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  چکیدٌ
دس ًَل تاسیخ صًذگی تـش، اًؼاى تشای ایزاد ػشپٌاّی اهي تشای ػىًَت خَد، ػؼی ًوَدُ آى سا تا هحیي پیشاهَى خَد 

ؾ ایزاد وٌذ. ؿشایي اللیوی اص رولِ ػَاهل هْن ٍ هؤحش دس ّواٌّگ ػاصد تا تتَاًذ ؿشایي هٌاػثی تشای اداهِ حیات خَی

آػایؾ صیؼتی دس هحیي ّای اًؼاًی اػت تِ ًَسی وِ دس ؿىل گیشی فوای صیؼت دخالت هؼتمین داسد. خلَكیت 

اللیوی ّش هٌٌمِ تِ ًَس لاتل هالحظِ ای دس ؿىل گیشی ؿْشّا، رْت گیشی ػاختواى ّا ٍ تشویة هؼواسی آى هٌٌمِ 

اؿتِ اػت. ػَاحل رٌَتی ایشاى وِ تِ ٍػیلِ سؿتِ وَُ ّای صاگشع اص فالت هشوضی رذا ؿذُ اًذ، اللین گشم ٍ تأحیش د

اػت وِ هشًَب ایشاى سا تـىیل هی دٌّذ، اص ٍیظگی ایي اللین تاتؼتاى ّای تؼیاس گشم ٍ هشًَب ٍ صهؼتاى ّای هؼتذل 

ؾ ؿْش تٌذسػثاع، هحذٍدُ رغشافیایی هَسد تشسػی هی تاؿذ دس ایي پظٍّ ؿْش تٌذسػثاع داسای ایي ًَع اللین هی تاؿذ.

هیالدی  2212تا  2222وِ اتتذا تشخی اص ػٌاكش اللیوی ) دها، سًَتت ٍ تاسؽ ( اص ًشیك ایؼتگاُ ػیٌَپتیه اص ػال 

هؼواسی  لگی ٍ هاّاًی تِ تشسػی تأحیشات اللین تشٍتا اػتفادُ اص سٍؽ ّای اهَسد تزضیِ ٍ تحلیل لشاس هی گیشد ٍ ػپغ 

هؼواسی دس ایي ػاصگاسی تیؾ تش اللین ٍ ساُ واسّای هٌاػة دس رْت  دس پایاىتَهی ؿْش تٌذسػثاع پشداختِ هی ؿَد ٍ 

 ؿْش، پیـٌْاد هی ؿَد.

 

 آػایؾ، اللین، هؼواسی تَهی، تٌذسػثاع کلیدی: َای ياشٌ
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  مقدمٍ -1
ی ّواٌّگ تا هحیي اص هثاحج هَسد تَرِ دس ایي هثحج ؿٌاخت هحیي ٍ هؼواسی ٍ تأحیش هتماتل ایي دٍ ٍ خلك هؼواس

ى ّای هؼىًَی تِ دلیل ػادگی ػولىشد ٍ همیاع وَرىـاى تأحیشپزیشتشیي ػاختواى ّا دس تشاتش ؿشایي پظٍّؾ اػت. ػاختوا

اهشٍصُ اّویت ٍ هشٍست تَرِ تِ ؿشایي اللیوی دس ًشاحی ٍ ػاخت ولیِ ػاختواى ّا، تِ خلَف . [1]ذاللیوی ّؼتٌ

صًذُ لشاس هی گیشًذ، حاتت ؿذُ اػت. ًَرِ تِ خلَكیات  ى ّایی وِ تِ ًَس هؼتمین هَسد اػتفادُ اًؼاى ٍ هَرَداتػاختوا

ى هی گزاسًذ اص دٍ رْت حائض اّویت اػت: اص یىؼَ ػاختواى اللیوی ٍ تأحیشی وِ ایي خلَكیات دس ؿىل گیشی ػاختوا

وی اص ًظش آػایؾ حشاستی اًؼاى ویفیت تْتشی داسًذ. ؿشایي هحیٌی ّای ّواٌّگ تا اللین، یا ػاختواى ّایی تا ًشاحی اللی

ٍ تْتش اػت، تٌَع ٍ تغییش سٍصاًِ ٍ فللی ًَس، حشاست ٍ رشیاى َّا دس ایي ػاختواى ّا فواّای  ایي گًَِ ػاختواى ّا ػالن تش

فِ رَیی دس هلشف ػَخت ش ّواٌّگی ػاختواى تا ؿشایي اللیوی هَرة كشهتٌَع ٍ دلپزیشی ایزاد هی وٌذ. اص ػَی دیگ

 . [1]هَسد ًیاص رْت وٌتشل ؿشایي هحیٌی ایي گًَِ ػاختواى ّا هی ؿَد

خلَكیت اللیوی ّش هٌٌمِ تِ ًَس لاتل هالحظِ ای دس ؿىل گیشی ؿْشّا، رْت گیشی ػاختواى ّا ٍ تشویة هؼواسی 

شع اص فالت هشوضی رذا ؿذُ اًذ، اللین آى هٌاًك تأحیش داؿتِ اػت. ػَاحل رٌَتی ایشاى وِ تِ ٍػیلِ سؿتِ وَُ ّای صاگ

تـىیل هی دٌّذ. اص ٍیظگی ّای ایي اللین هی تَاى تِ تاتؼتاى ّای تؼیاس گشم ٍ هشًَب ٍ ایشاى سا گشم ٍ هشًَب 

. حذاوخش دهای َّا دس تاتؼتاى ایي هٌاًك صهؼتاى ّای هؼتذل اؿاسُ وشد وِ ؿْش تٌذسػثاع داسای ایي ًَع اللین هی تاؿذ

دسكذ هی سػذ. سًَتت َّا دس ایي اللین دس توام فلَل  72ٍ حذاوخش سًَتت ًؼثی آى تِ  دسرِ ػاًتی گشاد 42تا  35تِ 

ػال صیاد تَدُ ٍ تِ ّویي دلیل اختالف دسرِ َّا دس ؿة ٍ سٍص دس فلَل هختلف ون اػت. ؿْشّای تٌذسػثاع، تَؿْش، 

ًؼثت لشاس گشفتي دس ػَاحل هختلف ٍ فاكلِ ای وِ اص دسیا  آتاداى ٍ اَّاص اص رولِ ؿْشّای ایي اللین تَدُ وِ الثتِ تِ

 . [2]داسًذ اص ًظش گشها ٍ ّوچٌیي هیضاى تاسًذگی تاّن هتفاٍت ّؼتٌذ

دس ایي همالِ ػؼی تش آى تَدُ تا تا اػتفادُ اص سٍؽ ّای الگی ٍ هاّاًی تِ تشسػی تأحیشات اللین تش هؼواسی تَهی ؿْش 

 تپشداصد. ػاصگاسی تیؾ تش اللین ٍ هؼواسی تَهی ؿْش تٌذسػثاعٌاػة دس رْت ٍ اسائِ ساُ واسّای ه تٌذسػثاع

 

 بىدر عباس ییایجغراف تیمًقع یبررس -2
تشیي  یىی اص هْنت ٍ اػ ٍ ًام پیـیي آى تٌذس گوثشٍى تَدُ ؿْش تٌذس ػثاع هشوض اػتاى ّشهضگاى دس رٌَب ایشاى اػت     

  هحؼَب هی ؿَد.تٌذسّای رٌَب ایشاى 

ویلَهتش هشتغ اػت. ایي ؿْشػتاى اص ػوت ؿوال  27316ْشػتاى تٌذسػثاع دس ؿوال تٌگِ ّشهض لشاس داسد. ٍػؼت آىؿ     

ّای هیٌاب ٍ سٍداى، اص غشب تِ ؿْشػتاًْای: تٌذسخویش ٍ تٌذس لٌگِ، ٍ اص  تِ ؿْشػتاى حاری آتاد ٍ اص ػوت ؿشق تِ ؿْشػتاى

 45اػت حذٍد  . ٍػؼت ایي ؿْش وِ دس ػاحل خلیذ فاسع ٍالغ ؿذُتاؿذ رٌَب تِ خلیذ فاسع ٍ رضیشُ لـن هحذٍد هی

 تاؿذ.  هتش هی 12ویلَهتش هشتغ ٍ استفاع آى اص ػٌح دسیا 
 

 اطالعات اقلیمی ضُر بىدرعباس -3
هحل  ییایرغشاف تیهَلؼ : ػِ ػاهل هْن شیتحت تأح ،یگشیهاًٌذ ّش هىاى د ضیؿْش تٌذسػثاع ً یویالل یّا یظگیٍ

ؿْش  یویالل تیسلن خَسدُ اػت. تِ هٌظَس دسن تْتش ٍهؼ ا،یتِ دس یىیًضد ای یٍ دٍس ایاستفاع اص ػٌح دساػتمشاس ؿْش، 

 :شدیگ یلشاس ه یهَسد تشسػ هزوَساص ػِ ػاهل  هیّش  شیتأحتٌذسػثاع، 
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 مًقعیت جغرافیایی -3-1

فاكلِ  ای ییایش هزوَس ػشم رغشافگشدد. اص دٍ پاساهت یهـخق ه ییایّش هىاى تا ًَل ٍ ػشم رغشاف ییایرغشاف تیهَلؼ

سأع  ذاسّش هٌٌمِ هَحش اػت. فاكلِ ون تٌذسػثاع اص ه یویالل یّا یظگیٍ يییاص خي اهتذاد دس تؼ یهحذٍدُ هَسد تشسػ

 يیتا ا ذُیػثة گشد ي،یٍ هؼتذل صه ییهٌٌمِ اػتَا یاًیآى دس حذ ه یشیلشاسگ گشیتِ ػثاست د ایدسرِ (  3الؼشًاى ) حذٍد 

 گشم تشخَسداس تاؿذ. اسیتؼ ییَاؿْش اص ّ

 

 ارتفاع از سطح دریا -3-2

َّا  یاص گشها دسرِدٍ  ثاًیهتش استفاع، تمش 322وِ تِ اصاء ّش  یػىغ داسد تِ ًَس یدسرِ حشاست َّا تا استفاع ًؼثت 

وِ فالذ استفاع تَدُ ٍ  گشدد یآصاد اػتمشاس داسد، هالحظِ ه یوِ ؿْش تٌذسػثاع دس وٌاس آب ّا يیتا تَرِ تِ ا ؿَد. یواػتِ ه

 گشدد. یؿْش واهالً هَحش ٍالغ ه یگشها ذیػاهل ّن دس تـذ يیا زِیدس ًت

 

 ديری یا وسدیکی بٍ دریا -3-3

 یخَد سا اص دػت ه یگشها ضیً شتشید يیؿَد ٍ ّوچٌ یگشم ه شتشید ىؼاى،ی يیدس ؿشا یتا خـى ؼِیدس هما ایآب دس  

 یخـى یادیتا فاكلِ ص ایتاؿذ. ػالٍُ تش آى دس یه ذُیپذ يیهتأحش اص ا ضیً یٍ خـى ایهزاٍس آب دس یاػت وِ َّا یْیدّذ. تذ

 یه ییایدس ای یتحش یآب ٍ َّا یداساهؼوَالً  اّایهزاٍس دس یًَاح زِیدّذ. دس ًت یخَد لشاس ه شیاًشاف سا تحت تأح یّا

  تاؿٌذ.

هی ؿَد، هی تَاى اص اللین حیاتی ًام تشد وِ دس آى  اص رولِ ػَاهلی وِ دس ساتٌِ تا آػایؾ اًؼاى دس اللین اص آى تحج

ٍهؼیت آػایؾ اًؼاى دس ساتٌِ تا دها، تاتؾ، تاد ٍ سًَتت ًؼثی هَسد هٌالؼِ لشاس هی گیشد. وِ دس ایي ساػتا ٍهؼیت 

 1ٍل ؿواسُ تیَولیواتیه هٌٌمِ هَسد ًظش، تا اػتفادُ اص رذاٍل ٍ ًوَداسّای تیَولیواتیه هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت. رذ

 ػالِ تؼوی اص ػٌاكش سا ًـاى دادُ اػت 12هیاًگیي 
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 [5]سالٍ بعضی از عىاصر اقلیمی ضُر بىدرعباس 11میاوگیه   :1 جديل

 هاّْا

 دها
 دػاهثش ًَاهثش اوتثش ػپتاهثش اٍت طٍئیِ طٍئي هی آٍسیل هاسع فَسیِ طاًَیِ

هیاًگیي 

هاّیاًِ 

هتَػي دها 

 سٍصاًِ 

18.7 22.3 23.1 27.3 31.2 32.6 34.4 34.6 32.7 29.7 25.2 22.9 

هیاًگیي 

حذاوخش دها 

 )ػاًتی گشاد(

23.3 25.4 28.8 33.2 37.5 38.7 38.2 37.6 36.8 35.1 32.5 25.8 

هیاًگیي 

حذالل 

دها)ػاًتی 

 گشاد(

11.8 14.4 17.7 21.5 25.4 28.5 32.8 32.2 27.7 23.8 18.2 13.7 

هیاًگیي 

حذاوخش 

 سًَتت ًؼثی

83.5 85.7 85.9 81.5 79.4 82.2 81.1 81.1 82.8 85.5 78.5 82.3 

هیاًگیي 

حذالل 

 سًَتت ًؼثی

42.9 43.1 43.2 37.9 34.7 39.7 52.6 51.9 48.6 43.4 38.3 37.9 

هیضاى 

تاسًذگی ) 

 هیلیوتش(

44.3 16.1 23.7 1.2 2 1.1 2.4 2.3 2 2 4.2 21.2 

 

 ريش ايلگی بررسی میسان آسایص ضُر بىدرعباس بر اساس -4

دها ٍ سًَتت اص رولِ ػٌاكشی ّؼتٌذ وِ دس آػایؾ اًؼاى تأحیش تیؾ تشی داسًذ. تیؾ تش هذل ّایی وِ تشای ػٌزؾ آػایؾ 

 اًؼاى هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد تش اػاع ایي دٍ هؤلفِ اػتَاس ّؼتٌذ. یىی اص ایي هذل ّا، ًوَداس صیؼت اللیوی اٍلگی اػت. 

وخش دها ٍ حذالل سًَتت ًؼثی آػایؾ سٍصاًِ تِ دػت هی آیذ تا ػالهت دایشُ ٍ تا دسد آهاس هتَػي تا دسد آهاس هتَػي حذا

حذاوخش دها ٍ حذالل سًَتت ًؼثی آػایؾ سٍصاًِ تِ دػت هی آیذ تا ػالهت دایشُ ٍ تا دسد هتَػي سٍصاًِ دها ٍ هتَػي 

ًوَداس تیَولیواتیه ؿْش تٌذسػثاع سا  1َداس ؿواسُ سًَتت ًؼثی تا ػالهت هخلج سٍصاًِ آػایؾ ؿة ّا تِ دػت هی آیذ. ًو

 ًـاى هی دّذ.
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 ومًدار بیًکلیماتیک ضُر بىدرعباس : 1ومًدار ضمارٌ 

 

حذٍد هٌٌمِ آػایؾ ًـاى هی َّای ولیِ هاُ ّای ػال سا ًی ؿثاًِ سٍص دس ساتٌِ تا یي ًوَداس، تغییشات ؿشایي حشاستی دس ا

ُ هی ؿَد، ؿْش تٌذس ػثاع دس ًی هاُ ّای خشداد، تیش،هشداد، ؿْشیَس خاسد اص هٌٌمِ دّذ، ّواًٌَس وِ دس ًوَداس هـاّذ

 آػایؾ هی تاؿذ ٍ ًؼثت تِ حذ تاالی آى دس فاكلِ صیادی لشاس گشفتِ اػت.

اػتفادُ دس اغلة ایي هاُ ّا ًوی تَاى ؿشایي حشاستی َّا سا تا اػتفادُ اص رشیاى َّا دس حذ آػایؾ اًؼاًی تؼذیل ًوَد ٍ ًیاص تِ 

 اص ػیؼتن ّای تَْیِ هٌثَع هی تاؿذ.

 دس ًی هاُ ّای اػفٌذ، فشٍسدیي ٍ تا حذٍدی اسدیثْـت، ؿْش دس هحذٍدُ آػایؾ لشاس داسد.

 دس هاُ ّای دی، تْوي دس هحذٍدُ َّای ػشد لشاس داسد وِ تا اػتفادُ اص هلالح هتٌاػة تا اللین هی تَاى تِ آػایؾ سػیذ.

 (2س ًیض دس هحذٍدُ هشص آػایؾ دس تشاتش تاد لشاس داسًذ.) رذٍل ؿواسُ هاُ ّای هْش، آتاى ٍ آر

دس هاُ ّای گشم ؿْش تٌذسػثاع، ؿشایي َّا تؼیاس گشم ٍ ًاساحت وٌٌذُ  اص آهاس تذػت آهذُ هی تَاى ًتیزِ گشفت اص ًظش اًؼاى

  اػت. اها دس تمیِ هاُ ّای ػال ًؼثتاً هٌاػة اػت.
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 ي ضبُای ضُر بىدر عباس بر اساس ريش ايلگیمیسان آسایص ريزَا  :2جديل 

 احؼاع هشدم دس ؿة احؼاع هشدم دس سٍص هاُ ّای ػال

 ػشد ػشد طاًَیِ دی

 ػشد ػشد فَسیِ تْوي

 ػشد آػایؾ هاسع اػفٌذ

 آػایؾ آػایؾ آٍسیل فشٍسدیي

 ًؼثتاً ساحت ًؼثتاً ساحت هی اسدیثْـت

 ناراحت ناراحت طٍئي خشداد

 ناراحت ناراحت طٍئیِ تیش

 ناراحت ناراحت اٍت هشداد

 ناراحت ناراحت ػپتاهثش ؿْشیَس

 ًؼثتاً ساحت ًؼثتاً ساحت اوتثش هْش 

 آػایؾ ًؼثتاً ساحت ًَاهثش آتاى

 آػایؾ آػایؾ دػاهثش آرس

 

 معیار آسایص ماَاوی برای ضُر بىدرعباس -5

تایذ دٍام ٍ ؿذت ػَاهل هختلف اللیوی هٌظَس ؿذُ تاؿذ. تش اػاع ایي سٍؽ، رذاٍلی تِ ٍػیلِ  ،دس ایي سٍؽ ػٌزؾ

تشای حثت هْوتشیي اًالػات اللیوی، ساٌّوا ٍ تؼییي حذٍد اًالػات هَسد اػتفادُ  4ًذ. رذٍل ؿواسُ اهاّاًی پیـٌْاد ؿذُ 

ػاصد ٍ یه ػشی ؿاخق اللیوی تِ ٍرَد هی آٍسد.  اهىاى تـخیق ًَع اللین سا فشاّن هی 6لشاس هی گیشد. رذٍل ؿواسُ 

 . [3]ایي اًالػات سا تِ هـخلات ػولىشدی یا پیـٌْادّایی رْت یه ًشح تثذیل هی ًوایٌذ 7رذٍل ؿواسُ 

 ح ریل هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد:دس ایي سٍؽ اًالػات هشتَى تِ دها، سًَتت، تاسًذگی تِ ؿش

 ش ٍ هتَػي حذالل دهای َّا دس ُ َّاؿٌاػی، اسلام هشتَى تِ هتَػي حذاوختا اػتفادُ اص آهاس حثت ؿذُ ایؼتگا

 ٍ ػٌش اٍل رذٍل ٍاسد هی ؿَد.ّش د

 هتَػي ًَػاى دهای َّا ّش هاُ تِ دػت هی آیذ ٍ دس  ،تا ون وشدى سلن هتَػي حذالل اص سلن هتَػي حذاوخش

 ػٌش ػَم ٍاسد هی ؿَد.

  هاُ اػتخشاد دس هشتغ رذاگاًِ ای وِ دس لؼوت پاییي  12تضسگتشیي سلن حذاوخش ٍ وَچىتشیي سلن حذالل

 رذٍل اػت ٍاسد هی ؿًَذ.

 ( ًِتا تِ دػت آٍسدى حاكل روغ ایي دٍ سلن ٍ تمؼین آى تش دٍ، هتَػي دهای ػاالAMT.تِ دػت هی آیذ ) 

 ( ًِهتَػي ًَػاى ػاال ) تفاهل حذاوخش ٍ حذالل ( تا تؼییي اختالف ایي دٍ سلنAMRتِ دػت هی آیذ ). 

 

 مًقعیت جغرافیایی ضُر بىدرعباس: 3جديل 

 تٌذسػثاع ًام هحل

 دلیمِ ؿشلی 22دسرِ ٍ  56 ًَل رغشافیایی

 دلیمِ ؿوالی 13دسرِ ٍ  27 ػشم رغشافیایی

 هتش 12 استفاع اص ػٌح دسیا
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 [5]ٍسال 11متًسط حداکثر ي حداقل دمای ماَاوٍ ضُر بىدرعباس بٍ درجٍ سلسیًس در ديرٌ آماری  :4جديل 

  

 5جديل 

 38.7 تاالتشیي دها

 11.8 پاییي تشیي دها

 25.3 (AMTهتَػي ػاالًِ )

 26.9 (AMRهتَػي ًَػاى ػاالًِ)

 

 رطًبت ي بارودگی -5-1

ْای كثح صٍد( ٍ هتَػي حذالل )تشداؿتْای اٍایل ظْش( هاّاًِ تا اػتفادُ اص آهاس ایؼتگاُ َّاؿٌاػی، هتَػي حذاوخش ) تشداؿت

 ( تؼییي ٍ دس سدیف اٍل ٍاسد هی ؿَد.RHسًَتت ًؼثی )

تا تِ دػت آٍسدى حاكل روغ ایي دٍ ػذد ٍ تمؼین آى تش دٍ، هتَػي سًَتت ًؼثی ّش هاُ تِ دػت هی آیذ ٍ دس سدیف دٍم 

 ( تؼییي هی ؿَد:1،2،3،4ًَتت ّش هاُ )تش اػاع ًثمِ تٌذی صیش گشٍُ سػپغ  ٍاسد هی ؿَد.

 

 گريٌ رطًبتی: 6جديل

 گزٍُ رعَتتی

 % تاشد.33در صَرتی کِ رعَتت ًسثی کوتز اس  1

2 33-53 % 

3 53-%3% 

 %3%تیش اس  4

 

. ایي اسلام دس سدیف چْاسم رذٍل ٍاسد هی ؿًَذ. همذاس هتَػي تاسًذگی ) تش حؼة هیلیوتش( دس سدیف پٌزن ٍاسد هی ؿَد

حاكل روغ ایي اسلام، روغ ول هیضاى تاسًذگی ػاالًِ اػت وِ دس هشتغ رذاگاًِ ای وِ دس پاییي ایي سدیف لشاس داسد ٍاسد هی 

 . [3]ؿَد

 

دهای 

َّا تِ 
C 

 دػاهثش ًَاهثش اوتثش ػپتاهثش اٍت طٍئیِ طٍئي هی آٍسیل هاسع فَسیِ طاًَیِ

هتَػي 

حذاوخش 

 هاّاًِ

23.3 25.4 28.8 33.2 37.5 38.7 38.2 37.6 36.8 35.1 32.5 25.8 

هتَػي 

حذالل 

 هاّاًِ

11.8 14.4 17.7 21.5 25.4 28.5 32.8 32.2 27.7 23.8 18.2 13.7 

 هتَػي

ًَػاى 

 هاّاًِ

11.5 11.2 11.1 11.7 12.1 12.2 7.4 7.6 9.1 11.3 12.3 12.1 
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  [5]رطًبت وسبی حداکثر ي حداقل ماَاوٍ ضُر بىدرعباس بٍ درصد: 7جديل  

سًَتت 

 ًؼثی %
 دػاهثش ًَاهثش وتثشا ػپتاهثش اٍت طٍئیِ طٍئي هی آٍسیل هاسع فَسیِ طاًَیِ

هتَػي حذاوخش 

 )كثح(هاّاًِ 
77.5 81.6 81.6 75.7 72.2 72.5 76.2 77.2 79.5 82.5 72.5 73.6 

حذالل هتَػي 

 هاّاًِ)تؼذاصظْش(
62.1 63.3 62.3 53.5 49.5 54.3 62.9 65.2 65.1 63.4 62.6 61.6 

 67.6 66.6 73.2 72.3 71.1 69.5 63.4 59.8 64.6 71.2 72.5 69.8 هتَػي

 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 گشٍُ سًَتتی

 

 میسان بارودگی ضُر بىدر عباس بٍ میلیمتر : 8جديل 

 اٍت طٍئیِ طٍئي هی آٍسیل هاسع فَسیِ طاًَیِ هاُ
ػپتاه

 تش
 دػاهثش ًَاهثش اوتثش

هیضاى 

 تاسًذگی
44.3 16.1 23.7 1.2 2 1.1 2.4 2.3 2 2 4.2 21 

 

 در عباسبادَای غالب ضُر بى : 9جديل 

 دػاهثش ًَاهثش اوتثش ػپتاهثش اٍت طٍئیِ طٍئي هی آٍسیل هاسع فَسیِ طاًَیِ 

 E S S S S S S SE S S S S تادّای غالة

تادّای دسرِ 

 دٍم
SW SW SW SW SW SW SE S SE N N N 

 

 حديد آسایص: 11جديل

 C 22ووتش اص  C C 22 -15 22هتَػي ػاالًِ دها تیؾ اص  گشٍُ سًَتت

 ؿة سٍص ؿة سٍص ةؿ سٍص

1 34-26 25-17 32-23 23-14 32-21 21-12 

2 31-25 24-17 32-22 22-14 27-22 22-12 

3 29-23 23-17 28-21 21-14 26-19 19-12 

4 27-22 21-17 25-22 22-14 24-18 18-12 

 

 

 (Hدس كَستی وِ هتَػي دها تاالی حذ آػایؾ تاؿذ. گشم )

 (Oآػایؾ تاؿذ. هٌاػة ) دس كَستی وِ هتَػي دها تیي حذٍد

  (Cدس كَستی وِ هتَػي دها صیش حذ آػایؾ تاؿذ. )
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 ضب ي ريز در ضُر بىدرعباس حديد آسایصبررسی : 11 جديل

دها، دسرِ 

 ػلؼیَع
 دػاهثش ًَاهثش اوتثش ػپتاهثش اٍت طٍئیِ طٍئي هی آٍسیل هاسع فَسیِ طاًَیِ

هتَػي 

حذاوخش 

 هاّاًِ

23.3 25.4 28.8 ..33 37.5 38.7 38.2 37.6 36.8 35.1 32.5 25.8 

حذ تاالی 

آػایؾ دس 

 سٍص

29 27 27 29 29 29 29 27 27 27 29 29 

حذ پاییي 

آػایؾ دس 

 سٍص

23 22 22 23 23 23 23 22 22 22 23 23 

هتَػي 

حذالل 

 هاّاًِ
..31 14.4 17.7 21.5 25.4 28.5 32.8 32 27.7 23.8 18.2 13.7 

حذ تاالی 

آػایؾ دس 

 ؿة

19 18 22 23 23 23 23 21 21 21 21 19 

حذ پاییي 

آػایؾ دس 

 ؿة

12 12 14 17 17 17 17 17 17 17 14 12 

ٍهؼیت 

حشاستی دس 

 سٍص
O O H H H H H H H H H O 

ٍهؼیت 

حشاستی دس 

 ؿة
C O O O H H H H H H O O 

 

تیش، هشداد، ؿْشیَس ٍ هْش َّا ّن دس ًـاى دادُ ؿذُ اػت، دس هاُ ّای اسدیثْـت، خشداد،  12ّواًٌَس وِ دس رذٍل ؿواسُ 

سٍص ٍ ّن دس ؿة گشم ٍ ًاساحت وٌٌذُ اػت. دس دٍهاُ اصػال ) فشٍسدیي ٍ آتاى ( َّا دس سٍص گشم ٍ دس ؿة هٌاػة اػت. دس 

یه هاُ اص ػال ) اػفٌذ ( َّا دس ؿة ٍ سٍص هٌاػة اػت ٍ دس ػِ هاُ اص ػال ) دی، تْوي، آرس ( َّای سٍص هٌاػة ٍ َّای 

 ػشد اػت. ؿة

  

 ضاخصُا -5-2

گشٍُ هـخلی اص ًـاًِ ّا ٍرَد داسًذ وِ تا تَرِ تِ آى ّا چاسُ ای سا وِ ًشاح تایذ اًتخاب وٌذ سا هـخق هی ًوایذ. سٍؽ 

( ایي ؿاخلْا  A 1،2،3ٍ ػِ ؿاخق خـىی  H 1،2،3پیـٌْاد ؿذُ، ؿؾ ؿاخق سا ًـاى هی دّذ ) ػِ ؿاخق سًَتتی 

 ُ اًذ.تؼشیف ؿذ 13دس رذٍل 
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 مفًُم ضاخص َا در الگًی ماَاوی: 12 جديل

شةرٍس

گزم

گزم

H2هٌاسة

H3

A1

گزم

هٌاسةگزم

A3سزد

گزٍُ رعَتتتاراى
C

ًَساى هاّاًٍِضعیت حزارتی

A2فضای آساد تزای خَاب ضزٍری است

هحافظت در تزاتز سزها

هفَْم شاخص ّا

جزیاى َّا هغلَب است

H1جزیاى َّا ضزٍری است

هحافظت اس تاراى

ظزفیت حزارتی ضزٍری است

کوتز اس 10

تیش اس 10

تیش اس 10

4

3ٍ2

4

mm 200 تیش اس

3ٍ1،2

2ٍ1

2ٍ1

 
  

 ضاخص َا: 13 جديل

 ول ؿاخق ّا

  دػاهثش ًَاهثش اوتثش ػپتاهثش اٍت طٍئیِ طٍئي هی آٍسیل هاسع فَسیِ طاًَیِ  

 سًَتت

H.   *    * * * *   5 

H3  *           . 

H.              

 خـىی

A. *   * * *     * * 6 

A3              

A.              
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 پیطىُادات معماری ماَاوی برای ضُر بىدرعباس: 14 جديل

A3A2A1H3H2H1

0.00.06.00.01.05.0

0-10

5-12

2.00-4

3.011ٍ12

4.0*2-10

5.00ٍ1

3-12

0-5

6-12

2-12

8.01ٍ0

90.00ٍ1

10*0ٍ111ٍ12

11

120ٍ1

13*2-12

140-5

15*6-12

162-12

172-12

جزیاى َّا ضزٍرتی ًدارد

ّزگًَِ شزایظ دیگز

دیَارّا

دیَارّای سثک، سهاى تأخیز کن

دیَارّای خارجی ٍ داخلی سٌگیي

ا تاْه

ای سثک، تا عایك حزارتی تاْه

ای سٌگیي، تا سهاى تأخیز تیش اس 8 ساعت تاْه

هحافظت اس تاراى

تاسشَّا

تاسشَّای تشرگ              40 -%80

تاسشَّای خیلی کَچک       %20-10

تاسشَّای هتَسظ              %40-20

فضاّای خارجی

پیش تیٌی هحلی تزای خَاتیدى در َّای آساد

پیش تیٌی حفاظت در تزاتز تاراى ّای شدید ضزٍری است

هجوَع شاخص ّا 

شکل لزار گیزی ساختواى

جْت شوالی جٌَتی )هحَر عَیل تز ساختواى در جْت شزق - 

غزب(
1.0

عزح فشزدُ در اعزاف حیاط

*

ظین فضایی )فاصلِ گذاری( ٌت

عزح فضایی گستزدُ تزای استفادُ اس جزیاى َّا

هاًٌد حالت فَق، اها هحفَػ اس تادّای سزد ٍ گزم

پیش تیٌی جزیاى دائوی َّا تزای توام اتاق ّا

اعاق ّایی کِ اس دٍ عزیك تا فضای خارجی ارتثاط دارًد
6.0

1ٍ2

*

عزح فضایی فشزدُ

جزیاى َّا

11-12

7.0
پیش تیٌی اتاق ّایی کِ اس چٌد عزف تا َّای آساد تواس دارًد

پیش تیٌی جزیاى هَلتی َّا
0
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 درجٍ آسایص ضبُا در طًل ماَُای سال در ضُر بىدرعباس بر اساس معیار ماَاوی: 15 جديل

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجٍ آسایص ريزَا در طًل ماَُای سال در ضُر بىدرعباس بر اساس معیار ماَاوی: 16 جديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آػایؾ گشم ػشد دسرِ آػایؾ هاُ ّا  

   * دی طاًَیِ

   * تْوي فَسیِ

 *   اػفٌذ هاسع

 *   فشٍسدیي آٍسیل

  *  اسدیثْـت هی

  *  خشداد طٍئي

  *  تیش طٍئیِ

  *  هشداد اٍت

  *  ؿْشیَس ػپتاهثش

  *  هْش اوتثش

 *   آتاى ًَاهثش

   * آرس دػاهثش

 آػایؾ گشم ػشد آػایؾ هاُ ّا دسرِ 

 *   دی طاًَیِ

 *   تْوي فَسیِ

 *   اػفٌذ هاسع

  *  فشٍسدیي آٍسیل

  *  اسدیثْـت هی

  *  خشداد طٍئي

  *  تیش طٍئیِ

  *  هشداد اٍت

  *  ؿْشیَس ػپتاهثش

  *  هْش اوتثش

  *  آتاى ًَاهثش

 *   آرس دػاهثش



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 ًمَمایص بیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ س

 94ماٌ  تیر -تُران 

 13 

 وتیجٍ گیری -6

ثحج ؿٌاخت هحیي ٍ هؼواسی ٍ تأحیش هتماتل ایي دٍ ٍ خلك هؼواسی ّواٌّگ تا هحیي اص هثاحج هَسد تَرِ دس ایي ه

پظٍّؾ اػت. ؿْش تٌذسػثاع دس ػَاحل رٌَتی وـَس، اص ؿشایي ٍیظُ آب ٍ َّایی ًظیش سًَتت ؿذیذ، دهای صیاد َّا، ٍصؽ 

 .[ 4]تاؿذ تادّای ًؼین دسیا تِ خـىی ٍ تادّای هحلی تشخَسداس هی

هٌٌمِ گشم، ػشد ٍ آػایؾ  3تش اػاع ًتایذ تِ دػت آهذُ دس ؿْش تٌذسػثاع تش اػاع سٍؽ اٍلگی توام اٍلات ػال یِ 

تمؼین تٌذی هی ؿَد، دس ًَل سٍصّای اػفٌذ، لشٍسدیي ٍ آرس آػایؾ داسین. ّوچٌیي دس هاّْای فشٍسدیي، آتاى ٍ آرس دس ًی 

ی هاّْای خشداد، تیش، هشداد ٍ ؿْشیَس دس ًَل سٍص ٍ ؿة ؿشایي آب ٍ َّایی تؼیاس گشم ؿة ّا ًیض آػایؾ تشلشاس اػت. دس ً

هی تاؿذ ٍ دس هاُ ّای هْش ٍ اسدیثْـت اص ؿذت گشها دس سٍص واػتِ هی ؿَد. تٌاتشایي تشای دػتیاتی تِ آػایؾ دس ؿْش 

َرَد ٍ تشسػی ّای هیذاًی تِ ػول آهذُ تش اػاع دادُ ّای ه تٌذسػثاع، تایذ اكَل هؼواسی تَهی دس هٌٌمِ سػایت ؿَد.

 .هؼواسی تَهی ؿْش تٌذسػثاع تا هؼیاسّای پیـٌْادی هاّاًی هٌاتمت داسد

 دس پایاى رْت ػاصگاسی ّشچِ تیـتش هؼواسی ؿْش تٌذسػثاع تا اللین گشم ٍ هشًَب ساّىاسّای صیش اسائِ هی گشدد.

 ی ػشین ٍ ػشپَؿیذُ هماتل خاًِ ّا.ایزاد ػایِ تش سٍی ػٌَح ٍ ًواّا تا اػتفادُ اص ایَاًْا -1

 اػتفادُ اص ػایك حشاستی دس ػاختاس تام. -2

 احذاث فواّای هؼىًَی تاالتش اصػٌح صهیي تِ دلیل رلَگیشی اص ًفَر سًَتت. -3

 اػتفادُ اص تام ّای هؼٌح ٍ واستشد هلالح تَهی دس ػاختي آًْا. -4

 ٍػیغ ٍ سٍ تِ دسیا احذاث ؿًَذ.تِ دلیل اػتفادُ اص ًؼین ّای دسیایی تادگیشّا تا دّاًِ ّای  -5

 اػتفادُ اص چَب دس تذًِ ٍ دیَاسّا رْت هواًؼت اص ٍسٍد حشاست تِ داخل تٌاّا. -6

تِ دلیل ووثَد چَب تٌاّا غالثاً اص خـت ٍ گل ٍ هلالح تٌایی وِ داسای ظشفیت حشاستی صیادی ّؼتٌذ ػاختِ هی  -7

 ؿَد. 
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 (، اللین ٍ هؼواسی، اًتـاسات تاصتاب، تْشاى.1378وؼوایی، هشتوی )[ 2]

 (، ساٌّوای ًشاحی اللیوی، اًتـاسات هشوض.1368وؼوایی، هشتوی )[ 3]
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[5] http://www.chaharmahalmet.ir/iranarchive.asp    
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