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 چکیذُ

 یهـصالح عـاختواً ًاهٌاعـب یفیـتطزف ٍ ک یکاس  یاس هؾکالت بشرگ عاخت هغکي در کؾَر، کوبَد هصالح عاختواً یکی

 یزرا با عا یعبک عاس یيبز آى اعت تا چٌذ ًوًَِ اس هصالح ًَ یپضٍّؼ، عؼ یياعت. در ا یگزهَجَد ٍ در دعتزط، اس طزف د

بَدُ ٍ آهار ٍ اطالػات هَجَد با هزاجؼِ بِ هٌابغ  یفیؽَد. پضٍّؼ حاضز تَص دُقزار دا یغِهذرى هَرد هقا یوٍِ ً یهصالح عٌت

 یعفال یَارد ی،آجز فؾار یغِپضٍّؼ: ت یيدر ا یؽذُ اعت. هصالح هَرد بزرع یذُگزد یجوغ آٍر یا رت کتابخاًِهَجَد ٍ بِ صَ

هبغَط چٌذ ًوًَِ  یآًْا بِ هؼزف یيکِ در ب باؽذ هیٍال  یٍ درا یتٍال، اعتزاه ید یَارتزید یکا،ل یغِت یجاى،ل یکچ یَارهجَف، د

 یغِکاّؼ صذا، هقاٍهت حزارت ٍ هقا یشاىه ّا، یغٍِسى ت یشاىهحَر، ه یادر چْار بؼذ  هصالح یي. اؽَد یاس هصالح عبک پزداختِ ه

کپ لٌذ، بزد ٍ باخت در  دغامّا، با اعتفادُ اس رٍػ ا ؽاخص یغِ.  بؼذ اس هقاگیزد یصَرت ه یّا هَرد بزرع ًَع هصالح یيضخاهت ا

در رتبِ اٍل ٍ آجز  یتاعتزاه یتاً. ًْاؽَد یص فَق الذکز هطزح ههصالح را بز اعاط چْار ؽاخ یيپضٍّؼ را هحاعبِ کزدُ ٍ بْتز یيا

 ٍال بِ طَر هؾتزک در رتبِ ؽؾن قزار گزفت. ید یٍ تز یفؾار

 کلوات کلیذی

 رٍػ کپ لٌذ یي،هصالح ًَ یذار،هغکي پا ی،عبک عاس

 هقذهِ -6

 از هٌذی ثْرُ زًذگی، اهىبًبر ثْجَد ایجبد راظشبی در ّوَارُ ثؽر سالغ

ثرای  ٍ اظز ثَدُ ثیؽشر ٍ ثْشر اجشوبػی ٍ فرٌّگی ،ػبدی ؼرایط

. اظز دادُ لرار خَد اظبظی ّذف را ثْیٌِ ٍ ثیؽشر سَلیذ آى ثِ رظیذى

هرزّبی  ثرداؼشي ظبزی جْبًی رًٍذ یىن ٍ ثیعز لرى ثِ ٍرٍد ثب

 دیػ از ثیػ افسایػ هَجت ٍ یبفشِ سؽذیذ رلبثز فؽردگی الشفبدی ٍ

 ظبخشوبى ـٌؼز درثبرُ اخیر دِّ چٌذ در.اظز گردیذُ ًَآٍری اّویز

 ای گعشردُ ثعیبر هأهي وِ ؼذُ اًجبم ای گعشردُ سحمیمبر ثعیبر

 ٍ (. هعىي1387اظز)لْرهبًی،  آٍری في ّبی ًَآٍری ٍ اثذاػبر ثرای

 ٍ دُثَ جبهؼِ یّبزًیب سریي هْن از یىی ٍمهمب ٍ ارزاى ُظردٌب دیجبا

 ٍ بلحـهف ِـجبًج ّوِ ظیرثر ررَــ در رـها يـیا ِـث ىیذـظر

 ٍ بـّ حرـط زیبـظ ِـثْیٌ ٍ هٌْذظی مَـػل تـهٌبظ یگیرربـثى

هعىي یه ػٌفر هْن در دظشَر وبر هیثبؼذ.   ذیرـد  ىبـهىا بلحـهف

ٍظیغ اجشوبػی دٍلز هحعَة هی ؼَد. ایي ػٌفر ثب اؼشغبل، ظالهز، 

آهَزغ، جرم ٍ ثعیبری از جٌجِ ّبی دیگر زًذگی هردم ّوذَؼبًی 

ایي رٍ ثرای اظشراسصی هب وِ سالغ در جْز از ثیي ثردى  دارد. از

هحرٍهیز اجشوبػی ٍ دظشیبثی ثِ اّذاف سَظؼِ دبیذار هی ثبؼذ، از 

 ظبخز (. ـٌؼز1393اّویز ولیذی ثرخَردار اظز)ادٍاردز ٍ سَرًز، 

 ًبخبلؿ سَلیذ از هْن جسء یه ٍ ّب ثسري ؼغل شًراسَر یه ظبز ٍ

 داخلی، ًبخبلؿ سَلیذ اخشفبؾ ثب ظبز ٍ ظبخز ـٌؼز .اظز داخلی
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 ظرگرهی، ٍ ٌّر اطالػبر، جولِ دیگر، از ـٌبیغ از ثعیبری از ثیػ

 سریي ثسري از یىی ثِ را خَد هؼذى ٍ وؽبٍرزی ؼْری، خذهبر

 اًرشی ٍ سجْیسار ثب ثْجَد سَاى هی وِ وردُ سجذیل ّب گذاری ظرهبیِ

 در داخلی لؿًبخب سَلیذ افسایػ ثِ ظبخشوبى سىویل ثرای ًیبز هَرد

 ظبخشوبى ثخػ افسٍى در رٍز ًیبزّبی . ورد ووه ظبز ٍ ظبخز ثخػ

 هی طلت را ظبخشبری اـالح ٍ سحَل ثِ ًیبز ظبز ٍ ظبخز ًظبم ٍ

 در ـٌؼز جذیذ فٌبٍری از اظشفبدُ لسٍم ؼرایطی چٌیي در .ًوبیذ

 هی احعبض ظبز ٍ ظبخز ثِ ثیؽشر دّی ظرػز جْز ظبخشوبى،

 ٍ زیبد ثعیبر دالیل ثِ ظبخشوبى ـٌؼز ةزهیٌ در سغییرار .ؼَد

 رظیذى ، ظبز ٍ ظبخز ّبی ّسیٌِ وبّػ سَلیذ، افسایػ هخشلفی چَى

 ٍ زهیي از اظشفبدُ وبّػ اظشبًذاردّب، ارسمبء ، هَجَد سمبضبی ثِ

 ضؼف ثیؽشر ّرچِ وبّػ ، هٌبظت ای ّبی ظبزُ ظیعشن هؼرفی

 ًیبز هَرد هبّر اًعبًی ًیرٍی ووجَد وردى ثرطرف ظٌشی، هفبلح ثرخی

. ًیبز گعشردُ ٍ (1393 والًشر، اهیرحعیي ٍ اهیراحعبى, والًشر)اظز

رٍز افسٍى جبهؼِ ثِ ظبخشوبى ٍ هعىي ضرٍرر اظشفبدُ از رٍغ ّب ٍ 

ثِ هٌظَر افسایػ ظرػز ظبخز، ظجه ظبزی، افسایػ  هفبلح جذیذ

ػ ػور هفیذ ٍ ًیس همبٍم ًوَدى ظبخشوبًْب در ثراثر زلسلِ را ثیػ از دی

حل هؽىالسی ًظیر ػور هفیذ ون ٍ یب ّسیٌِ زیبد  هطرح وردُ اظز

اجرای ظبخشوبًْب ًیبزهٌذ ارائِ راّىبرّبیی ثِ هٌظَر اظشفبدُ ػولی از 

رٍغ ّبی ًَیي ٍ هفبلح ظبخشوبًی جذیذ جْز وبّػ ٍزى ٍ زهبى 

ظبخز، دٍام ثیؽشر ٍ در ًْبیز وبّػ ّسیٌِ اجراظز. ظجه ظبزی 

در ػلن ظبخشوبى اظز وِ رٍز ثِ رٍز درحبل یىی از هجبحض ًَیي 

گعشرغ ٍ دیؽرفز هی ثبؼذ. ثرای ثىبر گیری سىٌیه ظجه ظبزی 

ًخعز ثبیذ ثِ هعئلِ اٍل ػلل ظٌگیي ؼذى ٍزى ظبخشوبى سَجِ وبفی 

ؼَد. دط از ؼٌبخز ایي ػلل ثبیذ جْز حذف یب ثِ حذالل رظبًذى 

 اٍری في یيسبطیر آًْب ٍ ٍزى سوبم ؼذُ ظبخشوبى سالغ ًوَد.  ا

 ّبی سىٌیه از اظشفبدُ ثب ظبخشوبى ؼذُ سوبم ٍزى وبّػ از ػجبرسعز

 ٍزى وبّػ اجرا ّبی رٍغ ظبزی ثْیٌِ ٍ جذیذ هفبلح ظبخز ًَیي

 ًبؼی ّبی زیبى اًرشی ٍ زهبى ّسیٌِ در جَیی ـرفِ ثر ػالٍُ ظبخشوبى

 ٍزى از ًبؼی ـذهبر ٍ دادُ وبّػ را زلسلِ هبًٌذ طجیؼی حَادص از

 اًشخبة ٍ سَلیذ ثْجَد ّبی رٍغ .هی رظبًذ حذالل ثِ را ظبخشوبى زیبد

 ؼىل هحلی ّبی لبثلیز اظبض ثر ثبیذ درخَر، ٍ هٌبظت ـٌؼز

 (Fallah,2001).ثگیرد

 ًیس را ظبزی ظبخشوبى هحفَالر، ای وبرخبًِ سَلیذ ٍ ـٌؼشی سحَالر

 هعىي ثِ افسٍى رٍز ًیبز ثب هَضَع ایي .اظز وردُ ـٌؼشی هرحلِ ٍارد

 ّبی ثال ظبیر ٍ آى ٍلَع ٍ زلسلِ ًَار رٍی وؽَرهبى گرفشي لرار ٍ

 ثب سىٌَلَشی ّوعَ ٍ ؼْری ّبی وبرثری ظبیر ظبخز ثِ ًیبز ٍ طجیؼی

 .اظز ظبخشِ دیػ از ثیػ را ظبخشِ دیػ ٍ جذیذ

 پضٍّؼ یًظز یهباً

 :یتَجِ بز عبک عاس ضزٍرت
 یيًَ یّب یاز في آٍر یریضرٍرر ثْرُ گ 

 (.1385 ،ی)گالثچیظبخشوبً

 یطٍ ظبز ثر هح یرظبخزسبط 

 (.maskanmag.com)یعزز

 (.1376)فرهٌذ، یثخػ ظبخشوبى در هفرف اًرش یگبُجب 

 (1395)الخبؾ دَر ٍ ّوىبراى، حفبظز از هٌبثغ آة 

 یطیهح یعزاظشفبدُ از هحفَالر هرجح از ًظر ز  ٍ

 (.Tam and others, 2007) ورد ظبزگبر ثب آى

  آىدفغ دعوبًذ ًخبلِ ٍ همذار(TESSEMA,2009.) 

 درٍى ظبخشوبى یطهح یفیزثْجَد و 

 ْ(.1394 یبى،)ػرفبًیرٍغ ًگْذار ظبزی یٌِث 

 (.1376)فرداًػ،ثَدى هفبلح یبفزلبثل ثبز 

 (یٍ جْبً ی)هحلیعزز یطهحبفظز از هح (RUSSEL, 

2001). 

 

  یعبک عاس

ًیبز گعشردُ ٍ رٍز افسٍى جبهؼِ ثِ ظبخشوبى ٍ هعىي ٍضرٍرر 

ّب ٍ هفبلح جذیذ ثِ هٌظَر افسایػ ظرػز ظبخز  اظشفبدُ از رٍغ

ظجه ظبزی افسایػ ػور هفیذ ًٍیس همبٍم ًوَدى ظبخشوبى در ثراثر 

زلسلِ را ثیػ از دیػ هطرح وردُ اظز .حل هؽىالسی ًظیر زهبى 

طَالًی اجرا ػور هفیذ ون ٍیب ّسیٌِ زیبد اجرای ظبخشوبى ّب ًیبز هٌذ 

ُ ػولی از رٍغ ّبی ًَیي ٍهفبلح ارائِ راّىبر ّبئی ثِ هٌظَر اظشفبد

ظبخشوبًی جذیذ جْز وبّػ ٍزى ٍ وبّػ زهبى ظبخز , دٍام ثیؽشر 

ًٍْبیشب وبّػ ّسیٌِ اجراظز.ظجه ظبزی یىی از هجبحض ًَیي در ػلن 

ظبخشوبى اظز وِ رٍز ثِ رٍز در حبل گعشرغ ٍ دیؽرفز هیجبؼذ.ایي 

شفبدُ از في اٍری ػجبرسعز از وبّػ ٍزى سوبم ؼذُ ظبخشوبى ثب اظ

سىٌیه ّبی ًَیي ظبخز هفبلح جذیذ ٍ ثْیٌِ ظبزی رٍغ ّبی اجرا 

وبّػ ٍزى ظبخشوبى ػالٍُ ثر ـرفِ جَیی در ّسیٌِ زهبى ٍ اًرشی 

زیبى ّبی ًبؼی از حَادص طجیؼی هبًٌذ زلسلِ را وبّػ دادُ ٍ ـذهبر 

ٍ  یاز ٍزى زیبد ظبخشوبى را ثِ حذالل هیرظبًذ. سحَالر ـٌؼش بؼیً

ٍارد هرحلِ  یسرا ً یهحفَالر، ظبخشوبى ظبز یخبًِ اوبر یذسَل

رٍز افسٍى ثِ هعىي ٍ لرار  یبزهَضَع ثب ً یيوردُ اظز. ا یـٌؼش

ٍ  یؼیطج یثال ّب یرًَار زلسلِ ٍ ٍلَع آى ٍ ظب یگرفشي وؽَرهبى رٍ
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ٍ  یذجذ یٍ ّوعَ ثب سىٌَلَش یؼْر یّب وبرثری یرثِ ظبخز ظب یبزً

 شِ اظز.ظبخ یػاز د یػظبخشِ را ث یػد

 
 

 ّا: یافتِ
 ؼذُ طراحی طَری وِ َدــؼ  هی ثٌبّبیی بهلــؼ هٌؼطف هؼوبری

. دٌّذ خــدبظ خَد زًذگی دٍرُ در سغییر ثراثر در َْلزــظ ثِ سب اًذ

 يــچٌی: زــاظ هالحظِ لبثل طراحی در رٍیىردی يــچٌی هسایبی

 ّذف ثب ،داراظز را ثیؽشری زهبى هذر ثرای اظشفبدُ لبثلیز طرحی

 زــهطبثم وٌٌذُ شفبدُــاظ هذاخلِ ٍ سجرثِ ثب ،دارد ثیؽشری وخَاًیّ

 ٍ هیؼَد ثرخَردار ظَْلز ثِ سىٌیىی اثذاػبر هسایبی از ،هیوٌذ دیذا

. ثب در ًظر گرفشي دارد ثیؽشری اوَلَشیىی ٍ الشفبدی هبًذگبری

ٍ  یاز فبوشَر ّب ٍ هَارد هؼوبر یىی یسً یهٌؼطف، ظجه ظبز یهؼوبر

 ثبؼذ.  یظبخز ٍ ظبز هٌؼطف ه

ًَع  یيدصٍّػ حبضر ٍ ثب سَجِ ثِ ؼبخؿ ٍزى در ث یّب یبفشِ ثراظبض

 یآجر فؽبر یغٍِ س یيٍال ظجه سر یدصٍّػ، درا یيا یهفبلح ّب

 (1ثبؼذ.ًوَدار) یه یظبزًذ هفبلح ظبخشوبً یيسر یيظٌگ

 
 kg/m یهخشلف داخل یّب یغٍِزى س یعِ(: همب1ًوَدار)

اظز، ثراظبض ؼبخؿ  یذُ( هطرح گرد2وِ در ًوَدار )ّوبًگًَِ 

 55ثب  یزٍ اظشراه یيثل ووشر یدظ 35ثب  یگچ یغِوبّػ ـذا، س

 .ثبؼٌذ یوبّػ ـذا را دارا ه یساىه یؽشریيثل ث یدظ

 
 (: ؽاخص کاّؼ صذا در تیغِ ّای هختلف بز حغب دعی بل2ًوَدار )

ـَرر گرفشِ،  ی( ٍ ثب سَجِ ثِ دصٍّػ ّب3هطبثك ًوَدار ؼوبرُ )

ثب فبـلِ  یزهفبلح هَرد ًظر، اظشراه 8 یيهمبٍهز حرارر در ث یساىه

 یه یىبل یغِآى وِ س یيثب ووشر 6.46 یبزٍ ثب اخشالف اهش یبدز یبزثع

 دّذ. یثبؼذ، همبٍهز در ثراثر حرارر را از خَد ًؽبى ه

 
ّا با هصالح هختلف با  یغِهقاٍهت حزارت ت یغِ(: هقا3ًوَدار )

 m  k/wذاقلضخاهت ح
(، در ؼبخؿ همبیعِ ضخبهز حرالل سیغِ ّبی 4ثر اظبض ًوَدار )

ظبًشی هشر ًبزن سریي ٍ ثِ سرسیت: درای  5.5جذاوٌٌذُ، اظشراهیز ثب 

،  دیَار 11، سری دی ٍال ثب 16.3، دیَار وچی لیجبى ثب 7.5ٍال ثب 

ی ظبًش 15ٍ ثبالخرُ سیغِ آجری ثب 12.6ظفبلی هجَف ٍ ًیس سیغِ لیىب ثب 

 هشر ثیؽشریي ٍ ضخین سریي ًَع سیغِ ّب هی ثبؼٌذ.
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 یجذاکٌٌذُ داخل یّا یغِضخاهت حذاقل ت یغِ(: هقا4ًوَدار )

 هتز یبزحغب عاًت                                    

 هؼیار کاّؼ صذا هؼیار ٍسى تیغِ ّا هؼیار هقاٍت در بزابز حزارت هؼیار ضخاهت هؼیارّا

 رتبِ اهتیاس رتبِ اهتیاس رتبِ اهتیاس ِرتب اهتیاس  

 5 48 2 25 3 6.36 2 7.5 درای ٍال

 6 55 1 26 1 6.53 1 5.5 اظشراهیز

 5 48 7 143 7 6.13 4 11 دیَار سری دی ٍال

 3 45 6 126 8 6.67 6 12.6 سیغِ لیىب

 2 42 4 95 2 6.46 5 12 دیَار ّجلىط

 1 38 3 64 4 6.29 3 16.3 دیَار وچی لیجبى

 2 42 5 125 5 6.27 6 12.6 دیَار ظفبلی هجَف

 4 47 8 267 6 6.22 7 15 سیغِ آجر فؽبری

 اهتیاس ٍ رتبِ ّای ّز ًَع هصالح بز اعاط هؼیارّای هزتبط( :  6جذٍل )
  

 
 
 

 اعتزاهیت کٌاف
دیَار تزی 

 دی ٍال

تیغِ 

 لیکا

دیَار 

 ّبلکظ

دیَار 

کچی 

 لیجاى

دیَار 

عفالی 

 هجَف

تیغِ 

آجز 

 فؾاری

 بزد

 
(C) 

 باخت

 
(R) 

 
 

C- 

∑R∑ 

رتبِ 

 ًْایی

 2 3 2 5 1 1 1 6 1 1 6  درای ٍال

 1 7 6 7 1 1 1 1 1 1  1 اعتزاهیت

 6 -7 7 6 6 6 6 6 6  6 6 دیَار تزی دی ٍال

 5 -5 6 1 1 6 6 6  6 6 6 تیغِ لیکا

 4 -3 5 2 6 6 6  1 1 6 6 دیَار ّبلکظ

 2 3 2 5 1 1  1 1 1 6 6 دیَار کچی لیجاى

 3 -1 4 3 1  6 6 1 1 6 6 دیَار عفالی هجَف

 6 -7 7 6  6 6 6 6 6 6 6 تیغِ آجز فؾاری

 بزاعاط رٍػ کپ لٌذ یغِهصالح هَرد هقا یی(: بزد ٍ باخت ّا ٍ رتبِ ًْا2جذٍل)
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ٍ رسجِ آًْب ثراظبض رٍغ وخ  یبزّبدط از ثذظز آهذى اهش یز،در ًْب

ؼذُ اظز.  یكلح هَرد سحمّروذام از هفب یلٌذ الذام ثِ ظطح ثٌذ

ثب وعت  یزّوبًگًَِ وِ در جذاٍل فَق هطرح ؼذُ اظز، اظشراه

وردُ اظز. دط از آى  یبفزٍ رسجِ اٍل را در یبزاهش یيثْشر 7 یبزاهش

هؽشروب در رسجِ دٍم ٍ ظذط  3 یبزثب اهش یجبىل یوچ یَارٍال ٍ د یدرا

 یغِس یسٍ ً -3ّجلىط ثب  یَار، د -1هجَف ثب  یظفبل یَارد یتثِ سرس

 یيلرار گرفشٌذ. ووشر 5سب  3 یدر رسجِ ّب یتثِ سرس -5 یبزثب اهش یىبل

ٍال  ید یسر یَارٍ د یآجر فؽبر یغِس یيثِ طَر هؽشرن ث یسً یبزاهش

 .یرًذگ یؼؽن لرار ه ِدر رسج  -7 یبزثب اهش

 

 :یجًِت
 یعزاظشفبدُ ؼَد وِ اطرار ز یظبخشوبى هٌبظت اظز از هفبلح در

را ثِ حذالل رظبًذ،  یؼذى جْبً گرم یل؛از لج یبرح چرخِ یطیهح

اًعبى  یرا ثرا یتثؽَد ٍ حذالل آظ یؼیرفشي هٌبثغ طج یيهبًغ از ث

از  یًبؼ یطیهح یعزهفبلح، اطرار هضر ز یيداؼشِ ثبؼذ. ثب وبرثرد ا

 .یبثذ یوبّػ ه ؽوگیریظبخز ٍ ظبز سب حذ چ

 ـٌؼشی یّب ظیعشن ٍ ّب رٍغ در هَجَد هؽىالر ثِ حبضر ًَؼشِ

 ویفیز ،رؼذ حبل در جوؼیز ًیبزّبی ثِ دبظخ در ظبزی ظبخشوبى

 ثبال ،ثبالسر ویفیز ثب ظبخز ثرای سمبضب ،ًْبیی هحفَل دبییي ًعجشب

 سبطیرار ٍ ظبزی ظبخشوبى در اٍلیِ هَاد ٍ اًرشی هفرف هیساى ثَدى

 ظبخشوبًی ّبی ًخبلِ ٍ زثبلِ اًجَُ سَلیذ از یــًبؼ هحیطی هٌفی

 ضؼیف ویفیز ،جذیذ ّبی بخشوبىــظ ظبخز لسٍم ثر ػالٍُ. هیدردازد

 ؼذُ هَجَد ّبی ظبخشوبى اظشْالن ریغــسع ثبػض ،بخزــظ فرآیٌذ

 ػالٍُ. دّذ هی افسایػ را جذیذ ّبی ظبخشوبى ثرای سمبضب ،ًْبیز در ٍ

 ّبی ًخبلِ از هفبلح ثبزیبفز طَالًی زهبًی ّبی دٍرُ ،فَق هَارد ثر

 ثَدى ثبال ،هفبلح ثبزیبفز فرآیٌذ در ززیع هحیط آلَدگی ،ظبخشوبًی

 ،ػولىردی) سغییرار سبطیر ،ظبخشوبًی یيآالرــهبؼ ٍ هفبلح ّسیٌِ

 در ّب ظبخشوبى ثر هذاٍم( اوَلَشیه ٍ فرٌّگی ،الشفبدی ،سىٌَلَشیه

 ٍ غدذیری شرــگع ٍ ثٌبّب ثِ رٍزافسٍى ٍ هشغیر ًیبز ،آًْب ػور دٍرُ

 هْوشریي جسٍ ًیس هَجَد بیثٌبّ اًذن ٍ تــًبهٌبظ دذیری  اًؼطبف

 ػور دٍرُ وِ ّعشٌذ ظبزی ظبخشوبى ـٌؼشی ّبی شنــظیع بیلــهع

 ثبػض ٍ دادُ وبّػ ؼذر ثِ را هَجَد ّبی ظبخشوبى اًشظبر هَرد

 هذر وَسبُ زهبًی ّبی دٍرُ در ظبخشبری اظبظی ٍ ولی سغییرار ایجبد

 اّویز سجییي از زــاظ ػجبرر همبلِ ایي اّذاف يــهْوشری. هیؼًَذ

 ارزیبثی ٍ بزیــظ ظبخشوبى ـٌؼشی ّبی شنــظیع اجسای ٍ بخشبرــظ

 ػور دٍرُ از ثؼذ آًْب ثرٍزآٍری ٍ بزگبریــظ هسایبی ٍ ّب رٍغ ،اهىبى

 ثِ دظشیبثی سىٌیىی ٍ ػولی ّبی غ رٍ ،ایي ثر ػالٍُ. اظز هفیذ

 ٍ ظبزگبری ،ثرٍزآٍری لبثلیز ثب ظبزی ظبخشوبى ـٌؼشی ّبی ظیعشن

 بزیــظبزگبرظ ّبیغرٍ ٍ گرفشِ لرار ثررظی هَرد جذده اظشفبدُ

 ارائِ هَطر سغییرار ثراثر در بزیــظ ى ظبخشوب ـٌؼشی ّبی ظیعشن

 .اظز ؼذُ

هفبلح هَرد دصٍّػ ٍ ادغبم آًْب ثب رٍغ وخ لٌذ، ثِ  یعِاز همب دط

ٍال ٍ  یدر رسجِ اٍل، ثِ ثطَر هؽشرن درا یبزاهش 7ثب  یزاظشراه یتسرس

 -1 یبزهجَف ثب اهش یظفبل یَاررسجِ دٍم، د یبزاهش 3ثب  بىیجل یوچ یَارد

رسجِ  سیتثِ سر -5 یبزثب اهش یىبل یغِس یسٍ ً -3 یبزّجلىط ثب اهش یَار،  د

ثطَر هؽشرن  یسظَم، چْبرم ٍ دٌجن را دارا ؼذًذ. دط از آًْب ً یّب

ٍ  یبزاهش یيووشر -7 یبزٍال ثب وعت اهش ید یٍ سر یآجر فؽبر یَارد

 ِ ؼؽن ٍالغ ؼذًذ.در رسج
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