ًؾشی آى  حال اگش هقواساى ٍ دسر اًذسواساى اهشٍص وطَس تا ضٌاخسی فلوی اص

 فول ًوایٌذ لادس تِ حفؼ هقواسی سٌسی هٌغمِ تا تیاًی زاصُ خَاٌّذ ضذ.
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  هقذهِ -1

سػادی وطَس تَدُ ٍ عیف گسسشدُ ای سایش غٌایـ سا تشای فقالیر ّای هسىي ٍ ساخسواى یىی اص هْوسشیي تخطْای ال

خَیص تِ ّوشاُ داسد اغالح الگَی ساخر ٍ ساص تْشُ تشداسی ٍ تاصیافر هػالح دس خایاى فوش ساخسواى اص دغذغِ ّای 

دس ٍالـ تا آغاص عشاحی اللیوی دس سشصهیي ها ساتمِ چٌذ ّضاس سالِ داسد ..هْن وطَس ّا تشای زَسقِ خایذاس هی تاضذ

یىجا ًطیٌی دس ایشاى ،زَجِ تِ اللین ّوَاسُ اغلی هْن دس عشاحی ٍ اجشاء تَدُ اسر .تا ؽَْس هقواسی هذسى ٍ اسسفادُ 

سٍص افضٍى اص زاسیساذ هىاًیىی،اّویر اللین دس هقواسی هَسد ون زَجْی لشاس گشفر .ٍلی تا زَجِ تِ واّص رخایش 

غذهاذ جثشاى ًا خزیش سَخر فسیلی تِ هحیظ صیسر ،زَجِ تِ اللین ٍ عشاحی خایاى خزیش ًفر ،آلَدگی ضْشّا ٍ

هشٍسی تش  والثذ ضْشی ٍ هقواسی ّوساص تا اللین اللیوی اص ًیوِ دِّ خٌجاُ ضوسی هجذداً هَسد زَجِ ٍالـ گشدیذ .

سش هٌْذسیي ٍ هسَى ًگاضسِ ضذُ دس صهیٌِ تْیٌِ ساصی هػشف سَخر دس ساخسواى ًطاى هی دّذ،هذزْاسر ًگاُ تیط

اگش چِ ایي اهشتسیاس اسصضوٌذاسر اها  . هحمماى تش زػحیح سٍش ّای عشاحی ساخسواى )زه تٌا(هقغَف ضذُ اسر

ًثایذ فشاهَش وشد دس وٌاس ّش گًَِ جضیی ًگشی تایذ ًگاّی ًیض تِ ولیر ّا داضر . تِ تیاى دیگش تایذ زَجِ داضر، 

سواى ّا)تِ زٌْایی ( تِ گًَِ ای عشاحی ٍ اجشا ضًَذ وِ ووسشیي هیضاى فالٍُ تش آًىِ هی تایسر ّش یه اص تٌاّاٍساخ

ازالف اًشطی سا داضسِ تاضٌذ)یا اغَالًازالف اًشطی ًذاضسِ تاضٌذ(تایذ تِ خاعش داضر وِ الصم اسر، لشاس گیشی ساخسواى 

یض تایذ دس خذهر ایي ّذف ّا دس وٌاس یىذیگشًیض دس ایي ساسسا غَسذ گیشد.دس ٍالـ ضْشساصی ٍ ضَاتظ هشتَط تِ آى ً

 )تاضذ)یا حذ الل زأثیش سَء ًذاضسِ تاضذ

 

 

 حرارت ٍاًساى: -2

ّذف اصعشاحی اللیوی،ثاتر ًگِ داضسي یاحذالل سساًذى ّضیٌِ الصم تشای حفؼ ضشایظ هغلَب ٍاسایص دسفضای داخل 

حشاسزی هیاى تذى ٍاًساى  تٌا هیثاضذ.حفؼ اسایص حشاسزی اصزقادل دها هیاى تذى ٍهحیظ اعشاف ًاضی هیگشدد زقادل

 ٍهحیظ اعشاف آى تِ چْاس عشیك غَسذ هیگیشد:
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 ّذایر)دساثشزواس هسسمین(-

 ّذایر،جاتجایی)حشور َّا(-2

 زثخیش،جاتجایی سعَتر خَسر-3

 زاتص)خَسضیذی ٍحشاسزی(-4

شاسذ حاغل اص تذى اًساى خَد زَلیذ حشاسذ هیىٌذ وِ همذاسآى تسسگی تِ هیضاى فقالیر اًساى داسد.هیضاى زَلیذ ح

سَخر ٍساصغزا،تقالٍُ هٌاتـ حشاسزی هحیظ ٍخَسر تذى،همذاس رخیشُ حشاسزی تذى اًساى سا هطخع هیىٌذ.فَاهلیىِ 

 هیضاى زثادل حشاسزی ٍدس ًسیجِ ضشایظ آسایص سا تِ ٍجَد هی آٍسدًذ)تِ زشزیة هغاتك چْاس هشحلِ لثل(فثاسزٌذ اص:

 حی وِ دسزواس تاتذى اًساى ّسسٌذ.الف(هماٍهر حشاسزی الثسِ ٍهیضاى دهای سغَ

 ب(هماٍهر حشاسزی الثسِ،هیضاى دهای َّا ٍسشفر گشدش َّا.

 ج(فطاس تخاس آب هَجَد دس َّا.

 د(دهای سغَح اعشاف تذى)ٍهمذاسسغحی اص تذى وِ فشیاى اسر(

 

 شرایط آسایش: -3

َد وِ اًساى اص ًؾش رٌّی ٍ دس عشاحی ساخسواى ٍهسایل زىٌیىی اى ،آسایص حشاسزی اًساى تِ هَلقیسی ازالق هیط

 فىشی دس ضشایظ اسایص فىشی لشاس داسد.

فمیذُ تسیاسی اص هحممیي في تش آى اسر وِ )خٌثی تَدى حشاسزی( زقثیش دلیك زشی اص آسایص حشاسزی اسر چشا وِ دس 

، وَساى َّا چٌیي هحیغی تذى اًساى ًِ سشها هیىٌذ ًٍِ احساس گشها ًٍِ احساس ًاساحسی ًاضی اص زاتص ًا هسماسى 

 ،وف سشد ازاق،لثاس ًاّوگَى ٍ...

 

     تاثیر جریاى َّا: -4

 جشیاى َّا تش ًحَُ زٌؾین حشاسذ تذى ٍدس ًسیجِ تشآسایص حشاسزی اًساى تِ دٍ عشیك زاثییش هیگزاسد

 (زاثیش تش هیضاى ّذایر حشاسزی هیاى خَسر ٍَّا1

 (زاثیش تش هیضاى خٌه ضذى اص عشیك خَسر2

هیضاى ّذایر ٍجاتجایی تِ دهای خطه َّا تسسگی داسد.افضایص سشفر َّا ،همذاس اًسمال حشاسذ سا  دس هَسد عشیمِ اٍل

اضافِ هیىٌذ،اها جْر حشور تسسِ تِ اى اسر وِ ای دهای َّا تیطسش ٍیا ووسش اصدهای خَسر هیثاضذ )دهای خَسر 
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تاضذ حشاسذ تذى اص عشیك   Fدسجِ  95ش اص اسر(دسغَسزی وِ دهای َّای ووس Fدسجِ   95زا 90اًساى حذٍد 

جاتجایی تِ حشاسذ تذى افضٍدُ -جاتجایی ون هیطَد اها اگش دهای َّا تیص اص دهای تذى تاضذ، اص عشیك ّذایر-ّذایر

 هیگشدد.

هیضاى زثخیش ًاضی اص سشفر َّا ٍ فطاس تخاس آب اسر .افضایص سشفر َّا ، اثش خٌه وٌٌذُ داضر ٍزثخیش سا صیاد 

 ذ،ّشچٌذ دس ضشایغی وِ فطاس تخاس صیاد تاضذ هیضاى تشٍدذ ًاضی اص زثخیش ًا چیض خَاّذ تَد.هیىٌ

دس ضشایظ خاظ ،زاثیش افضایص جشیاى َّا تش حذ تاالی هٌغمِ اثش گزاسدُ ٍ اى سا تاالزش هیثشد .تِ دلیل هیضاى زقادل 

هٌغمِ اسایص تْن هیخَسد ٍ ضشایظ حشاسزی وِ دس ًسیجِ افضایص حشور َّا ،فطاس ٍدهای خطه هیثاضذ خغَط 

 آسایص دس دهای تاالزش ٍ فطاس تخاس ووسش ٍیا دهای خاییي زش ٍ فطاس تخاس تیطسش هٌاسة هی تاضذ.

 زَجِ داضسِ تاضیذ وِ تا افضایص سشفر َّا تْسش هیسَاى دهای تاال تا فطاس تخاس ون سا ًسثر تِ فطاس تخاس صیاد خاییي آٍسد.

 

  )   M R Tش )اًرشی هتَسط دهای تاب -5

 هسَسظ دهای زاتص َّا سا هیسَاى ایي گًَِ زقشیف وشد:

))هیضاى دسجِ حشاسذ ثاتر سغح یه ازاق سیاُ فشضی وِ اًساى تا آى ّواى حشاسزی سا تِ ٍسیلِ زاتص هثادلِ وٌذ وِ تا 

وام سغَح ازاق ) حشاسذ هحیظ ٍالقی هیىٌذ (( تِ فثاسذ دیگش هسَسظ دهای زاتص َّا فثاسذ اسر اص هسَسظ زاتص ز

 ( وِ زمشیثا تشای اوثش هػالح ساخسواًی ثاتر اسر

تٌاتشایي تایذ زَاًایی گشم ضًَذگی یا سشد ضًَذگی ّش سغح سا تِ حسة ٍسقر آى سغح ًسثر تِ ٍسقر ٍ دسجِ 

  حشاسذ تمیِ سغَح اسصیاتی ًوَد.

 

 شرایط کٌترل آب ٍ َّا: -6

 ِ حشاسذ سا هیاى داخل ٍخاسج تٌا وٌسشل هیىٌذ.خَسسِ یه ساخسواى فثاسذ اسر اص حػاسی وِ هثادل

 اغَلی وِ دس تش گیشًذُ وٌسشل هضتَس هی تاضذ ضاهل ایي هَاسد هیثاضذ:

 (دسیافر ٍیا جلَگیشی اص دسیافر حشاسذ اص هٌاتـ اًشطی خاسجی.1

 ( حفؼ ٍیا دفـ حشاسذ هَجَد دس فضای داخلی.2

ٌذ فایك واسی دس داخل دیَاس ، حفشُ ّای هَجَد دس دسٍى سمف ٍٍسقر غالة اتضاس ّایی وِ دس ایي هَسد تىاس هیشًٍذ هاً

 ٍسور ضیطِ ّا دس ًوای ساخسواى ،ساوي ٍیا تِ فثاسذ دیگش غیش هسحشن ّسسٌذ.
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ٍلی تقضی اص هْوسشیي اتضاس ّای وٌسشل ،هسحشن ّسسٌذ هاًٌذ خٌجشُ ّای لاتل تاص ٍتسسِ ضذى ،فایك ّای حشاسزی 

ٍ اًَاؿ هخسلفی اص سایثاى ّای هسحشن .دس اللین ّایی وِ سشهای ضذیذ یا گشهای عالر  هسحشن دس هماتل خٌجشُ ّا

فشسا حىوفشها اسر ،تایذ اٍلَیر ّا تِ هٌاسثسشیي زىٌیه ّا دادُ ضَد ٍ اسسفادُ اص سایش زىٌیه ّاتِ غَسذ جٌثی 

 خَاّذ تَد.

اسسفادُ ضَد .اگش یه ضیَُ اص گشم وشدى یاسشد اها دس اب َّای هقسذل تایذ اص ّش دٍ سٍش تشای اللین ّای سشد ٍگشم 

 وشدى سا تِ لیور حزف ضیَُ دیگش تِ واس گیشین، تِ هقٌای هحشٍهیر اصاسایص دس ایاهی اص سال اسر.

 الصهِ عشاحی غحیح اللیوی  ،زحر ّش ضشایظ اب ٍ َّایی ،زجضیِ ٍزحلیل آهاسّای َّا ضٌاسی 

 ٍ ًیاص ّای آسایص اًساى اسر.

 

 برٍدت تابشی /جرم حرارتی:استفادُ از  -7

 دٍ فشضیِ سا دس سٍش جشم حشاسزی تِ هٌؾَس زٌؾین دها دس ًؾش هیگیشین:

(خَسسِ خاسجی تٌا تِ اًذاصُ وافی داسای جشم تاضذ زا ًَساًاذ حشاسزی هٌغمِ سا تِ حالر زقادل دس آٍسد تِ غَسزی وِ 1

 دهای داخل ساخسواى ،ًضدیه تِ هسَسظ دهای سٍصاًِ خاسج ضَد .

هیلی لیسش جیَُ N  (ساخسواى دس عَل سٍص دس هماتل ًفَر َّا تسسِ تاضذ.فشؼ دٍم ،حذ تاالی فطاس تخاس جیَُ ،هقادل2

سا علة هیىٌذ ،وِ ایي حذاوثش سعَتسی اسر وِ اًساى دس ضشایظ فمذاى جشیاى َّا دس اى احساس ساحسی هی 

ذُ تایذ داسای جشم حشاسذ وافی تاضذ .ضوٌاً تایذ وٌذ.ساخسواًی وِ جْر هماتلِ تا ًَساًاذ دسجِ حشاسذ عشاحی ض

سغَح خاسجی آى داسای خاغیر اًقىاسی خَتی تاضذ )هثال اسسفادُ اص سًگ سفیذ( ٍ داسای سایثاى ّای وافی 

تَدُ،تغَسیىِ حشاسذ اضافی خَسضیذ ٍاسد تٌا ًطَد .چٌاًچِ ساخسواى دس عَل ضة زَْیِ ضَد زا سغَح داخلی ٍ 

ل جشیاى خٌه َّای ضة لشاس گیشًذ ،رخیشُ ساخسواى دس تشاتش گشهای ًاهغلَب سٍص تسسِ تاضذ خاسجی تٌا دس همات

 هحذٍدُ اسایص دهای خطىافضایص هی یاتذ.
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 استفادُ از برٍدت تبخیری:-8

 هٌؾَس اص تشٍدذ اص ساُ زثخیش ،زثخیش هسسمین آب دس َّایی اسر وِ اص خاسج ٍاسد ساخسواى هی ضَد.

 ٍش لاتل اجشا اسر ،اص جولِ دهیذى سعَتر تِ َّایی وِ ٍاسد تٌا هیطَد ٍیا دهیذىچٌیي واسی تِ چٌذ س

 َّا اص داخل خَضال هشعَب.

ثاتر اسر صیشاّیچ  زثذیل هایـ تِ تخاس آب ّوَاسُ تا جزب همذاس لاتل زَجْی اص حشاسذ َّا اسر.ایي خشٍسِ یه اًسالدی

اسذ هحسَس ٍ خٌْاى ثاتر هیواًذ ٍ زٌْا حشاسذ ًَؿ اٍل تِ حشاسزی ون یا صیاد ًوی ضَد )تذیي هقٌی وِ همذاس حش

حشاسذ ًَؿ دٍم زثذیل هی ضَد ٍدهای هشعَب َّا دس ّواى همذاس ثاتر  تالی هیواًذ(.الثسِ دس ایي سٍش افضایص دهای 

دسجِ تاضذ وِ تا حذ F5/71هشعَب َّا تایذ تِ حذی تاضذ وِ تشای آسایص اًساى لاتل لثَل تاضذ.ایي دها هقادل 

 تاالی هٌغمِ آسایص هغاتك اسر.

اص سٍش ّای دیگشی ًیض جْر تشٍدذ زثخیشی هی زَاى اسسفادُ وشد وِ دس تقضی اص ایي سٍش ّا اص یه دسسگاُ هثذل 

 حشاسزی اسسفادُ هیطَد.

 

 استفادُ از حرارت خَرشیذ:-9

ال(ساخسواى اسر.ضذذ اًشطی خَسضیذی وِ زَسظ خَسضیذ زٌْا هٌثـ هْن اًشطی عثیقی جْر گشم وشدى )غیش فق

صهیي دسیافر هی ضَد،زاتـ فشؼ جغشافیایی ٍ غافی آسواى ّش هٌغمِ هی تاضذ .اها اهىاى اسسفادُ اص حشاسذ 

خَسضیذی دس ساخسواى تسسگی تِ ساتغِ)همذاس دسیافر اًشطی خَسضیذی(ٍ)سشهای صهسساى(داسد ٍ تش اساس ّویي 

 ى هطخع هی ضَد.ساتغِ تاس حشاسزی ساخسوا

 

 سیستن حرارت خَرشیذی:-11

 فالٍُ تش سغح ضیطِ ای ٍ ولىسَس ّا ،سیسسن حشاسذ خَسضیذی اص دٍ یا سِ جض دیگش ًیض زطىیل هیطَد.

 (یه سغح جزب وٌٌذُ وِ اًشطی زاتطی اص خَسضیذ سا تِ اًشطی حشاسزی زثذیل هیىٌذ.1

 (فضایی وِ تایذ گشم ضَد.2

 ذ)دس غَسذ لضٍم((یه هٌثـ جْر رخیشُ حشاس3
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 اثر گلخاًِ ای:-11

ولیِ سیسسن ّای گشهایص خَسضیذی اص خذیذُ گلخاًِ اسسفادُ هیىٌٌذ .ایي خذیذُ زَسظ ّش وس وِ داسد ازَهثیل 

یاخٌجشُ ّای تسسِ وِ دس صیش ًَس آلساب لشاس داسد،ضَد،احساس هیگشدد.اثش گلخاًِ ای تِ غَسذ تاال سفسي دها دس یه 

 سغح ضیطِ ای دس هقشؼ خَسضیذ زَغیف هی ضَد. افضایص دهای داخلی تِ دالیل صیش هی تاضذ:فضای تسسِ تا یه 

 (اًسمال حشاسذ خَسضیذ تِ فضای داخلی اص عشیك سغح ضیطِ.1

 (جلَگیشی اص تِ ّذس سفسي حشاسذ )اص عشیك جاتجایی(تِ خاسج.2

ذ.َّای حثس ضذُ زمشیثاً تذٍى حشور اسر )دس ضیطِ گلخاًِ اًشطیساتطی سا تِ دام ًوی اًذاصد،تلىِ َّا سا حثس هیىٌ

لیاس تا َّای هقوَلی دس جَ صهیي(ٍ فولىشد خَتی دس اًسمال حشاسذ اص سٍی سغح اجسام ًذاسد ،تٌاتشایي تشای اًسطاس 

 ّواى همذاس جشیاى اًشطی زاتطی،تایذ دهای سغح تیطسش ضَد.

سَی آى غَسذ هیگیشد،یه همذاس اص َّا دس ًضدیه سغح  ساص گلخاًِ ایي اسر :دس حالی وِ اًسمال اًشطی زاتطی اص دٍ

 اجسام حثس هی ضَد.

 

 کاّش جریاى ّذایت حرارتی:-12

فشایٌذ اًسمال حشاسذ اص هػالح ساخسواًی جاهذ سا ّذایر حشاسزی هیگَیٌذ.دس هػالح ساخسواًی ،اًشطی حشاسزی اص رسُ ای 

ٍى هَاد ٍ یا هخلَعی اص هَاد هاًٌذ الیِ ّای ساخسواًی سا اًسمال تِ رسُ دیگش اًسمال هی یاتذ .هیضاى زثادل حشاسذ اص دس

دس سافر اسر. اص آًجا BTUحشاسذ هی ًاهٌذ.اًسمال حشاسذ ،ّواى هیضاى یا زَاى جشیاى حشاسزی هی تاضذ ٍ ٍاحذ آى 

ی زَاى تِ هطخع هیىٌٌذ. اص جشیاى حشاسذ هp،هجوَؿ اًشطی حشاسزی سا ًطاى هیذّذ،اًسمال حشاسذ سا تا Qوِ حشف 

فٌَاى اًسمال حشاسزی وِ اص ٍاحذ سغح فثَس هیىٌذ ًام تشد ٍ هی زَاى آى سا تِ فٌَاى همذاس چگالی اًشطی جشیاى یافسِ 

 زػَس وشد.
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 C)کاّش ّذایت حرارتی )-13

َی ّش گاُ زفاٍذ دها تیي دٍ عشف یه دیَاس ٍجَد داضسِ تاضذ،حشاسذ اص هیاى الیِ ّای دیَاس اص هٌغمِ گشهسش تِ س

 هٌغمِ سشد زش حشور هیىٌذ زا تِ فذم زقادل حشاسزی ،زقادل تخطذ.

زا صهاًی وِ سغَح دس دٍ دهای هخسلف ٍ ثاتر تالی تاضٌذ،همذاس جشیاى حشاسذ هیاى آًذٍ ثاتر تالی هی هاًذ،ایي تِ ًام 

 ))حالر ثاتر((خَاًذُ هیطَد.

ّای جسن داسد،وِ تِ ًام ضشیة ّذایر حشاسزی  همذاس جشیاى حشاسزی تسسگی تِ خػَغیاذ هَاد زطىیل دٌّذُ الیِ

 خَاًذُ هیطَد.

ضشیة ّذایر حشاسزی فثاسذ اسر اص هیضاى جشیاى حشاسذ ))دس ٍاحذ صهاى((وِ اص یه سغح تِ سغح دیگش جسن دس 

 ٍاحذ سغح))یه فَذ هشتـ((اًسمال یاتذ ،تِ عَسی وِ یه ٍاحذ زفاٍذ حشاسزی هیاى آًذٍ تِ ٍجَد آیذ.

 

 حشاسزی یه هادُ ّوگي تِ تَسیلِ زمسین ضشیة اًسمال حشاسزی آى تش ضخاهسص تِ دسر هی آیذ.ضشیة ّذایر 

ضشیة ّذایر حشاسزی یه هادُ غیش ّوگي ))هسطىل اص چٌذیي الیِ((هاًٌذ دیَاس یا سمف،یا جوـ فىس ضشیة اًسمال 

 حشاسزی ّا تا یىذیگش حاغل هیطَد))هاًٌذ هماٍهر ّا((.

هػالح ساخسواًی زَسظ ضشوسْای زَلیذ وٌٌذُ دس جضٍاذ هٌْذسی حشاسزی ساخسواى چاج  ضشیة ّذایر حشاسزی اغلة

 ضذُ اسر.

 

 کٌترل اًتقال حرارت:-14

 هقادلِ اًسمال حشاسذ زٌْا داسای سِ هسغیش هْن اسر.

 (هساحر خَسس1ِ

 (هماٍهر حشاسذ خَسسِ ساخسواى2

 (اخسالف دسجِ حشاسذ3

 

سسٌذ وِ هیسَاًٌذ دس جزب یا دفـ ّذایر حشاسزی هَثشتاضٌذ.تِ فٌَاى هثال،واّص ّشیه اص ایي هسغیشّا داسای فَاهلی ّ

 سغح هشزثظ تِ هحیظ اصاد ،اًسمال حشاسزی سا واّص هیذّذ.
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اص جولِ فَاهل دیگش فثاسزٌذ اص:ون وشدى ًسثر سغح تِ حجن))تِ ٍسیلِ هسشاون ٍیىداسچِ ساخسي فشم ساخسواى((ٍ 

 وِ حشاسذ سا سشیـ اًسمال هی دٌّذ.)هثل دسّا ٍ خٌجشُ ّا(.زملیل سغَحی اص خَسسِ ساخسواى 

 دس عشاحی هجوَفِ ّای هسىًَی هسػل تْن ًیض واّص سغح خاسجی ّش ٍاحذ ًسثر تِ حجن اى هْن اسر.

 

دس عشاحی ساخسواى هاًٌذ سایش سیسسوْا ،هی زَاى اص وٌسشل ّای هخسلف اسسفادُ ًوَد.آًچِ وِ هوىي اسر تِ لحاػ 

 غح تِ حجن ًاهٌاسة تاضذ سا هیسَاى تا افضایص هماٍهر خَسسِ ساخسواى جثشاى وشد.ًسثر صیاد س

غالثاً ایي فول ًسیجِ تخص اسر چَى دس ایي غَسذ ساوٌیي ساخسواى ّای عَیل ٍ گسسشدُ هیسَاًٌذ اص همذاس تیطسشی 

 َّای خٌه ،هٌاؽش ٍ یا سایش ضشایظ سایر تش خَسداس گشدًذ.

سایر،یا لشاس دادى ساخسواى دس صیش صهیي ٍیا عشاحی فضا ّای آفساتگیش دس هجاٍس ساخسواى  تا اًسخاب ًماط هٌاسة دس 

 هیسَاى زا حذ هوىي فضای لسور ّای سشد ساخسواى سا تِ حذ آسایص سساًذ.

 

 کاّش ًفَر َّای داخل :-15

ُ ّا ٍ گَضِ ّای ساخسواى ًفَر خزیشی تِ ٍسٍد َّای سشد اص ضىاف ّا ،هفاغل ٍ زشن ّایی وِ دس اعشاف دسب ّا ،خٌجش

 ٍجَد داسد اعالق هیطَد.

دس ساخسواى ّایی وِ داسای فایك حشاسزی ّسسٌذ ،ٍسٍد َّا ٍخشٍج َّا تضسگسشیي فاهل ازالف اًشطی هحسَب هیطَد .تِ 

ّواى غَسزی وِ سشٍ غذا سا هیسَاى یه غَذ ًاهغلَب داًسر ،ًفَر َّای خاسج سا ّن هیسَاى یه زَْیِ ًا خَاسسِ 

 َب وشد. هحس

ًفَر َّا زَسظ دٍ ًیشٍی فطاس تاد ٍ اًسمال گشها ایجاد وشد.هیضاى اًسمال َّا هاًٌذ زَْیِ هحاسثِ هی ضَد.تا فٌایر تِ 

ایٌىِ زَْیِ دس فضاّای هسىًَی ضشٍسذ واهل داسد،تایذ ایي واس سا تا دسصگیشی ّش چِ واهلسش ساخسواى ٍ ایجاد هثادلِ 

ّای لاتل وٌسشل اًجام ضَد .ایي سٍش هَجة جزب حشاسذ تیطسش ٍ غشفِ جَیی  َّایی اص عشیك اتضاس ٍ دسسگاُ

 حشاسزی هیگشدد تخػَظ صهاًی وِ سیسسوْای حشاسزی هىاًیىی زقثیِ ضذُ تاضذ.

هٌاتـ ٍ ساُ ّای ًفَر َّا فثاسزٌذ اص ضىاف ّا ٍ دسصّای هَجَد دس خَسسِ ساخسواى،دسصّای خٌجشُ ّا ٍ دهدشّا هقیَب 

 یك دستْا ٍ خٌجشُ ّا دس صهاى تاص تسسِ ضذى  ًیض ًفَر َّا غَسذ هیگیشد.،ضوٌاً اص عش
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 استفادُ از ّذایت برٍدتی :-16

 زٌْا هخضًی وِ ساخسواى هیسَاًذ هسسوشاً حشاسذ اضافی خَد سا اص عشیك ّذایر تذاى هٌسمل وٌذ ،صهیي اسر .

ٌا گطسِ ،خیلی خیچیذُ زش اص زثادل حشاسزی تیي هسایل هشتَط   تِ زثادل حشاسزی تیي صهیي ٍ ساخسواًی وِ دس آى ت

 فضای داخلی ٍ خاسجی اسر.

دهای خَسضیذ،آسواى ٍ َّا تِ ٍاسغِ زثادل حشاسزی تا ساخسواى زغییش ًوىٌذ دس حالی وِ دهای صهیي ٍ ًسیجساً لاتلیر 

وِ دس اى احذاش ضذُ تالمَُ آى تِ فٌَاى یه ؽشف زخلیِ حشاسزی تغَس لاتل هالحؾِ ای زحر زاثیش ساخسواى اسر 

اسر .زا وٌَى ّیچ سٍش سیاضی تشای خیص تیٌی لذسذ تشٍدزی تالمَُ صهیي دس اسزثاط تا اتٌیِ ،اسایِ ًطذُ اسر .ّش 

چٌذ تشآٍسد زمشیثی دهای عثیقی صهیي هیسش اسر وِ اص سٍی آى هیسَاى تِ اسصش تالمَُ صهیي تِ فٌَاى یه هخضى 

 سشهایص خی تشد .  

 

 ُ از برٍدت زهیي :استفاد شیَُ-17

 دس تیطسش ًماط صهیي دس عَل سال تِ هاًٌذ یه ؽشف زخلیِ حشاسذ فول هیىٌذ .دس ایي ساتغِ دٍ هطىل ٍجَد داسد :

 (چگًَِ اص ایجاد زقشق تش سٍی دیَاسّای صیش صهیي جلَگیشی ضَد .1

 (زَْیِ دس اتٌیِ صیش صهیي تِ چِ ضىلی تایذ غَسذ گیشد.2

 

اى لسور الحالی ٍ اهسذاد ساخسواى فول هیىٌذ،فضای داخلی ساخسواى صیش صهیٌی هی زَاًذ تِ اص اًجا وِ خان تِ فٌَ

 فٌَاى یه تخص هسػل تِ صهیي دس ًؾش گشفسِ ضَد .

تشخی اص عشاحاى الذام تِ تْشُ تشداسی اص خساًسیل سشهایص صهیي وشدُ اًذ ،تذٍى ایٌىِ ٍالقاً ساخسواى دس صیش صهیي 

ػال غیش هسسمین فضای داخلی تِ صهیي تْشُ گشفسِ اًذ ،تِ ایي هقٌی وِ اص هذل ّای حشاسزی ساخسِ ضَد.آى ّا اص از

 َّا یا ))لَلِ ّای صهیٌی((اسسفادُ وشدُ اًذ .-صهیي

ازػال تِ صهیي اص عشیك سیسسن هىاًیىی خوح حشاسزی ّن زحمك خیذا وشدُ اسر ّش چٌذ ایي سیسسن دس ساتغِ تا آب 

 داسد .صیش صهیٌی فولىشد تْسشی 

اسصش گشهایی خَضص صهیي تِ اّویر تشٍدذ زاتطی ٍزثخیشی تام تسسگی داسد وِ ّش یه اص آى ّا سا تایذ دس ضشایظ 

هحلی هغالقِ وشد .احسوال زقشق تذًِ ی ساخسواى ًیض دس ّش ًاحیِ فشق هیىٌذ .تشای جلَگیشی اص آى هیسَاى تیي دیَاس 

سا سعَتر گیشی وشد.اگش دهای ًمغِ ضثٌن َّای خاسج خاییي زش اص دهای ٍ صهیي سا فایك تٌذی ًوَد ٍ یا َّای داخلی 
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دیَاس داخلی اسر،دس ایي غَسذ زَْیِ هَثش تش فْذُ عشاح اسر اها ایي هطىل ّن تسسىی تِ ضشایظ اللیوی هحلی 

 هشتَط هی گشدد. 
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 ًتیجِ گیری

واى .عشاحی ساخسواى اٍلیي ))خظ عشاحی اللیوی سٍضی اسر تشای واّص ّوِ جاًثِ ّضیٌِ اًشطی یه ساخس

دفافی((دس هماتل فَاهل اللیوی خاسج تٌاسر.دس زوام آب ٍ َّاّا ساخسواى ّایی وِ تش عثك اغَل عشاحی اللیوی 

ساخسِ ضذُ اًذ،ضشٍسذ گشهایص ٍ سشهایص هىاًیىی سا تِ حذالل واّص هیذٌّذ ٍدس فَؼ اص اًشطی عثیقی هَجَد 

 ٌذ.دس اعشاف ساخسواى اسسفادُ هیىٌ

سٍاج  تِ عَس ولی آسایص فیضیىی ٍ والثذی اًساى دس ساخسواى حاغل زَاصى اًشطی حشاسزی تیي ها ٍ فضای اعشاف اسر.

ساخر ٍساص تشهثٌای عشاحیِ ّواٌّگ تا اللین، صهاًی هی زَاًذ تش واّص ازالف اًشطی زأثیش هغلَب داضسِ تاضذ وِ 

  .صهیٌِ ٍ تسسش آى دس والثذ ضْش فشاّن تاضذ
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 :عبهٌا

ساخت شِر ّ هعواری در اقلین گرم خشک ایراى.چاپ اّل تِراى0231تْسلی .هحود.  

.طراحی اقلیوی.اًتشارات داًشگاٍ تِراى0231قبادیاى .ّحید ّ هحود فیضی هِدّی .  

 کتاب طراحی ّ اجرا خاًَ خْرشیدی.

 کتاب هباًی ًظری هعواری هعواریاى

ایراىاب ّ ُْا سٌتی 0221عدل .احود حسیي   


