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 چکیذُ
ا٘مالب قٙعتی ٚ قدٔات تیؿٕاز آٖ تس يثیعت، تؿس أسٚشی ٘اچاز تٝ الدأاتی ٔثتٙی تس اقوَٛ تٛغوعٝ   تا ظٟٛز 

پایداز ٌسدید. ایٗ دز حاِی اغت وٝ تا پیؽ اش ظٟٛز ٔدز٘یػٓ، دز وؿٛزٞای دازای تٕدٖ وٟٗ تفىسات ٔثتٙوی  

الّویٓ اواـ ٞوس ًٔٙموٝ ٚ      تس تعأُ ا٘دیؿٕٙدا٘ٝ تا يثیعت حىٕفسٔا تٛدٜ اغوت. ٚروٛد تٙاٞوایی ٔتٙاغوة توا     

ٞا اٛد ٌٛاٜ ایٗ ادعاغت. تاید ٌفت ووٝ   ٞای فػیّی دز ایٗ غسشٔیٗ غسٔایؽ ٚ ٌسٔایؽ فازغ اش ٘یاش تٝ غٛات

يساحی قحیح ٚ ٔتٙاغة تا الّیٓ ٞس ًٔٙمٝ ٘مؽ شیادی دز ایزاد آغایؽ ٔحیًی دازد. ایٗ ٔٛنوٛ  دز وؿوٛز   

لساز ٌسفتٝ اغت اش إٞیت فٛق اِعادٜ ای تساٛزداز اغت. دز ٔا ایساٖ وٝ لػٕت اعظٓ آٖ دز الّیٓ ٌسْ ٚ اؿه 

ٌیسی تٙاٞا  ٔیاٖ عٛأُ الّیٕی رسیاٖ تاد ٘مؽ تػیاز ٟٕٔی دز ؾىُ دٞی تٝ فسْ تٙاٞا ٚ حتی ؾٟس دازد. رٟت

ٞا اش رّٕٝ عٛأُ ٔتاحس اش رسیاٖ تاد دز ٔعٕازی ٌرؾوتٝ فوالت ٔسووصی     ٚ ایاتاٟ٘ا، ازتفا  تٙا ٚ تساوٓ غااتٕاٖ

ٞای چؿٍٕیس تىِٙٛوٛضی ٚ ظٟوٛز ٔعٕوازی     ٌیسی اش ایٗ پؿتٛا٘ٝ ٘یسٚٔٙد پع اش پیؿسفت تاؾد وٝ تٟسٜ یساٖ ٔیا

ِٛوٛضی توٝ   تىٙ ،ٔدزٖ تٝ ٔسٚز تٝ دغت فسأٛؾی غپسدٜ ؾد. أا أسٚشٜ ٚ تا ظٟٛز ٔعٕوازی ٔٛغوْٛ توٝ اوٛتوه    

دز وازٞوای   آغایؽ ا٘ػاٖ رای دازد.تسدازی ٞسچٝ تیؿتس اش أىا٘ات ٔحیًی ٚ تأیٗ  ٔٛاشات يثیعت تسای تٟسٜ

ٔعٕازاٖ ایٗ غثه ؾىُ غااتٕاٖ دز ٔمًع تا تٛرٝ تٝ شاٚیٝ تاتؽ آفتاب ٚ رٟت تاد دز فكوَٛ ٔتتّوس غواَ    

ایٗ ٔماِٝ تس آٖ اغت تا تا ؾٙااتی وّی اش ا٘سضی تاد ٚ تاحیسات آٖ توس آغوایؽ غواوٙیٗ، توٝ      يساحی ؾدٜ اغت.

 ٕازی أسٚشی وٝ دز قدد اغتفادٜ تٟیٙٝ اش رسیاٖ تاد ٞػتٙد تپسداشد.ٞایی وازآ ٚ ٔتٙاغة تا ٔع ٔعسفی يسح

 کلوات کلیذی: اقلین، اًرشی باد، تَْیِ طبیعی، جریاى َّا، ًفَر َّا

 

 هقذهِ -1
ٞای توادی ٚ...    ٞا ٚ آغیاب )لایك.تسیٗ ٔٙاتع ا٘سضی اغت وٝ تٛغى تؿس ؾٙااتٝ ٚ تٝ واز ٌسفتٝ ؾدٜ اغت تاد یىی اش لدیٕی

زغد. ا٘سضی اٛزؾید غثة ٌسْ ؾدٖ شٔیٗ ٚ تسٚش ااوتال    تاد دز ٚالع لػٕتی اش ا٘سضی اٛزؾیدی اغت وٝ تٝ شٔیٗ ٔیا٘سضی 

ٞا ٘یوسٚی تواد    ؾٛد. اش دیستاش تؿس تا غااتٗ اِٚیٗ آغیاب ٔدٖ رسیاٖ ٞٛا یا تاد ٔیآدٔا دز ٘ماو ٔتتّس آٖ ؾدٜ ٚ ٔٛرة پدید 

  1389 ،)لیاتىّٛ.زا تحت وٙتسَ اٛد دز آٚزدٜ اغت
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دز يسح ٚ غاات ٔحیى ٔػىٛ٘ی اش دیستاش ٔٛزد تٛرٝ تٛدٜ اغت. ازغًٛ چٟاز لسٖ لثُ اش ٔویالد ٚ ٚیتسٚیوسظ ٔعٕواز    تاد 

 .وٙٙد ٔی قحثت زٚغی یه لسٖ لثُ اش ٔیالد اش زٚؼ اغتفادٜ تاد دز ٔعٕازی ٚ ؾٟسغاشی

ؾودٜ اغوت. آفتواب، تواد،      ٔی یى ٔحیًی غااتٝز وؿٛز ٔا دز يی لسٖٚ ٔتٕادی تٕاْ غااتٕاٟ٘ا تا تٛرٝ تٝ الّیٓ ٚ ؾساد

احیس ٔػوتمیٕی دز ٔعٕوازی غوٙتی ایوساٖ دز ٔٙوايك      تو  زيٛتت، غسٔا ٚ ٌسٔا ٚ تٝ يٛز وّی ؾسایى آب ٚ ٞٛایی ٚ رغسافیوایی، 

ٟسٞای ؾو  سٞایی تا اؾىاَ ٔتتّس دز تػیازی اشیتازشتسیٗ زٚؼ تٟٛیٝ يثیعی غااتٕاٖ تادٌیس اغت. تادٌ .ٔتتّس داؾتٝ اغت

ٖ ٔا٘ٙود  آ٘أٟوای تاغوتا٘ی ٚ ٌٛ٘واٌٖٛ     ا٘ود. اش  صی ٚ رٙٛتی ایساٖ تس حػة غسعت ٚ رٟت تاد ًّٔٛب يساحی ٚ ارسا ؾدٜٔسو

اد پع اش تساوٛزد  ت .ای تع وٟٗ اغت آید وٝ پدیدٜ تسٔی ااٖ، ایؿٛز، ٔاغٛزٜ ٚ ٞٛاوپ ٚاتفس، تادٞٙذ، تاتتاٖ، ایؿٛد، ایؽ

ساٛزد وسدٜ)ٔخُ تادٌیس تاغ دِٚت آتواد یوصد  ٚ   ت وٝ تا غًح آب دااُ حٛنتا٘ٝ ؾٛد ٞایی ٞدایت ٔی تا غًٛح فٛلا٘ی تٝ داالٖ

)ٔخوُ تادٌیسٞوای تٙوادز    .وٙود  ٞای اؿه عثوٛز ٔوی   تاد فمى اش وا٘اَ وٙد ٚ دز ٔٙايك ٔسيٛب فهای دااّی اتاق زا اٙه ٔی

 .وٙد رٙٛتی  ٚ فهای اتاق زا تٟٛیٝ ٔی

یؿتسی تساٛزداز ؾودٜ اغوت اش رّٕوٝ:    تآٚزی اش تٙٛ   تٝ ٔسٚز شٔاٖ ایٗ فٗ دزٔٛزد اغتفادٜ اش ا٘سضی تاد أا دز غًح رٟاٖ 

تٟٙوا دز   19وؿیدٖ آب اش چاٜ، آغیاب وسدٖ غالت ٚ تأیٗ ٘یسٚی تسق وازاا٘زات چٛب تسی ٚ اِوٛاز غواشی. دز اٚاغوى لوسٖ     

پیٛغت یعٙی شٔوا٘ی ووٝ عٕوُ     تٝ ٚلٛ  19وسد. آاسیٗ دٌسٌٛ٘ی دز اٚااس لسٖ  آغیاب تادی واز ٔی 11111اٍّ٘ػتاٖ تیؽ اش 

ٞا تٝ یه ٔحسن ٚ ٌسدا٘ٙدٜ ض٘ساتٛز اِىتسیىی تثدیُ ٌؿت. زؾد ایٗ فٙأٚزی ادأٝ داؾت أا اٍ٘یصؼ ٚالعی شٔواٖ   ٌسدؼ تادتاٖ

زخ داد وٝ تٛرٝ تؿس زا تٝ تِٛید ٘یسٚی تسق ٔداْٚ ٚ ایٕٗ ٔعًٛ  غاات. أسٚشٜ اغتفادٜ اش ا٘سضی تاد چٝ  1971تحساٖ ٘فت دز 

  1389، )لیاتىّٛ.زغد ی تٟٛیٝ غااتٕاٖ ٚ چٝ تسای تِٛید تسق دز غااتٕاٖ أسی نسٚزی ٚ غیس لاتُ ارتٙاب تٝ ٘ظس ٔیتسا

 

 تاثیرجریاى َّا برآسایص -2
ٕٔىٗ اغت لاتُ لثَٛ تاؾد ِٚی ٘ثاید توٝ يوٛز    m/s1.5اٛؾایٙد تٛدٜ ٚ تا  m/s 1دز یه ٔحیى ٌسْ رسیاٖ ٞٛا تا غسعت

٘یوص   m/s1.1تیؿوتس تاؾود ٚ رسیواٖ وٕتوس اش      m/s1.25تاؾد. دز ؾسایى غسد ٘یص رسیاٖ ٞٛا ٘ثایود اش   m/s2ٔیاٍ٘یٗ تیؽ اش 

 اٛؾایٙد ٘یػت.

 
 : ًوَدار سرعت جریاى َّا1تصَیر

 :ٌرازد رسیاٖ ٞٛا تس ٘حٜٛ تٙظیٓ حسازت تدٖ ٚ دز ٘تیزٝ تس آغایؽ حسازتی ا٘ػاٖ تٝ دٚ يسیك تاحیس ٔی

 تاحیس تسٔیصاٖ ٞدایت ٚ راتزایی حسازت ٔیاٖ پٛغت ٚ ٞٛا  -1

  تاحیس تس ٔیصاٖ اٙه ؾدٖ تدٖ اش يسیك زيٛتت پٛغت.  -2

دز ٔٛزد يسیمٝ اَٚ ٔیصاٖ ٞدایت ٚ راتزایی تٝ دٔای اؿه ٞٛا تػتٍی دازد. افصایؽ غسعت ٞٛا، ٔمداز ا٘تمواَ حوسازت زا   

تاؾد.دز قٛزتی ووٝ دٔوای    آیا دٔای ٞٛا تیؿتس ٚ یا وٕتس اشدٔای پٛغت ٔیتیؿتس ٔیىٙد، أا رٟت رسیاٖ تػتٝ تٝ آٖ اغت وٝ 

ؾٛد. أا اٌس دٔای ٞٛا تویؽ اش دٔوای تودٖ     راتزایی وٓ ٔی-دزرٝ فازٟ٘ایت تاؾد حسازت تدٖ اش يسیك ٞدایت 91ٞٛا وٕتس اش 
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ٞٛا ٚ فؿاز تتاز آب اغت. افوصایؽ   ٌسدد. ٔیصاٖ تثتیس ٘اؾی اش غسعت راتزایی تٝ حسازت تدٖ افصٚدٜ ٔی-تاؾد اش يسیك ٞدایت

غسعت ٞٛا احس اٙه وٙٙدٜ داؾتٝ ٚ تثتیس زا شیاد ٔیىٙد، ٞس چٙد دز ؾسایًی وٝ فؿاز تتاز شیاد تاؾد ٔیوصاٖ توسٚدت ٘اؾوی اش    

تسد. تٝ  دز ؾسایى ااقی تاحیس افصایؽ رسیاٖ ٞٛا تس حد تاالی ًٔٙمٝ آغایؽ احس ٌرازدٜ ٚ آٖ زا تاالتس ٔی تثتیس شیاد اٛاٞد تٛد.

دِیُ ٔیصاٖ تثادَ حسازتی وٝ دز ٘تیزٝ افصایؽ حسوت ٞٛا، فؿاز ٚ دٔای اؿه ٔوی تاؾود، اًوٛو ًٔٙموٝ آغوایؽ توٝ ٞوٓ        

     ٗ تووس ٚ فؿوواز تتوواز تیؿووتس ٔٙاغووة    ٔیتووٛزد ٚ ؾووسایى آغووایؽ دز دٔووای توواالتس ٚ فؿوواز تتوواز وٕتووس ٚ یووا دٔووای پووایی

  1387،)ٚاتػٖٛ.تاؾد ٔی

ؾٛد ٌاٞی ٕٔىٗ اغت ٔمداز غسعت رسیواٖ ٞوٛا    ٞای ٔىا٘یىی تٟٛیٝ ٔی ٛغى دغتٍاٜدز ؾسایًی وٝ فهای دااُ تٛغى ت

 افصایؽ یاتد وٝ دز ایٗ قٛزت تسای ایزاد آغایؽ تیؿتس تاید دٔای ٞٛا زا يثك ٕ٘ٛداز شیس افصایؽ داد.

 

 ًفَر ًاخَاستِ َّا در ساختواى -2-1

ٞوای غوااتٕاٖ ٚروٛد     ٞا ٚ ٌٛؾٝ وٝ دز ايسا  دزٞا، پٙزسٜٞایی  ٞا، ٔفاقُ ٚ تسن ٘فٛذپریسی تٝ ٚزٚد ٞٛای غسد اش ؾىا 

ٌسدد. تعهوی اش ٔحممویٗ ٘فوٛذ ٞوٛا توٝ دااوُ ٚ        ؾٛد. ٘فٛذ ٞٛا تٛغى دٚ ٘یسٚی فؿاز تاد ٚ ا٘تماَ ٌسٔا ایزاد ٔی دازد اتالق ٔی

دازد. ٔعٕٛال ٘فٛذ ٞٛا د وٝ یه تٕایص فٙی ٔیاٖ ایٗ دٚ ٚرٛد وٙٙد. ٞسچٙ اسٚد ٞٛا تٝ اازد زا تحت عٙٛاٖ ٘ؿت ٞٛا ًٔسح ٔی

ٞوا ٚ یوا غوایس     دٞد دز حاِی وٝ ٘ؿت ٞٛا تٝ ٔزٕٛ  رسیا٘ات ٞٛایی وٝ اش دزٖٚ ؾىا  تٝ ٕٞساٜ ٕٞاٖ ٔمداز اسٚد ٞٛا زٚی ٔی

 ٌسدد. وٙد اتالق ٔی ٞا تٝ دااُ یا اازد غااتٕاٖ غسایت ٔی زٚش٘ٝ

ٝ    غاش تٛاٖ دز تٕأی ٔساحُ يساحی وٝ اش آٔادٜ وٙتسَ ٘فٛذ ٞٛا زا ٔی غواشی ووٝ ٔحواف      ی شٔیٗ ؾوسٚ  ؾودٜ ٚ توا ٔحٛيو

ای ؾىُ ٚ رٟت داد وٝ تٝ حدالُ ٕٔىٗ دز ٔعسل تاد تاؾد. دزشٌیوسی   تٛاٖ تٝ ٌٛ٘ٝ غااتٕاٖ اغت پایاٖ داد. غااتٕاٖ زا ٔی

ٞوا ٚ   ٚ تػتٝ تٛدٖ غااتٕاٖ دز ٔماتُ ٞٛا تٝ ارسای دلیك اروصا ٚ پٛغوتٝ غوااتٕاٖ ٚ ا٘تتواب قوحیح ٘وٛ  ٚ ویفیوت پٙزوسٜ        

  1387،)ٚاتػٖٛ.دٔپسٞای اٛب ٚ تٟٛیٝ ٞٛا تػتٍی دازد

 

 ّای طراحی هعواری هتٌاسب با جریاى باد رٍش -3

زفتاز تاد دز فكَٛ ٔتتّوس غواَ ٚ غوپع     ،تٝ ٔٙظٛز ٔٛارٟٝ قحیح تا ا٘سضی تاد دز فكَٛ ٔتتّس غاَ تاید اتتدا تٝ غاوٗ

 ٞای وٙتسَ آٖ زا تٝ دزغتی تؿٙاغیٓ. زٚؼ

زغیدٖ تٝ دٔای آغایؽ دااُ تٙا، عالٜٚ تس ِصْٚ افصایؽ وػة حسازت ٘یواش توٝ رّوٌٛیسی اش اتوال       دز فكُ شٔػتاٖ تسای

حسازت ، اش يسیك واٞؽ رسیاٖ ٞٛای اازد ٚ ٕٞچٙیٗ واٞؽ ٘فٛذ ٞٛا دازیٓ. دز فكُ تاتػتاٖ ٘یص ٕٞاً٘ٛز وٝ ٘یاش تٝ افصایؽ 

، تاید اش وػة حسازت ٘یص رٌّٛیسی وٙیٓ وٝ تٝ ایٗ ٔٙظٛز تایود اش  اتال  حسازت اش يسیك اغتفادٜ اش اغتفادٜ اش تٟٛیٝ ٞٛا دازیٓ

٘فٛذ ٞٛای ٌسْ اازد تٝ دااُ تٙا رٌّٛیسی وٙیٓ. تٙاتس ایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ ٘فٛذ ٞٛای ٘ااٛاغتٝ دز ٞس فكوّی ٔیتٛا٘ود ٔتوُ    

حسازتی دز دااُ تٙا تاؾود ٚ   آغایؽ حسازتی دز دااُ تٙا تاؾد ٚ رٌّٛیسی اش آٖ یىی اش اقّی تسیٗ زاٟٞای زغیدٖ تٝ آغایؽ

 تاؾد. رٌّٛیسی اش آٖ یىی اش اقّی تسیٗ زاٟٞای زغیدٖ تٝ آغایؽ حسازتی دز دااُ تٙا ٔی

 ّای طراحی برای هقابلِ با باد زهستاًی رٍش -3-1

 زٚد: دٚ زٚؼ دز يساحی ٔحیًی تسای وٓ وسدٖ تاد شٔػتا٘ی تٝ واز ٔی

 ٌیاٞاٖ تسای حفاظت دز تساتس تاد شٔػتا٘یاغتفادٜ اش ؾىُ شٔیٗ، غااتٕاٟ٘ای ٔزاٚز ٚ  .1

 ؾىُ ٚ ٘حٜٛ لسازٌیسی غااتٕاٖ تٝ ٔٙظٛز واٞؽ تاليٓ تاد دز شٔػتاٖ .2

ٟٕٔتسیٗ ٞد  ٔماتّٝ تا تاد دز شٔػتاٖ واٞؽ ٘فٛذ آٖ اش التالی دزشٞا تٝ دااُ غوااتٕاٖ اغوت. وواٞؽ ٘فوٛذ تواد اش آٖ      

% آٖ 31٘ی اش ٔزٕٛ  تثادَ حسازتی یه غااتٕاٖ تا ٔحیى اوازد  رٟت دازای إٞیت اغت وٝ اٌس دز یه زٚش ٔعِٕٛی شٔػتا

زغود. اش آ٘زوایی ووٝ ٔیوصاٖ تٟٛیوٝ اش       % ٔی51اش يسیك دزشٞا قٛزت تٍیسد، ایٗ ٔمداز دز یه زٚش وٝ تا ٚشؼ تاد تٛاْ تاؾد تٝ 
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اییٗ آٚزدٖ ایوٗ تٟٛیوٝ   التالی دزشٞا غثت ٔػتمیٓ تا ٔزرٚز غسعت تاد دازد، ا٘دوی واٞؽ دز غسعت تواد تواحیس شیوادی دز پو    

تٛاٖ دز رٟت رٌّٛیسی اش ٘فوٛذ تواد ٚ ایزواد غود دز تساتوس غوٛش شٔػوتا٘ی         ٞا ٔی تٙاتسایٗ اش تادؾىٗ ٌرازد. ٘ااٛاغتٝ تٝ را ٔی

% دز ٔكس  غٛاتٟای فػیّی دز شٔػتاٖ قسفٝ رٛیی ٕ٘ٛد. ایٗ عُٕ تٝ دٚ قوٛزت أىواٖ   41اغتفادٜ. تدیٗ تستیة ٔیتٛاٖ تا 

 غسعت تاد ٚ ا٘حسا  ٔػیس حسوت تاد. پریس اغت: واٞؽ

 

 قَاعذ کلی طراحی بادضکي -3-1-1

ٞسچوٝ ٔوا٘ع تّٙودتس تاؾود، يوَٛ ًٔٙموٝ       -ٚغعت ٘احیٝ حفاظت ؾدٜ دز ٔػیس تاد، تا ازتفا  تاد ؾىٗ ٔتٙاغوة اغوت   -

حیس آٖ ٕٞچٙیٗ شاٚیٝ تادؾىٗ تا رٟت تاد ٟٔٓ اغت، یعٙی ٞس چٝ عٕٛدی تس تاؾد تا -حفاظت ؾدٜ اش تاد تیؿتس اغت

 تیؿتس اغت.

 تساتس ازتفا  آٖ تاؾد. 11-12ًٔٙمٝ حفاظت ؾدٜ اش تاد فمى ٚلتی ٌػتسؼ ٔیاتد وٝ پٟٙای تاد ؾىٗ  -

لاتّیت ٘فٛذ یا تساوٓ تادؾىٗ دز يَٛ ًٔٙمٝ حفاظت ؾدٜ دز ٔػیس تاد ٔٛحس اغت. ٔٛا٘ع یىپازچٝ ٚ ٔتساوٓ تیؿوتسیٗ   -

یه ٔػافت وٛتاٜ پؿت ٔا٘ع. وٕی دٚزتس آؾفتٍی دز ٔػیس تاد  واٞؽ دز غسعت تاد زا ٔٛرة ٔیؿٛ٘د، ِٚی فمى تسای

غسعت آٖ زا تٝ حاِت اَٚ تاش ٔیٍسدا٘د. ٔٛا٘ع ٘فٛذ پریس لػٕتی اش تاد زا وٝ غسعت آٖ وٓ ؾدٜ اغت زا اش اوٛد عثوٛز   

 ٔیدٞد، ِٚی تا ایزاد یه تاِؽ ٞٛا آؾفتٍی وٓ ٔیؿٛد ٚ يَٛ ٘احیٝ ٔحافظت ؾدٜ دز ٔػیس تاد تیؿتس ٔیؿٛد.

تساتس ازتفا  تاد ؾىٗ ٔحافظت وٙٙد أا ًّٔٛتتسیٗ فاقّٝ واؾت ٌیواٜ   31اٌسچٝ تادؾىٟٙالادز٘د غااتٕاٖ زا اش فاقّٝ  -

 تساتس ازتفا  ٌیاٜ اغت. 7تا  5اش تٙا تیٗ 

 % اغت61تساوٓ ًّٔٛب تادؾىٟٙای ٌیاٞی حدٚد  -

 اش دزاتا٘ی وٝ ؾاخ ٚ تسي آٟ٘ا ٘صدیه شٔیٗ اغت اغتفادٜ ؾٛد -

ٖ ٕٞیؿٝ غثص اش دٚ یا غٝ زدیس ٚ تسای دزاتاٖ اصاٖ پریس چٟاز یا پٙذ زدیوس توٝ قوٛزت یوه دز ٔیواٖ      تسای دزاتا -

 .اغتفادٜ ؾٛد

 دز ٍٞٙاْ يساحی تٙا ٘یص تاید تا دز ٘ظس ٌسفتٗ ٘ىاتی تٙا زا اش ٔعسل تادٞای شٔػتا٘ی اازد وسد اش رّٕٝ: -

 احداث دیٛاز ايسا  حیاو رٟت پیؽ ٌیسی اش ٘فٛذ تاد -

 زغا٘دٖ ازتفا  تٙا دز ٔٙايك تا ٚشؼ تاد ؾدید تٝ حدالُ -

 يساحی فؿسدٜ دز رٟت تٝ حدالُ زغا٘دٖ رثٟٝ ٞای زٚ تٝ تاد -

ٞای ٌسد دز رٟت تٝ حدالُ زغا٘دٖ غوًٛح اوازری ٚ ٔماٚٔوت غوااتٕاٖ دز      اغتفادٜ اش ؾىُ آیسٚدیٙأیىی ٚ ٌٛؾٝ -

 تساتس تاد

 اد ٚ تثادَ حسازتیچػثیدٖ تٙاٞای ٔزاٚز تٝ یىدیٍس رٟت پیؿٍیسی اش ٘فٛذ ت -

 ٞای تادٌیس غااتٕاٖ لساز دادٖ فهاٞایی اش لثیُ پازویًٙ، ٔٛتٛزاا٘ٝ ٚ یا ا٘ثازی ٚ ٘ظایس آٖ دز لػٕت -

  1389،)لیاتىّٛ.ٞای پؿت تٝ تاد ٞا دز رثٟٝ ٚ احداث ٚزٚدی ٞای تادٌیس تٙا تٝ حدالُ زغا٘دٖ تاشؾٛٞا دز رثٟٝ -

 

 یابی هکاى -3-1-2

ٞا ٚ وس دزٜ ٞا وٝ ٔػوتمیٕا دز ٔعوسل تواد غاِوة شٔػوتاٖ لوساز داز٘ود         ی تپٝد اش ٔٙايك تاش تاالدز ٔىا٘یاتی یه اا٘ٝ تای

ٞا ٚ دزاتاٖ لادز تٝ رٌّٛیسی اش رسیاٖ تواد شٔػوتاٖ ٞػوتٙد. دز ٘حوٜٛ اغوتمساز       ٞای ٌیاٞی، تسآٔدٌی ارتٙاب وسد. ٚرٛد تٛتٝ

 ٜ ٔیتٛاٖ اش ٔصیت ایٗ زٚؼ اغتفادٜ وسد.ٚاحدٞای ٔػىٛ٘ی دز ٔزتٕع ٞای شیػتی ٚ تٛغعٝ ٚاحدٞای يساحی ؾد

ٞای ٞٛای غسد دزغت ٔخُ رسیاٖ آب اغت، تٙاتسایٗ ٌسچٝ ٕٔىوٗ اغوت یوه دزٜ دز ٔماتوُ رسیواٖ تواد        غساشیسی رسیاٖ

ٔحافظت ؾدٜ تٝ ٘ظس تسغد ِٚی عٕال احتٕاَ دازد وٝ دز ٔػیس رسیاٖ ٞٛای غسد ؾوة ٍٞٙواْ لوساز تٍیوسد. تٟتوسیٗ ٔحّٟوای       

 زٚی ؾیثٟای غٕت پؿت تٝ تاد اغت.ٔحافظت ؾدٜ دز 
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تٛا٘د اش ٘ظس قسفٝ ا٘سضی ٔاِی ٚ شیثایی ٔٛزد تٛروٝ قواحثاٖ اتٙیوٝ لوساز تٍیوسد. اٌسچوٝ توسای         غاشی الّیٕی ٘یص ٔی ٔحٛيٝ

احتیاو تاید ایٗ ٘ىتٝ ٔٛزد تٛرٝ لساز ٌیسد وٝ تادؾىٟٙا اش ٚشؼ ٘ػیٓ دز تاتػتاٖ ٚ تٟٛیٝ ٔیتٛا٘ٙد رٌّٛیسی وٙٙد. ایٗ ًّٔة 

  .1387تاید دز يسح دزاتىازی ٔد ٘ظس تاؾد)ٚاتػٖٛ

 

 استفادُ از ّطتی ٍ یا دیَار بادضکي در ٍرٍدی ساختواى -3-1-3

 وٙد: ٞؿتی ٚزٚدی تٝ دٚ يسیك ٘فٛذ ٞٛا زا وٙتسَ ٔی

 .دٞد تٟتس اش دزٞای ٔماْٚ دز تساتس يٛفاٖ، ٘فٛذ ٞٛا زا اش الی دزشٞای دز واٞؽ ٔی .1

ٔیؿٛد لثُ اش ایٙىٝ دز دیٍس تاش ؾٛد، ِرا راتزایی ٞٛا تیٗ دااُ ٚ اوازد غوااتٕاٖ   تٝ دِیُ ایٙىٝ یه دز تػتٝ  .2

 .زغد تٝ حدالُ ٔی

يسح ٞؿتی دز لػٕتی اش غااتٕاٖ وٝ دز ٔعسل تاد شٔػتا٘ی لساز دازد دازای ازشؼ شیادی اٛاٞد تٛد. ٞسچٙد تاید غوعی  

تٛاٖ یه ٞؿتی دز لػٕت ٚزٚدی اتٙیوٝ غوااتٝ ؾودٜ انوافٝ      ؾٛد دز ایٗ لػٕت اش تٙا اقال دزب ٚزٚدی لساز ٍ٘یسد. اغّة ٔی

ٞوای دیٍوسی رٟوت ٔماتّوٝ توا راتزوایی ٞوٛا ٚ ٚشؼ تواد ا٘زواْ داد ٔا٘ٙود دیٛازٞوا ٚ             تٛاٖ ؾیٜٛ وسد. اِثتٝ تٝ رای ٞؿتی ٔی

تودیٗ ٔٙظوٛز   تٛا٘ٙد تٝ قٛزت دیٛازی دز ادأٝ غوااتٕاٖ تاؾوٙد ٚ یوا اش ٌیاٞواٖ      ٞایی دز لػٕت تیسٖٚ ٚزٚدی وٝ ٔی پٙاٍٞاٜ

ٞای لیفی تاد تاؾٙد، شیسا غسعت تاد دز ایوٗ ٔٙوايك    اغتفادٜ ؾٛد. ٚزٚدی غااتٕاٖ ٘ثاید دز ٔٙايمی لساز تٍیسد وٝ ٔزاٚز تُٛ٘

 تیؿتس اغت.

 

 ّای طراحی برای تَْیِ طبیعی درتابستاى رٍش -3-2

ٌیسد وٝ تسای اش آٟ٘وا   ٞایی قٛزت ٔی ای اغت وٝ اش آٖ تسای تسٚدت یه اا٘ٝ تا اغتفادٜ اش زٚؼ تٟٛیٝ يثیعی حاِت غادٜ

 عثازتٙد اش:

 ٌیسی تیؿتس اش ٘ػیٓ تاتػتاٖ ٞای ٔزاٚز ٚ ٌیاٞاٖ رٟت تٟسٜ ٞای زٚی شٔیٗ، غااتٕاٖ اغتفادٜ اش ٘إٞٛازی -

 ادٜ اش ٘ػیٓ تاتػتاٖؾىُ ٚ رٟت دادٖ تٝ تد٘ٝ غااتٕاٖ تسای تٝ تٝ حداوخس زغا٘دٖ اغتف -

 يساحی پالٖ آشاد رٟت اغتفادٜ اش تٟٛیٝ ٞٛا -

 ایزاد فهای عٕٛدی رٟت تٟٛیٝ ٞٛا -

 .رٟت تٟٛیٝ دز دااُ پٛغتٝ غااتٕاٖ اش تاْ ٚ دیٛاز دٚ ردازٜ اغتفادٜ ؾٛد -

 .دزتٟا ٚ پٙزسٜ ٞا دز رٟتی ٘كة ؾٛ٘د تا ٘ػیٕٟای تاتػتا٘ی تٝ زاحتی ٚازد ٌسد٘د -

 ػتا٘ی دز دااُ غااتٕاٖ اش دیٛازٞای اِحالی، پیؽ آٔدٌی ٞا ٚ وسوسٜ اغتفادٜ ؾٛدرٟت ٞدایت تادٞای تات -

 .اش وسوسٜ رٟت وٙتسَ رسیاٖ تٟٛیٝ ٞٛا اغتفادٜ ؾٛد -

 .اش ٞٛاوؿٟای غمفی رٟت تٟٛیٝ عٕٛدی ٞٛا اغتفادٜ ؾٛد -

 

 تَْیِ َّا -3-2-1

اغتٛاز اغت ووٝ دٔوا ٚ زيٛتوت ٞوٛا دز دااوُ ٚ       ٔیصاٖ تاحیس تٟٛیٝ تسای اٙه وسدٖ ٞٛا دز دااُ ٚ اازد تٙا تس ایٗ فسل

اازد تٙا تٝ یه ا٘داشٜ تاؾد.ٕٞچٙیٗ الشْ اغت وٝ ٔتٛغى دزرٝ حسازت تاتؽ دز دااوُ غوااتٕاٖ تمسیثوا ٕٞواٖ دٔوای ٞوٛا       

تاؾد.ٞس دٚ فسنیٝ آٍ٘اٜ دازای اعتثاز اغت وٝ فهای دااُ تٝ اٛتی تٟٛیوٝ، ز٘وً ٕ٘وای اوازری غوااتٕاٖ زٚؾوٗ ٚ پٛغوتٝ        

تٙا تٝ اٛتی عایك وازی ؾدٜ تاؾد تا ٔمداز ررب حسازت اٛزؾید تٛغى غااتٕاٖ تٝ حد لاتُ اغٕانوی وواٞؽ پیودا    اازری 

 وٙد.
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 طراحی پالى آزاد جْت استفادُ از تَْیِ َّا -3-2-3

ٍوس  دز يساحی پالٖ غااتٕاٖ تاید تٛرٝ داؾت وٝ ٘ثاید رّٛی رسیاٖ ٘ػیٓ وٝ اش یه پٙزسٜ ٚازد غااتٕاٖ ٚ اش پٙزوسٜ دی 

اازد ٔیؿٛد زا تا دیٛاز یا لساز دادٖ ِٛاشْ دیٍس ٔػدٚد وسد. شیسا تا ایٗ عُٕ رسیاٖ تٟٛیٝ يثیعی دز اا٘ٝ واٞؽ اٛاٞد یافوت.  

رٟت اغتفادٜ حداوخس اش تٟٛیٝ يثیعی دیٛازٞا ٚ پاّٟ٘ای دااّی تاید لاتوُ راتزوایی تاؾوٙد ٚ دز ٔماتوُ رسیواٖ ٞوٛا وٕتوسیٗ        

. پالٖ وأال تاش ٚ تدٖٚ دیٛاز تٟتسیٗ يسیمٝ اغوتفادٜ اش رسیواٖ ٞٛاغوت. ِٚوی ایوٗ وواز فموى دز        ٔماٚٔت زا اش اٛد ٘ؿاٖ دٞٙد

 آپازتٕاٟ٘ای وٛچه ٚ یا دز لػٕتٟایی اش اا٘ٝ وٝ اؾسا  إٞیت ٘دازد ٕٔىٗ اغت.

اٌس ایوٗ  تا يساحی قحیح دیٛازٞای دااّی ٔیتٛاٖ ٔػیس رسیاٖ ٞٛا زا دز دااُ تٝ ٘حٛ قحیحی ٞدایت وسد. دز عیٗ حاَ 

يساحی تٝ دزغتی ا٘زاْ ٘ؿٛد رّٛی رسیاٖ ٞٛا ٌسفتٝ اٛاٞد ؾد ٚ دز لػٕتٟایی اش غااتٕاٖ ٞٛا تٝ قٛزت زاود تالی اٛاٞود  

 ٔا٘د.

 

 ایجاد فضای عوَدی جْت تَْیِ َّا -3-2-4

د یافوت. اٌسچوٝ   حتی اٌس تاد دز دز اازد غااتٕاٖ ٘ٛشد ٞٛای ٌسْ دز دااُ غااتٕاٖ زٚ تٝ تاال قعٛد وسدٜ ٚ رسیاٖ اٛاٞ

دز قٛزت عدْ اغتفادٜ اش ٚغایُ ٔىا٘یىی ایٗ رسیاٖ تٝ وٙدی ا٘زاْ اٛاٞد ؾد. تٛا٘ایی ایٗ رسیاٖ دز تٟٛیٝ غااتٕاٖ تػتٍی 

تٝ ایٗ دازد وٝ ٔػیس قعٛد ٞٛا ٔػدٚد ٘ؿدٜ تاؾد. ایٗ رسیاٖ دز غااتٕاٟ٘ایی وٝ ٞٛا دز تیٗ يثمات آٟ٘ا رسیواٖ ٘ودازد ٔوٛحس    

ٌس ازتفا  اتالٟا شیاد تاؾد ٚ یا ازتثاو تیٗ يثمات تس لساز تاؾد، ٞٛا رسیاٖ اٛاٞد یافت. لوساز دادٖ زاٜ پّوٝ دز   ٘تٛاٞد تٛد  ِٚی ا

ٚغى اا٘ٝ رٟت تٟٛیٝ عٕٛدی غااتٕاٖ تػیاز ٔٛحس اٛاٞد تٛد تٝ ؾسو آ٘ىٝ ٔحٛيٝ زاٜ پّٝ ٔحكٛز ٘ؿدٜ تاؾد. اش یه فهای 

ْ تاؾد ٘یص ٔیتٛاٖ اغتفادٜ وسد. ایٗ فهای عٕٛدی ٔیتٛا٘د تا زاٜ پّٝ، ؾٛٔیٙٝ ٚ عٕٛدی وٝ ٔٙتٟی تٝ ٘ٛزٌیس ٚ یا ٞٛاوؽ زٚی تا

 یا غایس إِاٟ٘ای عٕٛدی تسویة ؾٛد.

 
 : طرح ضواتیک فضاّای عوَدی تَْیِ َّا1تصَیر

 

 برٍدت تبخیری -3-2-5

اغت وٝ اش اازد ٚازد غااتٕاٖ ٔیؿٛد. چٙیٗ ووازی توٝ چٙود     ٔٙظٛز اش تسٚدت اش زاٜ تثتیس، تثتیس ٔػتمیٓ آب دز ٞٛایی

زٚؼ لاتُ ارسا اغت. اش رّٕٝ دٔیدٖ زيٛتت تٝ ٞٛایی وٝ ٚازد تٙا ٔیؿٛد ٚ یا دٔیٗ ٞٛا اش دااُ پٛؾاَ ٔسيٛب. تثودیُ ٔوایع   

ٛب ٞٛا تایود توٝ حودی    تٝ تتاز آب ٕٞساٜ تا ررب ٔمداز لاتُ تٛرٟی اش حسازت ٞٛا اغت. اِثتٝ دز ایٗ زٚؼ افصایؽ دٔای ٔسي

 تاؾد وٝ تسای آغایؽ ا٘ػاٖ لاتُ لثَٛ تاؾد.
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 درختکاری -3-2-6

دزاتاٖ ٚ تٛتٝ ٞا ٔیتٛا٘ٙد رٟت رسیاٖ ٞٛا تٝ غٛی غااتٕاٖ ٔٛزد اغتفادٜ لساز ٌیس٘د ٚ حتی ٔیتٛا٘ٙود غوسعت تواد زا اش    

ٚز ٔیتٛا٘ٙد یه غد دز رّٛی تاد ایزاد وٙٙد وٝ يسیك ٞدایت رسیاٖ ٞٛا اش یه لیس ؾدت تتؿٙد.حفاظٟا، دیٛازٞا ٚ اتٙیٝ ٔزا

دز ٘تیزٝ فؿاز تاد تٝ دااُ تٙا تیؿتس ٔیؿٛد.ِرا تٟتس اغت دز ٔحٛيٝ غاشی احتیاو وافی زا داؾت شیسا غدٞایی ووٝ دز ٔماتوُ   

ااتٕاٖ تاد تٙا ؾدٜ ا٘د ٕٔىٗ اغت ٔٛرة ا٘ثاؾتٝ ؾدٖ ٞٛا تٝ عٛل رسیاٖ آٖ ٌسد٘د. ٕٞچٙیٗ ٔحُ ٌیاٞواٖ دز اوازد اش غو   

 ٔیتٛا٘د ٔٛرة ٞدایت تاد تٝ غٕت پٙزسٜ ٞا ٚ یا ا٘حسا  آٖ دز ٔػیسٞای ٘ااٛاغتٝ تاؾد

تا واؾت دزاتاٖ ٔیتٛاٖ رٟت تاد زا تٝ غٛی تٙا ٞدایت وسد.دز ایٙزا زدیس دزاتاٖ ٔػیس ایاتواٖ زا پٛؾوا٘دٜ ٚ توا غوایت     

 تًثیك پیدا وسدٜ اغت.

د وٕه ٔیىٙٙد أا دیٛاز دزاتاٖ دز پؿوت غوااتٕاٖ فؿواز ٔٙفوی ٞوٛا زا      ٞسچٙد زدیس دزاتاٖ وٙازی تٝ افصایؽ فؿاز تا

اٙخی وسدٜ ٚ دز ٘تیزٝ ااتال  فؿاز ٞٛا تیٗ رّٛ ٚ پؿت غااتٕاٖ وٓ ؾدٜ ٚ تٟٛیٝ تٝ اٛتی ا٘زاْ ٕ٘یؿوٛد ٚ تواد اش يوسفیٗ    

 غااتٕاٖ عثٛز اٛاٞد وسد.

رّٛ زا ٔیدٞد. زاٞسٚٞای تازیوه دز يوسفیٗ تاعوج     يساحی ٔٙاغة: ایٗ يسح أىاٖ ٌسدؼ آشاد ٞٛا دز پؿت ٚ لیس ٞٛا دز

 تاؾد. افصایؽ غسعت تاد ٔیؿٛد ٚ ٔىاٖ اٛتی تسای ایٛاٖ یا غىٛ ٔی

  
 سذ کردى هسیر باد: 4تصَیر قیف باد: 3تصَیر

 
 طراحی هٌاسب:5تصَیر

 

 جْت گیری -3-2-7

رٟت تٟٛیٝ اا٘ٝ ٞای ٔػىٛ٘ی ٔػتًیُ ؾىُ تٟتس اغت ٔحٛز تصزٌتس اا٘ٝ عٕٛد تس رٟت تادٞای ًّٔٛب تاؾد. اٌس شاٚیوٝ  

پریسد. ِٚی چٖٛ رٟت ٚشؼ تواد غاِوة دز تیؿوتس     تٟٛیٝ تٟتس قٛزت ٔی دزرٝ تاؾد 91تیٗ تٙا ٚ تاد لدزی تیؿتس ٚ یا وٕتس اش 

دزرٝ ٔٙاغة اغت. اٌس غااتٕاٖ دازای ؾوىُ غوادٜ ای ٘ثاؾود دز     91ؾٛد ِرا شاٚیٝ ای حدٚد  ٔی ٔٛالع اش ٔػیس اٛد ٔٙحس 

تٛا٘د رسیاٖ ٞٛا اش يسیك تاشؾٛٞا زا افوصایؽ دٞود. اٌوس     رٟت زٚ تٝ تاد تٙا لػٕتٟایی تا فؿاز شیاد ٚ وٓ ایزاد اٛاٞد ؾد وٝ ٔی

غااتٕاٖ تاید يٛزی يساحی ؾٛد وٝ تٟٛیٝ اش يسیك ٞوس دٚ   رٟت تاد غاِة ٔؿتف ٘ثاؾد یعٙی رسیاٖ تاد اش ٕٞٝ يس  تاؾد،

 تاؾد. ٔحٛز ٔیػس تاؾد. دز ایٗ حاِت یه پالٖ ٔستع ؾىُ تا پٙزسٜ ٞایی دز چٟاز غٕت تٙا ٔٙاغة ٔی
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 درجِ بچرخذ33تَاًذ از ّر طرف تا  : باد هی6تصَیر

 

 ّا ّا ٍ پٌجرُجْت گیری در -3-2-8

ٞایی تا ااتال  فؿاز شیاد لساز ٌسفتٝ  ٞای ٚزٚدی ٞٛا دز ٔحُ ٌیسد وٝ پٙزسٜ یٝ فهای دااّی دز قٛزتی تٟتس قٛزت ٔیتٟٛ

ٞا ٘ػثت تٝ ٔحٛز تادٞای غاِة لودزی ا٘حوسا  داؾوتٝ تاؾود. توٝ يوٛز وّوی         تس اٛاٞد تٛد اٌس رٟت پٙزسٜ تاؾٙد. اِثتٝ ٔٙاغة

ٞد تا فهای تیؿتسی تحت تاحیس آٖ ٚالع ؾٛد ٚ تٟٛیٝ ٞٛا وأّتس قٛزت ٌیسد. حزٓ رسیاٖ تاد تاید دز دااُ اتاق تغییس ٔػیس د

وٙود، ٔتواحس اش ا٘وداشٜ تاشؾٛٞاغوت. تیؿوتسیٗ حزوٓ          وٝ اش ٔیاٖ غااتٕاٖ عثٛز ٔی.ؾٛد رسیاٖ ٞٛا)ٔمداز ٞٛایی وٝ عٛل ٔی

د. دز قوٛزتی رسیواٖ ٞوٛا دز دااوُ     ٞا تا حد ٕٔىوٗ توصزي تاؾوٙ    ٞا ٚ اسٚری ؾٛد شٔا٘ی اغت وٝ ٚزٚدی ٞٛایی وٝ عٛل ٔی

 زغد ٚ تسٚدت تیؿتسی حاقُ ٔیؿٛد وٝ اسٚری ٞا تصزٌتس اش تاشؾٛی ٚزٚدی تاؾٙد. غااتٕاٖ تٝ حداوخس ٔی

 

 ًوًَِ ّای هَردی -4
 هرکس تجارت جْاًی بحریي -4-1

ٗ ٘یسٌٚاٜ ٞا تٛدٜ توا اتتىواز   تٛزتیٗ تادی وٝ تا پیؽ اش ایٗ تٝ عٙٛاٖ یه ٔٙثع تأیٗ ا٘سضی تسق دز ؾٟسٞای تادایص رایٍصی

ؾسوت غااتٕا٘ی اتىیٙص دز تسد تزازت رٟا٘ی دز تحسیٗ ٘كة ؾدٜ تا تٝ عٙوٛاٖ زٚؼ ردیودی توسای توأیٗ ا٘وسضی توسق دز       

غااتٕاٟ٘ای ٘ػُ أسٚش تٝ واز ٌسفتٝ ؾٛد. ایٗ تسد دز لػٕتی اش غاحُ تحسیٗ وٝ غوسعت تواد دز آٖ تیؿوتس اش ٔٙوايك دیٍوس      

ٚشد دز  % تادٞایی وٝ اش اّویذ فوازظ توٝ غواحُ تحوسیٗ ٔوی      71. تحمیمات ٘ؿاٖ دادٜ اغت وٝ ٘صدیه اغت احداث ؾدٜ اغت

ای اش دٚ غواشٜ ٔوٛاشی    آید. تٙاتس ایٗ لساز ؾد ایٗ غااتٕاٖ تٝ قٛزت تٝ قٛزت ٔزٕٛعٝ دزرٝ ای غاحُ فسٚد ٔی 61حدفاقُ 

 وٙٙد. ُ ٔیٞای تادی ٔا٘ٙد پّی ایٗ دٚ تاشٚ زا تٝ ٞٓ ٚق غااتٝ ؾٛد وٝ تٛزتیٗ

ٔتس اغت. تٝ ایٗ تستیة حداوخس ٔیصاٖ تواد توٝ ایوٗ     31ٔتس ٚ دز لػٕت عمة  121فاقّٝ ایٗ دٚ غااتٕاٖ دز لػٕت رّٛ 

دٞد تّىٝ رسیاٖ آٖ زا تٝ  ای اغت وٝ ٘ٝ تٟٙا غسعت تاد زا افصایؽ ٔی ٞا ٞٓ تٝ ٌٛ٘ٝ وٙد. يساحی غااتٕاٖ ٞا تساٛزد ٔی تٛزتیٗ

چساد ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ رسیاٖ  ٙد. غٝ تٛزتیٗ ٚالع ؾدٜ دز تیٗ ایٗ دٚ غااتٕاٖ تا یه غسعت ٔیو ٞا ٞدایت ٔی غٕت تٛزتیٗ

 تسق تِٛید ؾدٜ دز آٟ٘ا یىػاٖ اغت.
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 هرکس تجارت جْاًی بحریي: 7تصَیر

 

 برج رٍدخاًِ پرل در چیي -4-2

ٞای غثص د٘یا  ؾٛد. ایٗ تسد وٝ دز شٔسٜ آغٕاٖ اساؼ چیٗ دز یه ؾٟس تٙدزی ٘یٕٝ ٌسٔػیسی احداث ٔیایٗ تٙا دز ٌٛا٘طٚ 

وٙود. دز تد٘وٝ ایوٗ       يٛزی يساحی ؾدٜ ووٝ تواد زا دز يوَٛ اوٛد دزٚ ٔوی     SOMٔتس تٝ ؾٕاز ٔی زٚد، تٛغى) 311تا ازتفا  

 ی تِٛید وٙد.  غااتٕاٖ تٛزتیٟٙای تادی يساحی ؾدٜ تا تا اغتفادٜ اش ایٗ تاد ا٘سض

تٟٛیٝ دٚدوؿی، اٙه غاشی تاتؿی غمس ٚ وس ٚ اغتفادٜ اش ؾیؿٝ ٞای دٚردازٜ تا پسدٜ ٞای ٔیا٘ی تسای غوایٝ ا٘وداشی اش   

رّٕٝ عٛأُ اٙه غاشی غااتٕاٖ تٝ ؾٕاز ٔیسٚ٘د. ایٗ غااتٕاٖ تٝ ٌٛ٘ٝ ای يساحی ؾدٜ وٝ رسیاٖ تاد اش يسیك یوه رفوت   

ؽ، غسٔایؽ ٚ تٟٛیٝ ًٔثٛ  غااتٕاٖ زا اش يسیوك تٛزتیٟٙوای تعثیوٝ ؾودٜ توأیٗ ٔیىٙود       تاشؾٛ تٝ يس  تاغیػاتی وٝ ٌسٔای

 ؾٛد. ٞدایت ٔی

  
هقطع برج رٍدخاًِ پرل: 8تصَیر  سازی تابطی ٍ دٍدکطی در هقطع ًحَُ خٌک: 9تصَیر 

 برج رودخانه پرل
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 برج رٍدخاًِ پرل: 13َیرتص

 ساختواى کَییٌس، هذرسِ هٌْذسی ٍ تَلیذات، اًگلستاى -4-3

تٛغى ّٔىٝ اِیصاتت دْٚ ٌؿایؽ یافت. تٟٛیٝ يثیعی اش يسیك يساحی دلیك ٞٙدغٝ غااتٕاٖ ٚ  1993ایٗ ٔدزغٝ دز غاَ 

د. ایوٗ احوس دٚدوؿوی ٞوٛای ٌوسْ زا اش      افتو  وٙد اتفاق ٔی وٝ ٞٛای دااُ غااتٕاٖ زا تٝ تیسٖٚ ٞدایت ٔی ٞای حسازتی دٚدوؽ

فسغتد ٚ ٞٛای تیسٖٚ اش يسیك دزیچٝ ٞا تٝ دااُ  ٞای فّصی پٛؾا٘دٜ ؾدٜ تٝ تیسٖٚ ٔی تسد ٚغیع وٝ تٝ ٚغیّٝ غسپٛؼ 8يسیك 

توسای   ٞا زا تاش ٚ یا تثٙد٘د تا غوًح آغوایؽ زا دز فهاٞایؿواٖ تٙظویٓ وٙٙود.      تٛا٘ٙد پٙزسٜ غااتٕاٖ ٔىیدٜ ٔیؿٛد. غاوٙاٖ ٔی

ٝ     دز حد لاتُ لثَٛ تالی ٔی ايٕیٙاٖ اش ایٙىٝ دزرٝ حسازت ٞوا ٚ وٙتوسَ    ٔا٘د یه غأا٘ٝ ٔدیسیت اٛدوواز توسای تٙظویٓ دزیچو

ٞای ٔحاغثٝ ؾدٜ ٚ دیٛازٞای تٙایی غٍٙیٗ ٔٛرة تٝ حداوخس زغا٘دٖ  ٕٞچٙیٗ غایثاٖ ٞای ٌسٔایی تٝ ٚرٛد آٔدٜ اغت. وٙٙدٜ

 تٛاٖ تزٟیصات اٙه وٙٙدٜ ؾدٜ اغت.

  
 ساختواى کَئیٌس: 12تصَیر هقطع ساختواى کَئیٌس: 11تصَیر

 

 هرکس درآهذ داخلی ، ًاتیٌگْام،اًگلستاى -4-4

زواد  ٞای پّىاٖ را٘ثی اغت. اغتساتطی اقّی ایٗ غااتٕاٖ ٟ٘ایت اغتفادٜ اش ٘ٛز زٚش ٚ ای ؾىُ تا تسد Lغااتٕاٖ تٝ قٛزت 

 تٟٛیٝ يثیعی اغت. دز ایٗ غااتٕاٖ ٔٛازد شیس دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت:

 .تٛا٘د ٔٛزد اغتفادٜ ٚالع ؾٛد ٞٛای تاشٜ اش شیس وس تٝ يٛز ٔىا٘یىی وؿیدٜ ؾدٜ ٚ ٔی -

 ٞای دفتس واز اش يسیك پٙزسٜ ٞای تاش تٟٛیٝ عسنی اش تتؽ -

افوت ا٘وسضی اٛزؾویدی دز توسد زا٘وؽ ٌسٔوا ایزواد        ٌسْ اش تیٗ دزٞایی وٝ تٝ تسد پّٝ ٔتكُ اغت. دزی اسٚد ٞٛای -

 .ؾٛد وٙد ٚ ٞٛای ٌسْ تٝ ٚغیّٝ پدیدٜ دٚدوؿی اش يسیك تسد وؿیدٜ ٔی ٔی

 حسوت غمس تسد ٚ پاییٗ آٔدٖ آٖ تٝ ٔٙظٛز وٙتسَ ٔیصاٖ رسیاٖ ٞٛا -

 اازد ؾدٖ ٞٛای ٌسْ دز يثمٝ تاال اش ٘ٛن غمس -

 نمای خارجی ساختمان
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ٞا دز شٔػتاٖ تػتٝ ؾٛ٘د تا فهای دااّی زا اش غوسٚ   دٞد تا پٙزسٜ یٞای لاتُ وٙتسَ وٝ اراشٜ ٔ ٚزٚد ٞٛای تاشٜ تا فٗ -

 .قدای تیسٖٚ ٔحافظت وٙد

 

 
 ِهقطع، استراتصی تَْی-: دیاگرام13تصَیر

 

 ًتیجِ گیری
ضی داؾتٝ اغت. دز ایوساٖ ٘یوص   تؿس اش دیستاش پی تٝ إٞیت ا٘سضی تاد تسدٜ تٛد ٚ تٝ ا٘حاء ٌٛ٘اٌٖٛ غعی دز اغتفادٜ اش ایٗ ا٘س

ٞای رٙٛتی ایساٖ اٛد ٌٛاٜ ایٗ ادعاغت. أا أسٚشٜ ٚ  ٚرٛد تادٌیسٞا دز ا٘ٛا  ٌٛ٘اٌٖٛ دز فالت ٔسوصی ایساٖ ٚ ٕٞچٙیٗ لػٕت

ٞای فػیّی، اغتفادٜ اش ا٘سضی تاد تٛغى ٔعٕوازاٖ ایسا٘وی    تا غّثٝ ٔعٕازی ٔدزٖ تس ٔعٕازی غٙتی ایساٖ ٚ ٕٞچیٗ ٚفٛز غٛات

دغت فسأٛؾی غپسدٜ ؾدٜ اغت. ؾاید ایٗ ادعا وٝ عٙاقسی ٔا٘ٙد تادٌیس دیٍس دز ٔعٕازی أسٚشی رایٍاٞی ٘داز٘د دز ٍ٘واٜ  تٝ 

ؾود٘د یوه    اَٚ دزغت تٝ ٘ظس تسغد، أا ٘ثاید اش ایٗ ٘ىتٝ غافُ ؾد وٝ تادٌیس، پٙاْ ٚ... وٝ دز ٔعٕازی غٙتی ایساٖ اغتفادٜ ٔی

توٛا٘یٓ آٟ٘وا زا توٝ زاحتوی دز      ْٟٛ ٔعٕازی ٞػتٙد ٚ تا ؾٙاات قحیح ایوٗ ٔفواٞیٓ ٔوی   عٙكس قس  ٘یػتٙد ٚ دز ٚالع یه ٔف

ٔعٕازی أسٚشی اغتفادٜ وٙیٓ. حتی اٌس اغتفادٜ اش ایٗ ٔفاٞیٓ دز ٔعٕازی أسٚشی اش ٘ظس التكادی توٝ قوسفٝ ٘ثاؾود تواش ٞوٓ      

زغود   ٝ تٝ آٟ٘ا اؾازٜ ؾد. تا ایٗ ٚرٛد تٝ ٘ظس ٔیٞای ازشا٘تسی تسای يساحی ٔتٙاغة تا تادٞای ًٔٙمٝ ٚرٛد دازد وٝ دز ٔماِ زاٜ

تٛا٘ود ٔٛروة    ٞای اِٚیوٝ، دز دزاش ٔودت ٔوی    ٌیسی قحیح اش ا٘سضی تاد، تا ٚرٛد ٞصیٙٝ وٝ اغتفادٜ اش عٙاقسی ااـ رٟت تٟسٜ

 ٞای غسٔایؽ ٚ ٌسٔایؽ ٌسدد. رٛیی دز ٞصیٙٝ قسفٝ

 

 هٌابع
ٖ  ٚحیود :ت .الّیٕوی  يساحی . 1937 .وِٙتِ ِثَص، ٚ دٚ٘اِد ٚاتػٖٛ، .1 ٝ   1387) ٟٔودٚی  فویم  ٔحٕود  .لثادیوا  ٔؤغػو

 تٟساٖ دا٘ؿٍاٜ ا٘تؿازات

:تٙظیٓ ؾسایى ٔحیًوی، ا٘تؿوازات رٟواد دا٘ؿوٍاٞی ٚاحود قوٙعتی       2، ٔثا٘ی فیصیه غااتٕاٖ 1389) لیاتىّٛ،شٞسا .2

 أیسوثیس

 اان ٘ؿس :.ٔعٕازی ٚ الّیٓ . 1387ٔستهی وػٕائی، .3

 ٘ؿوس  ٔسوص : ایساٖ غٙتی ٞای غااتٕاٖ دز يثیعی غسٔایؽ ٚ تٟٛیٝ  1385) .ٔحٕٛد یعمٛتی، ٟٔدی؛ تٟادزی ٘طاد، .4

 دا٘ؿٍاٞی

، ؾٙاات تاحیس ٔؿتكات واِثدی تادٌیسٞا دز زفتاز حسازتی، زغاِٝ دوتسی ٔعٕازی، دا٘ؿٍاٜ  1385) ٟٔٙاش ٔحٕٛدی، .5

 آشاد عّْٛ تحمیمات تٟساٖ، تٟساٖ

مقطع، استراتژی تهویه-دیاگرام  
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 حیى، دا٘ؿٍاٜ ّٔی ایساٖ، تٟساٖآغایؽ تٛغیّٝ ٔعٕازی ٕٞػاش تا ٔ  1367)ٔحٕٛد  زاشرٛیاٖ، .6

 36تحّیّی تس ٌٛ٘ٝ ؾٙاغی تادٌیسٞای یصد، ٘ؿسیٝ ٞٙسٞای شیثا، ؾٕازٜ  ، 1387) ٟٔٙاش ٚ ٔزید ٔفیدی ٔحٕدی، .7

ٞٛیت ایسا٘ی تادٌیس ٚ پیؿیٙٝ یاتی آٖ دز ٔعٕازی ایساٖ، ٘ؿسیٝ ٞٛیت ؾٟس،  ، 1387)ٟٔٙاش ٚ ٔزید ٔفیدی، ٔحٕدی، .8

 2ؾٕازٜ 

 


