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 تاثیز ًیزٍی تاد تز ساختواى تلٌذ ٍ هحیط اطزاف آى
 

1فزیثا خجستِ هْز
 2ضْاب عثاس سادُ، *

 ، ظاز اؾالهی ػلَم ٍ تحمیمبت ذطاؾبى ضضَیآزاًكزَی وبضقٌبؾی اضقس هؼوبضی، زاًكگبُ  -1

  ،هسیط گطٍُ هؼوبضی، زاًكگبُ حىین ؾجعٍاضی ؾجعٍاض -2

 
 

  چكیذُ

اهل اؾت. ػَّبی گًَبگَى گؿتطـ چكوگیطی زاقتِّب ٍ وبضثطیّبی ثلٌس ثب لبثلیتزض رْبى وًٌَی ؾبذت ؾبذتوبى

ّبی اهطٍظی همبٍهت ٍ . یىی اظ هْوتطیي هكىالت ؾبذتوبىگصاضًسّبی ثلٌس تبحیط هیگًَبگًَی ثط پبیساضی ؾبذتوبى

احتوبلی ثطضؾی احطات ایي تحمیك ثب ّسف ثبقس. هبًٌس ًیطٍی ثبز هیػَاهل عجیؼی  ّب زض همبثل تحطیىبتآىایؿتبیی 

-اًزبم ّب ًؿجت ثِ رْت ٍظـ ثبزآىی لطاضگیطی ثب تَرِ ثِ ًحَُ هطتجِّبی ثلٌسؾبذتوبىی ّبی اٍلیِعطحرطیبى ثبز ثط 

ثب اؾتفبزُ اظ  ْت ٍظـ ثبزی ربًوبیی ؾبذتوبى ثلٌس زض ؾبیت ثب تَرِ ثِ رزض پػٍّف حبضط ثِ ثطضؾی ًحَُ .اؾتگطفتِ

پطزاذتِ ٍ ثطای ایي هٌظَض زٍ ى آ، ثب ّسف وبّف احطات هرطة ثبز ثط ؾبذتوبى ثلٌس ٍ هحیظ اعطاف CFDؾبظی هسل

-ربی تًَل ثبز اظ قجیِثِثطای هحبؾجبت اؾت. ؾبظی قسُهسلی ربًوبیی ؾبذتوبى ثلٌس زض ؾبیت ضایذ اظ ًحَُ یًوًَِ

پؽ اظ ٍ  اؾتثِ ػٌَاى گطزاثِ اؾتفبزُ قسُ RNG k-eثِ وبض گطفتِ قسُ ٍ اظ  FLUENTافعاض ؾبظی ثب اؾتفبزُ اظ ًطم 

تأحیط رطیبى ثبز ثط زّس وِ  ًكبى هیپػٍّف ایي اؾت. زؾت آهسُ، ربًوبیی هٌبؾت پیكٌْبز قسُثًِتبیذ تحلیل وبهل 

ی لطاضگیطی توبى احطات هتفبٍتی زاقتِ ٍ ًحَُبذهطتجِ ظیبز ثَزُ ٍ زض رْبت ضٍ ثِ ثبز ٍ پكت ثِ ثبز ؾّبی ثلٌسؾبذتوبى

 قَز،وِآى هیثبز ثط ؾبذتوبى ثلٌس ٍ هحیظ اعطاف  هَرت ایزبز تغییطات ذبل زض تبحیطؾبذتوبى زض همبثل رطیبى ثبز 

 زض رْتاظ احطات ًبهغلَة رطیبى ثبز وبؾتِ ٍ اظ آى  ثب تغییط رْت لطاضگیطی ؾبذتوبى ًؿجت ثِ رْت ٍظـ ثبز، تَاىهی

 اؾتفبزُ ًوَز.عطاحی ثْیٌِ 
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  هقذهِ -1
لیل افعایف اضتفبع زض ثلٌس . ثِ زثبقسهی هطتجِّبی ثلٌسؾبذتوبى، هب یی گؿتطـ قْطًكیٌی زض ػهط وًٌَی ربهؼِحوطُ

حی ٍ هٌس عطاض افعایف اضتفبع زض ؾبذتوبى ًیبظگصاضز ٍ ّط همساهتؼسزی ثط ضٍی ؾبذتوبى تبحیط هی ػَاهل عجیؼی ،ّبهطتجِ

، اًطغی ثبز اظ رولِ ذیع ثَزى ایطاىثبقس. ثِ زلیل ثبزآهسُ هیغلجِ ثط ًیطٍّب ٍ هَاًغ رسیس پیفثطضؾی وبهل ٍ ربهغ ثطای 

ًی ثِ ّبی وٌَثبقس. ؾبذتوبىای هیي وكَض ثَزُ وِ زاضای اّویت ٍیػُهطتجِ زض ایّبی ثلٌسگصاض ثط ؾبذتوبىػَاهل تبحیط

 ّبی لسینتط اظ ؾبذتوبىتط ٍ ؾجهّبی ثلٌس اهطٍظی ثؿیبض ثبضیه، ؾبذتوبىتطتط ٍ ؾجهّبی هحىنبلٍاؾغِ ی اؾتفبزُ اظ هتطی

ولی ّط قطایظ ًبهغلَثی عَضثِ. ] 1[اؾتقسُپصیطی ٍ وبّف پبیساضی ًؿجی ؾبذتوبى اًس وِ ایي هَرت افعایف اًؼغبفقسُ

ّبی ؾبذتوبى ثلٌس ثِ ٍاؾغِ ز. زض همبثل ًیطٍی ثبز ٍ لطظـقَسی ذهَنب ثطای ؾبوٌبى ؾبذتوبى هیهَرت ایزبز هكىالت ر

ّبی ثلٌس همبثلِ یىی اظ هكىالت وًٌَی زض ؾبذتوبى ضاحتی ؾبوٌبى ٍ ؾیؿتن ّبی ذسهبتی هَضز تْسیس رسی لطاض زاضًس. ،ىآ

ایي ثبقس. ط هحیظ اعطاف هیآى ثؾبظی ؾبذتوبى زض ثطاثط حطوبت افمی ٍ حبتیطات عجیؼی اظ رولِ ًیطٍی ثبز ٍ همبٍمّبی ثب ًیطٍ

 اًزبم هطتجِ ٍ هحیظ پیطاهَى آى،ّبی ثلٌسی ؾبذتوبىّبی اٍلیِطحثطضؾی احطات احتوبلی رطیبى ثبز ثط عتحمیك ثب ّسف 

 اؾت.گطفتِ

طایي ثّب حبئع اّویت اؾت. ػالٍُآىّبی ثلٌس ثِ لحبػ اضتفبع ثلٌس، اًساظُ ٍ تؼساز ظیبز ؾبوٌبى ثیٌی ضفتبض ؾبذتوبىپیف

تط ثَزُ ٍ ثبیس هَضز تَرِ ٍیػُ لطاض گیطًس. ثب ٍظـ تط ثؿیبض قسیسى زض اضتفبػبت ثبالآّبی غیط عجیؼی ًبقی اظ ؾطػت ثبز ٍ پسیسُ

-ذطاـقَز. آؾوبىگیطز ٍ زض حبلت ًَؾبى ٍالغ هیحط ًیطٍّبی ائطٍزیٌبهیىی لطاض هیثبز ؾبذتوبى ثلٌس ثِ عَض هساٍم تحت ا

ی ظیبز، ِّب ثب زّبًذطاـآؾوبىپصیط ًجَز. آؾیتّبی ثبضثط زض ثطاثط ًیطٍی ثبز ٍظى ظیبز ؾبذتوبى ثب زیَاض زلیل ّبی اٍلیِ ثِ

ثب فضبی ثبظ زاذلی ثْیٌِ ٍ ٍظى ًؿجتب ون  1951ّبی ثبضثط زض ؾبلّبی پیطاهًَی غیطهتحطن ٍ زیَاضّبی زاذلی غیطرساوٌٌسُ

ّبی ثبز ٍاوٌف ًكبى زازًس ٍ ػول ثبز تجسیل ثِ یىی اظ رؿتیي ثبض زض همبثل ًیطٍثطای ً ،ّبثِ زلیل وبّف نلجیت ولی ؾبظُ

هسُ زض ایي ؾبذتوبى ّب هی تَاى ثِ هؿبئلی اظ ایي آّبی ثلٌس قس. اظ رولِ هكىالت ثَرَز اح ؾبذتوبىهؿبئل اؾبؾی ثطای عط

 لجیل اقبضُ وطز:

ٌسگبى اظ ثٌب حبلت تَْع ٍ وٌثلٌس وِ زض ؾبوٌبى ٍ اؾتفبزُ یبضّبی ثؿی ظیبز زض ؾبذتوبىایزبز حطوت ربًجی ثب زاهٌِ -

 ًوبیس.ّبی ًبقی اظ حطوت ضا ایزبز هیثیوبضی

 ذؿبضات ٍاضزُ ثِ تزْیعات ٍ هجلوبى هَرَز زض ؾبذتوبى ثلٌس -

 ظاضزٌّسُ اظ رولِ نساّبی ًبٌّزبض ثبز زض اعطاف ؾبذتوبىآایزبز ؾطٍنساّبی  -

 ] 2[ؾبًؿَض ٍ ... آّبی هحَضی قىي، تىبىآفتبةّبی بًٌس زض ٍ پٌزطُ یب وطوطُط ثٌب هایزبز نسا زض ثؼضی اظ ػٌبن -

ّبی اعطاف زض ی ػَاضو ٍ ؾبذتوبىؾبذتوبى هَضز ًظط ثِ اًضوبم ولیِاهطٍظُ ثب اؾتفبزُ اظ تًَل ثبز ٍ لطاض زازى هبوت 

ط فلَئٌت اعالػبت هْوی ّبی هحبؾجبتی ًظیافعاضطمؾبظی هبًٌس گوجیت ٍ ًّبی رسیس هسلافعاضاذل تًَل ٍ یب ثب اؾتفبزُ اظ ًطمز

 ثبقس.ّبی هرتلف ثٌب لبثل ثطضؾی هییس ٍ ثسیي تطتیت احطات ثبز زض ٍرِآثِ زؾت هی

 

 پاراهتزّای تاد ٍ هزٍری تز علن هٌْذسی تاد  -2
ثبقس. ایي هیي هیَّا زض هٌبعك هرتلف ؾغح ظ ثبز یب حطوت َّا ًؿجت ثِ ؾغح ظهیي، اذتالف همساض گطهبی ذَضقیسی

ّبی هتفبٍتی ٍرَز مبط ّن اضتفبع فكبضقَز. ثٌبثطایي زض ًع زض ؾتَى َّا زض هٌبعك هرتلف هیاذتالف ثبػج تفبٍت اضتفب

عطاحی یه  وٌس. ًیطٍّبی ثبز هَضز ًظط زضؼبلجب حطوت افمی َّا ضا ایزبز هیزاقت وِ ثبػج ًیطٍّبی افمی قسُ ٍ هتذَاّس

یٌس. آی زٍ ؾیؿتن همیبؼ ثعضي )هبًٌس گطزثبز( ٍ ثبزّبی هحلی ثِ ٍرَز هی ّبی ثلٌس ثِ ٍؾیلِىؾبذتوبى ذهَنب ؾبذتوب

ّب ثب ذَال ی اًسض وٌف ایي تَزُّبی ػظین َّا ٍ یب ثِ ٍؾیلَِّؿتبًی زض ثطاثط رطیبًبت ٍ تَزُگطزثبز زض احط ٍرَز هَاًغ و
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ّبی هحلی آیٌس. ثبزٍرَز هیّب ثبقس، ثِّب ٍ وكَضثب الیبًَؼ ثعضي وِ لبثل همبیؿِ ًؿجتب یىٌَاذت ضٍی ؾغح افمی ثؿیبض

ّبی هحلی بت هٌزط ثِ ثبزقًَس. ایي قطایظ ثؼضی اٍلٍیػُ رغطافیبیی ٍ اللیوی ًبقی هیقًَسُ زاضًس وِ اظ قطایظ قطایظ تىطاض

 ] 3[وٌٌس ی هست عَالًی ازاهِ پیسا هیٍ ثطاّب زاقتِ ثبزّب ٍ تٌسی زض حسٍز ثبزّبی پیطاهَى گطزثبزّبیگطزًس وِ ؾطػتهی

ًبهِ اًزوي هٌْسؾیي ػوطاى قَز وِ زض آییيِ تمؿین هیزض هغبلؼبت هطثَط ثِ َّا، ظهیي ثِ عَض ولی ثِ ؾِ تب پٌذ زؾت

ِ ٌس هٌبعمی وی ظیبز اظ قْط )هبً. اضاضی ثطٍى قْطی ثب فبنل3ِثبظ . ظهیي 2. زضیبی ثبظ 1اؾت: اػوبل قسُ (ASCE)اهطیىب 

ّبی ثعضي . هطاوع قْط5ّب تطاون ٍ رٌگلّب، اضاضی ثطٍى قْطی پط. قْط4ّب ٍ زیگط هَاًغ( قسُ، ثب زضذتثغَض پطاوٌسُ ؾبذتِ

 ] 4[لطاض زاز  4تب  1ّب ضا هی تَاى زض زؾتِ ویَ. زض قطایظ فؼلی اغلت ؾبذتوبىهبًٌس قیىبگَ ٍ تَ

-ٍرَز آهسُّبی ثلٌس ثِّب ذهَنب ؾبذتوبىثبز ثط ضٍی ؾبذتوبى ترویي احطات ّبی اذیط زض رْتهٌْسؾی ثبز زض زِّ

زض ی هٌْسؼ عطاح اؾت وِ تبحیطات ًیطٍی ثبز ضا ثط ضٍی ؾبذتوبى ثطضؾی وطزُ ٍ اظ ایوٌی ؾبذتوبى ولی ٍظیفِعَضاؾت. ثِ

هٌْسؼ عطاح ثِ  ،اّسافیبثی ثِ ایي آى ؾبذتوبى هغوئي قَز. ثطای زؾتثیٌی قسُ ثطای احط ًیطٍی ثبز زض عَل ػوط پیف

قَز ٍ تبحیط ایي بذتوبى اػوبل هیِ ثط ضٍی ؾوّبیی ی ثیي هحیظ ثبزی ٍ ًیطٍهبًٌس اعالػبت هحیظ ثبزی، ضاثغِ اعالػبتی

 .] 3[ ّب ثط ضٍی ػولىطز ؾبذتوبى، فضب زاذل ٍ ذبضد آى، ًیبظ زاضزًیطٍ

ظ ًمغِ زّس. چٌیي ویفیبتی هوىي اؾت اتَضیح هیرطیبًبت رَی ضا تَنیف ٍ َّاقٌبؾی، ویفیت ٍ ًَع ٍ قىل اؾبؾی 

 .] 1[ ای هْن ثبقٌسّبی اٍلیِ ؾبذتوبى ثِ عَض لبثل هالحظًِظط عطاحی ؾبذتوبى زض عطح

ػلوی اؾت وِ ثِ ثطضؾی ٍ فطهَلِ وطزى هَاضزی هبًٌس: الف( ٍاثؿتگی ؾطػت هیبًگیي ثبز  هٌْسؾی هیىطٍَّاقٌبؾی

-ّبی اًساظُّبی ظهیي د( ٍاثؿتگی ؾطػتثبز زض تَفبى ثب اًَاع ًبّوَاضی اثغِ ثیي ؾطػتًؿجت ثِ اضتفبع اظ ؾغح ظهیي ة( ض

پطزاظز. ثِ ػلت ّبی تالعن هی، قبهل عَل، قست ٍ عیفگیطی ظهبى ز( تكطیح هكرهبت تالعن َّاقسُ ثِ هیبًگیيگیطی

گیطز وِ ثَاؾغِ آى هتَؾظ یب آهبض نَضت هیگیطی اظ ػلن ؼوَال ثطضؾی ذهَنیبت ثبز ثب ثْطُیىٌَاذت ثبز، هتغییطات غیط

ّبی هرتلف ثطای وٌس پؽ هیبًگیيغییط هیػلت ایٌىِ ؾطػت ثبز ثغَض هساٍم توٌین. ثِهیبًگیي یه ذهَنیت ضا پیسا هی

 .] 3[آیسثبقس ثسؾت هیگیطی هیت ثبز وِ ٍاثؿتِ ثِ ظهبى هیبًگیيؾطػ
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تطی ًؿجت ثِ رطیبى ثبز اظ ّبی ٍاضزُ اظ عطف ثبز افعایف یبفتِ ٍ ؾبذتوبى ٍاوٌف قسیسعایف اضتفبع ؾبذتوبى ًیطٍثب اف

ز ثب تغییط ّبی ًبقی اظ ثبزّس. ثبضآى ضا ًیع تحت تبحیط لطاض هیزّس. ًیطٍی ثبز ػالٍُ ثط ؾبذتوبى هحیظ اعطاف هیذَز ًكبى 

اؾت. زض ضاثغِ ثب ت حطوت هكرم ٍ فكبض ثبز هكرم قسُضز ثطای هٌبعك هرتلف ضػبیوٌس زض ایي هَظهبى ٍ هىبى تغییط هی

ثیٌی ضفتبض ثبز ثِ لحبػ قَز. اظ عطفی پیف، فكبض ٍاضز ثط ؾبذتوبى ثیكتط هیّبی ثلٌس، ّط چِ اظ ظهیي فبنلِ ثگیطینؾبذتوبى

ّبی ثلٌس زض همبثل احسی ثطای ضفتبض ؾبذتوبىی ٍلیك تمطیجب غیط هوىي اؾت ٍ ًظطیِّبی ذبل ثِ نَضت ػلوی ٍ زپیچیسگی

توبى ضا تحت حطوبت هَری گیطًس ٍ ؾبذیثبض ثبز ضا ایؿتبتیىی زض ًظط ًو ،ثبز زض زؾت ًیؿت. ثطای ثطضؾی احط ثبز ثط ؾبظُ

-افعاضبی ًطمّآظهبیف تًَل ثبز ٍ تحلیل. ] 2[قَزآى ثیكتط هیتط ثبقس احط هَری ثبالی وٌٌس. ّطچِ ؾبذتوبى ثبضیهتحلیل هی

گصاض ٌس تبحیطی ؾبذتوبى ثلهتساٍل ٍ وبضؾبظ اؾت. ٍظـ ثبزّبی ًبهٌبؾت ػالٍُ ثط ایٌىِ ثط ؾبظُّبی اهطٍظی زض ایي ظهیٌِ 

 وٌس. طاى پیبزُ ًیع ًمف هَحطی ایفب هیؾبیف ػبثآؾبیف هحیظ اعطاف ؾبذتوبى ٍ آاؾت زض 

 

 لٌذی عول تاد تز رٍی ساختواى تعَاهل هَثز در ًحَُ -4
ػول ثبز ثط ضٍی یه ؾبذتوبى ثلٌس ثؿتگی ثِ ػَاهل هرتلف هحیظ اظ لجیل ًبّوَاضی ٍ قىل ظهیي هحسٍزُ ٍ اعطاف ثٌب، 

ّب ًیع اظ ػَاهل ّبی هزبٍض ٍ اضتفبع ایي گًَِ ثٌبی لطاضگطفتي ؾبذتوبىىی ٍ تطویت ًوب ٍ ... زاضز. ًحَُقىل ؾبذتوبى، ثبضی

ّبی ثبز اؾت وِ قبهل ؾطػت ثبز، رْت ثبز ٍ تَظیغ ًیطٍی ثبز ٌس. ؾبیط ػَاهل هطثَط ثِ ٍیػگیبقثگصاض زض ضفتبض ثبز هیتبحیط

 .] 2[هی ثبقس
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 ًاّوَاری ٍ ضكل سهیي هحذٍدُ ٍ اطزاف تٌا -4-1

افعایف زٌّس. ثِ عَض ولی عَض لبثل تَرْی ؾطػت ثبز ضا زض ًعزیىی ؾغح ظهیي تَاًس ثِّب هیآهسگیّب ٍ ثبالتپِ

-ًعزیه للِ هوىي اؾت زض هؼطو ؾطػتزضنس ذهَنب  11ّبی ٍالغ ضٍی تپِ یب پطتگبُ ثب حساوخط قیت ثعضگتط اظ ؾبذتوبى

 11لطاض گیطًس. زض نَضتی وِ قیت تپِ ٍ پطتگبُ ووتط اظ  ،ّبیی وِ ضٍی ؾغح ظهیي ّؿتٌساتت ثعضگتط اظ ؾبذتوبىّبیی ثِ هط

 .] 5[ ٍرَز ًساضز ،ثبقسی زاقتِطػت ثبز افعایف لبثل تَرًْىِ ؾآزضنس ثبقس احتوبل 

 
 ساختواى تز رٍی سهیي ّوَار :1ضكل 

 
 ساختواى تز رٍی تپِ :2ضكل 

 

 ضكل ساختواى -4-2

ضٍی هیعاى ٍ قست تَاًس ثط ؾبذتوبى تبحیط گصاضز، هیؾبیف ؾبوٌبى آفطم ؾبذتوبى ػالٍُ ثط ایٌىِ هی تَاًس ثط ضٍی پبیساضی ٍ 

اًتربة یه قىل ؾبذتوبًی زّس.ض ؾبذتوبى ضا ًیع تحت تبحیط لطاضؾبیف افطاز ّوزَاآٍظـ ثبز ثط هحیظ اعطاف ؾبذتوبى ٍ 

یطٍزیٌبهیىی ثط ضٍی ؾبذتوبى ثب اؾتفبزُ اظ تغییط الگَی ًیطٍّب زض اعطاف ؾبذتوبى آتَاًس هَرت وبّف ًیطٍّبی هٌبؾت هی

 .] 1[ ثلٌس قَز

 

 یشاى تاریک تَدى ساختواىه -4-3

ثبقس، تط هیّبی رسیس ٍ همبٍمی پیكطفت ؾبظُ ٍ هتطیبلّبی ثلٌس وِ ًكبًِقسى ضٍظ ثِ ضٍظ ؾبذتوبىتطقسى ٍ ؾجهثب ثبضیه

ت وِ ًیبظ اضائِ توْیسا، ] 1[ ثبقسآى هیّبی ٍاضزُ اظ رولِ ًیطٍی ثبز ثط قسى ثیكتط ؾبذتوبى زض ثطاثط ًیطٍپصیطهَرت اًؼغبف

 ذبل اؾت. 
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 ساختواى تا پٌْای سیاد در هقاتل ٍسش تاد :3ضكل 

 
 ساختواى تاریک در هقاتل ٍسش تاد :4ضكل 

 
 ساختواى تا پٌْای سیاد در هقاتل ٍسش تاد :5ضكل 

 
 ریک در هقاتل ٍسش تادساختواى تا :6ضكل 

 

 استفادُ اس تزکیة ًوا -4-4

اظ فكبض ٍ ؾطػت ثبز  تَاًس هَرت وبّف لبثل تَرْیای هیّبی زٍ پَؾتِّبی تطویجی هبًٌس اؾتفبزُ اظ ًوباؾتفبزُ اظ ًوب

ًوبی زٍپَؾتِ همبیؿِ ، وِ زض قىل ظیط فكبض ثط ضٍی ؾبذتوبى ثسٍى ًوبی زٍپَؾتِ ٍ ] 6[ ّبی ثلٌس قَزی ؾبذتوبىثط ضٍی ثسًِ

 اؾت.ای وبّف یبفتِعَض لبثل هالحظِای ثِاؾت. ّوبًغَض وِ زیسُ هی قَز فكبض ثط ضٍی ؾبذتوبى ثب ًوبی زٍپَؾٌِقسُ

 

 

 

 
فطار تز رٍی ساختواى تذٍى ًوای دٍ پَستِ  :7ضكل 

(H.Montazeri,3102) 

 
رٍی ساختواى تا ًوای دٍپَستِ  فطار تز :8ضكل 

(H.Montazeri,3102) 
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 ّاّای هجاٍر ٍ ارتفاع ایي گًَِ تٌای قزارگزفتي ساختواىًحَُ -4-5

 91ای غیط اظ ّب ػوَز ثط رْت ثبز غبلت ًبهغلَة ًجَزُ ٍ ثب رْت ٍظـ ثبز ظاٍیِولی ثْتط اؾت رْت ؾبذتوبىعَضثِ

ّب اظ ؾطػت ثبز وبؾتِ قَز. ّوچٌیي وبّف اضتفبع ًبگْبًی زض اعطاف ب ثسًِ ؾبذتوبىثبقس، تب ثب ثطذَضز ثبز ثزضرِ زاقتِ

قَز ثٌبثطایي ثْتط اؾت هحیظ ًعزیه ؾبذتوبى ػت ثبز زض اعطاف ؾبذتوبى ثلٌس هیؾبذتوبى ثلٌس ًیع هَرت تكسیس ًیطٍ ٍ ؾط

 .] 7[س ثلٌس افعایف تطاون زاقتِ ثبقٌ

 
 ر اطزاف ساختواى تلٌذصَرت تاس دّا تِساختواى :9 ضكل

 
 صَرت هتزاکن در اطزاف ساختواى تلٌذّا تِساختواى :11 ضكل

 

  سزعت تاد -4-6

ی ػول ٍظـ ٍؾیلِّبی ًبهٌظوی وِ ثًِیطٍ . ؾطػت ٍظـ ًبگْبًی ثبز و1ِاؾت. ؾطػت ثبز ثِ زٍ نَضت لبثل ثطضؾی  

. ؾطػت هتَؾظ ثبز وِ حبثت 2..] 5[ولی زض رْت ثبز اؾتعَضقَز وِ ثِ، ؾجت اضتؼبقبت ؾبذتوبى هیقًَسًبگْبًی ایزبز هی

ذت ٍ غیطُ زض اؾت، ٍرَز ػَاهلی اظ لجیل ًبّوَاضی ظهیي اعطاف ثٌب، ٍرَز ارؿبم یب پسیسُ ّبی عجیؼی اػن اظ ؾبذتوبى ٍ زض

ت هتَؾظ ثٌبثطایي ؾطػ .وبّسز تبحیط گصاقتِ ٍ اظ ؾطػت ثبز هیثِ ػلت انغىبن ثط ؾطػت ثب ،ّبی ثلٌسهحیظ اعطاف ؾبذتوبى

 .] 5[یبثسثبز ثب اضتفبع افعایف هی

 

 جْت تاد -4-7

طٍی ٌّگبهی وِ یه تَزُ َّا، وِ زض رْت هؼیٌی زض حبل حطوت اؾت ثب ؾغح ؾبذتوبى توبؼ پیسا وٌس یه ًی 

یب افعایف ؾغح هبًغ قَز. ایي ًیطٍی ٍاغگًَی ًبقی اظ فكبض ثبز اؾت ٍ ثب افعایف ؾطػت ثبز ٍاغگًَی زض ؾبذتوبى ایزبز هی

 یبثس.ی حطوت ثبز افعایف هیقًَسُ

هوىي اؾت ذوف هضبػف زض ؾبذتوبى ایزبز وٌس.  ،اگط ػول ثبز ضٍی زٍ ًوبی هزبٍض ؾبذتوبى لبثل هالحظِ ثبقس 

حبض هخجت ٍ هٌفی ضٍی حطوت ؾبذتوبى زاقتِ ثبقس. تغییط هىبى چٌس رْتی هوىي اؾت ووتط اظ آذوف هضبػف هوىي اؾت 

 .] 2[بى ػول وٌسی ثبقس وِ ّوبى رطیبى َّا فمظ ضٍی یه ًوبی ؾبذتوحبلت
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فكبض ثبز ٍلتی وِ رْت ثبز ػوَز ثط ًوبی ؾبذتوبى ثبقس ّویكِ ثیكتطیي اؾت. اظ ایي ضٍ ظهبًی وِ رطیبى َّا زض ظٍایِ 

ّبی ایي ثبضٍرَزیبثس. ثبهیظ فكبض ثبز ثِ عَض عجیؼی وبّف وٌس همساض ظیبزی ازضرِ ًؿجت ثِ ؾغح ثطذَضز هی 91ظ ای غیط ا

وٌٌس وِ كی اضبفی ضٍی اػضبء ؾبظُ ٍاضز هیّبی ثطقی ٍ پیچقًَس، تٌفی ذوف هضبػف ایزبز هییلٍِؾًبقی اظ ثبز وِ ثِ

ّبی ظیط اظ )رْت ٍظـ ثبز زض ًوًَِ .] 2[ .قًَس. زض تهبٍیط ظیط ایي همبیؿِ اًزبم قسُ اؾتزض تغییط هىبى یه رْتی ایزبز ًوی

 ثبقس(.اؾت ثِ چپ هیض
 

 
: ًوایص فطار تاد تز رٍی ًوا ٍ اطزاف ساختواى عوَد 9ضكل 

 تز جْت تاد تا استفادُ اس رًگ

 
: ًوایص فطار تاد تز رٍی ًوا ٍ اطزاف ساختواى تا 11ضكل 

 درجِ تا استفادُ اس رًگ 91ساٍیِ غیز اس 

 

بى ثبقس فكبض ثبز ثیكتطیي اؾت، ثٌبثطایي ثْتط اؾت ؾبذتوبى ثب رْت وٍلتی رْت ثبز ػوَز ثط ًوبی ؾبذت ًزبیی وِآاظ 

زضرِ ثَزُ ٍ ًؿجت ثِ رْت ٍظـ ثبز چطذف زاقتِ ثبقس تب اظ فكبض ثبز ثط ضٍی ؾبذتوبى وبؾتِ  91ثبز زاضای ظاٍیِ غیط اظ 

 قَز 

ٍضز. ٌّگبهی وِ ایي رطیبى َّا ثب ؾبذتوبى ثلٌس آِ حطوت زض هیبى َّا ضا ثثبز زض هؿیطی ذبل ٍ ثب ؾطػتی ذبل رطی

یبثس ٍ هَرت ایزبز اض ایي ًیطٍ زض اعطاف ثٌب قست هیزض ثؼضی قطایظ زض احط ثطذَضز ثبز ثب ؾبذتوبى ثلٌس همس ،ثطذَضز وٌس

 .] 7[قَز بض ٍ پط فكبض زض رَاض ؾبذتوبى هیهٌبعك ون فك

 

 
ّای ساختواى عوَد تَسیع فطار تاد تز رٍی جذارُ :11ضكل 

 تز جْت ٍسش تاد

 
ّای ساختواى تا تَسیع فطار تاد تز رٍی جذارُ :12ضكل 

 درجِ ًسثت تِ جْت ٍسش تاد 45ساٍیِ 
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  ّای تلٌذ در هقاتل تادحزکات ساختواى -5
 قًَس:ی ولی تمؿین هیز ثِ ؾِ زؾتِّبی ثلٌس زض همبثل ثبولی رٌجف ؾبذتوبىعَضثِ

 حطوت زض اهتساز ًیطٍی ثبز .1

 حطوت زض رْت ػوَز ثط ًیطٍی ثبز .2

 حطوت پیچكی .3

ی هیعاى ایي رٌجف، ّبی هىؼجی قىلی وِ یه ٍرِ ػوَزی آى زض همبثل ًیطٍی ثبز لطاض زاضز، ثطای هحبؾجِزض ؾبذتوبى

. زض ایي همبلِ، ] 8[ قًَسگیطی هیطوت پیچكی ایزبز قسُ اًساظُعَض ححطوت زض رْت اهتساز ٍ ػوَز ثط ًیطٍی ثبز ٍ ّویي

-ّبی آیطٍزیٌبهیىی زض همبثل ایي رٌجفّبی زض اهتساز ًیطٍی ثبز، زض رْت ػوَز ثط ًیطٍی ثبز ٍ حطوت پیچكی ٍ هسلرٌجف

 اؾت.ّب هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ

 

 ّای در اهتذاد ًیزٍی تادجٌثص  -5-1

. زض ایي حبلت ] 9[ وٌس ّبی ؾبذتوبى ثطذَضز هیتط یؼٌی ثبزی وِ ثِ ٍرِانغالح زض اهتساز ثبز لطاض گطفتي ثِ عَض ؾبزُ

وٌس. ایي ًیطٍی ثبز ثط ضٍی ٍرِ ضٍ ثِ ثبز فكبض هخجت ایزبز ی ؾبذتوبى ًیطٍّبیی ضا زض اهتساز رْت ٍظـ ثبز تحول هیؾبظُ

 وٌسهی

 

 د تز ًیزٍی تادّای در جْت عوَجٌثص -5-2

-ّبی ػوَز ثط ًیطٍی ثبز هطثَط ثِ ٍرِثبقٌس، اهب رٌجفّبی ضٍ ثِ ثبز هیّبی زض اهتساز ًیطٍی ثبز هطثَط ثِ ٍرِرٌجف

ّبی ثلٌس ًیطٍّبیی وِ زض رْت ػوَزی ّؿتٌس، قبهل ًیطٍّبی اهتسازی ثبقٌس. زض ؾبذتوبىّبی ػوَز ثط رْت ٍظـ ثبز هی

 ] 11[ ثبقٌس ثط هحیظ اعطاف هی

ّبی ّبی ػوَزی ثیكتط اظ ؾطػت ثبز زض ٍرِولی ؾطػت ثبز زض ٍرِعَضزّس وِ ثِػول آهسُ ًكبى هیتحمیمبت ثِ

تط ثَزُ ٍ زلیل ایي حؿبؾیت ًیع ّبی ثلٌس ثط ضٍی ًیطٍی ػوَزی ثبز حؿبؼ. ثٌبثطایي ؾبذتوبى] 11[ ثبقس اهتسازی هی

ّبی تَاًس هَرت ایزبز ًبپبیساضی ثط ضٍی ؾبذتوبى.ایي ًیطٍی ػوَزی ثبز هی] 8[ ثبقس افعایف ؾطػت ثبز زض ایي ضاؾتب هی

قسُ ثِ زلیل ایٌىِ ثیكتطیي ًیطٍی ثبز ٍ اؾبؼ تحمیمبت اًزبمپصیط اهطٍظی قَز. ّوچٌیي ثطثلٌس، ؾجه، ثبضیه ٍ اًؼغبف

ّبی َزی ثبز ثط ضٍی رٌجفقَز، رْت ػوتغییطات ذوكی ثب تَرِ ثِ رْت ًیطٍی ػوَزی ثبز زض ؾبذتوبى ایزبز هی

 .] 8[ ؾبذتوبًی ٍ ّوچٌیي آؾبیف ؾبوٌبى ؾبذتوبى ثیكتطیي تبحیط ضا زاضز 

 

 ّای تلٌذحزکت جٌثطی در اطزاف ساختواى -5-3

قَز ٍ گیطز ًیطٍی ثبز زض ثطذَضز ثِ ؾبذتوبى ثِ زٍ لؿوت تمؿین هیٍلتی وِ ؾبذتوبى زض همبثل ًیطٍی ثبز لطاض هی

 گَیٌس.ّب گطزاثِ هیوٌس وِ ثِ آىّبی اعطاف ؾبذتوبى ایزبز هیًِیطٍّبیی ضا زض رج

ظهبى ایزبز قسُ ٍ هَرت لطظـ زض ی ؾبذتوبى ثِ عَض ّنی ایزبز قسُ زض زٍ رجٍِلتی وِ ؾطػت ثبز ون ثبقس گطزاثِ

قَز. ی زیگط ایزبز هیی ؾبذتوبى ٍ ؾپؽ زض رجِقَز، اهب ٍلتی ؾطػت ثبز ظیبز ثبقس گطزاثِ اثتسا زض یه رجِؾبذتوبى ًوی

افتس ٍ رْت حطوت ربیی ًبگْبًی ثیي حطوت زض رْت ػوَزی ٍ اهتسازی ثبز اتفبق هیافتس یه ربثٍِلتی ایي حبلت اتفبق هی

زّس، وِ هَرت ایزبز ًَػی گطزاثِ زض اعطاف ؾبذتوبى ثلٌس قسُ ٍ ػوَزی یه تغییط رْت ًبگْبًی ثِ ؾوت چپ ٍ ضاؾت هی

 .] 1[ گَیٌسقَز ٍ ثِ آى حطوت پیچكی زض ػلن هىبًیه ؾیبالت هیای هیّبی ؾبظُت ایزبز لطظـایي ًَع گطزاثِ هَر
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 : هذل ساسی تاد13ضكل 

 اثزات آیزٍدیٌاهیكی تاد -6

یبى َّای ل قسى رطى هتحَآّبی ثلٌس ٍ ثِ تجغ ّب زض احط احساث ؾبذتوبىّبی یىسؾت قْطثِ زلیل تغییط زض ثبفت

فتبض، ؾطػت ٍ رْت ثبز زض هحیظ یطٍزیٌبهیه ثبز هغطح قس. ایي ػلن ثِ ثطضؾی ضآػلن  ،ّبگًَِ ؾبذتوبىهحیظ اعطاف ایي

ٍضز آیٍرَز هتوبى ثلٌس ایزبز قسُ ٍ هؿبئلی ثِیطٍزیٌبهیىی ثبز ثب ایزبز هٌبعك فكبض ٍ هىف زض اعطاف ؾبذآپطزاظز. احطات هی

ی ثبز ٍ ّبی ؾبذتوبى ثلٌس، احط ؾبیِاعطاف ؾبذتوبى ثلٌس، تبحیط گَقِ گصاضی ثبز زضی تبحیطهحسٍزُ ّب قبهلآىتطیي وِ هْن

 ثبقس.ایزبز حلمِ ی تالعن هی

 آیزٍدیٌاهیک اجسام َّاتٌذ -6-1

تغیط ؼتب هّبی رَی وِ عجیی رطیبىٍؾیلِولی ثِعَضثبقس ثِثِ ٍاؾغِ تالعن زض رطیبى ثبز هی ئطٍزیٌبهیىی وِآّبی ًیطٍ

ٌّگبهی وِ یه رؿن زض زاذل رطیبى ؾیبلی لطاض گیطز ٍ یب زض زضٍى  .] 12[قًَس ّب اػوبل هیثب ظهبى ّؿت، ثط ضٍی ؾبذتوبى

ّبی گطزز ایي ًیطٍبضی یب وككی اظ عطف ؾیبل ٍاضز هیّبی فكثط ضٍی رؿن هصوَض ًیطٍ ،هحیظ ؾیبلی زاضای حطوت ثبقس

ایي تالعن  ،ّبی ؾغحی ّؿتٌس. حبل اگط رطیبى ؾیبل زض اعطاف رؿن زاضای تالعن ثبقسیطٍحبنل اظ وكف یب فكبض اظ ًَع ً

 .] 13[ِ ثب ظهبى ثط رؿن احط ذَاّس وطز ّبی ٍاضزُ ثب ظهبى تغییط وٌس ٍ یه ًیطٍی ٍاثؿتثبػج ذَاّس قس تب همساض ًیطٍ

ىیل گطزاثِ ٍ غیطُ زض ًبحیِ پكت رطیبى ٍ زض احط قَز وِ تالعن رطیبى، تكهی ّبیی گفتِآئطٍزیٌبهیه ثِ پسیسًُبپبیساضی 

قَز ًیطٍّبی ى زض ًعزیىی رؿن َّاثٌس فكطزُ هیگطزز. ظهبًیىِ رطیبؿن َّاثٌس زض زاذل ؾیبل ایزبز هیلطاضگطفتي یه ر

هی  فكبض هربلف )هٌفی( ظبّط قَز. احط ایي وبّف ثهَضت گطازیبىؾطػت شضات ؾیبل زض الیِ هطظی هی ایٌطؾی ثبػج وبّف

اگط ایي گطازیبى ّبی فكبض هؼىَؼ قسیس ثبقٌس ثطای هخبل ظهبًی وِ رطیبى ثط ضٍی گَقِ ّبی یه رؿن َّاثٌس  .] 4[قَز 

 ًكبى زازُ قسُ اؾت. ظیطًوًَِ ای اظ رسایی رطیبى زض قىل  .] 13[ حطوت وٌس ثبػج رساقسگی رطیبى هی قَز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یی جزیاى در گَضِ ّا: ًوًَِ ای اس جذا14 ضكل

حزکت پیچطی گزداتِ ّا ٍ ایجاد  

 تاد ّای هیاًی ٍ ایجاد جٌثص ّای عوَد تز جْت ٍسش ّاسیز

 ٍسش تاد ٍ ایجاد ًیزٍّای اهتذادی

 ًقطِ ی جذایی جزیاى

 جْت ٍسش تاد
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زّس ثؿتگی ثِ فبوتَض قىل ًوبی ضٍ ثِ ثبز ٍ ًیع ثؿتگی ثِ آى رب ضخ هیای وِ رسایی رطیبى زض زض حبلت ولی ًمغِ

عجیؼت ٍظـ ثبز زض ػطو الیِ هطظی رطیبى زاضز. اگط رطیبى ثبز ثِ نَضت رطیبى آضام ثبقس رسایی رطیبى ظٍزتط )زض رجِْ 

ؾبذتوبى( اتفبق ذَاّس افتبز ٍ اگط رطیبى اقفتِ ثبقس رسایی رطیبى زض فبنلِ ای زٍض تط اظ ؾبذتوبى پكت ثِ ثبز ٍ زض ًعزیىی 

 .] 13[رجِْ ی پكت ثِ ثبز ضخ ذَاّس زاز  ٍ زض

ثبقس:  یفطاٍاى ه تیهطتجِ ثِ زٍ لحبػ حبئع اّوثلٌس یّبذهَنب ثبفت یقْط یّبثبز زض ثبفت بىیرط یثطضؾ یولعَضثِ

اعطاف گطزًس ٍاظ  یّببثبىیثبز زض ذ بىیًبهغلَة رط سیتَاًٌس ثبػج تكسیه ییهطتجِ اظ ؾَثلٌس یّبثبفت بیلٌس ث یّببذتوبىؾ

اعطاف قًَس. زض ّط زٍ حبلت ثؿتِ  یثبز زض فضبّب بفتيی بىیاظ رط یطیوِ ثبػج ضوَز ٍرلَگ سضا زاضً تیلبثل يیا عیً گطیز یؾَ

 ،یآلَزُ قْط یّبظیزض هح وِایيثب گطزز، یبثیًبهغلَة اضظق بیتَاًس هغلَة یه ثبز بىیقست رط بیهرتلف، ضوَز  ظیثِ قطا

اؾت هوىي ،گطیز ییفضب، اهب زض ٍؾَزهٌس اؾت سیهف بضیثؿ یاظ ؾىَى آى ٍتزوغ آلَزگ یطیرلَگ یَّا ثطا بىیرط سیتكس

 ُ ثبقس.وٌٌسَة ًٍبضاحتوٌٌسُ اظ فضب، ًبهغلٍاؾتفبزُ بزُیػبثط پ یقست ًبهغلَة ثبز ثطا

 

 گذاری تاد در اطزاف ساختواى تلٌذهحذٍدُ ی تاثیز -7
ای ثِ ، وِ حسٍز ایي تبحیطگصاضی زایطُآٍضزاعطاف ثٌب، ػسم آؾبیف ثِ ٍرَز هیثبز زض ثطذَضز ثب ؾبذتوبى ثلٌس ثطای هحیظ 

نَضت زُ زضنسی اضتفبع ثِی ی فبنلٍِزُهطوع ذَز ؾبذتوبى ٍ ثِ قؼبػی هؼبزل اضتفبع ثٌب اؾت. ایي ػسم آؾبیف زض هحس

تط ثبقس ثِ ّوبى ًؿجت اظ هیعاى آؾبیف اعطاف ثٌب ًیع وبؾتِ اؾت ّطچِ ؾبذتوبى ثلٌسقَز. ثسیْیلبثل تَرْی هحؿَؼ هی

 .] 7[ثیٌی قَز قَز هگط ایٌىِ تساثیط الظم پیفهی

 
 ٌذی تاثیزگذاری تاد در اطزاف ساختواى تلهحذٍدُ :15ضكل 

 
ی حزکت تاد در اطزاف ساختواى تلٌذ پس اس ًحَُ:16ضكل 

 تزخَرد تِ آى

 

 ی تاثیز هخزب تاد در اطزاف ساختواى تلٌذعَاهل فزهی کاٌّذُ -8

ى آؾبوٌبى  ؾبیفآگصاضی ًیطٍی ثبز ثط ؾبظُ ٍ پبیساضی ؾبذتوبى ثلٌس، ثط هیعاى ی احطثط ًحَُّبی ثلٌس ػالٍُفطم ؾبذتوبى

ذتوبى ّبی ؾبؾبذتوبى ثلٌس زض ؾِ ثرف احط گَقِگصاضی ثبز زض اعطاف آهسُ تبحیطػول ع هَحط اؾت. زض تحمیمبت گصقتِ ثًِی

م ثط وبّف ایي ػَاهل پطزاذتِ زض پػٍّف حبضط ثِ ثطضؾی تبحیط فط .]2[اؾتعن ثطضؾی قسُی تالثلٌس، احط ؾبیِ ثبز ٍ حلمِ

 اؾت.قسُ

 در ارتفاع کاّص حجن -8-1

ثب وبّف زازى هؿبحت گیطًس. ی ثبز لطاض هیتطی زض ؾبیِی ثعضيز ثبز ثب هبًغ ثیكتط ثبقس هحسٍزُچِ ؾغح ثطذَضّط

هَرت  ی چٌس حزوی قسى ٍ یب وبّف هؿبحت پالى زض عجمبت فَلبًی زض اضتفبػبت ثطد،ِّبی عجمبت فَلبًی ثِ ٍؾیلپالى

 .]7[قَز ثبز زض اعطاف ؾبذتوبى ثلٌس هی یفتبض هتفبٍت ثبز ٍ وبّف احط ؾبیِض



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 94تیز هاُ  -تْزاى 

 

 11 

 
 ی تاد در ساختواى هكعثی ضكلطَل سایِ :17ضكل 

 
ی تاد در ساختواى تا کاّص حجن در طَل سایِ :18ضكل 

 ارتفاع

َضت وِ ثبز پؽ اظ ثطذَضز ثب ؾبذتوبى ثلٌس قَز. ثسیي نی تالعن تكىیل هیبذتوبى ثلٌس ثط احط ٍظـ ثبز حلمِزض پبی ؾ

-ی تالعن هی. تىطاض ایي حطوت ؾجت ایزبز حلمِضٍزُ ٍ ثِ عَض پیچكی ثِ ؾوت ثبال هیزض رْت ػوَز ثط ظهیي حطوت وطز

ل وٌس. ثطای حل هكىی تالعن ضا تكسیس هیزض رلَی ؾبذتوبى ثلٌس ایزبز حلمِی ون لطاضگیطی ؾبذتوبى وَتبُ ثب فبنلِقَز. 

تَاى اظ وطزى فطم ؾبذتوبى ثلٌس هیقسى ٍ پلىبًیی چٌس حزویفَلبًی ثِ ٍؾیلِ ّبی عجمبتثب وبّف زازى هؿبحت پالى

 تكسیس رطیبى َّا ٍ هعاحوت زض ؾغح تطزز ػبثطیي پیبزُ وبؾت.

 
تاثیز تاد تز هحیط ّوجَار تا ساختواى هكعثی  :19ضكل 

 ضكل

 

تا ساختواى تا حجن تاثیز تاد تز هحیط ّوجَار  :21ضكل 

 پلكاًی

 

 ّای تیش ساختواىاس تیي تزدى گَضِ -8-2

وِ فطز عَضیثِ گصاضز.بحیط هیؾبیف افطاز ًیع تآثط تبحیط هٌفی ثط ضٍی ؾبظُ ؾبذتوبى ثط ضٍی ّب ػالٍٍُظـ ثبز ثط گَقِ

ازى ػٌبنطی ثب ذلل ٍ فطد زض ّبی هٌحٌی قىل، لطاض زایزبز گَقِوٌس، ثب بضاحتی هیّب احؿبؼ ًپیبزُ ٌّگبم ػجَض اظ گَقِ

-َقِاظ تبحیط هٌفی وِ ثبز زض احط ثطذَضز ثب گ ّب هی تَاىّب ٍ پَقف گیبّی زض ًعزیىی گَقِّب، احساث ثبلىي زض گَقِگَقِ

زضنسی ًیطٍی ثبز ّبی  41هَرت وبّف  زضنسی ػطو ؾبذتوبى 11پد وطزى  وٌس، وبؾت.ّبی ؾبذتوبى ثلٌس ایزبز هی

.گطز وطزى گَقِ ] 14[ زضنسی ًیطٍی ثبز ّبی هیبًِ زض همبیؿِ ثب هؿتغیل ثسٍى پد گَقِ ّب هی ثبقس  31اهتسازی ٍ وبّف 

ّبی ؾبذتوبى هَرت ایزبز فطم ّبی هٌحٌی قىل هبًٌس اؾتَاًِ قسُ ٍ تبحیط ظیبزی ثط ضٍی وبّف احطات ًیطٍی ثبز ثط 

 .] 14[ اضز ؾبذتوبى ز
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 : تْثَد ٍضعیت گَضِ ّای ساختواى تلٌذ اس چپ تا راست23 ضكل

 

 

ای اظ رطیبى ثبز ثِ اعطاف ضا هٌحطف وطزُ قىل هحسة( لؿوت ػوسُّبی ضٍ ثِ ثبز )قسُ اًحٌبی زیَاضػالٍُ ثط هَاضز گفتِ

ثِ وٌبضُ ضا ایزبز وطزُ ٍ هیعاى آقفتگی ثبز وِ قَز. ایي قىل یه اًحطاف آضام آى ثِ ثبال ٍ پبییي ّسایت هیٍ هیعاى ووتطی اظ 

 .]7[ زّس ، ضا وبّف هیّب اؾترطیبى ًعزیىی ؾغح ظهیي ٍ ذیبثبى اظ ػَاهل هْن

 

 
ی حزکت تاد در اطزاف ساختواى تلٌذ ًحَُ :21ضكل 

 هكعثی ضكل پس اس تزخَرد تِ آى

 
حزکت تاد در اطزاف ساختواى تلٌذ ی ًحَُ :22ضكل 

 هحذتی ضكل پس اس تزخَرد تِ آى
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 جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی -9

ای ػظین ثِ لحبػ اضتفبع ثلٌس، اًساظُ ٍ تؼساز ظیبز ؾبوٌبى هحؿَة هطتجِ پطٍغُّبی ثلٌستَرِ ثِ ایٌىِ ؾبذت ؾبذتوبىثب

ى زض اضتفبػبت آعجیؼی ًبقی اظ ّبی غیطِ ؾطػت ثبز ٍ پسیسُوربآىثبقس. اظ هی قَز، ًیبظهٌس ثطضؾی اظ رْبت ثؿیبضی هی

ثبیؿت هَضز تَرِ ٍیػُ لطاض گیطًس. ثب افعایف اضتفبع ؾبذتوبى ّبی ثب اضتفبع ظیبز هیثبقس، ؾبذتوبىتط هیثبالتط ثؿیبض قسیس

زّس. ًیطٍی ثبز اظ ذَز ًكبى هیؿجت ثِ رطیبى ثبز تطی ًّبی ٍاضزُ اظ عطف ثبز افعایف یبفتِ ٍ ؾبذتوبى ٍاوٌف قسیسًیطٍ

تَاًس هیعاى ٍ قست ٍظـ ثبز ثط هحیظ ؾبوٌبى ؾبذتوبى تبحیط گصاضز، هی ؾبیفآتَاًس ثط ضٍی پبیساضی ٍ ایٌىِ هیثطػالٍُ

ؾبیف افطاز ّوزَاض ؾبذتوبى ضا ًیع تحت تبحیط لطاض زّس. ػول ثبز ثط ضٍی یه ؾبذتوبى ثلٌس ثؿتگی ثِ آاعطاف ؾبذتوبى ٍ 

ّبی ثبز ثط ضٍی تَاًس هَرت وبّف ًیطٍاًتربة یه قىل ؾبذتوبًی هٌبؾت هیل هرتلف هحیغی ٍ قىل ؾبذتوبى زاضز. ػَاه

عَض هفهل زض ایي پػٍّف هَضز ثطضؾی لطاض ؾبذتوبى ثلٌس قَز. ایي هَضَع ثِ ّب زض اعطافؾبذتوبى ٍ تغییط الگَی ًیطٍ

ّبی ایزبز قسُ ی تیع ؾبذتوبى زض رْت وٌتطل رٌجفّبثطزى گَقِزض اضتفبع ٍ اظ ثیي گطفت. ثط ایي اؾبؼ وبّف حزن

شوط ثِثبقٌس. الظمآى، ثؿیبض هْن ٍ هَحط هیتَؾظ ًیطٍی ثبز ثط ضٍی ؾبذتوبى ثلٌس ٍ تبحیط ثبز ثط ضٍی هحیظ اعطاف ّوزَاض ثب 

ّبی ثلٌس ٍ بز ثط ضٍی ؾبذتوبىاحطات ًیطٍی ث تَاًس همساض ظیبزی اظچِ هیًتربة یه قىل ؾبذتوبًی هٌبؾت اگطاؾت وِ ا

ّب ٍ وٌٌسُّب هبًٌس هؿتْلهوٌٌسُهٌس ؾبیط هحبفظتتٌْبیی وبفی ًجَزُ ٍ ًیبظ، اهب ثِى ضا وبّف زّسآهحیظ پیطاهًَی 

یطٍی ثبز ثط ّبی قىلی ًبم ثطزُ زض ایي پػٍّف زض رْت وبّف احطات ًثبقٌس. الگَساتی ذبل ثطای هحیظ اعطاف ًیع هیتوْی

ّبی ثلٌس تَؾظ ّب زض عطاحی ثطدگیطی اظ ایي الگَثبقس وِ زض نَضت ثىبضآى هیّبی ثلٌس ٍ هحیظ اعطاف ذتوبىضٍی ؾب

 قس.آى وبؾتِ ذَاّسهؼوبضاى اظ احط ًیطٍی ثبز ثط ضٍی ؾبذتوبى ثلٌس ٍ ّوچٌیي هحیظ اعطاف 

 



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 94تیز هاُ  -تْزاى 
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