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 چکیذه

هؼىي ثِ هثبثِ وبلجذی ػیٌیت ثخؾ ثِ هجبًی فىشی ٍ تَاًبییْبی فٌی ػبصًذگبى آى دس ثبص ؿٌبخت 

ثِ ػٌَاى سٍیىشدی « عشاحی اللیوی»ای داسد. دس هؼوبسیِ ػٌتی ایشاى،  هؼوبسی ّش هٌغمِ جبیگبُ ٍیظُ

، سا هیؼش ػبختِ ٍ ػبهلی هؤثش دس  "خَاًبئی هفَْهی  ٍ  خَاًبئی ثلشی"،  "الگَػبص  ٍ  ًوبد پشداص "

ثِ هؼوبسی هؼىي هحؼَة هی گشدد.اص آًجب وِ دس عشاحی هؼىي ِاهشٍص،  "َّیت ثخـیِ هىبًی"

اللیوی كشفبً دس حذ تأهیي ًیبصّبی ػولىشدی اػت، دس ایي همبلِ اثتذا ثش تجییي تَجِ ثِ خلَكیبت 

جبیگبُ اللین ثِ ػٌَاى ثؼتش َّیت ثخؾ ثِ ؿْش پشداختِ ؿذُ ٍ ػپغ ساّىبسّبی ػولی دس تجذیل 

هحذٍدیتْبی اللیوی ثِ ثٌیبًْبی َّیت ثخؾ دس هؼوبسی اللین ػشد ثِ ػٌَاى  ًوًَۀ هَسد هغبلؼِ اسائِ 

دس ساػتبی یبفتي « اللین ٍ َّیت هىبًی»شدد.ّذف اص تحمیك، ثبصؿٌبػی ساثغِ دٍ ػَیِ هی گ

ساّجشدّبی ػولی دس َّیت ثخـی ثِ هؼىي ثب تىیِ ثش تلفیك داًؾ جذیذ اللیوی دس سًٍذ عشاحی 

 ثبفتْبی هؼىًَی اػت.

 

 ی،َّیتذَاًائی هفَْهی، ذَاًایی تصر طراحی اقلیوی، هعواری سٌتی ایراى، :کلیذیکلمات 
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Abstract: 

As an objectivity frame and technical competence of its builders, Housing has a 

special place in recognition of any area architecture aspects. In the traditional 

architecture of Iran, "Climate Design" made it possible to achieve "conceptual 

readability and visual legibility" as a "symbol processing and modeling" approach 

and is considered as the man factor in "place identifying" for the housing. 

In this paper, explanation of the climate of the city as an identity matrix has been 

considered firstly, and then practical solutions in turning climatic limitations in cold 

climate to basic identity as an example of the architecture will be provided. 

The aim of the research is to recognize the dialectic relation of the "Climate and 

place identity" in order to find practical strategies in identifying dwelling by 

integrating new climatic knowledge on the housing in residential design contexts. 

 

Keywords: traditional Iranian architecture, climate design, incompatible 

conceptual, visual legibility, identity 
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 مقذمه. 1

 َّیت ویفیتی راتی ٍ دس حیي حبل ًوبدی اػت. دس فشٌّگ هؼیي،هحوذ هؼیي َّیت سا چٌیي تؼشیف هی وٌذ:

لحبػ ٍ اػتجبس ؿَد َّیت گَیٌذ. َّیت یؼٌی « تـخیق»ثب « هبّیت»َّیت حمیمت جضئیِ اػت یؼٌی ّش گبُ »

 « ب لزات ٍ گبُ ثبلؼشم اػت. )رات ثبستؼبلی، ّؼتی، ٍجَد( آًچِ هَجت ؿٌبػبیی ؿخق ثبؿذ، َّیت گبُ ث

 (1381،3749هؼیي، ) 

دس هؼوبسی ٍ عشاحی ؿْشی ًیض تؼبثیش هـبثْی اص هفَْم َّیت ؿْشی ٍ هىبًی ٍجَد داسد، ثشای هثبل وَئیي 

َّیت یؼٌی حذی وِ ؿخق هی تَاًذ یه هىبى سا ثِ »هی ًَیؼذ: « تئَسی ؿىل خَة ؿْش»لیٌچ دس وتبة 

هىبًْب ثـٌبػذ، ثغَسیىِ ؿخلیتی هـخق، ثی ًظیش ٍ یب حذالل هخلَف ثِ  ػٌَاى هىبى هتوبیضی اص ػبیش

 (1376،167،  لیٌچ)«.خَد سا داسا ثبؿذ

ثِ ػجبستی َّیت ؿْشی ویفیتی ثب ػشچـوِ راتی اػت،وِ ًوَد وبلجذی پیذا وشدُ ٍ هیضاى تـخیق ٍ تویض 

راتی ثؼتش ٍ ػبختبس هَسد ثحث  ػبختبس ؿْش اػت. ثٌبثشایي َّیت ثخـی هىبًی ، هؼتلضم ؿٌبخت خلَكیبت

ٍ ثیبى ٌّشهٌذاًِ دس پبػخگَیی ثِ اًتظبسات فضبیی اص هىبى هی ثبؿذ، وِ داهٌِ ایي اًتظبسات، اص ًیبصّبی 

 -ػولىشدی تب هغلَثبت هفَْهی هىبى سا ؿبهل هی گشدد. ایي گؼتشُ ٍػیغ اص هلضٍهبت ثٌیبدیي ّش ػبختبس اًؼبى

 فت َّیت ثخـی ثِ هىبى ّبی اًؼبًی اػت.صیؼت، لبثلیتی ثی ثذیل دس سُ یب

ثب تَجِ ثِ ٍػؼت ٍ گؼتشدگی ثبفت ّبی هؼىًَی ، َّیت ثخـی ثِ هجوَػِ ّبی هؼىًَی الذام هَثشی دس 

ؿخلیت ثخـی ثِ ثبفت ّبی ؿْشی اػت،  وِ پی آهذآى، ایجبد حغ تؼلك ثِ هىبى ٍ خَؿبیٌذی هحیغی ثشای 

 ػبوٌیي اػت.

ساّىبسّبی ػولی دس َّیت ثخـی ثِ هجوَػِ ّبی هؼىًَی، اثتذا ثِ تجییي ٍ دػتِ دس ایي ساػتب ثب ّذف اسائِ 

ثٌذی هغلَثبتی وِ هی تَاًذ ثشای هحیظ ّبی هؼىًَی ؿخلیت ػبص ثبؿٌذ، پشداختِ هی ؿَد، ٍ ػپغ ثب تأویذ 

اسائِ ًوًَِ  ثش اللین ثِ ػٌَاى یه ػبهل ثٌیبدیي دس ػبختبس هحیظ، ثِ ًمؾ آى دس َّیت ثخـی ایي هجوَػِ ّب ثب

 ّب هَسدی پشداختِ خَاّذ ؿذ.
 

 به بافت شهری اهمیت بافت مسکونی درهویت بخشی. 2
هؼىي اٍلیي فضبیی اػت وِ فشد هفَْم هؼوبسی سا دس آى ٍ اص عشیك آى دسیبفت هی داسد، ّوؼبیگی سا هی 

َ ثب فشد ٍ اص ػَی ؿٌبػذ ٍ ثَاػغِ ی آى ثب ؿْش استجبط پیذا هی وٌذ. هجوَػِ ّبی هؼىًَی چَى اص یه ػ

دیگش ثب ؿْش دس تؼبهلٌذ، ًمؾ اػبػی دس َّیت ثخـی ثِ ػبوٌیي ٍ ؿْشًٍذاى داسًذ. لیٌچ دس وتبة تئَسی ؿىل 

هي ایٌجب »َّیت هىبًی پیًَذ ًضدیىی پیذا هی وٌذ ثب َّیت ثخـی ، ایٌىِ »خَة ؿْش دس ایي ثبسُ هی ًَیؼیذ: 

ًٍیض ػیوَى آًَیي دس وتبة هؼوبسی تحلیلی ساثغِ  (167،ٌجغّوبى ه)« هی وٌذ.« ّؼتن»حىبیت اص هي « ّؼتن

 َّیت هىبًی ٍ ؿخق سا ایٌگًَِ تجیي هی وٌذ:

ٍ ػبصهبًذّی آًْب اص « هىبى ّب»ٍاػغِ صًذگی ٍ دًیبیی اػت وِ فشد دس آى لشاس داسد، ثب َّیت ثخـی « هىبى»

 (1386،25، آًَیي) «دًیبیی وِ دس آى ػىًَت گضیذُ این آگبُ هی ؿَین.
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 عوامل هویت ساز مکان. 3
ّوبًغَس وِ دس همذهِ همبلِ ػٌَاى ؿذ ػَاهل َّیت ػبص یه هىبى اص اًتظبسات فضبیی آى هىبى ػشچـوِ گشفتِ 

 ٍ ثِ صثبى وبلجذ ثیبى هی گشدًذ.

ایي اًتظبسات فضبیی پٌِْ ای اص ػغَح همذهبتی تب هَضَػبت اًتضاػی سا دس ثشهی گیشد. آًَیي دس ثخؾ دیگشی 

 بة هؼوبسی تحلیلی ثب اؿبسُ ثِ ایي هَضَع هی گَیذ:اص وت

هؼوبسی دس ػغح همذهبتی خَد ثِ هَضَػبتی اًتضاػی ًوی پشداصد ثلىِ صًذگی سا آى گًَِ وِ ّوىبى هی صیٌذ »

هؼوبسی تَػظ »ٍ ًیض اضبفِ هی وٌذ:  (24،ّوبى هٌجغ)« تؼییي َّیت هىبى اػت. »هی ثیٌذ ٍ لذست ٍالؼی آى 

ى هشدم وِ ًیبص ٍ آسصٍ، ػمیذُ ٍ آسهبًی داسًذ، اًجبم هی ؿَد... آًبًی وِ هؼٌب ٍ اّویت دًیبی هشدم ٍ ثشای ّوب

 (24،ّوبى هٌجغ)« پیشاهَى خَد سا دسن هی وٌٌذ. 

 فضبیی هی داًذ: –ًَع خَاػت ویفی  2ثِ ػجبستی ٍی هؼوبسی سا پبػخگَ ثِ 

 ویفیت ّبی فیضیىی .1

 ویفیت ّبی فىشی ٍ آسهبًی .2

یشاى ، الْبم ثخـی اص ّش دٍ دػتِ ویفیت سا دس خلك َّیت هىبًی ثِ خَثی هتجلی هی ػبصد، ثِ تجبسة هؼوبسی ا

ػٌَاى ًوًَِ، اػتفبدُ اص حیبط هشوضی وِ دس هٌبعك گشم ٍ خـه ایشاى ، َّیت ػبختبسی ٍیظُ ای سا ثشای 

ی ؿذُ اػت. دس هؼوبسی ایي هٌغمِ سلن صدُ اػت،اص ویفیت ّبی فیضیىی ٍ ؿشایظ اللیوی خبف هٌغمِ ًبؿ

حبلیىِ اػتفبدُ اص ّـتی ثِ ػٌَاى فضبی تمؼین ٍ هحلی ثشای خَؿبهذگَیی ٍ خذاحبفظی وِ ؿٌبػِ هؼوبسی 

ػٌتی هؼىًَی ایشاى اػت، دس پبػخگَیی ثِ یه ٌّجبس اجتوبػی اػت اص ایي دػت هی تَاى ثِ اػتفبدُ اص حیبط 

،تلَیش ؿوبسُ 2،تلَیش ؿوبسُ 1)اسجبع ثِ تلَیش ؿوبسُ اًذسًٍی ٍ ثیشًٍی دس پبػخ ثِ یه ثبٍس اػتمبدی ًبم ثشد.

3 ) 
 

   

 : تافت درٍى گرای شْر یسد 1تصَیر شوارُ

 (19: 1381)تَسلی ، هحوَد، 

: ذاًِ گلشي در شْر یسد 2تصَیر شوارُ 

تا هعواری درٍى گرا ) هعواریاى، 

 (35: 1375غالهحسیي ، 

: ذاًِ عرب زادُ در شْر یسد 3تصَیر شوارُ 

: 1381هعواری درٍى گرا ) تَسلی، هحوَد،  تا

104) 

 

صیجبتش آًىِ  دس ایي هؼوبسی دس هَاسد هتؼذدی ػشهٌـبء یه خاللیت فضبیی، خبف ًیبصّبی فیضیىی ثَدُ اػت 

ٍ لیىي اص ًتیجِ آى دس ثشآٍسدُ وشدى ٍ خلك یه ویفیت صیجبؿٌبػی آسهبًی ٍ یب ثیبى یه آهَصُ اػتمبدی اػتفبدُ 
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ی هثبل اػتفبدُ اص لَع ٍ عبق، هجٌب ٍ سیـِ ػبصُ ای داسد، لىي دس ػبخت هؼبجذ ایشاًی ثب تغجیش ؿذُ اػت. ثشا

تٌبػجبت عبق دس گٌجذ خبًِ، یه ػوجل هزّجی ٍ یه ؿٌبػِ ٍیظُ ثشای ایي وبسثشی خلك ؿذُ اػت.)اسجبع ثِ 

 ( 4تلَیش ؿوبسُ 
 

 
 :  هسجد شید لطف ا... اصفْاى، ًگارًد4ُتصَیر شوارُ 

 

 خوانایی، عامل هویت بخشی به مکان  .4
ثِ عَس خالكِ ّش ویفیت ػبختبسی ٍیظُ ای،وِ ػجت توبیض یه هىبى، ًؼجت ثِ هىبًی دیگش ؿَد ػبهلی دس 

 ساػتبی َّیت ثخـی ثِ آى

اػت حبل چِ ایي ویفیبت هٌـبء تأهیي ًیبصّبی ػولىشدی ٍ صهیٌِ ای داؿتِ ثبؿذ، چِ ثؼتش فىشی ٍ آسهبًی، 

ًبفی ّن ًجَدُ ٍ هی تَاًٌذ یىذیگش سا تمَیت ًوبیٌذ، حتی تشویت آًذٍ ثش غٌبی هؼوبسی هىبى ًیض گشچِ ایي دٍ 

 اػت.« خَاًبیی هىبى»هی افضایذ ٍ ػجت افضایؾ 

ٌّگبهی وِ ؿىل ٍ آؿٌبیی ثب یىذیگش ادغبم گشدًذ ًتیجِ احؼبػی ٍ »لیٌچ ًیض ثب تأویذ ثش ایي هغلت هی ًَیؼیذ: 

 (1376،169،  لیٌچ)« هي ؿْشًٍذ یه ؿْش هؼوَلی ٍ ثی اّویت ًیؼتن.سٍاًی ثؼیبس لَی داسد؛ 

ثذٍى ؿه تحلیل سًٍذ َّیت ػبصی ّش دٍ دػتِ اص ویفیت ّبی هَسد ثحث )ویفیت فیضیىی، ویفیت فىشی 

للیوی ٍ آسهبًی( ًیبصهٌذ هجبل ثیـتشی اػت، لزا دس ایي همبلِ كشفبً ثِ تحلیل خَاًبئی هىبًی حبكل اص عشاحی ا

 تأثیش آى دس ثبصؿٌبػی ثبفتْبی هؼىًَی ؿْشی پشداختِ ؿذُ اػت. 

ثِ ػجبستی تأثیش اللین ثِ ػٌَاى یىی اص هَلفِ ّبی هَثش دس پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی ػولىشدی هىبى دس َّیت 

 ثخـی ثِ آى هَسد ثحث لشاس گشفتِ اػت.

خَاًبیی، ویفیتی اػت وِ هَججبت لبثل دسن »هغبثك تؼشیف آلي الىه ٍ ّوىبساى دس وتبة هحیظ ّبی پبػخذُ 

ؿذى یه هىبى سا فشاّن هی آٍسد ٍ دس دٍ ػغح اّویت پیذا هی وٌذ: فشم وبلجذی ٍ الگَّبی فؼبلیت . هىبى ّب 

هوىي اػت دس یىی اص ایي دٍ ػغح خَاًب ٍ لبثل فْن ثبؿٌذ. اهب، ثشای ثْشُ گیشی وبهل اص اهىبًبت ثبلمَُ یه 

 (1382،113،  ثٌتلی ٍ الىه) «ص فشم وبلجذی ٍ الگَّبی فؼبلیت ثِ تىویل یىذیگش ثپشداصًذ.هىبى ، ثبیذ آگبّی ا
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خَاًبیی یؼٌی تب چِ هیضاى ػبوٌیي »لیٌچ تیض خَاًبیی سا جضئی اص هؼٌی هىبى داًؼتِ ٍ ایي گًَِ تؼشیف هی وٌذ: 

ذی ًوبدی ّؼتٌذ، چٌیي ًظبهی اص یه ػىًَتگبُ، لبدس ثِ ثشلشاسی استجبط كحیح ثب یىذیگش اص عشیك ػٌبكش وبلج

 لیٌچ)« ػالئن ٍ ًـبًِ ّبی هحیغی... اغلت ثشای وؼی وِ ًؼجت ثِ فشٌّگی ثیگبًِ اػت غیشلبثل دسن ًوی ثبؿذ.

 ،1376،178) 

 تؼشیف فَق ًىبت صیش اػتخشاج هی گشدد: 2اص 

 خَاًبیی ػبهل ؿٌبػبیی هىبى اػت.  (1

 لیت لبثل دسن اػت.خَاًبیی دس دٍ ػغح فشم وبلجذی ٍ الگَّبی فؼب (2

ادغبم وبلجذ آؿٌب ٍ الگَ فؼبلیت ّبی هأًَع، تأثیش ػویك دس احؼبع تؼلك ثِ یه هىبى خبف ایجبد هی  (3

 وٌذ. 

 

 تاثیر اقلیم در خوانایی و هویت بخشی مکان . 5
ثش اص آًجب وِ اللین یه خلَكیت ٍاثؼتِ ثِ صهیٌِ ٍ اص دػتِ ٍیظگی ّبی راتی ّش هىبى اػت لزا تأثیش ػویمی 

ؿىل گیشی وبلجذ هؼوبسی ّش هٌغمِ داسد. اص ایي سٍ ػبهل هْوی دس ایجبد خَاًبیی ثلشی ٍ هفَْهی هىبى هی 

ثبؿذ. ثِ ػٌَاى ًوًَِ هی تَاى ثِ حضَس ثبدگیشّب دس ثبفت هؼوبسی هٌغمِ وَیشی ثِ ػٌَاى یه ًـبًِ خَاًب دس 

 ( 5داسد.)اسجبع ثِ تلَیش ؿوبسُ ثبصؿٌبػی فضبی هؼوبسی آى، اؿبسُ وشدوِ وبهالً هٌـبء اللیوی 

(،  6اص دیگش ؿٌبػِ ّبی اللیوی هی تَاى ثِ ثبم ّبی ؿیت داس دس هؼوبسی هٌغمِ گیالى )اسجبع ثِ تلَیش ؿوبسُ 

ٍیب ػمف ّبی هؼغح ٍ حجن ّبی هىؼجی ثؼتِ دس هؼوبسی ػٌتی هٌغمِ ػشد اؿبسُ وشد، )اسجبع ثِ تلَیش 

 ُ ای ثِ فشم وبلجذی هؼوبسی هٌغمِ هشثَعِ دادُ اًذ.( وِ ّش وذام َّیت ؿىلی ٍیظ 7ؿوبسُ 
 

   

: تادگیر ًشاًِ ذَاًا در تافت  5تصَیر شوارُ 

 شْر یسد 

 (106: 1379) تَسلی، هحوَد، 

: تام شیة دار ًشاًِ  6تصَیر شوارُ 

ذَاًا در یکی از هحلِ ّای گیالى، 

 ًگارًدُ

: تافت هتراکن،  تٌاّای هعکة  7تصَیر شوارُ 

ٍ کاخ ّای هسطح ًشاًِ ی ذَاًا در شکل 

 (115: 1389تافت اتیاًِ ) قثادیاى، ٍحید، 

 

آًچِ وِ اص هثبلْبی ثبال لبثل اػتٌجبط اػت، ّوبٌّگی اللین ٍ هؼوبسی ثَهی ّش هٌغمِ ثِ هٌظَس ثْشُ گیشی 

 حذاوثش وبلجذ هؼوبسی دس پبػخگَیی ثِ هحذٍدیت ّب ٍ ؿشایظ هحیغی اػت.

هحیغی ّش هٌغمِ اص خلَكیبت آؿٌب ثشای ػبوٌیي هی ثبؿذ، وبلجذ پبػخگَ ثِ آى اص آًجب وِ خلَكیبت 

خلَكیت ، تؼبهلی خَؿبیٌذ ثب افشاد ثشلشاس هی ًوبیذ ، چشا وِ ّن ؿٌبػِ اػت ٍ ّن هفیذ، ّن ؿٌبػِ هىبى 
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ِ ّن ؿٌبػِ اػت ٍ ّن هشوض فؼبلیت ّبی آؿٌب، هثالً ؿَاداًْب دس هؼوبسی هٌغمِ دصفَل، پلِ ساُ ّبئی ّؼتٌذ و

هؼوبسی ػٌتی دصفَل اػت ٍ ّن ادثیبت ثلشی هـتشی سا دس ثیي افشاد هٌغمِ سلن هی صًذ. ٍ ایي یؼٌی ثبال ثشدى 

 ( 8خَاًبئی هىبى. )اسجبع ثِ تلَیش ؿوبسُ 
 

 
 : هقطع شَاالى در شْر دزفَل8تصَیر شوارُ 

 

ثی ثذلیل ثَدُ اػت. ثب هغشح ؿذى  ثِ عَس خالكِ اللین دس هؼوبسی ػٌتی ایشاى ٍ حتی جْبى، َّیت ػبصی

ثحث هؼوبسی پبیذاس ٍ تَجِ ثِ هحیظ دس عشاحی هؼوبسی ، ّوبٌّگی ٍ ّوگبًی ثب عجیؼت دس ػبختبس جذیذ 

اّویت تبصُ ای یبفتِ اػت، ثِ گًَِ ای وِ تجبسة جذیذ هؼوبسی جْبًی،گَیبی ثْشُ گیشی اص اًشطی ّبی تجذیذ 

یذ، صهیي گشهبئی ٍ... هی ثبؿذ. ایي همبلِ ثب تأویذ ثش اػتفبدُ اص اًشطی ّبی پزیش هبًٌذ اًشطی ّبی ثبد، ًَس خَسؿ

 ًَ ثِ دًجبل اسائِ ساُ وبسّبی اللیوی َّیت ثخؾ دس اللین ػشد ثشای هجتوغ ّبی هؼىًَی اػت.
 

 ویژگی های اقلیمی نواحی سرد .5-1
 ثِ عَس ولی ؿشایظ اللیوی ًَاحی وَّؼتبًی )اللین ػشد( ػجبستؼت اص:

 ف( ػشهبی ؿذیذ دس صهؼتبى، هؼتذل دس تبثؼتبىال

 ة( ثبسؽ ثشف ػٌگیي دس لؼوتْبی ؿوبل ٍ ؿوبل غشثی وـَس

 ج( سعَثت َّای ون

 (1389،98، )لجبدیبى . د( اختالف ثؼیبس صیبد دسجِ حشاست ثیي ؿت ٍ سٍص

س فلل صهؼتبى اص آًجب وِ هـخلِ ٍیظُ اللیوی ایي پٌِْ آة ٍ َّائی ، ػشهبی ؿذیذ ٍ ثبسؽ ثشف ػٌگیي د

اػت. لزا ساّىبسّبی وبلجذی اػتفبدُ اص ایي خلَكیبت اللیوی ٍ یب ساّىبسّبی همبثلِ ٍ وبّؾ اثشات آًْب هی 

 تَاًٌذ الْبم ثخؾ خلك ًـبًِ ّبی َّیت ػبص ثشای هؼوبسی هؼىًَی ایي هٌغمِ ثبؿذ. 

 

 راه کارهای اقلیمی در بافت مسکونی اقلیم سرد .5-2
 تی ایشاى ساّىبسّبی صیش دس ثبفت ػشد هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت:دس هؼوبسی هؼىًَی ػٌ

 الف( ًؼجت ػغح پَػتِ خبسجی ثِ حجن ثٌب  ون دسًظش گشفتِ هی ؿذُ اػت.

 ة( استفبع اتبلْب ون ثَدُ اػت.

 ج( اػتفبدُ اص ثبم هؼغح
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 د( ثبصؿَّبی وَچه اػتفبدُ هی ؿذُ اػت.

 ًٍگشا ثَدُ اًذ.ُ( ػبختوبى داسای حیبط هشوضی وَچه ٍ دس

 ص( ایَاى ّب وَچه ػبختِ هی ؿذ.

 (1389،101، )لجبدیبى ح( دیَاسّب ًؼجتبً لغَس ثَدُ اًذ. 

دس هؼوبسی اهشٍص هٌبعك ػشدػیش ٍ وَّؼتبًی، ثب تَجِ ثِ تغییش ًیبصّبی ػبوٌیي ٍ ًیض تفبٍت دس ػجه صًذگی ٍ 

ذ ثِ ًظش هی سػذ ، لزا پیـٌْبد ایي همبلِ ثِ ّوچٌیي افضایؾ جوؼیت ، تب حذٍدی اػتفبدُ اص سٍؿْبی فَق ثؼی

ثْشُ گیشی ٍ ثْیٌِ ػبصی فضبّبی هَجَد دس وبلجذ اهشٍصیي هجوَػِ ّبی هؼىًَی دس اللین ػشد ؿْش ّوذاى 

 هی ثبؿذ.

 

 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای اقلیمی .6
ىبى افشاد ثیـتشی دس هؼىًَی ّوذاى، ّوگبم ثب افضایؾ جوؼیت ٍ ًیبص ثِ اػ -ػبخت ٍ ػبص جذیذ ؿْشی

 ػغَح هحذٍد، تَػؼِ ػوَدی داؿتِ اػت.

لزا حضَس فضبّبئی ّوچَى پبسویٌگْبی جوؼی ٍ ساُ پلِ ّبی ػوَهی اص هلضٍهبت ػبختبس ّش هجوَػِ ٍ ثبفت 

هؼىًَی اػت. دس ایي همبلِ تأویذ ثش ثْیٌِ ػبصی اللیوی هـبػبت هؼىًَی ، ثِ ّوشاُ افضٍٍى دتبیلْبی اللیوی دس 

 بس جذیذ ؿْشی هجتوغ ّبی صیؼتی اػت وِ ثِ عَس خالكِ دس هَاسد صیشهغشح گشدیذُ اػت :ػبخت

 اػتفبدُ اص هلبلح تیشُ دس عشاحی ًوب -1

ّب دس ًوب ثِ هٌظَس ایجبد یه هبًغ وبلجذی اص سیضؽ ثشف ٍ  ػمت ًـیٌی دس عجمِ اٍل ٍ دٍم هجتوغ -2

 ثبساى ثش ػغح هؼیش پیبدُ

 غح ًوبی سٍثِ ًَس ٍ دس ثبم ػبختوبًْب.اػتفبدُ اص پیلْبی خَسؿیذی دس ػ -3

عشاحی جضئیبت خبف دس پـت پٌجشُ ّب ثِ ًحَی وِ دس ؿت ٌّگبم لبثلیت پَؿؾ وبهل ػغح پٌجشُ  -4

 ٍ ؿیـِ ّب سا داؿتِ ثبؿذ.

اػتفبدُ اص هـبػبت هؼىًَی ثِ ػٌَاى وبًبلْبی گشم وٌٌذُ َّای ػشد اص عشیك جزة گشهبی ًوب ٍ  -5

بسویٌگْب، ثب اػتفبدُ اص َّای گشم دسٍى ساُ پلِ ّب ٍ اًتمبل آى ثِ جذاسُ رخیشُ ػبصی آى دس ػوك وف پ

 ٍاحذّب.

الجتِ اسائِ جضئیبت اجشائی ٍ دلت دس عشاحی ػبختبسّبی فَق ، ًیبصهٌذ پظٍّـْبی دلیك ٍ اػتفبدُ اص تجبسة 

توؼْبی صیؼتی هؼوبسی جْبًی دس ایي صهیٌِ هی ثبؿذ وِ ثذٍى ؿه َّیت اللیوی جذیذی سا ثشای ػبختبس هج

 دس اللین ػشد ثِ اسهغبى خَاّذ آٍسد.
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