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چکیده
آگاهی از شرایط زیستاقلیمی ،راهنمای مناسبی برای انجام بسیاری از فعالیتهای انسانی است .این پژوهش با هدف شناخت
شرایط زیستاقلیمی ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینیشده انجام شد .برای محاسبه شرایط زیستاقلیمی ایران،
دادههای روزانه مربوط به متغیرهای دمای هوا ،رطوبت نسبی ،فشار بخارآب ،سرعت باد و ابرناکی ،در  160ایستگاه همدید مورد
استفاده قرار گرفت .ابتدا شرایط زیستاقلیمی هرکدام از ایستگاهها به صورت جداگانه بررسی شد .سپس پایگاه دادهای از شرایط
زیستاقلیمی گسترهایران به کمک روش کریجینگ به صورت روزانه میانیابی گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که شرایط
زیست اقلیمی در بازه زمانی و مکانی در گسترهایران دارای تنوع بسیار زیادی است .بهگونهای که یک مکان میتواند در ایران
در طول سال هم از شرایط خیلی سرد و هم از شرایط داغ برخوردار باشد .البته چنین تضادی را نیز میتوان در یک زمان مشخص
در گسترهایران دید .بهطور متوسط در طول سال شرایط متمایل به گرم (کمی گرم ،گرم ،خیلی گرم و داغ) ،شرایط زیست اقلیم
آسایش و شرایط متمایل به سرد (کمی خنک ،خنک ،سرد و خیلی سرد) به ترتیب در  10 ،21و  02درصد از گسترهایران حاکم
است .با این وجود ،در هر ماه از سال یکی از شرایط زیست اقلیمی در گسترهایران حاکمیت بیشتری را از خود نشان داده است.
بهعنوان مثال در آبان و فروردین گستره وسیعی از ایران شرایط آسایش اقلیمی را تجربه کردهاند .در میان شرایط زیست اقلیمی
مختلف ،شرایط کمی خنک ،آسایش و کمی گرم در تمام طول سال بهطور همزمان ،بخش یا بخشهایی از ایران را تحت تأثیر
خود قرار دادهاند.
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زیستاقلیمی بلندمدت تمامی ایستگاههای مورد مطالعه (با ابعاد  )022*160ایجاد شد .با استفاده از چنین پایگاه دادهای ،شرایط

واژگان کلیدی :زیست اقلیم ،آسایش اقلیمی ،کریجینگ ،شاخص میانگین رأی پیشبینیشده

مقدمه
شرایط زیست اقلیمی هر مکانی ،میتواند اولین گام در انجام بسیاری از مطالعات محیطی باشد .درواقع آگاهی از توانمندی زیست
اقلیمی ،برنامهریزی و مدیریت بهتر فعالیتهای را انسانی هموار میسازد .در سالهای گذشته ،شاخصهای بسیاری با اهداف
مختلف ،برای ارزیابی نقش اقلیم در فعالیتهای انسانی و سازگاری و آسایش حرارتی انجام شده است .ارزیابی شرایط زیست اقلیم
و متغیرهای جوی هر مکان میتواند به گردشگران از جهت انتخاب بهترین زمان و مکان و نیازمندیهای لازم جهت انجام سفر
کمک نماید ( .)Caliskan et al, 2012: 417انجام پژوهشهای زیست اقلیمی ،اغلب به دلیل مطرح بودن بحث تغییر اقلیم و ایجاد
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در توسعه همهجانبه و پایدار ،مطالعات زیستمحیطی و بهویژه مطالعات زیست اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردارند .شناخت

/22

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،12شماره دوم ،تابستان  ،19شماره پیاپی 121

تنش حرارتی در سطح کره زمین و همچنین بحث مدیریت انرژی ،روز به روز در حال افزایش است (.)Givoni et al, 2003: 77
آگاهی از شرایط جوی و آب و هوا ،محیطزیست و دمای محیط برای سلامتی انسان بسیار مهم است .در این میان مهمترین اطلاعات
زیستمحیطی مورد نیاز پزشکان برای حفظ سلامت انسان ،عملکرد و شرایط آسایش حرارتی است (.)Omonijo et al, 2013: 205
بیشترین مطالعات انجام شده در مورد آسایش حرارتی ،در کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا و کشورهای اروپایی بوده است.
در این کشورها برآورد شرایط آسایش حرارتی هر ناحیه در اولویت کارهای آسایش اقلیمی قرار دارد .استفاده از شاخصهای
دمای معادل فیزیولوژیک ،دمای مؤثر استاندارد و میانگین رأی پیشبینی شده در ارزیابی شرایط زیست اقلیمی فضای بیرونی
(محیط آزاد) و درونی (فضای مسکونی خانهها) ،توسط محققان بسیاری توصیه شده است (.)Honjo, 2009: 43
ماتزاراکیس )6331(1با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک شرایط زیست اقلیم  631ایستگاه همدید در مجارستان را
مورد مطالعه قرار داد .درنهایت بر اساس دادههای روزانه دمای هوا ،رطوبت نسبی ،پوشش ابر و سرعت باد ،نقشه آسایش اقلیمی
این مناطق را ترسیم نمود .اسکات 6و همکاران ( )6334با استفاده از نسخه اصلاح شده شاخص اقلیم گردشگری ،اثرات تغییر اقلیم
بر صنعت گردشگری آمریکای شمالی را مطالعه کردند .نتایج نشان داد که شهرهای جنوبی ایالات متحده هرکدام یک اوج زمستانه
یا پراکندگی دونمایی اوج پاییزی و بهاری را نشان دادند و فقط شهر لسآنجلس تا اندازهای بهعنوان مساعدترین توزیع اقلیم
گردشگری در طول سال مورد آزمون قرار گرفت .در مورد ارتباط بین بیمارها و شرایط زیست اقلیمی مختلف نیز مطالعاتی
صورت گرفته است .بهعنوان مثال پانتاو 0و همکاران ( )6332با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده عدم آسایش
حرارتی در شهر آتن و اثر آن را بر تعداد روزانه مراجعات بیمارستانی ثبت شده در اورژانس چهار بیمارستان را بررسی کردند.
دارد .چنین مطالعهای نیز توسط ناستوس و ماتزاراکیس )6316(4بر روی نقش اقلیم در میزان مرگ و میر شهر آتن (یونان) به
کمک شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در دوره زمانی  1666-6331انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که مرگ و میر در
ارتباط نزدیک با درجه حرارت هوا قراردارد علاوه بر این یافتههای استخراج شده از مدلهای خطی تعمیمیافته نشان داد که ارتباط
آماری معنیداری بین شاخصهای زیست اقلیمی و میزان مرگ و میر روزانه وجود دارد.
کروگر 2و همکاران ( )6310میزان آسایش اقلیمی منطقه شهری گلاسکو را با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک
بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که برآورد میزان آسایش اقلیمی توسط شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در هوای آزاد،
به نظر افراد ساکن در این شهر بسیار نزدیک و همبسته است .در این تحقیق همچنین مقایسه تطبیقی میان آسایش حرارتی روزانه
بین منطقه شهری و روستایی انجام شد .نتایج نشان داد که در طول روز مناطق شهری از سطح آسایش اقلیمی به مراتب پایینتری
نسبت به مناطق روستایی برخوردار هستند.هارتز 2و همکاران ( )6310به تجزیه و تحلیل اوضاع جوی مرتبط با گرما (با توجه به
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نتیجه این تحقیق نشان داد که بین مقدار روزانه این شاخص و مراجعات بیمارستانی بخش اورژانس ،همبستگی منفی قوی وجود

 611پیغام اضطراری) در شیکاگو ،ایلینویز و فونیکس ،آریزونای ایالت متحده آمریکا از سال  6330تا  6332پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان داد که در فونیکس در یک فصل طولانی با آبوهوای گرم میزان مرگ و میر افزایش یافته است .با این حال شیکاگو
پور وحیدی و اوزدینیز )6316( 0شرایط زیست اقلیمی ایران را با تأکید بر تأمین انرژی در معماری مطالعه کردند .به اعتقاد
آنها جهت طراحی هوشمند انرژی ساختمانها ،آگاهی از وضعیت زیست اقلیمی ضروری است .آنها ابتدا با استفاده از دادههای
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اگرچه بهطور معمول در معرض شرایط آب و هوایی خیلی گرم قرار دارد ،اما نشانههایی از مرگ و میر قابلتوجه دیده نمیشود.

تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده21/

 22ایستگاه هواشناسی و همچنین نمودار زیست اقلیمی ،ایران را به پنج ناحیه طبقهبندی کردند .نتایج نشان داد که ساختمانهای
سنتی در هر ناحیه دارای ویژگیهای متفاوتی هستند .درواقع تفاوت مشاهده شده در معماری سنتی  2ناحیه معرفی شده ،تأییدی
بر درستی طبقهبندی زیست اقلیم ایران دارد .سندروسکا )6310( 1شرایط زیست اقلیم ورشو پایتخت لهستان را با استفاده از دو
شاخص دمای معادل فیزیولوژیک و شاخص جهانی اقلیم حرارتی ،مطالعه کرد .مقایسه این دو شاخص با احساس حرارتی سنجش
شده از گردشگران در مرکز قدیمی شهر نشان داد که شاخص دمای معادل فیزیولوژیک نسبت به شاخص اقلیم حرارتی جهانی،
کارایی کمتری در برآورد صحیح شرایط زیست اقلیمی دارد .ماتزارکیس و همکاران ( )6310توانمندی اقلیم گردشگری و روند
شرایط زیست اقلیم حاکم بر لوکزامبورگ را در ارتباط با تغییر اقلیم بررسی کردند .نتایج نشان داد که تنش گرما در این منطقه
در طی دوره مورد مطالعه روند افزایشی و تنش سرما روند کاهشی معنیداری را نشان داده است.
یو 6و همکاران ( )6312برای بررسی آسایش حرارتی در شهر چونگ کینگ بین سالهای  6332تا  6313از دو شاخص
 PMVو  AMVاستفاده کردند .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که  PMVکارایی بهتری نسبت به شاخص  AMVدارد .کائو 0و
همکاران ( )6312آسایش حرارتی شهرهای هاربین ،پکن و شانگهای را مطالعه کردند .برای این منظور از شاخصهای  PMVو
 PPDاستفاده شد .نتایج نشان داد که تفاوت قابلتوجهی ازنظر زمانی و میزان آسایش حرارتی میان شهرهای مورد مطالعه وجود
دارد .کوتوپولس و نیکولوپولا )6312( 4به بررسی آسایش حرارتی در سه پایانه فرودگاهی در یک دوره فصلی در انگلستان
پرداختند .این بررسی به صورت میدانی و با پرسشنامه و مصاحبه از  0320کاربر برای درک وضعیت حرارتی صورت گرفت .در
این پژوهش راحتی مورد نیاز مسافران وکارکنان در محیط و داخل ساختمان در اولویت قرارگرفته است .نتایج این پژوهش نشان
یانگ 2و همکاران ( )6310وضعیت تنش حرارتی سوئد را مطالعه کردند .برای تحلیل آن از شاخص  TSVاستفاده شد .در این
شاخص ازپارامترهایی چون رطوبت نسبی ،دمای هوا ،سرعت باد و تابش خورشید استفاده شد .نتایج نشان داد که تنش سرمای
بسیار شدید شرایط شرایط غالب در این کشور است.
ذوالفقاری ( )1022تقویم زمانی مناسب برای فعالیت گردشگری در تبریز را با استفاده از شاخصهای دمای معادل فیزیولوژیک
و میانگین رأی پیشبینی شده ارائه کرد .نتیجه این تحقیق نشان داد که دوره آسایش اقلیم در این شهر (اوایل خرداد تا اواسط
تیر) بسیار محدود است .این در حالی است که تنش گرمایی از  13تیر تا  63شهریور و دوره تنش سرما با درجات مختلف از 12
مهر ماه تا پایان اردیبهشت ماه طول میکشد .فرجزاده و احمدآبادی ( )1026نواحی اقلیم گردشگری ایران را بر اساس شاخص
اقلیم گردشگری مشخص کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که در ماههای زمستان ،مناطق جنوبی کشور از شرایط اقلیم
گردشگری مطلوب برخوردارند و به سمت شمال کشور کاهش پیدا میکند .در ماههای فصل بهار نیز نیمه شمالی کشور (بهاستثنای
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داد که مسافران دمایی خنثی و متوسط و کارکنان دمای پایین تر از دمای متوسط را برای محیط و داخل ساختمان ترجیح میدهند.

بخشهای شمال غربی و شمال شرقی کشور) از شرایط مطلوب گردشگری برخوردار است .در تابستان بهاستثنای مناطق شمال
غربی و شمال شرقی که از وضعت مطلوبی برخوردار هستند تقریباً شرایط نامطلوب در کل کشور حاکم است .در فصل پاییز نیز
شرایط مناسب گردشگری به سمت نیمه جنوبی کشور متمایل خواهد بود .عطایی و هوشمند ( )1061شرایط زیست اقلیم اصفهان
ماهها از لحاظ آسایش اقلیمی هستند و شرایط اقلیمی ایستگاههای مورد مطالعه در ماههای ژانویه ،فوریه ،دسامبر و ماههای ژوئن،
ژوئیه ،اوت به سمت نامطلوب سوق پیدا میکند .ندیم و همکاران ( )1062در این پژوهش با مقایسه شاخصهای کمی آب
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را با استفاده از روشهای مختلف بررسی کردند .نتیجه این بررسی نشان داد که در اغلب روشها ،ماههای می و سپتامبر بهترین

/22

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،12شماره دوم ،تابستان  ،19شماره پیاپی 121

وهواشناسی توریسم شامل شاخص عدم آسایش ( )HUشاخص قدرت سرد کنندگی) ،(CPIشاخص میانگین رأی پیشبینی شده
) ،(PMVشاخص معادل فیزیولوژیک ) (PETو شاخص آب و هوایی) (TCIجمعآوری شده از ایستگاههای سینوپتیک بجنورد،
دامغان ،سبزوار ،ساری ،شاهرود و دو ایستگاه درون استانی شامل مراوه تپه و گرگان؛ به بررسی کارایی این شاخصها در استان
گلستان پرداخته شد و نقشه آسایش حرارتی برای بازدید گردشگران در فصل مناسب تهیه گردیده است .در این پژوهش نقشه
زیست اقلیمی ایران بر اساس شاخص میانگین رأی پیشبینی شده تهیه شد .علاوه برای این برای هر ماه به صورت جداگانه وسعت
و گستره حاکمیت هرکدام از شرایط زیست اقلیمی آشکار گردید.
داده و روش
در برآورد شرایط زیست اقلیمی یک مکان با روشهای مختلف ،احتمال اینکه نتایج متفاوتی حاصل شود وجود دارد .تفاوت
در نتایج به سبب استفاده از دادههای مختلف و اعمال روشهای گوناگون است .بنابراین نتایج بهدستآمده از هر کار پژوهشی تا
حد زیادی تحت تأثیر داده و روش مورد استفاده قرار دارد .دما و رطوبت از جمله مهمترین متغیرهایی هستند که شرایط زیست
اقلیمی یک مکان را شکل می دهند .با این حال در کنار این دو متغیر ،سرعت باد ،ابرناکی و فشار بخار آب نیز نقش تعیین
کننده ای در احساس ما از شرایط اقلیمی دارند .در این پژوهش برای تهیه نقشه زیست اقلیمی ایران ،از دادههای روزانه دمای هوا
(سانتیگراد) ،رطوبت نسبی (درصد) ،سرعت باد (متر بر ثانیه) ،ابرناکی (اُکتا) و فشار بخار آب (هکتوپاسکال)  160ایستگاه
همدید استفاده شد .البته در کنار متغیرهای جوی یادشده ،ویژگیهای مربوط به مختصات جغرافیایی (عرض ،طول و ارتفاع)
ایستگاههای مورد مطالعه نیز در محاسبات مربوطه مورد توجه قرار گرفت (شکل  .)1در ادامه پایگاه داده مقدماتی از متغیرهای
بلندمدت روزانه متغیرهای دمای هوا ،فشار بخار هوا ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،میزان ابرناکی ،پایگاه داده نهایی برای هر ایستگاه
تشکیل شد.

در ادامه شرایط زیست اقلیم هر ایستگاه بهطور جداگانه بر اساس شاخص میانگین رأی پیشبینی شده محاسبه گردید .این
شاخص یکی از مدلهای شناخته شده در زمینه تشخیص آسایش حرارتی است که بر اساس دادههای جمعآوری شده ازنظرات
افرادی که به صورت نمونه در یک اتاق که متغیرهای اقلیمی آن تحت کنترل بودهاند تعریف شده است .این شاخص نخستین بار
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شکل  -0پراکنش جغرافیایی  019ایستگاه همدید مورد مطالعه
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اقلیمی برحسب سال ،ماه و روز خورشیدی ،برای هر ایستگاه همدید بهطور جداگانه تشکیل شد .سپس پایگاه داده نهایی از میانگین

تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده21/

توسط ( ) Fanger, 1972برای محاسبه شرایط حرارتی در فضاهای درونی و در شرایط فعالیت و پوشش متفاوت افراد ارائه شد.
شاخص میانگین رأی پیشبینی شده( )PMVاز طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
) PMV  (0.028  0.3033e 0.036M )  {(M  W

)1

] 0.42[(M  W )  58.15
] 3.05[5.733  0.000699( M  W )  Pa
) 0.0173M (5.867  Pa
)  0.0014 M (34  Ta
]  3.96  10 8  fcl[(Tcl  273) 4  (Tmrt  273) 4
})  fcl  hc (Tcl  Ta

در روابط بالا ،M ،سوخت و ساز بدن برحسب )(w/m2؛  ،Wمیزان تولید حرارت ناشی از فعالیت فرد برحسب)(w/m2؛ ،Icl
مقاومت حرارتی لباس برحسب()clo؛  ،Fclسطح پوشش لباس نسبت به تمام سطح بدن و  ،Paفشار بخار آب مکان موردنظر است.
میزان سوخت و ساز یک شخص نشسته برابر است با یک  Mو خود این مقدار برابر است با  22وات بر متر مربع .بنابراین
برای شخصی که مساحت بدنش  1/2متر مربع باشد میزان سوخت و ساز بدن آن در حالت نشسته و بدون فعالیت فیزیکی برابر
است با:
)6

m2

58W / m 2  1.8m 2  104 w

بنابراین در این پژوهش ابتدا شرایط زیست اقلیمی هر ایستگاه به صورت روزانه محاسبه شد .سپس پایگاه دادهای از شرایط
زیست اقلیمی ایران با ابعاد  022*160ایجاد شد .در این پایگاه داده 160 ،شرایط زیست اقلیمی در ایستگاههای مورد مطالعه و 022
نیز تعداد روزهای سال است .سرانجام بر اساس این پایگاه داده ،شرایط زیست اقلیمی در سطح ایران با انجام میانیابی به روش
تهیه شد .علاوه بر این با استفاده از دادههای روزانه برآورد شده در جریان میانیابی ،میانگین ماهانه شرایط زیست اقلیمی ایران با
عنوان نقشه های زیست اقلیمی ترسیم گردید .استفاده از میانگین ماهانه شرایط زیست اقلیمی در ایران به سبب محدودیت حجم
کار پژوهش بوده است .با این حال به نظر میرسد استفاده از میانگین برآورد شده نیز بتواند گویای بخشی از واقعیت نواحی
زیست اقلیمی ایران باشد.

نتایج و بحث
در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل دادههای مورد مطالعه در دو مرحله انجام شد .نخست شرایط زیست اقلیمی  160ایستگاه به
صورت جداگانه شناسایی شد .سپس در مرحله بعد ،شرایط زیست اقلیمی در گسترهایران آشکار شد .در تحلیل شرایط زیست
اقلیمی ایران تلاش شد تا گستره و وسعت هرکدام از شرایط حاکم به صورت روزانه و ماهانه مشخص شود .با توجه به حجم و
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کریجینگ برآورد گردید .برای هر روز در سطح کشور بر اساس شرایط زیست اقلیمی میانیابی شده ،نقشه زیست اقلیمی ایران

تعداد زیاد نقشههای روزانه زیست اقلیمی ،در این پژوهش تنها نقشههای ماهانه شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران تشریح شد.

شناخت شرایط زیست اقلیمی ایران
در طول سال نشان میدهد که بهطور متوسط در  10درصد از گسترهایران شرایط زیست اقلیم آسایش حاکم است .در مجموع 21
درصد از گسترهایران در طول سال شرایط متمایل به گرم (کمی گرم ،گرم ،خیلی گرم و داغ) را تجربه میکند .در این میان
شرایط زیست اقلیمی گرم با  12درصد ،نسبت به دیگر شرایط زیست اقلیمی ،در بخشهای وسیعی از ایران دیدهشده است .از
سوی دیگر ،در طول سال بهطور متوسط شرایط زیست اقلیمی متمایل به سرد (کمی خنک ،خنک ،سرد و خیلی سرد) در 02
درصد از گسترهایران حاکم است .لازم به یادآوری است که بر اساس این شاخص ،شرایط خیلی سرد در طول سال در کمترین

] [ DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.21

در این تحقیق نواحی زیست اقلیمی ایران بر اساس روش میانگین رأی پیشبینی شده شناسایی شد .شرایط زیست اقلیمی ایران
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گستره از ایران (حدود  4درصد از کل ایران) دیدهشده است .بهطورکلی بهاستثنای شرایط خیلی سرد و سرد ،اختلاف چندانی میان
گستره رخداد دیگر شرایط زیست اقلیمی دیگر وجود ندارد .با این حال مقایسه شرایط متمایل به گرم ( 21درصد) و شرایط
متمایل به سرد ( 02درصد) در طول سال نشان میدهد که بیش از نیمی از ایران اغلب در قلمرو یکی از شرایط کمی گرم ،گرم،
خیلی گرم و داغ قرار دارد .بنابراین شرایط زیست اقلیمی در ایران میل به شرایط زیست اقلیمی گرم دارد (شکل .)6

شکل  -7گستره هرکدام از شرایط زیست اقلیمی در ایران

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در فروردین
تحلیل شرایط زیست اقلیمی ایران بر اساس میانگین رأی پیشبینی شده نشان داد که در فروردین شرایط داغ در هیچ بخشی
میانه استان کرمان در امتداد شمال غرب ایران ،شرایط متمایل به سرد حاکم است .علاوه بر این در بخشهایی از شمال ایران
(رشتهکوه های البرز) و شمال شرق ایران نیز شرایط سرد و خنک حاکم است .در مجاورت این منطقه شرایط آسایش اقلیمی در
بخشهای نسبتاً وسیعی از ایران (به صورت پراکنده در استانهای خراسان رضوی ،جنوبی ،سمنان ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،فارس،
کهکیلویه و بویر احمد ،خوزستان و ایلام) وجود دارد .به سمت مناطق جنوبی تر ،شرایط زیست اقلیمی متمایل به گرم دیده
میشود .گرمترین بخش از ایران در این ماه ،در استان هرمزگان و بهطورکلی باریکه ای از جنوب غرب ،جنوب و جنوب شرق
ایران و همچنین به صورت پراکنده در استان کرمان ،خراسان جنوبی و استان فارس دیده میشود .شرایط زیست اقلیمی برآورد
شده در این ماه نشان میدهد که آسایش اقلیمی در  ،62/2کمیگرم در  66و کمیخنک در  61/4درصد از وسعت ایران حاکم
بوده است .پس از آبان ماه ،فروردین بیشترین گسترهایران در قلمرو آسایش اقلیمی قرار دارد (شکل .)0
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از ایران حاکم نیست .در طرف مقابل ،شرایط خیلی سرد نیز تنها در حدود  3/1درصد از گسترهایران دیده میشود .در این ماه از
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تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده21/

شکل  -9شرایط زیست اقلیمی ایران در فروردین

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در اردیبهشت
در اردیبهشت ماه شرایط زیست اقلیمی ایران به سمت گرما میل خواهد کرد .بهطوریکه در این ماه در گسترهایران شرایط
متمایل به گرم دیده میشود .در این ماه آسایش اقلیمی در گسترهایران کاهش محسوسی پیدا می کند .بهطوریکه به نسبت
فروردین ،در این ماه آسیایش اقلیمی به  12/0درصد از وسعت ایران کاهش پیدا کرده است .کاهش آسایش و شرایط متمایل به
سرد ،نشاندهنده افزایش گرما در بخشهای قابلتوجهی از ایران است .در میان شرایط زیست اقلیمی متعدد ،شرایط گرم در ،62/0
کمی گرم در  60/2و آسایش اقلیمی در  12/0درصد ،بیشترین گسترهایران را در برگرفتهاند .برخلاف فروردین که شرایط آسایش
اقلیمی اغلب در نیمه شرقی ایران دیده می شد ،در این ماه آسایش اقلیمی به صورت بسیار پراکنده ،تقریباً در منطبق بر رشتهکوههای
زاگرس ،البرز و شمال شرق ایران است .در این ماه بخشهایی از استان کردستان ،آذربایجان غربی ،زنجان و همدان ،شرایط به
نسبت سردتری را تجربه کرده اند؛ اما در مجموع شمال غرب و غرب به سمت استان لرستان و شرق اصفهان بهعنوان مناطق دارای
شرایط زیست اقلیمی متمایل به سرد دیده می شوند (شکل .)4
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خیلی سرد و سرد حاکم نیست .علاوه بر این افزایش قابلتوجهی نیز در شرایط زیست اقلیمی داغ و خیلی گرم و بهطورکلی شرایط
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شکل  -4شرایط زیست اقلیمی ایران در اردیبهشت

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در خرداد
در خرداد گسترش شرایط زیست اقلیمی گرم در بخشهای زیادی از ایران حاکم است .به عبارت دیگر در این ماه به نسبت
اقلیمی در ایران منجر به کاهش شرایط آسایش و همچنین کاهش شرایط متمایل به سرد شده است .در این ماه در هیچ بخشی از
ایران شرایط خیلی سرد ،سرد و خنک دیده نشده است .شرایط کمی خنک نیز تنها در  3/0درصد از گسترهایران حاکم است .به
نسبت فروردین و اردیبهشت ،شرایط آسایش اقلیمی در قلمرو ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است .بهطور که مقدار آسایش
اقلیمی در فروردین  62/2درصد و در اردیبهشت  12/0درصد از وسعت ایران بوده است؛ اما در خرداد حدود  2/2درصد از پهنه
ایران از چنین شرایطی برخوردار بوده است .بنابراین در این زمان گرم شدن سریع و ناگهانی بیشتر بخشهای ایران تائید میشود.
زیرا علاوه بر کاهش شرایط متمایل به سرد و آسایش اقلیمی ،شرایط متمایل به گرم نیز در بخشهای زیادی از ایران گسترش
پیدا کرده است .بهعنوان مثال در فروردین و اردیبهشت شرایط داغ کمتر از  3/6درصد از گسترهایران را در برگرفته بود ،در
خردادماه این شرایط (داغ) در  61/6درصد از پهنه ایران حاکم شده است .بهطورکلی در خرداد شرایط زیست اقلیمی خیلی گرم،
گرم و داغ به ترتیب در  64/6 ،66/2و  61/6درصد از گسترهایران حاکم بودهاند .در یک جمعبندی میتوان گفت که در خرداد
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ماههای فروردین و اردیبهشت ،شرایط اقلیمی گرم در بیشتر بخشهای ایران گسترش پیدا کرده است .گسترش شرایط زیست

بیش از  60درصد از وسعت کل ایران ،تحت قلمرو شرایط متمایل به گرم (کمی گرم تا داغ) است (شکل .)2
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شکل  -0شرایط زیست اقلیمی ایران در خرداد

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در تیر
شرایط زیست اقلیمی بخشهای وسیعی از ایران در تیرماه به سمت شرایط گرما پیش رفته است .در این ماه تنها در  3/1درصد
از وسعت کل ایران (شمال آذربایجان غربی) شرایط متمایل به سرد دیدهشده است .در کنار آن آسایش اقلیمی نیز در محدوده
حاکم است .دیگر بخشهای ایران (بیش از  66درصد از وسعت کل ایران) از شرایط متمایل به گرم برخوردارند .در این میان در
 46/2درصد از گسترهایران شرایط داغ حاکم است .پس از آن شرایط خیلی گرم و گرم به ترتیب با  60/6و  66/2درصد ،بیشترین
وسعت از گسترهایران را در برگرفتهاند .اگرچه در این ماه در بیش از  66درصد از وسعت ایران ،شرایط متمایل به گرم حاکم
است ،اما به نظر میرسد که با افزایش ارتفاع و همچنین افزایش عرض جغرافیایی از شدت گرما و تنش آن کاسته میشود (.)2

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در مرداد
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شکل  -1شرایط زیست اقلیمی ایران در تیر
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کوچکی در شمال آذربایجان غربی و بخشهایی از استان اردبیل و آذربایجان شرقی (حدود  3/2درصد از وسعت کل ایران)
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شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در مردادماه شباهت بسیار زیادی با تیرماه دارد .همانند تیرماه ،در مرداد نیز در کمتر از
 3/1درصد از وسعت کل ایران شرایط کمی خنک تجربه شده است .همچنین شرایط خیلی سرد ،سرد و کمی خنک نیز در ایران
دیده نشده است .البته در این ماه آسایش اقلیمی ( 3/6درصد از وسعت کل ایران) به نسبت تیرماه ( 3/2درصد) در قلمرو
کوچکتری از ایران حاکم است .اگرچه در این ماه گسترهای از ایران که شرایط زیست اقلیمی داغ را تجربه کرده است (حدود
 02درصد از وسعت ایران) به نسبت تیرماه ( 46/2درصد از وسعت ایران) کاهش یافته است؛ اما با این حال همچنان شرایط داغ
در مردادماه غالبترین شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران است .پس از شرایط داغ ،شرایط خیلی گرم و گرم به ترتیب با 00/2
و  62/1درصد ،در بیشترین وسعت از گستره ایران تجربه شدهاند .نکته مهم در این ماه وجود شرایط آسایش اقلیمی در دو منطقه
با فاصله دور از یکدیگر است .در شمال استان آذربایجان غربی و همچنین بخش کوچکی از میانه استان کرمان ،شرایط زیست
اقلیمی آسایش حاکم است .اگرچه کرمان در عرض جغرافیایی پایینی قرارگرفته است اما شرایط محلی بهویژه ارتفاع این منطقه
باعث شده است که نسبت به مناطق هم مدار خود از شرایط اقلیمی به مراتب بهتری برخوردار باشد (.)0

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در شهریور
در شهریور شرایط زیست اقلیمی ایران نسبت به ماههای قبل دچار تغییراتی عمدهای شده است .البته شرایط خیلی سرد و خنک
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شکل  -2شرایط زیست اقلیمی ایران در مرداد

در این ماه در هیچ بخشی از ایران حاکم نبوده است .با این حال نشانههای متعادل شدن شرایط اقلیمی در این ماه به صورت جزئی
آشکار میشود  .اولین نشانه ،افزایش وسعت مناطقی از ایران است که از شرایط زیست اقلیمی کمی خنک برخوردارند .در این ماه
مناطقی از ایران است که شرایط داغ را تجربه میکنند .در تیر و مرداد غالبترین شرایط زیست اقلیمی ایران ،شرایط داغ بود؛ اما
در شهریور ،شرایط داغ در  10/4درصد از ایران تجربه شده است .بنابراین کاهش شدید شرایط داغ نشاندهنده آغازی بر متعادل
شدن شرایط اقلیمی در این ماه است .بهطورکلی شرایط خیلی گرم ،گرم و داغ به ترتیب با  62/6 ،02و  10/4درصد ،بیشترین
وسعت ایران را تحت تأثیر خود قرار دادهاند .بنابراین اگرچه وسعت مناطقی از ایران که دارای شرایط متمایل به سرد هستند
افزایش چشمگیری نداشته است اما از شدت شرایط زیست اقلیمی داغ و گرمای شدید در بخشهای وسیعی از ایران کاسته شده
است .در نتیجه میتوان گفت که روند افزایش گرما که در اردیبهشت در ایران آغاز شده بود و در تیر و مرداد به اوج رسیده
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شرایط کمی خنک در ایران به  3/6درصد افزایش پیدا کرده است .نشانه دوم متعادل شدن شرایط زیست اقلیمی ،کاهش وسعت

تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده11/

بود؛ در شهریور متوقف میشود  .علاوه بر این آسایش اقلیمی نیز به نسبت تیر و مرداد افزایش محسوسی را در ایران نشان داده
است .شرایط زیست اقلیم آسایش در این ماه به صورت بسیار پراکنده در شمال غرب ،غرب ،استان کرمان و مازندران دیده
میشود (شکل .)2

شکل  -8شرایط زیست اقلیمی ایران در شهریور

تغییراتی که در شرایط زیست اقلیمی ایران در شهریورماه ایجاد شده بود (کاهش قلمرو شرایط زیست اقلیمی متمایل به گرم)،
در مهر ماه شدت بیشتری پیدا کرده است .اگرچه در این ماه شرایط خیلی سرد و سرد همچنان در گستره ایران دیده نمیشود؛ اما
شرایط داغ خیلی گرم در بخش وسیعی از ایران از بین رفته است .در این ماه شرایط داغ تنها در  6درصد از گستره ایران حاکم
است .مقایسه آن با تیر ،مرداد و شهریور گویای آن است که در این ماه شرایط زیست اقلیمی ایران رو به سرمایش میل کرده
است .زیرا علاوه بر کاهش وسعت شرایط داغ ،شرایط خیلی گرم و گرم نیز کاهش قابلتوجهی را نشان دادهاند .بهطورکلی در این
ماه شرایط زیست اقلیم کمی گرم ،گرم و آسایش به ترتیب با  64/2 ،66و  64درصد ،در بیشترین بخش از گستره ایران حاکم
هستند .نکته مهم دراین ماه ،حاکمیت شرایط آسایش اقلیمی در  64درصد از گسترهایران است .مقایسه آن با دیگر ماههای سال
نشان میدهد که پس از ماههای آبان و فروردین ،پهنه وسیعی از ایران در مهر ماه از شرایط اقلیمی مطلوبی برخوردار هستند .در
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شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در مهر

شهریور ماه آسایش اقلیمی تنها در  1/4درصد از کل ایران تجربه شده بود ،افزایش آن در مهر ماه به مقدار  64درصد ،نشاندهنده
تحول بزرگی است که در شرایط زیست اقلیمی ایران اتفاق افتاده است .در این ماه بخشهایی از شمال غرب ،غرب و استان
کرمان بهعنوان سردترین مناطق ایران مشخص شدهاند .از شمال غرب به سمت جنوب شرق ایران (تا میانه استان کرمان) و
های زاگرس و البرز و شمال شرق ایران ،شرایط زیست اقلیمی آسایش دیده میشود (شکل .)6
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همچنین شمال شرق ایران و بخشهایی از شمال ایران ،آسایش اقلیمی حاکم است .یعنی درواقع بر روی مناطق مرتفع و رشتهکوه
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شکل  - 1شرایط زیست اقلیمی ایران در مهر

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در آبان
در آبان ماه شرایط زیست اقلیمی ایران به سمت شرایط سرد متمایل است .یکی از ویژگیهای زیست اقلیمی ایران در این ماه
عدم وجود شرایط حاد اقلیمی (خیلی سرد و داغ) در گسترهایران است .با این حال بالاتر از رشتهکوههای البرزو همچنین
 62درصد از گسترهایران ،شرایط متمایل به گرم برقرار است .لازم به یادآوری است که این شرایط اغلب کمی گرم ( 10/6درصد)
و گرم ( 6/1درصد) است .در طرف مقابل شرایط آسایش اقلیمی در حدود  03/1درصد از تجربه شده است .درواقع آبان ماه زمانی
است که بیشترین گسترهایران از شرایط مطلوب اقلیمی برخوردار است .بنابراین در میان ماههای دیگر سال آبان ماه بهترین شرایط
اقلیمی را دارد .پس از شرایط زیست اقلیمی آسایش ،شرایط کمی خنک با  60/6درصد و خنک با  12/0درصد ،بیشترین وسعت
ایران را در برگرفتهاند .در این ماه آسایش اقلیمی تقریباً در نیمه شرقی ایران (بهاستثنای شمال شرق و جنوب شرق ایران) و مناطق
پراکنده دیگری در شمال ،جنوب غرب و غرب ایران حاکم است (شکل .)13
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رشتهکوههای زاگرس و بخشی از جنوب شرق ایران ،شرایط متمایل به سرد (سرد ،خنک و کمی خنک) دیده میشود .در حدود
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تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده11/
شکل  -05شرایط زیست اقلیمی ایران در آبان

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در آذر
برای اولین بار در آذر ماه بخشهای قابلتوجهی از ایران ( 0/0درصد) شرایط خیلی سرد را تجربه میکنند .افزایش شرایط
خیلی سرد در ایران و کاهش شرایط داغ ،خیلی گرم و حتی آسایش نشاندهنده آن است که اقلیم غالب ایران در آذر ماه ،شرایط
زیست اقلیمی سرد و متمایل به سرد است .بهطورکلی در این ماه در کمتر از  0/2درصد از ایران شرایط متمایل به گرم دیدهشده
است .البته چنین شرایطی تنها در سواحل جنوبی ایران حاکم است .اگرچه در آبان ماه آسایش اقلیمی ایران در اوج ( 03/1درصد
از وسعت کل ایران) قرار داشت ،در آذر ماه آسایش اقلیمی تنها به  11/0درصد از گسترهایران محدود شده است .در این ماه
شرایط زیست اقلیمی خنک ،کمی خنک و سرد به ترتیب با  60/2 ،62/0و  61/2درصد ،در گستره وسیعی از ایران وجود دارند
(شکل .)11

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در دی
در دی ماه شرایط زیست اقلیمی داغ ،خیلی گرم و گرم در ایران تجربه نشده است .تنها در  1/0درصد از ایران (شرق استان
هرمزگان) ،شرایط کمی گرم وجود دارد .در این ماه شرایط خنک ،سرد و خیلی سرد به ترتیب در  62/1 ،03/6و  10/2درصد از
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شکل  -00شرایط زیست اقلیمی ایران در آذر

گسترهایران حاکم بوده است .به نسبت آذر ،شرایط آسایش اقلیمی ،کاهش قابلتوجهی نداشته است .با توجه به شرایط زیست
اقلیمی این ماه میتوان گفت که آسایش اقلیمی تنها در بخشهایی از استان خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد و همچنین نواحی
جنوبی ایران وجود دارد .در این ماه با افزایش ارتفاع و همچنین افزایش عرض جغرافیایی ،شرایط خیلی سرد نمود بیشتری پیدا
نسبتاً متعادل تری حاکم است (شکل .)16
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می کند .علاوه بر این به سمت ایران مرکزی و نواحی پست و همچنین نواحی جنوبی ایران ،از شدت سرما کاسته شده و شرایط
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شکل  -07شرایط زیست اقلیمی ایران در دی

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در بهمن
شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در دی ماه ،با تفاوت بسیار اندکی در بهمن ماه نیز مشاهد میشود .همانند دی ماه ،در
کمی گرم حاکم است .به نسبت دی ماه ،وسعت مناطقی که دارای شرایط آسایش اقلیمی هستند ،در بهمن ماه اندکی کاهش پیدا
کرده است؛ اما بهمن ماه زمانی است که بیشترین گسترهایران از شرایط خیلی سرد برخوردار است .بنابراین یکی از ویژگیهای
این ماه حاکمیت شرایط خیلی سرد در  61/1درصد از کل ایران است .همانند دی ماه ،در بهمن ماه نیز مناطق مرتفع و دارای
عرض جغرافیایی بالا ،دارای شرایط زیست اقلیمی خیلی سرد و بهطورکلی متمایل به سرد هستند .در این ماه شرایط زیست اقلیمی
خنک ،سرد و خیلی سرد به ترتیب با  60 ،66/0و  61/1درصد ،بیشترین وسعت از ایران را تحت تأثیر خود قرار دادهاند .بهطورکلی
میتوان گفت که روند سرد شدن ایران که از شهریور ماه آغاز شده بود ،در دی و بهویژه بهمن به اوج خود رسیده است (شکل
.)10
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بهمن نیز شرایط داغ ،خیلی گرم و گرم در ایران تجربه نشده است .تنها در  1/0درصد از ایران (شرق استان هرمزگان) شرایط
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تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده11/
شکل  -09شرایط زیست اقلیمی ایران در بهمن

شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در اسفند
از شدت سرمایی که در ماههای دی و بهمن در ایران وجود داشت در اسفند ماه کاسته شده است .همچنان در این ماه شرایط
داغ و خیلی گرم در هیچ بخشی از ایران دیده نمیشود؛ اما افزایش محسوسی در شرایط زیست اقلیمی کمی گرم و گرم در پهنه
ایران وجود دارد .درواقع میتوان گفت که شرایط زیست اقلیمی متمایل به گرم در گسترهایران از اسفند شروع به افزایش می
نماید .در این ماه شرایط خیلی سرد کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد .اگرچه در دی و بهمن ،از شرایط خنک ،سرد و خیلی
سرد بهعنوان غالبترین شرایط اقلیمی در گسترهایران نام برده شد؛ در اسفند ماه شرایط کمی خنک ،خنک و سرد به ترتیب با
 64/0 ،62/2و  10/2درصد ،در بخش های زیادی از ایران حاکم هستند .در این ماه شرایط خیلی سرد تنها  2/0درصد از ایران
تجربه شده است .مقایسه این شرایط با ماههای دی ( 10/2درصد) و بهمن ( 61/1درصد) نشان میدهد که روند سرد شدن ایران
در اسفند ماه متوقف میشود  .علاوه بر آن برخی از مناطق جنوبی ایران که در دی و بهمن در شرایط خنک و کمی خنک قرار
داشتند ،در این ماه شرایط آسایش اقلیمی را تجربه می کنند .در این ماه عرضهای بالای جغرافیایی و بهویژه مناطق مرتفع تر،
قلمرو شرایط زیست اقلیمی سرد و خیلی سرد هستند (شکل .)14
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شکل  -04شرایط زیست اقلیمی ایران در اسفند

بهطورکلی تنوع شرایط زیست اقلیمی در ایران در تمام ماههای سال دیده میشود .به عبارت دیگر ،در هر ماه از سال (بهویژه
در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،مهر ،آبان و آذر) تقریباً تمام شرایط زیست اقلیمی در گسترهایران قابل تجربه است .بهعنوان
مثال در فروردین تنها شرایط زیست اقلیمی داغ در گسترهایران وجود ندارد و شرایط زیست اقلیمی دیگر (مانند شرایط خیلی
پیشبینی شده ،در ماههای مختلف فصل بهار به ترتیب شرایط زیست اقلیمی آسایش ،گرم و خیلی گرم حاکم است .در فصل
تابستان نیز شرایط داغ در تیر و مرداد و شرایط خیلی گرم در شهریور برقرار است .در ماههای فصل پاییز به ترتیب شرایط کمی
گرم ،آسایش و خنک در بیشترین گستره از ایران تجربه شده است و سرانجام در ماههای دی و بهمن حاکمیت با شرایط زیست
اقلیمی خنک و در ماه اسفند کمی خنک است .با توجه به جدول  1میتوان گفت که شرایط زیست اقلیمی خیلی سرد و سرد در
هیچ ماهی از سال بهعنوان شرایط غالب بر گسترهایران حاکم نبوده است .با این حال ماههای بهمن ،دی و آذر به ترتیب بهعنوان
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سرد) دستکم در گستره محدودی از ایران ( 3/1درصد از پهنه ایران) حاکم است .بهطورکلی بر اساس شاخص میانگین رأی
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سردترین ماههای سال در ایران شناخته شدهاند .برخلاف شرایط خیلی سرد و سرد ،شرایط داغ و خیلی گرم در ماههای خرداد ،تیر،
مرداد و شهریور در وسیع ترین گستره از ایران حاکم بودهاند (جدول .)1
جدول  -0گستره هرکدام از شرایط زیست اقلیمی ایران (برحسب درصد) در ماههای سال

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین اردیبهشت
خیلی سرد

3/1

3

3

3

3

3

3

3

0/0

10/2

61/1

2/0

سرد

0/2

3

3

3

3

3

3

0/0

61/2

62/1

60

10/2

خنک

14/0

1/1

3

3

3

3

3/6

12/0

62/0

03/6

66/0

64/0

61/0

16/2

3/0

3/1

3/1

3/6

4/2

60/6

60/2

12/0

12/4

62/2

آسایش

62/2

12/0

2/2

3/2

3/6

1/4

64

03/1

11/0

6/4

2/2

12/6

کمی گرم

66

60/2

16/0

2/6

0/0

10/1

66

10/6

0/1

1/0

1/0

2/2

گرم

11/1

62/0

64/6

66/2

62/1

62/6

64/2

6/1

3/0

3

3

3/2

خیلی گرم

3/2

12/0

66/2

60/6

00/0

02

12/6

3/0

3

3

3

3

داغ

3

1/2

61/6

46/2

02

10/4

6

3

3

3

3

3

مجموع

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

کمی
خنک

در میان شرایط زیست اقلیمی شناخته شده ،شرایط آسایش اقلیمی اهیمت ویژهای در فعالیتهای انسانی دارد .چنین شرایطی
شهریور و همچنین بیشترین قلمرو آن در ماههای آبان ،فروردین ،مهر و اردیبهشت تجربه شده است .بهطورکلی توزیع شرایط
زیست اقلیم آسایش در ایران ،در دو دوره (نیمه اول بهار و نیمه اول پاییز) اوج حاکمیت آسایش اقلیمی را نشان میدهد .با این
حال در فصل زمستان بخشهای قابلتوجهی از ایران ،شرایط زیست اقلیم آسایش را دارند .وجود شرایط زیست اقلیم آسایش در
دوره سرد ،گویای شرایط اقلیمی نسبتاً گرم در ایران است .برخلاف زمستان ،در فصل تابستان تقریباً گسترهایران خارج از آسایش
اقلیمی قرار دارد .در این فصل کمتر از  6درصد از ایران زیر نفوذ شرایط آسایش اقلیمی است (شکل .)12

با مرور مطالعاتی که در زمینه شرایط زیست اقلیمی در ایران انجام شده است میتوان گفت که در اغلب این پژوهشها ،بخش
یا بخشهای محدودی از ایران (یک یا چند ایستگاه یا یک استان) مطالعه شدهاند .بهعنوان مثال جهانبخش ( ،)1000ذوالفقاری
( )1022شرایط زیست اقلیمی تبریز را با استفاده از شاخصهای مختلف بیکر ،دمای معادل فیزیولوژیک ،میانگین رأی پیشبینی
شده مطالعه کردند .محمدی و سعیدی ( ،)1020طاوسی و سبزی ( ،)1066محمدی ( )1060و به ترتیب شرایط زیست اقلیمی و
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شکل -00گستره حاکمیت شرایط زیست اقلیمی آسایش در ایران
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در تمام ماههای سال در گسترهایران به چشم میخورد .با این حال کمترین گستره شرایط آسایش اقلیمی در ماههای مرداد ،تیر و

تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیشبینی شده11/

اقلیم آسایش قم ،ایلام ،شیراز و استان کردستان را ارزیابی کردند .در این میان تنها پژوهشی که بر روی تمام ایران انجام شده
است ،کار فرج زاده و احمدآبادی ( )1026است .آنها با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری ،شرایط زیست اقلیمی ایران را بررسی
کردند .بنابراین در برآورد شرایط زیست اقلیمی بخش یا بخشهای مختلف ایران توسط محققان یادشده ،از شاخصهای مختلفی
استفاده شده است .مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهایی که یادشده نشان میدهد که تفاوتهای اندکی در برآورد شرایط
زیست اقلیمی وجود دارد .نتایج این پژوهش با پژوهش محمدی و سعیدی ( )1020همخوانی دارد .بر اساس هر دو پژوهش استان
قم در طول سال شرایط گوناگون زیست اقلیمی را تجربه میکند .در زمانی از سال شرایط داغ و در زمانی نیز شرایط بسیار خنک
و سرد در این استان احساس میشود .تفاوتهای اندکی میان نتایج این پژوهش و کار طاوسی و سبزی ( )1066دیده میشود.
طاوسی و سبزی معتقدند که در فروردین و آبان تمام استان ایلام در محدوده آسایش قرار دارند .در حالی که نتایج پژوهش حاضر
نشان میدهد که در فروردین تنها بخشهای میانی ،در اردیبهشت بخشهای شمالی ،در آبان ماه مناطق میانی و در آذر و اسفند
ماه نیز بخشهای جنوبی در قلمرو آسایش اقلیمی قرار دارند .بنابراین در هیچ ماهی از سال امکان اینکه تمامی بخشهای استان
ایلام از شرایط آسایش برخوردار باشد وجود ندارد .نتایج این پژوهش با پژوهش فرج زاده و احمدآبادی ( )1026نیز تفاوتهایی
دارد .بر اساس پژوهش فرج زاده و احمدآبادی ،در فصل بهار نیمه شمالی کشور (بهاستثنای بخشهای شمال غربی و شمال شرقی
کشور) از شرایط مطلوب گردشگری برخوردار است .این نتیجه با پژوهش حاضر همخوانی ندارد .در پژوهش حاضر در فروردین
بخشهای عمدهای از شمال غرب ایران خارج از قلمرو آسایش هستند (خنک و حتی سرد) و در اردیبهشت و بهویژه خرداد
مناطقی که تحت تأثیر شرایط زیست اقلیمی آسایش قرار دارند بسیار محدود هستند و در بیشتر بخشهای نیمه شمالی ایران شرایط
ناشی از نوع و حجم دادهها و همچنین روشهای مختلف مورد استفاده باشد.

نتیجهگیری
شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در طول ماههای مختلف سال گویای تنوع بسیار زیاد آن است .اگر چه شناخت علل تنوع
شرایط زیست اقلیمی در راستای اهداف این پژوهش نیست ،با این حال وسعت زیاد ایران میتواند یکی از دلایل این تنوع شرایط
زیست اقلیمیباشد .علاوه بر این شکل ناهمواریها ،پراکنش آنها و قرارگیری ایران نیز در مسیر تودههای هوایی مختلف در
طول سال ،در شدت بخشیدن به تنوع شرایط زیست اقلیمی ایران کمک کرده است .بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در این
پژوهش میتوان گفت که تمام شرایط زیست اقلیمی در طول یک یا چند ماه و در گستره وسیع و یا کوچکی از ایران احساس
میشوند .امکان رخداد تمام شرایط زیست اقلیمی در گستره ایران وجود دارد .برخی از آنها (مثلاً شرایط زیست اقلیمی خیلی
سرد) تنها در  2ماه از سال (آذر تا فروردین) در بخش یا بخشهایی از ایران حاکم هستند؛ اما شرایطی مانند کمی خنک ،آسایش
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متمایل به گرم تجربه شده است .بدون شک تفاوتهای اندکی که در نتایج این پژوهش با پژوهشهای قبل وجود دارد ،میتواند

و کمی گرم در تمام ماههای سال بر روی ایران گسترش دارند.
شرایط زیست اقلیمی خیلی سرد از آذر تا فروردین در ایران تجربه میشود .البته گسترش این شرایط در ماههای یادشده برابر
سرد ،شرایط داغ در شش ماه از سال (اردیبهشت تا مهر) در گستره به مراتب وسیعتری تجربه شده است .بر اساس شاخص میانگین
رأی پیشبینی شده ،شرایط داغ به ترتیب در ماههای تیر ،مرداد ،خرداد ،شهریور ،مهر و اردیبهشت در گستره ایران حاکم است.
شرایط زیست اقلیمی دیگر (بهاستثنای شرایط داغ و خیلی سرد) در زمانهای بیشتری از سال تجربه شدهاند .بهعنوان مثال
شرایط سرد در شش ماه از سال ،شرایط خیلی گرم و خنک در  2ماه ،شرایط گرم در نه ماه از سال دستکم در محدوده کوچکی
از ایران تجربه شدهاند .در میان شرایط زیست اقلیمی موجود ،شرایط کمی خنک ،آسایش و کمی گرم در تمام طول سال دستکم
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نیست .درواقع ماههای بهمن ،دی ،آذر ،اسفند و فروردین بهعنوان سردترین زمانهای سال مشخص شدهاند .در مقابل شرایط خیلی
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در گستره کوچکی از ایران قابل م شاهده است .بنابراین ،این سه حالت اقلیمی نسبت به شرایط زیست اقلیمی دیگر ،از ثبات
بیشتری در رخداد برخوردارند .به عبارت دیگر همیشه در طول سال ،بخش یا بخشهایی از ایران یکی از این سه شرایط زیست
اقلیمی را تجربه میکنند .در هرکدام از ماههای سال ،یکی از شرایط زیست اقلیمی ،قلمرو وسیعتری از ایران را تحت تأثیر خود
قرار داده است .در فروردین شرایط آسایش ( 62/2درصد) ،اردیبهشت شرایط گرم ( 62/0درصد) ،خرداد شرایط خیلی گرم
( 66/2درصد) ،تیر شرایط داغ ( 46/2درصد) ،مرداد شرایط داغ ( 02درصد) ،شهریور شرایط خیلی گرم ( 02درصد) ،مهر شرایط
کمی گرم ( 66درصد) ،آبان شرایط آسایش ( 03/1درصد) ،آذر شرایط خنک ( 62/0درصد) ،دی شرایط خنک ( 03/6درصد)،
بهمن شرایط خنک ( 66/0درصد) و اسفند نیز شرایط کمی خنک ( 62/2درصد) بهعنوان غالبترین شرایط حاکم در هر ماه
شناخته شدهاند .حدود  21درصد از ایران بهطور متوسط شرایط متمایل به گرم (کمی گرم ،گرم ،خیلی گرم و داغ) را در طول
سال تجربه می کند .علاوه براین شرایط متمایل به گرم نیز در شش ماه از سال (اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور ،مهر) در
بخشهای وسیعی از ایران وجود دارد؛ اما در چهار ماه دیگر سال (آذر ،دی ،بهمن و اسفند) نیز شرایط متمایل به سرد حاکمیت
بیشتری در ایران دارند.
توزیع زمانی آسایش اقلیمی در ایران نیز نشان داد که بهطور متوسط در طول سال  10درصد از گستره ایران در حاکمیت
شرایط زیست اقلیم آسایش قرار دارد .در فصل پاییز گستره بیشتری از ایران در قلمرو شرایط آسایش اقلیمی قرار دارد .پس از
فصل پاییز ،بهار ،زمستان و درنهایت فصل تابستان در رتبههای بعد قرار دارند .با در نظر گرفتن گستره ماهانه آسایش اقلیمی نیز
میتوان گفت در ماههای آبان ( 03/1درصد) ،فروردین ( 62/2درصد) و مهر ( 64درصد) ،شرایط زیست اقلیم آسایش ،حاکمیت
وجود شرایط آسایش اقلیمی در تمام طول سال توانمندی زیست اقلیمی ایران را نشان میدهد .علاوه بر این ،در زمانهایی از
سال نیز بهطور همزمان ،تقریباً تمام شرایط زیست اقلیمی در ایران تجربه شده است .رخداد همزمان شرایط زیست اقلیمی مختلف
در ایران نیز نشاندهنده واقعیت این امر است که ایران کشور چهار فصل است .یعنی در زمانی که بخش زیادی از ایران (شمال
غرب ،غرب و شمال شرق) شرایط سرد را در ماههای آذر ،دی و بهمن تجربه میکنند ،در بخشهای دیگری از کشور ،شرایط
خنک ،آسایش و کمی گرم حاکم است .چنین تضادی در رخداد شرایط اقلیمی حتی در برخی از استانهای کشور هم وجود دارد.
بهعنوان مثال شرایط زیست اقلیمی بسیار متنوعی در طول ماههای سال در استان کرمان تجربه شده است .بنابراین تنوع شرایط
زیست اقلیمی چه در گستره ایران و چه در سطح استانی به چشم میخورد .یکی از ویژگیهای این پژوهش آن است که برخلاف
بسیاری از پژوهشهای قبلی انجام شده در ایران ،قلمرو مطالعه بخش یا بخشهایی از ایران نبوده و بلکه تمام ایران مورد ارزیابی
قرارگرفته است .بنابراین در آشکار نمودن شرایط زیست اقلیمی ایران ،از تعداد بسیار زیادی ایستگاه همدید ( 160ایستگاه همدید)
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بیشتری نسبت به ماههای دیگر دارد.

استفاده شده است .نقشههای زیست اقلیمی فراهم شده در این پژوهش میتوانند بستر مناسبی را در جهت انجام بسیاری از فعالیتها
(گردشگری ،معماری و شهرسازی) و حتی مطالعات زیستمحیطی فراهم نمایند.

.0

ذوالفقاری ،حسن ( ،)1022تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخصهای دمای معادل فیزیولوژیک )(PET

و متوسط نظرسنجی پیشبینی شده) ،(PMVمجله پژوهشهای جغرافیایی ،شماره  ،26صص .141-166
 .0طاوسی ،تقی ،سبزی ،برزو ( ،)1066تعیین گستره منطقه آسایش زیست اقلیمی استان ایلام با استفاده از شاخص اوانز ،جغرافیا و آمایش
شهری -منطقهای ،شماره  ،0صص .61-04
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