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 هْاباد ضْرستاى هحیطی عولکردزیست بررسی

 

 

 3ًیا لشتاًی ،اًؼی2ِفتاحی ،پشیؼا*1پَسػلیواى ًؼشیي

 ، ؿشق تْشاى ٍاحذ آصاد ،داًـگاُ هؼواسی اسؿذ واسؿٌاػی داًـدَی •

 ، ؿشق تْشاى ٍاحذ آصاد ،داًـگاُ هؼواسی اسؿذ واسؿٌاػی داًـدَی •

  ؿشق، تْشاى ٍاحذ آصاد داًـگاُ هؼواسی اػتادیاسگشٍُ •

 

 : چکیذُ

 

-صیثایی ٍ تلشی الگَّای پیشایگی، تی ٍ ػادگی ّواًٌذ هؼواسی ّای اسصؽ اص تشخَسداسی ضوي سٍػتایی هؼىًَی ٍاحذّای

 تِ وِ ...ٍ تَهی داًؾ ٍ هحلی اصهلالح ُاػتفاد هؼیـتی، ٍ صیؼتی ػولىشد تا ّواٌّگی عثیؼی، هحیظ تا اًغثاق ؿٌاختی،

 ّای آلَدگی ٍ ای ػاصُ ضؼف عثیؼی، ػَاًح تشاتش دس پزیشی آػیة چَى واػتیْایی داسای دّذ هی خاكی َّیت آى

 ػاختاس ؿٌاخت هؼتلضم هؼواسی ایي دس آگاّاًِ تحَل . تاؿٌذ هی ًیض هؼیـتی ٍ صیؼتی فضاّای تذاخل اص هٌتح هحیغی

 ّای پایگاُ ٍ اػٌادی ای، وتاتخاًِ هٌاتغ اص اػتفادُ تا تَكیفی-تحلیلی تحمیك ایي دس .اػت سٍػتایی هؼاوي ویفی ٍ ووی

 ٍ هـىالت ٍ آػایؾ صهاى ٍهذت  خَسؿیذی تـؼـغ هحاػثِ سٍػتایی، هؼاوي هؼواسی ػاختاس تشسػی تِ سػاًی اعالع

 عَس تِ ػاختواى فشم دسول ٍ ؿَّا تاص ٍ تٌا اسػاخت وِ اػت آى اص حاوی تحمیك ّای یافتِ .این پشداختِ آى ّای هضیت

 ٍ ػلن وِ آًچِ توام تِ تایذ .،هیثاؿذ ؿَد اخشا تایذ كَست چِ تِ خاف عَس تِ سٍػتایی ّای خاًِ ؿٌاػی گًَِ ٍ ػام

 سؿذ تشای هٌاػة ؿشایغی ایداد .سػیذ ػولىشد اص ای هشحلِ تِ پیشاهَى تِ تَخِ ّوچٌیي ٍ وٌذ هی ػشضِ اهشٍص داًؾ

 تحمیك اص گیشی تْشُ ٍ ویفی سٍؽ اص اػتفادُ تا تحمیك ایي دس .اػت عثیؼی فضاّای اص هٌاػة اػتفادُ ؿْشی، ؼادلهت

 اسصًذُ ّای واس ساُ ٍ گزؿتِ  اعالػات اص داسی ٍام تا ، ػَاالت تِ پاػخذّی تشای سػاًی اعالع ّای پایگاُ ٍ ای خاًِ وتاب

 هی صهاى عَل دس ػولىشدی والثذی تُؼذ اص ّا ػاختواى پایذاسی تشای آهذ واس ای ًتیدِ تِ یاتی دػت پی دس ، اهشٍصی

 . پشداصین هی ؿْش ایي اللیوی هَلؼیت ٍ هْاتاد ؿْش لشاسگیشی خغشافیایی ؿشایظ تشسػی تِ اتتذا حاضش پظٍّؾ دس .تاؿذ

 هْاتاد ؿْش ػیٌَپتیه ایؼتگاُ ّای دادُ اص ٍّوچٌیي هْاتاد ؿْش خَی ؿشایظ تیـتش ؿٌاخت ٍ ّا اللین سیض ًظیش اعالػاتی

 سػیذى ٍ ؿٌاخت ساػتای دس هاًَّی خذٍل ّای دادُ اص آخش دس .ؿذ خَاّذ تشدُ تْشُ اللیوی اسصیاتی ّای ؿاخق دیگش ٍ

  .اػت ؿذُ اػتفادُ ؿْشی ٍ هؼواسی عشاحی دس هٌاػة الگَیی تِ

 

 

 :ولیذی ولوات

 ٍخـه ػشد هٌاعك هؼواسی هحیغی، -صیؼت ػولىشد پایذاس، تَػؼِ ؿْشهْاتاد،
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 هقذهِ

 ًیاصّای آٍسدى تش دس سا آتی ًؼلْای تَاًایی آًىِ تذٍى سا خْاى وًٌَی ًیاصّای وِ ایتَػؼِ اص اػت ػثاست پایذاس تَػؼِ

 :اًذ ؿذُ هتلَس اػاػی سوي ػِ پایذاس تَػؼِ تشای تشخی .وٌذهی تاهیي تیفىٌذ هخاعشُ تِ خَد

  اختواػی پایذاسی ٍ التلادی پایذاسی ، (اوَلَطیىی) هحیغی صیؼت پایذاسی

 ّای ػال عی. اػت پایذاس تَػؼِ اػتشاتظیْای تذٍیي ٍ تَػؼِ سیضی تشًاهِ ًتیدِ دس ای خاهؼِ ّش تالٌذگی ٍ تَػؼِ

 ذُؿ هغشح والى ٍ خشد ػغح دٍ دس ٍ اػت گشفتِ لشاس هَسدتَخِ تؼیاس ؿْشّا دس ٍیظ تِ پایذاس ی تَػؼِ ی همَلِ اخیش

 دس ّا اًؼاى اص تؼیاسی وِ ایي تِ ٍتاتَخِ داسد اٍ اٍ صیؼت هحیظ ویفیت تا هؼتمیوی استثاط اًؼاى صًذگی ویفیت .اػت

 اص هؼائلی تاؿذ هی ًیض فشٌّگی ٍ التلادی اختواػی، استثاعات اوثش تشلشاسی هحل وِ وٌٌذ هی صًذگی ؿْش ًام تِ هىاًی

 ویفیت تَاًٌذ هی وِ ّؼتٌذ ػَاهلی اص تخـی تشافیه ، كَتی َّا،آلَدگی آلَدگی اًشطی، ، صیؼت هحیظ تحشاى خولِ

 اًؼاى صًذگی ویفیت ٍتْثَد افضایؾ ساػتای دس ؿشایظ ایي دس ٍ دٌّذ لشاس ٍدگشگًَی تغییش دػتخَؽ سا اًؼاى صًذگی

 هی هلوَع صهاًی اسیپایذ تِ هشتَط هؼائل تشسػی .ؿَد هی هغشح ؿْش دس پایذاسی یا پایذاس ی تَػؼِ ی همَلِ تِ تَخِ

 .گشدد آهیضی هَفمیت ًتایح تِ هٌدش ٍ تاؿذ گشفتِ ؿىل آى ػولی ًوَد وِ ؿَد

 هحیظ تَلیذ عثیؼی تَاى اًذاصُ تِ هحیغی ّش دس اگش اكل، ایي تشاػاع .داسد اوَلَطیه اكل یه دس سیـِ پایذاسی هفَْم

 اص ها اػتفادُ ٍ هاًذ هی تالی پایذاس عَس تِ (اوَلَطیه هٌاتغ) ػشهایِ اكل ؿَد، اًدام ٍسی تْشُ یا تشداسی تْشُ صیؼت،

 خَس دس وِ هؼیي، صیؼت هحیظ آى دس اًؼاى اػتفادُ هیضاى تٌاتشایي، .اػت پایذاس ّویـِ ، تَلیذی تَاى آى اًذاصُ تِ هحیظ

 ًیض سا یٌِتیـ یا ٍ حذاوثش تاصدُ اػت، تَلیذ توام اًذاصُ تِ وِ خاعش ایي تِ اػت، هحیظ ّای ظشفیت ٍ تَاًْا

 ),2006willis.(داسد

 

 ٍیظگی ٍ  اللیوی ٍاعالػات ٍَّایی آب هـخلات تایذ اتتذا ، پایذاس ؿْشی عشاحی دس اللیوی الگَی یه تِ سػیذى خْت

 پذیذ اللیوی ػَاهل تا هٌغمی استثاعی دس ایشاى ػٌتی هؼواسی دس هؼىي وِ آًدا اص .ؿَد پشداختِ اًؼاًی فیضیَلَطی ّای

 تش تاویذ تا آى دس سفتِ تىاس هلالح ٍ تٌا فشم ٍ هؼىًَی تافت هْاتاد ؿْشی تافت خلَكیات ، ساػتا ّویي دس اػت آهذُ

 اسایِ تِ هٌغمِ اللیوی ؿشایظ تا آى اًغثاق ٍ هَخَد ٍضغ هغالؼِ اص پغ ٍ تشسػی وَّؼتاًی ٍ ػشد ًَاحی  اللیوی ؿشایظ

 ؿْشًٍذاى ًیاص ٍ پایذاس تَػؼِ اّذاف تِ تاتَخِ تتَاًذ وِ اػت یذاه ٍ ؿذُ پشداختِ هَخَد ٍضغ تْثَد خْت دس ساّىاسّایی

  .تاؿذ ؿْشی هحیظ تْتش چِ ّش پاػخگَی ٍ هٌغمِ اللین تا  ّوگام عشاحی اكَل ٍ هلالح اص اػتفادُ خْت دس هَثش گاهی

 

 پصٍّص پیطیٌِ

 تشسػی تِ ّا پظٍّؾ ایي اوثش وِ اػت، گشفتِ كَست اللین تا ّوؼاص ٍ هحیغی -صیؼت هؼواسی صهیٌِ دس صیادی هغالؼات

 َّایی ٍ آب تٌَع .اػت دادُ لشاس ًظش هذ سا خاف تٌایی اختلاكا یا ٍ هـخق خغشافیایی ػشم ٍ عَل تا خاف ای ًمغِ

 ًماط دس سا َّایی ٍ آب تغییشات تحلیل ضشٍست هختلف خغشافیایی ّای ػشم دس اللیوی ؿشایظ تَدى هتفاٍت ٍ ایشاى

  .ًوایذ هی سٍؿي هختلف
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 تحقیق رٍش

 گشفتِ كَست اللیوی ّای دادُ اص گیشی تْشُ تا هحیظ ٍ اًؼاى ساتغِ تمَیت ساػتای وْذس تحمیك ایي ّذف تِ تَخِ تا

 ٍخذاٍل ایوتاتخاًْ ٍ اػٌادی اعالػات دس ؿذُ اسائِ هغالة هغالؼِ هثٌای تش تحلیلی -تَكیفی سٍؽ تِ تحمیك ایي.اػت

 ًَیؼی خالكِ تشاػاع  ٍهؼواسی اللیوی ؿشایظ هغالؼِ ٍ ٍتحلیل ًَیؼی ًظشٍخالكِ هَسد ّای ػایت ٍّوچٌیي هشتَعِ

  . اػت ؿذُ اًدام( همالِ ٍ ًاهِ پایاى)ًَؿتاسی هٌاتغ

 یَّا،خشیاًْا ًؼثی َّا،سعَتت دهای ؿاهل َّایی ٍ آب هْاتاد،هـخلات ػیٌَپتیه ایؼتگاُ اعالػات تشاػاع

 هْاتاد ػیٌَپتیه ایؼتگاُ دس ػاالًِ حشاست دسخِ یخثٌذاى،هتَػظ سٍصّای ٍتؼذاد تاتؾ آفتاتی،ؿذت تاد،تاسًذگی،ػاػات

 ػاًتیگشاد دسخِ 24 تا آى تیـتشیي ٍ دی هاُ دس دسخِ كفش هیضاى تِ آى ووتشیي وِ تاؿذ هی ػاًتیگشاد دسخِ 12 هؼادل

 ایؼتگاُ دس ػاالًِ تاسؽ هدوَع تاؿذوِ هی سٍص 90 یخثٌذاى سٍصای تؼذاد ػاالًِ ٍهتَػظ .هشداداػت ٍ تیش ّای هاُ دس

 تیي ًؼثت ایي وِ تاؿذ هی دسكذ 58 هْاتاد ػیٌَپتیه ایؼتگاُ دس ًؼثی سعَتت هتَػظ ٍ هیلیوتش 459 هؼادل هْاتاد

 ٍ ؿْشػتاى دس دتا ٍصؽ ولی خْت تاؿذ هی ًَػاى دس هشداد هاُ دس دسكذ 42 حذالل تا دی هاُ دس دسكذ 78 حذاوثش

 ؿشق، ؿوال عشف اص صهؼتاى فلل دس غالة تاد اػاع ایي تش .تاؿذ هی غشب خٌَب تِ ؿشق ؿوال ػوت اص هْاتاد ؿْش

 .تاؿذ هی غشب خٌَب اص پاییض ٍ تْاس فلَل دس ٍ غشب خٌَب اص تاتؼتاى فلل دس

 

 

 هْاتاد گیشی لشاس ًمـِ.1 ؿىل

 اقلیوی ٍ جغرافیایی کلی اطالعات

 جغرافیایی هَقعیت

 

 تِ ؿوال عشف اص ؿْشػتاى ایي .اػت ؿذُ ٍالغ اسٍهیِ دسیاچِ ٍ غشتی آرستایداى اػتاى خٌَتی هٌغمِ دس هْاتاد ؿْشػتاى

 عشف اص ٍ ػشدؿت ٍ ػمض ؿْشػتاًْای تِ خٌَب اص ، تَواى ؿْشػتاى تِ هـشق اص هیاًذٍآب، ؿْشػتاى ٍ اسٍهیِ دسیاچِ

 داسا سا اػتاى اصهؼاحت دسكذ 6/9 وِ هشتغ ویلَهتش 2592 آى هؼاحت .اػت هحذٍد ًمذُ ٍ پیشاًـْش ؿْشػتاًْای تِ هغشب

 .تاؿذ هی

 رافیاییجغ هختصات

 ٍالغ ؿوالی ػشم دلیم32ِ ٍ دسخِ 36 تا دلیمِ 58 ٍ دسخ36ٍِ ؿشلی عَل دلیمِ 43 ٍ دسخِ 45 تیي هْاتاد ؿْشػتاى

 .اػت ؿذُ
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 دریا سطح از ارتفاع

 سٍػتای) 1283 تیي هْاتاد ؿْشػتاى هختلف ًماط اعالػات تشهثٌای.اػت هتش1385 آصاد دسیای ػغح اص هْاتاد ؿْش استفاع

 .ٍالؼاػت هتش1500تا1200 استفاع دس ؿْشػتاى صاسػی ٍ حاكلخیض ًماط ولی تغَس تغییشاػت هتشدس 2800 تا (لَتی لضل

 

 هْاباد هٌطقِ شئَهرفَلَشي ٍ شئَگرافی ٍ تَپَلَشي

 دؿتوْاتاد .دٌّذ هی تـىیل سفیغ وَّؼتاًْای سا آى ػغح اص ًیوی اص تیؾ وِ اػت ایىَّؼتاًی هٌغمِ هْاتاد ؿْشػتاى

 ٍ ؿذُ وـیذُ ؿشلی ؿوال تا غشتی ؿوال اص آى لاػذُ وِ اػت هثلثی هاًٌذ ، اػت ؿْشػتاى هٌغمِ ضتشیيحاكلخی وِ

 هٌغمِ هْاتاد تشدؿت ػالٍُ .یاتذ هی اداهِ خاًگِ سٍػتای تا سٍدخاًْوْاتاد هؼیش دس ًمغِ تشیي دسخٌَتی هثلث ایي استفاع

 حاكلخیض دؿتْای خضٍ ؿْشػتاى دائوی ّای سٍدخاًِ اص اًـؼاتاتی ٍخَد دلیل تِ ؿْشػتاى خٌَتـشلی دس ًیض ای

 .آیذ هی حؼاب تِ ٍوـاٍسصی

 

 اقلیوی اٍضاع

 دستمؼیوات ٍ ػشد خیلی هٌغمِ دس صهؼتاًی اللیوی تمؼیوات ًظش اص هْاتاد ؿْشػتاى ، ایشاى وـَس اللیوی تمؼیوات دس

 9 حذٍد دس ٍ ون ػالیاًِ حشاست دسخِ هؼذل غهشتف ًماط دس .اػت لشاسگشفتِ ٍهشعَب هؼتذل هٌغمِ دس تاتؼتاًی اللیوی

 حذٍد تِ ٍ یاتذ هی افضایؾ ػالیاًِ حشاست دسخِ هؼذل هٌغمِ ؿوال لؼوت دس ٍ استفاع واّؾ تا ٍ اػت ػاًتیگشاد دسخِ

 تِ ًؼثت تاسًذگی هیضاى .اػت پشتشف ٍ ػشد ّا صهؼتاى ٍ گشم ًؼثتا تاتؼتاًْا دس هْاتاد .سػذ هی ػاًتیگشاد دسخِ 12

 آًْاتِ ولی خْت وِ گیشًذ هی ػشچـوِ فشاٍاًی ػاسّای چـوِ ٍ ّا سٍدخاًِ ، استفاػات اص.اػت هتفاٍت هٌغمِ ّای تفاعاس

 هحلَالت تَلیذ ٍ هْاتاد دؿت خان خٌغ تَدى هٌاػة ٍ توَلغ ٍ وافی تاسًذگی ػثة تِ .اػت اسٍهیِ دسیاچِ ػَی

 .اػت تشخَسداس صیادی اّویت اص وـاٍسصی

 

 

 غشتی،هْاتاد آرستایداى ایشاى، .2ؿىل
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 هْاباد سالِ 10 هیاًگیي

 

 .3ؿىل

 

 حرارت هیساى

 ػاًتیگشاد دسخِ -15/7 هؼادل دیواُ دس حشاست دسخِ حذالل هتَػظ ٍ ػاًتیگشاد دسخِ 23/33 تیشهاُ دس حشاست حذاوثش

 دسخِ تشسػی تا .تاؿذ هی دسخِ -30هاُ تْوي دس حذالل ٍ تیشهاُ دس دسخِ 42حذاوثش هغلك حشاست دسخِ هیضاى .اػت

 ٍ دسخِ 42 هغلك ،حذاوثش 21/4حذالل هتَػظ دسخِ ، ػاًتیگشاد دسخِ 27/19حذاوثش هتَػظ هْاتاد ؿْش ػالیاًِ حشاست

 .تاػ ػاًتیگشاد دسخِ -30 هغلك حذاوثش ٍ دسخِ 42 هغلك حذاوثش

 

 

 

 

 ػال50ِ تا ػالِ 10 سٍصاًِ دهای هیاًگیي تیي همایؼِ ًوَداس .4 ؿىل
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 یخبٌذاى رٍزّاي تعذاد

 سٍصّای تیـتشیي ٍ داسد اداهِ هاُ فشٍسدیي اٍایل تا ٍ ؿشٍع آتاًواُ اٍاػظ اص صیاد ػشهای ػلت تِ هْاتاد ؿْش یخثٌذاى

 .اػت  یخثٌذاى ػال اص سٍص 99  عَسولی تِ ، تاؿذ هی هاُ دی سٍصدس 26 هؼادل یخثٌذاى

 

 بارًذگی هیساى

 سٍی تش هْاتاد هٌغمِ هشتفغ ًماط .داسًذ ووتشی استفاع وِ اػت ًماعی اص تیـتش استفاػات دس تاسًذگی هیضاى هْاتاد ؿْش دس

 دؿت الؿو اًتْای دس ٍ ؿَد هی واػتِ تاسًذگی هیضاى اص استفاع واّؾ تا داسًذ لشاس ػال هیلیوتشدس 750 تاساى ّن خغَط

 وِ تاؿذ هی هیلیوتش 350حذٍد ػالیاًِ تاسًذگی هتَػظ هیضاى ػال دُ عَل دس .سػذ هی ػال دس هیلیوتش 300تِ هْاتاد

 حذاوثش .اػت هیلیوتش 3/0 هؼادل هاُ هشداد دس تاسًذگی هیضاى ووتشیي هیلیوتشٍ 24/79 هؼادل هاُ فشٍدیي دس آى تیـتشیي

 .تاؿذ هی هیلیوتش  38 هؼادل دیواُ دس سٍصاًِ تاسًذگی

 

 

 

 تاد ػشػت ػالِ 50 تِ ًؼثت ػالِ 10 ّای هاُ توام دس هیلیوتش تِ تاسًذگی هیضاى همایؼِ ًوَداس.5 ؿىل

 

 .اػت ػشد تؼیاس صهؼتاى ٍ عَالًی ٍ خـه تاتؼتاى فلل هْاتاد دس

 هشتَط تاد ػشػت ووتشیي اػت، ثاًیِ ّش دس هتش 16 تا اػت هاُ اػفٌذ ٍ اسدیثْـت ّایهاُ تِ هشتَط تاد ػشػت تیـتشیي

 .اػت ثاًیِ ّش دس هتش 5/10 تاد ػشػت هتَػظ اػت ثاًیِ ّش دس هتش 7 تا تْوي ٍ دی ّایهاُ تِ

ّای  ٍلی دس تشخی اص هاُ  اػتاى آرستایداى غشتی ػوذتاً تحت تأثیش خشیاى َّای هشعَب الیاًَع اعلغ ٍ دسیای هذیتشاًِ اػت،

 .ؿَد ای آى سا هتأثش وشدُ ٍ هَخة واّؾ لاتل تَخِ دها هی ُ َّای ػشدی اص اعشاف ؿوال، َّای هذیتشاًِصهؼتاى، تَد

ّا، ٍصؽ تادّا ٍ دٍسی اص دسیای آصاد ًمؾ هْوی دس  خْت وَُ  ػالٍُ تش خشیاى َّایی فَق ػَاهل دیگشی هاًٌذ استفاع هىاى،

تِ عَسی وِ آب ٍ َّا سا دس ٍضؼیت حذفاكل آب ٍ َّای ػَاحل دسیای هاصًذساى ٍ اللین  .ّای خَی داسد هیضاى دها ٍ سیضؽ

 .دّذ كحشایی داخلی لشاس هی ًیوِ

ّا سا تا  ّا، ایي تشف سًٍذ ٍ للل وَُ هتش دس صیش لـش ضخیوی اص تشف فشٍ هی 3000دس فلل صهؼتاى استفاػات ٍ ًَاحی تاالتش اص 

هتشی وِ اص تادّای تٌذ ؿوال هحفَػ هاًذُ اػت،  2000تا  1000ّای تیي  ٌیي دس داهٌِّوچ .داسد ػال تؼذ هحفَػ ًگِ هی

 .تاسد تِ همذاس وافی تاساى هی
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 ػالِ 50 تِ ًؼیت اخیش ػال10ِ دس تاد ػشػت همایؼِ ًوَداس.6 ؿىل

 

 

 

 دس آى هاّْای دس شاتتغیی وِ هیثاؿذ اخیش ػالِ 10 دس ٍسعَتت دها هیٌیون ٍ هاوؼیون همایؼِ فَق ًوَداسّای.7 ؿىل

 .اػت ؿذُ هـخق ًوَداس

 

 ٍ ؿْشی تاػیؼات ػایش ٍ ٍدّات ؿْشی ػغَح تاوؼش تاؿذوِ هی ػثض پَؿؾ داسای هْاتاد ؿْشػتاى ػغح دسكذ 10

 .اػت ػثض ػش ای هٌغمِ وِ هیـَد هـخق سٍػتایی
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 ساختواًی بیَکلیواي

 

 آػایؾ هٌغمِ دادى ًـاى تش دلیك ضوي سٍؽ ایي .ًوَد پیـٌْاد سا ػاختواًی تثَولیواتیه ًوَداس گیًَی 1969 ػال دس

 ػاختواى داخل َّای حشاستی ؿشایظ تٌظین دس ًیض سا ػاختواًی هختلف ػٌاكش سعَتت، ٍ دها فاوتَس دٍ تِ تَخِ تا اًؼاى

 :تاػ ؿذُ تـىیل هختلفی ّای تخؾ اص گیًَی ًوَداس .ًوَد دخیل

 خاًِ داخل دس فؼالیت حال دس یا ًـؼتِ حالت دس افشاد آى دس وِ اػت ؿشایغی دٌّذُ ًـاى ”N ٍ N هٌغمِ ًوَداس ایي دس

 ؿشایظ تا هتٌاػة هلالح اص اػتفادُ تَخِ تا سا تحولی لاتل ؿشایظ ”M ٍ M هحذٍدُ .وٌٌذ هی آػایؾ ٍ ساحتی احؼاع

 هی ًـاى سا تیشٍى َّای اص ؿشایغی ”V ٍ V ّای هٌحٌی .وٌذ هی تیاى عثیؼی تَْیِ ٍ وَساى اص اػتفادُ تذٍى ٍ اللیوی

 خاسخی َّای اص شایغیؿ حذٍد EC هٌحٌی .ًوَد آػایؾ ایداد تَاى هی عثیؼی تَْیِ ٍ وَساى اص اػتفادُ تا آى دس وِ دّذ

 EC هٌحٌی .داد لشاس آػایؾ هٌغمِ دس (آتی وَلش) سعَتت افضٍدى تا سا ػاختواى داخل َّای تَاى هی  ؿشایظ آى دس وِ سا

 سا تاؿذ هی ػفیذ آًْا خاسخی ػغَح ٍ اًذ ؿذُ واسی ػایك كحیحی كَست تِ وِ ّایی ػاختواى تشای سا حذٍد ایي ًیض 

 ػاختواى داخل دس آػایؾ ؿشایظ ایداد تشای وِ اػت ای گًَِ تِ هحیظ دهای حذالل ”H ٍ H هٌغمِ دس .دّذ هی ًـاى

 اص اػتفادُ ػاختواى دس آػایـی ؿشایظ ایداد تشای آى اص خاسج هحذٍدُ دس اگش .ًیؼت گشهاصا ٍػایل اص اػتفادُ تِ ًیاصی

 .(4ؿىل)تاؿذ هی ضشٍسی گشهاصا هىاًیىی ٍػایل

 (1390:دیگشاى ٍ اػىٌذسی )

 

 

 تیَولیواتیه ًوَداس.8 ؿىل
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 اقلیوی طراحی

 وـَس اللیوی تٌذی پٌِْ دس هْاتاد ؿْش اللیوی هَلؼیت

 ٍصاست هؼىي ٍ ػاختواى تحمیمات هشوض ػفاسؽ تِ 000/1:4000همیاع تِ 1370 ػال دس ایشاى اللیوی تٌذی پٌِْ ًمـِ 

 ٍ صهؼتاى تحشاًی فلل دٍ دس َّایی ٍ آب ؿشایظ تشای گشٍُ ایي ػوذُ ٍیظگیْای .اػت گشدیذُ تْیِ ؿْشػاصی ٍ هؼىي

 تلَست آػایؾ ؿشایظ گشهایؾ، تِ هشتَط هؼائل ٍ ػاختواًی حشاستی ًیاصّای ػاالًِ دسكذ تمشیثی حذٍد تا تاتؼتاى

 گشفتِ لشاس غالؼِهَسده صیش ؿشح تِ اللیوی عشاحی ػوذُ اّذاف ًیض ٍ هىاًیىی ػشهایؾ ٍ عثیؼی ػشهایؾ عثیؼی،

 دس خَسؿیذی اًشطی اص گیشی تْشُ ػاختواى، حشاست اتالف دس تاد تاثیش واّؾ ، ػاختواى حشاست اتالف واّؾ   :اػت

 گشم َّای تشاتش دس ػاختواى هحافظت تاتؼتاى، دس آفتاب تاتؾ تشاتش دس ػاختواى ٍهحافظت صهؼتاى دس ػاختواى گشهایؾ

 .َّا سعَتت افضایؾ تا هماتلِ َّا، دهای سٍصاًِ ًَػاى اص گیشی ٍتْشُ تاتؼتاى اص خاسج

 هىاًیىی ّای ػیؼتن اص اػتفادُ تا گشهایؾ تاهیي تشای .تاؿٌذ هی هؼتذل تاتؼتاًی ػشدٍ خیلی صهؼتاًی داسای هْاتاد ؿْش

 تلَست گشاد ػاًتی دسخِ 20-25خَسؿیذی اًشطی اص اػتفادُ تا ٍ تَد، تاهیي لاتل گشاد ػاًتی دسخِ 35-45 حشاست دسخِ

 تلَست آػایؾ ؿشایظ پٌِْ ایي دس .ؿَد هی تاهیي گشها(خَسؿیذی اًشطی هىاًیه ّای ػیؼتن اص اػتفادُ تذٍى) عثیؼی

 تایؼت هی ریل هَاسد هؼواسی، ّای پالى عشاحی ضوي هٌاعك ایي دس .گشدد هی تاهیي گشاد ػاًتی دسخِ 10-15تا عثیؼی

 .گشدًذ سػایت

 

  اقلین اساض بر هْاباد ضْري بافت خصَصیات

 :اػت ریل لشاس تِ هْاتاد ؿْشی تافت ولی خلَكیات

  ؿْش ولی ػیوای ٍ اػتمشاس،گؼتشؽ ًحَُ دس وٌٌذُ تؼییي ػاهل صهیي ػَاسم ٍ آفتاب خْت

  ون ػشم تا اغلة ٍ صهیي تشاص خظ هَاصات تِ اكلی هؼاتش ٍ ّا وَچِ

 .اػت ؿْش تلشی غٌای ٍ توایض هَخذ عثیؼی تؼتش

  ّن تِ هتلل اتٌیِ ٍ هتشاون ؿْشی تافت

  صیاد ػشهای دلیل هحلَستِ ٍ وَچه ؿْشی فضاّای
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 :هاًَّی جذٍل پیطٌْادي هتغیرّاي اساض بر ّا ساختواى فرم بررسی

 

 

 ساّىاس ؿاخق سدیف

 (غشب– ؿشق خْت دس ػاختواى تش عَیل هحَس) خٌَتی ؿوالی خْت دس ػاختواى گیشی لشاس ؿىل 1

 فضای تا عشیك دٍ اص وِ ّایی ّاٍاتاق اتاق توام تشای َّا دائوی خشیاى تیٌی پیؾ َّا خشیاى 2

 ّؼتٌذ استثاط دس خاسخی

 ػاػت 8 اص تیؾ تاخیش صهاى تا ػٌگیي داخلی ٍ خاسخی دیَاسّای ّا دیَاسّاٍوف 3

 هٌاػة حشاستی ػایك تا ٍ ػثه ّای تام ّا تام 4

 تٌا خاسج آصاد َّای دس خَاتیذى تشای هحلی تیٌی پیؾ خاسخی فضاّای 5

 %40 تا 202 هتَػظ ّا تاصؿَ اتؼاد 6

 ّاٍ تاصؿَ هَلؼیت 7

 تاصؿَّا اص هحافظت

 تاد       تِ سٍ ٍ تذى استفاع دس خٌَتی، ٍ ؿوالی دیَاسّای دس

 ّا پٌدشُ ػغح تِ آفتاب هؼتمین تاتؾ اص خلَگیشی

 9ؿىل

 

  هْاباد در هسکي اقلیوی طرح اصَل

 هَالغ اوثش دس وِ صهؼتاى ػشهای اص پشّیض هْاتاد ؿْش دس وِ گفت تَاى هی ، ؿذُ هغشح اللیوی اعالػات تٌذی خوغ اص

 تثادل تایذ لزا .تاؿذ هی صیادی اّویت داسای سٍص، ؿثاًِ دهای صیاد ٍاختالف یخثٌذاى تشاتش دس هماٍهت ٍ داسد ٍخَد ػال

 .ًوَد سا اػتفادُ حذاوثش آفتاب تاتؾ اص ٍ ؿذُ سػاًذُ هوىي حذالل تِ ػاختواى خذاس عشیك صا حشاست
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 پیطٌْادات

 اص پشّیض اػالهی ایشاًی اكیل ٍ تَهی هؼواسی تذاٍم دس ٍ ؿْشّا هؼواسی دس اللین تا ػاصگاس ٍ تَهی هلالح اص اػتفادُ

 اللین، سًگ، ًظش اص وِ واهپَصیت ًواّای هثل ؿْشّا تافت دس اللین ٍ هحیظ ٍ تافت تا ًاّوگَى ًواّای ٍ هلالح اػتفادُ

 دس ٍ ػاختواًْا عشاحی ٍ هؼواسی دس فضاّا اص اػتفادُ حذاوثش .ّؼتٌذ ْشیؿ تافتْای تا تضاد دس ....ٍ ؿْشی ػیوای

 واّؾ خْت دس تٌاّا عشاحی ٍ هؼواسی دس هحیظ ٍ اللین تا ّواٌّگی ، هحیظ ٍ اللین اص پیشٍی ٍ ػاوٌیي ًیاص سفغ خْت

 اص اػتفادُ تا ؿْشّا سیخیتا تافتْای ػاصی صًذُ ٍ  ؿْشی تافتْای ّواٌّگی ٍ استثاط ایداد ، صیؼت هحیظ پزیشی آػیة

 خاًِ دس آساهؾ ٍ آػایؾ دسخِ سػاًذى حذاوثش تِ .ؿْشّا لذیوی ٍ تاسیخی تافتْای دس هَخَد ّای هؼىي هؼواسی الگَی

 عشاحی دس ایشاًی اػالهی هؼواسی اكَل سػایت .اللین ٍ خغشافیایی هحیظ ٍ ػاوٌاى ًیاصّای تا هغاتك هؼواسی ٍ عشاحی تا

 ساػتای دس ٍ صیؼت هحیظ تا ّوؼاص ػاختواًی هلالح ٍ ػاخت ّای ؿیَُ تىاسگیشی .ؿْشی خذیذ تافتْای دس هؼاوي

 داؿتي ًظش دس .اللین تا هٌاػة ٍ سایح الگَّای اص اػتفادُ تا ػاختواًْا دس اًشطی هلشف ػاصی تْیٌِ .پایذاس تَػؼِ اكَل

 هتشاون اػت تْتش ػاختواًی ّای هدوَػِ تافت .ػاختواى دس ًیاسؽ تحث ٍ ای ػاصُ هؼایل خولِ اص هؼىي هؼواسی اكَل

 ّای هدوَػِ دس ػاختواًْا تیي فاكلِ ، ًذاسد ضشٍستی داخلی فضاّای دس ایدادوَساى ایٌىِ تِ تَخِ تا.تاؿذ فـشدُ ٍ

 ؿوالی خْت تایؼتی ػاختواًْا گیشی لشاس ؿىل لحاػ اص.تاد ػایِ ًِ ؿَد تؼییي آفتاب ػایِ اػاع تش تایذ ػاختواًی

 اًشطی اص حذاوثش گیشی تْشُ اهىاى تا تاؿذ غشتی ؿشلی، خْت دس ػاختواى تش عَیل هحَس یؼٌی .تاؿٌذ داؿتِ یخٌَت

 تایذ ػاختواًْا گًَِ ایي اعالْای َّا، هَلتی خشیاى تِ تَخِ تا دیگش عشف اص.گشدد فشاّن ػال ػشد هَالغ دس خَسؿیذی

 چٌیي تشای .یاتذ خشیاى ،َّا هَسدًیاص تادسهَالغ تاؿٌذ تواع دس صادآ َّای تا عشف یه اص وِ ؿًَذ عشاحی ای گًَِ تِ تایذ

 تؼثیِ خٌَتی -دیَاسّایـوالی دس تاصؿَّایی هیتَاى َّا خشیاى ًیاص هَسد هاّْای غالة تاد خْت تِ تَخِ تا َّایی خشیاى

 .ؿَد

 تاتؼتاى فلل هاّْای دس تٌْا اسدتیل دس.تاؿٌذ ون حشاستی ظشفیت تا ؿذُ ػایمثٌذی واهالً اها ، ػثه تام ػاختواًی هلالح

 / اػت هوىي ثاًیِ دس هتش1 هحذٍدُ اص خاسج ولی تغَس ػال هاًذُ تالی سٍصّای ٍ داسد ٍخَد حشاستی آػایؾ ؿشایظ

 .تاؿٌذ هی آػایؾ

 ػوذُ هـىل ٍ ًذاسًذ هـىلی ػال گشم هَالغ دس تیشًٍی فضاّای هاًٌذ ًیض ػاختواى دسدسٍى حشاستی آػایؾ ػذم هـىالت

 .ًوَد اػتفادُ وٌٌذُ گشم ٍػایل اص ًاچاس تِ تایذ وِ.هیثاؿذ هشتَط ػال ػشد هَالغ تِ
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 گیري ًتیجِ

 هتاثش ؿذت تِ خَد اعشاف هحیظ اللیوی ًَػاًات اص خًَگشم هَخَدات ّوِ ّواًٌذ وِ اػت خًَگشهی هَخَد اًؼاى

 ٍ ّا ؿیَُ اتخار تا سا اللیوی ًَػاًات اػت هدثَس ًـَد ایداد اًؼاى تذى فیضیَلَطیىی فؼالیتْای دس اختاللی ایٌىِ تشای.هیـَد

 هَاد ٍ هحیظ اللیوی ؿشایظ تِ تَخِ تا هؼاوي هؼواسی الگَی ٍ اًتخاتی هلالح ًَع تتذسیح .سػاًذ حذالل تِ هٌاػة تذاتیش

 فشاهَؿی دػت تِ اللیوی ؿشایظ تا ّوؼاصی تِ تَخِ هؼىي ػاخت ٍ عشاحی دس .گشدیذ هٌغثك هحیظ تا دػتشع دس اٍلیِ

 خذیذ هؼاوي دس گزؿتِ آػایؾ ٌّگفت ّای ّضیٌِ كشف ٍ اًشطی ای هالحظِ لاتل همادیش هلشف ٍخَد تا ٍ ، ؿذ ػپشدُ

 هتاثش وـَس هؼواسی الگَی دس ؿذُ ایداد تحَالت ٍ تغییش اص ػشدػیشتتذسیح ؿْش یه تؼٌَاى ًیض اسدتیل ؿْش.ؿَد ًوی حاكل

 ّوِ ایي تا هیىٌٌذ تحویل هٌضل گشهایؾ تشای خَد ػاوٌیي تِ سا تَخْی لاتل ّضیٌِ ایٌىِ تش ػالٍُ خذیذ هؼاوي ٍ ؿذُ

 .ًوایٌذ ایداد سا گزؿتِ آػایؾ اًذ ًتَاًؼتِ

 هغالؼِ دیگش ػَی اص ٍ یىؼَ اص ؿْشی تافت اللیوی ًیاصّای ٍ َّایی ٍ آب هـخلات تشاػاع هْاتاد ؿْش اللین تشسػی تا

 وِ گشفت كَست اللیوی عشاحی اكَل تِ دػتیاتی خْت دس تالؿی ؿْشی هدوَػِ ایي دس ىيهؼ اللین تا ّوؼاص ٍیظگیْای

 تِ دػتیاتی تشای هٌاػة سٍؿْای اص یىی ٍ وٌذ ایفا ؿْشی هحیظ دس حشاستی آػایؾ تِ سػیذى دس هْوی ًمؾ تَاًذ هی

 ّای ًوًَِ تشسػی تا ػت؛وِا تَهی  ّای خاًِ الگَی دس هَخَد اللیوی توْیذات اللیوی،وـف عشاحی ساّثشدی اكَل

 سػین هی ًتیدِ ایي هْاتاد دس هؼىي هؼواسی ٍ ؿْش تافت تشسػی دس . تاؿذ هی ؿٌاػایی لاتل تَهی ٍؿْشػاصی هؼواسی

 تٌا فشم هَاسد تؼیاسی دس ٍ اػت آٍسدُ تاس تِ سا صیادی هـىالت آى دس هؼىًَی ٍ ؿْشی ّای عشاحی دس اللین تِ تَخِ ػذم

 عشاحی ٍ هٌغمِ اللین تِ تَخِ كَست دس وِ اػت تَدُ هٌغمِ اللیوی ؿشایظ تا هغایش تافت عشاحی ٍ ذُؿ اػتفادُ هلالح ٍ

 هٌذ تْشُ آى هغلَب ّای خٌثِ اص ػَم دس ٍ واػت صیؼت هحیظ اللیوی هـىالت ؿذت اص تَاى هی اللین تا ّوؼاص ؿْش

 .ؿَد
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 : هٌابع

 

 خاًِ دس اللین تا ّوؼاص هؼواسی اسصیاتی ،1390 هْلثاًی، گشخی یَػف یاساى، ػلی ًظاد، پشٍسدی ػویشا هٌیظُ، اػىٌذسی،

 31-40 واؿاى، ّای

 تْشاى داًـگاُ چاج ٍ اًتـاسات ،هَػؼِ ایشاى ػٌتی اتٌیِ اللیوی تشسػی ،(1382)، ٍحیذ لثادیاى،

  تْشاى ، ایشاى ػاصی خاًِ ؿشوت ًتـاساتا ، هؼواسی ٍ اللین ،(1363)، هشتضی وؼوایی،

  ؿْشٍتٌا ًمؾ پَیا هـاٍس هٌْذػیي ،(1388) هْاتاد، ؿْش خاهغ عشح

 1378، ؿٌاب هـاٍس هٌْذػیي ؿْش، وْي تافت تفلیلی عشح

 (2010-2001)وـَس َّاؿٌاػی ػاصهاى َّاؿٌاػی، اعالػات ٍ آهاس

  


