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 چکیدُ

 

 اسدثیل ؿْش.اػت ثَدُ هؼوبساى ًظش هذ ّوَاسُ ثبؿذ، ّوبٌّگ هحل اللین ثب وِ ػبختوبى عشاحی دس هٌبػت سٍؿْبی اخشای

 ػشدی ًؼجتب اللین اص هٌغمِ ثش هَثش یاللیو ّبی ػبهبًِ ٍ تَپَگشافی ؿشایظ ثبال، خغشافیبیی ػشم دس ؿذى ٍالغ ثذلیل

 ثشسػی پظٍّؾ ایي ّذف اػت، دادُ اختلبف خَد ثِ سا ای ٍیظُ اللیوی – صیؼت ؿشایظ خْت ّویي ثِ.اػت ثشخَسداس

 ثب .اػت هبّبًی اللیوی صیؼت ؿبخلْبی ٍ هذلْب اص یىی ثشهجٌبی اسدثیل ؿْش اللین ثب ّوؼبص هؼوبسی ٍ اللیوی تبثیشات

 .گیشد هی لشاس اسصیبثی هَسد( ػبلِ 10 آهبس دٍسُ (هیالدی2010تب2001ػبلْبی عی اسدثیل ػیٌَپتیه ایؼتگبُ بساصآه اػتفبدُ

 َّاؿٌبػی اداسُ اص ؿذُ آٍسی خوغ اػٌبد ٍ اعالػبت ای وتبثخبًِ هغبلؼبت اثضاس ثب تَكیفی -تحلیلی كَست ثِ تحمیك سٍؽ

 اص آهذُ ثذػت ًتبیح اًغجبق ثب ًْبیت دس ٍ اػت گشدیذُ ثشسػی یویالل صیؼت ؿشایظ پظٍّؾ ایي دس.هیجبؿذ اسدثیل اػتبى

 .هیگیشد لشاس ثشسػی هَسد اللیوی ؿشایظ ثب ػبصگبسی لحبػ اص اللیوی ّبی تَكیِ ٍ آهذُ ثذػت ّبی دادُ

 

 اللین ثب ّوؼبص پبیذاس،هؼوبسی اللیوی،تَػؼِ اسدثیل،تبثیشات ؿْش :کلیدي ّاي ٍاشُ
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 :همدهِ

 ثشًبهِ اكلی اسوبى اص یىی ثِ سا ػبص ٍ ػبخت ًحَُ دس تدذیذًظش لضٍم آى، هلشف دس خَیی كشفِ ضشٍست ٍ اًشطی ثحشاى

 ؿْشّب والى ثِ ًؼجت ووتشی هٌبثغ اص وِ هٌبعمی دس خلَف ثِ هؼئلِ ایي .اػت ًوَدُ تجذیل وـَس عشاحی ٍ سیضی

 ّوچٌیي ...ٍ سعَثت دهب، ًظیش َّایی ٍ آة هختلف ػَاهل تشویت لحبك هٌغمِ ّش اللین.اػت تش حیبتی اًذ، ثَدُ ثشخَسداس

 ؿٌبخت ٍ هغبلؼبت ًتیدِ وِ ثبؿذ هی ...ٍ دسیب اص ًضدیىی ٍ دٍسی خغشافیبیی،تَپَگشافی، ػشم ٍ عَل :ًظیش پبساهتشّبیی

 اص سیضی ثشًبهِ اهش سد ٍَّایی آة ػٌبكش ّبی هحذٍدیت ٍ اهىبًبت آة،ؿٌبخت هٌبثغ اسصیبثی خْت دس اللیوی ٍ خَی ػٌبكش

 اص اػتفبدُ ثب آى اللیوی ٍیظگی ٍ ؿذُ پشداختِ اسدثیل ؿْش هؼشفی ثِ اثتذا پظٍّؾ ایي دس .اػت ثشخَسداس خبكی اسصؽ

 ثبسؽ دهب، تبثؾ، ًظیش اللیوی ّبی پبساهتش اص ٍَّایی آة ّبی ثشسػی دس .اػت آهذُ ثذػت اللیوی آهبسّبی تحلیل ٍ تدضیِ

 ؿبخق اص یىی ػپغ .اػت ؿذُ اػتفبدُ...ٍ هبّبًِ دهبی حذالل هتَػظ هبّبًِ، دهبی حذاوثش ظهتَػ ًؼجی، سعَثت ،

 ّبی سٍؽ ٍ هلبلح ٍ وبلجذی عشاحی ٍیظگیْبی ػِ .اػت گشفتِ لشاس تحلیل هَسد ؿْشاسدثیل دس هضثَس هحیغی صیؼت ّبی

 آػبیؾ تأهیي ثشای عجیؼی ّبی اًشطی اص اػتفبدُ ثش ػالٍُ اسدثیل، ؿْش هؼوبسی عشاحی دس وِ هیذّذ ًـبى اخشایی،

 فؼیلی، ّبی اًشطی ثِ ًیبص ووتشیي ثب ثَهی، هؼوبسی تشتیت ایي ثِ .اػت ؿذُ همبثلِ ًیض اللیوی ًبهغلَة ؿشایظ ثب حشاستی،

 هؼوبسی اص ثبسصی هلذاق ٍ آٍسدُ ثؼول خلَگیشی ًیض صیؼت هحیظ تخشیت ٍ آلَدگی اص ، ّب ّضیٌِ دس خَیی كشفِ ضوي

 .اػتپبیذاس

 

 :پصٍّش اّداف

 ػیٌَپتیىی ّبی ایؼتگبُ اص حبكلِ ًتبیح ثشسػی ٍ هبّبًی هذل هجٌبی ثش اسدثیل ؿْش اللین ثب ّوؼبص هؼوبسی تحلیل

  اللین ثب ّب ػبختوبى هؼوبسی ّوبٌّگی خْت پیـٌْبداتی ٍاسائِ یبثی دػت

 

 :پصٍّش سٍؽ

 ای وتبثخبًِ هغبلؼبت -

 اسدثیل ؿْش َّاؿٌبػی اعالػبت آٍسی خوغ -

 ( همبلِ ٍ ًبهِ پبیبى)ًَؿتبسی هٌبثغ ًَیؼی خالكِ ثشاػبع  ٍهؼوبسی اللیوی ؿشایظ هغبلؼِ -

 .اػت گشفتِ كَست اتَوذ ٍ اوؼل افضاس ًشم ثب ًیض ّب دادُ پشداصؽ ًحَُ-

 
 

 اردبیل جغرافیایی هَلعیت

 ؿْشػتبى.ثبؿذ هی اسدثیل اػتبى هشوض حبضش حبل دس ثَدُ ایشاى پبیتخت ٍ ىآرسثبیدب هشوض هتوبدی لشًْبی وِ اسدثیل ؿْش

 ؿشلی عَل دلیمِ 50 ٍ دسخِ 47 ٍ ؿوبلی ػشم دلیمِ 45 ٍ دسخِ 37 خغشافیبیی هختلبت دس ایشاى غشثی دسؿوبل اسدثیل

 غشثی خٌَة دس دسیب ػغح اص هتش 1263 استفبع ثب ؿىلی ای دایشُ فالت دس ؿْش ایي ، عجیؼی هحذٍدُ لحبػ اص.داسد لشاس

 وبٍؽ، ٍ هـبٍسعشح هٌْذػیي ؿْشاسدثیل، خبهغ عشح) .اػت ؿذُ ٍالغ تبلؾ ٍ ػجالى وَّْبی سؿتِ ثیي ٍ خضس دسیبی

 سا وـَس ول هؼبحت دسكذ یه ٍ داسد لشاس ویلَهتشهشثغ17953 ٍػؼت ثب ایشاى فالت ؿوبلغشثی دس اسدثیل اػتبى (1389

 هی آثبدی 2218 ٍ دّؼتبى 63 ، ثخؾ 21 ، ؿْش 19 ، ؿْشػتبى 9 اسدثیل ؿْش شوضیته ثِ اػتبى ایي .دّذ هی تـىیل

  .ثبؿذ
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 (ًگبسًذُ:هأخز)ایشاى،اسدثیل-1ؿىل

 

 اردبیل اللین

 

 َّاّبی تَدُ تبثیش تحت ػبل ػشد دسفللْبی اػتبى ایي وِ اػت گشدیذُ ػجت اسدثیل اػتبى خغشافیبئی خبف هَلؼیت

 گزاؿتِ تبثیش صائی ثبساى فـبس ون ّبی ػیؼتن گبّی ًیض تبثؼتبى دسفلل .گیشد لشاس غشة ٍ غشة ؿوبل ، ؿوبل هْبخشاص

 دسیبی ٍ لشاسداؿتِ خضسی اللین تبثیش تحت اػتبى اص ثخـْبئی .دهیگشد ثبػث هٌبعك ایي دس سا تبثؼتبًِ ّبی ثبسًذگی ٍ

 ثبػٌبیت .ؿَد هی هٌبعك آى دس َّا ٍ آة تؼذیل هَخت ٍ وٌذ هی اثش آى سعَثتی ٍ دهبئی ؿشایظ ثش اػتبى ؿشق دس خضس

 داسای ، یبئیخغشاف ٍ عجیؼی ػَاهل تجغ ثِ ٍ ؿذُ تـىیل هؼتذل ای خلگِ ٍ ػشد وَّؼتبًی ثخؾ دٍ اص اػتبى ایٌىِ ثِ

 ػشم ٍ استفبع ، ؿوبلی ػشد َّای ّبی تَدُ تبثیش اص ًبؿی وِ ػشدی ٍیظگی اهب . اػت تَخِ لبثل اللیوی تٌَػبت

 داسای عجیؼتب وِ اػتبى ًمبط تشیي پؼت دس حتی ٍ گشدیذُ اػتبى گًَبگَى ّبی اللین هـتشن كفت ، اػت خغشافیبئی

 ولیِ ٍ اػتبى ثشتوبهی َّا ػشدی ٍ ثَدُ یخجٌذاى ؿشایظ داسای ػبل اص ٍصس 61 دسحذٍد هتَػظ ثغَس ّؼتٌذ هؼتذل اللین

 .گزاسد هی تبثیش ثیؾ ٍ ون ّب اللین

ایي  :(هٌبػت – ػشد ؿذیذاً ) 1 اللیوی گشٍُ:وشد تمؼین هتوبیض اللیوی گشٍُ ػِ ثِ سا اػتبى َّای ٍ آة هیتَاى ولی ثغَس

هتشاصػغح دسیب  2000دسخِ ؿوبل، ثباستفبع ثیؾ اص  35گشٍُ اللیوی ، دس هٌبعك هشتفغ ٍالغ دس ػشضْبی خغشافیبیی ثبالتش اص 

اص ٍیظگی ّبی ایي اللین ، ثشٍدت ثؼیبس ؿذیذَّا دس صهؼتبى وبهال هٌبػت  .هبًٌذ استفبػبت ثلٌذ وَُ ػجالى.ؿىل گشفتِ اػت

ایي گشٍُ اللیوی اص ًظش ٍػؼت  :هؼتذل تب ًیوِ گشم ٍ خـه -ؿذیذاً تب ًؼجتبً ػشد  2اللیوی  گشٍُ.ثَدى آى دس تبثؼتبى اػت

هحذٍدُ خغشافیبیی ایي گشٍُ ثغَسٍػیؼی دس اوثشًمبط وـَس اص خولِ اػتبى .ثضسگتشیي گشٍُ اللیوی وـَسهحؼَة هیـَد

ؿشایظ .ختلف ٍالغ دس ایي اللیوجؼیبس هتٌَع اػتثِ ّویي دلیل استفبع ٍػشم خغشافیبیی ًمبط ه .اسدثیل، گؼتشؽ یبفتِ اػت
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آة ٍ َّایی ًمبعوختلف ٍالغ دس ایي پٌِْ اللیوی ، دس صهؼتبًـذیذاً ػشد تب ًؼجتبً ػشد ٍ دس تبثؼتبى هؼتذل تبًیوِ گشم ٍ 

هتش  700ایي اللین دس ًمبعی ٍالغ اػت وْبصاستفبع  :گشم ٍهشعَة -خیلی ػشد تب ًؼجتبً ػشد  3گشٍُ اللیوی .خـه اػت

ؿشایظ آة ٍ َّایی .هشتفغ تش ّؼتٌذ ٍ دس فبكلِ ایذٍستش اص ػَاحل دسیبی هبصًذساى لشاس داسًذ، هبًٌذهٌغمِ پبسع آثبد هغبى

خؼشٍی ،ػلیشضب،گًَِ ).ًمبعوختلف ایي اللین دس صهؼتبى خیلی ػشد تب ًؼجتبًػشدٍ دس فلل تبثؼتبى گشم ٍ هشعَة اػت

ل ٍ پیـٌْبدّبیی ثشای عشاحی هؼوبسی سٍػتبیی، ثٌیبد هؼىي اًمالة اػالهی ، تْشاى، ؿٌبػی هؼوبسی سٍػتبیی اػتبى اسدثی
1380) 

 

 
 

 (1392 اسدثیل، َّاؿٌبػی اداسُ ػبیت :هأخز)اللیوی، ثٌذی پٌِْ ًمـِ -2ؿىل
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 اردبیل استاى اللیوی اطالعات

                                    ّبی دادُ خذٍل   اسدثیل اػتبى ػیٌَپتیه َّاؿٌبػی ایؼتگبُ ػبل10ِ آهبسی

   (2001-2010)ػبل اص تحلیلی سٍؽ ثِ ػبلِ 10 صهبًی ثبصُ دس اللیوی ّبی دادُ ؿذُ گیشی اًذاصُ اعالػبت ؿبهل

 

 (ًگبسًذُ:هأخز )،(2001-2010)ػبل10ِیياسثیل،هیبًگ اللیوی اعالػبت-1خذٍل

 َّایی ٍ آب ّاي دادُ از استفادُ با اخیر سال50ٍ سال10 در اردبیل استاى در اللیوی تغییرات بررسی

 ( دٌّد هی تاثیرلرار تحت را اردبیل استاى کِ َّاّائی تَدُ)َّا جریاى

 خَی ّبی سیضؽ اػظن لؼوت ٍ .گزساًذ هی سا خَد اًتمبلی دٍسُ َّا ٍ ثَدُ ًبپبیذاس ػوذتبً ثْبس فلل دس خَی ٍضؼیت

 چٌیي ػجَس ٍخَد ایي ثب افتذ هی اتفــــــــــبق وـَس غشة ثخؾ دس ای هذیتشاًِ دیٌبهیىی فـبس ون ػبهبًِ اص حبكل

 ای هذیتشاًِ ػبهبًِ اص ًبؿی اػتبى ثْبسی ثبسؽ اص همذاسی ثغَسیىِ ًیؼت تبثیش ثی اسدثیل اػتبى ثبسًذگی دس ّبیی ػبهبًِ

 وِ ؿَد هی هؼتمش خضس دسیبی ٍ ػیبُ دسیبی ؿوبل دس آًْب هشوض وِ اػت پشفـبسّبیی صثبًِ ًفَر اص ًبؿی ًیض  ثخؾ ٍ

 دسیبی هٌـبء ثب صا ثبسؽ بیّ ػبهبًِ ًفَر داسد ّوشاّی خَ فَلبًی ػغـــَح دس ًبپبیذاس ّبی ؿبسؽ ثب ٍضؼیت ایي ػوذتبً

 ثب آى ّوشاّی ٍ استفبع ّن خغَط ؿذیذ گشادیبى ثب خَ هیبًی الیِ دس فـبس استفبع هالحظِ لبثل افت ٍ ػیبُ ٍ هذیتشاًِ

 دسخِ 15 تب گبّی دهب افت ثبػث ، اسدثیل اػتبى ول دس چـوگیش ثبسؽ ثش ػالٍُ صهیي ػغح پشفـبس ّبی صثبًِ ثیـتش ًفَر

 دس سا حشاستی فـبس ون اػتمشاس هؼوَالً ػبل گشم دٍسُ آغبص ثب. گشدد هی اػتبى خٌَثی ٍ هشوضی ًَاحی دس ثَیظُ ػلؼیَع

 فللی حضَس ؿَد هی حبون وـَس ًمبط غبلت سٍی ثش خَ فَلبًی تشاص دس سا ای حبسُ خٌت ٍاچشخٌذ ٍ صهیي ػغح

 تضؼیف ثب گبّی ٍخَد ایي ثب ؿَد هی ایشاى سٍی اص هیبًی ػشضْبی ًبپبیذاس خشیبًبت ػجَس هبًغ ، ای حبسُ خٌت ٍاچشخٌذ

 ؿوبلی ًَاس اص ػجـَس اخبصُ هیــبًی ّبی ػشم ّبی ػبهبًِ ، خٌـَثی ػشضْبی ػوت ثِ آى ًـیٌی ػمت ٍ فَق ػیؼتن

 غشة ؿوبل ، خضس دسیبی سٍی ثش صهیي ػغح دس ؿوبلی خشیبًبت ًفَر ثب چٌبًچِ ٍضؼیت ایي وِ وٌٌذ هی پیذا سا وـَس

 تغییش ٍ پبییض فلل ؿشٍع ثب داؿت خَاّذ ثذًجبل هٌغمِ سٍی دس سا ثبسؿی فؼبلیت ثبؿذ ّوشاُ اسدثیل ػتبىا ٍ وـَس
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 ثتذسیح ًیض ایشاى هشوض دس هؼتمش حشاستی فـبس ون ، َّا دهبی تذسیدی وبّؾ آى ثذًجبل ٍ خَسؿیذی هیل صاٍیِ ػالهت

 ؿوبلی ًَاس سٍی ثش هیبًی ػشضْبی ّبی ػبهبًِ ًفَر خْت الصم صهیٌِ ٍ وشدُ هىبى ًمل وـَس خٌَثی ػشضْبی ػوت ثِ

 ػیجشی پشفـبس ، صهیي ػغح دس ؿَد هی آغبص ًیض هٌغمِ ثبسًذگی فلل آى پی دس وِ گشدیذُ فشاّن اسدثیل اػتبى ٍ وـَس

 دّذ هی لشاس تبثیش تحت سا اسدثیل اػتبى ٍ غشة ؿوبل آى ّبی صثبًِ ٍ ؿذُ وـَس ٍاسد ؿوبل یب ٍ ؿشق ؿوبل اص

 لشاس تبثیش تحت سا وـَس غشة ؿوبل  ، طسف ًبٍُ ثلَست ، خَ هیبًی الیِ دس خَی ًبپبیذاس ّبی ؿبسؽ اگش آى ثب بٌّگّو

 تٌبٍة ثِ ایشاى وـَس صهؼتبى فلل دّذدس هی سخ اػتبى ػغح دس داس تذاٍم ّبی ثبسؽ ثب ّوشاُ دهب هحؼَع افت دّذ

 دسیبی اص ًبؿی دیٌبهیىی ػیؼتوْبی ػبیش ٍ ػَداًی ، ای یتشاًِهذ خولِ اص دیٌبهیىی فـبس ون ّبی ػبهبًِ تبثیش تحت

 ثؼتگی آًْب اص حبكل ثبسؽ هیضاى ٍ ثَدُ هتفبٍت هٌغمِ ّش دس ّب ػبهبًِ ایي اص یه ّش حشوت هؼیش گیشد هی لشاس ػیبُ

 ایي دس دداس هؼیش عَل دس آى تضؼیف یب تمَیت هیضاى ّوچٌیي ٍ ػبهبًِ سعَثت هیضاى ٍ هؼیشحشوت ، هَج عَل ثِ

 تحت ؿوبلی دسخِ 39 تب 37 ثیي خغشافیبیی ػشم حذٍد ثب غشة ؿوبل ّبی اػتبى اص یىی ثؼٌَاى اسدثیل اػتبى هیبى

 اص هٌـؼت پشفـبس ٍ ػیجشی پشفـبس ّبی ػبهبًِ ٍ هذیتشاًِ ٍ ػیبُ دسیبی اص ًبؿی دیٌبهیىی فـبس ون ّبی ػبهبًِ تبثیش

 دس ٍلتی طاًَیِ هبُ دس ثبؿذ هی تــَخِ لبثل اػتبى دس آًْب اص حبكل بیّ ثبسؽ گبُ وِ گیشد هی لشاس ؿشلی اسٍپبی

 ّوشاُ گیشد هی لشاس خضس دسیبی سٍی استفبػی ًبٍُ ٍ دادُ لشاس  تبثیش تحت سا هٌغمِ ، ًبپبیذاس ؿبسؿْبی خَ هیبًی ػغَح

 هبُ دی دس هیلیوتشی 43 سؽثب آى ًوًَِ دّذ هی سخ اسدثیل اػتبى دس خَثی ثؼیبس ثبسؿْبی صهیي ػغح پشفـبسّبی ثب

 سخ هٌغمِ دس ثشف ثلَست ػیجشی ػشد پشفـبس صثبًِ سیضؽ ثب ثبسؿْب گًَِ ایي (ًشهبل اص ثیؾ ثشاثش دٍ).ثبؿذ هی 1361

 وـَس ؿوبل ثغشف پبییي ّبی ػشم اص صهیي فـبسػغح ون گؼتشؽ ثب هبُ ثْوي ػَم دِّ اص ػبلْب اص ثشخی دس .دّذ هی

 رٍة گبّی حتی ٍ دهب افضایؾ ثبػث اسدثیل هشوضی هٌبعك دس گشم ثبدّبی ٍصؽ ، فـبسّبپش ًـیٌی ػمت ًتیدِ دس ٍ

 هـَْدتشی ٍ افضایؾ سًٍذ اخیش ّبی ػبل عی حشاستی فـبسّبی ون گؼتشؽ .گشدًذ هی وَّؼتبًی هٌبعك ثشف پَؿؾ

 . ؿَد هی ًیض ثبسًذگی وبّؾ ثبػث ایٌىِ ثش ػالٍُ صهیي ػغح فـبس ون.اػت داؿتِ
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 بارًدگی

ػبلِ اخیش اػت وِ ًـبى دٌّذُ وبّؾ ثبسًذگی 50ػبلِ 10ًٍوَداس همبیؼِ هیضاى ثبسًذگی ثِ ٍاحذ هیلی هتشوِ هشثَط ثِ دٍسُ 

تٌْب هی تَاى ثِ افضایؾ ثبسًذگی دس دُ ػبل اخیش ًؼجت ثِ پٌدبُ ػبلِ گذؿتِ دس .ػبلِ اخیش دس هبُ ّبی ػبل هی ثبؿذ10دس 

 .هبُ چْبسم ػبل اؿبسُ داؿت

 

 (ًگبسًذُ:هأخز)ثبسًذگی هیبًگیي-1ًوَداس

 

 دها

 دٌّذُ ًـبى وِ وشد هـبّذُ ػبلِ 50 ٍ ػبل10ِ صهبًی ثبصُ ثِ ًؼجت سا دهبیی هیبًگیي تغییشات تَاى هی صیش ًوَداس دس

 .ثبؿذ هی گزؿتِ ػبلِ پٌدبُ ثِ ًؼجت اخیش ػبلِ دُ دس دهب افضایؾ

 

 

 (ًگبسًذُ:هأخز)دهب هیبًگیي-2ًوَداس

 رطَبت

 دس گفت هیتَاى ولی عَس ثِ وِ.ًوَد هـبّذُ سا اخیش ػبلِ 50 ثِ ًؼجت ػبلِ 10 سعَثت هیبًگیي تَاى هی صیش ًوَداس دس

 ؿبّذ سا هیجبؿذ كجح ػبػبت دس سعَثت وبّؾ دٌّذُ ًـبى وِ 1 ؿوبسُ ًوَداس خض ثِ سعَثت افضایؾ ثب ػبل ّبی هبُ ًوبم

 .ثَد

 

 (ًگبسًذُ:خزهأ)03 ًؼجی سعَثت هیبًگیي -3ًوَداس 

 

   (ًگبسًذُ:هأخز) 09 ًؼجی سعَثت هیبًگیي -4ًوَداس

  (ًگبسًذُ:هأخز) 15 ًؼجی سعَثت هیبًگیي-5ًوَداس 
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 ساختواى بیَکلیواي

 آػبیؾ هٌغمِ دادى ًـبى تش دلیك ضوي سٍؽ ایي .ًوَد پیـٌْبد سا ػبختوبًی ثجَولیوبتیه ًوَداس گیًَی 1969 ػبل دس

 ػبختوبى داخل َّای حشاستی ؿشایظ تٌظین دس ًیض سا ػبختوبًی هختلف ػٌبكش سعَثت، ٍ دهب فبوتَس دٍ ثِ تَخِ ثب اًؼبى

 :اػت ؿذُ تـىیل هختلفی ّبی ثخؾ اص گیًَی ًوَداس .ًوَد دخیل

 خبًِ داخل دس فؼبلیت حبل دس یب ًـؼتِ حبلت دس افشاد آى دس وِ اػت ؿشایغی دٌّذُ ًـبى ”N ٍ N هٌغمِ ًوَداس ایي دس

 ؿشایظ ثب هتٌبػت هلبلح اص اػتفبدُ تَخِ ثب سا تحولی لبثل ؿشایظ ”M ٍ M هحذٍدُ .وٌٌذ هی آػبیؾ ٍ ساحتی احؼبع

 هی ًـبى سا ثیشٍى َّای اص ؿشایغی ”V ٍ V ّبی هٌحٌی .وٌذ هی ثیبى عجیؼی تَْیِ ٍ وَساى اص اػتفبدُ ثذٍى ٍ اللیوی

 خبسخی َّای اص ؿشایغی حذٍد EC هٌحٌی .ًوَد آػبیؾ ایدبد تَاى هی عجیؼی تَْیِ ٍ وَساى اص اػتفبدُ ثب آى دس وِ دّذ

 EC هٌحٌی .داد لشاس آػبیؾ هٌغمِ دس (آثی وَلش) سعَثت افضٍدى ثب سا ػبختوبى داخل َّای تَاى هی  ؿشایظ آى دس وِ سا

 سا ثبؿذ هی ػفیذ آًْب خبسخی ػغَح ٍ اًذ ؿذُ وبسی ػبیك كحیحی كَست ثِ وِ ّبیی ػبختوبى ثشای سا حذٍد يای ًیض 

 ػبختوبى داخل دس آػبیؾ ؿشایظ ایدبد ثشای وِ اػت ای گًَِ ثِ هحیظ دهبی حذالل ”H ٍ H هٌغمِ دس .دّذ هی ًـبى

 اص اػتفبدُ ػبختوبى دس آػبیـی ؿشایظ ایدبد ثشای آى اص خبسج هحذٍدُ دس اگش .ًیؼت گشهبصا ٍػبیل اص اػتفبدُ ثِ ًیبصی

 (1390:دیگشاى ٍ اػىٌذسی ).(4ؿىل)ثبؿذ هی ضشٍسی گشهبصا هىبًیىی ٍػبیل

 

 

 (ًگبسًذُ:هأخز)ثیَولوبتیه ًوَداس-6ًوَداس
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 (هاًَّی جدٍل از حاصلِ دادّاي اساض بر ساختواى فرم بررسی) 

 

 پیـٌْبد ؿبخق سدیف

 ٍغرب شرق اهتداد در ّا ساختواى طَل ساختواى استمرار شیَُ 1

 فشردُ هجوَعِ ساختواى بیي فضاي 2

 جریاى بیٌی ٍپیش چسبیدُ ّن بِ اتالْا. ساختواى داخل در َّا جریاى 3

 لسٍم هَالع در ٍ هَلت طَر بِ َّا

 404 تا 20 هتَسط ّاي پٌجرُ ّا پٌجرُ 4

 ٍخارجی سٌگیي،داخلی دیَارّاي دیَارّا 5

 بٌدي سبک،عایك حرارتی، عایك با سبک ّاي سمف ّا سمف 6

 خَب

 دیَار هساحت404-25 هتَسط رٍزًِ،ًَرگیر،پٌجرُ ٍسعت 7

 بازشَّایی فَق،ّوچٌیي حالت هاًٌد بازشَ هَلعیت 8

 داخلی دیَارّاي در

 تاخیر زهاى ساعت 8 از سٌگیي،بیش ّا ّادیَارّاٍکف دیَارّاٍکف 9

 

 

 :اردبیل شْر در هاّاًی شاخص برسی از حاصلِ ًتایج

 ثِ تَخِ ثب.ثبؿذ فـشدُ ٍ هتشاون اػت ثْتش ػبختوبًی ّبی هدوَػِ ثبفت اسدثیل اللیوی ؿشایظ دس هبّبًی خذاٍل اػبع ثش

 ػبیِ اػبع ثش ثبیذ ػبختوبًی ّبی هدوَػِ دس ػبختوبًْب ثیي فبكلِ ، ًذاسد ضشٍستی داخلی فضبّبی دس ایدبدوَساى ایٌىِ

 هحَس یؼٌی .ثبؿٌذ داؿتِ خٌَثی ؿوبلی خْت ثبیؼتی ػبختوبًْب گیشی لشاس ؿىل لحبػ اص.ثبد ػبیِ ًِ ؿَد تؼییي آفتبة

 فشاّن ػبل ػشد هَالغ دس خَسؿیذی اًشطی اص حذاوثش گیشی ثْشُ اهىبى تب ثبؿذ غشثی ؿشلی، خْت دس ػبختوبى تش عَیل

 یه اص وِ ؿًَذ عشاحی ای گًَِ ثِ ثبیذ ثبیذ ػبختوبًْب گًَِ ایي اعبلْبی َّا، َلتیه خشیبى ثِ تَخِ ثب دیگش عشف اص.گشدد

 غبلت ثبد خْت ثِ تَخِ ثب َّایی خشیبى چٌیي ثشای .یبثذ خشیبى ،َّا هَسدًیبص تبدسهَالغ ثبؿٌذ توبع دس آصاد َّای ثب عشف

 25ثبصؿَّب ثْتش اػت هؼبحتی حذٍد  .ثی تؼجیِ ؿَدخٌَ -دیَاسّبیـوبلی دس ثبصؿَّبیی هیتَاى َّا خشیبى ًیبص هَسد هبّْبی

هبُ  5تب  2اًتخبة ایي ؿبخق صهبًی لبثل اػوبل اػت وِ اًجبسؽ حشاست ثشای .هؼبحت ًوبی هشثَعِ داؿتِ ثبؿٌذ % 40تب 

ؾ اص چٌبًچِ فلل ػشد عَالًی ثبؿذ هوىي اػت ثبصؿَّبیی دس دیَاسّبی ؿشلی خْت ثْشُ گیشی اص گشهبی پی.هَسد ًیبص ثبؿذ

هبُ  2هلبلح ػبختوبًی دیَاسّبی داخلی ٍ خبسخی ثذلیل اًجبسؽ حشاست ثشای هذت ثیؾ اص  .ظْش خَسؿیذ هَسد ًیبص ثبؿذ

 آخشّب ٍ ثلَوْبی ػیوبًی یىپبسچِ، یب خـت ثب.ػبػت ثبؿذ 8ثبیؼتی ػٌگیي ٍ ثبصهبى تبخیش ثیؾ اص 

 ثب ؿذُ ػبیمجٌذی وبهالً اهب ، ػجه ثبم ػبختوبًی هلبلح .ًوَد خَاّذ ثشآٍسد سا ًیبص ایي هیلیوتش 300 حذٍد ضخبهتی

 هبًذُ ثبلی سٍصّبی ٍ داسد ٍخَد حشاستی آػبیؾ ؿشایظ تبثؼتبى فلل هبّْبی دس تٌْب اسدثیل دس.ثبؿٌذ ون حشاستی ظشفیت

 تبثؾ َدٍخ كَست دس هزوَس هَالغ الجتِ.ثبؿٌذ هی آػبیؾ / اػت هوىي ثبًیِ دس هتش1 هحذٍدُ اص خبسج ولی ثغَس ػبل
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 هحذٍدُ اص خبسج ػبل هَالغ ولیِ ؿجْبی .ؿًَذ گشم یب ٍ هغجَع سٍص اص ػبػبتی5 اص ووتش ػشػت ثب ثبدی ٍصؽ ٍ خَسؿیذ

 فضبّبی دس ػبل هَالغ اص % 80 دس.هیؼبصد پزیش ًب اختٌبة سا گشم اصپَؿبن اػتفبدُ ًتیدِ دس وِ ثبؿذ هی حشاستی آػبیؾ

 ػبل گشم هَالغ دس ثیشًٍی فضبّبی هبًٌذ ًیض ػبختوبى دسدسٍى حشاستی آػبیؾ ػذم هـىالت .داسین آفتبة ثِ ًیبص آصاد

 .ًوَد اػتفبدُ وٌٌذُ گشم ٍػبیل اص ثٌبچبس ثبیذ وِ.هیجبؿذ هشثَط ػبل ػشد هَالغ ثِ ػوذُ هـىل ٍ ًذاسًذ هـىلی

 

 :اردبیل سکًَتی ٍیصگی

 ثِ تبثیش ّشهٌغمِ ثَهی یب ػٌتی هؼىًَی ػبصّبی ٍ ختػب ، ثَیظُ ػبصّب ٍ ػبخت گیشی ؿىل دس اللیوی ؿشایظ ثبص دیش اص

 فضبّبی تَْیِ یب ػشهبیؾ ، گشهبیؾ دس اػتفبدُ لبثل اًشطی یب ًیشٍ تٌْب ػبصّب ٍ ػبخت ًَع ایي دس چشاوِ داؿتِ ػضایی

 تَػظ ذُؿ اػوبل تذاثیش ٍ ػٌتی هؼوبسی هغبلؼِ ٍ ثشسػی ثب لزا.اػت ثَدُ (،آتؾ ثبد آفتبة، ) عجیؼی ًیشٍّبی داخلی

 .ثشد پی هٌغمِ ّش اللیوی ؿشایظ ثب هؼوبسی ػبصگبسی ًحَُ ثِ هیتَاى هختلف هٌبعك اللیوی ؿشایظ وٌتشل دس ًیبوبًوبى

 1378 ؿٌبة، هـبٍس هٌْذػیي ، ؿْش وْي ثبفت تفلیلی عشح ) )

 

 :اردبیل در هسکي

 هَلفِ ایي اص ّشیه دس تغییش ثب جبؿذ،هی عجیؼی هحیظ ٍ التلبدی ، فشٌّگی ، اختوبػی خبف الگَّبی تبثغ هؼوبسی ػجه

 ػِ ثِ هختلف ّبی دٍسُ دس هیتَاى سا اسدثیل دس هؼىي ػبخت ؿیَُ لزا .هیگشدد تحَل ٍ تغییش دػتخَؽ ًیض هؼوبسی ّب

 هٌْذػیي ، ؿْش وْي ثبفت تفلیلی عشح ) .ًَػبص هؼبوي لذیوی، ًیوِ هؼبوي لذیوی، هؼبوي.وشد تمؼین ػوذُ گًَِ

 (1378ؿٌبة، هـبٍس

(1378 
 

 :لدیوی هساکي

 ؿْشدیذُ هشوضی ّؼتِ ٍ لذین ثبفت هشوضی ًبحیِ دس ثیـتش اػت هدبل ایي دس هب ثحث هَسد وِ هؼىي ًَع ایي

 كَست ایشاًی هؼوبسی وْي ػٌتْبی ٍ ّب هَلفِ اػبع ثش وِ اػت هٌغمِ اختوبػی ، فشٌّگی اصٍیظگیْبی هتبثش.هیـَد

 داؿتِ اداهِ لبخبس حىَهت اٍاػظ تب هؼوبسی ػجه چٌیي.ثبؿذ هی هٌغمِ اللیوی ظؿشای ثب اًغجبق وبهالًدس ٍ اػت پزیشفتِ

 1378 ؿٌبة، هـبٍس هٌْذػیي ، ؿْش وْي ثبفت تفلیلی عشح ) .اػت
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 :گیري ًتیجِ

 هتبثش ؿذت ثِ خَد اعشاف هحیظ اللیوی ًَػبًبت اص خًَگشم هَخَدات ّوِ ّوبًٌذ وِ اػت خًَگشهی هَخَد اًؼبى

 ؿیَُ اتخبر ثب سا اللیوی ًَػبًبت اػت هدجَس ًـَد ایدبد اًؼبى ثذى فیضیَلَطیىی فؼبلیتْبی دس اختاللی یٌىِا ثشای.هیـَد

 ػبختي ایوي ثش ػالٍُ ساحت صًذگی ثشای هٌضل ٍ پٌبّگبُ ػبخت ٍ غبسّب ثِ ثشدى پٌبُ.سػبًذ حذالل ثِ هٌبػت تذاثیش ٍ ّب

 .اػت تَخیِ لبثل ساػتب ّویي دس ًؼجی آػبیؾ ثِ ًیل ثشای دؿوٌبى ٍ ٍحـی خبًَساى تدبٍص ٍ تْبخن اص خبًَادُ ٍ خَد

 هحیظ ثب دػتشع دس اٍلیِ هَاد ٍ هحیظ اللیوی ؿشایظ ثِ تَخِ ثب هؼبوي هؼوبسی الگَی ٍ اًتخبثی هلبلح ًَع ثتذسیح

 دس ػشهبیؾ ٍ هبیؾگش ایدبد ثتذسیح الىتشیىی ٍ فؼیلی ػَختْبی ثِ اسصاى ٍ آػبى دػتشػی ٍ صهبى هشٍس ثب.گشدیذ هٌغجك

 دػت ثِ اللیوی ؿشایظ ثب ّوؼبصی ثِ تَخِ هؼىي ػبخت ٍ عشاحی دس ثتذسیح خْت ّویي ثِ .گشدیذ تش آػبى هؼبوي

 دس گزؿتِ آػبیؾ ٌّگفت ّبی ّضیٌِ كشف ٍ اًشطی ای هالحظِ لبثل همبدیش هلشف ٍخَد ثب ٍ ، ؿذ ػپشدُ فشاهَؿی

 الگَی دس ؿذُ ایدبد تحَالت ٍ تغییش اص ػشدػیشثتذسیح ؿْش یه ٌَاىثؼ ًیض اسدثیل ؿْش.ؿَد ًوی حبكل خذیذ هؼبوي

 تحویل هٌضل گشهبیؾ ثشای خَد ػبوٌیي ثِ سا تَخْی لبثل ّضیٌِ ایٌىِ ثش ػالٍُ خذیذ هؼبوي ٍ ؿذُ هتبثش وـَس هؼوبسی

 دس : دادوِ ًـبى بًیهبّ ؿبخق ثشسػی اص حبكل ًتبیح.ًوبیٌذ ایدبد سا گزؿتِ آػبیؾ اًذ ًتَاًؼتِ ّوِ ایي ثب هیىٌٌذ

 اص خبسج ولی ثغَس ػبل هبًذُ ثبلی سٍصّبی ٍ داسد ٍخَد حشاستی آػبیؾ ؿشایظ تبثؼتبى فلل هبّْبی دس تٌْب اسدثیل

 هوىي ثبًیِ دس هتش5/1ػشػت ثب ثبدی ٍصؽ ٍ خَسؿیذ تبثؾ ٍخَد كَست دس هزوَس هَالغ الجتِ.ثبؿٌذ هی  آػبیؾ هحذٍدُ

 ًتیدِ دس وِ ثبؿذ هی حشاستی آػبیؾ هحذٍدُ اص خبسج ػبل هَالغ ولیِ ؿجْبی.ؿًَذ گشم یب ٍ سٍصهغجَع اص ػبػبتی اػت

 ػذم هـىالت.داسین آفتبة ثِ ًیبص آصاد فضبّبی دس ػبل هَالغ اص % 80 دس.هیؼبصد پزیش ًب اختٌبة سا گشم پَؿبن اص اػتفبدُ

 ػشد هَالغ ثِ ػوذُ هـىل ًذاسًذٍ هـىلی ػبل گشم هَالغ دس ثیشًٍی فضبّبی ًیضهبًٌذ ػبختوبى دسٍى دس حشاستی آػبیؾ

 اص ػٌتی ػىًَتگبّْبی پزیشی تبثیش هٌظَس ثِ .ًوَد اػتفبدُ وٌٌذُ گشم ٍػبیل اص ًبچبس ثِ ثبیذ وِ.ثبؿذ هی هشثَط ػبل

 گشفتِ كَست خَسؿیذی تبثؾ اص حذاوثش گیشی ثْشُ ثْوٌظَس ثٌبّب خْتگیشی وِ گشدیذ هـخق هٌغمِ اللیوی ؿشایظ

 ثِ سٍ گشثِ فضبی ایدبد ، دٍپَؽ ػمفْبی ، صیبددیَاسّب ضخبهت ٍ ثبال حشاستی ظشفیت ثب ػٌگیي هلبلح اص تفبدُاػ.اػت

 اص ًـبى وٌٌذُ خذا ٍ حبئل دیَاس ،ٍخَد خبسج فضبّبی ثب داخل فضبّبی هؼتمین توبع ٍ سعَثت ًفَر اص خلَگیشی هٌظَس

 دس وـیذگی ثب ٍ اثؼبدهٌبػت ثب ثبصؿَّبیی ٍخَد .اػت ثَدُ هٌغمِ دس حشاست اتالف اص خلَگیشی خْت تذاثیشی اتخبر

 .اػت ثَدُ ػبختوبى داخل حشاستی ؿشایظ وٌتشل دس هَثش ػَاهل اص ثٌب (اسػی ) خذاسُ دٍ ّبی ؿیـِ ، ػوَدی ساػتبی
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