
 
 1-24 ، كفحبر 1398 ثٟبس، 67، ؿٕبسٜ 23سيضي، ػبَ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ -فّٕي ٘ـشيٝ

 
 08/12/1396 سبسيخ دزيشؽ ٟ٘بيي: 23/04/1396 سبسيخ دسيبفز:

 

 هاي شهر ماهشهر با شرايط بررسي انطباق معماري ساختمان

 زيست اقليمي
 

 

 1 لیال اتراّیوی

2 سیاٍش خلیلی
 

 3 هرین ایالًلَ

 چکیذُ:

 ٚ ٌيشي ؿىُ دس ٔٛطش فٛأُ سشيٟٗٔٓ اص ٔحيغي فٛأُ ػبيش ٔٛاصار ثٝ ٞٛايي ٚ آة ؿشايظ
 ٞبآٖ ٚ فّٕىشد ؿٟشي ؿٟشٞب، فٙبكش ٚالـ دس. آيذ ٔي ؿٕبس ثٝ ؿٟشي حيبر سذاْٚ ؿٟشٞبٚ سىٛيٗ
 ٚ ػبخز ا٘ؼبٖ ػيؼشٓ دٚ الّيٓ ٚ ؿٟش. ٞؼشٙذ ٚ ثٛدٜ ٔشأطش ٞٛايي ٚ آة فٛأُ ٚ فٙبكش اص ٕٞٛاسٜ
 ػبصٌبسي ٔيضاٖ ثشسػي ثٝ دظٚٞؾ ايٗ. داس٘ذ ديٍش يه ثش سٍٙبسٍٙي ٌزاسي سبطيش وٝ ٞؼشٙذ عجيقي
 ثشسػي ٚ الّيٕي سيخ ؿٙبػبيي ػٟز. دشداصد ٔي ٔبٞـٟش ؿٟش الّيٕي ؿشايظ ثب لذيٓ ٚ ػذيذ ثبفز

 اػشفبدٜ ػبِٝ 30 دٚسٜ دس ٔبٞـٟش ؿٟش ػيٙٛدشيه ايؼشٍبٜ آٔبس اص قبسئغبِ ٔحذٚدٜ الّيٕي دبسأششٞبي
دس ايٗ ٔمبِٝ ثشاي ثشسػي آػبيؾ الّيٓ ؿٟش ٔبٞـٟش اص ؿبخق . اػز ٌشفشٝ لشاس ثشسػي ٔٛسد ٚ

 ٔيذا٘ي ثبصديذٞبي ٔبٞـٟش ؿٟش لذيٓ ٚ ػذيذ ثبفز ٔمبيؼٝ ٚ ثشسػي ٔبٞب٘ي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ػٟز
 ثب ػبصٌبسي ٘ؾش اص ٚ ؿذ٘ذ ٔغبِقٝ ػذيذ ثبفز اص ٕ٘ٛ٘ٝ دٜ ٚ لذيٓ ثبفز اص ٕٝ٘ٛ٘ دٜ ٚ ٌشفز كٛسر
 دس وٝ الّيٕي دبسأشش ٟٕٔششيٗ وٝ داد ٘ـبٖ دظٚٞؾ ايٗ دس ٞبثشسػي. ؿذ ا٘ؼبْ ثشسػي الّيٕي ؿشايظ
 وٝ دس داد ٘ـبٖ ٔغبِقبر ٕٞچٙيٗ اػز، دٔب الّيٕي دبسأشش ٔبٞـٟش ؿٟش لذيٓ ٚ ػذيذ ثبفز ثشسػي
دس  ٞبٔقٕٛال اسبق، ؿذ دادٜ ٔي زيوٕشش إٞ يذيسبثؾ خٛسؿ يبيثٝ صٚا ٙىٝيا ُيثٝ دِ ٓيلذثبفز 
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2  ٝ67سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي ـ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

لؼٕز اص ػبخشٕبٖ سبثؾ ٚػٛد  هيدس سٕبْ ػبفبر سٚص دس  ثٝ ٕٞيٗ دِيُ دشاوٙذٜ ثٛد٘ذ بطياعشاف ح
 .ٛدؿ دادٜ ٔي زيوٕشش إٞ ،ٓيٕٞؼبص ثب الّ يثٝ اكَٛ ٔقٕبس ضئبٞـٟش ٘ ذيداسد. دس ثبفز ػذ

 

 ثبفز لذيٓ، ثبفز ػذيذ، آػبيؾ حشاسسي، ؿبخق ٔبٞب٘ي، ؿٟش ٔبٞـٟش کلیذی:ٍاشگاى 

 

 هقذهِ

سشيٗ فبُٔ ٔؤطش ثش فقبِيز سٚصا٘ٝ ٚ عٛال٘ي ٔذر ا٘ؼبٖ اػز.                            ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي ٟٔٓ
. (Burton at el,2009,113) ٞبي  يزفقبِ ثؼشش فٙٛاٖ ثٝ الّيٕي، ٞبي  دشب٘ؼيُ ؿٙبخز 

دٞذ  ٔي سـىيُ سا ػشصٔيٗ ٚ آٔبيؾ ٔحيغي ٞبي سيضي ثش٘بٔٝ غبِت اػبع ٚ دبيٝ ا٘ؼب٘ي،
دس  إٞيز ٚ ضشٚسر سٛػٝ ثٝ ؿشايظ الّيٕي  ٜأشٚص ؛( 193: 1392كفبيي دٛس ٚ ٕٞىبساٖ، )

ٞبيي وٝ ثٝ عٛس ٔؼشميٓ ٔٛسد اػشفبدٜ  ٞب، ثٝ خلٛف ػبخشٕبٖ عشاحي ٚ ػبخز وّيٝ ػبخشٕبٖ
آة ٚ (. 120: 1394وبٔيبثي، ٔيشصائي )ٌيش٘ذ طبثز ؿذٜ اػز  ٔٛػٛدار ص٘ذٜ لشاس ٔيا٘ؼبٖ ٚ 
ٞب دس ٞش  اػز وٝ اؿىبَ ػبخشٕبٖ ُيدِ ٗيٌزاسد ثٝ ٕٞ اطش ٔي ٞببخشٕبٖػؿىُ  يٞٛا ثش سٚ

 Biabani Moghadam Baboli et) ثبؿذ ٔٙبعك ٔي شئشفبٚر اص ػب ئٙغمٝ آة ٚ ٞٛائ

al, 2015:20. ٔيىشٚوّيٕبي ٚضقيز ٍٟ٘ذاسي اص اػز فجبسر الّيٓ ثب بصٕٞؼ (. عشاحي 
ٚ ٘يبصٞبي   ٞبي الّيٕي ٔقٕبسي ثب داؿشٗ دادٜ ٔحذٚدٜ آػبيؾ ٚ عشاحي الّيٕي  دس ٔؼىٗ

(. ثبيذ دا٘ؼز وٝ حذ ٚ 321: 1394ثبؿذ ) وبٔيبثي،  حشاسسي ٔىبٖ ٔٛسد ػبخز أىبٖ دزيش ٔي
آٖ، يقٙي   سجٝ اػشقذاد )فبُٔ ثشاٍ٘يشا٘ٙذٜ(ٔشسجٝ اػشقذاد ٔحيظ ٘ؼجز ٔؼشميٕي ثب حذ ٚ ٔش

. آػبيؾ ٚ فذْ آػبيؾ حشاسسي ا٘ؼبٖ اص  (82: 1393دٛسٔحٕذي ٚ ٘لشاهلل صادٜ،  ا٘ؼبٖ داسد )
ٞبي ٚسٚدي ايٗ  ؿٛ٘ذ وٝ دادٜ ٞبي سئٛسي ٚ سؼشثي صيبدي ٔحبػجٝ ٔي عشيك ؿبخق

سعٛثز، سبثؾ خٛسؿيذ ٚ  ٞب ثؼيبسي اص فٙبكش آة ٚ ٞٛايي اص ػشفز ثبد، دسػٝ حشاسر، ؿبخق
 ؾ،يآػب ،يدس ػالٔش يٕيٕٞٝ فٙبكش الّ. Tseliou at el, 2010: 1349)غيشٜ ٞؼشٙذ) 

ٚ ثبد  يػبفبر آفشبث ،يفٙبكش اص ػّٕٝ دٔب، سعٛثز ٘ؼج يثشخ يِٚ ٔشدْ ٘مؾ داس٘ذ حيسفش
ر دس ٞش ؿشايغي ٔشبطش اص حشاس ٖا٘ؼب (.61  :1396 ،يػشبس ،يداس٘ذ ) دٙبٞ يـششيث زيإٞ

 ٔحيظ ٚ ػبخشٕبٖ وشدٖ . ٕٞبKunst at el, 1994: 1740ًٙٞ))ديشأٖٛ خٛيؾ اػز 
 ثشخٛسداس صيبدي إٞيز اص ٌشا٘ـي ا٘شطي دِيـُ ثــٝ  الّيٕي فٛأُ ٚ ؿشايظ ثب ا٘ؼبٖ ٔؼىٛ٘ي



 

 

 

 

  3 ٞبي ؿٟش ٔبٞـٟش ثب ؿشايظ صيؼز الّيٕي ثشسػي ا٘غجبق ٔقٕبسي ػبخشٕبٖ

 

 ٚ عجيقي ٔٛاٞت اص ثشداسي  ثٟـشٜ ػٟـز وٝ اػز ػذيذي فّْٛ اص يىي ٔقٕبسي ٚ الّيٓ. اػز
 ػّٕٝ اص سؼذيذ٘بدزيش ٞبي  ا٘ـشطي ٔلـشف وـبٞؾ ٚ ا٘شطي ٔلشف دس يػٛيـ كشفٝ ٞذف ثب

 ا٘ؼبٖ. ثبؿذ ٔي ٔؼىٗ ٚ ػبخشٕـبٖ دس ا٘ؼبٖ ثشاي آػبيؾ ٚ سفبٜ ؿشايظ ايؼبد ٚ ٌبص ٚ ٘فز
ٚ  ٔؼـىٛ٘ي ٔحـيظ الّيٕـي، ٔخشّـف فٙبكـش ٚ فٛأـُ ٔغبِقـبر ثٝ سٛػٝ ثب سٛا٘ذ ٔي

 اٚ ثـشاي سا سفبٜ ٚ آػبيؾ سشيٗ ثيؾ وٝ ٕ٘بيذ ئقٕبس ٚ عشاحي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ سا ػبخشٕبٖ
 .(135: 1390ٕ٘بيذ)ّٔه حؼيٙي، ّٔىي،  سأٔيٗ

ثبؿذ.  ٔي ػــبخشٕبٖ ٚ الّيٓ ٚ ا٘ؼبٖ ثيٗ ٔشمبثُ سأطيـش ي دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٔـٛضٛؿ، ايٗ ِزا
 :ثبؿذ ٔي ريُ ٔٛاسد ؿبُٔ سحميك ايٗ ا٘ؼبْ اص ٞذف

  الّيٕي ؿشايظ ثب ـٟشثبفز لذيٓ ٚ ػذيذ ؿٟش ٔبٞ ػبصٌبسي ثشسػي. 1

 ثب اػشفبدٜ اص ؿبخق ٔبٞب٘ي ٔبٞـٟش الّيٕي  آػبيؾ ؿشايظ ثشسػي. 2

 الّيٓ ثب ٕٞؼبص ٔؼىٗ ثٟيٙٝ اٍِٛي ػٟز ٔذِي اسائٝ.3

 هثاًی ًظری

ثٝ آػبيؾ فيضيىي ٚ وبِجذي ا٘ؼبٖ دس ػبخشٕبٖ، وٝ حبكُ سٛاصٖ ا٘شطي  عشاحي الّيٕي 
ٌشدد. صٔب٘ي وٝ عشاح ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي  الق ٔيحشاسسي ثيٗ ا٘ؼبٖ ٚ فضبي اعشاف اػز اع
سا وٝ ٔٙبػت آٖ آة ٚ ٞٛا اػز سا ا٘شخبة  ٔحُ سا ؿٙبخز، اكَٛ عشاحي الّيٕي

 (. 64، 1393وٙذ)فغبيي ٚ ٕٞىبساٖ،  ٔي
 آسایص حرارتی -

 80ٔٙؾٛس اص ؿشايظ آػبيؾ ا٘ؼبٖ ٔؼٕٛفٝ ؿشايغي اػز وٝ اص ٘ؾش حشاسسي حذالُ ثشاي  
(. اص فشآيٙذٞبي ديچيذٜ ٔشبثِٛيىي 5: 1396بػت ثبؿذ)ا٘شؾبسي ٚ ٕٞىبساٖ، دسكذ اص افشاد ٔٙ

 :Jendritzky at el, 2012)وٙٙذ ٔب٘ٙذ ػغح فقبِيز فيضيىي ٚ دٛؿؾ ِجبع ٘يض اػشفبدٜ ٔي

اثضاس ٔفيذي ثشاي خالكٝ ػبصي اطشار ٔشمبثُ فٛأُ سٙؾ صاي  ٞب.  ٕٞچٙيٗ ايٗ ٔذَ(425
سؼشثي يب ٔٙغمي ٞبي ؿٛ٘ذ وٝ ثلٛسر عجمٝ ثٙذي ة ٔيا٘ؼبٖ ٔحؼٛٞبي ٔحيغي ٚ ٚاوٙؾ

 ,Blazejczyk at el)ؿٛ٘ذ ثش اػبع ٔحبػجبر ٔشثٛط ثٝ دبسأششٞبي ػٛي  ثيبٖ  ٔي

 ثبؿذ. ؿبخق ٔبٞب٘ي ٔي ٞب. يىي اص ايٗ ٔذَ(524 :2012

 



 

 

 

 

4  ٝ67سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي ـ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

 ضاخص کارل هاّاًی -

ىٕيُ سٛػظ وبسَ ٔبٞب٘ي فشضٝ ٚ ػذغ س 1971ايٗ ؿبخق ثشاي ٘خؼشيٗ ثبس دس ػبَ 
آػبيؾ ؿت ٚ سٚص ٞش ٔبٜ سا ثب سٛػٝ ثٝ ٔقذَ ػبِيب٘ٝ ٔحُ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٚ  ٔٙغمٝ ؿذ. ٔبٞب٘ي

(. ثشاي اسصيبثي 1390سقييٗ ٔي وٙذ )ساصػٛيبٖ،  1ػذَٚ  ٕٞبٖ ٔبٜ عجك ٔقذَ سعٛثز ٘ؼجي
 ػذَٚ ثبيذ ٔغبثك دػشٛساِقُٕ صيش سفشبس وشد:  ٚػيّٝ ي ايٗ ٚضقيز ٌشٔبيي يه ٔىبٖ ثٝ

بِيب٘ٝ دٔب ٚ ٔقذَ دٔبي ثيـيٙٝ ٚ وٕيٙٝ ٞش ٔبٜ ٔٙغمٝ يب ٔىبٖ ٔٛسد ٔغبِقٝ سا ٔقذَ ػ.1
  سقييٗ وشد.

 ٔقذَ سعٛثز ٘ؼجي ٞش ٔبٜ سا حؼبة وشد..2

ٌشٜٚ  1ؿٕبسٜ ثٝ اصاء ٔقذَ ػبِيب٘ٝ ي دٔب ٚ سعٛثز ٘ؼجي ٞش ٔبٜ، ٚ ثٝ وٕه ػذَٚ .3
ٝ آػبيؾ ؿت ٚ سٚص آٖ ٔبٜ ٔغبِقٝ سا سـخيق داد ٚ ػذغ ٔحذٚدٜ ي ٔٙغم ٔٛسد الّيٕي ٔبٜ

 اػشخشاع وشد. سا اص ٕٞبٖ ػذَٚ

 ٔقذَ دٔبي ثيـيٙٝ ٞش ٔبٜ سا ثب ٔٙغمٝ آػبيؾ سٚص ػٙؼيذ..4

 ٔقذَ دٔبي وٕيٙٝ ٞش ٔبٜ سا ثب ٔٙغمٝ آػبيؾ ؿت ػٙؼيذ..5

 هٌطقِ آسایص ضة ٍ رٍز در ضاخص هاّاًی  :1ضوارُ جذٍل 

 هؼذل دهای سالیاًِ )درجِ ساًتیگراد(
 تهؼذل رطَت

 ًسثی )درصذ(
 22تیطتر از  15 -22 15کوتر از  گرٍُ اقلیوی

 رٍز ضة رٍز ضة رٍز ضة

21 
12 

30 
21 

23 
14 

32 
23 

25 
17 

34 
26 

30 – 0 1 

20 
12 

27 
20 

22 
14 

30 
22 

24 
17 

31 
25 

50 – 30 2 

19 
12 

26 
19 

21 
14 

28 
21 

23 
17 

29 
23 

70- 50 3 

18 
12 

24 
18 

20 
14 

25 
20 

21 
17 

27 
22 

100- 70 4 

 (58: 1378کسوائی، )هٌثغ: 

 



 

 

 

 

  5 ٞبي ؿٟش ٔبٞـٟش ثب ؿشايظ صيؼز الّيٕي ثشسػي ا٘غجبق ٔقٕبسي ػبخشٕبٖ

 

 ٍ رٍش هَاد

ٞبي ثبفز دس ٔٛػٛد ػبص ػٙشي ٔؼبوٗ داخّي فضبي حشاسسي آػبيؾ ثشاي ثشسػي 
 اص ػذيذ ؿيٜٛ ثٝ ؿذٜ احذاصٞبي آدبسسٕبٖ ٚ ٔؼىٛ٘يٞبي ٔؼٕٛفٝ ثٝ ٘ؼجز فشػٛدٜ ٚ لذيٕي
 ٞٛاؿٙبػيٞبي ايؼشٍبٜ اص اػشفبدٜ ٚػيّٝ ثٝ اعالفبر آٚسي ػٕـ ٚ ٔيذا٘ي سحميك عشيك
. ؿذ خٛاٞذ اػشفبدٜ ٔٙغمٝ الّيٕي خبفٞبي ٚيظٌي ٚ فٙبكش خلٛف دس ؿٟش ػغح دس ٔٛػٛد

 يه دس دظٚٞؾ ثبس٘ذٌي، دٔبي ٔبٞب٘ٝ، سعٛثز ٘ؼجي ٚ ثب  ايٗ اػشفبدٜ ٔٛسد الّيٕيٞبي   دادٜ
ػذغ . ا٘ذ ذٜؿ اػشخشاع ٔبٞـٟش ؿٟش ػيٙٛدشيه ايؼشٍبٜ اص 1365 -95ػبِٝ  30 آٔبسي دٚسٜ

ثب اػشفبدٜ اص ؿبخق ٔبٞب٘ي  ٔبٞـٟش، ؿٟش ٔؼبوٗ الّيٕي ػبصٌبسي ٔيضاٖ ثشسػي ٔٙؾٛس ثٝ
دس ؿٟش  يػبخشٕب٘ يٕبئيٛوّيث ظيؿشا ؿذ، سب ٔحبػجٝ ٔبٞـٟش ؿٟش الّيٕي صيؼز ٚضقيز اثشذا

-دادٜ سٛػظ آٔبسي -سحّيّيٞبي سٚؽ اص اػشفبدٜ ثب ػذغ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌيشد، ٔبٞـٟش 

 ؿشايظ Ecotect ٚClimate consultant افضاسٞبي ٘شْ ثب الّيٕي، دبسأششٞبي ػبفشيي ٞب
ٌيشد. اثشذا ثب سٛػٝ ثٝ ٔشٛػظ ػبال٘ٝ  ٔي لشاس ثشسػي ٔٛسد ٔٙغمٝ ػبخشٕب٘ي ٚ  الّيٕي صيؼز

دٔبي ٞٛا ٚ ٌشٜٚ سعٛثشي ٞش ٔبٜ، حذٚد آػبيؾ دس سٚص ٚ ؿت آٖ ٔبٜ ثٝ دػز آٔذ ٚ ػذغ ثب 
ٞش ٞبي ٔبٞب٘ٝ ثب حذٚد آػبيؾ دس ؿت، ٚضقيز حشاسسي ٞٛا دس سٚصٞب ٚ ؿت ٔمبيؼٝ حذاوظش

ػبَ سقييٗ ٌشديذ. ثب سٛػٝ ثٝ ٚضقيز حشاسسي ٔبٜ ٚ اعالفبر طجز ؿذٜ، ٞبي يه اص ٔبٜ
-ٞبيي ثشاي وُ ػبَ، اسائٝ ٌشديذ ٚ ٚضقيز حشاسسي ايؼشٍبٜ، ساحشي يب فذْ ساحشي ٔبٜ ؿبخق

، ٚضقيز ا٘ؼبٖ، ٚضقيز خـه ٚ يب ٔشعٛة ثٛدٖ ٞش ٔبٜ ٔخشّف اص ِحبػ آػبيؾ ا٘ؼبٖٞبي 
 اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٔـخق ٚ ٘شبيغ آٖ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفشٝ اػز. ثب سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي ٘مغٝ اي دٜ

ٔيذا٘ي اعالفبر ٞبي ؿذ٘ذ. ثب اػشفبدٜ اص ثشداؿز ا٘شخبة  ػذيذ ثبفز اص ٕ٘ٛ٘ٝ دٜ ٚ لذيٓ ثبفز
ؿذٜ سٛػظ ؿبخق ثيٛوّيٕبسيه ػبخشٕب٘ي  ٔٛسد ٘ؾش ثشداؿز ٌشديذ. اعالفبر ػٕـ آٚسي

ٔبٞب٘ي سحّيُ ٌشديذ ٚ دسػٝ ٔغّٛثيز سيذِٛٛطي ٔؼبوٗ ٔٛسد ٘ؾش ثب اػشب٘ذاسٞبي ديـٟٙبدي 
 ؿبخق فٛق ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفز.

 هحذٍدُ هَرد هطالؼِ 

 ػبحُ دس ٚ خٛصػشبٖ اػشبٖ ػٙٛة دس ٔؼبحز ٔشثـ ويّٛٔشش 5/7312 ثب ثٙذسٔبٞـٟش
 أبْ ثٙذس ؿشلي ؿٕبَ ويّٛٔششي 12 دس ٚ فبسع خّيغ غشثي ؿٕبَ دس ٛسٔٛػيخ دٞب٘ة ؿٕبِي
 ثٝ وٝ 1 ٔٙغمٝ. ثبؿذ ٔي ؿٟشداسي ٔٙغمٝ دٚ داساي ؿذٜ اػز. ثٙذسٔبٞـٟش ٚالـ خٕيٙي
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 ٓيثبفز لذ ئحذٚدٜ ٔٛسد ثشسػ. كٙقشي ٘بحيٝ ثٝ وٝ 2 ٔٙغمٝ ٚ اػز؛ ٔقشٚف لذيٓ ٔبٞـٟش
ؿٟش سا دس ثش  يػٙش يٚ ثبصاسٞب ياداس زيؿٛد ٚ ٔشوض ؿٟش ٔبٞـٟش ٔحؼٛة ٔي ٝيٚ ٞؼشٝ اِٚ

ٔحذٚدٜ دس  ٗيثبؿذ. ا ٔحّٝ ٔي 7ٚ  ٝي٘بح 2ٚ ؿبُٔ  ٞىشبس 7/277حذٚد . ٔؼبحز آٖ شديٌ ٔي
ٔبٞـٟش ٚالـ  يلدس ػٙٛة ؿش ييبيػغشاف زئبٞـٟش ٚالـ ؿذٜ اػز ٚ اص ِحبػ ٔٛلق 1ٔٙغمٝ 

 ٗيدس ا ـششياػز. ٔشدْ ؿٟش ث ّٛٔششيو 3حذٚد  ذ،يلؼٕز سب ٔبٞـٟش ػذ ٗيؿذٜ اػز. فبكّٝ ا
 ٗيدس ا يدِٚشٞبي ػبصٔبٖسش اػز ٚ  ٕييلذ ذيػىٛ٘ز داس٘ذ، ثبفز آٖ اص ٔبٞـٟش ػذ ٝي٘بح

ٔبٞـٟش  يٞبٗ ئشقّك ثٝ ؿشوز ٘فز ٚ صٔ ذ،ئٙغمٝ ٔبٞـٟش ػذ يٞبٗ يلؼٕز لشاس داسد. صٔ
 .اػز يٚ ٚصاسر وـبٚسص يؿٟش ٗيٓ، دس حٛصٜ ٘ؾبسر ػبصٔبٖ صٔيلذ

 
 : ًقطِ هَقؼیت هٌطقِ هَرد هطالؼ1ِضکل ضوارُ
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 ّا ٍ تحثیافتِ

 سشي دليك سٚؽ ٕٞىبسا٘ؾ ٚ ٔبٞب٘ي وبسَ 1970 ػبَ دسٕٞب٘غٛس وٝ ديـشش روش ؿذ، 

 ٚ دٔب ثٝ سٛػٝ ثب اثشذا سٚؽ، ايٗ دس. ثٛد ؿذٜ سٛػٝ ػبخشٕبٖ ٘مؾ ثٝ آٖ دس وٝ وشد٘ذ ديـٟٙبد
 ٚ ٞٛا دٔبي ٔشٛػظ ػبال٘ٝ، ٘ٛػبٖ سٚصا٘ٝ، ٘ٛػبٖ بَ،ػ ٞبي  ٔبٜ اص يه ٞش دس ٞٛا ٘ؼجي سعٛثز
 آٚسدٖ دػز ثٝ ثب ػذغ ٚ ؿٛد ٔي ثشسػي ا٘ؼبٖ آػبيؾ ثب اسسجبط دس ٞٛا ٚضقيز
سٚؽ ٔبٞب٘ي  (. دس1379)ساصػٛيبٖ،  ؿٛد ٔي سقييٗ ػبخشٕب٘ي فٙبكشٞبي   ٚيظٌي ٞبيي، ؿبخق

ٚ دبسٜ  ؿىُ ٌيشي ػبخشٕبٖ ( دس5سب  2 َٚاػذ) الّيٕي ؿشايظ سأطيش ػذَٚ، ٌشٜٚ 4اص  ثب اػشفبدٜ
ايٗ  اص حبكُ ٘شبيغ ثشسػي ثٝ ريُ دس ٌشفز. وٝ لشاس اسصيبثي اي اص ػضئيبر ٔقٕبسي ٔٛسد

 سٚصٞبي دس ٞٛا حشاسسي ٚضقيز وٝ ؿذ ٔـخق، 1ؿٕبسٜ  ػذَٚ اػبع ثش ،ٔي دشداصيٓ ؿبخق

 ،ػفٙذ، فشٚسديٗا)اص ػبَ  ديٍش ٔبٜ 6 ٞبي  ؿت ٕٞچٙيٗ ( ٚآثبٖ ٚ اػفٙذ) اص ػبَ ٔبٜ 2

 ٔبٜ 3ٞبي ٚ ؿت سٚصٞب دس ٚ اػز، ثشخٛسداس ٔغّٛثي ؿشايظ ( اصؿٟشيٛس، ٟٔش ٚ آثبٖ اسديجٟـز،

. ٔي ثبؿذ ٌشْ ػبَ ٞبي  ٔبٜ ثميٝ ٚ اػز ثشخٛسداس ػشد ٚضقيز اصآرس(  ٚ ثٟٕٗ ،دي) ػبَ اص
 دٞذ. سا ٘ـبٖ ٔي ٔبٞب٘ي ػبيؾ ؿت ٚ سٚص دس ؿبخقآٔٙغمٝ  6ػذَٚ ؿٕبسٜ 

 95-1365: تغییرات پاراهترّای درجِ حرارت هاّاًِ ایستگاُ سیٌَپتیک هاّطْر2ارُجذٍل ضو

 95-1365 هاّطْر: تغییرات پاراهترّای تارًذگی هاّاًِ ایستگاُ سیٌَپتیک 3جذٍل ضوارُ 

 ػبال٘ٝ

 ٔبٜ

سفٌذ پاراهترّای اقلیوی
ا

ي 
تْو

 

ی
د

آرر 
ى 

آتا
هْر 
ضْریَر 

 

هرداد
 

تیر
خرداد 

ت 
ط

اردیثْ
 

ي
فرٍردی

 

 هتَسط ًَساى ساالًِ 16/22 66/9 18/0 01/0 06/0 10/0 32/2 24/27 90/51 70/46 73/30 37/25 43/216

 هاُ

 پاراهتر

 هاّاًِ

سفٌذ
ا

ي 
تْو

 

ی
د

آرر 
ى 

آتا
هْر 
ضْریَر 

 

هرداد
 

تیر
خرداد 

ت 
ط

اردیثْ
 

ي
فرٍردی

 

 حذاکثر 45/30 40/37 77/43 25/46 99/45 56/44 78/36 94/28 21 41/17 96/19 75/22

 هتَسط 15/23 49/29 75/34 12/37 91/36 99/34 25/28 77/21 41/15 47/12 23/14 40/16

 حذاقل 12/16 59/21 75/25 99/27 82/27 41/25 74/19 61/14 82/9 52/7 50/8 55/10
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 1365-95هاّطْر  :  تغییرات پاراهترّای رطَتتی هاّاًِ ایستگاُ سیٌَپتیک4جذٍل ضوارُ

 1365-95هاّطْر  : جْت تادّای غالة هاّاًِ ایستگاُ سیٌَپتیک5جذٍل 

 ٔبٜ

سفٌذ پاراهترّای اقلیوی
ا

ي 
تْو

 

ی
د

آرر 
ى 

آتا
هْر 
ضْریَر 

 

هرداد
 

تیر
خرداد 

 

ار
ت

ط
دیثْ

 

ي
فرٍردی

 

N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W N-W غالة تادّای جْت 

ٞبي سعٛثشي اػز  دس ادأٝ حذٚد آػبيؾ وٝ سشويجي اص ٔمبديش ٔشٛػظ ػبال٘ٝ دٔب ٚ ٌشٜٚ
ٌشدد. ٔشٛػظ  سقييٗ ٚ ثشاػبع آٖ حذ ثبال ٚ دبييٗ آػبيؾ دس ؿت ٚ سٚص ٞش ٔبٜ ٔـخق ٔي

ثب حذٚد آػبيؾ دس سٚص ٚ ٔشٛػظ حذالُ دٔبي ٞٛا ثب حذٚد آػبيؾ دس ؿت حذاوظش دٔبي ٞٛا 
 ٞبٞبي ٔشثٛط ثٝ ٔبٞيز فـبسٞبي حشاسسي سقييٗ ؿذٜ ثشاي ٞشيه اص ٔبٜ ؿٛد ٚ ٘ـب٘ٝ ٔمبيؼٝ ٔي

 (.6ؿٛد)ػذَٚ ؿٕبسٜ ٔـخق  ٔي

 

 

سفٌذ
ا

ي 
تْو

 

ی
د

آرر 
 

آتا
هْر ى

ضْریَر 
 

هرداد
 

تیر
خرداد 

ت 
ط

اردیثْ
 

ي
فرٍردی

 

پاراهترّای 

 اقلیوی

1 .69 0 .82 8 .80 0 .77 1 .68 7 .47 6 .43 9 .40 0 .37 8 .38 1 .49 4 .61 

هتَسط 

حذاکثر 

 هاّاًِ

2 .57 3 .70 4 .71 7 .65 8 .50 9 .37 1 .33 9 .29 2 .27 4 .28 6 .36 3 .49 

هتَسط 

ًَساى 

 هاّاًِ

4/48 56 4/56 1/47 6 .42 9 .29 3 .25 6 .23 3 .20 7 .20 3 .23 9 .31 

هتَسط 

حذاقل 

 هاّاًِ

 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 
گرٍُ 

 رطَتتی
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  هختلف سال در رٍز ٍ ضةّای تؼییي ٍضؼیت حرارتی هاُ: 6جذٍل ضوارُ

حذالُ  ٔشٛػظ.4. صدس سٚ ؾيآػب ٗييدب حذ.3 .دس سٚص ؾيآػب يثبال حذ. 2. ٔبٞب٘ٝ ئشٛػظ حذاوظش دٔب.1
 زيٚضق. 8.دس سٚص يحشاسس زيٚضق. 7 .دس ؿت ؾيآػب ٗييدب حذ.  6. دس ؿت ؾيآػب يثبال حذ.5 .ٔبٞب٘ٝ يدٔب

 دس ؿت يحشاسس

 ٞبي  ٔبٜ ساحشي فذْ يب ساحشي ؿذٖ ٔـخق ٚ ايؼشٍبٜ حشاسسي ٚضقيز ؿذٖ ٔـخق اص ثقذ

 دس آٖ ٘شبيغ ٚ ٔـخق ٞش ٔبٜ ثٛدٖ ٔشعٛة يب ٚ خـه ٚضقيز ا٘ؼبٖ، آػبيؾ ِحبػ اص ٔخشّف

 اسديجٟـز، فشٚسديٗ، اػفٙذ، ثٟٕٗ، بيٞ  ٔبٜ ثشاي ايٗ ػذَٚ عجك ثش ٌشديذ. سذٚيٗ  7ػذَٚ 

 ثيبٍ٘ش ؿبخق ايٗ ؿذ. ا٘شخبةA1  خـىي ؿبخق، ٟٔش، آثبٖ ٚ آرس ؿٟشيٛس، ٔشداد سيش، خشداد،

 سعٛثز ٚ (ػب٘شي ٌشاد دسػٝ 10 اص )ثيؾ سٚص ٌشٔبي صيبد ٘ٛػبٖ فّز ثٝ آٖ دس وٝ اػز ٚضقيشي

اص  ثبيذ ٞبػبخشٕبٖ عشاحي دس ُ،ٔـى ايٗ حُ ٌشدد. ثشاي ٔي ٘بساحشي ثبفض ايؼبد وٓ، ٘ؼجي
سيش،  ٚخشداد  ،ٞبي اسديجٟـز  ٔبٜ ثشاي. ؿٛد اػشفبدٜ ثبال ثٝ ٔشٛػظ ٌشٔبيي ؽشفيز ثب ٔلبِح

 ثب ٕٞشاٜ ٔقشذَ يب ٌشْٞبي   ؿت ثيبٍ٘ش وٝ. ؿذ ا٘شخبةA2  خـىي ؿبخقٔشداد ٚ ؿٟشيٛس 

 ػغشافيبيي فشم دس ٝٔٙغم وٝ اػز فّز ايٗ ثٝ سمشيجبً ٚ ثبؿذ ٔي ٔحيظ دس وٓ ٘ؼجي سعٛثز

 ثشاي. اػز ؿذٜ ٔحيظ دس ٚضقيشي چٙيٗ ايؼبد فبُٔ ٔحيظ دس ٘ؼجي سعٛثز وٕجٛد ٚ دبييٗ
 دس ػشد الّيٕي ؿشايظ ٘ـبٍ٘ش وٝ ؿذ ا٘شخبة A3 خـىي ؿبخقآرس، دي ٚ ثٟٕٗ  ٞبي  ٔبٜ

 داخّي فضبٞبي ٌشٔبيؾ ػٟز دس ا٘شطي اص اػشفبدٜ ؿشايظٗ اي ثب ٔمبثّٝ ساٜ. ثبؿذ ٔي ٔحيظ

 .ثبؿذ ٔي ٞبػبخشٕبٖ

ي
فرٍردی

 

اردیثْ
ت

ط
 

خرداد
 

تیر
هرداد 

ضْریَر 
 

هْر
ى 

آتا
 

آرر
ی 

د
ي 

تْو
سفٌذ 

ا
 

4/30 4/37 7/43 2/46 9/45 5/44 7/36 /28 21 4/17 /19 /22 

31 31 34 34 31 31 31 29 29 27 29 29 

25 25 26 26 25 25 25 23 23 22 23 23 

1/16 5/21 7/25 9/27 8/27 4/25 7/19 /14 8/9 5/7 5/8 5 

22 25 25 25 25 25 22 19 19 18 19 19 

14 17 17 17 17 17 14 12 12 12 12 12 
H H H H H H H O C C C O 
O O H H H O O O C C C O   



 

 

 

 

01  ٝ67سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي ـ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

ا٘شخبة ؿذ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٚص ٌشْ ثب سعٛثز  H1ثشاي ٔبٜ دي ؿبخق ٚضقيز ٔشعٛة 
دسػٝ ػب٘شيٍشاد دس ؿجب٘ٝ سٚص اػز. ػشيبٖ  10٘ؼجي ٔشٛػظ سب صيبد ٕٞشاٜ ثب ٘ٛػبٖ دٔبي وٕشش اص 

ٔحؼٛع ٞٛا ثشاي ايٗ ؿشايظ ػٟز آػبيؾ ضشٚسي اػز. ثشاي ٔبٜ دي ؿبخق ٚضقيز 
ا٘شخبة ؿذ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ دٔبي ٞٛا دس ٔحذٚدٜ آػبيؾ اػز ِٚي سعٛثز صيبد  H2 ٔشعٛة

 ٌشدد. دس ايٗ ٍٞٙبْ ػشيبٖ ٞٛا دِذزيش خٛاٞذ ثٛد. ثبفض ايؼبد ٘بساحشي  ٔي

 :  ٍضؼیت خطک یا هرطَب تَدى ّر هاُ 7جذٍل ضوارُ 

 ٔـخق ٔشعٛة ٚ يب خـه ؿبخق، ٔفبٞيٓ اػبع ثش وٝ سا ٞبيي  ٔبٜ سقذاد ثقذي ٔشحّٝ دس

َ ديـٟٙبدار  ثٝ ٚ ٔبٞب٘ي ا٘شمبَ دادٜ ػبخشٕبٖ ػضئيبر ديـٟٙبدار ٚ ٔمذٔبسي ؿذٜ ا٘ذ سا ثٝ ػذٚا

َ  دشداخشٝ آٟ٘ب سحّيُ  (.9ٚ  8ؿذ )ػذٚا

داساي  وٝ اػز ثٟشش ػبخشٕب٘ي ٞبي  ٔؼٕٛفٝ ٔبٞـٟش  الّيٕي ؿشايظ دس وّي، عٛس ثٝ
 ثش ٞبآٖ ثيٗ فبكّٝ ثبيذ ٞبػبخشٕبٖ ثيٗ فبكّٝ ثب دس ساثغٝ ٚ ثبؿٙذ فـشدٜ ٚ ٔششاوٓ ثبفز

 داؿشٝ ػٙٛثي -ؿٕبِي ػٟز ثبيذ ػبخشٕبٖ ٌيشي ِحبػ ؿىُ اص. ؿٛد سقييٗ ػبيٝ اػبع

 حذالُ ثٟشٜ ٌيشي أىبٖ سب غشثي ثبؿذ – ؿشلي ػٟز دس س ثّٙذسش ػبخشٕبٖٔحٛ يقٙي ثبؿذ،
دس  ٔؼبحشي ثبيذ ٞبدٙؼشٜ اثقبد. ٌشدد فشاٞٓ ػبَ ٌشْ ٔٛالـ دس خٛسؿيذ سبثـي ا٘شطي اص

 ديٛاسٞبي ػبخشٕب٘ي ٔلبِح. ثبؿذ داؿشٝ سا ػبخشٕبٖ ٕ٘بي ٔؼبحز دسكذ 25 سب 15 حذٚد

 پاراهترّای اقلیوی

ي
فرٍردی

ت 
ط

اردیثْ
 

خرداد
 

تیر
هرداد 

ضْریَر 
 

هْر
ى 

آتا
 

آرر
ی 

د
ي 

تْو
سفٌذ 

ا
 

ٛا  - - * - - - - - - - - - H1 ضشٚسر ػشيبٖ ٞ

 - - * - - - - - - - - - H2ٔغّٛة ثٛدٖ ػشيبٖ ٞٛا 

 - - - - - - - - - - - - H3ضشٚسر ٔمبثّٝ ثب ثبساٖ 

ضشٚسر ا٘جبؿز ٌشٔب دس ػذاس 
ب   A1ٙث

* * * * * * 
* * * - * * 

ٛاي آصاد  خٛاة ؿجبٝ٘ دس ٞ
A2 

- * * * * * - - - - - - 

 - * * * - - - - - - - - A3ػشد ٞبي ٔـىُ ٔبٜ



 

 

 

 

  11 ٞبي ؿٟش ٔبٞـٟش ثب ؿشايظ صيؼز الّيٕي ثشسػي ا٘غجبق ٔقٕبسي ػبخشٕبٖ

 

 ٕٞچٙيٗ ٚ ثبؿذ ػبفز8 اص ثيؾ سأخيش صٔبٖ ثب ٚ ٍيٗػٙ ثبيؼشي ٞبثبْ ٚ خبسػي ٚ داخّي
 .ٔي ثبؿذ الصْ اص ػبَ ٔب2ٜ عي دس آصاد فضبٞبي دس خٛاثيذٖ ثشاي ٔحّي

 (1365-95: پیطٌْادّای هقذهاتی هؼواری ضْر هاّطْر )8جذٍل ضوارُ 

 پیطٌْادّا ٍضؼیت گرهاییّای ضاخص

H1 H2 H3 A1 A2 A3 
 یهاّاً -یهؼوارهقذهاتی پیطٌْادّای 

1 1 0 11 5 3 

 ؿيٜٛ اػشمشاس ػبخشٕبٖ

   10-0  

ٔشذاد -1 1  غشثي -يؿشل عَٛ ػبخشٕبٖ دس ا
   

12-
11× 

12-
5 

   
4-
0× 

 ٔقٕبسي فـشدٜ ثب حيبط -2 2

 ٞبفضبي ثيٗ ػبخشٕبٖ

11  ٚ
12 

 ٔؼٕٛفٝ ٌؼششدٜ ٚ ثبص ثشاي اػشفبدٜ اص حيبط -3 3    

٘ٙذ ثبال -4 4     10-2  اص ثبد ػشد ٌشْ ػشفبدٜؿشط اٝث  -ٔب

 ٔؼٕٛفٝ فـشدٜ -5 5     0ٚ  10

ٛا دس ػبخشٕبٖ  ػشيٖب ٞ

12-3    
 ٞٛادآئ ٔٙفشد ثشاي اػشفبدٜ اص وٛسٖا ٞبي بقاس -6 6  

2  ٚ1×   
5-0 

12-6× 

  7 
ي ػشيٖب ٞٛاٝث ٞٓ ٞبي بقاس -7 ٛالـ  چؼجيذٜ ٚ ديؾ ثٙي ٝث عٛس ٔٛلز دس ٔ

 ِضْٚ
0 

12-
2 

  

 ػشيٖب ٔحؼٛع ٞٛا الصْ ٘يؼز -8 8     0ٚ  1

 ٞبدٙؼشٜ

ٛثي80سب  40ثضسي ٞبي دٙؼشٜ -9 9 0  0ٚ  1   ٛاسٞبي ؿٕبِي ٚ ػٙ  % دي

  
12  ٚ
11× 

 %20سب  10ثؼيبس وٛچه ٞبي دٙؼشٜ -10 10 0ٚ  1 

ش ّيٝ ؿشايظ دٍي  %40سب  20ٔشٛػظ ٞبي دٙؼشٜ -1 11 ×و

ٛاسٞب  دي

ٛاسٞبي -12 12   2-0   ٛسبٜه، ػج دي  صٖٔب سبخيش و

       

ٍيٗ -3 13   ×12-3   ٛاسٞبي ػٙ  داخّي ٚ خبسػي -دي

 ٞبػمف

 فبيك حشاسسي -ػجهٞبي ػمف -14 14   5-0  

ٍيٞبي ػمف -5 15   ×12-6    ػبفز 8صٔبٖ سبخيش ثيؾ اص ٗ، ػٙ



 

 

 

 

02  ٝ67سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي ـ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

  1365-95طی دٍرُ آهاری  ضْر هاّطْر: پیطٌْادّای جسئیات هؼواری 9جذٍل ضوارُ 

ٛاي آصاد ٛاة ؿجبٝ٘ دس ٞ  خ

ٔيٗ  -6 16  ×12-2    ٛاة ؿج٘بضشٚسر سب  ٝفضب ثشاي خ

 ز اص ثبساٖؽحفب

 ؿذيذثبسٖا  دس ثشاثشحفبعز ضشٚسر  -17 17   12-3  

 شاخص يضعیت گرمایی
اد در مًرد جسئیات ساختماوی  H1 H2 H3 A1 A2 A3 پیشُى

1 1 0 11 5 3 

، وًرگیر، پىجرٌ  يسعت ريزٍو

  0و  1   
0 1 

ًبی% مساحت 84تا 44يسیع:  -1  دیًارَای شمالی ي جى
12-1× 

2 

 مساحت دیًار %44تا  25متًسط:  -2   5-2   

 مساحت دیًار %25تا  15کًچک:  -3 3   10-4   

 ×11و  12   
 مساحت دیًار %24تا  14بسیار کًچک:  -4 4 ×3-0 

 دیًارت % مساح44تا  25متًسط:  -5 5 12-4 

 محل ريزوٍ

12-3     
 6 

ٍب باد ي در ارتفاع  در دیًارَای شمالی ي جىًبی، ري -6

 بدن اوسان

    ×1و  2
5-0 

12-6× 

 در دیًارَای داخلی ویس تعبیٍ شًد. -مثل باال -7 7 
 

12-

2 
   

 ت ريزوٍظحفا

 خًرشید محفًظ وگٍ داشتٍ شًد.از اشعٍ مستقیم  -8 8 2-0     

 در مقابل باران حفاطت شًد. -9 9    12-2  

 َاي کف دیًارَا

 ظرفیت گرمایی کمسبک،  -14 14   2-0   

 ساعت زمان تاخیر 8بیش از  ،سىگیه -1 11   ×12-3   

 َاسقف

12-10   
 ديجدارٌٌ ي سطح مىعکس کىىد ،سبک -12 12   2-0

 بىدی خًب عایق، سبک -13 13   ×12-3



 

 

 

 

  13 ٞبي ؿٟش ٔبٞـٟش ثب ؿشايظ صيؼز الّيٕي ثشسػي ا٘غجبق ٔقٕبسي ػبخشٕبٖ

 

 جذیذ: ٍ قذین تافت ضکل ٍ جْت در هاّطْر ضْر دهای اقلیوی خصَصیات تأثیر

 دادٜ إٞيز وٕشش خٛسؿيذي سبثؾ صٚايبي ثٝ وٝ ايٗ دِيُ ثٝ ذيٓل ثبفز ثشسػي دس-
 اص لؼٕز يه دس سٚص ػبفبر سٕبْ دس ثٛد٘ذ دشاوٙذٜ حيبط اعشاف دس ٞباسبق ٔقٕٛالً ٚ ؿذ ٔي

 دس دبسأشش ٟٕٔششيٗ دٔب وٝ ٔبٞـٟش الّيٕي ؿشايظ ثٝ سٛػٝ ثب ٚ داسد ٚػٛد سبثؾ ػبخشٕبٖ
 وٝ ايٗ دِيُ ثٝ ٕٞچٙيٗ. اػز ٟٔٓ ثؼيبس بُٔف ايٗ اػز الّيٕي آػبيؾ فذْ ايؼبد

 فذْ ؿشايظ دس سعٛثز ٚػٛد اص ػبوٙيٗ ؿذ٘ذ ٔي ػبخشٝ صٔيٗ اص وٕي اسسفبؿ ثب ٞبػبخشٕبٖ

 إٞيز ثيـشش الّيٓ ثب ٕٞؼبص ٔقٕبسي اكَٛ ثٝ ٔبٞـٟش ػذيذ ثبفز دس .داس٘ذ لشاس آػبيؾ
 عشاحي سبثؼشبٖ دس ثؾسب ػزة وٕششيٗ ٞذف ثب ٞبػبخشٕبٖ ٌيشي ػٟز ٚ ؿٛد ٔي دادٜ
 (.2ؿٛد )ؿىُ ٔي

 
 هاّطْر جذیذ ضْرتافت  b،  قرارگیری ساختواى در تافت قذین :a: 2ضوارُ ضکل

 

 

 

   ×0و  9

5-0 

 ساعت زمان تاخیر 8بیش از  ،سىگیه -4 14   ×12-6

 فضای خارجی

 فضا برای خًابیدن در فضای آزاد -5 15  ×12-1    

 تدارکات کافی برای رد کردن آب باران -16 16    12-1  



 

 

 

 

04  ٝ67سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي ـ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

 جذیذ ٍ قذین تافت در ّاساختواى تام ٍضؼیت

 ايٗ سش لذيٕي ا٘ٛاؿ ثبْ ٚ اػز ٔؼغح ٞبآٖ وّيٝ ػمف ا٘شخبثيٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٗ اص
 ثب ايٗ وٝ ؿذ ٔي دٛؿيذٜ ٌٛ٘ي ليش ثب يب ٘شْ آػفبِز ثب يب ػيٕبٖ ثب ٌزؿشٝ دس ٞبػبخشٕبٖ

 دس ؿذٖ ػبسي ٚ ليش ثٝ ٔٙؼش ػبَ اص ٔبٜ 7 اص ثيؾ دس سبثؾ ؿذر ٚ ٞٛا ٌشٔبي ثٝ سٛػٝ
 ثيؾ سِٛيذ فّز ثٝ ٘يض لذيٓ ثبفز دس ٞبػبخشٕبٖ ثبْ دس آػفبِز اص اػشفبدٜ. ؿذ ٔي ٞب٘بٚداٖ

 اص ػذيذ ٞبي ثبفز ػبخشٕبٖ ثبْ دس اخيشٞبي بَػ دس. ٘يؼز ٔٙبػت سبثؼشبٖ دس ٌشٔب حذ اص
 ٚ داؿشٝ ثشاق ػغحي وٝ وٙٙذ ٔي اػشفبدٜ آِٛٔيٙيٛٔي دٛؿؾ ثب ايضٌٚبْ يب ٚ ػبدٜ ايضٌٚبْ

 ٘ٛؿ وٝ حبِي دس وٙذ ٔي ٔٙقىغ سا آٖ ثيـشش صيشا اػز وٕشش آٖ دس خٛسؿيذي ا٘شطي ػزة
 آٖ ٌشٔبيؾ ٚ داخّي فضبٞبي ثٝ آٖ ا٘شمبَ ٚ خٛسؿيذي ا٘شطي ػزة دس آٖ ي سيشٜ ٚ ػبدٜ
 (.3ثبؿذ)ؿىُ  ٔي  ٔٛطش

 

 )ػکس:ًگارًذُ( هاّطْر در تافت جذیذ ضْر b،  در تافت قذین ٍضؼیت تام :a 3ضوارُ ضکل

 جذیذ ٍ قذین تافت در ّاساختواى دیَارّای ضخاهت

 ٌشْ ثؼيبس سا ٞبػبخشٕبٖ خبسػي ػغٛح سبثؼشبٖ فلُ عي ٔٙغمٝ دس آفشبة ؿذيذ سبثؾ
 ؿٛد ٔي ٔٙشمُ ػبخشٕبٖ داخُ ثٝ خبسػي ديٛاسٞبي دس ؿذٜ ايؼبد حشاسر ايٗ وٝ وٙذ ٔي

 حشاسسي ؽشفيز ٚ ػٍٙيٗ ٔلبِح ثب سا ٞبديٛاسٜ ثبيذ ٔؼئّٝ ايٗ سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ثشاي
 ضخيٓ. اػز ٔفيذ حشاسسي فبيك ٚ ثشٗ ػًٙ، آػش، اص سشويجي ٔٙؾٛس ثشاي ػبخز ٔٙبػت

 آػبيؾ ٚ ثٙب داخُ ثٝ ثيشٖٚ ػشٔبي ٚ ٌشٔب ا٘شمبَ ؾوبٞ ػجت ٌشْ ٔٙبعك دس ديٛاس ثٛدٖ
-ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٗ ديٛاس ضخبٔز ٘ؾش اص (.14: 1389 ٌٛسا٘ي، سػشٓ ٚ أيذٚاس) ؿٛد ٔي آٖ دس ثيـشش

 ػب٘شيٕشش 35-50 ثيٗ سش ضخيٓ ديٛاسٞبي داساي لذيٓ، ثبفز دس ٞبٕ٘ٛ٘ٝ ؿذٜ ثشسػيٞبي 
 دس أش ايٗ وٝ ثبؿذ ٔي حبيُ يٛاسد ثشاي ٔشش ػب٘شي 20-35 حذٚد ٚ ثبسثش ديٛاس ثشاي

 ػذيذسش ٘ٛؿ دس ِٚي. ثبؿذ ٔي ٔٛطش ػبخشٕبٖ داخُ ثٝ صيبد ٌشٔبي ٚ ػشٔب ا٘شمبَ اص ػٌّٛيشي



 

 

 

 

  15 ٞبي ؿٟش ٔبٞـٟش ثب ؿشايظ صيؼز الّيٕي ثشسػي ا٘غجبق ٔقٕبسي ػبخشٕبٖ

 

 ٚ ؿذٜ وٕشش افمي ٚ لبئٓ ؿٙبطٞبي اص اػشفبدٜ دِيُ ثٝ ديٛاسٞب ضخبٔز ٞبػبخشٕبٖ ٘ٛػبص ٚ
 وبٞؾ حبيُ ديٛاسٞبي دس ٔشش ػب٘شي 15 حذٚد ٚ ثبسثش ديٛاسٞبي دس ٔشش ػب٘شي 22-25 ثيٗ

 اص ثيؾ حبيُ ديٛاسٞبي ضخبٔز ٚ ػب٘شيٕشش 35 اص ثيؾ ثبسثش ديٛاسٞبي ضخبٔز. اػز يبفشٝ
 ؿٛد. ٔي ؿبُٔ سا ٔٛاسد دسكذ 50 حذٚد ٔؼٕٛفبً وٝ اػز ٔشش ػب٘شي 20

 جذیذ ٍ قذین تافت در ّاساختواىّای پٌجرُ

 ؿشايظ ايؼبد ثش فالٜٚ ثضسي يخيّٞبي دٙؼشٜ. ثبؿذ ٔشٙبػت ثبيذ ٞبدٙؼشٜ وُ ٔؼبحز
 ٕٞچٙيٗ ٚ حشاسر ؿىُ ثٝ آٖ ا٘شمبَ ٚ سبثؾ دشسٛٞبي اص ثخـي ػزة ثب آػبيـي ٘بٔغّٛة

 سا ؿيـٝ دـز فضبي وٙٙذ ٔي فجٛس ؿيـٝ اص وٝ ٔؼشميٓ كٛسر ثٝ دشسٛٞب اص ثخـي ٚسٚد
 ٞٛاي فٛر٘ وٝ ثبؿذ عٛسي ثبيذ ٞبدٙؼشٜ ؿىُ. وٙذ ٔي سش ٌشْ سا آٖ ٚ دادٜ لشاس سأطيش سحز

-دٙؼشٜ. اػز وـيذٜ اؿىبَ اص ثٟشش ٔشثـ ؿىُ ٘ؾش ايٗ اص ثبؿذ حذالُ آٖ دسصٞبي اص آصاد

 ايٗ صيشا ؿٛد ٕ٘ي سٛكيٝ ػبخشٕبٖ ؿشق ٚ غشة دس ٔخلٛكبً ٌشْ ٔٙبعك ثشاي ثّٙذٞبي 
 .ؿٛد ٔي دسيبفز سا ا٘شطي ٔمذاس ثيـششيٗ ؽٟش اص ثقذ ٚ سبثـي ا٘شطي حذالُ ٞبكجح ٞبدٙؼشٜ

 اص ؿذٜ ٔٙقىغ ٘ٛس ٘فٛر وبٞؾ ٔٙؾٛس ثٝ ٚ سبثؼشبٖ دس آفشبة سبثؾ ثٛدٖ ؿذيذ ُدِي ثٝ
 ٔؼبحز. ٕ٘ٛد اػشفبدٜ وٛچه ٘ؼجشبًٞبي دٙؼشٜ اص ثبيذ داخّي، فضبٞبي ثٝ خبسػي ػغٛح

 ٘ٛؿ ا٘شخبة. ؿٛ٘ذ ا٘شخبة ٔشثٛعٝ ٕ٘بي ٔؼبحز دسكذ 25 حذٚد سٛا٘ذ ٔي ٞبدٙؼشٜ ايٗ
 ٚ سٚؿٗٞبي سً٘ اص ػبخشٕبٖ خبسػي ػغٛح دٛؿؾ دس ٔبٞـٟش ؿٟش الّيٓ دس ٔلبِح
 لشاس سبثؼشبٖ آفشبة ٔقشم دس وٝ خبسػي ديٛاسٞبي ٚ ثبْ ػغح دس خـٗ چٙذاٖ ٘ٝ ػغٛح
 اص اػشٙبة ٚ ٞبآٖ سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ٚ وٛچهٞبي دٙؼشٜ ثيٙي ديؾ. ؿٛد اػشفبدٜ داس٘ذ،
 چٙيٗ ثبالي دس ثبٖ يٝػب ٚػٛد اػجبس كٛسر دس) غشثي خلٛف ثٝ ٚ ؿشليٞبي دٙؼشٜ ايؼبد
 ٚ ؿذ ٔي ػبخشٝ ثضسي اثقبد ثب ٞبدٙؼشٜ ٔبٞـٟش ؿٟش لذيٓ ثبفز دس(. اػز اِضأي ييٞبدٙؼشٜ

 أب ؿذ ٔي اػشفبدٜ ٞٛا سٟٛيٝ ػٟز ؿذ ٔي اػشفبدٜ وٕشش ػشٔبيـي ٚػبيُ وٝ ايٗ فّز ثٝ
 اػشفبدٜ سثؼيب ٌشٔؼيش ٞبي ٔٙبعك ػبخشٕبٖ دس ػشٔبيـي ٚػبيُ وٝ ايٗ ثٝ سٛػٝ ثب أشٚصٜ

 .ؿٛد ٔي عشاحي وٛچه دٙؼشٜ اثقبد ٔبٞـٟش ػذيذ ثبفز دس ؿٛد ٔي



 

 

 

 

06  ٝ67سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي ـ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

 
 ًگارًذُ(از:  ّای ضْر هاّطْر) ػکس ساختواى ثاىیپٌجرُ ٍ سا: ًوایی از 4ضکل ضوارُ

 هاّطْر جذیذ ٍ قذین تافت در ّاساختواى سایثاى

 ٚ خٛسؿيذ ي اؿقٝ ٘فٛر وبٞؾ ػجت وٝ اي ٚػيّٝ ٞش ثٝ فبْ عٛس ثٝ ػبيجبٖ چٙذ ٞش
 اص ييٞبثخؾ ػبيجبٖ اص ٔٙؾٛس دظٚٞؾ ايٗ دس ِٚي ؿٛد ٔي ٌفشٝ ٌشدد ٔحُ دس ػبيٝ ايؼبد

 ديؾ ثبْ، آٔذٌي ػّٛ دٛؿيذٜ، ػشٞبي ايٛاٖ ٔب٘ٙذ ثبؿذ ٔي ا٘ذاص ػبيٝ وٝ اػز ػبخشٕبٖ
 اص وٝ آفشبة ٔؼشميٓ سبثؾ حشاسسي اطش. ثبؿذ ٔي ثبِىٗ ٚ ٞبػبخشٕبٖ ؿيشٚا٘ي ي ِجٝ آٔذٌي

 خبسػيٞبي ػبيجبٖ. اػز صيبد ثؼيبس وٙذ ٔي ٘فٛر ػبخشٕبٖ داخُ ثٝ ػبيجبٖ ثذٖٚٞبي ٜدٙؼش
 دٞٙذ، ٔي ساٜ داخُ ثٝ سا دٙؼشٜ ثٝ ؿذٜ سبييذ خٛسؿيذي ي اؿقٝ دسكذ 10 فمظ سً٘ سيشٜ
 دس وٙٙذ ٔي ٞذايز داخُ ثٝ سا خٛسؿيذي ي اؿقٝ اص دسكذ 70 سب 14 داخّيٞبي ػبيجبٖ أب

 ٘فٛر ػبخشٕبٖ داخُ ثٝ خٛسؿيذي ي اؿقٝ دسكذ 90حذٚد ػبيجبٖ اص اػشفبدٜ فذْ كٛسر
 ٚيظٜ إٞيز ػٙٛثيٞبي دٙؼشٜ سٚي ثش ػبيجبٖ اص اػشفبدٜ (.102: 1385 ٔحٕذي،) وٙذ ٔي
 خٛسؿيذ سبثؾ ػبفبر ٚ صاٚيٝ دِيُ ثٝ ػبخشٕبٖ غشثي -ؿشليٞبي ػجٟٝ صيشا داسد اي

 ٞبدٙؼشٜ ثبؿذ ٕ٘ي ٕٔىٗ ٘يض فٕيك ثؼيبسٞبي ػبيجبٖ ٚػٛد ثب داخّي فضبٞبي حشاسر وٙششَ
 ٔٛطش خٛسؿيذ سبثـي ا٘شطي سبٔيٗ دس وٝ آٖ اص ثيؾ ؿٕبَ ػٕز دس ثٙب يهٞبي ثبصؿٛيي ٚ

 ثٝ ٚ وبٞؾ ثب ثٙبثشايٗ. ٔٛطش٘ذ داخّي فضبي دس ٞٛا عجيقي ي سٟٛيٝ ي صٔيٙٝ دس ثبؿذ
 ػٙٛثيٞبي دٙؼشٜ ثشاي ثبيذ ٞبػبيجبٖ ػبخشٕبٖ غشثي -ؿشلي ثبصؿٛٞبي سػب٘ذٖ حذالُ

 (.Boolt,2008:44) ٌيش٘ذ لشاس سٛػٝ ٔٛسد
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ثٝ ثشسػي ٚضقيز ػبيجبٖ  10حبَ ثب سٛػٝ ثٝ آٖ چٝ ثيبٖ ٌشديذ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ػذَٚ 
 ؿٛد. دشداخشٝ ٔيؿٟش ٔبٞـٟش ٞبي ا٘شخبثي دس  ػبخشٕبٖ

 ضْر هاّطْر از سایثاى  ّای اًتخاتی : ترخَرداری ساختواى12جذٍل ضوارُ 

 جوغ درصذ ًذارد درصذ ددار سایثاى

 16 5/62 10 5/37 6 تافت جذیذ

 4 50 2 50 2 تافت قذین

 ػذيذ ٚ لذيٓ ثبفز دٚ دس ٞبي ا٘شخبثي ػبخشٕبٖ سٚي ؿذٜ ا٘ؼبْ ٔيذا٘يٞبي ثشسػي دس
 وٝ داسد ٚػٛد ٔٛسد چٙذ داس٘ذ، لذٔز ػبَ 30 ثبالي وٝ ييٞبػبخشٕبٖ دس فمظ ٔبٞـٟش

 اكّي ٕ٘بي ٞبػبيجبٖ ايٗ اغّت وٝ ٞؼشٙذ دٙؼشٜ سٚي شث ٔٙبػت فٕك ثب ػبيجبٖ داساي
 ٞبػبخشٕبٖ ثيشٚ٘ي ي دٙؼشٜ دس. وٙذ ٔي حفؼ آفشبة ٔؼشميٓ سبثؾ اص ٚ دٛؿب٘ذٜ سا ػبخشٕبٖ

 دس حميمز دس ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ايؼبد ػبيجبٖ ػيٕب٘ي لش٘يضٞبي اص اػشفبدٜ ثب ٞؼشٙذ ٔقبثش ثٝ سٚ وٝ
 ٘يض ٞبدٙؼشٜ ٘بٔٙبػت ٌيشي ػٟز ٚػٛد ثب حشي ػتٔٙبٞبي ػبيجبٖ ثب ٞبػبخشٕبٖ ٌٛ٘ٝ ايٗ

 آٖ دسٖٚ ثٝ آفشبة ٔؼشميٓ سبثؾ ٚسٚد اص ػٌّٛيشي ثب ػبخشٕبٖ دس سا ٔٙبػجي آػبيؾ ؿشايظ
 دس لجَٛ لبثُ ٚ ٘ٛػبص ٞبي ا٘شخبثي ػبخشٕبٖ دس ٔشبػفب٘ٝ وٝ اػز حبِي دس ايٗ. وٙذ ٔي ٟٔيب

 ثٝ ٞبآٖ ٞذف ثٙب ػبخز اثشذاي بٖٕٞ اص وٝ آٖ فّز ثٝ ٔبٞـٟش ػذيذ ٚ لذيٓ ثبفز دٚ
 دس حشاسسي آػبيؾ ايؼبد ثشاي ٌبصي وِٛش چٖٛ ٔىب٘يىي ي وٙٙذٜ خٙه ٚػبيُ وبسٌيشي
 سٛاٖ ٔي ٘ؾش ايٗ اص ٚ ٍ٘شديذٜ ٞبدٙؼشٜ سٚي ثش ػبيجبٖ ايؼبد ثٝ ي سٛػٝ اػز ثٛدٜ ػبخشٕبٖ

 لذيٕي، ثبفز سد وٝ ٔٛسدي دٚ ػض ثٝ ٔبٞـٟش ؿٟش ا٘شخبثي ٞبي ػبخشٕبٖ اص يه ٞيچ ٌفز
 داخّي ػبيجبٖ اص ٞبي ا٘شخبثي، ػبخشٕبٖ اص وٕي سقذاد دس. ٘ذاس٘ذ دٙؼشٜ ثشسٚي ٔٙبػت ػبيجبٖ

 اص ػٌّٛيشي دس صيبدي ٘مؾ وٝ وٙٙذ ٔي اػشفبدٜ اي دبسچٝ ٞبي دشدٜ ٚ وشوشٜ دشدٜ ؿىُ ثٝ
 وٙٙذ. ايفب ٕ٘ي ػبخشٕبٖ داخُ ثٝ آفشبة سبثؾ ٚسٚد
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 ًگارًذُ(از:  ّای ضْر هاّطْر) ػکس ساختواى ثاىیرُ ٍ ساپٌج: ًوایی از 5ضکل ضوارُ 

 در تافت قذین ٍ جذیذ ّاساختواىجْت استقرار 

يي وٝ ٞبسشيٗ ػٟبر اػشمشاس ػبخشٕبٖ اػز ثشاي ػبخشٕبٖ ػٟز ػٙٛة غشثي ٘بٔٙبػت
غشثي  -ػٙٛة ٔٙبػت سشيٗ ػٟز ٚ ػٟز ؿشق -داساي دٚ ٕ٘بي اكّي ٞؼشٙذ، ػٟز ؿٕبِي

ثٙبثشيٗ ٔٙبػت سشيٗ ػٟز اػشمشاس ػبخشٕبٖ دس ٔٙغمٝ ػٟز  ٟز اػز.٘بٔٙبػت سشيٗ ػ
 ؿشلي ػبخشٕبٖ اػز.  -ػٙٛة ٚ ثب وـيذٌي غشثي -ؿٕبَ

 هصالح ساختواًی تافت قذین ٍ جذیذ

اثضاس خٛثي ثشاي عشاحبٖ  ٞبرخيشٜ حشاسسي ٔلبِح ػبخشٕب٘ي ٚ سأخيش فبص حشاسسي آٖ
شاحي ػبخشٕبٖ ثبيذ فىغ اِقُٕ حشاسسي ديٛاسٞب ٚ (. ِزا دس ع1383 )ػقيذ٘يب، ثبؿذ ٔي الّيٕي

خٛسؿيذ عشح ؿٛد. ثبيذ ٔمذاس وؼت ا٘شطي ثش سٚي چٟبس ػغح  ثبْ خب٘ٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛلقيز
 ثبؿذ، ٔشٙبػت ثبؿذ.  ٔي ػبخشٕبٖ وٝ سٚ ثٝ چٟبس ػٟز ػغشافيبيي

ا٘شخبة ثبؿذ دس  ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ػضء ٔٙبعك ثؼيبس ٌشْ وـٛس ٔي
ٔلبِح ػبخشٕب٘ي سٛػٝ ثٝ ا٘شطي سبثـي فشاٚاٖ ٚ ػٌّٛيشي اص ٘فٛر آٖ ثٝ دسٖٚ فضبي داخُ 
 ضشٚسي اػز. اص ٟٕٔششيٗ فٛأُ سقييٗ وٙٙذٜ ي ٚيظٌي ٔلبِح دس چٙيٗ ٔٙبعمي حذاوظش

دٔبي سٚصا٘ٝ ٚ دأٙٝ ي ٘ٛػبٖ آٖ اػز ٔمذاس دشسٛ خٛسؿيذي ػزة ؿذٜ دس ديٛاس ٘يض، اص 
 شي اػز وٝ ثٝ ػٟز لشاسٌيشي ٚ سً٘ ػغح خبسػي ديٛاس ثؼشٍي داسد.فٛأُ ٟٔٓ ديٍ

ٚ  يخبسػ يٛاسٞبئلبِح د ٔبٞـٟشؿٟش  يثشا يحبكُ اص سٚؽ ٔبٞب٘ غيثش اػبع ٘شب
چٖٛ آػش، ثشٗ  يػبفز ثبؿذ. ٔلبِح 8اص  ؾيث شيثب سبخ ٗي٘ٛؿ ٔلبِح ػٍٙ اص ذيثب ٞبثبْ يداخّ
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ثٝ  يوٝ ثشا ياػز. اوٖٙٛ ثب ٔمذٔٝ ا ذئشش ٔف يػب٘ش 40سب  20ٔششاوٓ ٚ خـز ٔششاوٓ حذٚد 
ٔلبِح ثٝ وبس  يچٍٍٛ٘ يثٝ ثشسػ ذيٌشد بٖيث ٔبٞـٟشچٖٛ  ٌشٔي ٙبعكٔلبِح دس ٔ يشيوبسٌ

 .ٓيدشداص دظٚٞؾ ٔي ٗئٛسد ٔغبِقٝ دس اٞبي سفشٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ آيذ و وبس سفشٝ دس ثبفز لذيٓ ٔبٞـٟش ثٝ حؼبة ٔيٝ آػش فٕذٜ سشيٗ ٔلبِح ػبخشٕب٘ي ث
ؿٛد. دس ثبفز ػذيذ ٔبٞـٟش ٔقٕبسي ٕٞؼبص ثب الّيٓ  وبس ٌشفشٝ ٔيٝ ث ٞبدس ديٛاسٞب ٚ ػمف آٖ

سً٘ سٚؿٗ ٞبي ؿٛد ٚ اوظش ثبفز ػذيذ ٕ٘ب ػبخشٕبٖ اص ػًٙ وبس ثشدٜ ٔيٝ ث ثٝ ٌٛ٘ٝ اي فّٕي
 آػش فـبسي دس ديٛاسٞب ٚ اص ٞبي ا٘شخبثي ػبخشٕبٖدس . ؿٛد ػٟز ثبصسبثؾ ٔٙبػت اػشفبدٜ ٔي

كٛسر عبق ضشثي ٝ ث آػش ثب اػشفبدٜ اص سيش آٞٗ ٚ ٞبٕٞچٙيٗ ػمف آٖٜ ٚ ٕب اػشفبدٜ ؿذ٘
 ٌشفشٝ ؿذٜ آػش وبسٝ فٕذٜ سشيٗ ٔلبِح ث ٞبي ا٘شخبثي، ػبخشٕبٖ دس ؿذٜ اػز. ػبخشٝ ٔي

ثٝ ؿىُ  آػش ٚ ػبخشٝ ؿذٜ ا٘ذ اص آٞٗ 1365وٝ لجُ اص ػبَ  ٞبآٖ سش اػز وٝ دس ا٘ٛاؿ لذيٕي
 . وشدٜ ا٘ذ ٔيٞبي ا٘شخبثي اػشفبدٜ  ػبخشٕبٖٔلبِح ػمف عبق ضشثي ثشاي 

 

 ّای اًتخاتی ضْر هاّطْر  : ًَع هصالح تِ کار رفتِ در ساختواى11جذٍل ضوارُ 

 جوغ تیرچِ ٍ آجر آجر ٍ آّي جٌس هصالح

 20 8 12 تؼذاد

 100 40 60 درصذ

 

 تافت قذین ٍ جذیذدر  ّاکیفیت اتٌیِ ساختواى

دسكذ دس دٚ ثخؾ  45ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقذَ  9ٞبي ٘ٛػبص ثب  ػبخشٕبٖ ،12ثب سٛػٝ ثٝ ػذَٚ 
وٝ دس ايٗ ػب  ٞبي لذيٕي ثيـششيٗ فشاٚا٘ي سا داسد ٚ ػبخشٕبٖ ٔبٞـٟش ذيٚ ػذ ٓيثبفز لذ

دسكذ ٔٛاسد، وٕششيٗ  15ٔٛسد ٔقبدَ  3ثب ٘بْ ٔشٔشي ٚ سخشيجي آٚسدٜ ؿذٜ، ٞش وذاْ ثب 
 (.12 ذَٚثبؿذ )ػ فشٚا٘ي سا اص ِحبػ ويفيز ثٙب داسا ٔي
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 ضْر هاّطْراًتخاتی ّای  ساختواىکیفیت اتٌیِ کل : 12جذٍل ضوارُ 

 کیفیت

 اتٌیِ
 هرهتی قاتل قثَل ًَساز

تخری

 تی
 جوغ

 20 3 3 5 9 تؼذاد

 100 15 15 25 45 درصذ

 ی: ًگارًذگاى(ّا)یافتِ

 4ٛػبص، ٞبي ا٘شخبثي ٘ ٔٛسد اص ػبخشٕبٖ 7ثب سٛػٝ ثٝ سحميمبر كٛسر ٌشفشٝ دس ثبفز ػذيذ 

ٔٛسد  2لذيٓ  ٔٛسد ٘يض سخشيجي اػز. دس حبِي وٝ دس ثبفز 2سب ٔشٔشي ٚ  3سب لبثُ لجَٛ، 
 ٞبي ٔٛسد ٔغبِقٝ ٔشٔشي اػز. ٕ٘ٛ٘ٝ اص ػبخشٕبٖ 1ٔٛسد لبثُ لجَٛ ٚ  1٘ٛػبص 

 
      ضْر هاّطْر  یّای اًتخات از جٌس هصالح تِ کار رفتِ در ساختواى ییًوا: 6ضکل ضوارُ 

 ًتیجِ گیری

 ٚ( آثبٖ ٚ اػفٙذ) ػبَ اص ٔبٜ 2 سٚصٞبي دس ٞٛا حشاسسي ٚضقيز ٔبٞب٘ي ؿبخق دس -
 اص( آثبٖ ٚ ٟٔش ؿٟشيٛس، اسديجٟـز، فشٚسديٗ، اػفٙذ،) ػبَ اص ديٍش ٔبٜ 6ٞبي   ؿت ٕٞچٙيٗ

 اص( آرس ٚ ثٟٕٗ دي،) ػبَ اص ٔبٜ 3ٞبي ؿت ٚ سٚصٞب دس ٚ اػز، ثشخٛسداس ٔغّٛثي ؿشايظ
 .ثبؿذ ٔي ٌشْ ػبَٞبي   ٔبٜ ثميٝ ٚ ػزا ثشخٛسداس ػشد ٚضقيز

 دادٜ إٞيز وٕشش خٛسؿيذي سبثؾ صٚايبي ثٝ ايٙىٝ دِيُ ثٝ لذيٓ ثبفز ثشسػي دس -
 اص لؼٕز يه دس سٚص ػبفبر سٕبْ دس ثٛد٘ذ دشاوٙذٜ حيبط اعشاف دس ٞباسبق ٔقٕٛال ٚ ؿذ ٔي

  الّيٓ ثب ؼبصٕٞ ٔقٕبسي اكَٛ ثٝ ٔبٞـٟش ٘يض ػذيذ ثبفز دس. داسد ٚػٛد سبثؾ ػبخشٕبٖ
 ؿٛد. ٔي دادٜ إٞيز وٕشش
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 ايٗ سش لذيٕي ا٘ٛاؿ ثبْ ٚ اػز ٔؼغح آٟ٘ب وّيٝ ػمف ا٘شخبثيٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٗ اص -
 ثبْ دس. ؿذ ٔي دٛؿيذٜ ٌٛ٘ي ليش ثب يب ٘شْ آػفبِز ثب يب ػيٕبٖ ثب ٌزؿشٝ دس ػبخشٕبٟ٘ب
 وٙٙذ ٔي اػشفبدٜ ٙيٛٔيآِٛٔي دٛؿؾ ثب ايضٌٚبْ يب ٚ ػبدٜ ايضٌٚبْ اص ػذيذ ٞبي ثبفز ػبخشٕبٖ

 . اػز وٕشش آٖ دس خٛسؿيذي ا٘شطي ػزة ٚ داؿشٝ ثشاق ػغحي وٝ

 ؿٛد ٔي ثشدٜ ثىبس فّٕي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ الّيٓ ثب ٕٞؼبص ٔقٕبسي ٔبٞـٟش ػذيذ ثبفز دس -
 اػشفبدٜ ٔٙبػت ثبصسبثؾ ػٟز سٚؿٗ سً٘ٞبي ػًٙ اص ػبخشٕبٖ ٕ٘ب ػذيذ ثبفز اوظش ٚ

 اص ػبوٙيٗ ٔبِي سٛا٘بيي لذيٕي ٚػبصٞبي ػبخز دس اَٚ ٛيزاِٚ لذيٓ ثبفز دس أب. ؿٛد ٔي
 .ثٛد ثشخٛسداس ثيـششي إٞيز

ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛؿ الّيٓ ؿٟش ٔبٞـٟش ٚ اكَٛ ٔقٕبسي وٝ دس ػذَٚ ٔبٞب٘ي ثشاي ايٗ ٘ٛؿ 
 ٌشدد عشاحي يب ثبصػبصي ٔؼبوٗ عجك اكَٛ صيش ثبؿذ: ٌيشد، ديـٟٙبد ٔي الّيٓ دس ٘ؾش ٔي

 وـيذٌي ثب ٚ ػٙٛة -ؿٕبَ ػٟز ٔٙغمٝ دس ػبخشٕبٖ شاساػشم ػٟز سشيٗ ٔٙبػت -
 .اػز ػبخشٕبٖ ؿشلي -غشثي
 ديٛاسٞبي ٔلبِح ٔبٞـٟش ؿٟش ثشاي ٔبٞب٘ي سٚؽ اص حبكُ ٘شبيغ اػبع ثش -

 ٔلبِحي. ثبؿذ ػبفز 8 اص ثيؾ سبخيش ثب ػٍٙيٗ ٔلبِح ٘ٛؿ اص ثبيذ ٞبثبْ داخّي ٚ خبسػي
 .اػز ٔفيذ ٔشش ػب٘شي 40 سب 20 حذٚد ٔششاوٓ خـز ٚ ثشٗ ٔششاوٓ آػش، چٖٛ

ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛؿ الّيٓ ؿٟش ٔبٞـٟش ثٟشش اػز ػٟز ٕٞبٍٞٙي ٔؼبوٗ ٚ ؿشايظ  -
آػبيؾ حشاسسي ٚ ٕٞچٙيٗ سقذيُ ا٘شمبَ ؿشايظ ثحشا٘ي ٞٛاي خبسع ثٝ داخُ، فشْ ٔؼبوٗ 
ثٝ كٛسر سٛدش ٚ فـشدٜ ثبؿذ وٝ وٕششيٗ حؼٓ خبسػي سا دس ثشاثش ثيـششيٗ حؼٓ داؿشٝ 

 ثبؿذ. 

يي ثب فشْ ٌٙجذي ثٝ ػٟز اػشفبدٜ اص ػبيٝ ا٘ذوي وٝ ٔقٕٛال دس ٞبػشفبدٜ اص ػمفا -
آيذ وٝ ايٗ خٛد ٘يض ثبفض ايؼبد وٛساٖ دس اعشاف ػمف  يه عشف ػمف ٌٙجذي ثٝ ٚػٛد ٔي

 ؿٛد.  ٔي



 

 

 

 

22  ٝ67سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي ـ دظٚٞـي ػغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

 هٌاتغ 
 ُػٛاح ثٛٔي ٔقٕبسي ثش الّيٕي سبطيشار (، ثشسػي1389 ٌٛسا٘ي، اثشاٞيٓ، ) سػشٓ أيذٚاس، وٕبَ، -

 .1-20صاٞذاٖ،  كق  -اػالْ ػٟبٖ ػغشافيذا٘بٖ وٍٙشٜ چٟبسٔيٗػٙٛثي ثٙذسفجبع، 
(، سحّيّي ثش ؿشايظ صيؼز 1396فّيشضب، احٕذي، حٕضٜ، وشٔي، ٔخشبس، احٕذي، عبِت) ا٘شؾبسي، -

پصٍّطی  -ًطریِ ػلویالّيٕي ٚ دسػٝ سٚصٞبي ٘يبص ٌشٔبيـي ٚ ػشٔبيـي ؿٟش اػالْ آثبد غشة، 

 .1-21، كق 59، ؿٕبسٜ 21ػبَ  ریسی، هِجغرافیا ٍ ترًا
ٞبي الّيٓ ٌشدؿٍشي دس ؿٟشٞبي دأٙٝ  (، سحّيّي ثش دشب٘ؼي1396ُدٙبٞي، فّي، ػشبسي، فّيشضب، ) -

 .77-61كق  ،62، ؿٕبسٜ 21ػبَ  ،یسیر ٍ ترًاهِ ایجغراف یپصٍّط -یػلو ِیًطرػجالٖ، 
ٌيشي ٔقٕبسي  ٌش دس ؿٍُ فٛأُ ٔذاخّٝ (، ثشسػي1393) صادٜ، رويٝ، دٛسٔحٕذي، ٔحٕذسضب، ٘لشاهلل -

ًطریِ سٚػشبي وٙذٚاٖ اػشبٖ آرسثبيؼبٖ ؿشلي،  اي دس ٘ٛاحي سٚػشبيي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي: كخشٜ

 81-100، كق 49، ؿٕبسٜ 18، ػبَ ریسی پصٍّطی جغرافیا ٍ ترًاهِ -ػلوی
 سٟشاٖ ثٟـشي، ؿٟيذ دا٘ـٍبٜ ا٘شـبسار دْٚ، چبح ،تاد پٌاُ در آسایص (،1379) ٔحٕٛد، ساصػٛيبٖ، -
 .وـٛس ٞبي دٞيبسي ٚ ٞبؿٟشداسي ػبصٔبٖ ا٘شـبسار ،ضْری سثس فضای (،1383احٕذ، )  ػقيذ٘يب،  -
 ا٘شـبسار ؿٟشي، ٔجّٕبٖ ٚ فضبٞب عشاحي ،12 ػّذ ضْرداریْا، سثس کتاب (،1383) احٕذ، ػقيذ٘يب، -

 .وـٛسٞبي   دٞيبسي ٚ ٞبؿٟشداسي ػبصٔبٖ
 صيؼزٞبي   (. ؿبخق1392سي، ٟٔشاٖ. سمٛي، عيجٝ اِؼبدار، )وب كفبيي دٛس، ٔؼقٛد. ؿجبٖ -

هجلِ جغرافیا ٍ ترًاهِ ا٘ؼبٖ )ٔغبِقٝ ٔٛسدي: ؿٟش ؿيشاص(،  آػبيؾ اسصيبثي ثش ٔؤطش الّيٕي

 . 193-210. كق 2. ؿٕبسٜ 24، ػبَ ریسی هحیطی
ك الّيٓ ٚ (، اسصيبثي سغبث1393٘ؼت، ػبدار. كذالز صادٌبٖ، ٔحجٛثٝ، ) ؿٕيٞبفغبيي ٞٛؿٕٙذ، -

ًطریِ ٔقٕبسي ثبصاسٞبي لذيٓ ٚ ػذيذ ثبفز سبسيخي ؿٟش اكفٟبٖ ثب اػشفبدٜ اص ٔذَ ٔبٞب٘ي، 

 .59-74. ػبَ ؿـٓ ٚ ؿٕبسٜ ثيؼز ٚ ػْٛ. كق ضْری ٍ هٌطقِ ایّای هطالؼات ٍ پصٍّص
(، ثشسػي ا٘غجبق ٔقٕبسي ؿٟشٞبي اػشبٖ ػٕٙبٖ ثب ؿشايظ صيؼز الّيٕي. 1394وبٔيبثي، ػقيذ، ) -8

. دٚسٜ ػذيذ، ػبَ ػيضدٞٓ، پصٍّطی ٍ تیي الوللی اًجوي جغرافیای ایراى – صلٌاهِ ػلویف
 .323-338. كق 46ؿٕبسٜ 

 .دٙؼٓ چبح ا٘شـبسار فبساثي، ٍهؼواری، اقلین (،1387 ) وؼٕبيي،ٔشسضي، -
 .دْٚ چبح سٟشاٖ، دا٘ـٍبٜ ا٘شـبسار ،کارتردی َّاضٌاسی ٍ آب (،1385حؼيٗ، ) ٔحٕذي، -
(، اطشار الّيٓ ثش ٔقٕبسي ػٙشي ٚ ٔذسٖ ؿٟش اسان، 1390يٙي، فجبع. ّٔىي، فّيشضب، ) ّٔه حؼ  -

 155-133.  كق 11 ؿٕبسٜ ،هحیط آهایص جغرافیایی ًاهِ فصل
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