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  برخم تارثا شهاک یارب تدم هاتوک یاهدربهار
 یرهشقطانم رد ییامرگ ریازج

 7یلعحتف یجاح اسهم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،یرامعم و رنه هدكشناد ،یرامعم هورگ

 یضیف نسحم
 ناریا ،نارهت ،تعنص و ملع هاگشناد ،یرامعم و رنه هدكشناد ،یرامعم هورگ

 ناقهد هفطاع
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،یرامعم و رنه هدكشناد ،یرامعم هورگ

 94/47/۳397 :شریذپ رودص خیرات 79/24/۳397 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   ههک دهنهد یهم   ناهشن اهه صخاهش  رهضاح  لاهح رد و  تهساهتفرگ تروص يدایز ییاوه و بآ تارییغت ،نیمز ۀرک تایح لوط رد
  ياههت  خوهس رتهشیب فرصم و زبس ياهاضف شهاک ،ینیشنرهش شرتسگ .تساهتفای عیرست تعیبط رد رشب ۀلخادم اب یعیبط تارییغت
  دوهخ  نوهماریپ زا  رههش  ياوهه  دارهگ یتناهس  ههجرد  نیدهنچ هک ،تسا رهش زارف رب یترارح هریزج يامیلکورکیم هدنروآدیدپ ،یلیسف
  ههسیاقم  اهب ،راب نیتسخن هک دشابیم اکیرما و اپورا رد ریخا ياهشهوژپ رد یغاد رایسب عوضوم هدیدپ نیا .دنکیم رتمرگ (اهاتسور)
  نارهیا رد  هنافهساتم  اهما ، دهش  ماهجنا نآ  ياهه راهکهار  ههنیمز رد یعیسو تاقیقحت و دیدرگ حرطم نآ فارطا و ندنل رهش زکرم يامد
   ههک درهیگیم لکش یماگنه هدیدپ نیا .تساهتفرگن تروص هدیدپ نیا زا یشان تالضعم لح يارب يرامعم هنیمز رد یششوک ابیرقت
 . دهنهدیم يرهش تاسیسأت ریاس و اههداج ،اهنامتخاس هب ار دوخ ياج و دنوریم نیب زا یحطس یعیبط ياهششوپ زا يدایز دصرد
     رهیازج هدهیدپ داهجیا ثهعاب و  دهننک  یهم يراد هگن و بذج ار يدیشروخ يکرنا نباربانب و دنراد يرتمک شباتزاب ییاناوت حوطس نیا

 و یسررب فده اب هلاقم نیا اذل .دیامنیم داجیا رهش نوماریپ ياوه و رهش نورد ياوه نایم يدایز يامد فالتخا و دنوشیم ییامرگ
 ، یهترارح  رهیازج  داهجیا  رهب  اهه  نامتخاهس يامن رد دوجوم حلاصم شقن و نآ شهاک ياه هار ،یترارح ریازج رب رثوم لماوع تخانش
      حلاهصم نیزگیاهج و بهسانم حلاهصم زا یتهسیل ،  نبرهک راهشتنا و لیسگ ،بذج ،باتزاب لیبق زا دیدشت للع تخانش اب تسا ددصرد
  .دوشهتشادرب اهرهش رد ییامرگ ریازج برخم تارثا شهاک تهج رد یمدق ات دیامن هئارا هدنیآ ياهنامتخاس و اهرهش يارب دوجوم

 
 تدم هاتوک یرهشیزیرهمانرب ،نامتخاس هرادج ،زبس حلاصم ،تسیز طیحم ،ییامرگ ریازج :یدیلک تاملک
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 همدقم
- هداننک  فراصم اهرهش ،نادنورهش زاین عفر یارب رهش تادیلوت رانکرد .تسا ییارگفرصم اب دازمه ،ینیشنرهش تاذ
  رورام  هاب .دوشیم رتشیب فارطا عبانم فرصم یارب اهنآ عمط و زآ ،دنوشیم رت گرزب هچره هک دنتسه یلعفلاب یاه
  لاباق ریغ و هفرط ود برخم ریسم  ی رد اهنآ تاريا هک دناهداد لكش رییغت یاهنوگ هب یرهش یاهیگدولآ عون نامز
-هدروآرد  اداص  هاب نیمز هرک یور رب ار نامدوخ هلمج زا تایح یاههنوگ زا یرایسب یدوبان و گرم سوقان تشگرب
  یلیاسف  عباانم فرصم نایم نیا رد .تسین انشآ اهنآ اب تعیبط هک مینکیم دیلوت ییاهزیچ نامیاهرهش رد ام ٌالاح .تسا
  ااب . دانوریم شیپ یدوبان تمس هب ،عبانم نیا زا یرایسب هک هتفای شیازفا یدح هب ،یرهش یاهزاین هب خساپ تهج رد
  هرایخذ و  هدااتفا ماد  هاب  یعباانم  نیانچ رد  لااس اهنویلیم یط هک تساهدش دازآ یترارح و اهزاگ ،عبانم نیا ندنازوس
 و  بذاج  یاعیبط  یااه هاسورپ  هاک  تاسا  داایز  ناانچ امرگ نیا و اهزاگ نیا دیلوت تعرس و هزادنا ،مجح .تساهدش
 جاوما نداتفا ماد هب و بذج یارب یلماع ٌالاح یدیلوت یاهزاگ نمضرد .دشابیمن وگخساپ رگید اضف هب اهنآ ساكعنا
-یم تکرح ندش رتمرگ تمس هب زور هب زور گرزب هناخلگ  ی نوچ نیمز هک تسا یاهنوگ هب راک .دناهدش ییامرگ
 (Wong et al , 2009) .دنک
  لقاداح یدوز  هاب  دابای هامادا نانچمه رگا هک تسا یاهناخلگ یاهزاگ دیلوت ینیشنرهش هرود دیلوت نیرتريؤم نیاربانب
  یااه هانوگ  ااع ق  ناایم  نایارد . دراک  داهاوخ ینیبشیپ لباقریغ یاهینوگرگد راچد ار هرک نیا یور طایح یاههنوگ
  هدایدپ  ینیاشنرهش  هعاسوت  تادایدهت  نیراتگرزب زا  یاكی .دشدنهاوخ دوبان اهناسنا لسن هلمج زا ،تایح زا یناوارف
  هاب ار  دواخ یاج هک تسا نیمز ت س یعیبط یاهششوپ یدوبان شرتسگ زا یشان هدیدپ نیا .تسا" یترارح هریزج"
 ، هدایدپ  نایا  دروام رد هدش ماجنا تاقیقحت ساسا رب .دهدیم یرهش تاسیسات ریاس و اههناخراک ،اهنامتخاس ،اههداج
 و  داهد یام شیازفا ار حو س یامد و دتفایم ماد هب یرهش یاهنامتخاس یالبٌال رد ،رهش هب هدیسر دیشروخ رون شبات
 رد  اواه یامد ندش رتشیب ثعاب و دنهدیم تسد زا ار دوخ یامد رترید حو س نیا ،دوشیم رتدرس اوه هک ماگنه بش
  رثکاداح  شیاامن  ااب  هناباش  هدایدپ   ای رتشیب ار نآ رطاخ نیمه هب .دوشیم رهش هموح قطانم هب تبسن یرهش قطانم
  .(Che-Ani, et al. , 2009)دننادیم دارگ یتناس هجرد 47 ات یرادقم
 رد  عاضو  نایا  دوابهب  یاراب ، دانک یام  دایلوت  یداایز ییامرگ هجرد فالتخا یرهش یترارح ریازج ريا هكنیا هب هجوت اب
  یكینااكم یاهراكهار نامتخاس ینوریب یاه تمسق رد یلو تسا ییاههنیزه فرص هب زاین نامتخاس یلخاد یاهتمسق
 ثعاب مه هک تفرگ رظن رد ی یارش نینچ ندمآ دوجو هب زا یریگولج یارب لوصا یرسكی دیاب ،هجیتن رد .درادن دوجو
  یااه تماسق  ندراک   انخ  هاب طوبرم یاههنیزه مه و ددرگ نامتخاس ینوریب یاهتمسق رد یكیزیف شیاسآ طیارش
   .(1397 ،ناراكمه و یتمحر) دبای شهاک نامتخاس یلخاد
 و  دنواش یام  اهرهاش رد ییامرگ ریازج داجیا ثعاب یلماوع هچ هک دیآیم شیپ اهلاوس نیا دش هتفگ هچنآ هب هجوت اب
  هدانیآ یاهنامتخاس و ؟دنمادک یرهش ییامرگریازج یشهاک یاهیژتارتسا ؟دراذگ یم طیحم رب یتاريا هچ هدیدپ نیا
 ؟دندرگن اهرهش رد ییامرگ ریازج شیازفا ثعاب ات دنشابهتشاد دیاب یتاصخشم هچ تلاصم ثیح زا
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 قیقحت هنیشیپ
 رد  ندانل  رهاش  زاکرم دح زا شیب یامرگ هجوتم 7دراواه کٌال هكینامز ۳7۳7 لاس رد راب نیتسخن ییامرگ ریازج هدیدپ
 رد  ییاامرگ  رایازج  هوراگ  طاسوت  یعیاسو  تااقیقحت  سپاس .(Gartland, 2008)  داش حر م ،رهش فارطا اب هسیاقم
 ، دراس  یااه  مااب و  یرهاش  دراس  حو اس داجیا دننام ییاهراكهار و تساهدش ماجنا یلکرب رد عقاو سنرول هاگشیامزآ
  شیاب و ،دشابیم اكیرما و اپورا رد ریخا یاهشهوژپ رد یغاد رایسب عوضوم هدیدپ نیا .تشگ ه ارا هورگ نیا طسوت
   .دناهتخادرپ هلوقم نیا هب ،هتشذگ لاس دنچ رد یرتکد زت ت س رد ناونع اههد زا
  روتکااف و  ااهلیات زیاس ریيات مدع هجوتم دنداد ماجنا فلتخم تلاصم رب هک یددعتم تاشیامزآ یط سیروماتناس سویتم
  گانر  سااسارب ور هداایپ  تلااصم زا  یداداعت هعلا م زا .دندش یح س یاهامد رد زور رد تفاب و بش رد تلاصم گنر
 دیفس یاهلیات دور یم راظتنا هک رو نامه .دنتسه هیقب زا رتدرس نشور گنر یاهلیات هک دیآ یمرب رو نیا تلاصم ت س
   .دنرتمرگ گنر هایس یاهلیات هكیلاحرد هدوب رتدرس گنر
 ،11/4  هاب   ایدزن باتزاب ناوت اب دیفس هدش گنر یاههداج ،ناتسبات یهمین رد هک دنداد شرازگ زین شناراكمه و گِررب
 77  اابیرقت ./17  هاب   ایدزن  بااتزاب ناوت اب هدشن گنر یاههداج هكیلاح رد ،دراد دوخ فارطا طیحم اب یهباشم یامد
  .دندوب رتمرگ اوه زا دارگیتناس هجرد
 و یترارح هریخذ و سنج ریيات ،رت نییاپ وج رب نآ ريا و ور هدایپ یترارح یزاس هریخذ ناونع تحت یقیقحت رد اد اسآ
  زراط  هاب تلافسآ رد وج هبراشتنا و یح س یامد هک داد ناشن جیاتن .دندرک یسررب ار تلاصم وج هب بقاعتم یاهراشتنا
   .تسا کاخ و نتب زا رتشیب ییاهظحالم لباق
 ریيات و یرهش حو س رد هدافتسا دروم تلاصم یدنب هتسد هب هباشم یشیامزآ رد 0742 لاس رد نارگید و رپچلا لا ایل ون
  هداایپ تلاصم ییامد یاهراتفر اهنآ .تساهتخادرپ نیتناژرآ ازودنم رهش  شخ همین میلقا رد یترارح ریازج شهاک رد نآ
  یاسررب ASTM E 4۳37  تارراقم رد  هداش فیاصوت شور ساسارب ار اهنامتخاس یدومع یاهششوپ و اهلیات ،ور
 و IR  نیابرود هدافتسا اب نیاربانب .تساهدشهدروآ ( SRI ) تلاصم یدیشروخ شباتزاب صخاش تاررقم نیا رد .دندومن
   .دندرک یریگ هزادنا ار شبات نازیم و اوه یامد ،تلاصم ت س یامد ،رتموناریپ و لپوکومرت
  یزایر  هامانرب و  اایفارغج ناسانشراک و یسانشاوه هدكشهوژپ طسوت 4۳ ههد هب طوبرم ناریا رد شهوژپ نیا هقباس اما
  اذال ، تاسا هاتفرگنتروص هدیدپ نیا زا یشان تالضعم لح یارب یرامعم هنیمز رد یششوک ابیرقت و ؛دشابیم یرهش
 تاريا شهاک تهج رد ريوم یماگ ات دیامن ه ارا هدنیآ یاهنامتخاس یارب ار ییاهراكهار ات تسا ددصرد شهوژپ نیا
 ،دراد  راظن رد  شهوژاپ  نایا ، نیارباانب . درایگ تروص میلقا رییغت شهاک نآ هجیتن رد و ،اهرهش رد هدیدپ نیا برخم
  ااه نامتخااس تلاصم یارب ییاهرایعم و دهد رارق لیلحت و یبایزرا دروم هدنیآ تلاصم و یرامعم اب ار هدیدپ نیا ه بار
  .دنک یریگولج اهرهش رد ییامرگ ریازج برخم تاريا زا ات دیامن ه ارا هدنیآ یاههار و
 قیقحت یسانش شور
 ،    یاترارح رایازج راب ريوام لماوع تخانش و یسررب شهوژپ نیا زا فده ،هدش نایب شهوژپ ناونع رد هک هنوگنامه
   .تسا یترارح ریازج داجیا رب اه نامتخاس یامن رد دوجوم تلاصم شقن و نآ شهاک یاه هار
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       و تاسا نآ دااجیا راب ريوام لاماوع و ییاامرگ ریازج تخانش نوماریپ یرظن ینابم یسررب یانبم رب شهوژپ یروئت
   هاتفر رااک هب تلاصم شقن هب هجوت اب .تفرگ رارق شجنس کالم یترارح ریازج رب اهنآ ریيات هوحن و تلاصم تخانش
     یناابم  ای هاب ناوات   یام هداش مااجنا تاعلا م زا دعب نینچمه و یترارح ریازج تاریيات شیازفا ای شهاک رب امن رد
  .دیدرگ نیودت قیقحت یموهفم بوچراهچ نآ زا هدافتسا اب هک تفایتسد
     وان هالحم ناوانع هاب    انوپ هالحم و نیوزق رهش یترارح هریزج برخم تاريا شهاک رد تلاصم شقن یسررب یارب
  .تشگ باختنا ،دوشیم تفای نآ رد تلاصم زا ییٌالاب رایسب عونت هک یزاس

 
 نیوزق رهش هشقن رد کنوپ هلحم ییامناج :2ریوصت

 https://googlemap. com :عبنم

 :تسا ریز تروص هب شهوژپ ماجنا لحارم یلک یدنب میسقت  ی رد نیاربانب
 زا یترارح ریازج داجیا رب ريوم لماوع و هدوب هنیمز نیا رد هتفرگماجنا تاقیقحت دانسا و کرادم :یدانسا هعلا م (فلا
   .دیدرگ حر م فلتخم بناوج
 ی رهاش ی احارط و ی   راامعم ثاحابم هاجوتدروم تاعوضوم هلمج زا هدشباختنا عوضوم هک ییاج نآ زا :لیلحت(ب
 می ناداب  هاكنیا و ی رااکیزاوم زا یریگولج تهج ،تساهتفرگ تروص هنیمز نیا رد یتاقیقحت نامز رذگ رد و دشابیم
 ی   اسررب هاب تاسا  هاتفرگ ترواص  هانیمز ن ایا رد ییاهتیلاعف هچ و هدوب هجوتدروم دح هچ ات یسررب دروم عوضوم
 زا ی جارختاسا بلا م .تساهدشهتخادرپ یاههمان نایاپ ،تٌالاقم ،اهباتک نوچمه دوجوم کرادم رد عوضوم یهنیشیپ
   .تساهدرک نیمات ار دعب هلحرم رد قیقحت شور و دعب هلحرم هیلوا داوم شخب نیا
 ، اامن رد تلاصم یترارح تایصوصخ یسررب یارب روظنم نیمه هب و دراد یفیک– یمک یتیهام یلک روط هب قیقحت نیا
-    ترواص دواجوم تااناكما و شهوژاپ زا قیقد تخانش و نیشیپ یاهشهوژپ هعلا م هب هجوت اب بسانم رازبا باختنا
       یافرعم لیاصفت هاب ٌالااب رد هاک) زامرق نودام یترارح نیبرود و یرزیل رتمومرت تازیهجت و رازبا تیاهن رد و تفرگ
   .تفرگ رارق هدافتسا دروم ( تشگ
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 یرظن ینابم

 تسیز طیحم رب نآ تاریثأت و ینیشنرهش ،رهش هعسوت
 و کاخ ،بآ ،اوه تیفیک هب و دشابیم نتفرگرب رد و هرصاحم نامه ای encirclementیانعم هب «environment» هملک
 ی اشخب اهنت ،مینکیم یگدنز نآ یور رب ام هک یکاخ و میشونیم هک یبآ ،مینکیم سفنت هک ییاوه .دنکیم هراشا هریغ
  .(Thomas, 20074:7) دهدیم ناشن ار جراخ ناهج اب ام طابترا زا
  طیاحم  ااب  ااهنآ  لاباقت و  پرااعت  لاصاح و  یزوراما یاهرهش ل اسم نیرتیساسا زا یكی ،ی یحم تسیز تالكشم
   .(2۳ :۱3 ،هداز لیعامسا ) تسا یعیبط
  یاهااضف  راب  یدااصتقا  یااه تایلاعف و لقن و لمح یاهمتسیس ،عیانص ،اهنامتخاس طلست اب ًالاترورض یرهش هعسوت
  تایعمج  شیازافا  هاب رجنم هک یرهشاتسور یاهترجاهم شیازفا اب و نامز رورم هب ،طلست نیا و تسا هارمه یعیبط
  یااه یگدوالآ  زااس  هانیمز و  تاسا هاتفای  راییغت  تاعیبط رب رهش یگریچ لكش هب ،تسا هعسوت لاح رد یاهروشک رد
  لدااعت  ندرواخ  ماه  هاب و  تاعیبط و  نااسنا  ناایم لداعت مدع و یراگزاسان ،دنور نیا ةجیتن .دوشیم یرهش ةدرتسگ
  یااهانبریز و تامدخ دشر نیب بسانت مدع و اهنآ یاهیشاح قطانم و اهرهش رد تیعمج زکرمت .دوبدهاوخ متسیسوکا
  لیدابت  یتاشادهب تالكشم یاراد و هدولآ یاهناكم هب ار یرهش قطانم ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب ،یرهش
   .(۱17-917:9۳97 ،تسدربز) تسا هدرک
  نااهج  یگدوالآ  مرااهچ  هاس  لاماع و  ینااهج یژرنا مراهچ هس یاراد اهرهش هک اجنآ زا ،یرهش تسیز طیحم هلئسم
  .(Satterthwatt and McGranahan,2003)دوریم رامش هب یتایح یرما ،دنتسه
 طیحم رب یناسنا برخم رايآ طقف هن هک دهدیم ناشن ،هتشذگ ةهد ود رد ناهج تسیز طیحم تیعضو هب ارذگ یهاگن
  هایٌال  یگرااپ ، یتاسیز عونت شهاک ،یوج دیدش یگدولآ دننام یدیدج جنرغب و داح ل اسم هكلب ،هتفاین شهاک تسیز
 ، نآ فالتخم رايآ و یمیلقا دیدش تارییغت ،اهسونایقا بآ ت س شیازفا ،نیمز ةرک ندش مرگ و یاهناخلگ ةدیدپ ،نزا
 و هجوت نودب ،هتفرشیپ یاهروشک رد یداصتقا فلتخم یاهشخب یدوعص دشر و عیانص شرتسگ .تساهتفای شیازفا
 یتشادهب دیدش رايآ زورب و یعیبط یاهمتسیسوکا بیرخت بجوم ،تسیز طیحم تظافح هب طوبرم تاظحالم تیاعر
  اواه یاهیگدولآ .دناهتفرگ رارق هیوریب هدافتسا دروم و هدش بیرخت تدش هب اهلگنج .تساهدیدرگ اهروشک نیا رد
  رااچد  تداش  هاب ، دانک یام  لامع نیمز ظفاحم رپس ناونع هب هک نزا ةیٌال .تسا هدیدرگ اهیرامیب عاونا زورب بجوم
  یام  باجوم  ار راگید قطانم رد لیس و قطانم یخرب رد یلاسكشخ زورب هک یناهج شیامرگ ةدیدپ و هدیدرگ بیسآ
   .(1۳97:2 ،شیدنا زبس ناریدم حرط) تسا هدیدرگ رادیدپ ،دش
  یاتاسار رد ، تاعیبط زا  داایز  یرایگ  هراهب  یااهدمایپ نیرتمهم زا ،دش هراشا نادب ٌالاب رد هک یتالكشم یمامت ،ًالاتجیتن
 و  تاعیبط  هاب دنامسپ و یگدولآ ناوارف ریداقم ةیلخت هک دنتسه تامدخ و اهٌالاک فرصم و ناسنا یدیلوت یاهتیلاعف
 "  یرهاش یترارح ریازج" هب تسا ینیشنرهش شرتسگ تلع هب هک اه ینوگرگد نیا .تسا نآ ینیع دومن تسیز طیحم

 و  ددراگ یام  راب یرهش هموح قطانم زا شیب رهش یاوه ترارح هجرد شیازفا هب یرهش یترارح هریزج .دوشیم رجنم
  نداش  دراس و  اامرگ  رتعیراس نداد  تاسد زا هدیدپ نیا یلصا لیلد .تسا ماگنه بش رد رتشیب یلک روط هب توافت نیا
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  رهظزاداعب رخاوا رد ییامد توافت نیا ٌالابریوصت رد .تسا یرهش مکارتم قطانم هب تبسن رهش هموح قطانم رد حو س
  حال اصا  هاب یرهش قطانم رد شیپ اه تدم زا .دوبدهاوخ رتٌالاب رایسب ماگنه بش ییامد توافت نیا هک هدشهداد ناشن
 رد . دواشی  ام نااشفارطا طی احم زا رتمرگ اهرهش یاوه یامد نآ رد هک ی یارش .دناهداد خر یترارح ریازج یاه هدیدپ
    فاراطا راكب و زااب قطانم هب تبسن یرهش قطانم یترارح یوگلا رد رییغت نیمه ،رصتخم یملع فیرعت  ی رد عقاو
  .( .(Montavez et al,2000 دنمانیم ((یرهش یترارح هریزج)) ار اهرهش

 
  یترارح ریازج تاصخشم :1ریوصت

 9397 ،یدم و یلضف :عبنم

  هاكلب ، دنواشیمن دارفا رد یترارح شیاسآ نیمات مدع طیارش ندمآ دوجو هب ثعاب طقف یترارح ریازج هک مینادب دیاب
 گرم یتح و یمومع تمالس رب یدج تاريا اوه یگدولآ شیازفا و زکرمت رد اه نآ شقن و اه نآ یٌالاب ترارح هجرد
 و  یالخاد  یاواه  تایفیک  بایرخت  قایرط زا  ینااسنا  تاسیز طیحم رب یترارح هریزج عقاورد .دراد نادنورهش ریم و
  دایدهت و بآ  تایفیک شهاک ،یرهش رتهدرتسگ داعبا رد و انب  ت دعب رد یژرنا فرصم شیازفا ،اهنامتخاس یجراخ
   .دراذگیم یریذپان ناربج تاریيات یمومع تمالس
 نآ یاهیگژیو و ییامرگ ریازج
  رادایاپ  هعاسوت  لااح رد و  یتعناص  نااهج شرتسگ هب ور یاهرهش زا یفلتخم طاقن رد هزورما یترارح ریازج هچرگا
  دانریز  حراش  هاب یکرتشم یاهیگژیو یاراد یلک روط هب اهنآ اما ؛دنتسه لكش و دعب رد ییاهتوافت یاراد و هتشگ

(Gartland,2008).  
  لاباق  رایغ  هااگ و  رات هدایچیپ ،زیامتم یراتفر یوگلا و هدوب رتمرگ رهش فارطا ییاتسور و ركب قطانم اب هسیاقم رد •
- مراگ  بااتفآ  بوراغ زا دعب و زور رخآ تاعاس رد ٌالومعم .دنهدیم ناشن دوخ زا زور هنابش لوط رد یرتینیب شیپ
   .دنراد ار طیارش نیرت نخ باتفآ عولط زا دعب یمک و طیارش نیرت
 ار  دواخ  داح نیرتشیب (داب نودب) مارآ یاوه و بآ و فاص نامسآ طیارش رد حو س و اوه ترارح هجرد شیازفا •
   .دشابیم اراد
  نااسنا  حو اس رد  رتاشیب  تراراح  بذاج  لایلد  هاب رما نیا ،دنوشیم یرهش حو س رد امد شیازفا ثعاب ٌالومعم •
   .تسا یعیبط یاهششوپ هب تبسن یعونصم یاه طیحم حال صا هب ای تخاس
   .دنرتمرگ ٌالومعم رتهتفای هعسوت قطانم رتركب قطانم اب هسیاقم رد •
 فارطا هدروخن تسد قطانم هب تبسن رتٌالاب یاوه یامد •
 و  یاعیبط ی ااهطیحم هب تبسن یرتشیب ترارح هجرد یاراد یلک روط هب یترارح ریازج ،دش رکذ البق هک هنوگ نامه
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    ناوانع هاب فاراطا ییاتسور و ركب یاهطیحم و رهش یاوه ترارح هجرد توافت .دنتسه دوخ فارطا هدروخن تسد
-یم هدافتسا یترارح ریازج صیخشت و یریگ هزادنا یارب هصخاش نیزا ٌالومعم .دوشیم حر م یترارح هریزج تدش
  و رهاش نی اب یی  اامد تواافت ، ناهاگحباص رد .دراد ی تواافتم ری دااقم یزور هنابش هرود  ی لوط رد تدش نیا .دوش
 ی اامد شی   ازافا ااب زور لواط رد ییامد توافت نیا .تسا دوخ تیعضو نیرتمک رد نآ فارطا ركب یعیبط یاهطیحم
 حو  اس  هاک ی  ناامز ناامه  نایا .دسریم دوخ رادقم رثکادح هب بش لوط رد و هتفای شیازفا جیردت هب یرهش حو س
 یی اامرگ جاوما تروص هب یهاگنابش شباتزاب نیا .دنشابیم زور لوط رد هدش هریخذ ترارح شباتزاب لاح رد یرهش
  .دریگ یم تروص دنلب یاه جوم لوط اب
  تلااصم  صاواخ  هالمج زا  رهاش  هدانهد لكاش  یااه هدوات یكیزیف تایصوصخ زا یخرب هب نامز نیا یلک روط هب اما
  شبااتزاب  یرتاشیب تعرس اب ار ترارح اه نآ رد هدافتسا دروم تلاصم هک ییاهرهش رد .دراد یگتسب یرهش ینامتخاس
  ااب  تلااصم  دواجو  ااب  هاک  یلااح رد . داتفایم قافتا باتفآ بورغ زا دعب تاعاس نیلوا رد امرگ جوا ٌالومعم ،دننکیم
  تااعلا م رد .دشاب باتفآ عولط یاهیكیدزن رد امرگ جوا تاعاس تسا نكمم-رجآ و نتب ریظن-نییاپ رشنزاب تعرس
  رایازج یفنم تاريا دیدشت رب اه نآ ریيات و حو س یامد ،متسیب نرق زا شیپ یاهرهش طیارش هب هجوت اب هتفرگ تروص
   امک  ااب ار  هدایدپ  نایا  دنتاسناوت  نااققحم  متاسیب  نراق رد راب نیلوا یارب هكنیا ات .دوبن هجوت دروم نادنچ یترارح
 (Gartland,2008) .دننک هدهاشم ییاوه یاه سكع

 رد  یرتاشیب  تاراییغت زور  لواط رد . تاسا یترارح ریازج رد لومعم یاهیگژیو زا رگید یكی رتمرگ یرهش حو س
 رد زور لوط رد اهیزاسفک و اه-ماب ریظن ،یرهش حو س زا یرایسب .دوشیم هدید اوه یامد هب تبسن حو س یامد
 ی رهاش حو س ،ماگنه بش .(Gartland,2008)دنتسه دوخ فارطا یاوه زا رتمرگ دارگ یتناس هجرد 41 ات 12 دودح
 . دنواشی ام ی   هاگناباش تاعااس رد رهاش ی اواه ی اامد شی  ازافا ثاعاب و دننک یم شباتزاب ار هدش هریخذ یامرگ نیا
  لااس  مراگ  لواصف رد یتح و هدرک بذج یرتمک یامرگ ٌالومعم یهایگ یاه ششوپ رگید و نمچ ،ناتخرد ،سكعرب
  .دنتسه حو س رگید زا رت  نخ
 ییامرگ ریازج داجیا لماوع

  ار یاترارح تیفرظ شیازفا و یریخبت تدورب شهاک ،یژرنا لداعت ،هنیمز نیا رد هتسجرب رگشهوژپ ود دنلتراگ و 7اکا
         یمیهاافم هاب تاسا زااین نآ لابق ااما ؛دراک میهاواخ هراشا اهنآ هب لیذ رد هک؛دننادیم یترارح ریازج داجیا لماوع زا
   .میزادرپب یژرنا لداعت نوچمه
  یاانبم  راب  یژرانا لداعت .دهدیم تیضوت ار نیمز حو س رد یژرنا لاقتنا یگنوگچ یژرنا لداعت هلداعم :یژرنا لداعت
 .دهدیم تلاح رییغت رگید لكش هب یلكش زا هكلب دوریمن نیبزا زگره یژرنا دیوگیم هک تسا  یمانیدومرت لوا نوناق
  یاامرگ  اای یدیشروخ یاهشبات طسوت هدش بذج یژرنا هک تسا ینعم نیدب نیا نیمز یور رب دوجوم حو س یارب
  حو اس فارطا تبوطر ریخبت ثعاب ای ،هدش لقتنم ت س نآ فارطا یاوه هب ای .دهدیم تلاح رییغت ،یناسنا هدش دیلوت
 (gartland,2008) .تسا ریز تروص هب یژرنا لداعت هلداعم .دوشیم هریخذ حو س رد ای و دوشیم

                                                           
1. ooka 
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  نارسنا  یارمرگ =  تراررح  یزارس  هرریخذ+ ریخبت ی هلیسو هب ترارح لاقتنا+ تفرمه هلیسو هب ترارح لاقتنا"

 "نآ رد هک یتروص هب یتفایرد صلاخ شبات+زاس
 لاقتنا نازیم .اوه ریظن لایس مسج  ی هب بلص مسج  ی زا یژرنا ییاجباج ینعی تفرمه قیرط زا ترارح لاقتنا •
  .دراد میقتسم ه بار داب تعرس اب تفرمه قیرط زا
  دواجوم بآ عقاو رد .تسا بآ راخب هلیسو هب حو س زا هتفای لاقتنا یژرنا ،ریخبت هلیسو هب ترارح لاقتنا زا روظنم •
  سواسحم   یاامد شهااک  بباس  هاسورپ نیا .دوش یم رفسمتا دراو و هدش راخب یدیشروخ یژرنا نتفرگ اب حو س رد
   .دوشیم طیحم
 زا ار  یرتاشیب ترارح دنرداق دایز 7یترارح تیاده اب تلاصم .دراد یگتسب تلاصم یگژیو هب یترارح یزاسهریخذ •
  .دننک هریخذ دوخ رد ار ترارح زا یرتشیب رادقم دنناوتیم ٌالاب 2یترارح تیفرظ اب تلاصم و دنهد روبع دوخ
 و  هرایغ و ااهلیبموتا ،اهنامتخاس زا معا یناسنا تٌالوصحم طسوت هدش دیلوت یامرگ عقاو رد زین زاس ناسنا یامرگ •
 ريوم یلماع دناوتیم و تسا دایز رایسب زاس ناسنا یامرگ دیلوت نازیم یرهش مکارتم قطانم رد .دشابیم مدرم دوخ هتبلا
   .دشاب یترارح ریازج دیدشت و دیلوت تهج رد
   هداش بذاج ی ااه  شباات  هاب  تباسن نیمز زا هتفای راشتنا یاهشبات توافت زا تسا ترابع یتفایرد 9صلاخ شبات •
 (Ashare,2009) .نآ طسوت

  شهااک  نایا .دناهدش رتمک و مک هتفر هتفر یهایگ یاهششوپ ،یرهش هعسوت موادم شیازفا اب :یریخبت تدورب شهاک
 و  یزادانا  هیااس . تاسا  یرهاشی ااه  طیاحم رد  یرایخبت شیامرس شهاک ینعم هب ،یهایگ یعیبط یاهششوپ نازیم رد
  یااه شاشوپ  نازایم  شهااک ، یالک روط هب .تسا یعیبط یاهششوپ طسوت یزاس نخ مزیناكم ود یریخبت شیامرس
 یام  قطاانم نآ  یاواه ترارح هجرد شیازفا ثعاب رما نیا هک هدش اه نآ رد ریخبت نازیم شهاک ببس اهرهش رد یعیبط
  .دوش
  اامرگ  یزااس  هرایخذ رد تلاصم تیمها یاراد یگژیو ود یترارح تیفرظ و یترارح تیاده :یترارح تیفرظ شیازفا
 یترارح تیفرظ اب تلاصم هک یلاحرد .دنراد دوخ نورد ترارح تیاده هب لیامت ٌالاب یترارح تیاده اب تلاصم .دنتسه
 نیزا یبیکرت .دنراد دوخ هدوت رد امرگ یزاس هریخذ هب لیامت دوخ نورد رد ترارح تیاده و تکرح ندرک دنک اب ٌالاب
 یگنوگچ صیخشت یارب مهم صخاش  ی بیرض نیا (gartland,2008) .دنیوگیم ییامرگ ذوفن بیرض ار یگژیو ود
-نآ یترارح تیفرظ هب یترارح تیاده میسقت لصاح تلاصم و ماسجا ییامرگ ذوفن بیرض .تسا تلاصم رد امرگ ذوفن
  .(laid,2005) دشابیم اه
 و دسرب تلاصم زا یرتقیمع یاه هیٌال هب دناوتیم امرگ هک تسا رما نیا هدنهدناشن ییامرگ ذوفن بیرض زا ییٌالاب رادقم
  نیداب  ییاامرگ ذوفن بیرض مک رادقم ،سكعلاب و ؛دنامیم تباي یرت شیب نامز تدم تلاصم ترارح هجرد ،هجیتن رد
 (Gartland,2008) . دواشیم جراخ مسج نآ زا تعرس هب امرگ و هدش مرگ تلاصم زا کزان هیٌال  ی طقف هک تسا ینعم

                                                           
1. Thermal Conductivity 
2. Heat capacity 
3. Net radiation 
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  تماس هب کاخ ریظن ،دنوشیم تفای تعیبط رد هک یحلاصم زا هچره تلاصم ییامرگ ذوفن بیرض ،یمومع تروص هب
  ٌالااب رایسب ییامرگ ذوفن بیرض اب یحلاصم زا یرهش قطانم ،نیاربانب ؛دوشیم رتشیب میوریم رشب تسد هتخاس تلاصم
  .دوشیم هنابش شباتزاب تعرس نینچمه و زور رد ترارح بذج شیازفا ثعاب رما نیا .دناهدشلیكشت
 تیعمج و هزادنا ،یرهش راتخاس ،اهرهش یعیبط لكش نوچمه یرگید یماوع هنیمز نیا رد هتفرگ تروص تاعلا م اب
 و یرهش یاهتیلاعف و اهیربراک ،یهایگ ششوپ ،هدش هتخاس طیحم مکارت ،یرهش هسدنه ،یسانشاوه ،ایفارغج ،رهش
   .دنشابیم اهرهش رد یترارح ریازج لیكشت یارب راذگریيات لماوع زا زین تلاصم
 یترارح ریازج یفنم تاریثأت شهاک یاه هار
  رایظن یلماوع نایم نیا رد .تساهدیدرگ اوه رد امرگ راشتنا و یژرنا فرصم شیازفا ببس ،اهرهش رد تیعمج شیازفا
- یام شیازفا ار رهش یلک یامد و هدش رما نیا ريا دیدشت و نداتفا ماد هب ببس یرهش هسدنه و یدیشروخ یاهشبات
  .دنهد
 ی رهاشتسیز طیحم رب هدیدپ نیا برخم و یفنم تاريا شهاک یارب یهار نتفای ،دنکیم هولج مهم نایم نیا رد هچنآ
  فای ط هاب ی اترارح  رای  ازج رايا شهااک تهج رد تامادقا یزاسهدایپ .تسا اهرهش رد شیامرس داجیا هب رتشیب زاین و
 و ی راامعم ،ی رهاش ی احارط ،ی رهاش یزایر هامانرب  رایظن ی افلتخم یاههزوح رد و هتشاد یگتسب اهرتماراپ زا یعیسو
   .تسا یریگیپ لباق رظنم یرامعم
  نایا ، هوالاعب . دانراد  ینااهج  یاواه و بآ  راب  ماه و  یالحم میلقا یور رب مه یتبثم تاریيثت ،یشهاک یاهیژتارتسا
  شهااک ، یژرانا  فراصم شهاک ببس ،نینچمه و هدرک ینایاش  مک یرهش قطانم شیامرس هب دنناوتیم اهیژتارتسا
  رایز  یالک هتسد راهچ رد ناوت یم اراه راكهار نیا .دنوش اوه تیفیک شیازفا و یگدولآ شهاک ،یبآ عبانم زا هدافتسا رد
 :(7۳ :1397 ،یمرکادخ) دروآمهدرگ
 زاس ناسنا یامرگ شهاک -0 ،یرهش یحارط -9 ،یرهش درس حو س -2 ،یرهش زبس یاهیژتارتسا -7
 یرهش زبس یاهیژتارتسا
 زا  یاكی ،یناهج یاوه و بآ رییغت یویرانس رد 2ییامرگ یاهجوم شیازفا ینیبشیپ نینچمه و ینیشنرهش شرتسگ اب
 ،ی رهاش ی ااهطی احم ی اامد شی   ازافا تارايا شهااک و اهرهش رد یمیلقا یراگزاس داجیا یارب بسانم یاهیژتارتسا
  .( Skelhorn et al, 2014 & Santamouris,2001)تسا رهش رد زبس یاضف نازیم شیازفا
  نیمثات ی اراب ی  ژرانا فراصم نازیم نتفر ٌالاب ببس یرهش یترارح ریازج تدش شیازفا ريا رب هناتسبات یامد شیازفا
  یژرانا  بذاج  شیازافا ،نآ  عابت  هاب و  یگنیزباس شهاک تلع هب بلغا اه رهش رد رما نیا .دوشیم یشیامرس یاه زاین
  یتاماداقا  هالمج زا  یرهاش قطانم رد زبس یاضف زا هدافتسا ،نایم نیا رد .دریذپیم تروص حو س طسوت یدیشروخ
 Akbari) ) دانکیم ینایاش  مک یژرنا فرصم شهاک هب همادا رد و هدش یرهش حو س یزاس  نخ ثعاب هک تسا

et al,2001.  
 یامد شهاک تهج رد دنناوتیم یزادناهیاس و یریخبت تدورب قیرط زا یرهش قطانم رد یهایگ یاهششوپ ،عقاو رد
 رشن و راخب تروص هب بآ ندش دازآ هک تسا هسورپ  ی 9«قرعت-ریخبت »دنیآرف ،ه بار نیا رد .دندرگعقاو ريؤم رهش
  رواط  هاب و  تاسا بآ راخب هب یدیشروخ یژرنا لیدبت عون  ی عقاو رد ،هدیدپ نیا .دشابیم هایگ  ی رد ،اوه رد نآ
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 Dimoudi and)دوااشیاام اااهنآ فارااطا یاوااه و ناااهایگ یاااهگرااب رد شیامرااس تاراايا داااجیا ببااس ،یاالک

Nikolopoulo,2003 & Kontoleon and Eumorfopoulou,2010. ).  
    دواخ رد ار بآ هاک تاسانت ه  اب و تلافاسآ ریظن ریذپان ذوفن تلاصم ریيثت اب داضت رد ناهایگ رد قرعت – ریخبت دنیآرف
  ااب ناهایگ ،یریخبت تدورب رب هوالع .دباییم شیازفا اه نآ یامد و بذج ار یدیشروخ شبات تعرس هب و هتشادنهگن
   راب بااتفآ میقتسم شبات ذوفن شهاک قیرط زا رما نیا هک دنوشیم فارطا یاوه ندش رت نخ ثعاب زین یزادنا هیاس
  .( .Ip et al,2010 & Cheng et al, 2010)دریگیم ماجنا حو س یور
  یااهماب ،۱هدنز یاهراوید ،1زبس یاهامن ،0زبس یاهراوید زا هدافتسا نوچمه یهایگ یاهششوپ زا هدافتسا نایم نیا رد
- یام ینامتخاس سایقم رد نینچمه و یرهش یاه گنیکراپ ،یرهش کراپ ،یرهش سایقم رد .هریغو غلاب ناتخرد ،1زبس
   .دشابهتشاد اهرهش یامد شهاک رب یاهظحالم لباق تاریيات دناوت

 ۳یرهش درس حوطس

  نیامه  هاب و  دنواشیم رهش شوپجات هیٌال رد یریگمشچ ییامد تارییغت داجیا ببس ،اهرهش رد هدافتسا دروم تلاصم
- هداننک نییعت شقن و دنیآیم باسح هب رهش تسوپ عقاو رد یرهش حو س .دنرادروخرب ییٌالاب رایسب تیمها زا لیلد
  شیااسآ  طیاراش رب هک یرما .دنراد هدهع رب ار نآ فارطا طیحم و رهش نیب هدش داجیا یترارح تٌالدابت دنیآرف رد یا
  یهجوات  لاباق شقن امرگ راشتنا و یزاسهریخذ ،بذج رد حو س ییاناوت .تسا راذگريا رایسب اهرهش نانکاس یترارح
 و  هدواب  ذوافن  لاباقریغ و  هرایت ،اهرهش رد هدافتسا دروم حو س ،هزورما .دراد رهش رد حو س یامرگ هب یهدلكش رد
  بباس  هاک یرما .تساهدش اهنآ رد راشتنا نازیم شهاک و یدیشروخ یاهشبات بذج نازیم شیازفا ببس رما نیمه
  دواش یام یرهش قطانم رد یترارح ریازج ريا دیدشت و حو س فارطا یامد شیازفا نآ عبت هب و حو س یامد شیازفا
(Santamouris, 2013).  
 ، ااهشور  نایا زا  یاكی  هاک دناهتفای هعسوت و هدمآ دوجو هب یفلتخم یاهشور ،یرهش حو س یامد شهاک تهجرد
 رد  یهجوات  لاباق  شهااک  بباس  حو اس یامد شهاک اب تلاصم نیا .تسا یرهش حو س رد 3درس تلاصم زا هدافتسا
  هاجوت  دروام ، یاترارح  رایازج هدیدپ تاريا شهاک تهج رد ريوم لح هار  ی ناونع هب و هدش یترارح ریازج تدش
  خران  شیازافا ، یدیاشروخ  شباات فلتخم یاهفیط رد 47ساكعنا خرن شیازفا اب ،عقاو رد تلاصم نیا .دنریگیم رارق
 Synnefa et)  دنواشیم حو س ندش رت نخ ببس دوخ رد تبوطر تشاد هگن و ذوفن نازیم شیازفا و امرگ 47راشتنا

al,2007). هدراب  ماان  یااهرتماراپ زا   ای  راه  شاقن  یاسررب هب همادا رد ،دراوم نیا زا مادک ره راتفر رتهب کرد یارب  
   .تخادرپ میهاوخ حو س یزاس  نخرد
 حوطس یامد شهاک رد ساکعنا خرن شقن
 ًالٌالومعم رادقم نیا .دنکیم نایب یدیشروخ یاهشبات باتزاب رد ار نآ ییاناوت ،عقاو رد ت س  ی یامرگ ساكعنا خرن
  نیایعت  راب  هاچنآ ،یلک روط هب .تسا یریگهزادنا لباق (باتزاب نازیم نیرتشیب)  ی ات (باتزاب نازیم نیرتمک) رفص زا
  خران  ااب  حو اس رد . تاسا  ت اس نآ  طاسوت  هداش تفایرد یدیشروخ یاهشبات نازیم ،تسا ريوم ت س  ی یامد
  یاامد  راب  یریيثات و (دوشیم باتزاب شبات دصرد447) هدش باتزاب ًالامامت یدیشروخ یاهشبات  ی اب ربارب ساكعنا
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 رد ار  ریيثات  نیرتاشیب ، شباات دصرد 447 بذج اب رفص اب ربارب ساكعنا خرن اب حو س رد هک یلاح رد ،دنرادن حو س
  نازایم  دایاب  یرهاش  حو اس یامد رب یدیشروخ یاهشبات ریيثت لرتنک یارب ،نیاربانب ؛دراذگیم ت س یامد ندرب ٌالاب
  تلااصم  هاک  یژرانا خرن یریگهزادنا هلیسو هب نازیم نیا .درک لرتنک ار رهش (شبات پرعم رد) ییاهن حو س ساكعنا
   .(1442 ،نامه)دیآیم تسد هب دنهدیم باتزاب رتمونان 4412 ات 412 نیب یاهجوم لوط زا مادک ره رد

 
397 ،یمرکادخ:عبنم یرهش حوطس رد هدافتسا دروم حلاصم زا یخرب ساکعنا خرن :2 ریوصت 1 

  ٌالااب  ریواصت رد هک هنوگ نامه عقاو رد .دوشیم صخشم تلاصم یربز هجرد و گنر هب هجوت اب تلاصم ساكعنا خرن
  راما نیا و دنراد رارق یدیشروخ یاهجوم لوط ی رم هیحان رد یرتمک بذج نازیم نشور یاهگنر ،هدش هداد ناشن
  .دوشیم دیشروخ میقتسم شبات ریز اهنآ ندنام  نخ ببس

 حلاصم تفاب هب هجوت اب حوطس یامد هنازور نیگنایم :1 هرامش لودج
 (دارگیتناس هجرد) هنازور نیگنایم تلاصم تفاب تلاصم گنر تلاصم عون

 2/99 مرن دیفس نتب

 1/09 ربز دیفس نتب
 1/32 مرن دیفس رمرم گنس

 ۳/29 ربز دیفس رمرم گنس

 Doulos at al, 2004 :عبنم

 حوطس یامد شهاک رد راشتنا خرن شقن
  یحلااصم  راگا هک هدش صخشم و تفرگ رارق ثحب دروم لبق تمسق رد تلاصم ندرک رت نخ رد ساكعنا خرن دركلمع هوحن
  ااهنآ  نداش  نخ ثعاب رگید یوحن هب تلاصم رد راشتنا خرن اما ؛دنامیم رت نخ ،دنک بذج ار دیشروخ ییامرگ یژرنا رتمک
  .دنهدیم راشتنا دنلب جوم لوط اب ییاهشبات تروص هب ار دیشروخ زا یتفایرد یژرنا یلک روط هب تلاصم .دوشیم

  ااب و  هتاشاد ار دوخ زا نوریب هب یدیشروخ یاهشبات راشتنا رد یرتشیب ییاناوت ٌالاب راشتنا خرن اب تلاصم ،تقیقح رد
 رد ار  دانلب  جوام  لواط  ااب  یااه شباات ،مک راشتنا خرن اب تلاصم ،پوع رد .دننامیم رت نخ دوخ زا امرگ ندرک رود
 Santamouris et)  دواشیم تلاصم یامد شیازفا ببس هدش هریخذ یژرنا نیا و هتخادنا ماد هب دوخ یلوكلوم حو س

al. ,2013). تلااصم هکدوشیم هدافتسا « ی ات رفص» یددع هدودحم زا ساكعنا خرن دننامه زین راشتنا خرن نایب یارب  
   .تسا قداص زین هلئسم نیا سكعرب و هتشاد ار یتفایرد یژرنا یهمه رشن زاب ییاناوت عقاو رد « ی» راشتنا خرن اب
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 جیار حلاصم زا یخرب راشتنا خرن :2 هرامش لودج
 راشتنا خرن حلاصم راشتنا خرن حلاصم

 43/4 رجآ 94/4 موینیمولآ

 73/4 تشخ 02/4 ماب یارب موینیمولآ

 73/4 نتب 04/4  هدش هداد الج جنرب

 23/4 هشیش 00/4 تینارگ

 ۳۳/4 تلافسآ 9/4 نش

 03/4 کاخ 94/4 لكین

 23/4 رمرم گنس ۳2/4 هدش هداد الج نهآ

 ASHRAE,2009 :عبنم

 حوطس یامد شهاک رد یریذپذوفن شقن
- یام  لاقتنم دوخ قمع هب و هدرک بذج ار دیشروخ یامرگ ،تلاصم رد لخلخت نودب یترابع هب ای بلص راتخاس  ی
  یدیاشروخ یاهشبات تدش هک یتقو ،زور رخاوا رد .دزاسیم امرگ یزاس هریخذ یرتاب  ی تلاصم زا عقاو رد و دنک
  تلااصم ، ناایم  نایا رد . داننک یام رفسمتا هب هدش هریخذ یامرگ رشنزاب هب عورش بلص راتخاس اب تلاصم ،تسین دایز
  تلااصم  هاب  تباسن  یراتمک یترارح تیاده و یترارح تیفرظ ،دوخ راتخاس رد لخلخت دوجو ه ساو هب 27ریذپذوفن
  .(Ferguson, 2005) دنهدیم راشتنا رتعیرس ناسكی طیارش رد ار امرگ و هتشاد مکارتم
 ، تلااصم رد  اامد  شیازافا اب و هدرک روبع تلاصم نایم رد دوجوم جرف و للخ نایم زا بآ ریذپذوفن تلاصم رد ،هوالعب
 ، داشاب  رتاشیب  تلااصم رد  تابوطر  نازایم  هاچ  راه عقاو رد .دوشیم تلاصم یامد شهاک ببس و هدش راخب بآ نیا
  .(Yamagata etal, 2008) دوشیم رت نخ تلاصم و هدوب رتشیب یریخبت تدورب زا لصاح شیامرس
 یترارح هریزج تارثا هظحالم اب یرهش یحارط
  عایزوت نیا ،عقاو رد .تسا راذگريا رایسب یرهش یترارح ریازج دیدشت و داجیا رب رهش رد اهنامتخاس عیزوت یگنوگچ
  هاجیتن رد .دشاب رهش رد اوه شدرگ یگنوگچ و نازیم ،نینچمه و یدیشروخ یژرنا بذج نازیم هدننک نییعت دناوتیم
  لاباق یرهش یحارط رد رییغت هلیسو هب یدیشروخ یاهشبات و اوه نایرج ربارب رد رهش شنکاو هک تشاد ناعذا ناوتیم
 Ratti et al, 2003 ) .) تسا لرتنک
   یبایتاسد بباس  یرهاش یاهکولب هنیهب یبایناكم و یحارط .تسا یژرنا فرصم شهاک ،ه بار نیا رد هلئسم نیرتمهم
  رااب رد  شهااک  نایا . داهاک یام  اهنامتخااس یشیامرس راب زا رما نیا ،نآ عبت هب و هدش یدیشروخ یاهشبات هب بسانم
  یرهاش  یااه طیاحم ردCo2 و  یفااضا  یاامرگ راشتنا زا و هتشاد لابند هب ار یژرنا فرصم نازیم رد شهاک ،یشیامرس
 Futcher et al, 2013 ) .دش دهاوخ یرهش یترارح ریازج ريا شهاک ببس نالک سایقم رد هک یرما .دنکیم یریگولج

  هداننک  فراصم  تازایهجت  باسانم  تیریدام و یرهش یاهکولب هنیهب یبایناكم و یحارط ،ریخا یاههتفای هب هجوت اب (
 (Yamaguchi et al, 2007 ) .دوش رجنم 1742 لاس رد CO2 راشتنا رد یدصرد 7۱ شهاک هب دناوتیم یژرنا
 زاس ناسنا یامرگ
  تاساهرهش رد  دا از  یاامرگ بول مان راشتنا زا یریگولج ،یرهش یترارح ریازج تاريا شهاک یارب ییاهن یژتارتسا
 ، عاقاو رد  زااس نااسنا یامرگ .دوشیم دای زاسناسنا یامرگ ناونع هب نآ زا و هدش دیلوت یناسنا یاهتیلاعف طسوت هک
  یرواتوم  هایلقن  لیااسو  طاسوت یلیسف یاهتخوس فرصم و یتعنص یاهدنیآرف ،اهنامتخاس رد هدش دیلوت یتارارح
  هاب ، تاسا  رایگ  ماشچ  ًالالمااک  زااسناسنا یامرگ ی یحم تاريا ،رهش یتیعمج مکارت و هعسوت ت س هب هجوت اب .تسا
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  دانا هدراب  ماان  یاتارارح  رایازج  شرتاسگ و  دااجیا لماوع نیرتمهم زا یكی ناونع هب نآ زا تاعلا م یخرب هک یروط
(Hamilton et al, 2009 & Lehmann,2015).  
  راب تاو 41 ات 47 دودح رد یزیچ ،دشاب یمک رادقم تسا نكمم رهش رد هدش دیلوت زاس ناسنا یامرگ یلک نیگنایم
  نایا هک یروط هب .تسا توافتم یمک عاضوا ،یرهش زکارم ریظن مکارتم قطانم رد اما ،(Pigeon et al, 2007) عبرمرتم
 ؛(Heiple and Sailor, 2008)  تاسا  هاجوت  لاباق  رایاسب هک دسریم عبرمرتم رب تاو 4417 ات 4447 دودح هب نازیم
  یرهاش  یاتارارح  رایازج  تداش شیازفا و داجیا زا یریگولج یارب زاسناسنا یامرگ راشتنا شهاک و لرتنک ،نیاربانب
  یااه شاخب رد  یاشهاک  یااه یژتارتاسا  هاتفرگ  مااجنا  تااقیقحت ساسارب هک یروط هب .تسا ريوم و یرورض رایسب
  دانهد  شهااک  داصرد 40  اات 42  دوداح ار  زااس  نااسنا  یاامرگ  رااشتنا  نازایم  دانناوت یام  لاقن و لمح و نامتخاس
(Lehmann,2015).  
   لایذ رد لوداج بلاغ رد هک دشاب یم اکوا طسوت ،هتشگ ه ارا یترارح ریازج شهاک هنیمز رد هک یرگید یدنب میسقت
   .تسا هتشگ ه ارا

 یترارح ریازج شهاک تهج رد تامادقا:3 لودج
 فادها گرزب سایقم کچوک سایقم

  زبس ششوپ زا هدافتسا اه غاب و زبس یاه نیمز ظفح
 
 
 
 
 درس حو س

 ماب غاب و زبس ماب
 تخرد و نمچ اب اه هداج
 بسانم راتخاس اب داوم زا هدافتسا بآ ذوفن تیلباق اب تلاصم
 بآ ذوفن لباقریغ تلاصم
 ٌالاب یباتزاب تیلباق
 تسیلاتاکوتف
 بآ زا هدافتسا اهامنبآ و بآ
 یشاپ بآ
 هیاس رد یاهاضف زا هدافتسا اه قیچٌالآ و هدیشوپرس یاه نٌالاد
  یرهش یاه کولب یدنبركیپ هیوهت ریسم

 اه نامتخاس نامدیچ رهش هیوهت تهج رد هعسوت
 اه نامتخاس یدنبركیپ داب ریسم زا یریگولج ندناسر لقادح هب
 ندرک یتولیپ
  یژرنا فرصم رد ییوج هفرص فرصم مک لیاسو زا هدافتسا

 لقن و لمح تیریدم هعسوت زا یشان شیامرگ شهاک
 )ییوج هفرص(یژرنا هریخذ یگدنز  بس
 امرگ یزاس دازآ زرط حالصا یبآ هدننک  نخ یاه جرب
 )نیمز ت س ،ایرد ،دور(امرگ تسشن

 Ooka, 2010 :عبنم

 یژرنا فرصم لیلقت روظنم هب طیحم اب زاسمه یحارط

   حلاصم و ءازجا اب قباطم یحارط
 ، ییااه  یاگژیو نیانچ . دانراد  یرهاش ی ااه طیحم رد رد یترارح دركلمع رب یهجوت لباق شقن اهنامتخاس یاه یگژیو
  هاجرد دنچ نآ لصافالب یاوه یامد زا ،باتفآ پرعم رد حو س ترارح هجرد هک دننکیم ادیپ یرتشیب تیمها ینامز
 اب سامت لیلد هب داب شزو تهج رد اوه یامد ،دوشیم ییامرگ ریازج هب لیدبت هک ییاهلحم رد اصوصخم .دوش رتمرگ
  شیازافا ببس ،اوه یامد شیازفا .(Environmental Protection Agency, 2013 )دنکیم ادیپ شیازفا ،رتمرگ حو س
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 و ،زمرق نودام رشن و باتزاب رد تلاصم ییاناوت .دوشیم یاهناخلگ یاهزاگ راشتنا هجیتن رد و یشیامرس یژرنا فرصم
 و   بااتزاب یاگژیو  ااب تلاصمMarceau-VanGeem, 2007) .) تسا ريؤم اهنآ یامد رب ترارح بذج رد اهنآ ییاناوت
 ساكعنا بیرض ای SRI ،دریگبرارق درس تلاصم وزج یحلاصم هكنیا یارب .دنوشیمن بوسحم درس تلاصمزا ،نییاپرشن
 روط هب .دنراد 100 ربارب SRI دیفس حو س لباقم رد و 0 ربارب SRI ،هایس تلاصم ،لمع رد .دننکیم باسح ار نآ یشبات
  هاک  داهد  یام نااشن  تااقیقحت .( Akbari et al. ,2006 )دانراد نشور حو س هب تبسن یرتمک SRI هریت حو س ،یلک
   .دوشیم ناتسبات رد تلاصم لصافالب یاوه یامد و ت س یامد شهاک ببس ،درس یاهششوپ
 ، تاهج .دراد  یگتاسب  نآ یاترارح یاهیگژیو و گنر هب نآ زا دعب و نآ یریگرارق تهج هب ،همهزا لوا ،تلاصم یامد
  نتاشادهگن ،بذجرادقم ،یترارح مرج ،شباتزاب یاهیگژیو ،گنر ،دنکیم صخشم ار شبات نامز لوط و شبات تهج
 یام نییعت تماخض و یلاگچ ،هژیو یترارح تیفرظ اب ییامرگ تیفرظ ؛دنکیم صخشم ار یترارح یژرنا ندرک دازآ و
  .Bougiatioti (et al. , 2009: 83) تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا یقرش یامن رد هک دوش
   فایرعت یدوراف شباتزاب ای و کاخ ت س زا هتفای ساكعنا یدیشروخ یسیطانغمورتكلا شبات تبسن تروص هب ودبلآ
   زا یدیاشروخ عاشعشت نازیم و سنج ،ینیمز هضراع عون هب هتسباو نآ رادقم ودبلآ .(Tasumi, et al. , 2008)دوشیم
   نتفراگ راظن رد اب و عیسو سایقم رد ،نیمز ت س یور ماسجا ودبلآ نییعت یارب .دشابیم نیمز یور رب ماسجا یوس
    زا رااچان هاب اذال ، هتاشادن دوجو ماسجا یودبلآ ریداقم ینیمز یریگ هزادنا ناكما ،نیمز ت س فلتخم یاهیفارگوپوت
 هب یودبلآ ریداقم زا هدافتسا اب .Dujardin, (et al. , 2012 ) ددرگیم هدافتسا دروم نیا یارب رود زا شجنس یاهشور
       یربرااک فالتخم حو اس زا  ای راه رد صلااخ یتفایرد یژرنا توافت ناوتیم ،فلتخم یاهیربراک زا هدمآتسد
  .دومن نییعت ار یضارا
  یژرانا رد  ییواج  هفراص 40 %  اات 20 % ،نامتخاس رد رتٌالاب باتزاب ای ودبلآ شیازفا اب هک دادناشن هدمآ تسدب جیاتن
  هداش  مااجنا  تااعلا م .دوشیم ربارب 2 ات یژرنا فرصم رد ییوج هفرص ببس عیسو ت س رد رتٌالاب باتزاب و میقتسم
 ینوكسم یاهنامتخاس رد ٌالاب ودبلآ اب ششوپ زا هدافتسا اب یژرنا رد ییوج هفرص دصرد 41 ات 47 نیب هک دهدیم ناشن
  .(Gago et al. , 2013: 5) تساهدشهدید ادیرولف و اینرفیلاک
  هاب  هاجوت  ااب هک دنتسه یاهدیچیپ یاهیگژیو یاراد تلاصم هک تفرگ هجیتن ناوتیم ،دش هراشا ٌالاب رد هچنآ هب هجوت اب
 :تساهدشهتخادرپ تلاصم یاهیگژیو هصالخ هب ریز لودج رد .دنوش باختنا دیاب اهنآ

 حلاصم یگژیو:4لودج
 تاحیضوت   یگژیو 

 
 
 
 
  تلاصم

   .دراد سكع ه بار ت س یامد اب ودبلآ ودبلآ

 شبات تهج تهج
 شبات نامز لوط
 داب تهج

 ؛دنکیم صخشم ار SRI گنر
SRI 4 – هایس 

SRI 7 – دیفس 

SRI نشور > SRI هریت 

  یترارح مرج یترارح یاه یگژیو
 یلاگچ   .دراد یرتشیب تیمها یقرش یامن رد

 تماخض

 9397 ،ارعش :عبنم
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 ریز لوادج رد ،تساهدش هراشا نآ هب ٌالاب رد هک روط نامه هژیو یامرگ و ودبلآ ،شباتزاب بیرض ،SRI تیمها لیلد هب
 :تسا هدش جارختسا هکا و رفوهارف ینامتخاس یاهرتماراپ زا ریداقم نیا ،دناهدش رکذ

 

   اه گنر SRI :5 لودج
حلاصم % ودبلآ 'J/Kgc هژیو یامرگ   

گنس  40۳  41  

رجآ  41۳  41  

نتب  4۱3  70  

لگ  7۳97  17  

هشیش  40۱  1 
دنابولآ  41۳  41  

تلافسآ  423  42  

 Makido et al. , 2012: 164-165 :عبنم

 فلتخم حلاصم ودبلآ و هژیو یامرگ :6 لودج
SRI Reflective گنر 

 (GL) یور موینیمولآ  1۱ .4 ۱1
 (WH) دیفس رادرپس  21 .4 31
 (PW) دیفس یب ق  ۱۱ .4 31
 (LS) نشور گنس  41 .4 ۳1
 (BL) یبآ ییاواه  29 .4 20
 (ST) درز هب لیام یا هوهق  ۱9 .4 ۳9
 (AS)یرتسکاخ رتسکاخ  19 .4 40
 (BR) یا هوهق زنرب  ۳2 .4 32
 (GR)زبس  09 .4 ۱9
32 4. ۳2 

 
 (FG) یسخرس زبس

۱1 4. 9۱ 
 

 (AL)دنوملآ

 (SW) یفرب دیفس  1۱ .4 31
 (BS) یا هوهق گنس  00 .4 ۳0
۳1 4. ۱0 

 
 (CM)یزلف یسم

 (SR)یجنران زمرق  20 .4 10
 (HB)یردنب یبآ  ۳2 .4 30
 (HG ) یراكش زبس  ۳2 .4 32

 Makido et al. , 2012 :عبنم

    رد نآ نازایم هاک داسر یام دیشروخ زا یشبات یژرنا یرادقم نیمز ت س زا ه قن ره رب یسانش میلقا لوصا ساسا رب
     شاشوپ لوا هالهو رد یرهاش هعاسوت دنیآرف رد .دباییم رییغت دشهتفگ هک ی یارش ریاس و ییایفارغج پرع اب ه بار
  یرهاش یاهزاس و تخاس ریز هب اه نآ نیرتمهم هک دوشیم تارییغت شوختسد و هدید بیسآ تدش هب یعیبط یهایگ
   تلااصم سناج هب هجوت اب یرهش یاهزاس و تخاس .تسانتفای رارقتسا دنلب و هاتوک یاهانب اهنآ یور رب و ندمآ رد
  یژرانا رتشیب بذج هب ،رباعم حو س – اه نامتخاس ششوپ سنج و عون -اهزاس و تخاس تهج اهنآ رد هتفر راک هب
  هاجیتن رد و  ددراگ یمرهاش یودیبلآ دیدش شهاک ثعاب روکذم طیارش رگید فرط زا .ددرگیم رجنم یرهش تفاب رد
   .(9397 ،ارعش)دنامیم یقاب رهش ت س رد و دباییم شهاک دوش باتزاب وج هب دیاب نیمز ت س زا هک هدیسر یژرنا
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  نتاشاد     هاگن تایلباق و یریذاپ ذوافن نازایم ،(درس تلاصم دننام)راشتنا ،ساكعنا خرن یاراد بسانم تلاصم یلک رو ب
  ااه  نآ یاامد و هدراک بذج ار یرتٌالاب تبوطر ،دشاب رتشیب تلاصم یریذپ ذوفن هچره نیاربانب .دنتسه ییٌالاب تبوطر
   .(9397 ،ی رم) دیآیم رت نییاپ
  یاكیزیف  تااصخشم و یترارح دركلمع ساسارب ناوتیم ار تلاصم درس و جیار حلاصم یرهاظ تایصوصخ یسررب
 یاراد  هاک ددرگیم قالطا یحلاصم زا هتسد نآ هب" درس "تلاصم .دومن یدنبمیسقت مرگ و درس تلاصم هتسد ود هب اهنآ
  تلااصم  هاب " مراگ"تلاصم وحن نیمه هب .دشاب گنس و  ییازوم ،رمرم زا اهنآ سنج و هدوب نشور گنرو فاص ت س
  ااب  نیارباانب . دواش یام  قالاطا ، تلافاسآ و شرف گنس ،)گنس هولق(هزیرگنس سنج زا و گنر هریت و ربز ت س یاراد
  نامتخااس یشیامرس راب شهاک و ییامرگ هریزج ريا شهاک هب رجنم یرهش یاهاضف رد بسانم تلاصم تیحص باختنا
   .(9397 ،ی رم)ددرگ
 و  تماخاض اب تلاصم اب  یدزن یح س یامد ،دایز تماخض و یلاگچ و تایصوصخ و گنر و توافتم زیاس اب تلاصم
  یاترارح تایصوصخ و گنر روتکاف اذل .دشاب توافتم هدش هریخذ و بذج ترارح نازیم دنچره دنراد رتنییاپ یلاگچ
  .(Levinson R, et al, 2007 )دراد ت س یامد رد یدایز تیمها ،تلاصم یگدنباتزاب نازیم نوچمه
 هدنهد ساکعنا ششوپ اب حلاصم

  یاترارح  هرایزج  شهااک نآ لابندب و اوه و ت س یامد شهاک یارب ريوم یژتارتسا  ی یرهش تلاصم باتزاب شیازفا
 هاتوک جوم لوط شبات یجورخ نایرج ،یرهش حو س یدیشروخ باتزاب شیازفا اب(Carnielo,et al, 2013) .ددرگیم
  هاب یترارح شبات نآ عبت هب و دنکیم ادیپ شهاک حو س یامد ،هدش بذج یرتمک یترارح یژرنا ،دوشیم دایز وج هب
  رایاسب شیاسآ نازیم ندرب ٌالاب و عوب م هیوهت یارب یژرنا فرصم شهاک رد زین درس ماب زا هدافتسا .دباییم شهاک وج
   .تسا ريوم
 کیمورکومرت حلاصم

  یااه هانومن  ت اس  یاامد . دنواش یام  یدانب  میاسقت  موینااتیت  داقاف و  موینااتیت یاراد هتسد ود هب  یمورکومرت تلاصم
  اات 23/8 نیب  یمورکومرت تلاصم یارب ت س یامد طسوتم یترابع هب تسا جیار و درس تلاصم زا رتنییاپ  یمورکومرت

 48/5  اات 29/8 و  دارگیتنااس  هاجرد 44/6 ات28/1 درس تلاصم یارب رادقم نیا هكیلاحرد ،دشابیم دارگیتناس هجرد 38/4

 تبسن هب یرتنییاپ ت س یامد زین موناتیت یاراد  یمورکومرت تلاصم یفرط زا .تسا جیار تلاصم یارب دارگیتناس هجرد
  ریااس هب زین یرتشیب ساكعنا تلاصم نیا هک دهدیم ناشن اهیریگ هزادنا .دنراد مویناتیت دقاف  یمورکومرت یاه ششوپ
  شباات و  هداش  گانر یاب  زاین _  هاجرد 30 زا رتٌالاب _ زین رتٌالاب یاهامد رد و دنراد  یدزن زمرق نودام فیط رد تلاصم
  رثکاداح . داننک یام  بذاج ار  دیاشروخ شبات و هدوب یگنر ،رتنییاپ یاهامد رد هكیلاحرد دنیامنیم باتزاب ار دیشروخ
 زا  رتاشیب  تلااصم  نایا  یدیاشروخ  سااكعنا نازیم .تسا دصرد 22 گنریب هب یگنر زاف زا یدیشروخ شبات ساكعنا
   .(9397 ،ی رم)درادن اهششوپ رگید اب ییاهظحالم لباق توافت تلاصم نیا رشن نازیم اما دشابیم جیار و درس تلاصم
 هتفرشیپ زبس یاهنامتخاس رد زبس یژولونکت و حلاصم
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 ریذپدیدجت ،یتسیز داوم تروص هب هیزجت لباق ،تسیز طیحم رادتسود اهنآ اریز ،دناهدشهدناوخ مان نیا هب زبس تلاصم
  اای  یتاایح  تلااصم اهنآ نیتسخن هک دنوش میسقت هدمع شخب راهچ هب دنناوتیم زبس تلاصم .دنشابیم تفایزاب لباق و
- یام رارق یتسیز یاه یتسالپ و یتسیز یاهرمیلپ ،یعیبط داوم ،یتسیزتلاصم یدنب هقبط رد .دنشابیم یتسیز تلاصم
- یام  زباس تلاصم 1390) .،نمتا (دنشابیم اهراتخاس ونان و دنمشوه تلاصم ،اهتیزوپماک رگید هدمع هلوقم هس .دنریگ
   .اهتیزوپماک(0 داوم ونان(9 دنمشوه تلاصم(2  ینویب داوم و  یتویب تلاصم(7 .دنوش میسقت یلک هتسد 0 هب دنناوت
   .دهد یم ناشن ار زبس و تسیز طیحم رادتسود تلاصم عاونا  یكفت هب ریز لودج

 تسیز طیحم رادتسود و زبس حلاصم یدنب میسقت :7 لودج
 تعیبط رادتسود راتخاس اب ریذپدیدجت تلاصم لودج

صم
لا
ز ت
سی
یت

 ) 
ویب
ین

 )
 

 

 هریغ و MDF ،یربیت هتخت :بوچ
 یا هزاس تیلباق ندوب اراد و ٌالاب دشر تعرس :وبماب
 شتآ ربارب رد تمواقم ،توص بذاج ،راب لمحت یٌالاب تیلباق :جنرب یاه هتسوپ
 سر کاخ و ماخ تشخ
 طیحم تبوطر و امد لیدعت و زبس یاه راوید و زبس یاهماب داجیا :نمچ
 اهرمیلپویب
 قیاع داوم دیلوت :زلولس
 هدنرادهگن و )هریغ و  یمارس ،نامیس ( هدننک قیلعت ،بسچ دیلوت :نینگنیل
 اه بسچ عاونا یخرب ،اه شکور ،ریذپ هیزجت یاه  یتسالپ :رتسا یلپ
 تلاصم یدنب هتسب عیانص ،یشکهلول ،اه شوپ فک : یتسالپ ویب

صم
لا
ه ت

شو
دنم

 

وه
نمش

 – از امرت یاههرجنپ ، یمورکومرت یاهگنر ، یمروکومرت یاه هرجنپ :ییامرت شنکاو تلاصم د

 –  ی اتلووتت اب طبترم تلاصم :یرون شنکاو تلاصم

 ) .دوشیم هدافتسا هتفرشیپ زبس یرامعم رد هک صاخ یاههرجنپ رد (  یمورکورتكلا :) ییورین ( کرحم شنکاو تلاصم

ماک
وپ
یز

اه ت
 هریغ و ناوختسا ،بوچ یعیبط 

 یعونصم
 ) توافتم هنیمز زاف (

  . .و اه یمارس هشیش و هشیش :1 یكیمارس هنیمز اب تیزوپماک
 سالت ربیات ،هلول و زات ،ت ن عیانص ،اه هزاس ربا :7 یرمیلپ هنیمز اب تیزوپماک
 اضتاوه عیانص ،ینامتخاس یاهامن رد :8 یزلت هنیمز اب تیزوپماک

نان
 و

 هریغ و سر تارذ ونان ،فرومآ سیلیس ونان ،ٌالاب دركلمع اب نتب نتب و نامیس
 هریغ و قیاع ونان گنر ،بوچ و گنس یاه ششوپ ونان اهششوپ ونان
 هریغ و شتآ ربارب رد ظفاحم یاههشیش ،یژرنا هدننک لرتنک یاههشیش ،هدنوش زیمت دوخ یاههشیش اههشیش ونان

 9397 ،راكبآ :عبنم

   یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگهجیتن
   تاسیز یااه  یگدوالآ شیازافا ثعاب ینیشنرهش شیازفا و اهرهش هعسوت هک تسا نآ هدنهدناشن هدش ماجنا تاعلا م
      قطاانم رد یاتارارح رایازج شیادایپ هاجیتن رد و امد شیازفا ثعاب هدش دیلوت یاهیژرنا یفرط زا و هدیدرگ ی یحم
   .تساهدیدرگ یرهش
  هتاشابنا و  بذاج ار  زامرقنودام و یدیشروخ یاهوترپ ،دناهتفرگ رارق هدافتسا دروم یرهش یاهطیحم رد هک یحلاصم
 وترپ راشتنا و یدیشروخ یاهوترپ باتزاب زا یشان اتدمع زین طیحم رد یترارح لداعت .دنهدیم لاقتنا وج هب و دننکیم
 و تفایرد شهاک رد یمهم شقن رهش یهتسوپ تلاصم هک تسانعم نیدب نیا .تسا نوماریپ طیحم هب تلاصم زمرقنودام
  یاترارح دركلمع یدنبهقبط تیمها زین شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن .دنراد یرهش طیحم هب نآ لاقتنا و ترارح هریخذ
  .دهدیم ناشن ار ،یرهش رادیاپ هعسوت رتیلک یترابع هب ای و هاگتسیز هعسوت تهج رد یجراخ هتسوپ تلاصم
  لاح هار نیرات باسانم هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ییامرگ ریازج هدیدپ شهاک یارب ییاهلح هار نتفای یپ رد ناققحم
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   .دشابیم یمیلقا یاهنامتخاس یرامعم یحارط
  ناایم رد . داشاب    یام یرهاش یااهانب یااههرادج رد صوصخب تلاصم هب هجوت یرامعم نیا یاهصخاش نیرتمهم زا
   .دنشاب-یم هدشهتخانش تلاصم نیرتبسانم زبس تلاصم و درس تلاصم ؛ هدشهتخانش تلاصم
  ییاامرگ ریازج تدش زا ناوتیم دیدج یرامعم و یزاسرهش رد اهنآ یریگراكب و بسانم تلاصم تخانش اب نیاربانب
   .تساک
 :دومن یدنب هتسد ریز یموهفم بوچراهچ بلاق رد ناوتیم ار نیا رد هدش نایب تاعالطا یلک رو ب

 
  یموهفم بوچراهچ :1رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

  .دیدرگ باختنا نامتخاس یجراخ هتاسوپ تلااصم زا اتدمع ،شیامزآ نیا رد هعلا م دروم تلااصم
   ،تلافااسآ ،نتب لمااش هنومن تلاااصم
 تفاب اب و هایس و درززمرق ،یرتاسکاخ ،وافتم تطاس گنر اب نمچ و  ییازوم ،گناس ،شرفگناس
 یامد یریگهزادنا یارب .دنشابیم حرط اب هتسجرب و نشخ و راومهان ،فاص حو س اب ،وافتم تطاس
 رد .دیدرگ هدافتااسا هعلا م دروم تیاااس یكیدزن رد دوجوم یاههنومن زا ،تلافااسآ و نمچ تطااس
 جیاتن هک تفرگ رارق هعلا م دروم تلااااصم ییامد لداعت رد اهلیات زیااااس ریيات نیاااشیپ یاهشهوژپ
   دشاب یم زور لوط رد تلاصم تطاس یامد رب زیااس ریيات مدع زا یکاح اه یریگ هزادنا
 تشون یپ

1. Luke Howard 
2. Thermal waves 
3. Evapotranspiration 
4. Green walls 
5. Green facade 
6. Living walls 
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7. Green roofs 
8. Cool urban surfaces 
9. Cool materials 
10. Albedo 
11. Emissivity 
12. Roughness 
13. Permeable materials 

 عبانم
 "یرهش یترارح ریازج ريا شهاک رب یرامعم یحارط یاهراكهار یسررب " ،(1397) اضردمحم ،ناینامب ؛نیهاش ،یردیح ؛یدهم ،یتمحر

  .1397 راهب 7 هرامش 37 هرود / ناریا یژرنا هیرشن
 ،ناسنا یللملا نیب سنارفنک ،تسیز طیحم یگدنیٌالآ نازیم و یژرنا فرصم شهاک تهج رد نآ دربراک و زبس تلاصم ،(9397) یلع ،راكبآ

 رهش و نارمع ،یرامعم
 ،    نارامع یاللملا نیاب سنارافنک ، یژرانا فرصم و یرهش یترارح ریازج شهاک یاه دربهار یبایزرا ،(9397)نیسح ،یدم ،یدهم ،یلضف

  .یرهش رادیاپ هعسوت و یرامعم
    نامزااس یتاسیز طیاحم یبایزرا رتفد ،اهراكهار و اه شلاچ ،ناریا رد یتسیز طیحم تاريا یبایزرا دنور یسررب ،(7397) اضریلع ،یتمحر

  .1 هرامش ،موس لاس ،هعسوت و تسیز طیحم ،تسیز طیحم تظافح
  یلاصا   ناابز هاب راشتنا خیرات (نازارهم :نارهت) یرهز اراس همجرت ( ،هتفرشیپ یژولونكت و تلاصم اب زبس یرامعم (7397 ( نامثع ،نمتا

4742.  
   ییاامنهار هاب ، داشرا یسانشراک همان نایاپ ،ییامد تارییغت ساسا رب نامتخاس یحارط رد یرهش هتسوپ تلاصم شقن " ،9397 ،ههلا ،ی رم

  .نارهت رنه هاگشناد یزاسرهش و یرامعم هدكشناد ،یتشهب نیسح رتکد
 یرامعم دشرا یسانشراک همان نایاپ"یرهش یحارط دركیور اب یمیلقا تارییغت رب یرهش مرف راذگریيات لماوع یسررب "9397 ،هلعش ،ارعش

  .زکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،نایباهش نایوپ رتکد ییامنهار هب
   و شزوامآ تانواعم ،  تاسیز طیاحم تظافح نامزاس ،ینارمع یاه حرط ی یحم تسیز تاريا یبایزرا ،(1۳97) شیدنا زبس ناریدم حرط

  .3 هرامش ،یناگمه شزومآ و تمراشم رتفد ،شهوژپ
  .نارهت ،یرامعم و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلا م زکرم تاراشتنا ،لوا پاچ ،رهش هزادنا ،(9۳97) رایدنفسا ،تسدربز
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