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ٗ ٖ اس ًماط بادخ٘ش اٗزاى ،هٌغمٔ س٘نتاى است ٍ ٍسش باد در اٗي هٌغمِ تأث٘ز فزاٍاًاٖ باز رٍٕ
ساختٍساسّإ رٍستاٖٗ گذاشتِ ٍ الگَّإ هٌحصزبِفزدٕ را اٗجاد کزدُاسات .خارخاًاِّاإ
ساختِ شدُ تَسظ هعواراى بَهٖ س٘نتاى ٗ ٖ اس الگَّاٖٗ ّنتٌد کِ درجْات تعادٗل اٍضاا
جَّٕ بِ خصَص سزعت جزٗاى باد در هعوارٕ بَهٖ اٗي هٌغمِ ش ل گزفتِ اًد .تاکٌَى تحم٘ماتٖ
در هَرد شٌاخت اثز خارخاًِ بز ه٘شاى سزعت باد ٍ شزاٗظ بٌْ٘ٔ آى در هن ي باَهٖ س٘ناتاى
اًجام ًگزفتِ است؛ اساٗي رٍ اٗي همالِ ه٘شاى سزعت باد را در داخل فضاإ هنا ي باَهٖ دارإ
خارخاًِ اًداسُ گ٘زٕ ٍ شزاٗظ آساٗش اًناًٖ را با فضإ هشابْٖ کِ بدٍى خارخاًِاست ،هماٗنِ
کزدُ ٍ بًَِعٖ دًبال بٌِْ٘ تزٗي سزعت باد درجْت دست٘ابٖ بِ آساٗش حزارتٖ ساکٌاى هن ي
بَهٖ س٘نتاى بَدُاست .در همالٔ حاضز اس رٍش پضٍّش اًداسُگ٘زٕ ه٘داًٖ بز رٍٕ دٍ گًَِ اتاق
کاهالً هشابِ دارإ خارخاًِ ٍ بدٍى خارخاًِ ٍ ّوچٌ٘ي ًمغِإ بِعٌَاى هبٌا در ب٘زٍى بٌاا ،عاٖ
گزم تزٗي رٍسّإ سال در ت٘ز  ٍ 1398با فَاصل سهاًٖ  3ساعتِ استفادُ شدُاست ٍ بزإ تحل٘ل
دادُ ّا اس رٍش آهار تَص٘فٖ تَسظ ًزم افشار اِکنِل استفادُ شدُاستٗ .افتِ ّإ تحم٘اك ًشااى
دادُ است کِ با تَجِ بِ بزّن کٌش سزعت جزٗاى باد ٍ دهاإ ّاَا بازإ رسا٘دى باِ آسااٗش
حزارتٖ ،در دهإ کوتز اس  32/5درجِ ،جزٗاى َّا تأث٘ز هثبت ٍ در دهإ ب٘شتز اس آى اثز هٌفاٖ
بز آساٗش حزارتٖ دارد؛ حال آً ِ هغابك با تحل٘ل دادُ ّإ ه٘داًٖ ،ه٘اًگ٘ي دهإ َّا در فضإ
ب٘زٍى ٍ اتاق بَهٖ بدٍى خارخاًِ در تابنتاى ب٘ش اس  32/5درجِ ساًتٖ گزاد است ٍ جزٗاى بااد

کل٘د ٍاصُّا:

در اٗي دٍ ه اى اثز هٌفٖ دارد؛ در حالٖ کِ در اتاق دارإ خارخاًِ ،دها در توام ساعات شباًِرٍس

خارخاًِ ،بااد ،دهاإ ّاَا ،هنا ي

سٗز  30درجِ ساًتٖ گزاد است ٍ جزٗاى َّإ حدٍد  1هتز بز ثاًِ٘ در اٗي فضا اثز بن٘ار هثبتٖ بز

بَهٖ ،س٘نتاى.

آساٗش افزاد داشتِاست.

* نویؿنسه مؿئول :زوشط اثوالفضل حیسضی
دؿز الىشطونیهabolfazlheidari@uoz.ac.ir :
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همدهِ
فهم چكمم گیمط ایطانیمبد زض ظنمسگر زض ایم ؾمطظمی
ذكه حبنل هعاضاد ؾبل سؼطثه انسوظی زض ایم الیمیم
اؾز .آنچه نكمبن نجمون نمبزض ایطانیمبد اؾمزت ؾمبذش
سمسنر زضذكبد زض اوضبع ثؿیبض ؾمرز جیعمر اؾمز
(ثیعلر 1و هبضوضؾ 2ت  .)19 :1392یىر اظ دسیمسه همبی
الییمر مهم زض ایطاد «ثمبز» اؾمز ومه اظ دبضامشطهمبی
ثؿیبض نبدبیساض آة و هوایر ثوزه و ثؿشه ثه قمطای آة و
هوایر هط منطمه سغییط مرونس (ومبننییؿم 3ت :1389
 .)28ایطانیبد ظیؿشگبههب ضا چنبد ػهمز زازهانمس ومه اظ
ثبز زض امبد ثبقنس و همظمبد ثشواننس ثه ضوـهمبی ویمػه
نیمطوی آد ضا ثگیطنمس .اهمیممز ثمبز زض مطس و ؾممبذز
محممی مؿممىونر اظ زیطثممبظ ممموضز سوػممه ثمموزهاؾممز
4
ثه وضیوه اضؾطو چهبض لطد لجلاظمیالز و ویشطوویوؼ
یه لطد لجلاظمیالز اظ ضوـ اؾشفبزه اظ ثبز زض معممبضی
نحجز وطزهانس (لیعهنویت .)5 :1391
یىممر اظ نمممبد ثممبزذیع ایممطادت منطمم ؾیؿممشبد اؾممز
(ذؿطویت  .)3 :1389مطبلعبر ثؿمیبضی ثمبز ؾیؿمشبد
موضوع انیر ثطضؾمر دمػوهفهمبی ثمرقممبضی لمطاض
گطفشه اؾز .زض ای میبدت ثطذر مطبلعمبر ثمه قمنبذز
ویػگرهبی آمبضی ثبز ؾیؿمشبد چمود :قمسرت فطاوانمر
ولوعت مسر وظـ ثبز دطزاذشه انس زض حمبلر ومه ثرمف
زیگممطی اظ مطبلعممبر نمممف ثممبز ؾیؿممشبد زض ایؼممبز
فطؾبیف ثمبزی یمب سمواد ثمبلمون ایم ثمبز زض ضاثطمه ثمب
اؾشفبزه اظ انطغی نو ضا موضز ثطضؾر لطاض زازهانس اظػمی
ای مطبلعبر مر سواد ثمه وبویمبنر ()1374ت هبزضثمبزی
()1379ت گنمممممسمىبض ()1385ت گنمممممسمىبض ()1388ت
عییؼبنر و ضئیؽ دموض ()1390ت ذؿمطوی و نرمطی دموض
( )1391و دوزینه و همىبضاد ( )1397اقبضه زاقمز .زض
وشبة «ػغطافیبی سبضید ؾیؿشبدت ؾفط ثب ؾمفطنبمه همب»
1. Elizabeth Beazley
2 . Michael Harverson
3. Holger Koch-Nielsen
4. Marcus Vitruvius Pollio
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اقبضه قسه اؾز وه اگمط لمطاض ثبقمس ثمه ؾمطظمینر نمب
«ممیىزِ ثبز» ا الق قوزت منبؾت سط اظ ایبلز ؾیؿمشبد
دیممسا نرواهممس قممس .وظـ ای م ثممبز انؿممبد ضا سممب حممس
فطؾوزگر اعهمبة نبضاحمز ممر ونمس اظ مطد زیگمطت
وظیسد ای ثبز زض ؾیؿشبد یه نوع نعمز اؾزت چمود
وه گطمبی ؾیؿشبد ضا سرفیف مرزهس .ثمسود ایم ثمبز
ظنسگر زض سبثؿشبد مهیجز ثعضگمر اؾمز (مىممبهود5ت
 .)387 :1378وظـ ثبزهبی قممبلر و قممبلغطثمر زض
مبه هبی گط ؾبل دسیسه ای ثه نب ثبزهمبی  120ضوظه ضا
ثه وػوز مر آوضز (فبضلنیب و همىمبضادت  )7 :1390ومه
مشوؾ ؾطعز ای ثبز زض قهط ظاثل حمسوز  9مشمط ثمط
طبنیه اؾز (عیویت ثبغجبنرت  .)1 :1392ػسول قمبضن 1
میبنگی ؾطعز ثبز ثه سفىیه مبه ضا زض ایؿمشگبه ظاثمل
ر زوضن آمبضی  1996-2005و قمىل قممبضن  1نیمع
گیجبز ای ایؿشگبه ضا نكبد ممرزهمس (فمطعظازه و ضاظیت
 .)28 :1390ؾطچكم ای ثبز اظ فالر دبمیط و نحبضی
هطار ثوزه و اظ ؾمطحس قمطلر افغبنؿمشبد واضز منطمم
ؾیؿشبد مرقوز (ضفبهرت  .)7 :1378ذؿطوی ()1387
نیع عیز وظـ ثبزهبی قمبل سب قمبلغطة زض ؾیؿشبد
ضا حبنل سضبز فكبض هوا ثی وبنود وممفكمبض موؾممر
مؿمشمط زض ػنموة ایمطاد و دبوؿمشبد و مطاومع دطفكممبض
زضیبی ذعض سب آؾیبی میبنه و قمبل افغبنؿشبد ممرزانمس
(حمیسیبددوض و همىبضادت .)84 :1395

5. McMahon, S. H.
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جدٍل  .1ه٘اًگ٘ي سزعت باد بِ تف ٘ک هاُ در اٗنتگاُ سابل عٖ دٍرٓ آهارٕ ()1996-2005
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ش ل  .1گلباد شْزستاى سابل
(منجع :معمبضیبد و همىبضادت )1396

وظـ ثبز زض منطمم ؾیؿمشبدت سمثطیط فطاوانمر ثمط ضوی
معمممبضی و مؿممى ضوؾممشبیر گصاقممشه و الگوهممبی
منحهطثهفطزی ضا ثهوػوز آوضزه اؾز .معمبضی ثومر زض
ای منطمه مبننمس همط منطمم زیگمط مشمثطط اظ قمطای
الییمر و فطهنگر آد منطممه اؾمز (حیمسضیت :1394
 .)3اػطای ضوـهبی منبؾت زض طاحر ؾمبذشمبد ومه
ثب الیمیم محیمر و منطممهای هممبهنگر زاقمشه ثبقمست
همواضه موضز سوػمه معممبضاد ثمومر منطمم ؾیؿمشبد
لطاضگطفشه و سوػمه ثمه نیطوهمبی جیعمر و ظوالنبدمصیط
همچود ثبز اظ زیطثبظ زض ای منطمه معمول ثموزهاؾمز.
اؾشفبزه اظ نیطوی ثبز زض ؾبذشمبد ؾجت نطفهػویر زض

مهطد ؾوذز و مهم سط اظ آد اضسمبی ویفیز آؾبیف و
ثهساقمممز محمممی همممبی مؿمممىونر و ؾمممبلمؾمممبظی
محی ظیؿز ممرقموز (میطلطفمر و همىمبضادت :1391
.)39
سممثطیط ثبزهممبی  120ضوظن ؾیؿممشبد زض سعممسیل قممطای
گطمبی منطمه سب حسی اؾز وه ثط ػهزگیطی وبلجسی
ؾىونشگبههبی ظاثل ثه نحموی سمثطیط گصاقمشهاؾمز ومه
امىبد هسایز ػطیبد ثبز ثه زاذل منبظل مؿمىونر ضا اظ
طیك ثبزگیطهمبیر موؾمو ثمه «وُیَمه »1سمثمی ونمس
1. Kolak
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(فبضمملنیممب و همىممبضادت  .)7 :1390معمممبضاد ثممومر
ؾیؿشبد ثب اػطای ضاهحلهبیر ػبلت و مؤطط وه ثعضبً زض
نوع ذوز ثر نریط هؿشنست قمطای ؾمرز و آظاضزهنمسن
الییمر و آة وهوای ذك ضا مهبض وطزه و اظ ای قطای
سعسیل قسه ثه ثهشطی وػه زض ایؼبز محیطمر آؾموزه و
مشعممبزل زض ؾممىونزگممبه ذمموز اؾممشفبزه وممطزهانممس.
ذبضذبنه1هب یىر اظ عنبنطی هؿشنس وه ثطای ممبثیمه یمب
سعسیل اوضبع ػوّی زض معمبضی ثومر ای منطمه لحمب
قممسهانممس (زاو یممت و آشضؾممبت  .)6 :1388معمبضیممبد و
همىبضاد ( )1396عنبنمط مهمم و سثطیطگمصاض ثمط سهویم
جیعمممر زض معممممبضی ثمممومر ؾیؿمممشبد ضا زیواضهمممبت
ؾمفهبی گنجسی و همواوفهمب معطفمر ومطزه و ثیمبد
مرزاضنس وه ثطای سعسیل زمب و اؾمشفبزن ثهشمط اظ انمطغی
ثممبز زضػهممز ذنممهوممطزد فضممبی زاذممل زض دكممز
هواوفهبیر وه زض زیواض ػجه قمبلغطثر مؿى لطاض
گطفشمهاؾممزت ثممب انجبقممش سمموزههممبی ذممبض موؾممو ثممه
«ذبضذبنه» زض لؿمز ثیطونر اسبق و ػیوی همواوفهمب
اظ گطمبی هوای ا طاد وبؾمشه و محمی ذنىمر ایؼمبز
مرقسهاؾز (معمبضیبد و همىبضادت .)27 :1396
دؽ اظ ولوع ذكهؾبلر و ثهزنجبل ثطوظ دسیسن وفبد و
افعایف ضیعگطزهب وه زض نوع ذوز مرمب طار ظیمبزی ضا
مشوػه فعبلیز و ظیؿمز ؾمبونبد نمواحر ضوؾمشبیر زض
معطو ای دسیسه وطزهاؾزت ایسههبی مرشیفر زضػهز
ممبثیه ثب آد مططس قمسه اؾمز زض ایم میمبد ثمه موض
معمول ضوـ هب و ایسه هبیر وه ثیفسطی سطجیمك ضا ثمب
قطای ثومر و محیر زاقشه ثبقنست اضػحیمز ذواهنمس
زاقز (فبضلنیب و همىبضادت  .)4 :1390ایم مطبلعمبر
ثیبنگط ای اؾز وه ثب سغییط الییم زض منطم ؾیؿمشبد و
افعایف ضیعگطزهمب نیمبظ ثمه ممبثیمهت انحمطاد و ومبهف
ؾطعز ثبز لجل اظ ضؾیسد ثه ؾىونشگبههب ثیف اظ دمیف
احؿبؼ مرقوز اظ طفر زض زاذل ؾمىونشگبههمب نیمع
1. Kharkhona
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ثممسود وظـ ثبزهممبی  120ضوظه زض سبثؿممشبد قممطای
زمبیر غیمطلبثملسحممل ذواهمس ثموز و ثبیمس ثمهزنجمبل
ضاهىبضهبیر ثطای اؾشفبزن ثهینه اظ انطغی ثمبز زض فضمبی
زاذل ثوز.
ای ممبله زض سالـ اؾز سب ثب اؾمشفبزه اظ ذبضذبنمه ومه
اثساعر ثومر زضػهز ذنهوطزد هموای زاذمل اؾمزت
میعاد ؾمطعز ثمبز ضا زض زاذمل فضمبی مؿمى ثمومر
انساظهگیطی وطزه و قطای آؾبیف انؿبنر ضا ثمب فضمبی
مكبثهر وه ثسود ذبضذبنهاؾز ممبیؿه ونس و ثمهنموعر
ثهزنجبل ثهینهسطی ؾمطعز ثمبز زضػهمز زؾمشیبثر ثمه
آؾبیف حطاضسر ؾبونبد مؿى ثمومر ؾیؿمشبد اؾمز.
ای مهم ثب دبؾرگویر ثه ؾؤاالر ظیط امىبددصیط اؾز:
 ؾطعز ثبز زض زاذل مؿمى ثمومر ؾیؿمشبد زض چمهمحسوزن آؾبیكر لطاض زاضز؟
 ذبضذبنممه ثممهعنممواد یىممر اظ عنبنممط مممؤطط زض سهویمجیعر مطجوع زض مؿى ثومر ؾیؿشبد سب چمه میمعاد
ؾطعز ثبز ضا ثه قطای ثهینه نعزیه مرونس؟
زض زهه هبی گصقشهت سالـ هبی دػوهكر ظیمبزی ثمطای
ومه ثه اضظیبثر اػطای سهوی جیعمر ؾمبذشمبد همب و
مطبلعبر ػبمعر ضوی ضوـهبی سرمی اضظیبثر وبضوطز
سهویمه زض ؾمبذشمبدهمب نموضر گطفشمهاؾمز ( Chen,
2009; Reichrath and Davis, 2002; Etheridge,
 .)2011زض ؾمممبل  1994گیمممونر 2و زض ؾمممبل 1999

هیمفطیممع 3زض ای م ممموضز دممػوهفهممبی لبثمملسمموػهر
زاقشهانس .گیونر حس آؾمبیف و عمس آؾمبیف نبقمر اظ
ػطیبد هوا ضا ثی  29سب  30زضػه ؾبنشرگطاز شوط وطز
و همفطیممع سممب  30/8ثممطای مممطز اضودممب آد ضا سغییممط و
افعایف زاز .زیگط دػوهكگطاد اظػمیه ( Rohles, et al,
;1974; Tanabe, et al, 1989; Fountain, et al, 1994
 )Mayer, 1992 and Arens, et al, 1998ثه ای نشیؼه

ضؾممیسه و سثویممس زاقممشهانممس وممه ػطیممبد همموا سممثطیط
لبثمملسمموػهر زض ضؾممیسد ثممه آؾممبیف حطاضسممر یممب
2. Givoni
3. Humpherys
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عس آؾبیف حطاضسر افطاز زاضز .سبفشو  )2004( 1ثمه ایم
نشیؼه ضؾیس وه مطز زض قطای زمبیر وممر ؾمطز سمب
ومر گط ثه ػطیبد هوا حؿبؼانس .او ثمه ایم منرموض
مؿئیه ضا زض ؾطح ػطیبد هوای ظیط  0/15مشط ثط طبنیمه
و ثیفسط اظ آد ثطضؾر وطز .حبنل سحمیممبر وی ایم
ثوز ومه ولشمر افمطاز زض حبلمز ذنظمر یمب وممر گمط
هؿشنست زضذواؾز ػطیمبد هموای ثیكمشطی زاضنمس .زض
همی موضز ظنگ و همىبضانف )2005( 2زضیبفشنمس ومه
زض زمممبی ومشممط اظ  23زضػممه (ؾممطز) حممسوز %60
زضذواؾز وبهف ػطیمبد هموات زض زممبی ثمیف اظ 26
زضػه حسوز  %70زضذواؾز افعایف ػطیمبد هموا و زض
ثی ای زو حس ثیف اظ  %85زضذواؾز عمس سغییمط زض
قسر ػطیبد هوا هؿشنس .حیسضی ( )1391اقمبضه زاضز
وه زض ول ضوظ ثبزهب زض منمب ك گمط ؾمطعز ظیمبزی
زاضنس و طاس ثهذوثر نمرسوانس ای نىشمه ضا سكمریم
زهس وه ای ثبز ثطای اؾشفبزهوننسگبد اظ فضمب مطیموة
اؾز یب ذیط؟ وی ضم ثطضؾر ثطهمونف ػطیبد هموات
زمب و ضاحشر زض الییم گط وذكه ایطاد نكبد ممرزهمس
وه زض زمبی  27و  28زضػه ؾبنشرگطاز هیچ سفبوسر زض
احؿبؼ حطاضسر نبقر اظ سثطیط ؾطعز ػطیبد هوا وػوز
نساضز .زلیل آد ای اؾز وه زمبی ذنظر منمب ك گمط
وكوض ثطاؾبؼ مطبلعبر وی حسوز  28زضػهاؾمز اممب
زض زمبی  29سب  32زضػهت ؾطعز هوای ثیفسمط ثبعمض
آؾبیف حطاضسر ثیفسمطی ممر قموز .ػبلمت اینىمه زض
زمبی ثبالسطت ؾطعز هموا سمثطیط منفمر زاضز و احؿمبؼ
حطاضسر ضا ثه ؾمز عس آؾبیف ثیفسط ؾوق مرزهمس.
سحییلهبی وی زضنهبیز نكبد ممرزهمس ومه زض زممبی
ومشط اظ  32/5زضػهت ػطیبد هوا سثطیط مظجز و زض زمبی
ثیفسط اظ آد اطط منفر ثمط آؾمبیف حطاضسمر زاضز .ایم
نىش وییسی ثرسطزیس زض طاحر معممبضی ثمب سىیمهثمط
آؾممبیف حطاضسممر ثؿممیبض مممؤطط و سعیممی وننممسه اؾممز

زضسبثؿشبدهب نیع دكمشهای اظ ثوسمههمبی ذمبض ضا ممبثمل

1. Toftum
2. Hui Zhang, et al

3. Tembaka

(حیسضیت  .)41 :1391ضاظػویبد زض وشبة «آؾمبیف زض
دنبه ثبز» سثویس زاضز وه زض الییمهمبیر ومه ػطیمبد ثمبز
معاحم اؾزت مرسواد ؾبذشمبدهب ضا زض دنمبه یىمسیگط و
موانع جیعر و گیمبهر ثنمب ومطز سمب زض مؿمیط ػطیمبد
ؾطیع ثبز لطاض نگیطنمس (ضاظػویمبدت  .)86 :1379حؿم
فشحر معمبض معطود عطن ضوؾشبیر زض مهمط ثمه اضائم
ممطسهممبیر زضػهممز ثهجمموز معمممبضی ضوؾممشبیر مهممط
دطزاذشه وه ثب سوػه ثه قجبهز ثبفز ضوؾمشبیر مهمط و
منطم ؾیؿشبدت مر سوانس ضاهنممبی منبؾمجر زضػهمز
ثهینه ؾبظی مؿى ضوؾشبیر زض منطم ؾیؿشبد ثبقمس.
اظػمی م ایمم ضاهىبضهممبت ؾممبذز سیفیمممر ثبزگیطهممب و
ذبضذبنممههممبیر اؾممز وممه زضػهممز اؾممشفبزه اظ سهوی م
جیعر اؾشفبزه و طاحر ومطزهاؾمز (فشحمرت 1382
 .)Pyla
زض مطبلعبر مطثود ثه ثبز زض حوظن معممبضی ؾیؿمشبدت
ؾییمه زض سحمیمرت ضواث ویػگرهبی وبلجسی قهط ظاثل
ضا ثب ػهز ثبزهبی غبلت منطم موضز ثطضؾر لمطاض زازه
و ثه ای نشبیغ زؾزیبفز :ذیبثبدهبیر وه ػهز آدهمب
ثه مواظار ػهز ثبزهبی غبلت اؾزت اطمط وبنبلیعاؾمیود
ذیبثممبدهممب ثبعممض افممعایف ؾممطعز ثبزهممب مممرقمموز
ذیبثبد هبیر وه عموز ثط ػهز وظـ ثمبز غبلمت اؾمزت
اطط ؾیطووالؾیود و چطذف هوات ؾمجت انجبقمشهقمسد
مبؾه هبی ثبزی و آلوزگر هبی محیطر مرقوز (ؾییمهت
 .)116 :1382فبضلنیب و همىبضاد ( )1390زض ممبله ای
ثه ثطضؾر انطجبق الگوی ثومر سوؾع وبلجسی -فیعیىمر
ضوؾممشبی سمجىممب  3قهطؾممشبد ظاثممل ثممب ػهممز حطوممز
وفبد هبی ق و مبؾه دطزاذشه و اظهبض زاقشهانمس ومه
زض ثبفز لسیمر ضوؾشبت ػهز اؾشمطاض مؿبو ثه ؾممز
ػنوة ثوزه و زضیچه هبیر ضا زض ؾممز قممبل مؿمى
لطاض مرزازه انس سب هوای لطیف و ذنه واضز ذبنه قموز.
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زضیچههب لطاض مر زازنس و ثب ضیرش آة ثط ضوی ثوسههبی
ذبض ثبعض اعشسال ثبزهبی گط سبثؿشبد ثه زاذل ذبنههمب
مرقسنس (فبضل نیب و همىمبضادت  .)10:1390همچنمی
ؾممطعز ثممبز زض ذیبثممبدهممبی مممواظی ثممب وظـ ثممبزت
افعایف یبفشه ومه ثبعمض عجموض مبؾمههمب اظ وهمىمبضادت
 .)10 :1390همچنی ؾطعز ثبز زض ذیبثبدهبی مواظی
ثب وظـ ثبزت افعایفیبفشمه ومه ثبعمض عجموض مبؾمههمب اظ
ؾطح ضوؾشب و عس انجبقمز آدهمب ممرقموز و ؾمبونبد
ضوؾشبی سمجىب ثب آگبهر اظ وضمعیز الییممر منطممه و
ثب قمنبذشر ومه میمعاد سمثطیط ثمبز زض زوضاد سطؾمبلر و
همچنممی ذكممهؾممبلرهممبی منطمممه زاقممشنست ثبفممز
وبلجسی -فیعیىمر ضوؾمشب ضا همؿمبظ ثمب ثبزهمبی غبلمت
طاحر وطزه انمس (فبضملنیمب و همىمبضادت .)15 :1390
میطلطفر و همىبضاد )1391(اقمبضه زاضنمس ومه ضمم
افعایف آگبهر ذبنواضهب نؿجزثه سثطیطگمصاضی معممبضی
همؿبظ ثب الییم زض ممول نطفه ػویر زض مهطد انمطغیت
ثبیس نمبی مؿبو ضوؾشبیر ؾیؿمشبد زضػهمز ػنموثر
یب ػنوةقطلرت ثطای اؾشفبزه اظ انطغیهبی سؼسیسدمصیط
(ثمممبز و ذوضقمممیس) زض ضاؾمممشبی سهویمممه مؿمممبو و
نطفهػویر زض مهطد انطغیهبی سؼسیسنبدمصیط ؾمبذشه
قونس (میطلطفر و همىبضادت .)50 :1391
اظ لسیمرسطی منبثع موػوز زض ظمین اؾشفبزه اظ ثبز زض
مؿى ضوؾشبیر ؾیؿشبدت مرسواد ثه گمعاضـ مىشموة
«ػوضع دیشط سیز»1ت ثبؾشبد قنبؼ و موضخ انگییؿر وه
زض ؾممبلهممبی  1903سممب  1905مممیالزی زض ؾیؿممشبد
البمز زاقز اقبضه وطز .وی ثب اؾشفبزه اظ ضوـ سحمیمك
ویفر ضمم سكمطیح ویػگمر همبی معممبضی ؾیؿمشبد
مرنویؿس« :ؾیؿمشبنرهمب زض سطجیمك ذموز ثمب قمطای
محممی ا طافكممبد مهممبضر ظیممبزی نكممبد مممرزهنممس.
ذبنممههممبی مؿممىونر آدهممب ثممهنمموضر لبثمملسحؿممینر
مشنبؾت ثب آة و هوای منطمه ؾبذشه مرقوز» ( Tate,

 .)1910: 148ؾمطگعی ( )1395زض ممبلمه ذموز ضمم
اقبضه ثه ضاهىبضهبی معممبضی ثمومر منطممه زض سمثمی
قطای آؾبیف زاذیر ثنبت نكبد زازهاؾمز ومه قمطای
حطاضسر منطم ؾیؿشبد زض حسوز  9مبه اظ ؾمبل ذمبضع
اظ محسوزن آؾبیف لمطاض زاضز و نیمبظ ثمه ثهمطهگیمطی اظ
سؼهیعار فعبل ثطای ضؾیسد ثه آؾبیف حطاضسمر اؾمز
(ؾطگعیت  .)25 :1395ؾطسیذردوض ( )1388و ضاظػویبد
( )1388اقبضه زاضنس وه ممطز منطمم ؾیؿمشبد ثمطای
سهوی مطجوع مؿى ثب انجبقز ذبض زض دنؼطههبی ضو ثه
ثبزت هوای مطجوعر زض زاذل مؿى ایؼبز مروطزهانمس.
معمبضیبد و همىبضاد ( )1396زض ممبل ذوز ثمه سحییمل
ضفشممبض ثممبز زض سهوی م جیعممر مؿممى ثممومر ضوؾممشبی
لیعهنوی ؾیؿشبد ثه ومه CFD 2دطزاذشهانس و ضمم
گونهقنبؾر انواع اسبق زض مؿى ثومرت ضفشبض ثمبز ضا زض
هط یه اظ ای گونه اسبقهب موضز سؼعیهوسحییل لطاض زازه
و زضنهبیز ثه ای نشیؼه ضؾیسهانس وه گونم اسمبلر ومه
زاضای وكیسگر قمبلقمطلر -ػنموةغطثمر ثموزه و اظ
سمب عنبنط ممؤطط ثمط سهویم جیعمر ثهمطه ممرگیمطزت
ثیكشطی وبضایر ضا ثطای اؾشفبزه اظ انطغی ثمبز زاضاؾمز
(معمبضیبد و همىبضادت .)34 :1396
اظ ثطضؾر دیكینه و نشبیغ سحمیمبر اقبضهقمسه زض ثمبالت
چنی ثطمرآیس وه سبونود اظهبضنرطهبیر ویفر و ویمر
زضموضز اؾشفبزه اظ ثبز زض مؿى ثومر ؾیؿشبد نموضر
دصیطفشهاؾز امب هیچیه اظ سحمیمبر انؼب قسه ثه موض
ومّر ثه اطط مظجز یب منفر ثبز ثهویػه ثه ثطهمومنف آد
ثب زمبی هوا زض مؿى ثومر ؾیؿمشبد نذطزاذشمهاؾمز
اظای ضو ممبل حبضط ثب هسد ضوقم ؾمبظی ایم قمىبد
عیمر انؼب ذواهس قس.
دادُّا ٍ رٍش تحم٘ك
 .2زینبمیه ؾیبالر محبؾجبسر

1. G. P. Tate
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هٌغمٔ هَرد هغالعِ
ثؿممممشط مطبلعممممبسر ممبلمممم حبضممممط زض مؼشمممممع
ثمیهاهللاالعرم(عغ) زانكگبه ظاثل والع زض  5وییمومشطی
ػنوةقطلر قهطؾشبد ظهه زض قمبل اؾشبد ؾیؿشبد
و ثیوچؿشبد والع قمسه اؾمز .ایم مؼموعمه ثمب مول
ػغطافیممبیر ˝ 61°/71و عممطو ػغطافیممبیر ˝ 30°/84و
وؾعشر حمسوز  6000هىشمبض قمبمل دػوهكمىسههمبی
وكبوضظیت سبالة ثی المییمر همبمود و زا همبی ذمبل
اؾممز وممه زض حبقممی چممبهنیمممههممبی ؾیؿممشبد والممع
قسه اؾز (قىل قمبضه  .)2هسد اظ ایؼبز ای مؼشممع
عالوهثط ػوانت سفطیحرت انؼمب فعبلیمزهمبی دػوهكمر

ثطای حل مكىالر منطمه سعطیف قسهاؾز .زض هممی
ضاؾشب و ثمهمنرموض مطبلعمبر زض حموظن سوؾمع دبیمساضت
زانكگبه ظاثل السا ثه احساص زضیبچ مهنوعر هبمونه
وطزه وه زض حوظههبی انطغیت آة و محمی ظیؿمز ثمه
حل مكمىالر منطمم ؾیؿمشبد ممردمطزاظز .زض ضمیع
ػنوةغطثر زضیبچهت مطوع سحمیمبر ثو گطزی زانكمگبه
والع قسهاؾز .ای مطوع ثب معمبضی وبمالً ثومر ؾبذشه
قسه و یىر اظ اهساد آدت انؼب مطبلعه ثط ضوی معمبضی
و مؿى ثومر منطم ؾیؿشبد اؾز وه مطبلعمبر اطمط
ذبضذبنه ثط میعاد ؾطعز ثمبز زض ممبلم حبضمط زض ایم
مؼموعه نوضر گطفشهاؾز.

ش ل  .2سوت چپ :هَلع٘ت شْزستاى سّک در استاى س٘نتاى ٍ بلَچنتاى (منجع :انغطی لفمؼبنر و معهومر ػكنرت )174:1395؛
سوت راست :هَلع٘ت هزکش تحم٘مات بَمگزدٕ (ساٗت هَرد هغالعِ) ًنبت بِ شْزستاى سّک (منجع :نویؿنسگبدت )1398

رٍش تحم٘ك
ضوـ سحمیك موضز اؾشفبزه زض ای ممبله اظلحب همسد
وبضثطزی و اظنرط ضوـ ومّر اؾز .معموالً زض سحمیمبر
ومّر اظ ضوـهبی قجیهؾبظی ثمب اؾمشفبزه اظ نمط افمعاضت
محبؾجه و انساظهگیطی میسانر اؾشفبزه مرقوز .ثهزلیمل
عس وفبیز مطبلعبر نط افعاضی و محبؾجبسر ثب سوػه ثمه
اینىه چنمی ثطنبممههمبیر زض قمطایطر ذمبل و ثمطای
مىبنر ذبل طاحر مرقونس و سعمیم آد ثه مىبدهبی

زیگط عمومبً قبیؿمشه نیؿمزت زض ممبلم حبضمط اظ ضوـ
دػوهف انساظهگیطی میسانر اؾشفبزه قسهاؾز .ثمه ایم
سطسیت وه زض ضاؾشبی اهساد سحمیمك و دبؾمرگویر ثمه
دطؾف نرؿز ممبلهت اظ مطبلعبر انؼب قمسه دیكمی و
دبؾممرگویر ثممه دطؾممف زو سحمیممكت اظ انممساظهگیممطی
میسانر ثط ضوی زو اسبق ومبمالً مكمبثه یىمر مؼهمع ثمه
ذبضذبن اثساعر سوؾ نگبضنمسگبد (قمىل قممبضن  )3و
اسبق زیگط ثسود ذبضذبنمهت زض مؿمى ثمومر ؾیؿمشبد
اؾممشفبزه قممسهاؾممز .مطبلعممبر انممساظهگیممطی محیطممر
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ؾطعز ثمبز سوؾم

ثبزؾمنغ زیؼیشمبل Anemometer

( 1Kestrel 4600قىل قمبضن  )4ثب زلز انمساظهگیمطی
 0/1مشط ثط طبنیه وه زض اضسفبع  1/5مشطی اظ ؾطح ظمی
(دوضزیهیمرت  )CIBSE2, 2002 1390زض ایؿشگبههمبی
ممموضزنرط نهممت ق مسهاؾممز زض زو گونممه اسممبق زاضای
ذبضذبنه و ثسود ذبضذبنه و همچنی نمطهای ثمهعنمواد

مجنب زض ثیطود ثنبت ر گط سطی ضوظهبی ؾمبل زض سیمط
(ضوظهممبی 6ت 7ت  8و  9سیممط  )1398و زض ظمممبد وظـ
ثبزهممبی  120ضوظهت ثممب فوانممل ظمممبنر  3ؾممبعشه زض
ؾبعزهبی 6ت 9ت 12ت 15ت 18ت  21و  24انؼب گطفمز.
زض دبیبد ثمطای سحییمل زازههمب اظ ضوـ آممبض سونمیفر
ثهوؾیی نط افعاض اِوؿِل 3اؾشفبزه قسهاؾز.

ش ل  .3سوت چپ :تصاٍٗز ًوإ داخلٖ خارخاًِ ابداعٖ؛ سوت راست :تصاٍٗز ًوإ ب٘زًٍٖ خارخاًِ ابداعٖ
(منجع :نویؿنسگبدت )1398

ش ل  .4دستگاُ َّاشٌاسٖ Kestrel
(منجع)www.Kestrelweather.com :
 .1زؾشگبه  Kestrelیه زؾشگبه هواقنبؾر نؿمجشبً وبممل ثمه حؿمبة
مر آیس .ای زؾشگبه عیر ضغم وموچىرت اظنرمط زلمز طجمز ا العمبر زض
میبد ؾبیط زؾشگبه هبی هواقنبؾر اظ ضسج ذموثر ثطذموضزاض اؾمز .ایم
زؾممشگبه زیشممبالگط ثمموزه و لبثییممز طجممز سممب  200000زازه ضا زض ذمموز
زاضاؾز .سطموووثل حطاضسر و ؾنؿموض ض وثمز ایم زؾمشگبه مطمبثك ثمب
اؾممشبنساضزهبی ػهممبنر ()ISO7726 1998; WMO-No.8 2008
ثهنحوی زاذل مؼطای دالؾشیىر و مكجه لطاض گطفشه اؾز وه اظ سمبثف
مؿشمیم آفشبة ثه زوض ثوزه و زض معطو ػطیبد هوا لطاض زاضز.
2. Chartered Institution of Building Services Engineers
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رًٍد گزدآٍرٕ ٍ تجشٗٔ دادُّا
ثه منروض گطزآوضی زازههب ثب سوػه ثمه همسد سحمیمك -
قنبذز اطط ذبضذبنه ثط ؾطعز ثبز و میمعاد سعمسیل آد
زضػهز نعزیهقسد ثه قطای آؾمبیف حطاضسمر -ؾمه
مىبد ثهعنواد ایؿشگبه انساظهگیطی زضنرمط گطفشمه قمس
(قىل قمبضن :)5
 .1ایؿشگبه  Rزض فضبی ثبظ و زض فبنی  2مشطی ػجهم
قمبلغطثر (ػهز ثبز غبلت منطمه) ثنبی موضز مطبلعمه

ػهز طجز وضعیز ؾطعز ثبز لجمل اظ وضوز ثمه زاذمل
فضبی ثؿشه
 .2ایؿشگبه  R1ثهعنواد آظمودت زض اسبلر وه زض دنؼمطن
ػجه قمبلغطثر آد ذبضذبنه نهت قس
 .3ایؿشگبه  R2ثهعنواد قبهست زض اسمبلر ومبمالً مكمبثه
اسبق آظمود اظنرط فط ت اثعبز و مهبلحت اممب ثمسود وػموز
ذبضذبنه.

ش ل  . 5سوت چپ :هَلع٘ت دٍ اتاق بَهٖ هَرد هغالعِ در تصَٗز َّاٖٗ؛ ٍسظ :هَلع٘ت دٍ اتاق در پالى (اتاق  :R1اتاق دارإ خارخاًِ ٍ
اتاق  :R2اتاق بدٍى خارخاًِ)؛ سوت راست :هَلع٘ت دٍ اتاق در پزسپ تَ٘ َّاٖٗ
(منجع :نویؿنسگبدت )1398

عممالوهثممط آنىممه مشغیممط ؾممطعز ثممبز زض هممط یممه اظ
ایؿشگبه هبی فوق زض ایب و ؾبعبر سعیی قسه ثطزاقمز

قست زمبی هوا نیع ػهز سعیی ثبظن اطط مظجز یب منفمر
ؾطعز ثبز ثط قطای آؾبیف طجز قس (ػسولقمبضن.)2

جدٍل  .2ه٘اًگ٘ي سزعت باد ( ٍ )Vدهإ َّإ ( )Taرٍسّإ اًداسُگ٘زٕشدُ بِ تف ٘ک ساعت
ساعت 24

ساعت 21

ساعت 18

ساعت 15

ساعت 12

ساعت 9

ساعت 6

هتغ٘ز هح٘غٖ

اٗنتگاُ اًداسُگ٘زٕ

31.63

35.03

42.60

43.48

42.05

35.65

29.2

(Ta )°c

(فضإ باس ب٘زٍى )R

4.68

4.19

3.45

3.86

4.52

5.71

6.28

(V )m/s

28.03

30.70

31.80

31.68

29.98

27.78

25.83

(Ta )°c

(اتاق دارإ خارخاًِ

1.05

0.90

0.78

1.10

0.89

1.13

1.13

(V )m/s

)R1

33.20

35.88

40.90

41.60

40.00

34.33

29.65

(Ta )°c

(اتاق بدٍى خارخاًِ )R2

2.04

1.91

1.74

1.85

2.28

2.56

2.51

(V )m/s

(منجع :نویؿنسگبدت )1398
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همچنی میبنگی ؾطعز ثبز و زمبی ضوظانه هط یمه اظ
ایؿشگبه هبی ؾه گبنمه زض ایمب و ؾمبعبر ثطزاقمزقمسن

محبؾجه و زض ػسول قمبضن  3و قمىل قممبضن  6اضائمه
قسهاؾز.

جدٍل  .3ه٘اًگ٘ي سزعت باد ٍ دهإ َّإ رٍسّإ اًداسُگ٘زٕشدُ عٖ رٍس
ه٘اًگ٘ي دهإ َّإ رٍساًِ

اٗنتگاُ اًداسُگ٘زٕ

4.67

37.09

R

ه٘اًگ٘ي سزعت باد رٍساًِ
1.00

29.40

R1

2.13

36.51

R2

(منجع :نویؿنسگبدت )1398

ش ل  .6ه٘اًگ٘ي سزعت باد ٍ دهإ َّإ رٍسّإ اًداسُگ٘زٕشدُ در اٗنتگاُّإ سِگأً عٖ ت٘ز 1398
(منجع :نویؿنسگبدت )1398

ًتاٗج ٍ بحث
ثممط اؾممبؼ سحمیمممبر انؼممب گطفشممه سوؾ م ضاظػویممبدت
نمرسواد اظ ػطیبد هوای ؾطیعسط اظ  1/5مشمط زض طبنیمه
(ػسول قمبضن  )4ثطای ذنهقمسد ثهمطهثمطزاضی ومطز
(ضاظػویبدت  )70 :1388همچنی ؾطعز ػطیمبد هموا
زض زاذل ؾمبذشمبد نجبیمس ثمیف اظ  1/5مشمط زض طبنیمه
ثبقست حبل آنىه مطبثك ثمب ممیمبؼ ثیوفموضر 1ؾمطعز
1 .Beaufort
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ػطیبد هموا زض ذمبضع اظ ذبنمه سمب  5مشمط زض طبنیمه (زض
اضسفبع عبثط دیبزه) مطجوع اؾز (گبنسض 2و گیمو3ت :1374
.)41

2. Gander
3 . Geev
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جدٍل ٍ .4اکٌش اًناى ًنبت بِ جزٗاى َّا
ٍاکٌش اًناى بِ َّا

سزعت جزٗاى َّا (هتز بز ثاًِ٘)
ومشط اظ 0/25

نبمحؿوؼ

ثی  0/25سب 0/50

مطجوع

 0/50سب 1/00

محؿوؼ و مطجوع

 1/00سب 1/50

گبهر نبضاحز وننسه

ثیكشط اظ 1/50

زض ثؿیبضی اظ مواضز معاحم و حشر مضط

(منجع :ضاظػویبدت )1388

سحییممل ؾممبعشر ؾممطعز ػطیممبد ثممبز زض ایؿممشگبههممبی
ثطزاقزقسه (قىل قمبضن  )7نكمبد ممرزهمس ومه زض
سمب ؾبعبر قجبنهضوظ ؾطعز ثبز زض ایؿشگبه  Rوالع زض
فضبی ثبظ ثیطونر ثبالی  3/5مشط ثط طبنیمه و زض ایؿمشگبه
 R2زاذل اسبلر ثومر ثسود ذبضذبنه ثبالی  1/74مشط ثط
طبنیه ثوزه و مطبثك ثمب ػمسول قممبضن  4همط زو مىمبد

ذبضع اظ محسوزن آؾبیف هؿشنس و اذشالد فبحكمر ثمب
ایؿشگبه والع زض اسبق زاضای ذبضذبنمه ( )R1زاضنمس .ایم
زض حبلر اؾز ومه ؾمطعز ػطیمبد ثمبز زض اسمبق زاضای
ذبضذبنه ثی  0/78سب  1/13سغییط وطزه اؾمز و عموممبً
واونف انؿبد زض ای فضب محؿوؼ و مطجوع اؾز.

ش ل  .7تغ٘٘زات ساعتٖ سزعت باد در اٗنتگاُّإ سِگاًِ در رٍسّإ اًداسُگ٘زٕ عٖ ت٘ز 1398
(منجع :نویؿنسگبدت )1398

ثب سوػه ثه ثطهمونف ؾطعز ػطیبد ثمبز و زممبی هموا
ثطای ضؾیسد ثه آؾبیف حطاضسر و حمسوز سعیمی قمسه
سوؾ گیمونر (حمس آؾمبیف و عمس آؾمبیف نبقمر اظ

ػطیبد هوا ثی  29سب  30زضػه ؾبنشرگمطاز)ت همفطیمع
(سب  30/8زضػمه ؾمبنشرگمطاز) و حیمسضی (حمس ممطظی
 32/5زضػه ؾبنشرگطاز) و لحب وطزد فهمل مكمشطن
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ای ثبظههبت مرسواد نشیؼه گطفز وه زض زممبی ومشمط اظ
 32/5زضػهت ػطیبد هوا سثطیط مظجز و زض زمبی ثیفسط
اظ آد اطط منفر ثط آؾمبیف حطاضسمر زاضز .حمبل آدومه
مطبثك ثب قىل قمبضن  8زمبی هوا زض فضمبی ثیمطود و
اسبق ثومر ثسود ذبضذبنه زض سبثؿمشبد زض سممب ؾمبعبر
قجبنهضوظ (ثهاؾشظنبی ؾبعز  12قت سب  6نجح) ثمیف

اظ  32/5زضػه ؾبنشرگطاز اؾز و ػطیبد ثبز زض ایم زو
مىبد اطط منفر زاضز زض حمبلر ومه وػموز ذبضذبنمه زض
اسبق  R1ثبعض قسه اؾز وه زمبی آد زض سممب ؾمبعبر
قجبنهضوظ ظیط  30زضػه ؾبنشرگطاز ثبقس و ػطیبد هوای
حسوز  1مشط ثط طبنیه زض ای فضب اطط ثؿمیبض مظجشمر ثمط
آؾبیف افطاز زاقشه ثبقس.

ش ل  .8تغ٘٘زات ساعتٖ دهإ َّا در اٗنتگاُّإ سِگاًِ در رٍسّإ اًداسُگ٘زٕ عٖ ت٘ز 1398
(منجع :نویؿنسگبدت )1398

امب ثه وض ویر و ثطاؾبؼ سحییل میبنگی ؾطعز ضوظانه
ثبز زض ایؿشگبههمبی ؾمهگبنم ثطزاقمزقمسه مر سیمط
1398ت (ػسول قمبضن  3و قمىلهمبی قممبضن  6و )9ت
میبنگی ؾطعز ػطیبد هوای فضبی ثیمطود ثمهواؾمط
زیواضهب و مهبلح ثنبیر اظ  4/67مشط ثط طبنیمه زض ثیمطود
ثه  2/13مشط ثط طبنیه زض زاذل فضبی  R2ضؾیسه و ایم
عسز زض اسبق  R1ثه زلیمل وػموز سموزن ذمبض زض زاذمل

60

دنؼطه ثه  1مشط ثط طبنیه وبهف یبفشهاؾز .الجشمه مممساض
اطط وبهف ؾمطعز ثمبز ذبضذبنمه ثمه عواممل مشعمسزی
اظػمیه سمطاوم ذبضهمب و ؾمطح ذبضذبنمه ثؿمشگر زاضز
ثه وضی وه هطچه سطاوم ذبضهب و ؾطح ذبضذبنه ثیكشط
قوزت وبهف ثیكشط ؾطعز ثبز اسفبق مرافشمس ومه ایم
عبمل زض سحمیمبر آسر لبثلثطضؾر اؾز.
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ش ل  .9ه٘اًگ٘ي سزعت باد اًداسُگ٘زٕشدُ در عَل شباًِرٍس در اٗنتگاُّإ سِگاًِ عٖ ت٘ز 1398
(منجع :نویؿنسگبدت )1398

ًت٘جِگ٘زٕ
وظـ ثبز زض منطمم ؾیؿمشبدت سمثطیط فطاوانمر ثمط ضوی
معمممبضی و مؿممى ضوؾممشبیر گصاقممشه و الگوهممبی
منحهطثهفطزی ضا ثهوػوز آوضزه اؾمز .معممبضاد ثمومر
ؾیؿشبد ثب اػطای ضاهحلهبیر ػبلت و مؤطط وه ثعضبً زض
نوع ذوز ثر نریط هؿشنست قمطای ؾمرز و آظاضزهنمسن
الییمر و آة وهوای ذك ضا مهبض وطزه و اظ ای قطای
سعسیل قسه ثه ثهشطی وػه زض ایؼبز محیطمر آؾموزه و
مشعبزل زض ؾىونزگبه ذوز اؾشفبزه وطزهانس .ذبضذبنههب
یىر اظ عنبنطی هؿشنس وه زضػهز ممبثیمه یمب سعمسیل
اوضممبع ػ موّی زض معمممبضی ثممومر ای م منطمممه لحممب
قسه انس .ای ممبله ثمب اؾمشفبزه اظ ذبضذبنمه ومه اثمساعر
ثومر ثطای ذنهوطزد هوای زاذل اؾزت میعاد ؾطعز
ثمبز ضا زض زاذمل فضمبی مؿمى ثمومر انمساظهگیمطی و
قطای آؾبیف انؿبنر ضا ثب فضمبی مكمبثهر ومه ثمسود
ذبضذبنهاؾزت ممبیؿه وطزه و ثهنوعر زنجبل ثهینهسمطی
ؾممطعز ثممبز زضػهممز زؾممشیبثر ثممه آؾممبیف حطاضسممر
ؾبونبد مؿمى ثمومر ؾیؿمشبد ثموزهاؾمز .زض ممبلم
حبضط اظ ضوـ دػوهف انساظهگیطی میمسانر ثمط ضوی زو
گون اسبق وبمالً مكبثه زاضای ذبضذبنه و ثسود ذبضذبنمه
و همچنی نمطهای ثهعنواد مجنمب زض ثیمطود ثنمبت مر

گط سطی ضوظهبی ؾبل زض سیط  1398و ثب فوانل ظممبنر
 3ؾبعشه ثهطه گطفشمه قمسه و ثمطای سحییمل زازههمب اظ
ضوـ آمبض سونمیفر سوؾم نمط افمعاض اوؿمل اؾمشفبزه
قسهاؾز.
یبفشههمبی سحمیمك نكمبد ممرزهمس ومه ثمب سوػمه ثمه
ثطهمونف ؾطعز ػطیبد ثبز و زمبی هوا ثطای ضؾمیسد
ثه آؾبیف حطاضسر و حسوز سعیی قسه سوؾم گیمونرت
همفطیع و حیسضی و لحب وطزد فهل مكشطن ثبظههبی
سعیی قسن ای محممبدت مرسواد نشیؼه گطفمز ومه زض
زمبی ومشط اظ  32/5زضػهت ػطیبد هوا سثطیط مظجز و زض
زمبی ثیفسط اظ آد اطط منفر ثط آؾمبیف حطاضسمر زاضز.
حبل آنىه مطبثك ثب سحییل زازههبی ای سحمیكت زممبی
هوا زض فضبی ثیمطود و اسمبق ثمومر ثمسود ذبضذبنمه زض
سبثؿشبد زض سمب ؾبعبر قجبنهضوظ (ثمهاؾمشظنبی ؾمبعز
 12قت سب  6نجح) ثمیف اظ  32/5زضػمه ؾمبنشرگمطاز
اؾز و ػطیبد ثبز زض ای زو مىمبد اطمط منفمر زاضز زض
حبلر وه زض اسبق زاضای ذبضذبنهت زممب زض سممب ؾمبعبر
قجبنهضوظ ظیط  30زضػه ؾبنشرگطاز ثبقس و ػطیبد هوای
حسوز  1مشط ثط طبنیه زض ای فضب اطط ثؿمیبض مظجشمر ثمط
آؾبیف افطاز زاقشه ثبقس.
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ثب سوػه ثمه اینىمه آممبض ػمعیمز ضوؾمشبیر زض منطمم
ؾیؿشبد اظ ػمعیز قهطی ثیكشط ثوزه و مؿى ثمومر
ای منطمه همچنمبد زض حمبل اؾمشفبزهاؾمز اظایم ضو
یبفشههبی ای سحمیك و اؾشفبزه اظ ای نوع ذبضذبنه ومه
زض ضاؾشبی سوؾع دبیساض و سوػه ثه الشهمبز ضوؾمشبییبد
طاحر قسهاؾزت مرسوانس ثمهعنمواد الگمویر زضػهمز
سهوی مطجوع جیعر زض فضبی زاذل مؿى ثومر ای
منطمه و الییمهبی مكبثه دیكنهبز قوز.

http://www.ijgeophysics.ir/article_33350.html

حیسضیت اثوالفضل)1394( .ت مطبلعه و سحییمل قمیوههمبی ثمومر
اؾشفبزه اظ ثبز زض ػهز الگوگیطی و انالس معممبضی مؿمى
ضوؾشبیر ؾیؿشبدت دبیبدنبمه زوشطیت زانكگبه عیم و ننعز ایطاد.

حیسضیت قبهی )1391( .ت ثطهمونف ػطیبد هوات زممب و ضاحشمر
زض فضبهبی ثبظ قهطی مطبلعمه مموضزی الیمیم گمط وذكمه
ایطادت نكطیه هنطهبی ظیجب -معممبضی و قهطؾمبظیت زانكمگبه
سهطادت زوضه 17ت قمبضه 2ت نم .37-42
https://jfaup.ut.ac.ir/article_30158.html

تمدٗز ٍ تش ز
اظ آلبیبد مهنسؼ عیر حیسضیت محممسعیر ؾمطگعی و
مهسی ذواػه وه امىمبد انؼمب ثطزاقمزهمبی میمسانر
سحمیك ضا فطاهم وطزهانس و ثهویػه اظ ذبنم زوشط منهوضه
بهجبظ زانكیبض زانكىسن معمبضی و قهطؾبظی زانكمگبه
قممهیس ثهكممشرت ثممهمنرمموض زض اذشیممبض لممطاضزازد اثممعاض
انساظهگیطی نمیمبنه لسضزانر مرقوز .هعینههمبی ایم
سحمیك ثب حمبیز مبلر زانكگبه ظاثمل اظ محمل دػوهبنم
قمبضن  UOZ-GRANT-9618-26سثمی قسهاؾز.
هٌابع
انغطی لفمؼبنرت نبزق و معهمومر ػكمنرت مهمسی)1395( .ت
اضظیمبثر ویفیمز اػممطای ممطسهممبی هممبزی و اطممطار آنهممب زض
ضوؾشبهبی مطظی (مطبلعه موضزی :قهطؾشبد ظهه) .فهمینبمه
عیمر -دػوهكر ػغطافیب (ثطنبممهضیمعی منطممهای)ت موؾؿمه
آموظـ عبلر لكمت قمبضه 1ت نم .169-187
http://www.jgeoqeshm.ir/article_44995.html

ثیعلرت الیعاثز هبضوضؾم ت مبیىمل .)1392( .معممبضی و آثمبزانر
ثیبثبد (ثنبهبیر ثطای ظیؿش زض فالر ایطاد)ت سطػمه :مهمسی
گیچی عیطفر و نگبض نجوضیت انشكبضار ضوظنهت چبح اولت سهطاد.

دوزینممهت اؾمممعیل ثطومنممست نممالحر ذؿممطویت محممموز و
حمیسیبددوضت محؿ )1397( .ت سحییل ضونس سغییطار ثیكمینه
ؾطعز ثبزهبی  120ضوظه ؾیؿشبد ثب آظمودهبی م -ونسال و
قیت سرمی ؾ ت دػوهكهبی زانف ظممی ت زانكمگبه قمهیس
ثهكشرت ؾبل 9ت قمبضه 34ت نم .114-128
http://esrj.sbu.ac.ir/issue/view/1061
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حمیسیبددوضت محؿ مفیسیت عجبؼ و ؾییمهت محمس)1395( .ت
سحییل مبهیز و ؾبذشبض ثبز ؾیؿشبدت مؼیه غئوفیعیه ایطادت
انؼم غئوفیعیه ایطادت زوضه 10ت قمبضه 2ت نم .83-109

ذؿطویت محموز)1387( .ت سبطیطار محیطر انسضونف نوؾبدهبی
ضوزذبنمه هیطمنممس ثممب ثبزهمبی 120ضوظه ؾیؿممشبدت فهممینبمه
سحمیمبر ػغطافیبیرت دػوهكمىسه امیطوجیمطت زوضه 4ت قممبضه
91ت نم .19-49
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97726.

ذؿطویت محموز)1389( .ت ثطضؾر سوظیع عموزی گطزوغجبض نبقر
اظ وفمبد زض ذبوضمیبنممه ثمب اؾممشفبزه اظ مممسل  NAAPSزض
منطمه ؾیؿشبد ایمطادت مؼموعمه مممبالر چهمبضمی ونگمطه
ثمی المییمر ػغطافیمسانبد ػهمبد اؾمال ()ICIWG, 2010ت
ایطادت ظاهسادت  27-25فطوضزی .
https://www.civilica.com/Paper-ICIWG04ICIWG04_053.html

ذؿطویت محموز و نرطیدوض حمیس)1391( .ت مطبلعهی همسیمس
سیخهبی هموای غبلمت منطممهی ؾیؿمشبد (ایؿمشگبهظاثمل)ت
دػوهفهبی ػغطافیبی جیعرت زانكگبه سهطادت زوضه انمغطی
لفمؼممبنرت نممبزق و معهممومر ػكممنرت مهممسی)1395( .ت
اضظیبثر ویفیمز اػمطای مطسهمبی همبزی و اطمطار آنهمب زض
ضوؾشبهبی مطظی (مطبلعه موضزی :قهطؾشبد ظهه) .فهینبمه
عیمر -دػوهكر ػغطافیب (ثطنبمهضیمعی منطممهای)ت موؾؿمه
آموظـ عبلر لكمت قمبضه 1ت نم .169-187
https://jphgr.ut.ac.ir/article_29213.html

زاو یممتت ػمكممیس آشضؾممبت ؾممبنبظ)1388( .ت "الگمموی مؿممى
ضوؾممشبیر ؾیؿممشبد ثممب سثوی مس ثممط معمممبضی ثممومر"ت اول می
ونفطانؽ میمر مؿمى و سوؾمعه وبلجمسی ضوؾمشبت زانكمگبه
ؾیؿشبد و ثیوچؿشبدت ظاهساد.
https://www.civilica.com/Paper-NCOHRD01NCOHRD01_042.html

ضاظػویبدت محموز)1388( .ت آؾبیف ثه وؾییه معمبضی همؿبظ ثمب
الییمت زانكگبه قهیس ثهكشرت سهطاد.

فصلناهم جغرافیا و آمایش شهری – م طنقوای ،سال دهم ،شماره  ،35اتبستان 1399
ضاظػوی مبدت محممموز)1379( .ت آؾممبیف زض دنممبه ثممبزت انشكممبضار
زانكگبه قهیس ثهكشرت چبح اولت سهطاد.
ضفممبهرت حؿممینمیر)1378( .ت فطؾممبیف ثممبزی و ونشممطل آدت
انشكبضار زانكگبه سهطادت چبح اولت سهطاد.
ؾطسیذردوضت محؿ )1388( .ت آؾیت قنبؾر معممبضی ضوؾمشبیر
ثؿوی ؾىونشگبه مطیوةت انشكبضار قهیسیت چبح اولت سهطاد.

ؾطگعیت محمسعیر)1395( .ت سثطیط محسوزه آؾبیف حطاضسمر ثمط
طاحر معمبضی منطمه ؾیؿمشبدت ػغطافیمب و آممبیف قمهطی-
منطمهایت زانكگبه ؾیؿشبد و ثیوچؿشبدت قمبضه 19ت نم .17-26
http://gaij.usb.ac.ir/article_2437.html

ؾییمهت محمس)1382( .ت سوػه ثه ثمبز زض ؾمبذز وبلجمسی قمهط
ظاثلت ػغطافیب و سوؾعهت زانكگبه ؾیؿشبد و ثیوچؿمشبدت زوضه
1ت قمبضه 2ت نم .109-121
http://gdij.usb.ac.ir/article_3818.html

عیویت امیس ثبغجبنرت اثوالفضل)1392( .ت "ثطضؾر عوامل مؤطط زض
دشبنؿیل نیطوگبه ثبزی زض قهطؾشبد ظاثمل و محبؾمجه مممساض
ؾوززهر آد"ت مؼموعمه مممبالر دنؼممی هممبیف عیممر
سرههر انطغی هبی سؼسیس دصیط و دبن و وبضآمست سهطاد.
https://www.civilica.com/Paper-WINDCONF05WINDCONF05_004.html

عییؼبنرت ثهیول و ضئیؽدوضت وموهعاز)1390( .ت سحییمل آممبضیت
همسیسی وفبدهبی گمطز و ذمبن زض ػنموة قمطق ایمطادت
مطبلعه موضزی :منطمه ؾیؿشبدت مطبلعبر ػغطافیبیر منب ك
ذكه ت مطوع دػوهكر عیو ػغطافیبیر و مطبلعبر اػشممبعر
زانكگبه حىیم ؾجعواضیت زوضه 2ت قمبضه 5ت نم .107-132
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-104-fa.html

فبضلنیبت غطیت ویبنرت اوجط ذؿطویت محمسعیر ثنسانرت میظم.
( .)1390ثطضؾ مر انطجممبق الگمموی ثممومر سوؾممع وبلجممسی-
فیعیىر ضوؾشبی سمجىب قهطؾمشبد ظاثمل ثمب ػهمز حطومز
وفبد هبی ق و مبؾهت مؿى و محی ضوؾشبت دػوهكمىسه
ؾوانح جیعرت زوضه 30ت قمبضه 136ت نم .3-16
http://jhre.ir/article-1-246-fa.html

فشحرت حؿ )1382( .ت ؾبذشمبد ؾبظی ثب ممطز ت سطػممه عیمر
اقطفرت نكط زانكگبه هنطت چبح زو ت سهطاد.
فطعظازهت منوچهط ضاظیت مهی )1390( .ت ثطضؾر سوظیع ظممبنر و
مىبنر وفبدهب و ثبزهبی قسیس زض ایطادت فهینبمه دمػوهف-
هبی آثریعزاضی (دمػوهف و ؾمبظنسگر)ت مطومع سحمیممبر و
آموظـ وكبوضظی و منبثع جیعر اؾشبد فمبضؼت قممبضه 91ت
نم .22-32
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152451

لیعهنویت افؿبنه)1391( .ت "سثطیط ثهطهگیطی اظ سهویه جیعمر ثمط
ثهینهؾبظی مهطد انطغی"ت مؼموعه ممبالر زومی هممبیف
میر انطغی ثبز و ذوضقیست سهطاد.
https://www.civilica.com/Paper-WINDCONF02WINDCONF02_004.html

وبن نییؿ ت هبلگط)1389( .ت معمبضی همؿمبظ ثمب الیمیم انمول
طاحمر ظیؿممز محیطممر زض منممب ك گممط ت سطػمممه :فطظانممه
ؾفالیرت انشكبضار مطوع مطبلعبسر و سحمیممبسر قهطؾمبظی و
معمبضیت چبح اولت سهطاد.
وبویبنرت محمسضضب)1374( .ت سوضثی هبی ثبزی و اضظیبثر دشبنؿیل
انطغی ثبز زض ایطادت فهلنبمه سحمیمبر ػغطافیبیرت دػوهكىسه
امیطوجیطت قمبضه 36ت نم .127-144
http://ensani.ir/fa/article/233274

گبنسضت غ گیوت ای .)1374( .سثطیط ثمبز زض قمىلگیمطی فضمبهبی
قهطیت مشطػم :فیطوظ ػنبةت نكط نبحت اططت چبح اولت سهطاد.

گنسمىبضت امیط)1385( .ت ثطضؾر ؾینودشیه انطغی ثبز زض منطممه
ؾیؿشبدت دبیبدنبمه زوشمطی ضقمشه الیمیمقنبؾمرت زانكمگبه
انفهبد.
گنسمىبضت امیط)1388( .ت اضظیبثر دشبنؿمیل ثمبز زض وكموض ایمطادت
مؼیه ػغطافیب و ثطنبمه ضیعی محیطرت زانكگبه انفهبدت ؾمبل
20ت قمبضه 4ت نم .100-85
http://gep.ui.ac.ir/article_18451.html

معمبضی مبدت غالمحؿ می محمممسمطازیت انممغط حؿ مینعیردمموضت
ؾیسمهطفر حیمسضیت اثوالفضمل زوزیت ؾمعیسه)1396( .ت
سحییل ضفشبض ثبز زض سهویه جیعر مؿى ثومر ضوؾشبی لیعه-
نوی ؾیؿشبد ثمه وممه CFDت فهمینبمه مؿمى و محمی
ضوؾشبت دػوهكمىسه ؾموانح جیعمرت زوضه 36ت قممبضه 157ت
نم .21-36
http://jhre.ir/article-1-1200-fa.html

مىمبهودت ؾطآضسوض هنطی)1378( .ت مؼموعه ػغطافیبی سمبضیرر
ؾیؿشبدت سطػمه و سسوی  :حؿ احمسیت نكمطمؤلفت چمبح
اولت سهطاد.
میطلطفرت محموزضضب سوویرت مطسضر ثنمسانرت میمظم)1391( .ت
ثطضؾر سطجیمر وضعیز اؾشمطاض ػهمبر ػغطافیمبیر مؿمى
ضوؾشبیر و مهطد انطغی زض منطمه ؾیؿشبدت فهینبمه مؿى
و محی ضوؾشبت دػوهكىسه ؾوانح جیعرت زوضه 31ت قممبضه
138ت نم .39-52
http://jhre.ir/article-1-139-fa.html

هبزضثبزیت غالمطضب)1379( .ت دیفثینر ؾطعز و ػهز ثبزهمبی
فطؾبینسهت مطبلعه موضزی :منطمه ظاثلت دبیبدنبمه وبضقنبؾر-
اضقست زانكگبه قیطاظ.
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