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سٌجص تفاٍتْای آستاًِ آسایص اللیوی ،هساجی در خاًِ ّای سٌتی در
اللیوْای چْارگاًِ در رٍزّای تحراًی دها
-1حوسُ ًصاد،هْذی،استادیار داًطگاُ علن ٍ صٌعت
-3سالخَردُ،هرین،داًطجَی ارضذ هعواری داًطگاُ علن ٍ صٌعت

چكیذُ
ثب دلت دس ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ  ٚثب ٔٛؿىبفی آٖ دس ٞش صٔی ٝٙای ٔ،یتٛاٖ ث ٝوـف سٔٛصی ٘بئُ آٔذ و ٝفبُٔ ٔٛفمیت  ٚثمبی ایٗ ٔقٕبسی اػت.
ٔیضاٖ آػبیؾ ٔحیغی ثب تٛج ٝثٔ ٝضاد ا٘ؼبٟ٘ب دس ػبخت خب٘ٞ ٝبی ػٙتی ثیـتش ٔذ ٘ؾش ثٛد ٜاػت.
اٌ ش چ ٝپیـشفتٟبی جذیذ فّٓ عشاحی الّیٕی ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٗ دلیك تأٔیٗ آػبیؾ ٞش ٔٙغم ٝسا ٔـخص ٔی وٙذ ِٚی تٛجٟی ث ٝتفبٚتٟبی
جؼٕیٔ ،ضاجی ا٘ؼبٟ٘بی ػبوٗ دس الّیٕٟبی ٔختّف ٕ٘ی وٙذ ،دس حبِی و ٝدس ٔقٕبسی ػٙتی لٛا٘یٗ الّیٕی ٞش ٔٙغم ٝاص استجبط فٕیك ثیٗ
ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیظ دس آٖ ٔٙغم ٝؿىُ ٔی ٌشفت.
ٞذف ایٗ تحمیك ػٙجیذٖ دلیك ٔیضاٖ آػبیؾ الّیٕی ٔ،ضاجی دس خب٘ٞ ٝبی ػٙتی اػت .
 ٚثش اػبع آٟ٘ب چٟبس خب٘ ٝػٙتی دس  4الّیٓ ٔتفبٚت ا٘تخبة ؿذ ٚثب وٕه ٘شْ اافضاس اوٛته دٔبی خب٘ٞ ٝبی ػٙتی سا تحّیُ وشد ٚ ٜدػتٛساِقُ
ٕ٘ٛداس ٌی٘ٛی ثشای تبٔیٗ آػبیؾ ٔحیغی ٔٛسد تحّیُ لشاس ٌشفت .
ثش اػبع یبفتٞ ٝبی ث ٝدػت آٔذ ٜدس خب٘ٞ ٝبی ٔٛسد ثشسػی ،ؿشایظ خب٘ ٝحذی پبییٗ تش اص حذ آػبیؾ ٌی٘ٛی سا تبٔیٗ ٔیىٙذ ٚ.ایٗ ثیؾ اص آ٘ىٝ
ث ٝخبعش ٘بتٛا٘ی فٙبٚسا٘ ٝثبؿذ ث ٝدِیُ تبٔیٗ دٔبی ػالٔت ٔضاجی الّیٕی اػت.
کلیذ ٍاشُ ّا:

ٔقٕبسی ػٙتی،آػبیؾ الّیٕی ٔ-ضاجی،دٔبی ػالٔت
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 -1همذهِ
ٔقٕبسی ٔقبصش ایشاٖ ثب تمّیذ اص اٍِٞٛبی ٔقٕبسی ٔذسٖ  ٚثذ ٖٚتٛج ٝثٟٛیظٌیٟبی الّیٕی ٞش ٔٙغم، ٝثٙبٞبی ٔـبثٟی سا دس الّیٕٟبی
ٔختّف احذاث وشد ٜو ٝثشای ا٘غجبق ثب ؿشایظ آػبیؾ ا٘ؼبٖ ٘،یبصٔٙذ ثٟشٌ ٜیشی ٌؼتشد ٜاص ٔٙبثـ ا٘شطی فؼیّی اػت.ثحشاٖ ا٘شطی ٚ
ٔـىالت صیؼت ٔحیغی ٘بؿی اص ٔصشف ثی سٚی ٝػٛختٟبی فؼیّی ،ضشٚست صشف ٝجٛیی دس ٔصشف ػٛخت ِٚض ْٚتجذیذ ٘ؾش دس
چٍٍ٘ٛی ػبخت  ٚػبص سا ث ٝیىی اص اسوبٖ اصّی ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚعشاحی وـٛس تجذیُ وشد ٜاػت.ثشای دػتیبثی ٕٞضٔبٖ ث ٝآػبیؾ
ٌشٔبیی  ٚصشف ٝجٛیی دس ٔصشف ػٛخت ،ثبیذ ثب ؿٙبخت الّیٓ ٔحُ  ٚثٟش ٜثشداسی اص پتب٘ؼیُ عجیقی ثؼتش صیؼت دس جٟت ٔمبثّ ٝثب
ٔـىالت الّیٕیٔ،جٕٛفٞ ٝبیی ٕٞؼبص ثب الّیٓ ثٙب وشد.
یىی اص ٔؼبئُ ٔ ٟٓثـش ی آػبیؾ ٔحیغی اػت  ٚا٘ؼبٖ ثب ٘یبصٞبی ٔتفبٚت فیضیِٛٛطیىی (ٔضاجی)  ٚسٚحی ،سٚا٘ی  ٚاجتٕبفی ٘یبص ثٝ
تقبُٔ ثب ٕٛٙٞفبٖ خٛد داسد .پغ ثشای ایجبد ٔقٕبسی ٔٙبػت ثشای ا٘ؼبٖ الصْ اػت،
دس ٔقٕبسی ػٙتی خٛاػت دس٘ٚی  ٚسٚحی ا٘ؼبٖ دس آٖ ٟ٘بدی ٝٙؿذ ٜثٛد ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝا٘ؼبٟ٘بی ٔتفبٚت دس ٔٙبعك ٔختّف دس ایٗ
٘ٛؿ ٔقٕبسی ٔضاد خٛد سا دس ٘ؾش ٌشفت ٚ ٝپبی ٚ ٝاػبع ٔقٕبسی خٛد سا ثش آٖ ،ثٙب ٟ٘بد٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس حفؼ آػبیؾ  ٚػالٔت ا٘ؼبٟ٘ب
وٛؿب ثٛد٘ذِ ،ىٗ ثب ثشٚص ا٘مالة صٙقتی  ٚسؿذ  ٚپیـشفت ٔقٕبسی ٘ٛیٗ سفت ،ٝسفت ٝتٛج ٚ ٝاٞتٕبْ ػبختبسی ٔقٕبسی صشفبً ث ٝػٕت
سػیذٖ ث ٝصیجبیی  ٚسفب ٜثٛدٔ ٚ ٜضاد  ٚػالٔت سٚح  ٚسٚاٖ  ٚجؼٕی ٘بدیذٌ ٜشفتٔ ٝی ؿذ ٚ ،ایٗ فذْ تٛج ٝو ٝچ ٝثؼب دس ؽبٞش
٘بچیض اٍ٘بؿتٔ ٝی ؿٛد دس دساص ٔذت ٔی تٛا٘ذ احشات ٔٙفی دس سٚحیبت ٕٞ ٚچٙیٗ دس جؼٓ  ٚػالٔت ا٘ؼبٖ ثٍزاسد .پغ ثب تٛج ٝثٝ
چٟبس ؿبخص ٝساصجٛیبٖ صیجبیی،اػتٛاسی،ساحتی  ٚػالٔت (،تصٛیش  )1دیذ ٜؿذ ٜاػت و ٝدس ٔقٕبسی ٔذسٖ ثیـتش ث ٝجٙجٞ ٝبی
صیجبیی  ٚاػتٛاسی  ٚتب حذٚدی ساحتی تٛج ٝؿذ ٜاػت .پغ دس ایٗ ٔمبِ ٝػقی ؿذ ٜاػت و ٝث ٝؿبخصٞ ٝبی ساحتی  ٚػالٔت تٛجٝ
ؿٛدٔ .ی تٛاٖ وّٕ ٝساحتی سا ثٚ ٝاط ٜآػبیؾ تقٕیٓ داد و ٝایٗ آػبیؾ ؿبُٔ آػبیؾ سٚا٘ی ،فیضیِٛٛطیىی ،ادساوی ،حشیٕیٔ ،حیغی،
ٔ ...ی ؿٛد.
ؿبخص ٝػالٔت سا ٔی تٛاٖ دس عت ػٙتی جؼتج ٛوشد  ٚاص لٛا٘یٗ ٔضاجی عت ػٙتی پیشٚی وشد.و ٝدس ایٗ عت لشاس ٌشفتٗ دس
ؿشایظ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ٔضاد ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیظ ثبفج تمٛیت ٔضاد ا٘ؼبٖ ٔی ؿٛد.
اٌش چ ٝپیـشفتٟبی صیبدی دس صٔی ٝٙتقییٗ ٔحذٚد ٜآػبیؾ صٛست ٌشفت ٚ ٝثؼیبسی اص فٛأُ فیضیِٛٛطیىی دس ایٗ ٕ٘ٛداسٞب دس٘ؾش
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .أب ایٗ ٕ٘ٛداسٞب و ٝدس حبَ حبضش ٔٙجقی ثشای عشاحبٖ ٔقٕبساٖ ٔذسٖ اػت ،اؿىبالتی ٚاسد اػت -1:دس ایٗ
ٕ٘ٛداسٞب آػبیؾ سا ٔغّك دس ٘ؾش ٌشفت ٝا٘ذ-2.تفبٚتٟبی جؼٕیٔ ،ضاجی ا٘ؼبٟ٘بی ػبوٗ دس ٞش الّیٓ سا دس ٘ؾش ٍ٘شفت ٝا٘ذ  -3حذ
آػبیؾ ٕٞؼب٘ی سا ثشای  ٕٝٞالّیٕٟب دس ٘ؾش ٌشفت ٝا٘ذ.
ٞذف ایٗ تحمیك تقییٗ دلیمتش ٔحذٚد ٜآػبیؾ ثب دس٘ؾش ٌشفتٗ ٔضاجٟب  ٚتغییشات فیضیِٛٛطیىی اػت،و ٝػقی ؿذ ٜاػت ٕ٘ٛداسٞبیی
عشاحی ؿٛد و ٝآػبیؾ ٘ؼجی ٕٞ ٚیٙغٛس ٔضاد  ٚػالٔت ا٘ؼبٖ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد.

-2پیطیٌِ تحمیك
اص لشٟ٘ب پیؾ تحمیمبت صیبدی دس صٔی ٝٙآػبیؾ آة ٛٞ ٚایی ٔحُ ػى٘ٛت ا٘ؼبٖ ا٘جبْ ؿذ ٜاػت .چٙب٘ى ٝث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٘ؾشی
( ) 18 : 1383دس وتبة خٛد ثب فٛٙاٖ تبسیخ فّٓ جغشافیب ،ث ٝایٗ ٔغّت چٙیٗ اؿبسٕٛ٘ ٜد ٜاػت :و ٝاسػغ ٛوش ٜصٔیٗ سا ث ٝچٙذ
ٔٙغم ٝآة ٛٞ ٚایی تمؼیٓ ٕ٘ٛد  ٚایٗ ٔٙبعك سا ثش حؼت فٙبصش آة ٛٞ ٚایی حبوٓ دس آٖ ثٛ٘ ٝاحی ٔؼى ٚ ٖٛغیشٔؼىٔ ٖٛجضا ٕ٘ٛد.
(صشاف ،ثٟشٚص ـ حؼیٙی صذس ،فبعف)1389 ،ٝ
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ثشسػی فّٕی ٔ ٚذ ٖٚؿشایظ  ٚساحتی آة ٛٞ ٚایی ا٘ؼبٖ ث ٝد 60 ٚ 50 ٝٞلشٖ ثیؼتٓ ثبص ٔی ٌشدد .دس ایٗ د ٝٞػقی دا٘ـٕٙذاٖ ثٝ
ایٗ ٔؼئّٔ ٝقغٛف ٌـت و ٝثب اػتفبد ٜاص سٚاثظ سیبضی ،آٔبسیٕٛ٘ ،داس ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟشٌ ٜیشی اص پبسأتشٞبی الّیٕی ٘ؾیش دٔب،
سعٛثت ،ػشفت ثبد  ٚغیش ٜث ٝثشآٚسد ؿشایظ آػبیؾ ا٘ؼبٖ پشداخت ٝؿٛد (ٕٞبٖ 7 ،ـ )1389
تقییٗ ٔحذٚد ٜآػبیؾ حشاستی دس ؿشایظ خـه ،ؿٟش یضد ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت  ٚثب اػتفبد ٜاص ٔذَ اٍِٚی  ٚاصالح ٔشصٞبی
آػبیؾ حشاستی ٔذَ ٔزوٛس ثش ٔجٙبی فشض جغشافیبیی ،دادٞ ٜبی الّیٕی ٔ ٚـبٞذات ٔیذا٘یٔ ،حذٚد ٜآػبیؾ حشاستی ثشای دٚسٜ
ٞبی ٌشْ  ٚػشد ػبَ ٔحبػجٌ ٝشدیذ( .صبدلیٔ ،حٕذ حؼٗ ـ عجبعجبئی ،ػیذ ٟٔذی)1386 ،
تحمیك دس ٔٛسد تأحیش فٛأُ ٔحیغی اص ِحبػ فیضیىی ،سٚا٘ی ٔ ٚحیغی سٚی آػبیؾ حشاستی دس الّیٕٟبی ٔتفبٚت ثب اػتفبد ٜاص
تمؼیٓ ثٙذی وٛپٗ صٛست ٌشفت ٝاػت .تحمیمبت صٛست ٌشفت ٝدس ٔٛسد ٔٛاسد ٚفك پزیشی ا٘ؼبٖ دس ٘بحیٞ ٝبی ٔختّف اػت و ٝدس
وـٛسٞبی ثٍٙالدؽ ،ثشصیُ ،وٛثبٙٞ ،ذ٘ ،یجشی ... ،ٝصٛست ٌشفت ٚ ٝثشای ٞش وـٛس یه ٔحذٚد ٜآػبیؾ سا تقشیف وشد ٜاػت ٚ .ثٝ
تٛا٘بیی ٞش ؿخص ث ٝتغییشات ٌشٔبیؾ ،حشاستی ٔحیظ ٔ ٚیضاٖ ٚفك پزیشی ٔی تٛا٘ذ دس تقییٗ ٔحذٚد ٜآػبیؾ ٔٛحش ثبؿذ  ٚدس
رخیش ٜوشدٖ ا٘شطی وٕه وٙذ(2013, Astikumar, Mishra, Maddati, Ramgopal) .
ٕٞچٙیٗ تحمیمبتی دس ثشصیُ ثب آة ٛٞ ٚای ٌشْ ٔ ٚشعٛة ا٘جبْ ؿذ ٜو ٝث ٝجشیبٖ ٛٞا و ٝاص فٛأُ ٔ ٟٓدس ٘ٛاحی ٌشْ ٔ ٚشعٛة
اػت اؿبس ٜداسد  ٚثب تٛج ٝپشػـٙبٔٞ ٝبیی و ٝپش ؿذ ،ٜآػبیؾ ا٘ؼبٖ سا دس ثیـتش ثٛدٖ جشیبٖ ٛٞا دس ٘ؾش ٌشفت ٝا٘ذ ٔ ٚمذاس حذالُ
دٔبی ٔحذٚد ٜآػبیؾ سا ثیؾ اص حذ اػتب٘ذاسد تقشیف وشد ٜا٘ذ(2109. C. Candido, R.J. dedeors, L. Bittencocert) .
ایٗ تحمیمبت ثشای ٞش الّیٓ یه ٔحذٚد ٜآػبیؾ سا تقشیف وشد٘ذ.

 -3رٍش تحمیك
سٚؽ پظٞٚؾ حبضش اػتذالِی ـ تحّیّی ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚسدی اػت و  ٝدس ایٗ تحمیك اثتذا ٔجب٘ی عت ػٙتی ،دس ٔٛسد آػبیؾ ٔضاجی ٚ
ؿبخصٞ ٝبی آػبیؾ ٔضاجیٔ ،غشح ٔی ؿٛد  ٚچٟبس خب٘ ٝػٙتی دس چٟبس الّیٓ ٔختّف ،تحّیُ ٔی ٌشدد ٚ .آػبیؾ دٔبی ٔضاجی
دس ٞش خب٘ ٝثب وٕه ٘شْ افضاس اوٛته ٔـخص ٔیـٛد.

-4هثاًی طة سٌتی
هساج هكاىٔضاد ٔىبٖٛٔ ،افك ثب ٔضاد ا٘ؼبٖ اػت  ٚثب ثشسػی ٔضاد ٔىبٖٔ ،ضاد ا٘ؼبٖ ٘یض ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد .ث ٝفجبستی دیٍش ،ثب ٔـبٞذٜ
ویفیت ٞبی فیضیىی فٙبصش چٟبسٌب٘ ٝدس ٔحیظ پیشأٔ ٖٛی تٛاٖ ث ٝخصٛصیبت سفتبسی  ٚاخاللی ا٘ؼبٖ ٞب ثب ٔضاجی ٔتٙبػت ثب
ٕٞبٖ فٙبصش پی ثشد .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ،سعٛثت  ٚآة و ٝداسای ؿىُ ٔـخص ٘یؼت ٔ ٚتٙبػت ثب ؽشف خٛدؽ ؿىُ پزیش ٔی ٌشدد ٚ
ثب تغییش ؽشف ػشیقب تغییش ؿىُ ٔی دٞذ ٔتٙبؽش ثب ا٘ؼب٘ی اػت و ٝداسای عجـ ٘ضدیه ث ٝسعٛثت ثٛد ٜو ٝادساوبت سا ػشیـ فٔ ٟٓی
وٙذ  ٚصٚد اص خبعشؽ فشأٛؽ ٔی ؿٛد ،یب ؿی خـه و ٝػخت ؿىُ ٔی ٌیشد ٍٙٞ ٚبٔی و ٝؿىُ ٌشفت ٘یض ثؼیبس ػخت تغییش
ؿىُ ٔی دٞذ ٕٞب٘ٙذ خصٛصیبت سفتبسی  ٚاخاللی ا٘ؼب٘ی اػت و ٝداسای عجـ ٘ضدیه ث ٝیجٛػت اػت .ایٗ افشاد دیش ٔی فٕٟٙذ
ِٚی ٚلتی فٕٟیذ٘ذ ٞشٌض اص یبدؿبٖ ٕ٘ی سٚد ٕٞچٙیٗ و ٝسعٛثت ا٘قغبف پزیشی ٔی داد ،حشاست ػجت ایجبد تحشن ،پٛیبیی ٚ
جٙجؾ دس اجؼبْ  ٚپذیذٞ ٜب ٔی ؿٛد ٚ ،ث ٝفجبستی تٙذی  ٚؿذت ،ثشآٔذ ٜاص عجـ  ٚالّیٓ ٌشْ ٔی ثبؿذ .دس ٔمبثّؾ ثشٚدت ػجت

3

کاًَى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى هعوارایراى
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وبٞؾ تحشن  ٚجبثجبیی ٔی ٌشدد  ٚث ٝا٘ؼبٖ  ٚػبیش ٔٛجٛدات داسای ایٗ عجـ ،وٙذی  ٚسخٛت ٔی دٞذ .ثٙبثشایٗ ٚیظٌی ٞبی عجقی
ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ عجیقی ٕٞؼبص اػت( .اثٛفّی ػیٙب،لب٘ ٖٛدس عت)1367.
هساج خاًِ ٍ هسكيدس ٔٛلقیتی و ٝصیؼت ٔی وٙیٓ  ٚػبفت ٞبیی اص ایبْ فشاغت سا دس آٖ ٔی ٌزسا٘یٓ پشتٞٛبیی ثش تٗ پشاوٙذٔ ٜی ؿٛد  ٚآٖ پشتٞٛب احشی
اص جٙغ ػشدی ٌ ٚشٔی دس تٗ پذیذ ٔی آٚسد.
 ٚایٗ ػشدی ٌ ٚشٔی ثبیذ ثب ٔٛلقیت جغشافیبیی ػبخت ٔؼىٗ ػبصٌبسی داؿت ٝثبؿذ  ٚثشای ایجبد ایٗ ػبصٌبسی ثبیذ ٔؼىٗ اص ٔٛاد ٚ
ٔصبِحی ػبخت ٝؿٛد و ٝعجیقت آٖ تقذیُ وٙٙذٔ ٜضاد ٔٛلقیت جغشافیبیی ثبؿذ.
ٔخال ثشای ػبخت ٔؼىٗ دس ٔٛلقیت جغشافیبیی ػشد  ٚتش ٔب٘ٙذ ٔٙبعك ؿٕبِی ثبیذ ػبختٕبٖ اص چٛة ػبخت ٝؿٛد.
دس صٛستی و ٝاٌش اص ػیٕبٖ ٌ ٚچ اػتفبد ٜؿٛد چٔ ٖٛضاد ػیٕبٖ ٌ ٚچ خیّی ػشد اػت ،فشد ػبوٗ دس آٖ ػبختٕبٖ دچبس ػشدی
فشاٚاٖ ٔی ؿٛد  ٚایٗ ػشدی ٔٛجت ثشٚص ثیٕبسی ٞبی ػشد ٔب٘ٙذ سٔبتیؼٓ ،دسد ا٘ذاْ  ٚخؼتٍی ٔی ؿٛد.
ِٚی ثٙبٞبی ػبختٕبٖ دس ٔٛلقیت ٌشٔؼیشی (ٌشْ  ٚخـه) الصْ اػت ثب ٌچ ٛٔ ٚادی ٔب٘ٙذ ػیٕبٖ  ٚػ ًٙػبخت ٝؿٛد تب ٌشٔبی
ٔٛلقیت جغشافیبیی سا تقذیُ ٕ٘بیذ.
اػتفبد ٜاص فّضات ٛٔ ٚاد صیمّی دس ٔؼىٗ ٔٛجت جزة پشتٞٛبی ٔختّف آػٕبٖ ٔی ٌشدد  ٚایٗ پشتٞٛب جزة تٗ ٔی ٌشدد  ٚسٚاٖ
ا٘ؼبٖ ٞب سا ٘یض تغییش ٔی دٞذ ( .خیشا٘ذیؾ،حؼیٗٔ،ضاد ا٘ٛاؿ )1388.
هثاًی کلی هساجٔضاد ا٘ؼبٖ ث ٝد ٚلؼٕت ثش ٖٚتٗ  ٚدس ٖٚتٗ تمؼیٓ ٔی ؿٛد ،و ٝثش ٖٚتٗ ٔخبِف ٔضاد  ٚدس ٖٚتٗ ٔٛافك ٔضاجؾ ثبیذ سفتبس وٙذ
یقٙی ٔخال دس فصُ صٔؼتبٖ ثشای یه فشد ػشد ٔضاد الصْ اػت وٛٞ ٝای ػشد سا تٙفغ وٙذ (دس ٖٚتٗ)ِٚی پٛؿؾ ثیش٘ٚی خٛد سا
ٌشْ ٍ٘ب ٜداسد(ثش ٖٚتٗ).پغ ٘جبیذ صشفب ث ٝدِیُ آػبیؾ دٔبیی ٔخبِف ٔضاد عجیقتؾ فُٕ وٙذ ٚ،ثبفج ث ٝخغش ا٘ذاختٗ آػبیؾ
ػالٔت ؿذ.پغ ثبیذ تقذیُ سا ثشلشاس وشد ( .خیشا٘ذیؾ،حؼیٗٔ ،صبحج)1393.ٝ

-5تجسیِ ٍ تحلیل
5-1تررسی خاًِ ّای سٌتی در چْار اللین تا ضاخصِ ّای سٌتی
 -5-1-1خاًِ ضفاّی علیسادُ ،آهل (هعتذل ٍ هرطَب)
خصٛصیبت وّی فشْ ثٙب
اِف) ثبْ ػبختٕبٖ ث ٝصٛست ؿیجذاس
ة) ایٛاٖ  ٚیب غالْ ٌشد دس اعشاف ػبختٕبٖ
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د) ؿىُ ػبختٕبٖ ث ٝصٛست ثشٌ ٖٚشا
د) فذْ ٚجٛد صیش صٔیٗ
ٞـ ) وف عجمٕٞ ٝىف ثبالتش اص ػغح عجیقی صٔیٗ
 )ٚاػتفبد ٜاص تٟٛی ٝد ٚعشفٛٞ ٝا

تصٛی -1پالٖ خب٘ ٝؿفبٞی فّیضاد٘،ٜیبوی ٔحّ،ٝدٚس ٜلبجبسی.ٝتٟٛی ٝد ٚعشفٛٞ ٝا دس فضبی داخُ ػبختٕبٖ اص جّٕ ٝخصٛصیبت ثبسص اثٙی ٝػٙتی دس ػٛاحُ
ٔشعٛة دسیبی خضس اػت.

 -5-1-2خاًِ ای سٌتی تا حیاط هرکسی در تٌذر تَضْر (گرم ٍ هرطَب)
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تصَیر -3پالى طثمِ اٍل خاًِ ای در تَضْر(لثادیاىٍ،حیذ.تررسی اتٌیِ سٌتی)1342.

مقطع الف-الف

مقطع ب-ب

تصٛیش ٔ-4مغـ اِف-اِف -ث ٝتفبٚتٟبی استفبؿ اتبلٟب دس عجمبت ٔختّف تٛج ٝوٙیذ .عجمٕٞ ٝىف فّٕىشد خذٔبتی (ا٘جبس،آؿپضخب٘ ٚ ٝآة ا٘جبس ) ٚعجمبت ا ٚ َٚد ْٚفّٕىشد ٔؼى٘ٛی داس٘ذ.جبٖ پٙبٟٞبی
ٔشتفـ ٔ ٚـجه ثش سٚی ثبْ دس فیٗ ایجبد ػبی ٚ ٝحفؼ ٔحشٔٚیت ػبوٙبٖ،ثبفج جٌّٛیشی اص وٛساٖ ٛٞا ٕ٘ی ؿٛد(.لجبدیبٖٚ،حیذ.ثشسػی اثٙی ٝػٙتی ایشاٖ)1392.

ٔمغـ ة  -ة ٘-ؼجت استفبؿ ث ٝع َٛایٗ حیبعٟب -الّیٓ ٌشْ ٔ ٚشعٛة  -ثؼیبس ثیـتش اص حیبعٟبی ٔشوضی ٔـبث ٝدس فالت ٔشوضی ایشاٖ-الّیٓ ٌشْ  ٚخـه اػت.
(.لجبدیبٖٚ،حیذ.ثشسػی اثٙی ٝػٙتی ایشاٖ)1392.

خصَصیات کلی فرم تٌااِف)ػبختٕبٟ٘ب ث ٝصٛست حیبط ٔشوضی ٘ ٚیٕ ٝدسٌ ٖٚشا
ة)حذاوخش اػتفبد ٜاص ػبی ٚ ٝوٛساٖ ٛٞا
د)استفبؿ اتبلٟب صیبد  ٚپٙجشٞ ٜب ثّٙذ  ٚوـیذٜ
د)ایٛاٟ٘ب ٚػیـ ٔ ٚشتفـ
)ٜفذْ ٚجٛد صیشصٔیٗ
)ٚعبلٟب غبِجب ٔؼغح
-5-1-3خاًِ ای رٍستایی در اردتیل(سرد ٍ خطک )

تصٛیش-6پالٖ عجمٕٞ ٝىف  ٚا َٚخب٘ ٝای سٚػتبیی دس اسدثیُ-ػغح حیبط ٘ؼجت ث ٝوُ صیش ثٙب وٓ اػت-عجم ٝپبییٗ فضبی داْ  ٚخذٔبت  ٚدس عجم ٝثبال تشاع
وٛچه  ٚاتبلٟب لشاس داس٘ذ(.عبٞجبصٙٔ،صٛس.ٜدا٘ؾ الّیٕی)1392.
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خصَصیات کلی فرم تٌا
اِف)ػبختٕبٟ٘ب داسای حیبط ٔشوضی  ٚدسٌ ٖٚشا
ة)٘ؼجت ػغح پٛػت ٝخبسجی ثٙب ث ٝحجٓ ثٙب وٓ
د)استفبؿ اتبلٟب وٓ
د)ثبْ ٞب غبِجب ث ٝصٛست ٔؼغح
)ٜثبصؿٞٛب وٛچه
)ٚایٛاٟ٘ب  ٚحیبعٟب وٛچه
ص)دیٛاسٞب ٘ؼجتب لغٛس
-5-1-4خاًِ ترٍجردیْای کاضاى (گرم ٍ خطک)خصٛصیبت وّی فشْ ثٙب
اِف)ػبختٕبٟ٘ب داسای حیبط ٔشوضی  ٚدسٌ ٖٚشا
ة)٘ؼجت ػغح پٛػت ٝخبسجی ثٙب ث ٝحجٓ ثٙب وٓ
د)استفبؿ اتبلٟب وٓ
د)ثبٟٔب غبِجب ث ٝصٛست ٔؼغح
)ٜثبصؿٞٛب وٛچه
)ٚایٛاٟ٘ب  ٚحیبعٟب وٛچه
ص)دیٛاسٞب ٘ؼجتب لغٛس

تصٛیش8

تصویر 9
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تصٛیش -8-پالٖ عجمبت خب٘ ٝثشٚجشدیٟب(حیبط ثیش٘ٚی)دس ٔحّٔ ٝیش احٕذ وبؿبٖ-ثب تٛجٟج ٝایٗ پالٟ٘ب ٔـخص اػت و ٝلؼٕت تبثؼتبٖ ٘ـیٗ،صیش صٔیٗ  ٚپغ اص ایٗ د، ٚلؼٕت
صٔؼتبٖ ٘ـیٗ إٞیت ٚ ٚػقت ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝػبیش لؼٕتٟب داسد(. .لجبدیبٖٚ،حیذ.ثشسػی اثٙی ٝػٙتی دس ایشاٖ)1392.
تصٛیشٔ9-مغـ عِٛی خب٘ ٝثشٚجشدیٟب -ث ٝاختالف استفبؿ لؼٕت تبثؼتبٖ ٘ـیٗ  ٚصٔؼتبٖ ٘ـیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ اختالف استفبؿ ػغح حیبط ٘ؼجت ث ٝوٛچ ٝتٛج ٝوٙیذ.صاٚی ٝتبثؾ
آفتبة ٍٙٞبْ ؽٟش دس ا َٚتیش ٔب 79.5 ٜدسج ٚ ٝا َٚدی ٔب 32.5 ٜدسج ٝاػت(.لجبدیبٖٚ،حیذ.ثشسػی اثٙی ٝػٙتی دس ایشاٖ)1392.

هعتذل ٍ هرطَب

گرم ٍهرطَب

سرد ٍ خطک

گرم ٍ خطک

هصالح

٘جبتی(ٔضاد ٔشعٛة ٌ ٚشْ)

چٛة (ٔضاد ٔشعٛة)

ػٔ( ًٙضاد ػشد)

ٌُ،خـت،

ضخاهت دیَارّا

ٔتٛػظ

ٔتٛػظ(جشْ حشاستی وٓ)

لغٛس

٘ؼجتب لغٛس

فطردگی تافت

دا٘ ٝدا٘ ٝثبصٌٚؼتشدٜ

٘یٕٔ ٝتشاوٓ

ٔتشاوٓ

ثؼیبس ٔتشاوٓ

ارتفاع سمف

اتبلٟب صیبد-دیٛاسٞبی ٔحٛعٝ

استفبؿ صیبد

استفبؿ وٓ

استفبؿ صیبد

آجش(ٔضاد ٌشْ  ٚخـه)

وٛتبٜ
ًَع سمف

ؿیجذاس

ٔؼغح

ٔؼغح

ٔؼغح

رًگ ٍ تسییٌات

آصاد-تضئیٙبت وٓ

سٍٟ٘بی سٚؿٗ تضئیٙبت وٓ

سٍٟ٘بی سٚؿٗ-تضئیٙبت صیبد

داسای حیبط ٔشوضی  ٚصیشصٔیٗ دسٌ ٖٚشا ٔ ٚحصٛس

تازضَّا

تقذاد صیبد  ٚثضسي

ثّٙذ ٔ ٚشتفـ

وٛچه

وٛچه

ًَع سازهاًذّی

ثشٌ ٖٚشا-اص د ٚعشف داسای

ث ٝصٛست حیبط ٔشوضی ٘ ٚیٕٝ

داسای حیبط ٔشوضی  ٚدسٌ ٖٚشا

داسای حیبط ٔشوضی  ٚصیش صٔیٗ دسٌ ٖٚشا ٔ ٚحصٛس

تٟٛی ٚ ٝثبص

دسٌ ٖٚشا

داسای ایٛاٖ

داسای ایٛاٟ٘بی ٚػیـ ٔ ٚشتفـ

فضاّای ًیوِ تاز

ایٛاٟ٘بی وٛچه

داسای تبالسٞبی تبثؼتبٖ ٘ـیٗ

جذ-5-1َٚثشسػی خب٘ٞ ٝبی ػٙتی ثب اػتفبد ٜاص ؿبخصٞ ٝبی ٔقٕبسی

-5-2تحلیل دهای خاًِ ّای سٌتی تررسی ضذُ در گرهتریي ٍ سردتریي رٍز سال تِ ٍسیلِ ًرم افسار
اکَتک
خب٘ٞ ٝبی ػٙتی ٔذَ ػبصی ؿذ ٚ ٜپغ اص ٔتشیبَ دٞی فضبٞبی ٔ ٟٓاص ٞش خب٘ ٝا٘تخبة ؿذ ٚ ٜآ٘بِیض حشاستی دس ٌشٔتشیٗ ٚ
ػشدتشیٗ سٚص ػبَ صٛست ٌشفت ٝاػت.
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-5-2-1تررسی دهای خاًِ ضفاّی علیسادُ،آهل(هعتذل ٍ هرطَب)

تصٛیش-12خب٘ ٝؿفبٞی فّیضادٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ

-تررسی دهای اتاق سِ دری

ٕ٘ٛداس-1-حذالُ دٔبی اتبق ػ ٝدسی دسدیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ1393،ٜ

ٕ٘ٛداس-2-حذاوخش دٔب ی اتبق ػ ٝدسی دس ٔشداد(ٍ٘بس٘ذ)1393،ٜ

ػشدتشیٗ سٚص ػبَ دس آُٔ 20دیٕب ٜاػت و ٝدٔبی ٛٞا  3.7دسج ٝػب٘تیٍشاد اػتِٚ.ی دٔبی ٛٞا دس داخُ اتبق ػ ٝدسی دس ایٗ سٚص
تمشیجب  7.5دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
ٌشٔتشیٗ سٚص ػبَ دس آُٔ ٔ 16شدادٔب ٜاػت و ٝدٔب  31/2دسج ٝاػت  ٚدٔبی داخُ اتبق دس ٕٞبٖ سٚصتمشیجب  28/5دسج ٝاػت .
-تررسی دهای اتاق ارسی

ٕ٘ٛداس-3حذالُ دٔبی اتبق اسػی دس دیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ1393،ٜ

ٕ٘ٛداس ---4حذاوخش دٔبی اتبق اسػی(ٍ٘بس٘ذ)1393،ٜ
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دٔبی داخُ اتبق اسػی تفبٚت چٙذا٘ی ثب اتبق ػ ٝدسی دس حذالُ دٔب ٘ذاؿت دس اتبق اسػی تمشیجب  8دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
حذاوخش دٔبی ایٗ اتبق وٕی ثیـتش اص اتبق ػ ٝدسی اػت.تمشیجب  30دسج ٝاػت.

-5-2-2تررسی دهای خاًِ ای سٌتی تا حیاط هرکسی در تَضْر(گرم ٍ هرطَب)

تصٛیش -13-خب٘ ٝػٙتی دس ثٛؿٟش(ٍ٘بس٘ذ)1393،ٜ

-تررسی دهای اتاق هْواى(پٌج دری)

ٕ٘ٛداس-5حذالُ دٔبی اتبق ٕٟٔبٖ دس دیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ1393،ٜ

ٕ٘ٛداس-6حذاوخش دٔبی اتبق ٕٟٔبٖ دس ٔشدادٔبٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ

ػشدتشیٗ سٚص ػبَ دس ثٛؿٟش  28دیٕب ٜاػت.و ٝدٔبی ٛٞا  9.9دسج ٝػب٘تیٍشاد اػتِٚ.ی دٔبی ٛٞا دس داخُ ایٗ اتبق دس ٕٞبٖ سٚص
تمشیجب  14.5دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
ٌشٔتشیٗ سٚص ػبَ دس ٔ 21شداد ٔب ٜاػت و ٝدٔبی ٛٞا  38.8دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت ٚ.دٔبی داخُ اتبق دس ٕٞبٖ سٚص تمشیجب  30دسجٝ
ػب٘تیٍشاد اػت.
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-تررسی اتاق خَاب(سِ دری)

ٕ٘ٛداس-7حذالُ دٔبی اتبق خٛاة دس دیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ1393،ٜ

ٕ٘ٛداس -8حذاوخش دٔبی اتبق خٛاة دس ٔشداد(ٍ٘بس٘ذ)1393،ٜ

حذالُ دٔبی ایٗ اتبق  15دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
حذاوخش دٔبی ایٗ اتبق  29.5دسج ٝاػت.
-5-2-3تررسی دهای خاًِ ای رٍستایی در اردتیل(سردٍخطک)

تصٛیش -14خب٘ ٝای سٚػتبیی دس اسدثیُ (ٍ٘بس٘ذ)1393،ٜ

تررسی دهای اتاق اصلی

ٕ٘ٛداس -9حذالُ دٔبی اتبق اصّی دس دیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ1393،ٜ

ٕ٘ٛداس-10حذاوخش دٔبی اتبق اصّی دستیشٔبٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ
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ػشدتشیٗ سٚص ػبَ دس  17دیٕب ٜاػت و ٝدٔبی ٛٞا  -8.6دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت ٚ.دٔبی اتبق اصّی دس ٕٞبٖ سٚصصفش دسج ٝػب٘تیٍشاد
اػت.
ٌشٔتشیٗ سٚص ػبَ دس  28تیشٔب ٜاػت و ٝدٔبی ٛٞا  31دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت ٚ.دٔبی اتبق اصّی  25دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
-تررسی دهای اتاق دّلیس

ٕ٘ٛداس-11حذالُ دٔبی اتبق دّٞیض دس تیشٔبٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ

ٕ٘ٛداس-12حذاوخش دٔبی اتبق دّٞیض دس دیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ

حذالُ دٔبی ایٗ اتبق  -5دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
حذاوخش دٔبی ایٗ اتبق  30دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
-5-2-4تررسی دهای خاًِ ترٍجردیْای کاضاى(گرم ٍ خطک)

تصٛیش-8-4خب٘ ٝثشٚجشدیٟبی وبؿبٖ(ٍ٘بس٘ذ)1393،ٜ

-تررسی دهای اتاق ضاُ ًطیي

ٕ٘ٛداس-13حذالُ دٔبی اتبق ؿب٘ ٜـیٗ دس دیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ1393،ٜ

ٕ٘ٛداس -14حذاوخش دٔبی اتبق ؿب٘ ٜـیٗ دس تیشٔبٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ
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ػشدتشیٗ سٚص ػبَ دس  23دیٕب ٜاػت و ٝدٔب  -./8دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت .دٔبی اتبق ؿب٘ ٜـیٗ دس ٕٞبٖ سٚص تمشیجب  5دسج ٝػب٘تیٍشاد
اػت.
ٌشٔتشیٗ سٚص ػبَ دس  26تیش ٔب ٜاػت و ٝدٔبی ٛٞا  40.5دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.دٔبی اتبق ؿب٘ ٜـیٗ و ٝث ٝاتبق تبثؼتبٖ ٘ـیٗ ٘یض
ٔقشٚف اػت تمشیجب  29.5دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
-تررسی دهای اتاق تاالر یا زهستاى ًطیي

ٕ٘ٛداس -15حذالُ دٔبی اتبق تبالسدس دیٕبٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ

ٕ٘ٛداس-16حذاوخش دٔبی اتبق تبالس دس تیش ٔبٍ٘(ٜبس٘ذ)1393،ٜ

حذالُ دٔبی ایٗ اتبق(صٔؼتبٖ ٘ـیٗ)  15دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.
حذاوخش دٔبی ایٗ اتبق(صٔؼتبٖ ٘ـیٗ) 33دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت.

-6جوع تٌذی
یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٛأّی و ٝثش ػبخت ٔؼىٗ ٞبی ا٘ؼب٘ی تبحیش داسد آػبیؾ ٔحیغی اػت.ثشای سػیذٖ ث ٝایٗ آػبیؾ ؿٙبخت الّیٓ
ثؼیبس ٔ ٟٓاػت.
پغ دس ٔقٕبسی ػٙتی ثب ثشسػی  9ؿبخص ٝدس  4خب٘ ٝدس  4ؿٟش اؿبس ٜؿذ ٜدس ثبالٕٞٚیٙغٛس پغ اص آ٘بِیض حشاستی ثب ٘شْ افضاس اوٛته
دیذ ٜؿذ و ٝتمشیجب ثیـتش فصّٟب دس ٔحذٚد ٜلبثُ لج َٛآػبیؾ لشاس داس٘ذ ٔ ٚبٟٞبیی و ٝخبسد اص ٔحذٚد ٜلبثُ لج َٛاػت ثٚ ٝػیّٝ
إِبٟ٘بی ٔقٕبسی ٔی تٛاٖ اص ؿذت آٖ وبػت .دس ٔقٕبسی ػٙتی ٔضاجٟبی ٔتفبٚتی و ٝدس ٞش الّیٓ ث ٝوبس ثشد ٜؿذ ٜث ْٛآٚسد ثٛدٚ ٜ
ٔٛافك ٔضاد ٕٞبٖ الّ یٓ اػتٔ.خال دس ٔٙغمٌ ٝشْ  ٚخـه اص آجش ؤ ٝضاد ٌشٔی داسد اػتفبدٔ ٜی ؿٛد  ٚدس ٔٙغم ٝػشد اص ػ ًٙوٝ
ٔضاد ػشدی داسد اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.
ث ْٛآٚسد ثٛدٖ ٔصبِح  ٚتغبثك ٔصبِح ٞش الّیٓ ثب ٔضاد اٌش چٕٔ ٝىٗ اػت ٔخبِف آػبیؾ حشاستی ث٘ ٝؾش آیذ ِٚی عجك ٔجب٘ی عت ػٙتی
و ٝلشاس ٌشفتٗ دس ؿشایظ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ٔضاد ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیظ ثبفج تمٛیت ٔضاد  ٚثٙی ٝا٘ؼبٖ ٔی ؿٛد.پغ ایٗ ٔٛسد ثشای ػالٔت ٔضاد
و ٝجض ٚچٟبس ؿبخصٔ ٝقٕبسی ثٛد ثؼیبس ٔفیذ اػت.
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ً-7تیجِ گیری
اص آ٘جب و، ٝعجك ٔجب٘ی عت ػٙتی ٞش وغ ٔضاد خٛدؽ سا داسدٞٚش وغ ٞش ٔضاجی و ٝداسد تحُٕ پزیشی ا٘ ٚؼجت ث ٝآٖ ٔضاد
ثیـتش ٔی ثبؿذٚ،لبثّیت ٚفك پزیشی ثیـتشی ثب آٖ ٔحیظ سا داسد ٚ.اص آ٘جب وٞ ٝش ؿخص داسای ٞش ٔضاد ثب ضذ آٖ ٔضاد ٔٛلتب احؼبع
آػبیؾ  ٚسضبیت ٔی ٕ٘بیذِ،ىٗ ایٗ تئٛسی دس دساص ٔذت ٔٙبػت ػالٔت سٚح  ٚجؼٓ ا٘ؼبٖ ٕ٘ی ثبؿذ،ثب ثشسػی خب٘ٞ ٝبی ػٙتی ٚ
آ٘بِیض حشاستی خب٘ٞ ٝبی ػٙتی ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت ؤ ٝحذٚد ٜآػبیؾ دٔبیی دسٔٙبعك ػشد ػیشٔی تٛا٘ذ پبییٗ تش  ٚدس ٔٙبعك ٌشٔؼیش
ثبالتش اص ػغح آػبیؾ تقشیف ؿذ ٜدس ٕ٘ٛداسٞبی ٔختّف اسائ ٝؿذ ٜاص جٌّٕ ٝی٘ٛی ثبؿذٔ .خال ٚلتی لؼٕت تبثؼتبٖ ٘ـیٗ خب٘ٝ
ثشٚجشدیٟب ٔٛسد ػٙجؾ حشاستی لشاس ٌشفت دس ثحشا٘یتشیٗ دٔب(ٌشٔتشیٗ سٚص)و ٝدٔب  40دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت ،ایٗ لؼٕت اص خب٘ٝ
حذٚد 29.5دسج ٝػب٘تیٍشاد اػت ،ایٗ دس حبِی اػت و ٝدس ٕ٘ٛداسٞبی ٔٛجٛد ٔذسٖ ٔخُ ٕ٘ٛداس ٌی٘ٛی وبٔال خبسد اص ٔحذٚد ٜآػبیؾ
اػت  ٚفمظ ثب وٕه اثضاس ٔىب٘یىی ثٔ ٝحذٚد ٜآػبیؾ ٔیشػیٓ ِٚی ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ دس دٔبی  40دسج ٝثذ٘ ٖٚیبص ث ٝاثضاس ٔىب٘یىی دٔب
٘ضدیه ثٔ ٝحذٚد ٜآػبیؾ اػت  ٚاٌش وٕی ثیـتش اص ٔحذٚد ٜآػبیؾ اػت ایٗ ٔمذاس ٌشٔبی صیبدی عجك لٛا٘یٗ عت ػٙتی ثشای
ػبوٙیٗ ایٗ ٔٙغمٔ ٝفیذ اػت ٙٔ ٚبػت ػالٔت ٔضاجی اػت .پغ ٔیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝشفت و ٝثب ٔقٕبسی دسػت ٔ ٚغبثك ثب الّیٓ ٔ ٚضاد
ٔیتٛاٖ ثٔ ٝحذٚد ٜلبثُ لج َٛثشای آػبیؾ سػیذ.
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