
 www.cpjournals.com                                                                                                       وطزیٍ عمزان ي پزيصٌ                                          

 

 8938 دی  ،8ؿٕاسٜ   ، اَٚػاَ 

 
 

11 

 

11 

 

 

 
 

 َای سبش گستزدٌ بٍ عىًان ابشاری ارسیابی حزارتی سمف َای تجذیذ پذیز، اوزصی

 

 َا جًیی در اوزصی ساختمان تأثیزگذار بزای صزفٍ
1حسىیحسیه ضیخ 

 2ساغز لائمی  بیذگلی، *

  ٔذسع دا٘ـٍاٜ پیاْ ٘ٛس ، دوتشی -8

Sheikhhassanihossein@gmail.com 

 دا٘ـجٛی اسؿذ ٟٔٙذػی ٔؼٕاسی -2

Sagharghaemi@yahoo.com 

 30/10/1398، تاریخ پذیزش ممالٍ: 12/10/1398تاریخ دریافت ممالٍ: 
 

 چکیذٌ

ٖ  ٚ ا٘شطی تاصدٞی افضایؾ تشای ػاختٕا٘ی جذیذ ٞای دػتٍاٜ ٘یاصٔٙذ ٞا ػاختٕاٖ پایذاسی تٝ ٌشایؾ  ٔحایظ | تاا  ػااصٌاس  ٞاای  ػااختٕا

ٖ  ٞٓ صیشا ٞؼتٙذ جاِثی ػاختٕا٘ی ٞای دػتٍاٜ ػثض ٞای ػمف. اػت صیؼت  تشخاٛسداس  اعاشا   ٔحایظ  تاا  ػااصٌاسی  ٚ صیثاایی  ٔضیات  اص ٔاا

ٗ . اؿاذ ٔای ت  ٌؼاتشدٜ  ػاثض  ٞاای  ػامف  پایذاسی ٚ حشاستی سفتاس تٟثٛد ٚ اسصیاتی تشای دساصٔذت تحمیك یه ٔماِٝ ایٗ. تاؿٙذ ٔی  تحمیاك  ایا

ٝ  حشاستی سفتاس ٚ ا٘شطی ٔلش  اسصیاتی ؿأُ آصٔایؾ ایٗ. دٞذ ٔی اسائٝ ای ٔذیتشا٘ٝ ٞٛایی ٚ آب ؿشایظ تشای سا تجشتی ٞای دادٜ ٕٞچٙیٗ  ػا

ُ  ػامف  یاه . اػات  ػمفـاٖ ػاختاس دس ٞا آٖ تفاٚت تٟٙا وٝ اػت( اػپا٘یا) Puigverd de Lleida دس ٚالغ خا٘ٝ ٔا٘ٙذ یىؼاٖ اتاق  ؿاأ

ٗ  ٔتاشی  ػاا٘تی  3 ػٕیاك  ػاثض  ػمف یه تا ػایك الیٝ دیٍش ػمف دٚ دس وٝ دسحاِی اػت، یكػا تا تغثیمی تخت ػمف  اػات  ؿاذٜ  جاایٍضی

 اتااق  ٞش تشای ییٌشٔا پٕپ ػیؼتٓ یه اِىتشیىی ا٘شطی ٔلش (. صٞىـی الیٝ ٔٛاد ػٙٛاٖ تٝ پٛصٚالٖ ٚ ؿذٜ تاصیافت الػتیه خشدٜ ٔمایؼٝ)

 سا( دسكاذ  2.2 ٚ دسكاذ  1..8) وٕتاشی  ا٘اشطی  ٔلاش   ػثض ػمف اتاق دٚ ٞش. ؿذ ٌیشی ا٘ذاصٜ 2189 ػاَ اص تخـی ٚ 2182 ػاَ عَٛ دس

 ٚ 8.. تشتیة تٝ) تاالتشی ا٘شطی ٔلش  ػثض ػمف داسای اتاق دٚ ٞش وٝ دسحاِی داد٘ذ، ٘ـاٖ خٛد اص سا  ٌشْ ٞای دٚسٜ دس ٔشجغ اتاق تٝ ٘ؼثت

ٝ  ٚ ٔؼٕاساٖ أشٚصٜ ایٙىٝ تٝ تٛجٝ تا. داد٘ذ ٘ـاٖسا  ٌشٔایـی ٞای دٚسٜ عَٛ دس ٔشجغ اتاق تٝ ٘ؼثت( دسكذ 88.8 َ ٝ تا  ٔؼٕااسی  جأؼا  د٘ثاا

ٗ  اص ٞؼاتٙذ  پان ٞای ا٘شطی اص اػتفادٜ یا ٚ ا٘شطی ٔلش  واٞؾ جٟت دس ٞٛؿٕٙذ أىا٘ات داؿتٗ تا ٞایی ػاختٕاٖ عشاحی ٝ  سٚص سٚ ایا  تا

 .ٌشدد ٔی اسائٝ جٟت ایٗ دس تشی ٘ٛیٗ ٞای ایذٜ سٚص

 ٔلش  واٞؾ ٔٙفؼُ، ػیؼتٓ ؿذٜ، تاصیافت ٞای الػتیه خشدٜ ػثض، ػاختٕاٖ ا٘شطی، ٚسی تٟشٜ ٌؼتشدٜ، ػثض ٞای ػمف :کلمات کلیذی

 ٘ٛ ا٘شطیٟای تٛػؼٝ ا٘شطی،
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 ممذمٍ -1

ٞای  ؿذٜ داؿتٝ اػت، أا پیـشفت ٞای ػاختٝ ٞای ٟٕٔی دس صٔیٙٝ تؼذاد ػاختٕاٖ ػاصی پیـشفت دس عَٛ دٚ دٞٝ ٌزؿتٝ، تخؾ ػاختٕاٖ

دسكذ وُ ٔلش  ا٘شطی  01ٞا تجشتٝ وشدٜ اػت. دس٘تیجٝ،  وٕتشی دس صٔیٙٝ تٟثٛد ٔلش  ا٘شطی سا تا تٛجٝ تٝ  ٔلش  ٚ اجشایی وشدٖ پشٚطٜ

، CO2. تٝ ایٗ دِیُ ٚ تا ٞذ  واٞؾ ا٘تـاس ػاصی اػت ٞای ؿخلی ٚ تخؾ ػاختٕاٖ ( ٔشتٛط تٝ تخؾ خاEUٝ٘اسٚپا )اِٚیٝ دس اتحادیٝ 

ٞا ٚ پایذاسی ٔحیظ صیؼت ٚضغ وشدٜ اػت. تٙاتشایٗ، دس تخؾ  اتحادیٝ اسٚپا لٛا٘یٗ ٚ ٔمشساتی ٔشتٛط تٝ تاصدٞی ا٘شطی ػاختٕاٖ

 ٞای پایذاستش ٚ سػیذٖ تٝ اٞذا  ٔحیغی، ػٛأُ ٟٕٔی تشای دػتیاتی تٝ ػاختٕاٖ صیؼتػاصی واٞؾ ٔلش  ا٘شطی ٚ تأثیش  ػاختٕاٖ

ٚػاص  ٞای ػاخت ٞای ا٘شطی اسٚپا فشایٙذٞای ػاخت ٚ دػتٍاٜ ا٘ذ. ػالٜٚ تش ایٗ، دػتٛساِؼُٕ ؿذٜ دس تاصدٞی ا٘شطی تثذیُ "21-21-21" 

 ا٘ذ. د وشدٜٞا ایجا جذیذی سا تشای تٟثٛد تاصدٞی ا٘شطی ٚ پایذاسی ػاختٕاٖ

جٛیی دس ا٘شطی دس  ٞای واسآٔذ تشای كشفٝ ػٙٛاٖ دػتٍاٜ ٞای ػثض ٌؼتشدٜ تٝ دس ایٗ ٔماِٝ تٝ تشسػی ٔغاِؼات تجشتی دس ٔٛسد پتا٘ؼیُ ػمف

دس ایٗ وٙذ. تشای ایٗ ٔٙظٛس،  ٞای تاتؼتا٘ی ٚ صٔؼتا٘ی اسائٝ ٔی پشداصد ٚ اعالػات جذیذی سا تشای دٚسٜ ای ٔی ٚٞٛای خـىی ٔذیتشا٘ٝ آب

ٞای  ٔماِٝ چٙذیٗ آصٔایؾ تشای اسصیاتی تفاٚت ٔلش  ا٘شطی تیٗ دٚ ػمف ػثض ٌؼتشدٜ دس ٔمایؼٝ تا یه ػمف تخت ٔؼِٕٛی تشای دٚسٜ

 ؿذٜ اػت. ػشٔایـی ٚ ٌشٔایـی ا٘جاْ

 اَمیت مًضًع ي ضزيرت َا-2

عٛسیىٝ یىی اص ٝ ٘یض دس وـٛسٞای جٟاٖ سٚ تٝ افضایؾ تٛدٜ ت َای تجذیذپذیز اوزصیتا تٛجٝ تٝ ٘یاص تٛػؼٝ وـٛسٞا ٔیضاٖ تٝ واسٌیشی 

ػُٕ آٔذٜ ایٗ ٘ٛع ا٘شطی سٚص تٝ سٚص ػٟٓ تیـتشی دس ٝ ٞای ت ؿٛد، تشاتش تش٘أٝ سیضی ی ٔحؼٛب ٔیطیافتٍی ٔلش  ا٘ش ٞای تٛػؼٝ ؿاخق

ٞای  ٟٔٓ ؿذٜ اػت. دس داخُ، ػمفٞای ػاختٕا٘ی جذیذ دس دٞٝ ٌزؿتٝ تشای جأؼٝ ػّٕی  دػتٍاٜٚ ػیؼتٓ تأٔیٗ ا٘شطی ایجاد ٕ٘ٛدٜ 

تشخٛسداس  صیثایی ٚ ػاصٌاسی تا ٔحیظ اعشا ٔاٖ اص ٔضیت ٕضؿٛ٘ذ؛ صیشا ٞ ٞای ػاختٕا٘ی جاِثی دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ػٙٛاٖ دػتٍاٜ ػثض تٝ

 اػت. جٛیی دس ٔلش  ا٘شطی كشفٝٞا  تاؿٙذ وٝ یىی اص آٖ ٔی

ؿذٜ اػت. تؼضی اص ٔضایای ایٗ ػمف  ثض دس عَٛ تیؼت ػاَ ٌزؿتٝ ا٘جاْٞای ػ ٞای ٔختّف دس ٔٛسد ػمف ٔغاِؼات ٔتؼذد دس صٔیٙٝ

ػمف  ٚاحذٞای . اص ػٛی دیٍش، اضافی، ٞضیٙٝ وٕتش تشای سؿذ ٌیاٞاٖ ٚ ٞضیٙٝ ٍٟ٘ذاسی وٕتش ػاصٜ ای تٝ تمٛیت  ػذْ ٘یاص ا٘ذ اص:  ػثاست

 211تش )تیـتش اص  ٞا وٝ ٘یاص تٝ صیشتٙای ػٕیك دسختاٖ ٚ دسختچٝتشی سا ٔا٘ٙذ  ؿٛد، ٌیاٞاٖ ػٍٙیٗ ػثض ٔتٕشوض، وٝ تاْ تاؽ ٞٓ ٘أیذٜ ٔی

ٞای واسآٔذی تشای واٞؾ تغییشات دٔا دس  ػٙٛاٖ دػتٍاٜ ٞای ػثض، تٝ ػمفدٞذ. ػالٜٚ تش تٕاْ ٔضایای فٛق،  ٔتش( داسد سا دس خٛد جا ٔی ٔیّی

حاَ، پاسأتشٞای ٔختّفی ٚجٛد داسد  . تاایٗؿٛ٘ذ ال٘ٝ ٔیا٘ذ ٚ دس٘تیجٝ ٔٛجة واٞؾ ٔلش  ا٘شطی ػا ؿذٜ داخُ ٚ خاسج ػاختٕاٖ ؿٙاختٝ

ٞای ػایك ػاختٕاٖ، ٔٙغمٝ آب ٚ ٞٛایی، ا٘ٛاع ٌیاٞاٖ  ٌزاس٘ذ اص لثیُ ٚیظٌی وٝ تش ػّٕىشد ٟ٘ایی تاصدٞی ا٘شطی ػمف ػثض تأثیش ٔی
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ٖ )ضخأت، تشویة، تشاوٓ، سعٛتت(، ٚ )ؿاخق ػغح تشي، ٔماٚٔت دسختاٖ، استفاع، پٛؿؾ ػغح ٚ ٔیضاٖ تاصتاب ٘ٛس خٛسؿیذ(، سؿذ ٌیاٞا

 خٛاف ػیؼتٓ صٞىـی.

 

 مًلعیت مطالعٍ مًردی ياختصاصات محیطی-3

ٚ ٕٞىاسا٘ؾ ٚ  1ٞای ٔتؼذدی ٔا٘ٙذ پشص ٔٛسدٔغاِؼٝ لشاسٌشفتٝ اػت. ٘ٛیؼٙذٜ ٔٙاعك ٔختّف آب ٚ ٞٛاییٞای ػثض دس  ػّٕىشد فلّی ػمف

 21) تاتؼتاٖ دس ٔٙغمٝ ٔذیتشا٘ٝ تاٚجٛد داؿتٗ پٛؿؾ ٌیاٞی وٓٞای ػثض دس  جٛیی دس ا٘شطی ػمف ٚ ٕٞىاسا٘ؾ پتا٘ؼیُ كشفٝ 2وٕا

ٚ ٕٞىاسا٘ؾ  3دٞٙذ، ٔا٘ٙذ ٌتش دٞٙذ. ػالٜٚ تش ایٗ، چٙذیٗ ٘ٛیؼٙذٜ ػّٕىشد آٖ سا دس فلُ تاتؼتاٖ ٚ صٔؼتاٖ ٘ـاٖ ٔی ٘ـاٖ ٔیسا دسكذ( 

ٞای ٌشْ ٚ ٔشعٛب ٚ  تاتؼتاٖا٘ذ وٝ  ا٘جاْ دادٜ ٔتحذٜ )دا٘ـٍاٜ ایاِتی ٔیـیٍاٖ( ٚٞٛای ٔشوض غشب ایاالت آبوٝ یه ٔغاِؼٝ تجشتی دس 

 ٚٞٛای ٔؼتذَ تا تاسؽ ٔتٛػظ دس صٔؼتاٖ ٚ تاس٘ذٌی وٓ دس تاتؼتاٖ آب. یه ٔغاِؼٝ ٔـاتٝ  دس ٔحیغی تا ٞای ػشد تشفی داسد صٔؼتاٖ

 ٞا دس ٔٙاعك ٔختّف آب ٚ ٞٛایی چٙذیٗ ٘ٛیؼٙذٜ ٘تیجٝ ٌشفتٙذ وٝ ػّٕىشد ایٗ دػتٍاٜا٘جاْ ؿذ.  4پٛستّٙذ )اٚسٌاٖ( تٛػظ اػپِٛه

 ٞای صٔؼتا٘ی تأثیش ٔٙفی ٘یض داؿتٝ تاؿذ. ٚ ٕٔىٗ اػت دس دٚسٜ تأثیشی تش ػاختٕاٖ ٘ذاسد

یظ آب ٚ ٞٛایی ٔتفاٚت، ٞای ػثض دس فلُ تاتؼتاٖ دس ؿشا جٛیی ا٘شطی دس ػمف تٛاٖ اظٟاس داؿت وٝ پتا٘ؼیُ كشفٝ اص ایٗ ٔغاِؼات ٔی

تشاٍ٘یض اػت. ػالٜٚ  ٞای آصٔایـی صٔؼتا٘ی وٕتش ٔٛسدٔغاِؼٝ لشاسٌشفتٝ اػت ٚ ٌاٞی اٚلات ٘تایج تحث حاَ، آصٖٔٛ ؿذٜ اػت. تاایٗ ؿٙاختٝ

دس ایٙجا ایٗ ٔماِٝ تٝ  وٙذ. ٚٞٛا سا تٛكیٝ ٔی ؿذت ٔغاِؼٝ دس ٔٛسد ػمف ػثض دس صٔؼتاٖ تشای ٔٙاعك ٔختّف آب تش ایٗ، تشسػی اػٙاد تٝ

ٚٞٛای  جٛیی دس ا٘شطی دس آب ٞای واسآٔذ تشای كشفٝ ػٙٛاٖ دػتٍاٜ ٞای ػثض ٌؼتشدٜ تٝ تشسػی ٔغاِؼات تجشتی دس ٔٛسد پتا٘ؼیُ ػمف

وٙذ. تشای  ٞای تاتؼتا٘ی ٚ صٔؼتا٘ی اسائٝ ٔی اعالػات جذیذی سا تشای دٚسٜ پشداصد ٚ اػپا٘یا (ٔیPuigverd de Lleidaای ) خـىی ٔذیتشا٘ٝ

ایٗ ٔٙظٛس، دس ایٗ ٔماِٝ چٙذیٗ آصٔایؾ تشای اسصیاتی تفاٚت ٔلش  ا٘شطی تیٗ دٚ ػمف ػثض ٌؼتشدٜ دس ٔمایؼٝ تا یه ػمف تخت ٔؼِٕٛی 

 ؿذٜ اػت. ٞای ػشٔایـی ٚ ٌشٔایـی ا٘جاْ تشای دٚسٜ

 ادبیات مًضًع يپیطیىٍ تحمیك-3-1

Puigverd de Lleida ٞای ٌشْ ٚ خـه اؽ  ٞای ػشد ٚ ٔشعٛب ٚ تاتؼتاٖ ای اػت وٝ تٝ صٔؼتاٖ ٔذیتشا٘ٝٚٞٛای  )اػپا٘یا( داسای آب

 .ؿٛد ؿٙاختٝ ٔی
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 رفتار حزارتی بزای ديرٌ سزمایطی  

ٌشاد دس  دسجٝ ػا٘تی .2تا  29ٞای، دٚسٜ ػشٔایـی ٔغاتك تا ؿشایظ تاتؼتاٖ اػت. ٔحذٚدٜ آػایؾ دس عَٛ تاتؼتاٖ اص  تشای ایٗ آصٔایؾ

 ؿذٜ اػت ٘ظش ٌشفتٝ

 رفتار حزارتی بزای ديرٌ گزمایطی

 ٌشاد ٔٛسدٔغاِؼٝ لشاسٌشفتٝ اػت.  دسجٝ ػا٘تی 20تا  21ٞا، دٚسٜ ٌشٔایـی تا تٛجٝ تٝ ٔحذٚدٜ آػایؾ اص  تشای ایٗ آصٔایؾ

 مصزف اوزصی

ای تا ػمف ػثض ٌؼتشدٜ تذٖٚ ػایك ٘ؼثت تٝ اتاله ٔشجغ ٞ ؿذٜ، ٔلش  ا٘شطی اِىتشیىی تجٕؼی اتاله دس عَٛ دٚسٜ ػشٔایـی تحّیُ

 .تٛد وٕتش( ٞا الػتیه خشدٜ تشای ٪1..8 ٚ پٛصٚال٘ا اتاله تشای 2.2٪)

ٞای ػمف ػثض ٌؼتشدٜ، ٔلش  ا٘شطی تجٕؼی تیـتشی سا ٘ؼثت تٝ اتاله  ؿذٜ، ٞش دٚ دػتٍاٜ اص ػٛی دیٍش، دس عَٛ  دٚسٜ ٌشٔایـی تحّیُ

 .داد٘ذ ٘ـاٖ( الػتیه خشدٜ تشای ٪8..ت پٛصٚال٘ا ٚ واتیٙ تشای ٪88.8ٔشجغ )

 تًسعٍ پًضص گیاَی

ٔٙظٛس تأٔیٗ آب ٌیاٞاٖ دس عَٛ  ( ٌیاٞاٖ پیـشفت صیادی داؿتٙذ. اصآ٘جاوٝ یه ػیؼتٓ آتیاسی ت2188ٝاَٚ پغ اص واؿت ) دس تاتؼتاٖ

. تا تٛجٝ تٝ آتیاسی، ظٟٛس ىُ خـىی ٔـاٞذٜ ٘ـذٌٛ٘ٝ ٔـ ٞیچؿذٜ اػت،  تشیٗ سٚصٞای تاتؼتاٖ )اص ٔاٜ طٚئٗ تا ػپتأثش( ٘لة ػخت

 ٞای ٞشص اص ٔحیظ، ٔـاٞذٜ ؿذ. ٌٛ٘ٝ

دٞٙذ ٚ تٙاتشایٗ حفاظت اص تاتؾ  ٞا پٛؿؾ ٌیاٞی سا افضایؾ ٔی سؿذ ٌیاٞاٖ ٞشص تش تأثیشٌزاسی ػمف ػثض اثش ٔٙفی ٍ٘زاؿت. تشػىغ، آٖ

ٞا تشای ػغح یه ػمف اص  ٞای اكّی تأثیش تٍزاسد؛ صیشا آٖ تٛا٘ذ تش سؿذ ٌٛ٘ٝ تخـذ. دس غیش ایٗ كٛست، ایٗ ٔی خٛسؿیذی سا تٟثٛد ٔی

Sedum  ٚDelosperma وٙٙذ. سلاتت ٔی 

دٞذ ٚ ٔٛجة  ای صیش خٛد سا دس ٔؼشم ٔحیظ لشاس ٔی تا ٘اپذیذ ؿذٖ ؿاخ ٚ تشي ایٗ ٌیاٞاٖ، واٞؾ پٛؿؾ  ٌیاٞی ،دس فلُ صٔؼتاٖ

ؿٛد. احتٕاَ ظٟٛس ٌیاٞاٖ ٞشص تایذ دس صٔاٖ عشاحی آتیاسی ٚ ٕٞچٙیٗ دس عَٛ واسٞای تؼٕیش ٚ  ٞای ػثض  ٔی تغییش سفتاس ٌشٔایی ػمف

 ٟذاسی ٔٛسدتٛجٝ لشاس ٌیشد.ٍ٘

ػمف ػثض ٌؼتشدٜ  تشای تٛا٘ذ ٔی وٝ تٛد ٪88، صٔا٘ی وٝ اعالػات ٔشتٛط تٝ ایٗ ٔغاِؼٝ ثثت ؿذ، پٛؿؾ ٌیاٞی تمشیثاً 2182دس تاتؼتاٖ 

 ا٘غ ظٟٛس ٌیاٞاٖ ٞشص دس ایٗ تاتؼتاٖ ؿذ.ٔ Sedum  ٚDelosperma . تٛػؼٝ تیـتش( تاال تاؿذ89cای )ؿىُ  ٚٞٛای ٔذیتشا٘ٝ دس آب
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تٛجٝ خٛسؿیذ، اثش ػایٝ پٛؿؾ ٌیاٞاٖ )ؿاخق ػغح تشي ٚ  ٞای ٌشْ تا تاتؾ لاتُ تٛاٖ ٘تیجٝ ٌشفت وٝ دس عَٛ دٚسٜ اص ٘تایج آٖ ٔی

ٞا سا تأییذ  ٛد. ٘تایج آٖؿ وٙٙذٜ اص تؼتش وٝ ٔٛجة واٞؾ دٔای ػغح خاسجی دس عَٛ سٚص ٔی تاصتاب(، تشؿح ٌیاٞاٖ ٚ تأثیش تثخیشی خٙه

ؿٛد ٚ ٔٛج ٌشٔا تٝ دِیُ تأثیشات حشاستی ٚ  ٞای ػثض رخیشٜ ٔی ىـی ػمفٞای صیشیٗ ٚ الیٝ صٞ وٙذ. ػالٜٚ تش ایٗ، تخـی اص ٌشٔا دس الیٝ ٔی

 ؿٛد. ػایك تا تأخیش ٔٛاجٝ ٔی

 

دس  W / m 2 K 8.01تا 1.31ػتیه ٚ اص دس خشدٜ ال W / m 2 K .8.1تا  1.13ٞای ػثض )اص  ( ػمفU-value***ا٘تماَ حشاست )

 ( تاالتش اػت. W / m 2 K 1.18ای ٔشجغ ) پٛصٚال٘ا تٝ خاعش سعٛتت تؼتش( دس ٔمایؼٝ تا ػمف ٔاػٝ

ػٙٛاٖ الیٝ صٞىـی ٚ ػمف ػثض تا  تٝ تیٗ ػمف ػثض تا پٛصٚالٖ تفايت مصزف اوزصی***یىی دیٍش اص ٘ىات ٟٔٓ وٝ ٘یاص تٝ تأویذ داسد، 

ویٌّٛشْ تش  891ٚ  81.تاؿی ؿٛد وٝ تٝ تشتیة  اِی خشدٜ پالػتیه ٚ ٔٛاد پٛصٚالٖه اػت. ایٗ تفاٚت ٕٔىٗ اػت اص چٍخشدٜ الػتی

ٚ  8وٙذ )ٚیال ٔتشٔىؼة  اػت. ٔمادیش پاییٗ دس تشاوٓ تٝ ٔؼٙی حفشٜ ٞٛا دس داخُ خان اػت وٝ ٞٛادٞی ٚ ػایك حشاستی تٟتشی  سا ایجاد ٔی

ٞا وٝ داسای ظشفیت ٍٟ٘ذاسی  ظشفیت ٍٟ٘ذاسی آب دس ٔٛاد ػٍٙی ٔتخّخُ )پٛصٚال٘ا( ٘ؼثت تٝ خشدٜ الػتیهٕٞىاسا٘ؾ(. ػالٜٚ تش ایٗ، 

ٞا  تشی دس ٔمایؼٝ تا خشدٜ الػتیه ٞای آٖ تٝ ٔذت عٛال٘ی ؿذٜ دس پٛصٚال٘ا دس داخُ حفشٜ وٕی ٞؼتٙذ، تیـتش اػت. ٔحتٛای آب رخیشٜ

 ؿٛد. ٔی ٞای ٌشٔایـی سٜواٞؾ اثش ػمف ػثض دس عَٛ دٚٔا٘ذ،وٝ تاػث  ٔی

تٛاٖ تائیذ وشد وٝ عشاحی وٙٛ٘ی  ٚٞٛای  ٔذیتشا٘ٝ، ٔی ٞای ٔٛسدٔغاِؼٝ دس عَٛ صٔؼتاٖ دس آب پغ اص اسصیاتی سفتاس حشاستی ػیؼتٓ ػمف

تٝ تشسػی  . تا تٛجٝتٙذی سا فشاٞٓ وٙذ جٛیی دس ٔلش  ا٘شطی ٘ؼثت تٝ ػمف تخت ػٙتی تا ػایك تٛا٘ذ كشفٝ ٕ٘یایٗ دٚ ػیؼتٓ ػمف ػثض 

 ٚٞٛای ٘یٕٝ ٌشٔؼیشی، ٘تایج ٔـاتٟی تشای دٚسٜ صٔؼتاٖ پیذاؿذٜ اػت. ٚٞٛای ٔؼتذَ ٚ دس آب اػٙاد، تٟٙا دس آب

 

 َا مًاد ي ريش-3-2

 اجزای آسمایطی

 

یىؼاٖ ( تا حجٓ داخّی 8، اػپا٘یا ا٘جاْ ؿذ. ٔجٕٛػٝ آصٔایـی ؿأُ ػٝ اتاله خا٘ٝ ٔا٘ٙذ )ؿىُ Puigverd de Lleidaٞا دس   آصٔایؾ

ٞای صیش سا اص داخُ تٝ خاسج  ٔتش اػت. تشویثات دیٛاسٞا الیٝ 9*9ؿذٜ تتٙی  تمٛیت داَ ٞایٞا  ٔتش( اػت. صیشتٙای آٖ 2.0*2.0*2.0)

ػٙٛاٖ پٛؿؾ داخّی. ػمف تٟٙا ػیؼتٓ  ٔتش( ٚ ٔالت ػیٕاٖ تٝ ػا٘تی 23*83*91داس ) (: ػًٙ ٌچ، آجش حفش2ٜكٛست صیش اػت )ؿىُ  تٝ

                                                           
5
 Vila 
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 ؿٛ٘ذ،  ٞایی وٝ دس ایٗ ٔغاِؼٝ اسصیاتی ٔی ٞای ٔٛسدٔغاِؼٝ ٔتفاٚت اػت. ػمف وٝ دس تیٗ اتالهػاختٕاٖ اػت 

 ؿٛ٘ذ: ٚػاص صیش ػاختٝ ٔی ٞای ػاخت تٛػظ دػتٍاٜ

ٔتش اص الیٝ ػایك پّی  ػا٘تی 9ٔتشی ٚ  ػا٘تی 28ػاختٝ ٚ  وف ػشأیىی  تٙذی ؿذٜ تا تیشٞای تتٙی پیؾ اِف(ٔشجغ. ػمف تخت ػٙتی ػایك

  (2ؿىُ) -ػا٘تیٕتش 1ػًٙ تٝ ضخأت  دسكذ،  پٛػتٝ آػفاِت دٚالیٝ  ٚ یه الیٝ اص خشدٜ 2اٖ صیش آٖ، تخّیٝ تتٗ دس ٔؼشم تـىیُ اٚست

 2ٔتشی، تخّیٝ تتٗ دس ٔؼشم تـىیُ  ػا٘تی 28ػاختٝ ٚ وف ػشأیىی  . ػمف تخت ػایك ٘ـذٜ ػٙتی تا تیشٞای تتٛ٘ی پیؾب( پٛصٚالٖ

 (9ؿىُ)–ػا٘تیٕتش الیٝ صیشیٗ ٚ الیٝ ٌیاٞی  8ػٙٛاٖ الیٝ صٞىـی،  ػا٘تیٕتش پٛصٚال٘ا تٝ 0، دسكذ، پٛػتٝ آػفاِت دٚالیٝ

ػٙٛاٖ ٔٛاد الیٝ  ٔتش اص خشدٜ الػتیه تٝ ػا٘تی 0ٞای ضخیٓ ػمف پٛصٚال٘ا، أا اػتفادٜ اص  ٞای الػتیه. تشویثات ٔـاتٝ ٚ الیٝ ج( خشدٜ

 (9ؿىُ)– جای پٛصٚالٖ صٞىـی تٝ

 

 )اسپاویا(. Puigverd de Lleidaتجزبی در  َای . اتاق1ضکل 

 

 . بخص ساخت اتالک مزجع2ضکل 
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ٞای فؼّی وٝ ٔؼٕٛالً تش اػاع ٔٛاد ػٙتی  ٞای ٌؼتشدٜ ػمف ػثض، جذیذ ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ اػت ٚ تاٞذ  تٟثٛد پایذاسی دػتٍاٜ یىی اص ایٗ دػتٍاٜ

اػت.  ٞای غیشلاتُ اػتفادٜ ٔٛاد صٞىـی ٔتؼاس  تا خشدٜ الػتیهجایٍضیٙی ؿذٜ اػت. ٞذ  اكّی  ٚ غیشٜ عشاحی PVCٞای  ٔا٘ٙذ پٛػتٝ

دٞذ. دس٘تیجٝ، پایذاسی وُ ػیؼتٓ ػاختٕا٘ی افضایؾ  ای تٝ ٔٛاد صائذ ٔی دٞذ ٚ ص٘ذٌی دٚتاسٜ ایٗ واس تأثیش اػتخشاج ٔٛاد خاْ سا واٞؾ ٔی

صٞىـی لثالً تٛػظ ٔغاِؼٝ خٛاف ٞیذسِٚیىی ایٗ ٔادٜ دس ػٙٛاٖ الیٝ  ٞای الػتیىی تٝ . ػالٜٚ تش ایٗ، أىاٖ اػتفادٜ اص خشدٜیاتذ ٔی

 آصٔایـٍاٜ تائیذ ؿذٜ اػت.

 

 

 

 َای سمف سبش. َای ساخت اتالک . بخص3ضکل 

ٚ  Sailorٞای  ٌشایا٘ٝ دس ٔٛسد سفتاس ٌشٔایی ٌیاٞاٖ دس حاَ سؿذ دس ٞش دٚ ؿشایظ خـه ٚ اؿثاع، دادٜ ٞای ٚالغ ٔٙظٛس اسائٝ دادٜ تٝ

Hagos ٜؿذٜ تشویثی اص ٘ٛع  ٞای ٌیاٞی اػتفادٜ ٌٛ٘ٝؿذٜ اػت.  اػتفادDeslosperma sp  ٚSedum sp تٛد٘ذ وٝ تا دٚسٜ تاتؼتا ٚ ٖ

دلیمٝ  81ِیتش آب دس سٚص سا دس  20ای پیـٍیشا٘ٝ وٝ  ؿشایظ آب ٚ ٞٛایی ٌشْ ٚ خـه سا ػاصٌاس٘ذ. ػالٜٚ تش ایٗ، یه ػیؼتٓ آتیاسی لغشٜ

 ای ٘یض فشاٞٓ ؿذ. ٚٞٛای خـىی ٔذیتشا٘ٝ وٙذ، تشای حفظ ٌیاٞاٖ دس عَٛ تاتؼتاٖ دس آب فشاٞٓ ٔی
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 ابشار -3-3

ٛد تا حشاست ٚ ػشٔا سا فشاٞٓ وٙذ. ٔلش  تشق اِىتشیىی ٚ ٕٞچٙیٗ ػایش پاسأتشٞای ٟٔٓ تشای ٞش اتاله ٞش اتاله تٝ یه پٕپ ٌشٔا ٔجٟض ت

 ای ثثت ؿذٜ اػت دلیمٝ 8دس فٛاكُ 

 َا آسمایص-3-4

وٝ ٞیچ ػیؼتٓ ٌشٔایی ٚ یا اػت جایی جٟت ٞای دٔا آصاد،  دٞذ.آصٔایؾ ٌٛ٘اٌٛ٘ی سا ٔیی ٞا ت آصٔایـی اجاصٜ ا٘جاْ آصٔایؾتجٟیضا

 ؿٛد. ٞای ٔختّف ٔمایؼٝ ٔی تىأُ حشاستی ٔحیظ داخّی اتاقػپغ ؿٛد.  ٜ اػتفادٜ ٕ٘یوٙٙذ خٙه

ؿٛد.  وٝ پٕپ ٌشٔا دس ػّٕىشد خٛدواس تشای تٙظیٓ دٔای ٔحیظ داخُ اتاق اػتفادٜ ٔی اػت  جاییجٟت ؿذٜ،  ٞای دٔا وٙتشَ آصٔایؾ -

ٞا تا  ؿذٜ اػت. ٔلش  ا٘شطی اِىتشیىی اتاله دٜؿذٜ ٚ دس تٕاْ دٚسٜ آصٔایؾ اػتفا ػیؼتٓ تٟٛیٝ ٔغثٛع تش سٚی یه دٔای خاف تٙظیٓ

 ؿٛد. تٙظیٕات ٔختّف ٔمایؼٝ ٔی

 وتایج ي بحث-4

حُ ٌؼتشدٜ ػمف ػثض تذٖٚ الیٝ ػایك ٚجٛد داسد وٝ تٟٙا تفاٚت آٖ دس ٔٛاد ٔٛسداػتفادٜ دس  الیٝ صٞىـی )یىی اص  دس ایٗ ٔماِٝ دٚ ساٜ

ؿذٜ ٚ تا ػّٕىشد حشاستی یه ػمف ٔؼغح  كٛست تجشتی اسصیاتی تٝ اص تایشٞای صتاِٝٚ دیٍشی تا الػتیه تاصیافت ؿذٜ  ٞا تا پٛصٚالٖ آٖ

 ٔؼِٕٛی )تا الیٝ ػایك( ٔمایؼٝ ؿذٜ اػت.

 ٌیشی اكّی ایٗ ٔغاِؼٝ تٝ ؿشح صیش اػت: ٘تیجٝ

ف ٔؼغح ٔؼِٕٛی ؿذٜ تٛػظ ػم دٚ ػمف ػثض ٌؼتشدٜ، ٔلش  ا٘شطی اِىتشیىی تجٕؼی سا دس ٔمایؼٝ تا ا٘شطی اِىتشیىی تجٕؼی ٔلش  -

 ػٙٛاٖ تٝ الػتیه خشدٜ تا خلٛف تٝ ٌؼتشدٜ، ػثض ٞای ػمف تٙاتشایٗ. داد٘ذ واٞؾ ٪2.2 ٚ ٪1..8ٞای ػشٔایـی،  تٝ تشتیة  دس عَٛ دٚسٜ

 .تاؿذ ٔذیتشا٘ٝ خـه ٚٞٛای آب دس تاتؼتاٖ ٞای دٚسٜ عَٛ دس ا٘شطی تاصدٞی دس جٛیی كشفٝ تشای خٛتی اتضاس تٛا٘ذ ٔی صٞىـی، الیٝ

 ٪88.8 ٚ ٪8..تٝ تشتیة  ٞای ٌشٔایـی )دػأثش ٚ طا٘ٛیٝ(، ٔلش  ا٘شطی اِىتشیىی دس ػمف ػثض خشدٜ الػتیه ٚ پٛصٚالٖ س عَٛ دٚسٜد -

 .اػت یافتٝ افضایؾ ٔشجغ اتاله تٝ ٘ؼثت

ػثض ٔٛسدٔغاِؼٝ تا  ٞای ؿذٜ تٛػظ ػمف وٙذ وٝ خٛاف تشٔٛفیضیىی اسائٝ سفتاس حشاستی تذٖٚ اػتفادٜ اص ػیؼتٓ تٟٛیٝ ٔغثٛع تأییذ ٔی

 ای سا ٘ذاس٘ذ. ٞای ٔذیتشا٘ٝ عشاحی فؼّی ٔماٚٔت حشاستی وافی تشای ٔماتّٝ تا صٔؼتاٖ

ویّٛٚات  802.81ویّٛٚات ػاػت( دس ٔمایؼٝ تا ػمف ػثض تا پٛصٚال٘ا ) 899.90ٞای الػتیىی ) ػّٕىشد حشاستی تٟتش ػمف ػثض تا خشدٜ -

 شٔایـی تائیذ ؿذٜ اػت.ٞای ٔـاتٝ ػشٔایـی ٚ ٌ ػاػت( دس عی دٚسٜ
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دٞذ  ای اسائٝ ٔی ٞای ػثض ٌؼتشدٜ دس ؿشایظ آب ٚ ٞٛایی ٔذیتشا٘ٝ ایٗ ٔغاِؼٝ تجشتی اعالػات جاِة ٚ جذیذی ساجغ تٝ سفتاس حشاستی ػمف

واٞؾ ٔلش   ٞای آیٙذٜ دس ایٗ تحمیك تش تٟثٛد ػیؼتٓ ػمف ػثض تشای ٞای سیاضی ٔفیذ تاؿذ. فؼاِیت تٛا٘ذ تشای اػتثاسػٙجی ٔذَ وٝ ٔی

 تشق دس عَٛ صٔؼتاٖ تٕشوض خٛاٞذ وشد.

 پیطىُادات يراَبزدَا-6

 پیـٟٙادؿذٜ اػت:ٞای ػثض دس عَٛ صٔؼتاٖ، چٙذیٗ پیـشفت  تالؽ تشای افضایؾ ػّٕىشد آیٙذٜ ػمف

 تٙذی ٚ ٕٞچٙیٗ افضایؾ ٔٛاد ٔغزی تشای ٌیاٞاٖ. ٔٙظٛس افضایؾ ٘فٛر حشاستی ٚ اثش ػایك ٔتش تٝ ػا٘تی 88 تا  81  ضخأت افضایؾ  -

تٙذی تیـتشی ٘ؼثت تٝ ػمف )تا تٛجٝ تٝ تشاوٓ وٓ، تٝ خلٛف دس خشدٜ  ػا٘تیٕتش، ایجاد ػایك 8افضایؾ ضخأت الیٝ ٔٛاد صٞىـی تا  -

 ػتیه(.ال
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