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 خانه های هوشمند و مصالح خودکنترل یا کنترل شونده هوشمند

 فاطمه عظیم زاده

 

 مقدمه:

ا٘ؼاٖ ٚ عثیؼت ٚ ٔؼٕاسی ػٝ ساع ٔخّخی ٞؼتٙذ وٝ دس عشاحی ٞا ٕٞٛاسٜ سإٞٙای ٔا ٔی تاؿٙذ ٚ اسآ٘زایی وٝ تٝ واسٌیشی 

اػت تؼیاسی اص ٔلاِحی وٝ تـش اص سٚص اصَ تاتٝ أشٚص تشای ػاخت ػشپٙاٜ اص آ٘اٖ تزشتیات، ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دس دَ عثیؼت ٟ٘فتٝ 

اػتفادٜ وشدٜ، تشٌشفتٝ اص عثیؼت تٛدٜ ٚ ٔشٚس صٔاٖ پیـشفت وشدٜ اػت تٝ عٛسی وٝ ػاختٕاٖ ٞای ػاختٝ ؿذٜ دس چٙذی پیؾ، 

ٚ تٝ ٚیظٜ ٚسٚد ٘ا٘ٛ فٙاٚسی دس ػشكٝ ػاخت  دس كذد ٞٛؿٕٙذػاصی تٝ ؿىُ ٔاؿیٙی تٛد٘ذ وٝ تا ٌزؿت صٔاٖ ٚ پیـشفت تىِٙٛٛطی

ٚ ػاص ٞٛؿٕٙذػاصی ٘ٝ تٝ ؿىُ ٔاؿیٙی تّىٝ تٝ ؿىُ ا٘ؼا٘ی ) تٝ ِحاػ ٞٛؿٕٙذی( دسآٔذٜ، وٝ ٘ٝ تٟٙا تٝ كٛست خٛدواس تّىٝ تٝ 

یىی اص تاسصتشیٗ عٛس ٞٛؿٕٙذا٘ٝ فؼاِیت خٛدسا ا٘زاْ ٔی دٞذ تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ ؿیـٝ ٞای خٛد تٕیضؿٛ٘ذٜ ػاختٝ ؿذٜ اص ٘ا٘ٛ ٔٛاد، 

٘ـا٘ٝ اص ٞٛؿٕٙذی تٝ ٔؼٙای ٚالؼی ٞٛؿٕٙذی سا داساػت.اِثتٝ ایٗ لثیُ ٔلاِح تؼشیف دلیمی اص ٞٛؿٕٙذی سا اسائٝ ٔی دٞذ ٚ ٔی 

تٛاٖ تا اػتفادٜ اص ایٗ ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ، خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذی سا عشاحی وشد وٝ تشای ایٗ واس تایذ تؼشیفی اص خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ 

صیشا وٝ تا تٛرٝ تٝ تا ٔلاِح ٔٛسد اػتفادٜ دس ػاختٕاٖ، خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ سا تٝ دٚ دػتٝ ی خٛد وٙتشَ ٚ وٙتشَ  داؿتٝ تاؿیٓ

ؿٛ٘ذٜ ٞٛؿٕٙذ تمؼیٓ وشد ایٗ تؼشیف ٔغاتك تا دػتٝ تٙذی ٔلاِح تىاس سفتٝ دس ایٗ ػاختٕاٖ ٞا ٔی تاؿذ تٝ ػالٜٚ ٔلاِح 

ٝ ٘یاص تـش سا دس آیٙذٜ تٝ تؼیاسی اص ٔماْٚ ػاصی ٞا ٚ ٞضیٙٝ ٞای اضافی تٝ ٚیظٜ ٞٛؿٕٙذ ٔی تٛا٘ٙذ، خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذی تؼاص٘ذ و

دس تخؾ صِضِٝ واٞؾ دٞٙذ ٚ دس تحج عشاحی الّیٕی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ٘یاص تـش، ٔلشف ا٘شطی سا واٞؾ دٞذ تٙاتشایٗ اػتفادٜ اص ایٗ 

 ٞای ػاخت ٚ ػاص ٔی ؿٛد. ٔلاِح ػالٜٚ تش ٞٛؿٕٙذی، تاػج سٚ٘ك، تٛػؼٝ ٚ پیـشفت دس تؼیاسی اص صٔیٙٝ

 

 خانه های هوشنمد:

اِٚیٗ حشوت خٛدآٌاٞا٘ٝ تـش تا ػاختٗ ػشپٙاٜ ا٘زاْ ٌشفتٝ اػت.اص دیشتاص ا٘ؼاٖ تا اِٟاْ اص فشْ ٞای عثیؼی،ٔثادست تٝ ػاخت تٙا 

لاتّیت ٞای ٔلاِح  ٔی وشدٜ ٚ دس ػاخت تٙا اص ٔلاِح اِٚیٝ،تٟشٜ ٔی تشدٜ اػت.دس ٔؼیش پیـشفت ٞای سٚصافضٖٚ،سٚص تٝ سٚص تش

افضٚدٜ ؿذٜ ٚ ا٘ؼاٖ، ٕٞٛاسٜ ؿاٞذ ٔلاِح رذیذی دس ػاخت ٚ ػاص تٛدٜ اػت.تٙاتشایٗ تا ٚسٚد ٔلاِح رذیذ تٝ ػشكٝ ی ػاخت ٚ 

« ٔاؿیٙی تشای ص٘ذٌی»ػاص،خا٘ٝ ٞایی عشاحی ٚ تؼشیف ؿذ٘ذ وٝ ،٘خؼتیٗ تاس ِٛوٛستٛصیٝ ٔؼٕاس ٔـٟٛس لشٖ تیؼت ایٗ خا٘ٝ ٞاسا

خا٘ٝ ٞای تٕاْ »تؼشیف ٚی تٝ عٛس ضٕٙی، دالِت تش خٛدواسػاصی )اتٛٔاػیٖٛ(داؿت.أاتؼذ اص تؼشیف ِٛوٛستٛصیٝتٛكیف وشد وٝ 

عشاحی ؿذ٘ذ وٝ دس آٟ٘ا فشد ٔی تٛا٘ؼت  كثح صٚد تٝ ٍٞٙاْ تشخٛاػتٗ اص خٛاب ٚ دس سخت خٛاب خٛد دػتٍاٜ لٟٜٛ « اِىتشٚ٘یىی

یا ٔحیظ ٞای »ٚ« ٔحیظ ٞای تؼأّی»تا ػٙاٚیٗ  ص وٛؿؾ ٞایی ٌشدیذ وٝ اغّةػشآغاػاص سا دس آؿپضخا٘ٝ سٚؿٗ وٙذ.ایٗ تحٛالت،
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٘ذ.أشٚصٜ،تؼیاسی اص فضاٞایی وٝ ٞٛؿٕٙذ لّٕذاد ٔی ؿٛ٘ذ، داسای حؼٍشٞای چٙذٌا٘ٝ ای ٞؼتٙذ وٝ تٛكیف ٔیـذ« ٞٛؿٕٙذ

وٙتشَ ٘ٛس،دٔا ٚ تشلشاسی استثاعات تی ػیٓ سا دس ٕٞٝ رای ػاختٕاٖ ٔیؼش ٔی وٙٙذ؛ أا راِة ایٙزاػت وٝ حتی تیٗ تضسٌاٖ ٚ 

 ش چٙذ ػاَ پیؾ یهتغٛسیىٝ اٌرذاَ ٚ وـٕىؾ ٚرٛد داسد. ٙاتغ تخللی ٞٓ تش ػشایٗ تؼاسیف ،ٔپیـٍأاٖ ایٗ ػشكٝ ٚ دس 

لّٕذاد ٔی وشد٘ذ، ؿایذ دیٍش تا تؼاسیف أشٚصیٗ « ٞٛؿٕٙذ»وٙتشَ ٔی ؿذ سا ػیؼتٕی  ػیؼتٓ ٘ٛسپشداصی وٝ تٛػظ حؼٍشٞا

ٓ ٞای ػیؼت»،٘یاص تٝ «خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ»،٘تٛاٖ آٖ سا داسای تٗ ٔایٝ ی ٞٛؿٕٙذی تّمی وشد.تذٖٚ تشدیذ تشای ػاخت 

ٔلاِح ٚ ٔٛاد ٘ٛیٗ ، اص رّٕٝ ٘ا٘ٛٔٛاد  ،ی ٚ پیـشفتٝ ی سایا٘ٝ ای،حؼٍشٞا،ػُٕ ٌشٞاٞٛؿٕٙذی اػت وٝ داسای صیش ػاختاسٞای لٛ

ٔی تاؿٙذ.وٝ اػتفادٜ اص ٘ا٘ٛٔٛاد دس عشاحی ٚ ػاخت ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ ٚ خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ تیـتش اص ػایش اٍِٛسیتٓ ٞا،تاػج 

 ٙذی ػاصٜ ٞا ٔی ؿٛد.ٕٞٛؿ

 

 ٍ هصالح َّشوٌد: َاده

اص ػٟذ ٔالثُ تاسیخ ، ص٘ذٌی تـش تا تٛا٘ایی اٚ دس اػتفادٜ اص ٔلاِح ، ٔتحَٛ ؿذٜ اػت ٚ تش ٕٞیٗ اػاع اػت وٝ تاسیخ دا٘اٖ ، 

ایٙچٙیٙی ، ٘أٍزاسی وشدٜ ا٘ذ.تفاٚت  ٚ ٔٛاسد« لش آٞٗػ»،«ػلش تش٘ض»،«ػلش ػًٙ»ػشكٝ ٞای ٔختّف سا تا٘اْ ٞایی ٕٞچٖٛ 

ٞای ٞٛؿٕٙذ ، یؼٙی ا٘ؼاٟ٘ای ٔتفىش تا ٘ؼُ ٞای پیـیٗ ، دس ایٗ تٛدٜ وٝ آ٘اٖ ، لاتّیت عشاحی ٚ ػاختٗ داؿتٝ  اكّی ا٘ؼاٖ

ػاختٗ ٔؼتّضْ اػتفادٜ اص ٔلاِح اػت.ٔلاِح ٚ ٔٛاد تٛد وٝ ٔشدٔاٖ پیـشفتٝ تش سا اص پیـیٙیا٘ـاٖ ٔتٕایض ٔی وشد؛تغٛسیىٝ ا٘ذ.

٘أٍزاسی وشدٜ ا٘ذ.صیشاوٝ ٔلاِح غاِة ایٗ دٚسٜ تیـتش اص ٘ا٘ٛ ٔٛاد تذػت ٔی آیذ.تذٖٚ  «ػلش ٘ا٘ٛ»أشٚصٜ ٚ ایٗ دٚساٖ ٔؼاكش سا 

تشدیذ فٙاٚسی ٘ا٘ٛ رأؼٝ ی ٟٔٙذػی د٘یا سا تٝ ػٛی ٘ٛػی ا٘مالب كٙؼتی رذیذ ٞذایت ٔی وٙذ.تٙاتشایٗ ٌؼتشٜ ی عشاحی 

ِح واساتش ٚ پش تاصدٜ تش ٚ حتی ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ تایذ ٞش سٚصٜ ؿاٞذ ٘ٛآٚسی ٞای رذیذی دس صٔیٙٝ ی  ٔلا ختٕاٖ ٞاػا ػاختٚ

ػالٜٚ تش اػتفادٜ اص ٘ا٘ٛفٙاٚسی دس تاؿذ.وٝ فٙاٚسی ٘ا٘ٛ ، ایٗ أىاٖ سا تٛیظٜ تشای ػاخت ٔٛاد ٚ ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ فشاٞٓ ٔی وٙذ.

ػاختٕاٟ٘ا  ذ وٝ تاػج ٞٛؿٕٙذیٙػاخت ٔٛاد ٚ ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ دس ػاختٕاٖ ػاصی اص ػیؼتٓ ٞای دیٍشی ٘یض اػتفادٜ ٔی وٙ

ٔلاِح خٛدوٙتشَ ٞٛؿٕٙذ( تٝ خٛدی خٛد ٚ تا اختیاس خٛد، خٛد سا تا شَ ٔی ؿٛ٘ذ؛أا ایٗ فٙاٚسی )یؼٙی ؿذٜ ٚ تٛػظ افشاد وٙت

ٔحیظ ٚؿشایظ ٚ حتی ٘یاص افشاد ٚفك ٔی دٞذ. وٝ تا ایٗ ٚرٛد ٔی تٛاٖ آٖ سا رض ٔلاِح خٛدوٙتشَ ٞٛؿٕٙذ ٚ ػایش ػیؼتٓ ٞا ٚ 

تٙاتشایٗ ٔیتٛاٖ ٔلاِح تٛػظ افشاد وٙتشَ ٔی ؿٛ٘ذ سا رض ٔلاِح  ٞٛؿٕٙذ وٙتشَ ؿٛ٘ذٜ ، تمؼیٓ تٙذی وشد ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ سا وٝ

 ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ وٙتشَ ؿٛ٘ذٜ-2ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ خٛدوٙتشَ-1:ٞٛؿٕٙذساتٝ دٚ دػتٝ تمؼیٓ تٙذی وشد

 

 هصالح َّشوٌد خَد کٌترل:-

سفتاس اسٌا٘یؼٓ ٞای ص٘ذٜ ٔا٘ٙذ پٛػت تذٖ ا٘ؼاٖ ٞؼتٙذ.تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ ٞٛؿٕٙذی، ٔـاتٝ تاس ٔلاِح ػاختٝ ؿذٜ اص ٘ا٘ٛٔٛاد دسسف

ٚلتی آػیثی تٝ پٛػت ٔا ٚاسد ٔی ؿٛد، حؼٍشٞای ػلثی آٖ سا حغ وشدٜ ٚ اعالػاتی پیشأٖٛ آٖ تٝ ػیؼتٓ پشداصؿٍش )ٔغض( 

آٖ ٘ـاٖ ٔی دٞذ.تشای ٔخاَ دس ٚاوٙؾ ٔٙاػة سا ٘ؼثت تٝ  اعالػاتی وٝ دس خٛد رخیشٜ  وشدٜ، تٝ اسػاَ ٔی وٙٙذ.ٔغض تاتٛرٝ

كٛست تٕاع پٛػت دػت تا رؼٓ داؽ ،ٔغض تٝ ػشػت  پیاْ ػٍّٕش سا كادس وشدٜ ٚ فشد تٝ ؿىُ ٘اخٛدآٌاٜ دػتؾ سا اص تٕاع تا 
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رؼٓ یاد ؿذٜ دٚس ٔی وٙذ،یا دس صٔاٖ رشاحت ٔماتُ ٘ٛس صیاد خٛسؿیذ تغییش سً٘ ٔی دٞٙذ،ٔٛاد خٛد تشٔیٓ ؿٛ٘ذٜ ٚ ٔٛاد 

٘ذٜ ٚ حتی ػغٛح ضذٔیىشٚب،ٕٞٝ ٘ـا٘ی اص ٞٛؿٕٙذی ایٗ ٔلاِح ٚ ٔٛاد داس٘ذ.ایٗ سفتاسٞا،خٛد اص ارضا ٚ پیؾ خٛدتٕیض ؿٛ

ٔا٘ٙذ اتاق ػُٕ ،فضاٞای پایؾ ػالٔت تیٕاساٖ یا حتی یه ٔٙضَ ٘یاصٞای  ٟٔٓ ٚ حیاتی تشای داؿتٗ یه ػیؼتٓ ٞٛؿٕٙذ 

ایٗ ٔلاِح ٔخال ؿیـٝ ٞای خٛدتٕیضؿٛ٘ذٜ  تٝ ایٗ تشتیة اػت وٝ  ٞٛؿٕٙذ ٞؼتٙذ.تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ ؿیٜٛ ی واسی ٔؼىٛ٘ی پاویضٜ 

ؿیـٝ تٝ دِیُ  ػاختاس ٞٛؿٕٙذی وٝ داسد ، آِٛدٌی سا تـخیق دادٜ ٚ ػپغ آٖ سا تٕیض ٔی وٙذ. وٝ دس  ،دس كٛست وخیف ؿذٖ

ُٕ پاویضٌی سا ا٘زاْ ٔی دٞذ؛ ایٗ كٛست ٘یاصی تٝ وٙتشَ اؿخاف تشای ا٘زاْ ایٗ واس ٚرٛد ٘ذاسد،صیشا وٝ ؿیـٝ تا اختیاس خٛد ػ

دػتٝ تٙذی وشد.صیشاوٝ تا وٙتشَ ٚ تا تـخیق خٛد،اػٕاَ « خٛدوٙتشَ ٞٛؿٕٙذ»تٝ ٕٞیٗ دِیُ ایٗ ٔلاِح سا ٔی تٛاٖ رض ٔلاِح 

ذ ٚ دس ا٘زاْ ایٗ فؼاِیت ٞا  ٘یاص تٝ وٙتشَ وؼی ٘یؼت.تٝ ٕٞیٗ دِیُ اص ایٗ ٔلاِح خٛد وٙتشَ ٙٔشتٛط تٝ خٛد سا ا٘زاْ ٔی دٞ

 ٛؿٕٙذ دس تؼیاسی اص صٔیٙٝ ٞای ٔختّف ٚ تاالخق تـخیق صِضِٝ)دس ادأٝ ؿشح دادٜ ٔی ؿٛد(ٔی تٛاٖ اػتفادٜ وشد.ٞ

 

 هصالح َّشوٌد کٌترل شًَدُ:-

آػیة دیذٌی ٚ...(٘ذاس٘ذ وٝ ٘ٝ -تؼیاسی اص ٔلاِح تٝ واس سفتٝ دس ػاختٕاٖ لاتّیت تـخیق تؼیاسی اص اتفالات )اصرّٕٝ فشػایؾ

ا ؿشایظ ٚفك ٕ٘ی دٞٙذ تّىٝ دس صٔاٖ آػیة دیذٖ تخـی اص تٙا، ػاصٜ تتذسیذ اصتیٗ ٔی سٚد.تشای ٔلاِح ایٕٙی تٟٙا خٛد سا ت

ػّٕىشدی ػاصٜ ٞا ٚ دیٍش تٟؼیالت ٟٔٙذػی، تٝ ٚػیّٝ ی ػٛأّی اصرّٕٝ فؼاد ٚ تثاٞی ػاصٜ)تشای ٔخاَ فشػایؾ(،آػیة 

شایٗ پایؾ ػالٔت ػاصٜ، ٟٔٙذػاٖ ػاختٕاٖ سا تشآٖ داؿت تا دیذٌی)ٔا٘ٙذ راسی ؿذٖ یا تشن خٛسدٖ( تٟذیذ ٔی ؿٛد.تٙات

ؼتٓ ٞایی تٝ ایٗ ٔٙظٛس تذاسن تثیٙٙذد تا تتٛاٖ اص ٞٓ پاؿیذٌی ٚ تٙضَ ویفیت ػاصٜ سا تٝ ٔٛلغ تـخیق دادٜ ٚ حؼٍشٞا ٚ اٍِٛسی

ٚ ٔلاِح اػتفادٜ ؿذٜ دس ایٗ ػاصٜ، الذأات اكالحی ػشیؼتش ٚ وٓ ٞضیٙٝ تش سا دستاسٜ ی آٖ ٞا ا٘زاْ دٞٙذ. تٝ دِیُ ایٙىٝ ،ٔٛاد 

لاتّیت تـخیق ،وٙتشَ ٚ خٛدتشٔیٓ ؿٛ٘ذٌی سا ٘ذاسد،تشای ٞٛؿٕٙذ وشدٖ وُ ػاصٜ ٘ٝ تٟٙا ٔلاِح؛ تشای تـخیق  آػیة ٚاسدٜ تٝ 

تشٔیٓ ػاصٜ تٙاتشایٗ واس آٖ،اص حؼٍشٞا اػتفادٜ ؿذٜ اػت.وٝ ایٗ حؼٍشٞا ٘یض فمظ تٛا٘ایی تـخیق آػیة سا داس٘ذ ٘ٝ تشٔیٓ آٖ سا؛

تؼذ اص تـخیق حؼٍشٞا،تٛػظ ٟٔٙذػاٖ ػاختٕاٖ ا٘زاْ ٔی ٌیشد.ػالٜٚ تش حؼٍشٞا،اص صیشػاختاسٞای لٛی سایا٘ٝ ای ٚ ػایش 

ػیؼتٓ ٞای پیـشفتٝ ی اِىتشٚ٘یىی ٘یض دس وٙاس ایٗ ٔلاِح،تشای ٞٛؿٕٙذػاصی آٟ٘ا اػتفادٜ ٔی ؿٛد.وٝ تیـتش واس تـخیق ٚ 

اْ ٔی دٞذ؛ٚتؼذاص آٖ افشاد واس تٙظیٓ ٚ وٙتشَ سا ا٘زاْ ٔی دٞٙذ.تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔیتٛاٖ ایٗ ٔلاِح سا اعالع سػا٘ی تٝ افشاد سا ا٘ز

رضء ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ وٙتشَ ؿٛ٘ذٜ دػتٝ تٙذی وشد.ػّٕىشد ایٗ ٔلاِح تٝ ِحاػ ٞٛؿٕٙذی ؿثیٝ ٘ٛصادی اػت وٝ تا ٌشیٝ، 

تا آ٘اٖ دسكذد ا٘زاْ واسی تشآیٙذ .صیشا ایٗ ٘ٛصاد تٝ ِحاػ ٌشػٍٙی، تـٍٙی یا حتی تیٕاسی اؽ سا تٝ ٚاِذیٙؾ اعالع ٔی دٞذ 

ٞٛؿی آ٘مذس پیـشفت ٘ىشدٜ وٝ تتٛا٘ذ واسؽ سا ا٘زاْ دٞذ.ٚایٗ ٔٛاد ٚ ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ ٘یضٔا٘ٙذ ایٗ ٘ٛصاد تٝ ٔشحّٝ ی تىأُ ٚ 

 .ٞٛؿٕٙذی ٘شػیذٜ اػت وٝ تٛا٘ایی تـخیق ٚ وٙتشَ ٚ ا٘زاْ فؼاِیت ٞای خٛد سا داؿتٝ تاؿذ

تشٔغاِة ٚ تؼاسیف روش ؿذٜ اص ایٗ ٔلاِح،ٔٛاد ٚ ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ وٙتشَ ؿٛ٘ذٜ ٚ یا خٛدوٙتشَ ٞٛؿٕٙذ ٞؼتٙذ وٝ تاػج ایزاد تٙا

ٔلاِح خٛدوٙتشَ ٚ ٔلاِح وٙتشَ ؿٛ٘ذٜ ٞٛؿٕٙذ،ایذٜ ٞا ٚ افك ٞای خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ ٔی ؿٛد.تٝ عٛسیىٝ ٔیتٛاٖ تا تّفیك 

اد.وٝ ٔیتٛاٖ تـش سا لادس وٙذ تا تا تٟشٜ ٌیشی اصچٙیٗ فٙاٚسی ٞا ٚ ٔلاِحی، ػشكٝ ٞای رذیذی دس احذاث تٙاٞای ٞٛؿٕٙذ اسائٝ د

 رذیذی اص تٛؿؼٝ ٚ پیـشفت سا فشا سٚی تـش لشاس دٞذ وٝ تا تٝ حاَ،تـش فمظ تٝ آٖ ٞا ٔی ا٘ذیـیذٜ اػت.
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 ایدُ ّای ًَیي ٍ تَسعِ در عرصِ ساختواى:

ٙٝ ی یىی اص آسصٚٞای دیشیٙٝ ی خٛد،یؼٙی پیؾ تیٙی صِضِٝ، ٞٙٛص اص تٛا٘ایی حیٛا٘ات تاتٝ أشٚص،آخشیٗ دػتاٚسد ٞای ا٘ؼاٖ دس صٔی

دس تـخیق صِضِٝ،فشػًٙ ٞا ػمة تش اػت.ایٗ فشایٙذ وٝ اص دٚساٖ تاػتاٖ ٚدس ٟ٘ایت دلت ا٘زاْ ٔی ؿذٜ،ٔخاَ ٞایی ا٘ذن اص تی 

اص آٖ ٞا،ٔؼیش پیـشفت سا تشای خٛد ٕٞٛاستش وٙذ.تشای آٔٛص٘ذٜ ی عثیؼی ٞؼتٙذ وٝ ا٘ؼاٖ ٔی تٛا٘ذ تا اػتفادٜ ؿٕاسفشایٙذٞای 

ٔخاَ عشاحی خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ تشای ٔٙاعك صِضِٝ خیضی وٝ تٛا٘ایی تـخیق صِضِٝ سا داسد یا خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذی وٝ خٛد سا تا 

 :الّیٓ ٔختّف ٕٞاًٞٙ ٔی وٙٙذ اص رّٕٝ ٔثاحخی اػت وٝ دس ایٗ تخؾ ٔیتٛاٖ تٝ آٟ٘ا پشداخت

 رای خاًِ برای هٌاطق زلسلِ خیس:طراحی ٍ اج

سٚؽ ٞای ٔختّفی تشای عشاحی ػاختٕاٖ ٞای تا واسایی ٔٙاػة دس تشاتش صِضِٝ  آصٔایؾ ٚ ٔٛسد تحمیك لشاس ٌشفتٝ اػتىٝ دس سٚؽ 

اٚٔت ٞای ٔشػْٛ ػاختٕاٖ تا اػتفادٜ اص تشویثی اص ػختی،لاتّیت ؿىُ پزیشی ٚ ٕٞچٙیٗ اػتٟالن ا٘شطی دس تشاتش صِضِٝ اص خٛد ٔم

عشحی اتذاع ؿذٜ وٝ دس صیشػاصٜ ٞا ٌٛی ٞای فّضی واس ٌزاؿتٝ ٔی ٘ـاٖ ٔی دٞذ.اِثتٝ أشٚصٜ ٚ دس وـٛس صِضِٝ خیضی ٔا٘ٙذ طاپٗ 

ؿٛد ٚ ػاختٕاٖ سا دس صٔاٖ صِضِٝ تشخالف ٔؼیش صِضِٝ حشوت ٔی دٞذ.تا اِٟاْ اص ایذٜ ی طاپٙی ٞا دس عشاحی ایٗ ٌٛی ٞا،ٔیتٛاٖ 

اػتفادٜ وشد وٝ دس حیٗ صِضِٝ ٚ تا تـخیق ػاختٕاٖ ٌٛی  ٞاٌٛی  ایٗ وٝ دس صیشػاصی ػاختٕاٖ اصشا وشد ٚ ار ػاختٕا٘ی عشاحی

یؼٙی ایٗ ػاختٕاٖ ٞا خاسد ؿٛ٘ذ ٚ ػاختٕاٖ سٚی آٟ٘ا لشاس تٍیشد،ٚدس صٔاٖ اتٕاْ صِضِٝ ػاختٕاٖ تٝ حاِت اَٚ خٛد تاصٌشدد.

ٗ ٌٛی ٞا اص ٔحُ لشاسٌیشیـاٖ خاسد ؿذٜ ٚ ػُٕ ٔحافظت اص ػاختٕاٖ سا تش تٛا٘ایی تـخیق صِضِٝ سا داسد ٚلثُ اص ٚلٛع صِضِٝ ای

ػٟذٜ ٔیٍیش٘ذ.اِثتٝ ٔیتٛاٖ دس ػاخت ایٗ ٌٛی ٞا اص یىؼشی حؼٍشٞای تـخیق حشوت صٔیٗ تٝ عٛس وٙتشَ ؿٛ٘ذٜ ٚ یا تا 

دٞٙذ.أا دس ٔٛسد ٌٛی ٞای ػاختٝ  اػتفادٜ اص ٘ا٘ٛٔٛاد تٝ كٛست خٛدوٙتشَ ػُٕ ٔحافظت اص ػاختٕاٖ تٛیظٜ تشای افشاد سا ا٘زاْ

ؿذٜ اص ٘ا٘ٛ ٔٛاد وٝ تٝ كٛست خٛدوٙتشَ ،صِضِٝ سا اص لثُ تـخیق دادٜ ٚ دس كذد ٔغاتمت خٛد تا آٖ ؿشایظ ٔی ؿٛد.ٟٔٓ تشیٗ 

ٛاب ٔضایایی وٝ  ایٗ ػاختٕاٟ٘ای ٞٛؿٕٙذ داس٘ذ ایٗ اػت وٝ ٚلتی صٔیٗ ِشصٜ ای ٘ضدیه كثح اتفاق ٔی افتذ ٚتؼیاسی اص افشاد خ

ٞؼتٙذ ػاختٕاٖ تٝ عٛس خٛدواس خٛد سا تا آٖ ؿشایظ ٚفك ٔی دٞذ.وٝ دس ایٗ كٛست ٞیچ فشدی ٚحتی ػاختٕاٖ آػیثی ٕ٘ی 

 تیٙذ.صیشا ػاختٕاٖ ػالٜٚ تش تـخیق صِضِٝ ٚ خشٚد ٌٛی ٞا اػٕاَ ٔشتٛط تٝ ٔماْٚ ػاصی سا ا٘زاْ ٔی دٞذ.

 خاًِ ّای َّشوٌد هطابق با اقلین:

ٕاسی ٚ ػاختٕاٖ ػاصی، عشاحاٖ ٕٞٛاسٜ دسكذد پاػخٍٛیی تٝ ؿشایظ  آب ٚ ٞٛایی تٛدٜ ا٘ذ ٚ اص آ٘زاییىٝ دستٕاْ عَٛ تاسیخ ٔؼ

ٌزؿتٍاٖ رٛاتٍٛی ؿشایظ ص٘ذٌی أشٚص ٔا ٘خٛاٞذ تاصٌـت تٝ ؿیٜٛ ٞای ػاختٕا٘ی ٌزؿتٝ ٔیؼش ٘یؼت ٚ ٔؼّٕا ٘حٜٛ ی ص٘ذٌی 

تٕاٖ ػاصی تٝ ٔیاٖ ٔی آیذ.ػاختٕاٖ ٞٛؿٕٙذ ٔغاتك تا الّیٓ عٛسی تٛد تٝ ٕٞیٗ دِیُ تحج ٞٛؿٕٙذػاصی ٔغاتك تا الّیٓ،دس ػاخ

تغٛسیىٝ اٌش تٝ تحج ٞٛؿٕٙذػاصی ٔٙاعك تا ػُٕ ٔی وٙذ وٝ خٛد سا تا ؿشایظ آب ٚ ٞٛایی ٚ الّیٓ ٞشٔٙغمٝ تغثیك ٔی دٞذ؛

الّیٓ تٛرٝ داؿتٝ تاؿیٓ،پی ٔی تشیٓ وٝ ػاختٕاٖ،تٝ ٔا٘ٙذ ستاعی ػُٕ ٔی وٙذ وٝ ٘ٝ تٟٙا خٛد سا تا الّیٓ ٚ ؿشایظ الّیٕی ٚفك 

شای ػاختٕاٖ ٞای ٔی دٞذ،تّىٝ ٘یاصٞای افشاد داخُ ػاختٕاٖ سا ٘یض تشعشف ٔی ٕ٘ایذ.تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ دس الّیٓ ػشد،تٟتشیٗ فشْ ت

ایٗ الّیٓ پالٖ ٔشتغ ٚ فـشدٜ ٔی تاؿذ.صیشا وٝ تٟتشیٗ ٘ٛع ػاختٕاٖ اص ٘ظش وٙتشَ ٌشٔای ٞٛای داخّی دس صٔؼتاٖ ٔی تاؿذ.اص 

حذاوخش اػتفادٜ اص ا٘شطی خٛسؿیذ سا داؿتٝ ػٛی دیٍش رٟت لشاسٌیشی ػاختٕاٖ دس الّیٓ ػشد تایذ دسرٟتی تاؿذ وٝ 
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اسای ػایٝ تاٖ ٞای ٔٛحش،اص ٘فٛر ا٘شطی خٛسؿیذی تٝ داخُ رٌّٛیشی ٔی وٙٙذ ِٚی اٌش پٙزشٜ ٞا تاص تاؿذ.ٕٞچٙیٗ پٙزشٜ ٞای د

تاؿٙذ ،تاػج ٚسٚد ٞٛای  خاسد تٝ داخُ ٚ دس ٘تیزٝ تؼٛیض ٞٛای داخُ ٔی ؿٛ٘ذ.ٕٞچٙیٗ اٌش سً٘ ػغٛح خاسری ػاختٕاٖ تیشٜ 

داسد یؼٙی دس الّیٓ ػشد ٘یاص تیـتشی تٝ حشاست دس ػاختٕاٖ وٝ دسیافت ٔیىٙذ تؼتٍی تاؿذ،دٔای ایٗ ػغٛح تٝ ٔیضاٖ تاتـی 

ىٝ دس تحج عشاحی الّیٕی ٔغشح ٞؼتٙذ.أا دس عشاحی  ٚرٛد داسد.ٚتؼیاسی اص ٔغاِة دیٍشی وٝ ٔی تٛاٖ تٝ آٖ ٞا تٛرٝ داؿت

اٖ ٔخاَ دس فلُ ٌشْ خا٘ٝ ٞای الّیٕی ٞٛؿٕٙذ،تٕأی واسٞا تٝ كٛست ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ٚتا وٙتشَ ػاختٕاٖ ا٘زاْ ٔی ٌیشد.تٝ ػٙٛ

تاتؼتاٖ سً٘ ٔلاِح تغییش پیذا وشدٜ ٚ تاػج ا٘ؼىاع ٌشٔا ٔی ؿٛدٚ دس فلُ ػشد سً٘ ٔلاِح تیشٜ ؿذٜ ٚ تاػج رزب حشاست 

تٛػظ ػغٛح تیشٜ سً٘ ٔلاِح،ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ایٗ تغییش سً٘ ٔلاِح تا تٛرٝ تٝ ٘ٛع ٔلاِح اػتفادٜ ؿذٜ دس ػاصٜ ٔی تاؿذ.یاپٙزشٜ 

ٙاعك ٌشْ ٚ فلُ ٌشْ ٔٙاػة ٔی تاؿٙذ صیشا رّٛی تاتؾ آفتاب سا ٔیٍیش٘ذ ٚ دس فلُ ػشد ٚ الّیٓ اٖ،تشای ٔٞای داسای ػایٝ ت

ػشد،ػایٝ تاٖ ٞا تایذ تؼتٝ ؿٛ٘ذ صیشاوٝ دس ایٗ الّیٓ تٝ تاتؾ آفتاب ٘یاص ٞؼت.تٝ عٛسیىٝ ػایٝ تاٖ ٞا تایذ ٔتٙاػة تا ؿشایظ آب ٚ 

ا٘ٝ ٞای الّیٓ ٞٛؿٕٙذ،چٙیٗ اتفالی ٔی افتذ.ٕٞچٙیٗ دس ٔٛسد رٟت ٌیشی ٞٛایی تیشٖٚ،تاصٚتؼتٝ ؿٛ٘ذ.وٝ دس ٔٛسد خ

 دسرٝ سا داؿتٝ تاؿذ.363ػاختٕاٖ،ٔیتٛاٖ ػاختٕاٖ سا عٛسی عشاحی وشد وٝ لاتّیت چشخؾ تٝ 

ٕٞچٙیٗ ػاختٕاٖ ٞٛؿٕٙذ ػمف ٔتحشوی داسد وٝ تشای الّیٓ ٌشْ تٝ ؿىُ ٌٙثذی ٚ وشٚی،تشای الّیٓ ػشد تٝ كٛست كاف ٚ 

ٚ تشای الّیٓ ٞای تاسا٘ی تٝ كٛست ؿیشٚا٘ی دس ٔی آیذ.ٕٞچٙیٗ دس صٔاٖ تاد ؿذیذ اٌش ػاختٕاٖ استفاع صیادی داسدٔی تٛاٖ  ٔؼغح

ا عٛسی عشاحی وشد وٝ دس حیٗ ٚصؽ تاد، استفاع ػاختٕاٖ عٛسی واػتٝ ٔی اص استفاع  ػاختٕاٖ واػت تغٛسیىٝ ٔی تٛاٖ ػاصٜ س

٘یض تاػج ٞذایت تاد تٝ اعشاف تٙا ٔی ػاختٕاٖ ٚاسد ٘ـٛد. تٝ ػالٜٚ ٌٛؿٝ ٞای ٌشد ٚ وشٚی  ؿٛد وٝ ٞیچ آػیثی تٝ افشاد ٚ ػاصٞی

ؿٛد وٝ دس حیٗ عشاحی ػاختٕاٖ ٞٛؿٕٙذ،تشای ٞذایت رشیاٖ تاد ،لؼٕت ٞای ٔتحشوی دس ٌٛؿٝ ٞای ػاختٕاٖ تایذ ایزاد وشد 

تٝ ؿىُ وشٚی دسٔی آیٙذ ٚ س ٌٛؿٝ ٞای ػاختٕاٖ وٝ دسحیٗ ٚصؽ تاد،ایٗ لؼٕت ٞای ٔتحشن  تٝ عٛس خٛدواس یا خٛدوٙتشَ ،

تشای ٞذایت تاد تٝ دٚس اص ػاختٕاٖ، لشاس ٔیٍیش٘ذ.ٔغاِثی وٝ روش ؿذ،واسٞایی اػت وٝ ػاختٕاٖ تٝ اختیاس خٛد ٚ دس كٛست ِضْٚ 

ٞٛؿٕٙذػاصی ٔیتٛا٘ذ تا وٙتشَ ا٘ؼاٖ ،تٝ كٛست ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ا٘زاْ تذٞذ، ٚ ٔیتٛاٖ تؼیاسی اص ٔغاِة دیٍیشی سا دس ٔثحج 

ػاختٕاٖ تٝ واستشد وٝ سٚصی تٕأی ایٗ واسٞای تٝ ا٘زاْ تشػٙذ.اِثتٝ تٕأی ٔغاِة ٘ٛؿتٝ ؿذٜ دس ایٗ لؼٕت ایذٜ ٞایی ٞؼتٙذ 

وٝ ؿایذ سٚصی ارشا تـٛ٘ذ ٚ ؿایذ ٞٓ ،تؼضی اص ایٗ ٔغاِة تخیّی ٚ غیشلاتُ ارشا تٝ ٘ظش آیٙذ. أا تیـتش عشح ٞای تضسي ٚ ػاختٝ 

س اتتذا ایذٜ ٞایی تذٜ ا٘ذ وٝ غیشلاتُ تاٚس تٛدٜ ا٘ذ أا تؼذٞا تٝ كٛست یه اكُ وّی ٚ تذیٟی ؿٙاختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٚتاػج ؿذٜ ی أشٚص،د

 تٛػؼٝ ٚ ٌؼتشؽ فٙاٚسی،دسػشكٝ ی ػاختٕاٖ ػاصی ؿذ٘ذ.
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 ًتیجِ گیری:

ؿذ٘ذ،أشٚصٜ دس ٌشٜٚ خا٘ٝ  تا ٌزس صٔاٖ ٚ پیـشفت ٚ تٛػؼٝ دس ػشكٝ ػاخت ٚ ػاص،خا٘ٝ ٞایی وٝ لثال تٛػظ حؼٍشٞا وٙتشَ ٔی

ٞای ٞٛؿٕٙذ لشاسٕ٘یٍیش٘ذ.أا تا ایٗ ٚرٛد تؼشیف دسػت ٚ دلیمی اص خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ ٘ـذٜ اػت.صیشاوٝ تیٗ تضسٌاٖ ایٗ ػشكٝ، 

ظٟٛس ٚ ٌؼتشؽ فٙاٚسی ٞا ٚ تىِٙٛٛطی ٞای رذاَ ٚ وـٕىـی دس ایٗ تاسٜ ٚرٛد داسد.أا تا ٌزس صٔاٖ ٚتا پیـشفت ،

ٕ٘ایٙذ.أا آ٘چٝ وٝ ػاختٕاٟ٘ا سا ٔی ایی تا ػٙٛاٖ ٞٛؿٕٙذ ػاختٝ ؿذ٘ذ وٝ ساحتی ٚ آػایؾ ا٘ؼاٟ٘اسا فشاٞٓ ٘ٛیٗ،ػاختٕاٟ٘

ٞٛؿٕٙذ لّٕذاد ٔی وٙذ ٔلاِح ٔٛسد اػتفادٜ دس ػاختٕاٖ ٔی تاؿذ.تٙاتشایٗ اٌش ٔلاِح ٔٛسد اػتفادٜ دس ػاختٕاٖ اص ٔٛاد ٚ ٔلاِح 

ٛؿٕٙذ ٔی ی ؿٛد ٚتٝ ٕٞیٗ دِیُ تمؼیٓ تٙذی خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ،ٕٞا٘ٙذ ٔلاِح ٞٞٛؿٕٙذ تاؿذ،تاػج ایزاد خا٘ٝ ای ٞٛؿٕٙذ ٔ

ٔلاِح ٞٛؿٕٙذ ٚخا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ سا ٔی تٛاٖ تٝ دٚ دػتٝ تمؼیٓ تٙذی وشد:ٔٛاد خٛدوٙتشَ ٞٛؿٕٙذٚ تاؿذ. تا ایٗ ٚرٛد ٔٛاد ٚ

ِزا ػّٕىشدٚ ػاختاس ٔلاِح خٛدوٙتشَ ٕٙذ ٔٛاد وٙتشَ ؿٛ٘ذٜ ی ٞٛؿٕٙذ.تٙاتشایٗ تٝ دِیُ ػاختاس ٔٛادٚٔلاِح خٛدوٙتشَ ٞٛؿ

ٞٛؿٕٙذ،دسػت تشیٗ تؼشیف سا اص خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ اسائٝ ٔی دٞذ.اِثتٝ ٔیتٛاٖ تاوٙاس ٞٓ لشاس دادٖ ایٗ دٚ ٘ٛع ٔلاِح )وٙتشَ 

آخش تشای تٛػؼٝ ی آٖ اسائٝ وشد.ٚدس تخؾ  ،ؿٛ٘ذٜ ٚ خٛدوٙتشَ ٞٛؿٕٙذ(ایذٜ ٞاٚ عشح ٞای رذیذی دس ػشكٝ ی ػاخت ٚ ػاص

ٔماِٝ ٘یض ایذٜ ٞایی دستاسٜ ی عشاحی الّیٕی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ خا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ دس تشاتش صِضِٝ ،تا اِٟاْ اص عثیؼت ٚ عشح 

 ٞای ارشا ؿذٜ،اسائٝ ؿذٜ اػت.
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