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 چکیده
تٛا٘ستٝ تا وطف لٙات  .آٔذٜ استوٝ دس عَٛ لشٖ ٞا تٝ دست ای ٘یست ٍٔش تٝ تزشتٝ  آساٖآب  تٝ دستشسیضٟش یضد  دس

تٝ شی داضتٝ است. دس اوخش خا٘ٝ ٞای ضٟش یضد وٙٙذ. آب ٘مص اساسی دس ضىُ ٌیشی ٚ تٛسؼٝ ضٟ حُا٘ذ ایٗ ٔطىُ سا 
 خاعش ػذْ دستشسی آساٖ تٝ آب راسی ٘یاص تٝ ٚرٛد آب ا٘ثاس دس داخُ خا٘ٝ ٞا تٛدٜ است. ایٗ سیستٓ آتشسا٘ی تش ضىُ ٌیشی

. حزٓ سادٜ ساختٕا٘ی، حیاط، حٛض آب، ٌٛداَ ٔی تاضذٔؼٕاسی  -٘ٛػی ٕٞساصی الّیٕیٚ تٛد.  ٞا ٘یض ٔٛحشٚ ٔؼٕاسی خا٘ٝ 
 تاغضٝ، تادٌیش، آب ا٘ثاس، فضاٞای ٘یٕٝ تاص ٚ آفتاب ضىٗ اص رّٕٝ ایٗ تٕٟیذات ٕٞساصی تا الّیٓ تٛدٜ است.
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و هدف مقدمه  
تا آ٘زا وٝ تا  الّیٓ، ضٟش ٚ الّیٓ دٚ سیستٓ ا٘ساٖ ساخت ٚ عثیؼی ٞستٙذ وٝ تاحیش ٌزاسی تٍٙاتٍٙی تش یه دیٍش داس٘ذ.

 تاد ٚ ٔیضاٖ تاس٘ذٌی است. ،ٚصش دٔا ٚ سعٛتت ٞٛا، تاتص آفتاب، ٘تیزٝ ػٛأّی صٖٛ: آسایص ا٘ساٖ ساتغٝ تشلشاس ٔی وٙذ،
 تٝ عشاحی ضٟشی ٔحذٚدیت ٞایی سا ٘یض دس صٔیٙٝ داسد وٝ دس ػیٗ حاَ، ضشایظ ٔٙاسة ٚیظٜ ای ش ٔىاٖ رغشافیایی،الّیٓ ٞ

ٜٚ تش تٛرٝ تٝ ویفیت ٞای الػ ٔؼاتش ٚ غیشٜ، ،ضفضاٞای سث ٘ظیش ساختٕاٖ ٞا، دس عشاحی فضاٞای ٔختّف ضٟش: ٕٞشاٜ داسد.
ػایت ضٛاتظ عشاحی الّیٕی ضشٚسی است؛ ٚ تی تٛرٟی تٝ سػٙایت تٝ ٘ٛع الّیٓ ضٟش ٚ  تصشی ٚ صیثا ضٙاختی، ػّٕىشدی،
آضىاس تٝ سشصطٕٝ ص٘ذٌی است وٝ  ات ٚ اضاسٜیآب سٚضٙتشییٗ سٕثُ ح ]3[.ٔطىاِت خاصی سا تٝ ٚرٛد ٔی آٚسد ایٗ ٔساِٝ،

است.  د تٛرٝ ٚ تاویذ لشاس ٌشفتٝٞای خاظ ٔٛس ٕـی ٚ فشًٞٙ اص رٙثٝیدس سشصٔیٟٙای ٔختّف تا تٛرـٝ تـٝ ضـشاییظ الّ
ایص اسـت. خّـٛظ ٚ پـاویضٌی آب تٕخیّی اص پاوذأٙی است وٝ تمذع آٖ ٔیتٛا٘ذ ٘ٝ تٟٙا صفشاٚا٘ی آب ٘طا٘ٝ ٚفٛس ٘ؼٕت ٚ 

آب ٘مص اساسی  ]2[.تاعٙی ٔشتثظ است یآب تٝ سٚحا٘یـت ٚ سستٍاس یحیت،ٔس ٗٞا تّىٝ سٚحٟا سا ٘یض پان وٙذ. دس آئی تذٖ
ٚ ساص ضٟشی ٚ تٛسؼٝ ٚ تٕذٖ ص٘ذٌی ا٘ساٖ داضتٝ است. دس ٔٙاعك خطه ٚ ٘یٕٝ خطه ایشاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ  دس ساخت

اختشاػات یؼٙی لٙات ا٘زاْ ضذ. لٙات ٔی تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ پیطشفتٝ تشیٗ ٘ٛع آٚسی سٙتی دس ٔٙاعك تیاتا٘ی ایشاٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ 
سا٘ی سٙتی ٘مص ٟٕٔی دس تٛسؼٝ ٔحیظ صیست دس ضٟشستاٟ٘ای ٌشْ ٚ لٙات تٝ ػٙٛاٖ یه تىِٙٛٛطی دس سیستٓ آتش [1]ضٛد.

خطه داضتٝ است. ساصٌاسی ساص٘ذٜ ا٘ساٖ ٚ ٔحیظ صیست تٝ عٛسی وٝ ارذاد ٔا ٕٞیطٝ سؼی داضتٝ ا٘ذ یه ساتغٝ دٚستا٘ٝ 
٘ساٖ ٚ عثیؼت دصاس أا تا ظٟٛس ٘ٛآٚسی ٞای رذیذ ٚ ػّٕىشد آٖ احتشاْ ٔتماتُ تیٗ ا تاضٙذ،تا عثیؼت ٚ ٔحیظ صیست داضتٝ 

 [1]اػٛراد ضذٜ است.

 
 

تحقیق تئوری و پیشینه  
ت ٔشوضی الٚرٛد سضتٝ وٟٛٞای اِثشص دس ضٕاَ ٚ وٟٛٞای صاٌشع دس غشب ایشاٖ اص ػثٛس اتشٞای تاساٖ صا تٝ داخُ ف

ثخیش دس حذی تٙاتشایٗ ٔیضاٖ تاسش دس ایٗ ٔٙغمٝ تسیاس وٓ ٚ خطىی ٞٛا تاػج ضذت تاتص خٛسضیذ ٚ ت رٌّٛیشی ٔی وٙٙذ.
وٕثٛد آب ٚ ضٛسی خان تٝ فمش پٛضص ٌیاٞی ٔٙزش ضذٜ است ٚ  ایٗ أش ضٛسی آب سا دس پی داسد. فٛق اِؼادٜ ضذٜ است.

دس ضشایظ سخت تیاتاٖ  رشیاٖ ضٗ ٞای سٚاٖ ٚ سشػت صیاد تادٞای ٌشْ ٚ خطه ٚ غثاسآِٛد سا دس پی داسد. ایٗ ٔساِٝ،
تٝ ٟٔاست ٞایی داضتٝ وٝ تتٛا٘ذ تٙاٞا ٚ فضاٞایی ٔٙغثك تا ٔحیظ اوِٛٛطیه ٚ  تأیٗ آسایص ا٘ساٖ تستٍی ٔشوضی ایشاٖ،

استفادٜ اص  استفادٜ اص سایٝ ٚ تاد، ضشایظ الّیٕی تٝ ٚرٛد آٚسد.آسایص الّیٕی دس ایٗ ٘احیٝ اص سٝ عشیك فشاٞٓ ٔی ضذٜ است:
 ]4[ ٔذیشیت آب ٚ واٞص تاحیش تاتص خٛسضیذ. آب،

٘ذاسد ٚ اص ٘ظش آب ٚ ٞٛا ٚ ٔیضاٖ تاسش ضشایظ  دضٛاسی داسد. تا ایٗ حاَ دس دَ وٛیش  ضٟش یضد تٝ آب راسی دستشسی
ٚ خطه ساِی، ٔؼٕاساٖ سٙتی تٛا٘ستٝ ا٘ذ تا استفادٜ اص آب ٞای صیش صٔیٙی ٚ لٙات، دضٛاسی ٞا سا وٓ وشدٜ ٚ تٝ ویفیت 

٘ذاضتٝ ا٘ذ ٚ تشای تأیٗ آب ٘یاصٔٙذ آب ا٘ثاس ٚ ٕٞٝ خا٘ٝ ٞای وٛیشی أىاٖ تٟشٜ اص آب ٔستمیٓ سا  ص٘ذٌی  خٛد تیافضایٙذ.
ٔشدْ یضد ٘یض ٕٞا٘ٙذ سایش وٛیش ٘طیٙاٖ دٚس اص آب، تا فٙاٚسی استخشاد ٚ ا٘تماَ آب  ]4[پایاب ٞایی تشای استفادٜ ػْٕٛ تٛدٜ ا٘ذ.
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سداس است. ٌزضتٝ اص لٙات آضٙا تٛدٜ ا٘ذ. لٙات تٝ ػٙٛاٖ صٙؼت آتشسا٘ی اص تاسیخی ٕٞضاد تا تاسیخ پیذایص ٚ احذاث یضد تشخٛ
دس تسیاسی اص تٛاسیخ ٔحّی اص صاٜ ٞای آب سشد وٝ تٝ ٔٙظٛس آضأیذٖ ٔشدْ حفاسی ٚ تزٟیض ضذٜ ا٘ذ سخٗ تٝ ٔیاٖ آٔذٜ 
است. تٝ ٔٛاصات تاسیخ ایٗ صاٜ ٞا، ساخت ٚ ٍ٘ٝ داسی آب ا٘ثاسٞا ٚ سماخا٘ٝ ٞا ٘یض ٔتذاَٚ تٛدٜ، صٙا٘ىٝ ٞٙٛص آحاس ایٗ  اتٙیٝ سا 

 ]4[ ای رای ضٟشٞای استاٖ یضد ٔی تٛاٖ ٔطاٞذٜ وشد.دس ر
استفادٜ اص  لٙات ایٗ ضشیاٖ حیاتی ضٟش دس ٔسیش خٛد آب ا٘ثاسٞای ٔتؼذدی سا رٟت تأیٗ آب ضٟش تغزیٝ ٔی وشدٜ

صشف ٘ظش اص ٔخاسد اِٚیٝ ٚ ٞضیٙٝ  تسیستٓ آتشسا٘ی لٙا ٘ی ٔذت داسای صشفٝ التصادی است.الایٗ سیستٓ آتشسا٘ی دس عٛ
حفش ٚ حفاظت اص لٙات ٘یاصٔٙذ  تذٖٚ صشف ا٘شطی ٚ ٞضیٙٝ صیاد، ساَ ٞا ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد. سااِٙٝ، الیشٚتیضیی ر

تٝ دِیُ  تشآٖ، ػالٜٚتؼاٖٚ ٚ ٕٞىاسی ٔاِىاٖ ٚ تٟشٜ تشداساٖ تٛدٜ ٚ ٔٛرة تمٛیت سٚحیٝ ٔطاسوت ٚ واس رٕؼی ٔی ٌشدد.
اص اسشاف آب تا حذ ٕٔىٗ واستٝ ضذٜ ٚ اصحذالُ آب حذاوخش استفادٜ  ٝ ٔاِىاٖ،حاتت تٛدٖ حك تشداضت اص آب لٙات تشای ٕٞ

 ٞای سٙتی ٚ لذیٕی یضد ٔی پشداسیٓ : دس ادأٝ تٝ تشسسی یه ٕ٘ٛ٘ٝ اص خا٘ٝ ]3[ د.ٔیٍشد

 
 

 خبنه ملک زاده یسد
ّٔه، حاد ٔحٕذ صادق خا٘ٝ ّٔه دس ضٟش یضد، ٔحّٝ ضاٜ اتٛاِماسٓ، رٙة ٔسزذ صُٟ ٔحشاب  لشاس داسد. تا٘ی خا٘ٝ 

ػشب فشص٘ذ حاد ٔحٕذ تالش ػشب تٛدٜ است. صٖٛ اٚ دس صٔاٖ ٔحٕذ ضاٜ لاراس تٝ ّٔه اِتزاس یضد ضٟشت یافتٝ تٛد. خا٘ٝ اٚ 
٘یض تٝ خا٘ٝ حاد ٔحٕذ صادق ّٔه یا ٕٞاٖ خا٘ٝ ّٔه ٔطٟٛس ٌطت. ایٗ خا٘ٝ ٔزٕٛػٝ ٔفصّی است وٝ؛ دس أتذاد ضٕاَ 

تٝ. ٌزسی سشپٛضیذٜ اص ٔیاٖ ایٗ ٔزٕٛػٝ ٔی ٌزسد ٚ آٖ سا تٝ دٚ پاسٜ تمسیٓ ٔی وٙذ. پاسٜ رٙٛب ضشلی ٌستشش یاف-غشتی
وٛرىتش دس ضٕاَ غشب لشاس ٌشفتٝ ٚ ٔتطىُ اص حیاعی دس ٔیا٘ٝ ٚ دٚ رثٟٝ فضای تستٝ دس دٚ را٘ة آٖ است. ایٗ حیاط ٚ 

حیاط تضسي ٚ  س است ٚ سٝ حیاط داسد.فضاٞای اعشاف آٖ تخص خذٔاتی ٔزٕٛػٝ است . پاسٜ تضسٌتش دس رٙٛب ضشلی ٌز
اصّی وٝ دس ٔشوض آٖ لشاس ٌشفتٝ، ٔستغیُ ضىُ است ٚ اصّی تشیٗ فضاٞای خا٘ٝ تش ٌشد آٖ ٘طستٝ ا٘ذ. دس رٙٛب ضشلی 
ایٗ تخص، حیاط صیثایی تا لاػذٜ ٞطت ٚ ٘یٓ ٞطت دیذٜ ٔی ضٛد. دس ٔیاٖ ایٗ حیاط ٚ حیاط تضسٌتش، تاالسی لشاس ٌشفتٝ 

تٝ حیاط تضسٌتش داسد. دیٍش حیاط خا٘ٝ دس ٌٛضٝ ضٕاِی ٔزٕٛػٝ  وٛصه ٚ ٔشتغ ضىُ است ٚ صٙذ فضای  است وٝ سٚیی
 خذٔاتی آد سا احاعٝ وشدٜ ا٘ذ.

صیش صٔیٗ ایٗ خا٘ٝ تاالس سشداب ٞای ٚسیؼی داسد وٝ خٛد فضاٞای ٔؼتثش ٚ ٟٔٓ ا٘ذ. تخطی اص فضاٞای صیشصٔیٗ وٝ 
٘ٝ ّٔىی فشاتش سفتٝ است. دس ایٗ خا٘ٝ اص ٌٛداَ تاغضٝ تشای سسیذٖ تٝ آب ٚ تأیٗ دس سٕت رٙٛب غشتی لشاس داسد اص حذ خا

 ]6[ ٘ٛس عثیؼی استفادٜ ضذٜ است.
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: برش افقی طبقه اول خانه ملک زاده یسد1تصویر  
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خانه ملک زاده یسد زیرزمین: برش افقی طبقه 2تصویر  

 

 

خا٘ٝ اص صیشصٔیٗ تشای سسیذٖ تٝ آب دس ػٕك استفادٜ ضذٜ است. ٚ ٕٞضٙیٗ تاػج ایزاد ٔحشٔیت ٘یض ضذٜ  دس ایٗ
است. ٚ تا ایزاد ٌٛداَ تاغضٝ ایذٜ خٛد سا تشای سسیذٖ تٝ آب ػّٕی وشدٜ ا٘ذ. ٚ استفادٜ اص سایٝ دسختاٖ ٚ حٛض تشای 

 طٕاس ٔی آیذ.تشٚدت ٞٛا دس حیاط ٔشوضی یىی اص سٚضٟای ٕٞساصی تا الّیٓ ت
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A_A برش3تصویر :  

 
 

B_B برش4تصویر :  

 
 

C_C برش5تصویر :  
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: پرسپکتیو مجموعه6تصویر  

 

 
 

مجموعه جبهه شمال شرقی:7تصویر  

 

 [4]لک زاده یسدی: خانه م1،2،3،4،5،6،7تصاویر 
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  هبروشمواد و 

 
استفادٜ تخا٘ٝ ای ٚ پظٚٞص ٞای ٔغاِؼاتی ٚ ٔغاِؼات وتا تٛصیفی -دس تحمیك ٚ پظٚٞص حاضش اص سٚش تفسیشی

ضذٜ است. ٚ ٕٞضٙیٗ یىی اص خا٘ٝ ٞای لذیٕی یضد ٚ ضشط تٙای آٖ ٚ تاحیشات سیستٓ آتشسا٘ی تش ٔؼٕاسی خا٘ٝ ٞای وٛیشی 

 .یضد تشسسی ضذٜ است
  

 نتبیج و بحث
تٝ دست آٔذٜ است. تأیٗ رخیشٜ ٚ رٕغ آٚسی آب تٝ ٞش سٚضی ٕٔىٗ ٘یست ٍٔش تٝ تزشتٝ صیاد، وٝ دس عَٛ لشٖ ٞا 

آب تٛسظ لٙات وٝ تٛسظ ا٘ساٖ ساختٝ ضذٜ است. دس ایشاٖ تاستاٖ آب ػشضٝ ضذٜ دس یه ٌٛداَ ػایك دایشٜ ضىُ ٔٙتٟی 
تٝ ساٜ پّٝ ٚ تا پٛضص ٌٙثذ دس یه ٔحیظ خٙه ٚ تٕیض تا وٕه تشخی تىٙیه ٞای ٔحّی ٍٟ٘ذاسی ٔی ضٛد. تا افضایص 

خا٘ٝ ٞای خٛد صاٟٞایی تٝ ٘اْ صُٟ ٌض حفش وشد٘ذ وٝ اٌش صٝ تٝ ػٕك ٚ إٞیت صاٟٞای رٕؼیت سفتٝ سفتٝ ٔشدْ دس حشیٓ 
آب سشد ٘ثٛد أا سٚاد تیطتشی داضت ٚ تا صٙذ دٞٝ پیص ٕٞضٙاٖ دایش ٚ لاتُ استفادٜ تٛد. لٙات ٞا دس ٔسیش خٛد تٟٙا اص 

ثت تٝ خا٘ٝ ٞای دیٍش اسصش تیطتشی تؼضی ٔحُ ٞا ٚ ٔٙاصَ ػثٛس ٔی وشد٘ذ ٚ خا٘ٝ ای وٝ لٙات اص آٖ ٔی ٌزضت، ٘س

 .داضت صشا وٝ ساوٙیٗ آٖ ٔی تٛا٘ستٙذ آب ٔٛسد ٘یاص خٛد سا تا صحٕت وٕتشی تذست آٚس٘ذ
اص دیٍش خصٛصیات عشط وّی خا٘ٝ ٞای یضد، ٕٞساصی ٔؼٕاسی آٟ٘ا تا الّیٓ خطٗ ٔٙغمٝ است. ایزاد حیاط ٞای 

اٞای ص٘ذٌی تا فضای تاص، تٝ خصٛظ إٞیت تخطیذٖ تٝ فضاٞای ٘یٓ ػٕیك ٚ پش سایٝ دس ٔیاٖ تٙا، دس آٔیختٗ ٚ اتصاَ فض
تاص دس خا٘ٝ، ن اغّة تٝ ٟٕٔتشیٗ فضای خا٘ٝ تذَ ٔی ضٛ٘ذ، ساختٗ تادٌیشٞای تّٙذ،وٝ اص ضاخصٝ ٞای خا٘ٝ ٞای یضد است، 

یٙذٜ اص ٌیاٞاٖ سشسثض آفتاب ضىٟٙای ٔىشس، ضخیٓ ٌشفتٗ رشصٞا ٚ عالٟا، لشاس دادٖ  حٛضٟای ِثاِة اص آب ٚ تاغضٝ ٞای آ
تٕٟیذاتی استثشای فشاٞٓ آٚسدٖ ٔحیظ ٔٙاسة ص٘ذٌی دس دَ وٛیش. دس خا٘ٝ ٞای سٙتی، آ٘ضٝ تیص اص ٕٞٝ رّٜٛ  -دس حیاط ٞا

ٔی وٙذ حیاط خا٘ٝ است.حیاط ػٙصش پیٛ٘ذ دٞٙذٜ فضا ٞای خا٘ٝ است. ٞش خا٘ٝ یه یا دٚ یا صٙذ حیاط وٛصه ٚ تضسي داسد. 
.داَ تاغضٝ ٞا دس ٔیا٘ٝ حیاط ٞا رّٜٛ آٟ٘ا سا دٚ صٙذاٖ ٔیىٙٙذ. حیاط ٞا، وٝ صٟشٜ ی اصّی ٔؼٕاسی دس خا٘ٝ ٞای یضد، ي

خا٘ٝ سا ٔی ٕ٘ایا٘ٙذ، حزٕی سادٜ داس٘ذ. ٔٛضٛع استثاط تا عثیؼت ٚ تشخٛسد ٚ ٕٞاٍٞٙی تا آٖ وٛس داخّی دس خا٘ٝ ٞای ایٗ 
تٝ تاتستاٖ ٘طیٗ ٚ صٔستاٖ ٘طیٗ ٘یض تمسیٓ ضذٜ است. لسٕت ٔٙغمٝ سا تٝ ٕٞشاٜ داضتٝ است. تش ایٗ اساع فضاٞای خا٘ٝ 

تاتستاٖ ٘طیٗ ضأُ فضاٞایی ٔخُ صیشصٔیٗ، تاالس، حٛضخا٘ٝ ٚ پایاب ٔی ضٛد. لسٕت صٔستاٖ ٘طیٗ فضاٞایی ٔخُ سٝ 
ساوٙاٖ،  دسی، پٙذ دسی، تاال خا٘ٝ ٚ وشسی خا٘ٝ سا ضأُ ٔی ضٛد. دس خا٘ٝ ٞای یضد ػٙصش آب، ػالٜٚ تش تأیٗ آب ٔصشفی

تٝ صٛست سشداب، حٛض ٚ فٛاسٜ دس تٟٛیٝ ی عثیؼی خا٘ٝ ٚ تؼادَ دٔای ٔحیظ  آٖ دس فصَٛ ٔختّف تٝ ٚیظٜ دس تاتستاٖ 
سضذ ٚ تٛسؼٝ ضٟشی تسیاسی اص ٔٙاعك تاسیخی ضٟشستاٖ ٞای وٛیشی ضأُ ساختٕاٟ٘ای ٔختّف  ٘مص اساسی داضتٝ است.

سٙتی ٔا٘ٙذ تادویش، آب ا٘ثاس ٚ لٙات ٚ... ٔی تاضذ. ٚرٛد ایٗ ساختاسٞای خطتی تٟٛیٝ یىی اص ٚیظٌی ٞای ٔتٕایض یضد است وٝ 
ٝ ػٙٛاٖ یه سیستٓ آتیاسی سٙتی تٝ ػٙٛاٖ یىی اص دس آٖ یه سیستٓ ا٘ضطی پان تشای لشٟ٘ا استفادٜ ٔی ضذٜ است. لٙات ت

ٚیظٌی ٞای تشرستٝ صیشتٙایی یضد وٝ دس آٖ یه ضثىٝ ساصٔاٖ یافتٝ اص صاٜ ٞای ػٕیك ٚ تُٛ٘ ٞای صیشصٔیٙی دس استثاط پش 
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ص آب استفادٜ ا پیش ٚ خٓ تٝ ضىُ یه تٟاس ٔصٙٛػی ٞستٙذ. دس حاَ حاضش تسیاسی اص ساختٕاٟ٘ای سٙتی استفادٜ ٔی ضٛ٘ذ.
ٞا ٚاسد ضذٜ است وٝ ػٕالً ٕ٘یتٛاٖ آٖ سا اص فشْ ســاختٝ ضــذٜ رــذا دا٘ســت.  صٙاٖ دس ساخت ٚ تشویة ٔؼٕاسی خا٘ٝ
ٞــا تــٝ خــٛتی ٔطــٟٛد اســت. آب ٘مــص ٔشوضیت ٚ ٚحـذت سا دس ٔؼٕـاسی  تزّــی ایــٗ ػٙصــشدس حٛضــخا٘ٝ

ٝ دِیُ ػثٛس آب ت .تزّـی ٌـاٜ حضـٛس آب است، دس ٔشوضتٙا ضىُ ٔیٍیشد حٛضـخا٘ٝ تـاصی ٔیىٙذ تٝ ٌٟٛ٘ای وٝ حٛض وـٝ
ٞای ٔٛسد تشسسی، آب ػٕذتاً اص یه سٕت ٚاسد حٛض ضـذٜ، اص سـٕت دیٍش ٔسیش حشوت خٛد سا تٝ تاؽ ادأٝ  لٙات دس خا٘ٝ

تاػـج خٙـه ضـذٖ ٔحیظ  ػالٜٚ تـش ایـٗ ػثـٛس رشیـاٖ آب ٔیذٞذ. راسی تٛدٖ آب ٔـا٘غ اص ٌٙذیـذٜ ضـذٖ آٖ ٔـی ضـذٜ
حضٛس آب دس ٔحیظ تزسـٓ ٚ تثّـٛس اػتمـادات ٚ ٘حٜٛ ٍ٘شش خاِماٖ .ضذٜ ٚ تش آسأص ساوٙاٖ ٘یض تأحیش تسضایی داضتٝ است

 رذاوٙٙـذٜ –پیٛ٘ذ دٞٙذٜ -ضـىُ پـزیش، دػـٛت وٙٙذٜ -فضـا ٘سـثت تـٝ آٖ اسـت وـٝ تـٝ اضىاَ ٔشوضیت، ضىُ دٞٙذٜ
یاتـذ. لـشاس ٌـشفتٗ آب دس وـاٖ٘ٛ ٚٞسـتٝ ٔشوضی حٛضخا٘ٝ سثة تٝ ٌشد ٞٓ آٔـذٖ ٔـی  ـٛستثّ ٕ٘ایطـی -ٚٔٙظـشیٗ
ٔختّف ساختٕاٖ ٘سثت تٝ آٖ ضـذٜ ٚ ٞٙذسـٝ حضـٛس ا٘ساٖ دس فضا ٘یض ٌشداٌشد ٘مغٝ ٔشوضی حٛضخا٘ٝ وٝ  یا٘ـذأٟـا

 .ٕٞاٖ حٛض است، ٔیثاضذ
 

 پیشنهبدات
ٌذضتٍاٖ ٔا دس ٔٙاعك وٛیشی تٛا٘ستٝ ا٘ذ تا  وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ ٔی ضٛدایٗ ٘تایذ حاصُ  تا تشسسی ٞای ا٘زاْ ضذٜ

استخشاد آب اص اػٕاق صٔیٗ ٚ سسا٘ذٖ آٖ تٝ ٔحُ ص٘ذٌی تا عثیؼت خطٗ وٛیش تؼأُ ایزاد وشدٜ ٚ تا عشاحی ٕٞساص تا الّیٓ 
أشٚصٜ ٘یض ٔی تٛاٖ اص ٔؼٕاسی ٚ ایذٜ ٞای ٌزضتٍاٖ تشای عشاحی ٞای  خا٘ٝ ٞا ٚ ٔحّٝ ٞا آسایص سا تٝ ص٘ذٌی تثخطٙذ،

٘ٛیٗ تٟشٜ رست. ٚ تا تستش لشاس دادٖ ایٗ ایذٜ ٞا ٚ تشویة آٖ تا ٔٛاد ٚ تىِٙٛٛطی ٞای ٘ٛیٗ تٝ دستاٚسدٞای واستشدی ٚ 
٘ا ٔحذٚد ػٙاصش عثیؼی اص ٚ دس ٔصشف ا٘شطی ٞای تزذیذ ٘اپزیش صشفٝ رٛیی وشد. ٚ ٕٞضٙیٗ اص ا٘شطی  .دست یافتراِثی 

 رّٕٝ خٛسضیذ ٚ تاد استفادٜ فشاٚاٖ وشد. 
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