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 :یعاس ٔاوت یرٚؽٟا

 تٝ وٝ ؽٛد یٔ اعتفادٜ یٔتٙٛػ ٚ ادیس اریتغ یٞا رٚػ ٚ اَیٔتز اس ٞا ٔاوت ٍزید ٚ یٔؼٕار یٞا ٔاوت عاخت یتزا أزٚسٜ

 ٓیوٙ یٔ اؽارٜ آٟ٘ا اس یتزخ

 دار وارتزد( اتٛد) ٝیاِٚ ٔاوت عاخت خٟت ؾتزیت یعاس ٔاوت ٘ٛع ٗیا:  تیِٛ٘ٛی اس اعتفادٜ تا یعاس ٔاوت

 ٔحىٓ حاَ ٗیٚدرػ ٔاوت یٔمٛا یرٍ٘ تٙٛع تٛدٖ دارا ػّت تٝ یعاس ٔاوت ٘ٛع ٗیا:  ٔاوت یٔمٛا اس اعتفادٜ تا یعاس ٔاوت

 خٟت تزػ تٛدٖ عخت تٝ تٛاٖ یٔ وار ٘ٛع ٗیا ةیٔؼا اس دارد اریتغ طزفذاراٖ اٖیدا٘ؾدٛ ٗیت در آٖ تٛدٖ ٕتیل ارساٖ ٘غثتا ٚ

 .وزد اؽارٜ آٖ ضخأت تٛدٖ ٔحذٚد ٚ فیظز یوارٞا

 لزار اعتفادٜ ٔٛرد ییٞا ٔاوت در در ؾتزیت دادٖ تزػ در عحِٛت ٚ ییثایس یعثى ُیدِ تٝ فْٛ:  فْٛ اس اعتفادٜ تا یعاس ٔاوت

 چغثا٘ٙذٜ اس اعتفادٜ تیٔحذٚد وار ٗیا ةیٔؼا اس أا. تاؽذ یٔؾخق یتٙذ ةیتزو ٚ خاؿ حاالت یدارا طزح وٝ زدیٍیٔ

 .اعت(فْٛ چغة)خاؿ

 خٙظ ٗیا یٞا یضٌیٚ اس دارد وارتزد تاال ظزافت ٚ دلت تا ییٞا ٔاوت خٟت تاِغا چٛب: تاِغا چٛب اس اعتفادٜ تا یعاس ٔاوت

 اس وٙذ اعتفادٜ ٌٛ٘اٌٖٛ یٞا ضخأت اس طزح ٘ٛع تٝ تٙا تٛا٘ذیٔ عاس٘ذٜ ٚ دارد خٛد ٚ یٔختّف یٞا ضخأت در وٝ اعت ٗیا

 اعت آٖ تٛدٖ ؽىٙٙذٜ خٙظ ٗیا ةیٔؼا

 :ٓیپزداس یٔ ٞا ٔاوت ا٘ٛاع اس یتزخ وار رٚػ تٝ حاَ

 عت یفزا٘غٛ رٚػ هی ٔاؽٝ ٝیپاپ رٚػ)ٔاؽٝ ٝیپاپ رٚػ

 :وزد اؽارٜ زیس ی ٜٛیؽ تٝ تٛاٖ یٔ ٜٛیؽ ٗیتز حیرا اس وٝ دار٘ذ ٚخٛد یادیس یٞا رٚػ ٔاوت در ٌٙثذ عاخت یتزا

 تز راحت وار تا ٓیوٙ ُیتثذ( ادیس تؼذاد) یضّؼ چٙذ هی تٝ را رٚد یٔ وار تٝ ٌٙثذ ی عالٝ در وٝ زٜیدا ٓیوٙ یٔ تالػ اتتذا در

 تٝ ٌٙثذ وار اٖیپا در تّىٝ غتی٘ طٛد ٗیا افُ در أا رٚد یٔ ٗیت اس ٌٙثذ یافّ ؽىُ ٜٛیؽ ٗیا تا وٝ ؽٛد تقٛر ذیؽا) ؽٛد

 ا٘ذاسٜ تٝ تٛخٝ تا عپظ اعت ٔؼزٚف یضّؼ دٚاسدٜ ٕٞاٖ ا٘تخاب ٗیتٟتز احتٕاال خا ٗیا در( اعت ؽذٜ عاختٝ خٛد یافّ ؽىُ

 ٌزفتٝ ٘ظز در ٌٙثذ یتزا وٝ یؽىّ عالٝ ٞز أتذاد در افُ در ٓیوٙ یٔ رعٓ ؽذٜ تاس فٛرت تٝ را ٌٙثذ یوّ ؽىُ ٌٙثذ ی عالٝ ی
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 ٗیت ٕ٘ا٘ذٖ تاس یتزا ٚ دار٘ذ تٕاط ٞٓ تٝ ٘مطٝ هی در تٟٙا ٌّثزي دٚاسدٜ. اعت ٌّثزي ؽىُ تٝ اوثزا وٝ ؽٛد یٔ ٓیتزع ٓیا

 .ؽٛد یٔ اعتفادٜ عالٝ دٚر تٝ شی٘ والف هی اس ٚ. ؽٛد یٔ اعتفادٜ یی٘ٛارٞا اس آٟ٘ا

 .ز٘ذیپذ یٔ ؽىُ یراحت تٝ ٚ وٙٙذ یٔ ذایپ یارتداػ حاِت وٝ اعت فزٚرفتٝ ٞٓ در زٜیدا ٓیدٚ٘ اس اعتفادٜ یتؼذ ٔؼَٕٛ رٚػ

 :اعت ٔاؽٝ ٝیپاپ رٚػ دارد وارتزد ٙٝیضٕ ٗیا در وٝ یرٚؽ ٗیتز یرعٕ

 زیخٕ هی تا ٓیدٞ یٔ لزار حزارت یرٚ ختٝیر آب در( اعتمأت یتزا)چٛب چغة ٕٞزاٜ تٝ را یواٞ واؿذ اتتذا رٚػ ٗیا در

 اس ؽذٖ خؾه اس پظ ٚ ٓیشیر یٔ اعت وزٜ ٓی٘ احتٕاال وٝ لاِة درٖٚ را زیخٕ حاِت ٕٞاٖ در عپظ دٞذ دعت تٝ را ىٙٛاختی

 .وزد دعت هی وأال عٕثادٜ تا تٛاٖ یٔ را ٌٙثذ ٗیا آٖ اس تؼذ.ٓیآٚر یٔ زٖٚیت لاِة

 اعت ؾتزیت ٌٙثذ اعتحىاْ تاؽذ تشرٌتز لطز تٝ ٘غثت ارتفاع چٝ ٞز وٝ وزد دلت ذیتا اَٚ ٜٛیؽ تٝ ٔخقٛفا ٌٙثذ عاخت در

 

 درخت عاختٗ

 فٛرت تٝ ذیا پٛؽا٘ذٜ داؽ تاچغة را آٖ عز وٝ( درخت تٙٝ)دِخٛاٜ یچٛت ّٝیٔ ٝی دٚر تٝ را واؿذ ٘اسن یٞا رؽتٝ ٗیتٛ٘ یٔ

 ذیوٙ اعتفادٜ...ٚ ٔذاد تزاؽٝ ای چٛب،اعفٙح یٞا تزادٜ ذٖیپاؽ اس واؿذ یخا تٝ ای ذیچا٘یتپ دِخٛاٜ

 ؽذ٘ٝ رً٘ لاتُ پاعتُ تا راحت یّیخ ٞٓ اٖٚ یا پٙثٝ لغٕت ٚ وزد اعتفادٜ تزق چزاؽ ػٙٛاٖ تٝ ؾٝیٔ وٗ پان اسٌٛػ-

 تزٜ راحت یّیخ ؼیزیپذ تزػ ٙىٝیا اَٚ دارٜ تیٔش دٚ ٔاوت یٔمٛا تٝ ٘غثت یعاس ٔاوت یتزا یِٛٛصیراد یٞا ػىظ یٔمٛا-

 یٚآت ٚلزٔش سرد یٞا رً٘ تٝ عٕتؾٖٛ هی اِثتٝ)وارتٛ٘ٝ رً٘ تٝ وٝ ٙٝیا زادػیا أا ٍا٘ٝیرا یٚحت تزٜ ٕتیل ارساٖ ٙىٝیا ٚدْٚ

 رً٘ اٌٝ)ادیٔ در دِخٛاٜ رً٘ تٝ یاعپز تا یراحت تٝ اِثتٝ وٝ(ٞغتٗ خاِـ یّیخ چٖٛ غتٗی٘ یٔٙاعث یّیخ یٞا رً٘ وٝ ٞغت شی٘

 تپٛؽٛ٘ٝ رٚ ٗیزیس رً٘ تٛ٘ٝیٔ یٔؾى چٖٛ ذیتثز وار تٝ ٔمٛا یوارتٛ٘ طزف در رٚ رً٘ حتٕا ذیوٙ یعؼ غتی٘ یٔؾى دِخٛاٞتٖٛ

 (ارسٜ یٕ٘ غىؼیر تٝ تٛ٘ٗیٕ٘ یٌاٞ ٞا رً٘ ٝیتم أا

 وٝ یؽٟز تافت ای رٚعتا ٚٔاوت تافت یٞا ٔاوت ٚعاخت یطزاح ٗی،تٕزیاتٛد یٞا ٔاوت عاخت در اعفٙح اس اعتفادٜ-

 اعت ذیٔف اریتغ ٘ذار٘ذ اتیخشئ آٚردٖ در تٝ یاخیاحت
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 ٞغتٙذ فیظز اریتغ أا خٛر٘ذ یٔ تزػ تٟتز تٛدٜ تز ٘زْ ٚسرد ذیعف یٞا اعفٙح تٝ ٘غثت ٞغتٙذ رً٘ عثش وٝ ییٞا اعفٙح اِثتٝ

 حیتزخ را سدٖ تزػ یعخت پظ تاؽٙذ یٔ شی٘ تز ٌزاٖ ضٕٙا خٛردیٔ را آٟ٘ا یراحت تٝ چغة ٗیچٙ ٞٓ ؽٛ٘ذ یٔ خزد فؾار ٚتا

 ذیتذٞ

 چٖٛ ذیوٙ ا٘تخاب را یرٍ٘ یاعپز ذیدار آٟ٘ا سدٖ رً٘ تٝ اجیٚاحت ذیىٙیٔ اعتفادٜ یِٛٛصیراد یٞا ػىظ یٔمٛا ای اعفٙح اس اٌز-

 (ذیذا٘یٔ خٛدتاٖ تاس)اعت ٘أٙاعة اریتغ ٌٛاػ وار ٗیا یتزا

 خٛد تٝ ٌٛ٘اٌٖٛ یٞا ٚؽىُ ؽٛد یٔ ذٜییعا یراحت تٝ چٖٛ اعت اعفٙح ٞا اَیٔتز ٗیتز عادٜ اس یىی شی٘ ٌٙثذ عاخت یتزا-

 زدیٍیٔ

 اعتفادٜ ذیش٘یٔ رً٘ را آٖ وٝ ٘اٖ زیاسخٕ:ذیتؾٙٛ ٞٓ را ٗیا وٙارػ در دارٜ ٚخٛد یادیس یٞا راٜ ٞا حٛك درٖٚ آب عاخت یتزا-

 اعتفادٜ خٛردٜ ٚرً٘ ؽذٜ ٔچاِٝ اسعّفٖٛ ایٚ ذیوٙ یخاِ وار داخُ رٚٞٓ چغة ؽٝ یٔ اِثتٝ اعت زیپذ ؽىُ وأال چٖٛ ذیوٙ

 ذیوٙ

 یخاِثتز چٕٗ تزٜ تاالتز ٞزچٝ عٕثادٜ یستز درخٝ اِثتٝ ؾٝیٔ ٔٙاعة یّیخ چٕٗ یتزا ذیتش٘ رٚ یٔٙاعث عثش رً٘ عٕثادٜ تٝ اٌز-

 ادیٔ در آب اس

 یّیٚخ ٞا زٜیدعتٍ یتزا ذیخذاوٙ رٚ ٞا ؾیت دٚعتٖٛ ٗیت لغٕت ایٚ ذیوٙ اعتفادٜ دار فزْ یٞا ٘زدٜ یتزا ذیتٛ٘یٔ یٔاٞ ؾیت اس-

 ذیوٙ اعتفادٜ ٍٝید یخاٞا

 ٚدْٚ،عْٛ اَٚ یٞا ٝیال یاِٚ یرٚ ٚعپظ ذیتىؾ دٚتار رٚ یتٛپٌٛزاف ٘مؾٝ وٝ ٙٝیا راٜ ٗیتٟتز یتٛپٌٛزاف عاختٗ یتزا-

 ؾٝیٔ تاػث وار ٗیا ذیاریدرت رٚ... ٚٞفتٓ،ٚ ٚپٙدٓ،ؽؾٓ ٚعْٛ،چٟارْ دْٚ یٞا ٝیال دْٚ ٘غخٝ یرٚ ٚ... ٚؽؾٓ،ٚ ٚچٟارْ،پٙدٓ

 ٗیذیٔ لزار ٌزفتٗ لزار ٞٓ یرٚ یتزا یاضاف یٔمذار ٝیال ٞز یتزا وٝ ٝیرٚؽ اس ٚتٟتز ز٘ذیتٍ لزار ٞٓ یرٚ ٞا ٝیال تز شیٚتٕ راحتتز

 ؾٝیٔ ثایس یّیخ پٙثٝ چٛب خٙظ اس یتٛپٌٛزاف ٗیچٙ ٞٓ
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 ٗ،ٌُیوٙ اعتفادٜ لاِثؼ عاخت یتزا ٌُ اس ٗیتٛ٘ یٔ ٗیتغاس(یٌچ تزخغتٝ ٘مؼ هی ای)یٌچ ٔدغٕٝ ٝی ٗیخٛاعت یرٚس اٌز-

 اس اعتفادٜ راٜ ٗیتٟتز عختٝ اریتغ ٔٛرد ٗیا در ٌُ تا وار یٚخٛت عفت لاِة ؾٝیٔ خؾه یٚٚلت زٜیپذ ؽىُ ٘زٔٝ یٚلت

 تٝیِٛ٘ٛی

 ٗیوٙ اعتفادٜ(اتؼاد آٖ در)ٌّذاٖ عاخت یتزا ٗیتٛ٘یٔ ؾٝیٔ اعتفادٜ ري داخُ كیتشر یتزا وٝ آ٘ضٚوت یدرٞا اس-

 اس ای(وارتٖٛ اتؼاد تا ٔتٙاعة)وٛچه اریتغ یرٍ٘ یٌّذٚس یٞا ٔٙدٛق اس ٗیتٛ٘یٔ ٗیتذ لزار تاؿچٝ در ٌُ یٔمذار ٗیخٛایٔ اٌز-

 ٗیوٙ اعتفادٜ ذیٔزٚار

 ٞغتٙذ وارتٖٛ یٞا ٝیال اس ٚتٟتز تز ٔٙظٓ اریتغ یذِٚٛصیرا یٔمٛا ٗیزیس یٞا ٝیال یزٚا٘یؽ عاخت یتزا-

 در ٔات یٔؾى یاعپز اس اعتفادٜ ٔثال اعت تزاق رً٘ اس تٟتز یّیخ دارد ٔات رً٘ وٝ یاعپز اس اعتفادٜ ٔٛالغ یاریتغ در-

 یا ؾٝیؽ خا٘ٝ عاخت

 چٕٗ عاخت ٔثُ ذیتىٙ ذیتٛا٘یٔ یادیس اعتفادٜ اف ید اْ ٚلطؼات ٞا درب عاخت در یع یٚ یپ یٞا ٚپغٕا٘ذٜ ٞا ذٜیتز اس-

 دارٖ ٞٓ یلؾٍٙ یّیٚخ ٔتٙٛع یٞا رً٘... ٚ ٚدرخت

 اٖٚ یٔؼِٕٛ ٘ٛع اس یٔاوارٚ٘ یٞا عاسٜ عاخت اس زیؿ تٝ دارٜ یعاس درٔاوت یادیس اعتفادٜ یٔاوارٚ٘ ٗیدٚ٘ یٔ وٝ طٛر ٕٖٞٛ-

 ٚخاِة ٞغتٗ رً٘ لاتُ یاعپز تا ٞٓ یراحت تٝ ٗیوٙ اعتفادٜ ٗیدار اجیاحت یػٕٛد یٞا إِاٖ تٝ وٝ ییٞا لغٕت در ٗیتٛ٘یٔ

 ...ٚ ٞا كیٚآالچ ٞا تاؿچٝ حقار یتزا ٔثال ٗیوٙ اعتفادٜ یّیخ ٗیتٛ٘یٔ ٞٓ... ٚ یٚفذف دار ؽىُ یٞا یٔاوارٚ٘ اس.ؾٗیٔ ٞٓ

 یٔٙحٙ ؽىُ(ٗیوٙ ٝیتٟ تخٛر ٚدعتٍاٜ ٚعٕاٚر یوتز تٛعط ٗیتٛ٘یٔ وٝ)داؽ آب تخار تا وٝ تاِغا چٛب ٔثُ اِثتٝ

 ظزف در ذیآٚر در را آٖ عپظ ذیایت خٛػ تٝ ٚآب ؽذٜ ٘زْ یوٕ ذیٚتٍذار ذیشیتز داؽ آب در ؾٝیٔ ٞٓ را یزٜ،ٔاوارٚ٘یٍیٔ

 یحغات ذیتا تؾىٙٝ راحت یّیخ ٕٔىٙٝ اَیٔتز ٗیا اِثتٝ ؽٛد خؾه یحغات ذیٚتٍذار ذیدٞ حاِت دِخٛاٜ ؽىُ ٚتٝ ٌذاؽتٝ

 تٛد ٔٛاظثؼ
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 یوٕ ٔمذار رٚ چٛب چغة عپظ ذیوٙ اعتفادٜ ٛارٞاید یعاس زیس یتزا فْٛ اس ٗیتٛ٘یٔ یٌّ ای یواٍّٞ یٕ٘اٞا عاخت یتزا-

 كیرل یّیخ وٝ را چٛب چغة یٔمذار ٚتؼذ ذیتپاؽ عطح یرٚ را ؽذٜ اِه خان عپظ ذیتپٛؽا٘ اٖٚ تا رٚ عطح یٚرٚ ٗیوٙ كیرل

 ؽٛد خؾه ذیٚتٍذار ذیشیتز عزً٘ تا وار یرٚ اعت رً٘ وٓ یّیخ ذیعف ثایٚتمز ؽذٜ

 وزد اعتفادٜ تٛاٖیٔ ٌزد یٞا عتٖٛ عاخت یتزا ٞٓ ٌزد ٔذاد ٚاس ٌٛػ 6ٚ دار ٌٛؽٝ یٞا عتٖٛ عاخت یتزا ٌٛػ 6 ٔذاد اس-

 ٗیوٙ اعتفادٜ عتٖٛ عاخت یتزا ذیتٛ٘ یٔ ٞٓ ٍاریع اس تخٛرٜ وارتٖٛ اطیٔم اٌٝ عختٝ ذ٘ؼیتز اِثتٝ

 :ٓیىٙیٔ یٔؼزف را زدیٌ یٔ لزار اعتفادٜ ٔٛرد یعاس ٔاوت در وٝ اتشار یتزخ تیٟ٘ا در ٚ

 .دار٘ذ اسی٘ فاف فٛرت ٚتٝ ذٖیتز تٝ وٝ ییٞا وار ٚ تزػ خٟت:  یٔؼِٕٛ واتز

 . تاؽذ یٔ لٛط ای ٚ ٖ وٕا زٜیدا ذٖیتز خٟت(: زٜیدا)تز ٌزد واتز

 یٔ ىٙٙذیٔ درعت درخٝ 09 ٝیساٚ تاٞٓ وٝ ییٞا وٙح در آٖ اعتفادٜ ٗیؾتزیت وٝ تاؽذ یٔ خٝ در 54 ذٖیتز یتزا: تز یفارع واتز

 .تاؽذ

 .ٌزدد یٔ اعتفادٜ یفّش وؼ خط اس ٘ؾٛد ذٜیتز ٔاوت تا ٕٞزاٜ وؼ خط عخت اخغاْ تزػ ٍٞٙاْ ٙىٝیا یتزا:  یفّش وؼ خط

 ٔاوت كیدل اتؼاد وزدٖ ادٜیپ ٚ رعٓ یتزا: ؽاتّٖٛ

 آٟ٘ا تزػ ٚ خاؿ یٔٙحٙ خطٛط رعٓ خٟت( : یفّش ٚ یٔؼِٕٛ) غتِٛٝیپ

 ٔاوت پزت یٞا لغٕت ذٖییعا یتزا:  عٛٞاٖ ا٘ٛاع

 ٔاوت در وٝ اعت یٔٛاد خّٕٝ اس زٜیؿ ٚ فْٛ ،چغةیىیٔات غ،چغةیٔا چٛب،چغة چغة اس اػٓ ٞا چغة: چغة ا٘ٛاع

 .یدار یاریتغ وارتزد یعاس

 یوٕ تا تٟٙا ٚ ٘ذارد ٚخٛد یاتشار ٚ ٔقاِح تیٔحذٚد ٌٛ٘ٝ چیٞ یعاس ٔاوت در وٝ وزد اؽارٜ ٘ىتٝ ٗیا تٝ تٛاٖیٔ اٖیپا در ٚ

 .ٕ٘ٛد وغة را یتاسدٞ ٗیؾتزیت أىا٘ات ٗیوٕتز اس تٛاٖ یٔ تیخالل

www.ParsianCad.IR        www.FarsiCad.Com 

http://www.farsicad.com/
http://www.parsiancad.ir/
http://www.parsiancad.ir/
http://www.farsicad.com/

