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چکیذُ:
ٍیػگی هكتطن اقىبل هرتلف عجیؼتگطزی ،تحطن ثسًی عجیؼتگطز زض ظهبىّب ٍ هىبىّبی هرتلف ،ثب
قستّبی هرتلف اؾت ثسٍى ایي وِ ثط قطایظ اللیوی ٍ رَی وٌتطلی زاقتِ ثبقس .ثِ ّویي زلیل قطایظ
آؾبیف ظیؿت اللیوی زض فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ٍ اوَتَضیؿن ثط ذالف ؾبیط فؼبلیتّبی گطزقگطی ثِ
قست ٍاثؿتِ ثِ ػَاهل آة ٍ َّایی ٍ تَپَگطافی هٌغمِ ٍ ًطخ گطهبی هتبثَلیه ًبقی اظ فؼبلیت ثسًی
عجیؼتگطز اؾت .زض ایي پػٍّف ،ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ؾبػتی  30ؾبلِ ٍ ثِ ٍؾیلِی قبذم اللین آؾبیف
* SETثِ ثطضؾی قطایظ آؾبیف اللیوی فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض رعیطُی لكن پطزاذتِ قس .اظ ًتبیذ ایي
تحمیك اضائِی یه عجمِثٌسی رسیس اظ فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض پٌذ گطٍُ ذیلی ؾجه ،ؾجه ،هتَؾظ،
ًیوِؾٌگیي ٍ ؾٌگیي اؾت .تحلیل زازُّب ًكبى زاز وِ اگط چِ زض هبُّبی گطم ؾبل هٌبؾتتطیي ؾبػتّب
ثطای فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی  6نجح 18 ،ػهط ٍ  21قت اؾت ٍ ،زض هبُّبی ؾطز ؾبل قطایظ هغلَة
آؾبیف ظیؿت اللیوی ثِ ؾبػتّبی  9نجح 12 ،ظْط ٍ  15ػهط هٌتمل هیقَز؛ اهّب زض توبم هبُّبی ؾبل
ایي رعیطُ ثطای فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی هٌبؾت اؾتّ .وچٌیي ًتبیذ ًكبى هیزّس وِ ثطای اًساظُگیطی
قطایظ آؾبیف اللیوی فؼبلیتّبی ًیوِؾٌگیي ٍ ؾٌگیي ثبیس قبذم * SETضا وبلیجطُ ًوَز.
ٍاطُّای کلیذی :عجیؼتگطزی ،آؾبیف حطاضتی ،SET* ،رعیطُی لكن
 1همبلِی حبضط ثطگطفتِ اظ پبیبىًبهِی وبضقٌبؾی اضقس زاًكگبُ ّطهعگبى ثب ػٌَاى ثطضؾی قطایظ هٌبؾت آة ٍ َّایی ثطای اًَاع
هرتلف فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض رعیطُی لكن ثب اؾتفبزُ اظ قبذم * SETاؾت.
 2زاًكزَی وبضقٌبؾی اضقس اوَتَضیؿن ،زاًكگبُ ّطهعگبى
ًَ 3یؿٌسُ هؿئَل :زاًكیبض گطٍُ رغطافیب ،زاًكگبُ ّطهعگبى ()khoorani@hormozgan.ac.ir
 4زاًكیبض گطٍُ رغطافیب ،زاًكگبُ ضاظی وطهبًكبُ
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هقذهِ
زض لطى ثیؿت ٍ یىن ،پسیسُی گطزقگطی ثِ یه ٍالؼیت ارتٌبةًبپصیط زض ضفتبض ٍ ػول اًؿبى
تجسیل قسُ اؾت (هحؿٌی .)1388 ،ثِ ّویي زلیل ثبظاض نٌؼت گطزقگطی ثِؾطػت زض حبل
گؿتطـ اؾت (ضًزجطاى ٍ ظاّسی.)11 :1389 ،
عجیؼتگطزی هفَْهی اؾت وِ ّوعهبى ثب ضقس گطزقگطی عجیؼی زض عی  20ؾبل گصقتِ زض
هیبى هزبهغ هؿئَل حفبظت اظ هحیظ ٍ هطزم ؾبوي زض اعطاف هٌبعك حفبظت قسُ ،تىبهل یبفتِ
اؾت (زضام ٍ هَض ٍ .)6 :1390 ،ثطای ثطذی اظ هطزم انغالحی ولی اؾت ،قبهل گطزقگطی هجتٌی ثط
عجیؼت ،هبرطارَیی ،هبرطارَیی هالین ٍ گطزقگطی فطٌّگی (ربًؿَى.)2008 ،1
زض ایطاى ًیع ثِ لحبػ هبّیت ظیؿت هحیغی ،هٌبثغ هْن عجیؼی ،رغطافیبی اللیوی ٍ تٌَع
ظیؿتی زاضای ثْتطیي ظهیٌِ ثطای رصة عجیؼتگطزّب زض ؾغَح هلی ٍ ثیيالوللی ثَزُ اؾت
(ؾلیوبًی ٍ همیؿِ.)1389 ،
آة ٍ َّا ػبهل ثؿیبض تؼییي وٌٌسُ زض اًتربة ًَع همهس ٍ ًَع ؾفط (فؼبلیتّبی تؼغیلی،
ؾالهتی ٍ تَضّبی قْطؾتبًی)زض ثرف گطزقگطی اؾت (اًسلط ٍ 2هبتعضاویؽ )2011 ،3وِ هیتَاًس
حسالل اظ ؾِ رْت زض تَؾؼِی فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی هؤحط ٍالغ گطززً :رؿت تؼبهل ّعاضاى ٍ
هیلیَىّب ؾبلِی ػَاهل آة ٍ َّایی ثب زیگط ػَاهل عجیؼی ؾجت ایزبز چكناًساظّبیی هبًٌس
ثیبثبىّب ،وَیطّب ،وَّؿتبىّبی پط ثطف ٍ رٌگلّب قسُ اؾت .زٍم ایي وِ ،فؼبلیت ػٌبنطی چَى
ثبز ،ثبضـ ٍ تغییطات زهب تَاًبیی ایزبز اقىبل فطؾبیكی ثؿیبض قگطف ٍ رصاثی زض ؾغح ظهیي ثِ
ذهَل ًَاحی گطم ٍ ذكه ضا زاضًس ٍ .ؾَم اظ رْت تبحیطی اؾت وِ ایي ػٌبنط ثِ ّوطاُ ػٌبنطی
چَى ضعَثت ًؿجی ٍ فكبض زض ایزبز قطایظ آؾبیف ظیؿت اللیوی ثطای عجیؼتگطز زض ؾبػتّبی
قجبًِضٍظ ٍ فهلّبی هرتلف فطاّن هیآٍضًس.
اٍلَیتّبی گطزقگطاى ثطای رٌجِّبی هرتلف آة ٍ َّا اظ ضاُّبی هرتلف لبثل ثطضؾی اؾت
(زیفطیتبؼّ ٍ 4وىبضاى .)2008 ،هؼوَالً اضتجبط ثیي اللین ٍ گطزقگطی تَؾظ قبذمّبی اللین
آؾبیف ثیبى هیگطزز (ّزطتی ٍ ّوىبضاى .)1390 ،قبذمّبی هطتجظ ثب فیعیَلَغی اًؿبًی وِ اظ
هؼبزلِی ثیالى اًطغی ثسى اًؿبى هكتك گطزیسُاًس اهطٍظُ اػتجبض ثیكتطی زض هغبلؼبت آة ٍ
َّاقٌبؾی تَضیؿن وؿت ًوَزُاًس (شٍالفمبضی.)1386 ،
ػَاهل هحیغی هَحط ثط قطایظ آؾبیف حطاضتی زض فضبی آظاز ،ثب یه هحسٍزُ ثؿیبض گؿتطزُ ٍ
هتغیط هَارِ ّؿتٌس .اهب تالـ ثؿیبض ووی ثطای زضن قطایظ آؾبیكی زض هحیظّبی ثیطًٍی قسُ
اؾت (ثَهؼبضف ٍ 5تىطیفت.)2012 ،6
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یىی اظ قبذمّبی ظیؿت اللیوی هٌبؾت زض ایي ظهیٌِ ،قبذم * SETاؾت وِ زض آى ػالٍُ ثط
ػَاهل هحیغی ،ػَاهل اًؿبًی چَى آٌّگ ؾَذت ٍ ؾبظ ثسى ٍ هیعاى ًبضؾبًبیی لجبؼ (ولًَ ) 1یع
هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت .اهب زض اؾتفبزُ اظ ایي قبذمّب اغلت ثِ زٍ ًىتِ هْن تَرِ چٌساًی
ًكسُ اؾت.
ًرؿت ایي وِ زض هحبؾجِی قطایظ آؾبیف ظیؿت اللیوی ثب اؾتفبزُ اظ قبذمّبیی هبًٌس
* SETوِ اهطٍظُ هؼوَالً تَؾظ ًطم افعاض ضیوي اًزبم هیقَزً ،طخ گطهبی هتبثَلیه ثسى ٍ ولَی
لجبؼ ػوستبً همبزیط حبثتی چَى ٍ 80ات ٍ  0/9ولَ زض ًظط گطفتِ هیقَز .زض حبلی وِ قست تحطن
ثسًی (ًطخ گطهبی هتبثَلیه) ٍ پَقف لجبؼ زض اًَاع فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ثؿیبض هتغیط اؾت.
ًىتِی زٍم ایي وِ اغلت ایي تحمیمبت ثب اؾتفبزُ اظ هیبًگیي زازُّبی اللیوی ضٍظاًِ اًزبم قسُ
اؾت .زض حبلی وِ ثب تَرِ ثِ تغییط زض ػٌبنط اللیوی هبًٌس زهب ٍ ضعَثت ًؿجی زض عَل ؾبػبت
قجبًِضٍظ ،فمظ ؾبػبتی اظ قجبًِضٍظ هیتَاًس ثطای عجیؼتگطزی هٌبؾت ثبقس.
زض ایي تحمیك ثطای هحبؾجِی آؾبیف ظیؿت اللیوی تغییطات گطهبی هتبثَلیه ثسىً ،بضؾبًبیی
لجبؼ ٍ ػٌبنط اللیوی زض  6ؾبػت اظ ؾبػبت قجبًِضٍظ (ؾبػبت  6نجح9 ،نجح 12 ،ظْط 15 ،ػهط،
 18ػهط ٍ  21قت) رعیطُی لكن زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .تب ػالٍُ ثط وؿت ًتبیذ آؾبیكی ٍالؼی
زض فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ،ثتَاى اظ حساوخط ظطفیت ؾبػتّبی قجبًِضٍظ ثطای تَؾؼِی ایي
فؼبلیتّب زض هٌغمِی هَضز هغبلؼِ گبم ثطزاقت.
زض ایي هیبى لكن ثِػٌَاى ثعضگتطیي رعیطُی ذلیذ فبضؼ ثب تَرِ ثِ زاضا ثَزى هٌبعك هوتبظ
عجیؼتگطزی ٍ ّوچٌیي فطٌّگ ذبل هطزم ثَهی ،لبثلیت ثؿیبض ظیبز ثطای رصة گطزقگط (ًَحِ
گط ٍ ّوىبضاى ٍ )1388 ،عجیؼتگطز ضا زاضز.
هَاد ٍ سٍشّا
2

3

قبذم * SETثط اؾبؼ یه هسل زٍ گطُایِ (گیذ ٍ ّوىبضاى )1986 ،پَیب هجتٌی ثط لَاًیي
زهبیی ثسى تَؾؼِ یبفتِ اؾت (ییّ ٍ 4وىبضاى .)2003 ،یه حبلت تؼبزل هَلت اًطغی وِ هیعاى
شذیطُی گطهبیی آى ،ثب گطهبی ذبلم ثِزؾت آهسُ هٌْبی گطهبی تلف قسُ ثطاثط اؾت (یی ٍ
ّوىبضاى .)2003 ،هسل حطاضتی تَؾظ زٍ هؼبزلِی تؼبزل حطاضتی ثِ ّن پیَؾتِ تكطیح قسُ اؾت،
وِ ّط وسام زض یه لؿوت اؾتفبزُ هیقَز (یی ٍ ّوىبضاى:)2003 ،
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هؼبزلِی اٍّل
()1
زض ایي هؼبزلِ :

ً Scrطخ گطهبی شذیطُ قسُ زض ّؿتِ گطُ ،ثطحؿت )،(W/m2
ً Mطخ هتبثَلیه ثسى ،ثطحؿت )،(W/m2
 Wهیعاى وبض هىبًیىی (ثسًی) اًزبم قسُ ،ثطحؿت )،(W/m2
ً Cresطخ گطهبی ّوطفتی تلف قسُ اظ عطیك تٌفؽ ،ثطحؿت )،(W/m2
ً Eresطخ اتالف حطاضت اظ عطیك تٌفؽ ،ثطحؿت )،(W/m2
 tcrزهبی ّؿتِ گطُ،
 tskزهبی پَؾت گطُ،
 skbfرطیبى ذَى هحیغی 1ثطحؿت ) (L/h m2اؾت.
هؼبزلِی زٍم
()2
زض ایي هؼبزلِ:
ً Sskطخ شذیطُی حطاضتی زض پَؾت گطُ ،ثط حؿت ) ،(W/m
 tcrزهبی ّؿتِ گطُ،
 tskزهبی پَؾت گطُ،
2
 skbfرطیبى ذَى هحیغی ،ثطحؿت ) ،(L/h m
2
 Cاتالف حطاضت هحؿَؼ اظ پَؾت تَؾظ ّوطفت ،ثط حؿت ) ،(W/m
 Rاظ زؾت زازى حطاضت هحؿَؼ اظ پَؾت تَؾظ تبثف ،ثط حؿت )،(W/m2
 Eskهزوَع تجریط حطاضتی اتالف قسُ اظ پَؾت ،ثط حؿت ) (W/m2اؾت.
هیعاى حطاضت شذیطُ قسُ زض ثسى ثطاثط ثب هیعاى افعایف اًطغی زاذلی اؾت.
ثب تَرِ ثِ تؼطیف اضائِ قسُ تَؾظ آقطا قبذم* SETثِػٌَاى زهبی هؼبزل یه هحیظ ّن زهب
زض ًظط گطفتِ هیقَز وِ زاضای ضعَثت ًؿجی  %50اؾت ٍ فطز ،لجبؼ اؾتبًساضز هطثَط ثِ
فؼبلیتاـ پَقیسُ اؾت (وِ ثطاثط اؾت ثب ّوبى تٌف حطاضتی (زهبی پَؾت ٍ )tsk ،تٌظیوبت تٌف
حطاضتی (ضعَثت پَؾت) زض هحیظ ٍالؼی) (یی ٍ ّوىبضاى ،2003 ،ثِ ًمل اظ گیذ ٍّوىبضاى،
.)1986
2

 1رطیبى ذَى هحیغی ػجبضت اظ گطزـ ذَى زض ثسى اؾت.
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زض ایي تحمیك ٍضٍزیّبی ًطم افعاض ضیوي ثِ لطاض ظیط اؾت:
الف) دادُّای پیص فشض هذل
ایي زازُ ّب ثسٍى تغییط ٍ ثط اؾبؼ پیف فطو هسل حبثت ًگِ زاقتِ قسُ اؾت .وِ قبهل
زازُّبی فطزی :لس  1/75هتطٍ ،ظى  75ویلَگطم ٍ ؾي  30ؾبل ّؿتٌس .ثِ هٌظَض رلَگیطی اظ
اقتجبُ زض ایيرب ثبیس ثِ ایي ًىتِ اقبضُ وطز وِ زض هسل ضیوي هٌظَض اظ زازُّبی فطزی؛ لسٍ ،ظى،
ؾي ٍ رٌؿیت اؾت .اهب زض تحمیمبت ،هٌبثغ ٍ وتبةّبی هطثَط ثِ قبذمّبی ظیؿت اللین
آؾبیكی ،هٌظَض اظ زازُّبی فطزی ّوبى پَقف لجبؼ ٍ فؼبلیت ثسًی اؾت.
ب) دادُّایی کِ تش حسة ضشٍست تعییي ضذُاًذ
اعالػبت تبضید ٍ ؾبػت :قبهل تبضیدّبی ضٍظ ٍ هبُ ٍ ؾبػتّب ( 6نجح 9 ،نجح 12 ،ظْط15 ،
ثؼس اظ ظْط 18 ،ػهط ٍ  21قت) ،زازُّبی رغطافیبیی ،زازُّبی اللیوی (زهب ،ضعَثت ًؿجی ،ؾطػت
ٍظـ ثبز ،هیعاى اثطًبوی ٍ همساض فكبض َّا).
ثِزلیل ووجَز زازُّبی اللیوی رعیطُی لكن( ،زازُّبی اللیوی ایي رعیطُ اظ ؾبل 1996
هیالزی ثِ ثؼس اؾت) زازُّبی یه زٍضُی  30ؾبلِ ( 1975تب  2004هیالزی) هتؼلك ثِ قْط
ثٌسضػجبؼ (پؽ اظ ٍاضز وطزى زازُّبی ّط زٍ هىبى ثِعَض رساگبًِ ثِ ًطمافعاض هحبؾجبتی قبذم
* SETثِ ًبم ضیوي ٍ 1گطفتي ًتبیذ هكبثِ) ثِ ایي رعیطُ تؼوین زازُ قس ٍ هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت.
زازُّبی گوكسُ ثِ ضٍـ هیبًگیيگیطی ثبظؾبظی قسُ اؾت.
ج) دادُّای تغییش یافتِ
ایي زازُ ّب ثب تَرِ ثِ ّسف تحمیك ٍ ثٌبثط ًظط هحمك تغییط یبفتِاًس .وِ قبهل؛ پَقف لجبؼ ٍ
فؼبلیتّبی ثسًی ّؿتٌس.
تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا
ّوبًغَض وِ زض رسٍل  1زیسُ هیقَز ،ثط اؾبؼ ًطخ گطهبی هتبثَلیه ًبقی اظ تفبٍت فؼبلیت
ثسًی عجیؼتگطزّب ٍ اضظـ ًبضؾبًبیی لجبؼ (ثِػٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ ثِ ًَع ٍ قست فؼبلیت
عجیؼتگطز ٍ قطایظ اللیوی) ،یه عجمِثٌسی اضائِ قسُ وِ زض ازاهِ ثِ ثطضؾی آى پطزاذتِ هیقَز.
الف -طثقِتٌذی فعالیتّای طثیعتگشدی
تفبٍت زض ًطخ گطهبی هتبثَلیه فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی اؾبؼ قىلگیطی ایي عجمِثٌسی
اؾت .ثط ایي اؾبؼ فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض پٌذ عجمِ اظ یه زیگط تفىیه قسُاًس.
شوط زٍ ًىتِ زض ایٌزب ضطٍضی اؾت؛ فبنلِ حسالل تب حساوخط فؼبلیتّبی ّط عجمِ (ثِػٌَاى
هخبل 115 ،تب ٍ 144ات) ،تمطیجی ٍ ثط اؾبؼ ًظط هحمك اؾت .زلیل هیبًگیيگیطی فؼبلیتّبی ّط

Rayman

1

اسصیاتی ساعتی ضشایط آسایص اقلیوی جضیشُی قطن تشای اًَاع هختلف فعالیت گشدضگشی214......

عجمِ ثط حؿت ٍات ،ایي اؾت وِ یه ػسز ثِػٌَاى ًوبیٌسُ ًطخ گطهبی هتبثَلیه ّط یه اظ عجمِّب،
رْت تؼییي ٍضؼیت آؾبیف اللیوی ،ثب اؾتفبزُ اظ قبذم * SETثِ هسل ضیوي اضائِ گطزز.
ثطای تؼییي ًبضؾبًبیی لجبؼ ثِ هَاضزی هبًٌس قطایظ حطاضتی ٍ اللیوی هٌغمِ هَضز هغبلؼِ،
پَقف لجبؼ ٍیػُ ّط فؼبلیت ٍ ًطخ گطهبی هتبثَلیه ّط فؼبلیت تَرِ قسُ اؾت.
جذٍل( :)1طثقِتٌذی فعالیتّای طثیعتگشدی تش اساع هیضاى گشهای هتاتَلیک (« ٍ )Watt/m2کلَ»1ی لثاع

-1خیلی سثک

130

144 - 115

(ٍ 115ات) :ثبظزیسّبی فطٌّگی
(ٍ 116ات) :پیبزُضٍی ثب ؾطػت ووتط
اظ  3/2ویلَهتط زض ؾبػت ،حطوت ثب
ؾطػت آّؿتِ ضٍی ؾغح ؾرت.

* لجبؼ ؾجه تبثؿتبًی :قلَاض ثلٌس
ًبظن ،پیطاّي آؾتیي وَتبُ یمِثبظ،
رَضاة ٍ وفف (تبثؿتبًی) 0/6-0/5
*قلَاض ،پیطاّي آؾتیي ثلٌس ثِ اضبفِ
وت (ظهؿتبًی) 0/96

 -2سثک

160

174 - 145

(ٍ 145ات) :ووپیٌگ (قبهل ایؿتبزى ،پیبزُضٍی ثب
تالـ ؾجه تب هتَؾظ) ،پطًسًُگطی ،پیبزُضٍی ثب
ؾطػت  3/2ویلَهتط زض ؾبػت ،هبّیگیطی زض لبیك
زض حبلت ًكؿتِ
(ٍ 162ات) پیبزُضٍی ثب ؾطػت  4ویلَهتط زض
ؾبػت ،پیبزُضٍی زض ؾطاقیجی
(ٍ 174ات) :هبّیگیطی ثِ عَض ولی ،لبیمطاًی ثب
لبیك ثبزثبًی ،لبیمطاًی ثب لبیك چَثی ،هَد ؾَاضی

* لجبؼ ؾجه تبثؿتبًی :قلَاض ثلٌس ًبظن ،پیطاّي
آؾتیي وَتبُ یمِ ثبظ ،رَضاة ٍ وفف (تبثؿتبًی)
*0/6-0/5قلَاض ،پیطاّي آؾتیي ثلٌس ثِ اضبفِ وت
(ظهؿتبًی) *0/96قَضت ٍ تیقطت (هَدؾَاضی)
0/18

سطحّای فعالیتّای
طثیعتگشدی

هیاًگیي فعالیت
(ٍات)

هیضاى
فعالیتWatt/m
2

هیضاى گشهای
هتاتَلیک تا تَجِ تِ
ًَع فعالیت
طثیعتگشدی

پَضص لثاع ٍ
ًاسساًایی لثاع ()clo

هیاًگیي clo
دس جضیشُ قطن

قطایظ گطم ٍ تبثؿتبًی0/55 :
قطایظ ؾطز ،ذٌه ٍ ظهؿتبًی 0/96 :

قطایظ گطم ٍ تبثؿتبًی  0/55 :قطایظ ؾطز ،ذٌه
ٍ ظهؿتبًی 0/96 :

 1همبٍهت گطهبیی یه ولَ هؼبزل  )K·m²·W⁻¹( 0/155اؾت.

 .........215هجلِی تشًاهِسیضی ٍ تَسعِ گشدضگشی ،سال پٌجن ،ضواسُی ضاًضدّن ،تْاس 1395

اداهِی جذٍل( :)1طثقِتٌذی فعالیتّای طثیعتگشدی تش اساع هیضاى گشهای هتاتَلیک (ٍ )Watt/m2
«کلَ»ی لثاع
سطحّای فعالیتّای
طثیعتگشدی

هیاًگیي فعالیت
(ٍات)

هیضاى
فعالیتWatt/m
2

هیضاى گشهای
هتاتَلیک تا تَجِ تِ
ًَع فعالیت
طثیعتگشدی

پَضص لثاع ٍ
ًاسساًایی لثاع ()clo

هیاًگیي clo
دس جضیشُ قطن

 -3هتَسط

232

289 - 175

(ٍ191ات) :لبیمطاًی ثب لبیك وبًَ
(ٍ203ات) :پیبزُضٍی تفطیحی
هبّیگیطی زض حبلت حطوت زض
ؾبحل ضٍزذبًِ ،لبیمطاًی پبضٍیی،
ؾفط ثب لبیك وبًَ

* لجبؼ ؾجه تبثؿتبًی :قلَاض ثلٌس
ًبظن ،پیطاّي آؾتیي وَتبُ یمِ ثبظ
،رَضاة ٍ وفف (تبثؿتبًی) -0/5
*0/6قلَاض ،پیطاّي آؾتیي ثلٌس ثِ
اضبفِ وت (ظهؿتبًی)0/96

قطایظ گطم ٍ تبثؿتبًی0/55 :
قطایظ ؾطز ،ذٌه ٍ ظهؿتبًی:
0/96

ً -4یوِسٌگیي

391

492 - 290

(ٍ209ات) :قىبض ثِ عَض ولی ،لبیمطاًی ثب لبیك وبیبن ،غَانی ثِ ووه لَلِ ٍ هبؾه،
پیبزُضٍی زض چوٌعاض  ،لبیك ؾَاضی زض آةّبی ذطٍقبى
(ٍ 348ات) :زٍیسى ووتط اظ  10زلیمِ ،پیبزُضٍی زض هؿیط ؾطثبالیی ثب ؾطػت 5/6
ویلَهتط زض ؾبػت ،پیبزُضٍی نحطایی ،اؾىی ضٍی آة ،قٌب زض ضٍزذبًِ -زضیبچِ ٍ زضیب
(ٍ 406ات) :پبضٍ ظزى ثب لبیك ضٍییٌگ ،آّؿتِ زٍیسى  ،قٌبی پطٍاًِ ٍ پكت،
زاهًٌَِضزی ثب ثبض 0تب  4ویلَگطم  ،غَانی ثب ٍؾبیل تٌفؿی یب ثسٍى ٍؾبیل
(ٍ464ات) :پیبزُضٍی ثب ؾطػت  8ویلَهتط زض ؾبػت ،وٌََّضزی یب نرطًَُضزی،
زاهًٌَِضزی ثب ثبض  9/5تب  19ویلَ گطم

* لجبؼ ؾجه تبثؿتبًی :قلَاض ثلٌس ًبظن،پیطاّي آؾتیي وَتبُ یمِ ثبظ ،رَضاة
ٍوفف(تبثؿتبًی) 0/6-0/5
*قلَاض ،پیطاّي آؾتیي ثلٌس ثِ اضبفِ وت (ظهؿتبًی) 0/96
* قَضت( 0/1قٌب  ،غَانی ثسٍى ٍؾبیل) *لجبؼ هرهَل غَانی (زض ؾغح زضیب)
0/59
* قَضت ٍ تی قطت (اؾىی ضٍی آة) 0/18

* قطایظ گطم ٍ تبثؿتبًی0/55 :
* قطایظ ؾطز ،ذٌه ٍ ظهؿتبًی 0/96 :
*غَانی ثسٍى لجبؼ0/1 :
*غَانی ثب لجبؼ هرهَل0/59:
*اؾىی ضٍی آة0/18 :

اسصیاتی ساعتی ضشایط آسایص اقلیوی جضیشُی قطن تشای اًَاع هختلف فعالیت گشدضگشی216......
اداهِی جذٍل( :)1طثقِتٌذی فعالیتّای طثیعتگشدی تش اساع هیضاى گشهای هتاتَلیک (ٍ )Watt/m2
«کلَ»ی لثاع
سطحّای فعالیتّای
طثیعتگشدی

هیاًگیي فعالیت
(ٍات)
 -5سٌگیي

725

هیضاى
فعالیتWatt/m
2

(ٍ 493ات) :زٍچطذِ ؾَاضی وَّؿتبى
(ٍ 696ات) :لبیمطاًی ثب تالـ ثؿیبض قسیس،لبیمطاًی ثب لبیك
وبًَ ٍ ضٍییٌگ ثب ؾطػت  9/6ویلَ هتط زض ؾبػت ثب تالـ
ثؿیبض قسیس
(ٍ725ات) :غَانی ثسٍى ٍؾبیل تٌفؿی ثب تالـ هتَؾظ
(ٍ928ات) :غَانی ثسٍى ٍؾبیل تٌفؿی ثب تالـ ظیبز
(ٍ957ات) :اؾىی نحطایی ضٍی ثطف ؾرت  ،وٌََّضزی
زض ؾطثبالیی زقَاض ٍ زض وَّؿتبى ثطفی
957-493

هیضاى گشهای
هتاتَلیک تا تَجِ تِ
ًَع فعالیت
طثیعتگشدی

پَضص لثاع ٍ
ًاسساًایی لثاع ()clo

* لجبؼ ؾجه تبثؿتبًی :قلَاض ثلٌس ًبظن،پیطاّي آؾتیي
وَتبُ یمِ ثبظ ،رَضاة ٍوفف(تبثؿتبًی)0/6 -0/5
*قلَاض ،پیطاّي آؾتیي ثلٌس ثِ اضبفِ وت (ظهؿتبًی) 0/96
* قَضت( 0/1قٌب ،غَانی ثسٍى ٍؾبیل) *لجبؼ هرهَل
غَانی (زض ؾغح زضیب) * 0/59لجبؼ ٍضظقی توبم پكن
ظهؿتبًی :پیطاّي ،زؾتىف ،لجبؼ ظیط ثلٌس،رَضاة،وت
ضرین ،والُ 3/5 -2/6

هیاًگیي clo
دس جضیشُ قطن

* قطایظ گطم ٍ تبثؿتبًی0/55 :
* قطایظ ؾطز ،ذٌه ٍ ظهؿتبًی 0/96 :
*غَانی ثسٍى لجبؼ0/1 :
*غَانی ثب لجبؼ هرهَل0/59 :

هٌجغ :هحبؾجبت تحمیك حبضط

ب -صهاىّای هٌاسة تشای فعالیتّای طثیعتگشدی فصلصهستاى

ثب تَرِ ثِ ًوَزاضّبی  3 ٍ 2 ،1هٌبؾتتطیي ؾبػتّب ،ثِ تطتیت  12ظْط 9 ،نجح ٍ  15ػهط،
ثطای اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ذیلی ؾجه ( 115تب ٍ 144ات) قبهل فؼبلیتّبیی هبًٌس
ثبظزیسّبی فطٌّگی ٍ غیطُ ٍ فؼبلیتّبی ؾجه ( 145تب  )174هبًٌس پطًسُ ًگطی ٍ غیطُّ .وچٌیي
ضٍظّبی ووتطی اظ ایي فهل ثطای فؼبلیتّبی ثب ًطخ گطهبی هتبثَلیه هتَؾظ ( 175تب ٍ 289ات)
هبًٌس؛ لبیمطاًی ثب لبیك پبضٍیی ٍ وبًَ ثب ولَی  ،1 ٍ 0/6هٌبؾت اؾت .اهب ؾبػتّبی  6نجح 18 ،ػهط
ٍ  21قت (لجل اظ علَع آفتبة ٍ ثؼس اظ غطٍة آفتبة) ثطای اًزبم ایي فؼبلیتّب هٌبؾت ًیؿتٌس.
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ًوَداس( :)1هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ طاًَیِ
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

ًوَداس ( :)2هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ فَسیِ
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

اسصیاتی ساعتی ضشایط آسایص اقلیوی جضیشُی قطن تشای اًَاع هختلف فعالیت گشدضگشی218......

ًوَداس( :)3هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ هاسع
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

فصل تْاس
زٍ هبُ اٍل فهل ثْبض (آٍضیل ٍ هی) اظ هٌبؾتتطیي هبُّب ثطای اًزبم تمطیجبً ّوِی فؼبلیتّبی
عجیؼتگطزی ثٍِیػُ غَانی ًیوِؾٌگیي ،اؾىی ضٍی آة ٍ فؼبلیتّبی ًیوِؾٌگیي ( 290تب 492
ٍات) ٍ ًیع فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه ٍ ؾجه زض رعیطُی لكن ّؿتٌس اهب ثطای فؼبلیتّبی ؾٌگیي
هٌبؾت ًیؿتٌس (ًوَزاضّبی  .)5 ٍ 4هبُ آٍضیل زاضای عیف گؿتطزُی ظهبًی (اظ ؾبػت  6نجح تب
حسٍز  18ػهط) ثطای اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی اؾت .اهب اظ هبُ هی (حسٍز اضزیجْكت هبُ)
وبّكی تسضیزی زض ؾبػتّبی هٌبؾت ثطای فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض رعیضُی لكن ًؿجت ثِ
فهل ظهؿتبى ثِ ٍرَز آهسُ اؾت وِ زلیل آى ،تغییط زض پبضاهتطّبی اللیوی هبًٌس زهب ،ضعَثت ًؿجی
ٍ تبثف ذَضقیس اؾت .زض هبُ آٍضیل ؾبػتّبی  9نجح ٍ  12ظْط ًبهٌبؾتتطیي ؾبػتّبٍ ،لی ثِ
تطتیت ؾبػت  15 ،18ػهط ٍ  21قت هٌبؾتتطیي ظهبىّب (ثِ زلیل وبّف تبثف هؿتمین ذَضقیس،
وبّف زهب ٍ تغییط زض ؾبیط پبضاهتطّبی اللیوی) ّؿتٌس .اگطچِ هبُ غٍئي آذطیي هبُ فهل ثْبض اؾت؛
اهب قطٍع ایي هبُ ضا هیتَاى آغبظ فهل گطم زض رعیطُی لكن زاًؿت ،زض ایي هبُ ،ظهبىّبی هٌبؾت
ثطای فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی (ذیلی ؾجه ،ؾجه ٍ هتَؾظ) ثِ اٍایل ضٍظ ( 6نجح) ٍ ؾبػتّبی
پبیبًی ضٍظ ( 18ػهط ٍ  21قت) ،اًتمبل یبفتِ اؾت (ًوَزاض .)6
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ًوَداس( :)4هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ آٍسیل
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

ًوَداس ( :)5هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ هی
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

اسصیاتی ساعتی ضشایط آسایص اقلیوی جضیشُی قطن تشای اًَاع هختلف فعالیت گشدضگشی220......

ًوَداس ( :)6هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ طٍئي
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

فصل تاتستاى
رعیطُ ی لكن زاضای تبثؿتبى گطم ٍ عَالًی اؾت ،اهب ایي ثساى هؼٌب ًیؿت وِ ایي رعیطُ فبلس
پتبًؿیلّبی عجیؼتگطزی زض ایي فهل اؾت .قبّس ایي هسػب ًتبیذ ایي تحمیك اؾت وِ زض
ًوَزاضّبی  9 ٍ 8 ،7زیسُ هیقَز .ایي فهل ثطای اًزبم ؾِ گطٍُ اظ فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی قبهل
فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه ،ؾجه ٍ هتَؾظ زض ؾبػتّبی  6نجح 18 ،ػهط ٍ  21قت ثؿیبض هٌبؾت
اؾت .اهب زض ػیي حبل هبُ ّبی رَالی ٍ اگَؾت ثب هزوَع ضٍظّبی اًسن (حسٍز  5ضٍظ)– وِ ربی
تأهل زاضز -ثطای غَانی ؾٌگیي ثب ًطخ گطهبی هتبثَلیه 725تب ٍ 928ات ،هٌبؾت اؾت (هبًٌس هبُ
غٍئي ثب یه ضٍظ ٍ آى ّن زض ؾبػت  12ظْط)ّ .وچٌیي هبُ ؾپتبهجط هبًٌس زیگط هبُّبی فهل
تبثؿتبى ،زاضای ثیكتطیي تؼساز ضٍظّبی هٌبؾت ثطای فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه ،ؾجه ٍ هتَؾظ زض
ؾبػتّبی  6نجح 18 ،ػهط ٍ  21قت اؾت .زض ػیي حبل ،ثب تَرِ ثِ پبیبى فهل تبثؿتبى ٍ وبّف
گطهب ًؿجت ثِ هبُّبی لجل ،ؾبػت  15ػهط پؽ اظ ؾبػتّبی شوط قسُ ،ثب تؼساز ضٍظّبی اًسن
ثطای فؼبلیتّبی غَانی ؾٌگیي (یه ضٍظ) ،اؾىی ضٍی آة (یه ضٍظ) ،فؼبلیتّبی ًیوِؾٌگیي ثب
ولَی ( 0/6ؾِ ضٍظ) ٍ فؼبلیتّبی ًیوِؾٌگیي ثب ولَی ( 1حسٍز  16ضٍظ) هٌبؾت اؾت.
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ًوَداس ( :)7هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ جَالی
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

ًوَداس ( :)8هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ اگَست
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)
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ًوَداس ( :)9هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ سپتاهثش
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

فصل پاییض
اوتجط (ًوَزاض  )10ثب پٌذ ؾبػت هٌبؾت ( 6نجح 9 ،نجح 12 ،ظْط 15 ،ػهط ٍ  18ػهط) ثطای
اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ،یىی اظ هٌبؾتتطیي هبُّبی ؾبل (هبًٌس هبُ آٍضیل) زض رعیطُی
لكن اؾت .ایي هبُ ثطای اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی قبهل غَانی ًیوِؾٌگیي ،اؾىی ضٍی آة،
فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه ،ؾجه ٍ فؼبلیتّبی هتَؾظ ٍ ًیوِؾٌگیي ثب ولَی  ،1هٌبؾت اؾت .الجتِ
اگطچِ ،تؼساز ضٍظّبی هٌبؾت زض ؾبػت  21قت ثطای فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی اًسن اؾت اهب ثطای
فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه ٍ ؾجه ثب ولَی  1هٌبؾت اؾت.
هٌبؾتتطیي ظهبىّب ثطای اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض هبُّبی ًَاهجط ٍ زؾبهجط (ًوَزاض
 )12 ٍ 11ثِ زلیل وبّف زهب ،اظ ؾبػتّبی  6نجح18 ،ػهط ٍ  21قت ثِ ؾبػتّبی  9نجح12 ،
ظْط ٍ  15ػهط اًتمبل یبفتِ اؾتّ .وچٌیي هبُ ًَاهجط عیف ٍؾیغتطی اظ فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی
(غَانی ًیوِؾٌگیي ،اؾىی ضٍی آة ،فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه ،ؾجه ،هتَؾظ ٍ ًیوِؾٌگیي ثب ولَ
 )1 ٍ 0/6ضا ًؿجت ثِ هبُ زؾبهجط ثب فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه ،ؾجه ٍ هتَؾظ زض ثط هیگیطز.
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ًوَداس ( :)10هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ اکتثش
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

ًوَداس ( :)11هٌاسةتشیي ساعتّا تشای اًجام فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ ًَاهثش
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)
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ًوَداس ( :)12هٌاسةتشیي ساعتّا تشای فعالیتّای طثیعتگشدی دس هاُ دساهثش
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

هقایسِی صهاىّای هٌاسة طثیعتگشدی
ًوَزاض  13تطویجی اظ هٌبؾتتطیي ؾبػتّب ( 6نجح تب  21قت) ثطای اًزبم فؼبلیتّبی
عجیؼت گطزی زض عَل ؾبل اؾتً .ىبت هْن لبثل اؾتٌتبد زض ایي ًوَزاض ذغی ثِ تطتیت ظیط اؾت:
 .1هٌبؾتتطیي ؾبػت ثطای اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض رعیطُی لكن ،حسٍز ؾبػت  15ػهط
اؾت ،ثِ عَضی وِ ًُِ هبُ اظ ؾبل (غاًَیِ ،فَضیِ ،هبضؼ ،آٍضیل ،هی ،ؾپتبهجط ،اوتجطًَ ،اهجط ٍ زؾبهجط)
ضا قطایظ اللین آؾبیكی هغلَة ثطای عجیؼتگطز فطاّن هیوٌس .2 .ؾبػت  21قت ثب تمطیجبً قف
هبُ اظ ؾبل ،زاضای ووتطیي تؼساز هبُّبی هٌبؾت ثطای فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی زض رعیطُی لكن
اؾت .3 .ضاثغِی ًعزیىی هیبى ؾبػتّبی هرتلف قجبًِضٍظ (ثب تَرِ ثِ ظاٍیِی تبثف آفتبة ٍ
قطایظ زهبیی) ثب هبُّب ٍفهلّبی هرتلف ؾبل زیسُ هیقَز.
ثِ عَضی وِ قطایظ هغلَة آؾبیف اللیوی ؾبػتّبی اٍلیِ ٍ اٍاذط ضٍظ ( 6نجح 18 ،ػهط ٍ
 21قت) ثب هبُّب ٍ فهلّبی هؼتسل ٍ گطم ؾبل قبهل آٍضیل ،هی ٍ غٍئي (فهل ثْبض) ٍ رَالی،
اگَؾت ،ؾپتبهجط (تبثؿتبى) ٍ اوتجط ٍ ًَاهجط (تب ًیوِی فهل پبییع) اًغجبق زاضز ٍ قطایظ آؾبیف
اللیوی ایي رعیطُ زض ؾبػتّبی هیبًِی ضٍظ (9نجح 12 ،ظْط ٍ  15ػهط) ثب هبُّب ٍ فهلّبی ؾطز،
ذٌه ٍ هؼتسل قبهل غاًَیِ ،فَضیِ ،هبضؼ (ظهؿتبى) ٍ آٍضیل ،هی (تب ًیوِی فهل ثْبض) ٍ ؾپتبهجط
(آذطیي هبُ تبثؿتبى ثطای ؾبػت  15ػهط) ٍ اوتجطًَ ،اهجط ،زؾبهجط (فهل پبییع) اًغجبق هحؿَؾی
زاضز.
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ًوَداس ( :)13هقایسِ ساعتّای هٌاسة فعالیتّای طثیعتگشدی دس طَل سال تش اساع تعذاد سٍص
(هٌجغ هحبؾجبت تحمیك حبضط)

ًتیجِگیشی ٍ پیطٌْادّا
اگطچِ زض عجمِثٌسی اضائِ قسُ ثطای اًَاع فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی  ،1اظ زؾتبٍضزّب ٍ ًتبیذ
هغبلؼبت هحممبى زیگط ًیع اؾتفبزُ قسُ ثَز اهب ،یه عجمِثٌسی رسیس ٍ ربهغ اؾت ،ثِعَضی وِ زض
ّیچوسام اظ هٌبثغ (هَاضز هكبثِ) چِ زض ظهیٌِی عجیؼتگطزی ٍ چِ تحمیكّبی هطتجظ ثب
فؼبلیتّبی ثسًی ،گطهبی هتبثَلیه ثسى ٍ ًبضؾبًبیی لجبؼ (ولَ) ،زیسُ ًكسُ اؾت.
1
تحمیكّبی زیگط ًیع تبییسوٌٌسُی ایي عجمِثٌسی ّؿتٌس .ثِ ػٌَاى هخبل ٍیَض زض تحمیك ذَز
(ٍیَض )2005 ،فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ضا ثِ زٍ گطٍُ ًطم ثب قطایظ آؾبیف ثسًی ٍ ؾفطّبی
عجیؼتگطزی ؾرت ثب قطایظ آؾبیكی پط چبلف تمؿین وطزُ اؾت .اؾپبًَلَ ٍ 2زیزیط )2003( 3زض
تحمیك ذَز ؾِ فؼبلیت گطزقگطی ٍ تفطیحی ضا ثط اؾبؼ ًطخ گطهبی هتبثَلیه اظ ّن تفىیه
وطزًس .پػٍّكگطاى ًظبهی زض ایبالت هتحسُ زض وتبثی ثب ػٌَاى «رٌجِّبی پعقىی هحیظّبی
ذكي» ،رلس اٍل( ،ازاضُی ثرف رطاحی ػوَهی اضتف ایبالت هتحسُی آهطیىب )19 :2002 ،4گطهبی
هتبثَلیه ٍ فؼبلیت ّبی ؾطثبظاى ضا زض چْبض گطٍُ ذیلی ؾجه ،ؾجه ،هتَؾظ ٍ ؾٌگیي عجمِثٌسی
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وطزُاًس .آیٌؿَضثّ ٍ 1وىبضاًف( )2011فؼبلیت ّبی هرتلف ثسًی اًؿبى ضا ثط اؾبؼ هیعاى گطهبی
هتبثَلیه ثِ  21گطٍُ تمؿینثٌسی وطزُاًس .ضُثب ٍ 2ضحؿٌیي)2007( 3زض تحمیك ذَز ثطای اضظیبثی
قطایظ اللین آؾبیكی هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اظ ٍاحس ولَ اؾتفبزُ ٍ ثط ایي اؾبؼ قطایظ آة ٍ َّایی
هٌغمِ ضا ثِ چْبض زؾتِ تمؿین وطزُاًس .اهب تفبٍت هْن عجمِثٌسی فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی
(رسٍل  ،)1ثب عجمِثٌسیّبی زیگط ضا هیتَاى ربهؼیت آى شوط وطز ،ثِ عَضی وِ زض ایي عجمِثٌسی
ػالٍُ ثط تَرِ ثِ ؾغَح هرتلف فؼبلیتّبی ثسًی ٍ گطهبی هتبثَلیه ًبقی اظ آًْب ،ثِ هَضَعّبیی
هبًٌس تٌَع ٍ تؼسز فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ،تفبٍت زض ولَ لجبؼّب ثب تَرِ ثِ ًَع فؼبلیتّب ٍ
فهلّبی هرتلف ٍ قطایظ فطٌّگی ٍ هصّجی هٌغمِی هَضز هغبلؼِ زض ًَع ٍ هیعاى پَقف لجبؼ
تَرِ قسُ اؾت.
گطچِ ثطذی هبُّب ٍ فهلّب زض رعیطُی لكن ثطای اًزبم ثؼضی فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی
ًبهٌبؾت اؾت ،اهب ّیچ هبّی ثسٍى حسالل ؾِ گطٍُ اظ فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ًیؿت ٍ ثسیي
تطتیت ایي رعیطُ زض توبم عَل ؾبل ،تَاًبیی رصة عجیؼتگطزّب ضا ثب عیف گؿتطزُای اظ
فؼبلیتّبی ذیلی ؾجه هبًٌس ثبظزیسّبی فطٌّگی ،پیبزُضٍی ثب ؾطػت آّؿتِ گطفتِ تب فؼبلیتّبی
ؾجه هبًٌس پطًسُ ًگطی ،هبّیگیطی زض لبیك ثِ حبلت ًكؿتِ ،فؼبلیتّبی هتَؾظ هبًٌس لبیكضاًی ثب
لبیك پبضٍیی ٍ وبًَ ،پیبزُضٍی تفطیحی ٍ فؼبلیتّبی ًیوِؾٌگیي هبًٌس پیبزُضٍی زض هؿیط ؾطثبالیی،
قٌب ،زاهًٌَِضزی ،اؾىی ضٍی آة ضا زاضا اؾت.
ثسیي تطتیت ًتبیذ ایي تحمیك ًظط هحممبًی هبًٌس ًَحِگط ٍ حؿیيظازُ (ًَحِگط ٍ حؿیيظازُ،
 )1388وِ قطایظ اللیوی ایي رعیطُ ضا اظ ػَاهل ضؼف گطزقگطی آى هیزاًٌس ،ضز هیوٌس ٍ
ثطػىؽ آى ضا اظ ًمبط لَت رصة گطزقگط ٍ عجیؼتگطز هیزاًس.
ًتبیذ حبنل اظ قبذم *ً SETكبىزٌّسُی تبحیط ثسٍى تطزیس ػَاهل فطزی (ولَی لجبؼ ٍ ًطخ
گطهبی هتبثَلیه ًبقی اظ تحطن ثسًی) زض وٌبض پبضاهتطّبی اللیوی اؾتّ .وبىعَض وِ زض
ًوَزاضّبی  1تب 12زیسُ هیقَز ،اهىبى اًزبم ؾِ گطٍُ اظ فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ثب ًطخ گطهبی
هتبثَلیه ذیلی ؾجه (هیبًگیي ٍ 130ات) ،ؾجه (هیبًگیي ٍ 160ات) ٍ هتَؾظ (هیبًگیي 232
ٍات) ثب ّط زٍ ولَی  ٍ 0/6یه زض توبم هبُّبی ؾبل فطاّن اؾت .اهب تفبٍت زض زهبی ظهبًْبی
هرتلف قجبًِضٍظ  -وِ ثِ عَض هؿتمین ٍ غیط هؿتمین زض هیعاى ضعَثت ًؿجی ٍ ٍظـ ثبز تبحیط گصاض
اؾت -ثبػج تفبٍت زض ؾبػتّبی هٌبؾت اًزبم ایي فؼبلیتّب زض عَل قجبًِضٍظ قسُ اؾت.
ّوبىگًَِ وِ زض ًوَزاض  13زیسُ هیقَز ،هٌبؾتتطیي ؾبػتّب زض هبُّبی ؾطز (اظ هبُ زؾبهجط تب
آٍضیل) ،ؾبػتّبی 9نجح 12 ،ظْط ٍ  15ػهط ّؿتٌس .اهب زض هبُّبی گطم ( اظ حسٍز هبُ هی تب
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حسٍز ًَاهجط) اٍلبت هٌبؾت عجیؼتگطزی ثِ ؾبػتّبی  6نجح 18 ،ػهط ٍ  21قت اًتمبل
هییبثٌس.
ّیچیه اظ هبُّبی ؾبل ثطای اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ؾٌگیي هبًٌس زٍچطذِ ؾَاضی
وَّؿتبى ،لبیمطاًی ثب تالـ قسیس ،غَانی ثسٍى ٍؾبیل تٌفؿی ثب تالـ هتَؾظ ٍ قسیس (قبهل
ولَّبی لجبؼ ّ ٍ )1 ٍ 0/6 ،0/2 ،0/1نچٌیي ثیف اظ ًیوی اظ هبُّبی ؾبل (غاًَیِ ،فَضیِ ،هبضؼ،
غٍئي ،رَالی ،اگَؾت ٍ زؾبهجط) ثطای اًزبم فؼبلیتّبی عجیؼتگطزی ثب هیبًگیي ًطخ گطهبی
هتبثَلیه ٍ 391ات هبًٌس قىبض ،لبیمطاًی ،غَانی ثب لَلِ ٍ هبؾه ،لبیمطاًی زض آةّبی ذطٍقبى،
پیبزُضٍی زض هؿیطّبی ؾطثبالیی ثب ؾطػت  5/6ویلَهتط زض ؾبػت ،اؾىی ضٍی آة ،پیبزُضٍی
نحطایی ،قٌب ،زاهًٌَِضزی (قبهل ولَّبی لجبؼ  ،)1 ٍ 0/6 ،0/2 ،0/1هٌبؾت ًویثبقس وِ ثب تَرِ
ثِ هكبّسُّب ٍ تزطثِی قرهی هحمك ،ثِ ًظط هیضؾس وِ قبذم * SETثطای اًساظُگیطی قطایظ
آؾبیف اللیوی فؼبلیتّبی ًیوِؾٌگیي ٍ ؾٌگیي هٌبؾت ًویثبقس ٍ ًیبظ ثِ وبلیجطُ قسى ٍ تٌظین
هزسز زاضز.
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