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 چکیذُ

اهزٍسُ یکی اس تحث ّای هْن کِ هَرد تَجِ هتخصصیي در ػلن هؼواری تحث هؼواری پایذار ٍ عزاحی تِ هٌظَر دستیاتی تِ آى هی 

در هی   تاضذ  کِ  هؼواراى را تِ تَجِ تِ اصَل پایذاری ٍ رػایت ضَاتظ خاظ آى سَق هی دّذ. تا ًگاّی گذرا تِ هؼواری تَهی ایزاًی

کِ اس دیزتاس الَام ایزاًی در عی سالیاى هتوادی تِ دلیل ایٌکِ خَد را تا هحیظ ٍفك دٌّذ رٍش ّایی را اتذاع ًوَدُ اًذ  کِ گاُ  یاتین

در ضزایظ ًاهساػذ  هَجة پایذاری تٌا عی سذُ ّا ضذُ کِ هی تَاًذ حاٍی درس ّای آهَسًذُ ای تزای دٍراى هؼاصز تاضذ. تا تَجِ 

یت ایي هَضَع در ایي تحمیك سؼی ضذُ است تِ تزرسی خصَصیات هؼواری تٌاّای هسکًَی در ضْز الفت پزداختِ  ٍ تا تِ اّو

استفادُ اس ًزم افشار رایاًِ ای ٍ ضثیِ ساسی یکی اس ًوًَِ ّای هسکًَی، تِ تجشیِ ٍ تحلیل ایي ًوًَِ پزداختِ ضَد ٍ سپس تا در ًظز 

لین گزم ٍ هزعَب عزحی پیطٌْادی ارائِ ضذُ است ٍ در ًتیجِ تا همایسِ ٍضؼیت هَجَد گزفتي خصَصیات کلی فزم تٌا در ال

ٍپیطٌْادی ایي ًتیجِ استٌثاط هی گزدد کِ الگَّای فضایی هَجَد در ایي خاًِ  ّا لاتلیت تغثیك تا ًیاسّای دٍراى هؼاصز را 

 خَاٌّذ داضت.

 کلوات کلیذی

 هزعَب،اًزصی در هؼواریعزاحی پایذار، آسایص حزارتی، اللین گزم ٍ 
 

 همذهِ -6

  .اػت رٟاٖ اصوـٛسٞای تؼیاسی پایذاسٞذف تٛػؼٝ تٝ دػتیاتی أشٚصٜ

ٔـىالت ٔحذٚدیت ٔٙاتغ ا٘شطی دس دػتشع، ومٓ ٚتمیؾ تمشای وّیمٝ     

 وـٛس ٞا؛ اػٓ اص كٙؼتی ٚ تٛػؼٝ یافتٝ ٚ یما دس حماَ تٛػمؼٝ ٔـمتشن    

ٝ  چمشا  .[2]اػمت  ٖ  ا٘مشطی  ٔٙماتغ  وم ٝ .اػمت  ٔحمذٚد  دسرٟما  تٛػمؼ

 رتٕماػی،  تخـمٟای  تـشؿأُ اتؼادص٘ذٌی دسٕٞٝ وّی پایذاسٔفٟٛٔی

ٝ  سػیذٖ اصٔحٛسٞای یىی اصآ٘زاوٝ ٚٔیـٛد صیؼت ٔحیط التلادی،  تم

ٝ  پایذاس تٛػؼٝ  كمٙؼت  ٔیثاؿمذٚاصرشفی  ا٘مشطی  ٔلمشف  ػماصی  تٟیٙم

 ٔی خٛداختلاف تٝ سا وُ ا٘شطی ف ٔلش دسكذ40تا30حذٚد ػاختٕاٖ
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 داؿت ٔثاحج خٛاٞذ وـٛس وُ ٘شطی ٔلشفا تشوُ ٚ تاحیش تؼضایی دٞذ

ٝ  ػاختٕاٖ دسٔمیاع واسائی  -ا٘شطی ٚ رٛئی كشفٝ  دا٘مؾ  ٞاٚدسحیطم

 ا٘مشطی  ٔلمشف  وماٞؾ .[8]اػمت  تؼیاس صیماد  ٚارذحؼاػیت ٔؼٕاسی،

 لیٕت ٔحیطی تٝ دِیُ افضایؾ ٚصیؼت ٘مطٝ ٘ظشالتلادی اص ػاختٕاٟ٘ا

ٝ  إٞیمت  ا٘شطی، تش حأّٟا  ضٚدٜافم  دسػماختٕاٟ٘ا  ا٘مشطی  رمٛیی  كمشف

ٗ  ا٘شطی ٔلشف تتٛا٘ذ وٝ ساٞىاسٞایی اسائٝ تٙاتشایٗ.اػت  تخمؾ  سادسایم

 .داسد فشاٚا٘ی إٞیت دٞذ واٞؾ
 ٔؼاكش ٔؼٕاسی ضؼف ٘ماط یافتٗ ٞذف ایٗ تٝ دػتیاتی تشای لذْ اِٚیٗ

ٗ  تٟثمٛد  تمشای  ساٞىاسٞایی ٚاسائٝ اص  .یىمی [1]ٔیثاؿمذ  ضمؼف  ٘مماط  ایم

ؿمثیٝ ػماصی ؿمذٜ ٔلمشف     ٔٛحشتشیٗ سٚؽ ٞا تىاسٌیشی اص ٘مشْ افمضاس   

ا٘شطی دس رشاحی ػاختٕاٖ ٞا ٔی تاؿذ ومٝ تش٘أمٝ ٞمای ٘مشْ افمضاسی      

ٔتؼذدی تا  تٛرٝ تٝ پیـشفت فٗ آٚسی دس تٕأی ػشكٝ ٞا ٚ ٌؼمتشؽ  
سٚ تٝ سؿذ ٘شْ افضاس ٞای ؿثیٝ ػاصی ؿذٜ  ٔشتثط تا ٔثحمج ا٘مشطی دس   

ػاختٕاٖ رشاحمی ٚ تٟمشٜ تمشداسی ؿمذٜ اػمت ومٝ تما ایزماد ٔحمیط          

ٕاٖ ، ایٗ أىاٖ سا فشاٞٓ ٔمی ٕ٘ایمذ تما پمیؾ تیٙمی ػّٕىمشدی       ػاخت

ػاختٕاٖ  ٘ضدیه تٝ ٚالؼیت تاؿذ. دس ایٗ ٔماِٝ تا تٛرٝ ٘تایذ ٔطاِؼات 

ٌزؿتٝ ٚ كحت ٚ دلت صیاد دس تیٗ ایٗ ٘شْ افضاس ٞا اص ٘شْ افمضاس سایا٘مٝ   

ایٗ ٘شْ افضاس ٔذِؼاصی وٝ یىی اص  اػتفادٜ ؿذٜ اػت. 1ای دیضایٗ تیّذس

افضاسٞای د٘یا تمشای ٔذِؼماصی ػماختٕاٖ     تشیٗ ٚ تشٚصتشیٗ ٘شْ شفتٝپیـ

ٔلاسف ٔختّف ا٘مشطی ػماختٕاٖ اص لثیمُ ٔلمشف ا٘مشطی      ،وٝ تاؿذ ٔی

ٔیمضاٖ  ، ٌشٔایـی، ػشٔایـی، سٚؿٙایی، ِٛاصْ خاٍ٘ی، آب ٌشْ ٔلمشفی 

 ٕ٘ایمذ  ٚ غیشٜ سا ؿثیٝ ػماصی ٔمی  CFDسٚؿٙایی سٚص ٚ حتی ٔذِؼاصی 

ٞمای ٔختّمف ٚ    تشای ٔاٜ ٚ تشای وُ ػاَ سا حاكُ اص ٔذِؼاصی ٘تایذٚ

یه رثمٝ خماف اص   ٚ یا تشای وُ ػاختٕاٖ ٘یض تلٛست سٚصا٘ٝ ٚ ػاػتی

 ْ  ٚدس لاِممة ػمماختٕاٖ ٚ ٘یممض تممه فسمماٞای ػاختٕا٘ثلممٛست دیمماٌشا
تٛا٘مذ تمشای تزضیمٝ ٚ     ومٝ ٔمی   ذتاؿٙ ٞای اوؼُ لاتُ اػتخشاد ٔی فایُ

 .[6]اػتفادٜ ٌشددٔذَ پیـٟٙادی ٞای  تحّیُ

 ٍش تحمیكر -2

سٚؽ تحمیك تٝ ایٗ كٛست ٔی تاؿذ وٝ یمه ٕ٘ٛ٘مٝ ٚالؼمی آپاستٕماٖ     

ٔؼىٛ٘ی دس ؿٟش الفت ٚالغ دس اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ تا خلٛكمیات ٔلماِ    

تىاسٌشفتٝ ؿذٜ دس ػاختٕاٖ تا اػتفادٜ اص ٘شْ افضاس دیضایٗ تیّذس ؿمثیٝ  

آٚسیمُ تما    1ٔاٞٝ اص تاسیخ  6ػاصی ؿذٜ ٚارالػات ٔحاػثاتی دس دٚسٜ 

رٛالی دس ٘ظمش ٌشفتمٝ    15ػپتأثش ٚ دس یه سٚص ٌشْ تاتؼتا٘ی دس  30

وٝ دس ؿثیٝ ػاصی اِٚیٝ ٔیضاٖ ا٘شطی دس ٚضؼیت ٔٛرٛد ٔحاػمثٝ ٔمی   

ػپغ فاوتٛسٞای ػّٕىشد سفتاسی ػاختٕاٖ سا دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ  .ؿٛد

ٚ تاحیشات تشخی اص ایٗ فاوتٛسٞا اص لثیُ تاحیش دسخمت ٚ فسمای ػمثض ،    

ٚ تٙاػممثات ػممطٛت ٔختّممف دس رممزب حممشاست   ایممٛاٖ ٚ پیـممأذٌی

خٛسؿیذی دس ایٗ تٙا ٔٛسد اسصیاتی ٚتشسػی لشاس ٔی دٞیٓ ٚ ػمپغ تما   

ٍ٘شؽ تٝ ٘تایذ حاكمُ اص فاوتٛسٞمای ػّٕىمشدی ٚتما دس ٘ظمش ٌمشفتٗ       

خلٛكیات فیضیىی ٔلاِ  ٚ ٔیضاٖ تاصؿٛٞا ٚ ٔیضاٖ ػط  اؿغاَ ؿمذٜ  

ی رٟمت تٟثمٛد ٚ   یىؼاٖ تا خا٘ٝ ٔؼىٛ٘ی ٔٛسد ٔطاِؼٟطشحی پیـٟٙاد

تٟیٙٝ وشدٖ ٔلشف ا٘شطی دس ػاختٕاٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٘تایذ، دس دٚ 

 ٚضؼیت ٔٛرٛد ٚ پیـٟٙادی ٔٛسد ٔمایؼٝ لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ.

 اعالػات ٍ دادُ ّا -3

 خصَصیات کلی فزم تٌا -3-6

ِحاظ تمؼیٕات الّیٕی تاتؼمتا٘ی ایمشاٖ، دس ٔٙطممٝ    ؿٟش الفت اص

 ٕ ات صٔؼمتا٘ی، دس ٔٙطممٝ ٌمشْ ٚ    خیّی ٌشْ ٚ ٔشرٛب ٚ اص ٘ظش تمؼمی
ٚ  تٕاْ خا٘ٝت. ٔشرٛب لشاس ٌشفتٝ اػ داس٘مذ.   تمادٌیش  ٞا حیاط ٔشومضی 

ٞای ػٙتی ٔشٔت ؿذٜ ٚ تٙماتشایٗ   ٞا ٞش چٙذ ػاَ یه تاس تٝ سٚؽ خا٘ٝ

آٟ٘ما   ا٘ذ ٚ تٝ ٕٞیٗ ػّت، حذع صدٖ ػٗ ٔا٘ذٜ یٝ خٛد تالیتٝ ؿىُ اِٚ

دؿٛاس اػت. اٞذاف اكّی ٔؼٕاسی الفت ٔماتّٝ تا ؿشایط رالت فشػای 

ٞا ٚ  تشویة اتاق.[5]ٞای ٔزٞثی خا٘ٛادٜ اػت الّیٕی، ٚ ٘یض حفع اسصؽ

ٞا تا حیاط، تحت تأحیش ٔؼٕاسی ٘مٛاحی ٔشومضی ٚ    ساٞشٚٞا ٚ استثاط آٖ

اص رّٕٝ خلٛكیات وّی فشْ تٙا  ٔی تمٛاٖ تمٝ   اٖ اػتحاؿیٝ وٛیشی ایش

 ٔٛاسد صیش اؿاسٜ وشد:

 استفاع وٓ ػاختٕاٖ ٞا 

  ٓتاصؿٛٞای و 

 ٖٚرٛد ایٛا 

  تاْ ٞای ٔؼط 

  اػتفادٜ اص سً٘ تیشٜ دس تٙاٞای ٔؼىٛ٘ی 

 ٚرٛد دیٛاسٞای لطٛس دس تٙا 

 ٚرٛد تادٌیش 

 ٝػذْ ٚرٛد تاصؿٛٞای دٚ رشف 

 فشْ ٘یٕٝ دسٖٚ ٌشاٚحیاط ٔشوضی 

 ٗلشاس ٌیشی ػاختٕاٖ دس وف ٚ یا دس استفاع وٓ اص ػط  صٔی 

       ٚ اػتفادٜ اص چٛب دس ػمف تمٝ دِیمُ خلٛكمیات فیضیىمی تماال

 رزب حشاستی تؼیاس وٓ

 ٗپشاوٙذٌی ػّٕىشدٞا دس صٔی 

 هذلساسی تٌای هسکًَی هَرد هغالؼِ -3-2

خا٘ٝ ٔؼمىٛ٘ی ٔمٛسد ٘ظمش دس ؿمٟش الفمت  ٚالمغ دس       ( 1دس ؿىُ)

تمٝ   ٞمای رضیمشٜ   آٔذٌی خـمىی  ٚ دس پیؾلـٓ رٙٛب ایشاٖ دس رضیشٜ 

ٚ استفاع آصاد اص ػط   9/55ٚ رَٛ رغشافیایی  82/26ػشم رغشافیایی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1
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ٔتش ٔشتمغ   193.3ٔتش ٔی تاؿذ. ٔؼاحت ػط  اؿغاَ ایٗ تٙا  5/1دسیا 

 ٔتش ٔىؼة ٔی تاؿذ 369.5ٚ حزٓ اؿغاَ ؿذٜ آٖ 

 

 [4]هذلساسی تٌای هَرد ًظز در ٍضؼیت هَجَد   (:6)ضکل

الیٝ  3ػا٘تیٕتش ٔی تاؿذ وٝ اص  46اسری تٝ ضخأت دیٛاسٞای خ

تـىیُ ؿذٜ ا٘ذ. الیٝ ٞا تا ٔـخلات، تٝ تشتیة اص تیشٖٚ تٝ داخمُ، دس  

 ( ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت :1رذَٚ)

 [4]دیَارّای خارجی الیِ تٌذی ضذُ هَرد هغالؼِ:  (6)جذٍل

 الیٝ ػْٛ الیٝ دْٚ الیٝ اَٚ الیٝ ٞا

 ٔلاِ  تىاس ٌشفتٝ ؿذٜ
ا٘ذٚد ٌُ ٚ 

 خان
 ٌچ ٚ خان خـت

ضشیة ٞذایت حشاستی 
(W/m.k) 

1/1 1/1 1/1 

ٚصٖ ٔخلٛف 
 (Kg/m3)خـه

تا  1770
2000 

تا  1770
2000 

تا  1300
1700 

 3 40 3 (Cm)ضخأت

 

رٙغ ٔلاِ  تىاسٌشفتٝ ؿذٜ دس ػمف ٘یض تشویثی اص خـت ٚ ٌُ ٚ 

ػا٘تیٕتش دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.  50چٛب ٔی تاؿذ وٝ ضخأت آٖ 

ػا٘تیٕتش ٚ داسای  15ختٝ ؿذٜ تا فشیٓ چٛتی تٝ ضخأت پٙزشٜ ػا

 5چٙذیٗ تمؼیٓ وٙٙذٜ افمی تٛدٜ ٚ ؿیـٝ ٞا ته الیٝ تٝ ضخأت 

ػا٘تیٕتش ٔی تاؿذ.ػیؼتٓ ػشٔایـی تىاسسفتٝ دس ایٗ خا٘ٝ تٟٛیٝ 

رثیؼی تٝ ٕٞشاٜ ػیؼتٓ ػشٔایـی وٝ اص ؿثىٝ اِىتشیىی تشق ٔٛسد 

سٚؿٗ  22كث  اِی  8اص ػاػت  ٘یاص سا تأیٗ ٔی وٙذ وٝ ایٗ ػیؼتٓ

 ٔی تاؿذ.

( ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد پمغ اص ؿمثیٝ ػماصی    2)ؿىُ ٕٞا٘طٛس وٝ دس 

ایٗ ػاختٕاٖ ٔؼىٛ٘ی تا چٙیٗ ٚیظٌی ٞایی ٚ ٚاسد ومشدٖ ٔـخلمات   

ٚالؼی ػاختٕاٖ تٝ ٘شْ افضاس، ارالػات ٔحاػمثاتی تذػمت آٔمذٜ ومٝ اص     

ٔایـمی الصْ  ػپتأثشٔی تاؿذ، ٔیمضاٖ ا٘مشطی ػش   30آٚسیُ تا  1تاسیخ 

ویّٛٚات  32592رٟت خٙه وشدٖ فساٞای پٛؿیذٜ دس ایٗ تاصٜ صٔا٘ی 

ویّمٛٚات   2639تش ػاػت ٚٔیضاٖ ا٘شطی رزب ؿذٜ اص رشیك پٙزشٜ ٞما  

 تش ػاػت ٔی تاؿذ.

 

 

هیشاى اًزصی سزهایطی السم جْت خٌک کزدى فضاّای  (:2)ضکل

 [4]پَضیذُ ٍهیشاى اًزصی جذب ضذُ اس عزیك پٌجزُ ّا

ه ٘شْ افضاس ٔیضاٖ ا٘مشطی دس یمه سٚص ٌمشْ تاتؼمتاٖ دس     دس ادأٝ تا وٕ

( ٔیمضاٖ  3)ؿمىُ  پا٘ضدٞٓ رٛالیٕٛسد تشسػی لشاس ٌشفت وٝ تا تٛرٝ تٝ 

ویّمٛ ٚات تمش ػماػت تذػمت      72/128ٔلشف ا٘شطی رٟت ػمشٔایؾ  

آٔذ.تشای ؿثیٝ ػاصی ا٘ٛاع ٔختّف سفتاسٞای ٌٛ٘ماٌٖٛ ٚرمٛد داسد ومٝ    

تؼّط وأُ سا داؿمتٝ تاؿمذ تما تتٛا٘مذ     رشات تایذ تا ا٘ٛاع ٚ واستشد آٟ٘ا 

سٚؽ ٞا ٚ ساٞىاسٞای ٔتٙاػثی سا دس ٘ظش تٍیشد. ٕٞچٙمیٗ رمشات ٔمی    
تٛا٘ذ تا تٟیٙٝ ػاصی ٔذَ پیـٟٙادی ساٞىاسٞای رذیمذی تمشای ٔیمضاٖ     

كشفٝ رٛیی دس ا٘شطی سا ٔؼشفی ٕ٘ایذ. دس ایٗ ٔماِٝ ٘یض ػؼی ؿذٜ تاحیش 

ٚ تشسػی ؿٛد ٚ ٚضؼیت ٔٛرٛد  تشخی اص ایٗ سفتاسٞا تٝ تفلیُ اسصیاتی

 .ٚ ٚضؼیت  پیـٟٙادی ٔٛسد ٔمایؼٝ یىذیٍش لشاس ٌیشد



 ًخستیي کٌفزاًس هلی تِ سَی ضْزساسی ٍ هؼواری داًص تٌیاى          

 ، تْزاى، ایزاى6396هاُ، ، اردیثْطت 3

 
 

هیشاى اًزصی در یک رٍس گزم تاتستاى در پاًشدّن جَالی در  (:3)ضکل

 [4]ٍضؼیت هَجَد

 تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا -4

 تزرسی تاثیز درخت ٍ فضای سثش -4-6

ی ٕٞا٘طٛس وٝ لثال ٌفتٝ ؿذ اوخش خا٘ٝ ٞای الّیٓ ٌشْ ٚٔشرٛب داسا

حیاط ٔشوضی ٔی تاؿٙذ. یىی اص ػایٝ ا٘ذاص ٞای تا واسایی تاال دسختاٖ 

دس  .[7]تاؿٙذٔی تاؿٙذ وٝ تیـتش آٟ٘ا ٕٞاًٞٙ تا ػاَ ٌشٔایی ٔی 

( ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٔطاِؼٝ ٔٛسد ٘ظش دس 4)ؿىُ 

ویّٛ ٚات تش  1200ؿشایط تذٖٚ ٚرٛد دسخت ٚ فسای ػثض دس حذٚد 

ی دس ٔلشف ا٘شطی داؿتٝ ٚ دس ایٗ ٔذَ پیـٟٙادی تا ػاػت كشفٝ رٛی

ٔتش، ٔیضاٖ ٔلشف  7دسخت دس حیاط ٔشوضی خا٘ٝ تٝ استفاع  4واؿت 

تاس ػشٔایـی تٝ دِیُ ػایٝ ا٘ذاصی دسختاٖ تش پٙزشٜ ٞا ٚ ػطٛت دیٛاس 

ٞا ٚ ػمف ٞا، واٞؾ یافتٝ اػت وٝ ٔیضاٖ ٔلشفی تذػت آٔذٜ تؼذ اص 

ٚات تش ػاػت ؿذٜ اػت وٝ ٘ؼثت تٝ ویّٛ 31390تحّیُ سایا٘ٝ ای 
ٚضؼیت ٔٛرٛد تفاٚت چـٍٕیشی داسد.تٝ دِیُ ٚرٛد پٙزشٜ ٞای 

دسكذ تاػج  4تؼیاس وٓ دس ایٗ تٙا ٚرٛد دسختاٖ دس حیاط حذٚد 

واٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٌـتٝ دس كٛستی وٝ اٌش ػاختٕاٖ داسای پٙزشٜ 

تیـتشی ٞا ٚتاصؿٛ ٞای تیـتشی تٛدٜ، تطثغ دسختاٖ ٔی تٛا٘ؼتٙذ تاحیش 

 دس واٞؾ ٔلشف ا٘شطی تٍزاس٘ذ.

ػالٜٚ تش ایٗ ٚرٛد دسختاٖ دس حیاط تاػج تّطیف فسای حیاط ٚ 

ٔٛرة واٞؾ دٔای ٞٛای حیاط ٌـتٝ ٚ تاحیش تؼضایی دس تاس ٌشٔایی 

. تٙاتشایٗ اٌش حیاط تا ٌیاٞاٖ ٚ دسختاٖ احارٝ ؿٛ٘ذ [7]دػاختٕاٖ داس

 شتاؿذ.تٟٛیٝ تا حذ آػایؾ ٔی تٛا٘ذ تؼیاس واسآٔذ ت

 

 4هیشاى هصزف تار سزهایطی هذل پیطٌْادی تا کاضت  (:4)ضکل

 [4]هتز 7درخت در حیاط هزکشی خاًِ تِ ارتفاع 

 ایَاى ٍ پیطاهذگیتزرسی تاثیز  -4-2

تٝ ٔٙظٛس تٟٛیٝ تا حذ آػایؾ، ٔؼاحت پٙزشٜ ٞای تاصؿٛ ٔی تایؼت 
دسكذ صیش تٙای ػاختٕاٖ تاؿذ ٚ تاصؿٛٞا تایذ تمشیثاً تٝ  20حذٚد

تیٗ دیٛاسٞای سٚ تٝ تاد ٚ پـت تٝ تاد تمؼیٓ ٌشد٘ذ.  ٘ؼثت ٔؼاٚی

ٕٞچٙیٗ پٙزشٜ ٞا دس ضّغ خاسری خٛد ػایٝ ا٘ذاصی ؿٛ٘ذ. ٚرٛد 

ایٛاٖ ٞا تا پیـأذٌی ٞای تضسي تش دیٛاسٞایی وٝ داسای دسب ٚ پٙزشٜ 

اص  .[7]ٞای تضسي تٝ ٔٙظٛس تٟٛیٝ ٔی تاؿٙذ، ػایٝ ا٘ذاصی ٔی وٙٙذ

ٞای تؼیاسٌشْ ٚ ٔشرٛب داسد، اػتفادٜ اص  آ٘زا وٝ ایٗ الّیٓ تاتؼتاٖ

تٟٛیٝ فشاٚاٖ ٚ ػایٝ ا٘ذاصی وأُ اص ساٞثشدٞای ػشٔایـی اكّی دس 

رشاحی دس الّیٓ آٖ تٛدٜ ا٘ذ. دس اوخش خا٘ٝ ٞای ایٗ ٔٙطمٝ تٝ دِیُ 

ؿشایط التلادی ٚ فشٍٞٙی ٔشدْ، ایٗ ٔٛاسد تٝ رٛس وأُ ِحاظ ٘ـذٜ 

 اػت.

اص ی خا٘ٝ ٔؼىٛ٘ی، تٟٙا یه تخؾ تا تٛرٝ تٝ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد 

ػاختٕاٖ وٝ دس رثٟٝ ؿٕاِی لشاس ٌشفتٝ اػت داسای ایٛا٘ی تا 

ٔتش تٝ ػٕت حیاط ٔی تاؿذ. دس كٛستی وٝ  2.90پیـأذٌی تٝ ػٕك 
رثٟٝ ؿشلی ٚ غشتی فالذ ایٛاٖ ٚ پیـأذٌی ٔی تاؿذ. دیٛاسٞا،تؼذاد 

وٕی دسب ٚ پٙزشٜ ، تٝ رٟت رٌّٛیشی اص ٚسٚد تاس ٌشٔایـی 

اس٘ذ وٝ ایٗ ػأُ ٔٛرة واٞؾ تٟٛیٝ خٛسؿیذیثٝ داخُ ػاختٕاٖ د

رثیؼی ٚ تاتؾ ٘ٛس دس سٚص رٟت سٚؿٙایی داخُ ػاختٕاٖ ٔی ؿٛد. تٝ 

 2.90ٔٙظٛس ػایٝ ا٘ذاصی دس تخؾ ٞای ؿشلی ٚ غشتی، ایٛا٘ی تٝ ػٕك 

ٔتش دس أتذاد پیـأذٌی ایٛاٖ ؿٕاِی دس٘ظش ٔی ٌیشیٓ ٚتاحیش ایٗ 



 ًخستیي کٌفزاًس هلی تِ سَی ضْزساسی ٍ هؼواری داًص تٌیاى          

 ، تْزاى، ایزاى6396هاُ، ، اردیثْطت 3

ٔٛسد تحّیُ ٚ تشسػی  تغییشات دس واٞؾ تاس ػشٔایـی دس ػاختٕاٖ سا

( دس ٔی تایٓ وٝ تا ایزاد ایٛاٖ دس 5)ؿىُ لشاس ٔی دٞیٓ. تا تٛرٝ تٝ 

ویّٛٚات تش ػاػت دس  1000تخؾ ٞای ؿشلی ٚ غشتی، دس حذٚد 

ٔلشف ا٘شطی واػتٝ ایٓ ٚ تاس ػشٔایـی رٟت خٙه ػاصی ػاختٕاٖ 

ویّٛٚات تش ػاػت  31615ویّٛٚات تش ػاػت تٝ  32592ٔٛسد ٘ظش اص 

دس كذ واٞؾ دس ٔلشف  3یُ پیذا وشدٜ اػت وٝ ؿاٞذ لشیة تٝ تمّ

 ا٘شطی ػاختٕاٖ ٔی تاؿیٓ.

 

هیشاى هصزف اًزصی تا اضافِ کزدى ایَاى ٍپیطاهذگی در  (:5)ضکل

 [4]جثِْ ضزلی ٍ غزتی

ٚرٛد ایٛاٖ دس تخؾ ؿٕاِی ػماختٕاٖ ٔما٘غ اص ٚسٚد ٘مٛس خٛسؿمیذ اص     

ٔمی ؿمٛد. دس    رشیك پٙزشٜ ٞا ؿذٜ ٚ ٔٛرة ػایٝ ا٘مذاصی تمش دیٛاسٞما   

( ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٔطاِؼٝ تا حزف ایٛاٖ 6)ؿىُ

ؿٕاِی ٔیضاٖ تماس ػشٔایـمی ٔلمشفی تٛػمط ػیؼمتٓ اِىتشیىمی اص اص       

ویّٛٚات تش ػاػت افضایؾ پیمذا   33457ویّٛٚات تش ػاػت تٝ  32592

وشدٜ اػت وٝ تٝ دِیُ ٚرٛد چٙیٗ ایٛا٘ی دس تخؾ ؿٕاِی تٙما چیمضی   

ویّٛٚات تش ػاػت تشای ٘یٓ فلمُ ٌمشْ ػماَ  كمشفٝ      1000دس حذٚد 
رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی ؿذٜ اػت.دس كٛستی وٝ تٙا دساسی پٙزشٜ ٚ تماص  

ؿٛٞای تیـتشی تاؿذ ایٗ وماٞؾ دس ٔلمشف ا٘مشطی تمٝ ٔیمضاٖ لاتمُ       

تٛرٟی خٛاٞذ تٛد. تٙاتشایٗ ٔی تٛاٖ ٘تیزمٝ ٌشفمت تما ایزماد ایمٛاٖ ٚ      

ٚ پٙزشٜ ٞای تیـتشی سا دس رذاسٜ  پیـأذٌی تٝ رَٛ ٔٙاػة، تاصؿٛٞا

ٞای خاسری تٙا دس ٘ظش ٌشفت تما تاػمج افمضایؾ دس تٟٛیمٝ رثیؼمی ٚ      

سٚؿٙایی ػاختٕاٖ ؿٛد. تا تٛرٝ تمٝ ٘تمایذ تذػمت آٔمذٜ دس ایٛاٟ٘مای      

ؿٕاَ ٚ ؿشلی ٚ غشتی دس ٔی یاتیٓ وٝ تاحیش ایٛاٖ ٞای ؿٕاِی ٘ؼمثت  

س ػماختٕاٖ  تٝ ایٛاٖ ٞای ؿشلی ٚ غشتمی دس وماٞؾ ٔلمشف ا٘مشطی د    

تیـتش ٔی تاؿذ وٝ دِیُ آٖ صاٚیٝ پشتٛ تاتؾ خٛسؿیذ دس رَٛ سٚص ٔی 

 .تاؿذ

 

هیشاى هصزف اًزصی تا حذف  ایَاى ٍپیطاهذگی در جثِْ  (:6)ضکل

 [4]ضوالی

یىی اص خلٛكیات وّی فشْ تٙا دس ایٗ الّیٓ ٘یٕٝ دسٖٚ ٌشا تٛدٖ تٙا 

تثاط آٟ٘ا ٔی تاؿذ. اراق ٞا دس ارشاف یه حیاط ٔشوضی لشاس داس٘ذ ٚ اس

تا فسای خاسد  تٝ رٛس وأُ تؼتٝ ٘یؼت ٚپٙزشٜ ٞای تّٙذ ٚ ٔشتفغ ٚ 

ایٛاٖ ٞای ٚػیغ داس٘ذ. دِیُ ایٗ أش ایٗ اػت وٝ تٟٛیٝ دٚرشفٝ ٞٛا دس 

داخُ اتاق تا تاص وشدٖ پٙزشٜ ٞای سٚ تٝ حیاط كٛست ٔی ٌیشد ٚ 

ثی پیـأذٌی دس ایٛاٟ٘ا ػثة ػایٝ ا٘ذاصی ٔی ؿٛد ٚ ٔىاٖ تؼیاس ٔٙاػ

تشای اػتشاحت دس ػاػات غشٚتی وٝ اص ؿذت حشاست آفتاب واػتٝ 

ػاختٕاٖ ٞا اغّة تش سٚی ػىٛٞایی لشاس دادٜ ٔی  . [3]تاؿذؿذٜ، ٔی 

ؿٛ٘ذ ٚ یا تخؾ ٔؼىٛ٘ی رٟت ص٘ذٌی تشای ػاوٙیٗ دس رثمٝ اَٚ 

احذاث ٔی ؿٛد تا تتٛا٘ٙذ تاد تیـتشی سا رزب وشدٜ ٚ تاالتش اص سرٛتتی 

٘ضدیه تٝ ػط  صٔیٗ ٔی تاؿذ ٚ اوخش تٙاٞا داسای استفاع لشاس ٌیش٘ذ وٝ 

تؼیاس تّٙذ ٔی تاؿٙذ تا ٞٛا الیٝ تٙذی ؿٛد وٝ ٔشدْ تتٛا٘ٙذ دس الیٝ 

ٞای خٙه پاییٙی آٖ ػىٙی ٌضیٙٙذ ٚ پٙزشٜ ٞا ٚدسب ٞا تّٙذ دس ٘ظش 

ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ پٙزشٜ ٞا اغّة ػٝ ٍِٙٝ ای ٔی تاؿٙذ تٝ رٛسی وٝ 

 .[7]ایؾ اػتدٚ ػْٛ آٖ لاتُ ٌـ
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تٌاسثات سغَح هختلف در جذب تزرسی تاثیز  -4-3

 حزارت خَرضیذی

تشای ٔـخق وشدٖ ٔیضاٖ رزب پشتٛٞای خٛسؿیذی دس ػط  ؿٕاِی، 

رٙٛتی، ؿشلی، غشتی ٚ تاْ یه آصٔایؾ سا كمٛست ٔمی دٞمیٓ. دس ایمٗ     

آصٔایؾ یه ٔىؼة تٝ اتؼاد یه ٔتش سا دس ؿشایط الّیٕمی ؿمٟش الفمت    

دس ٞش رٟت ایٗ ٔىؼة، پٙزشٜ ای تٝ ؿىُ ٔشتغ تمٝ  لشاس دادٜ ٚ  ٞش تاس 

ػا٘تیٕتش دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ ٚػپغ ٔیضاٖ ا٘مشطی خٛسؿمیذی    80اتؼاد 

ٔاٞمٝ دس ٔماٜ ٞمای ٌمشْ ػماَ ا٘مذاصٜ        6رزب ؿذٜ دس یه تاصٜ صٔا٘ی 

ٌیشی ٔی وٙیٓ ٚ ٘تایذ سا تا یىذیٍش ٔمایؼٝ ٔی وٙیٓ. ٘تیزٝ حاكُ اص 

 .( آٔذٜ اػت2ایٗ آصٔایؾ دس رذَٚ)

هیشاى جذب پزتَّای خَرضیذی در سغح ضوالی، جٌَتی،  (2)جذٍل

 [4]ضزلی، غزتی ٍ تام

 

تا تٛرٝ تٝ ٘تایذ تذػت آٔذٜ دس ٔی یاتیٓ وٝ دس ایٗ الّیٓ رٟمت  

ٝ أىماٖ داسد تمٝ تشتیمة اص    واٞؾ رزب حشاست خٛسؿیذ تا آ٘زایی وم 

ػطٛت تاْ ٚ ػپغ رثٟٝ ؿشلی ٚ غشتی واػتٝ ؿٛد. تٙاتشایٗ اسرم  تمش   

اػت وٝ ػاختٕاٖ ٞا تٝ كٛست ؿشلی ٚ غشتی رشاحی ؿٛ٘ذ تٝ رمٛسی  

وٝ ػطٛت، ٔشتٛط تٝ رثٟٝ ٞای ؿٕاِی ٚ رٙٛتی اختلاف دادٜ ؿمٛد.  

یٝ دٚ اص رشفی، لشاس ٌیشی ػاختٕاٖ تٝ كٛست ؿشلی ٚ غشتی ایزاد تٟٛ

رشفٝ سا ساحتتش وشدٜ ٚ ایٗ ٘یض تاػج واٞؾ حشاست دس تٙما ٔمی ؿمٛد.    
الصْ تٝ روش اػت تا تٛرٝ تٝ ایٙىٝ رزب حشاست اص رشیك تاْ ٘ؼثت تمٝ  

دیٛاسٞا تؼیاس تیـتش اػت ، تا حتی إِمذٚس تایذ ػط  تماْ سا تمٝ سٚؽ   

ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی اص لثیُ لشاسٌیشی فساٞای ػاختٕاٖ دس رثمات تٝ رای 

 .شاحی فساٞا دس یه رثمٝ واٞؾ دادر

 هذل پیطٌْادی -5

تا ٍ٘شؽ تٝ ٘تایذ حاكُ اص تخؾ ٞای لثُ ٚ سػایت چٙیٗ ٚیظٌی 

ٞایی دس رشاحی ػاختٕاٖ دس الّیٓ ٔٛسد ٘ظش، رشحی پیـٟٙادی رٟت 

تٟثٛد ٚ تٟیٙٝ وشدٖ ٔلمشف ا٘مشطی دس ػماختٕاٖ تما  دس ٘ظمش ٌمشفتٗ       

ٔیضاٖ ػط  اؿغاَ ؿمذٜ   خلٛكیات فیضیىی ٔلاِ  ٚ ٔیضاٖ تاصؿٛٞا ٚ

دس رممشت  یىؼماٖ تمما خا٘مٝ ٔؼممىٛ٘ی ٔمٛسد ٔطاِؼممٝ دادٜ ؿمذٜ اػممت.    

 360ٔتشٔشتغ ٚ حزٓ اؿغاَ ؿمذٜ   129پیـٟٙادی ٔیضاٖ ػط  اؿغاَ 

( ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد 7)ؿىُٔتش ٔىؼة ِحاظ ؿذٜ اػت. ٕٞا٘طٛس وٝ دس 

 .ٔٛلؼیت صٔیٗ دس ػایت لثّی رشت ٔٛسد ٔطاِؼٝ ٔی تاؿذ

 

جْت تْثَد ٍ تْیٌِ کزدى هصزف اًزصی عزحی پیطٌْادی  (:7)ضکل

 [4]در ساختواى

 
پغ اص آ٘اِیض ٚ تشسػی رشت تٝ وٕه ٘شْ افضاس دیضایٗ تیّذس ٔیضاٖ 

ٔاٞمٝ ٌمشْ    6تاس ػشٔایـی ٔلشفی رٟت خٙه ػماصی ػماختٕاٖ دس   

( ٔی تاؿذ. دس كٛستی 8)ؿىُویّٛٚات تش ػاػتثا تٛرٝ تٝ  26784ػاَ 

 32592٘ی دس ٚضؼیت ٔٛرمٛد  وٝ ٔیضاٖ ا٘شطی ٔلشفی دس رشت ٔؼىٛ

دسكمذی   18ویّٛٚات تذػت آٔذٜ تٛد. وٝ ایٗ ٔیضاٖ چـٍٕیش واٞؾ 

دس ٔلشف ا٘شطی تٟٙا تا سػایت اكَٛ ٚ لٛاػذ پایٝ دس رشاحی ٔؼٕماسی  

 تذػت ٔی آیذ.

 

هیشاى اًزصی هصزفی در عزح هسکًَی در عزح  (:8)ضکل

 [4]پیطٌْادی

 تاْ غشتی ؿشلی رٙٛتی ؿٕاِی رثٟٝ

ٔیضاٖ ا٘شطی 

خٛسؿیذی رزب 
 (Kw.hؿذٜ)

14.95 16.41 24.79 24.71 281 
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ٛ  15ٕٞچٙیٗ ایٗ رشاحی دس یه سٚص ٌشْ تاػتا٘ی دس  الی دس رم

ؿمىُ  دٚ حاِت ٚضؼیت ٔٛرٛد ٚ پیـٟٙادی  آ٘اِیض ؿذ وٝ تا تٛرٝ تمٝ  

ویّمٛٚات تمش ػماػت     102.9(ٔیضاٖ ا٘شطی ٔلشفی رٟت ػمشٔایؾ  9)

دسكذ وماٞؾ دس ٔلمشف ا٘مشطی ٘ؼمثت تمٝ       20تذػت آٔذ ن ٔؼادَ 

 ٚضؼیت ٔٛرٛد ٔی تاؿیٓ.

 

 

هیشاى اًزصی هصزفی جْت سزهایطذر یک رٍس گزم  (:9)ضکل

 [4]َالیج 65ستاًی در تتا

دس رشت پیـٟٙادی تٝ دِیُ تاال تٛدٖ ػط  آتٟای صیش صٔیٙی ٚ سرٛتت 
صیاد ٞٛا، صیشصٔیٗ دس ایٗ ٔذَ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٘ـذٜ اػت. ِزا ؿاختٕاٖ 

اص رثمٝ ٕٞىف ؿشٚع ٔی ؿٛد وٝ ایٗ رثمٝ تیـتش تشای أٛس خمذٔاتی  

 ٚ ا٘ثاس ٔی تاؿذ. تٝ دِیُ ٔحشٔیت پٙزشٜ سٚ تٝ تیشٖٚ دس رثمٝ ٕٞىمف 

ٚرٛد ٘ذاسد ٚ تٟٛیٝ ٞٛا دس داخُ تٝ ػختی ا٘زاْ ٔی ؿٛد. یىی اص ایٗ 

٘ماط ضؼف دس رشاحی لثّی، لشاس دادٖ تٕاْ فسماٞا دس رثممٝ ٕٞىمف    

ٔی تاؿذ وٝ ٔا٘غ ایزاد پٙزشٜ تٝ ػٕت فسمای تیمشٖٚ ٔمی تاؿمذ ٚ دس     

٘تیزٝ تٟٛیٝ ٞٛا دس داخُ اتاق تٝ دِیُ تاصؿمٛٞای یىطشفمٝ تمٝ ػمٕت     

ػممختی كممٛست ٔممی ٌیممشد. رثمممٝ اَٚ دس رممشت حیمماط ٔشوممضی تممٝ 

پیـٟٙادی تٝ تخؾ ٔؼىٛ٘ی اختلاف دادٜ ٔی ؿٛد.  ٕٞا٘طٛس وٝ ٔی 

دا٘یٓ ایٗ رثمات اص سرٛتت ػط  ٚ وف صٔیٗ تٝ دٚس ٞؼتٙذ ٚ اتاق ٞا 

لاتّیت ایزاد پٙزشٜ ٞایی تضسي تٝ ػٕت حیاط ٚ ػمٕت خیاتماٖ ٔمی    

یؼش اػمتٛ تاػمج تٟٛیمٝ    تاؿٙذ. ِزا رشیاٖ دٚرشفٝ ٞٛا دس ایٗ اتاق ٞا ٔ

الصْ تٝ روش اػت وٝ تمٝ دِیمُ    ٔٙاػة اتاق ٚ واٞؾ حشاست ٔی ؿٛد.
آ٘اِیض وشدٖ تٙاٞا دس ؿشایط یىؼاٖ چٝ اص ٘ظش تاصؿٛٞا ٚ ػط  اؿغاَ ٚ 

دیٍش ٔٛاسد، ػّٕىشد تٟٛیٝ رثیؼی دس واٞؾ ٔلشف ا٘شطی ِحاظ ٘ـذٜ 

ػت ٚ لذست اػت. تا لشاس دادٖ پٙزشٜ ٞای دٚ رشفٝ دس رثمٝ اَٚ ٚ ػش

تاد تیـتش دس ایٗ رثمٝ تٟٛیٝ رثیؼی تیـتشی  دس ایٗ رشت پیـٟٙادی  

رٟت واٞؾ ٔلشف ا٘شطی  ٚخٙه وشدٖ كٛست ٔی ٌیشد.وٝ تا ِحماظ  

وشدٖ ایٗ ػأُ تٝ ػأُ لثّی ٔی تٛاٖ تٝ ػذد چـٍٕیشی دس وماٞؾ  

یىی دیٍش اص ٘ماط ضؼف دیذٜ ؿذٜ دس خا٘مٝ ٞمای    ٔلشف دػت یافت.

فت ف ٚرٛد حیاط ٔشوضی وٛچه دس تٙا ٔی تاؿذ وٝ ٔؼىٛ٘ی ؿٟش ال

دس الّیٓ ٞای ٌشْ ٚ ٔشرٛب تٝ دِیُ ا٘ؼذاد دس تٟٛیٝ دٚ رشفٝ ضشٚسی 

دس ایٗ الّیٓ چٙذاٖ ٔٙاػة ٕ٘ی تاؿذ. سرٛتت ػمٍٙیٗ ٞمٛا دس ػمط     

 حیاط اص چٟاسرشف تالی ٔی ٔا٘ذ ٚ تٟٛیٝ تٝ خٛتی كٛست ٕ٘ی ٌیشد. 
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اْ ؿذٜ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ تا ِحاظ وشدٖ پغ اص تشسػی ٞای ا٘ز

اكَٛ پایٝ دس رشاحی ٔؼٕاسی ٞش الّیٓ ٔی تٛاٖ واٞؾ چـٍٕیشی دس 
ساٞثشدٞای ػشٔایـی دس ایٗ الّمیٓ  ٔلشف ا٘شطی دس ػاختٕاٖ داؿت. 

اػتفادٜ اص تٟٛیٝ دس حذ آػمایؾ ٚ ػمایٝ ا٘مذاصی رٟمت رّمٌٛیشی اص      

٘ؼمثت تمٝ    فـمشدٜ   ایرزب ٘ٛس خٛسؿیذ ٔی تاؿذ. تىاسٌیشی رشت ٞ

كشت ٞای تاص ٚ ٌؼتشدٜ تاػج واٞؾ چـٍٕیشی دس ٔلشف ا٘مشطی دس  

ػاختٕاٖ ٞای ایٗ الّیٓ ٔی تاؿذ. تٟٛیٝ دس حذ آػمایؾ تمشای خٙمه    

وشدٖ افشاد اػتفادٜ ٔی ؿٛد دس ٘تیزٝ ٞش را وٝ ٔمذٚس اػت اص تٟٛیمٝ  

ٚ  تا تىاسٌیشی پٙزشٜ ٞای ٚالغ ؿذٜ دس رٟت تٙا اػتفادٜ ؿٛد دٚ رشفٝ

استفاع ػاختٕاٖ صیاد دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد تا تما الیمٝ تٙمذی ٞمٛا تتمٛاٖ      

ٛت تما لمذست   ٞٛای داؽ سا تٝ تیشٖٚ تٙا تخّیٝ ٕ٘ٛد دس ایٗ الّیٓ اص ػمط 

ا٘ؼىاع خٛسؿیذی تاال تایذ اػتفادٜ ؿٛد تٝ ٕٞیٗ رٟمت تٛكمیٝ ٔمی    

 ؿٛد اص سً٘ سٚؿٙذس ٕ٘ای ػاختٕاٖ اػتفادٜ ؿٛد.

ت پغ اص تشسػی ٚ ٔطاِؼٝ فالذ ٘ماط لمٛت  خا٘ٝ ٞای ٔؼىٛ٘ی ؿٟش الف

كشف اص اٍِٛ ٞای فسمایی ٔٛرمٛد    تمّیذروش ؿذٜ ٔی تاؿذ. دس ٘تیزٝ 

دس ایٗ خا٘ٝ ٞا ٚ ػٙاكش آٟ٘ا ٔؼمَٛ ٕ٘ی تاؿذ ٚ تایذ ٘ماط لٛت ٚ ضؼف 

آٟ٘ا سا ؿٙاخت تا تٝ اٍِٛی فسایی وٝ لاتّیمت ٔؼاكمش ؿمذٖ سا داؿمتٝ     

 تاؿذ دػت یافت.

رشاحی ٔؼٕاسی فساٞای ٔؼىٛ٘ی خا٘ٝ ٞای الفت  اكَٛ پایٝ ای وٝ دس

 تایذ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد تٝ ؿشت صیش ٔی تاؿذ:

  استفاع ػاختٕاٖ صیاد 

 ٓتاصؿٛٞا تّٙذ تا ػشم و 

  ٖٚرٛد ایٛاٖ دس ارشاف ػاختٕا 

 ٗاػتفادٜ اص سً٘ سٚؿ 

  دیٛاسٞا لطٛس 

 واٞؾ ػط  تاْ، رثٟٝ ؿشلی ٚ غشتی 

 ٝٚرٛد تاصؿٛٞای دٚ رشف 

 سختاٖ ٚ فسای ػثض رٟت تّطیف فسا ٚ ػایٝ ا٘ذاصیاػتفادٜ اص د 
 لشاس ٌیشی ػاختٕاٖ دس استفاع 
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