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 ايران يمیاقلستيزارزيابي شرايط 

 *1بختیار محمدی

 دانشگاه کردستان ،طبیعیمنابع دانشکدۀ یگروه آب و هواشناس استادیار. 1

 (23/2/1395تاریخ تصویب:  30/5/1394)تاریخ دریافت: 

 چکیده

اي همحدودیتآگاهی از توانمندي و  درواقعتواند اولین گام در انجام بسیاري از مطالعات محیطی باشد. هر مکانی، می اقلیمییستزشناخت شرایط 

ستز سانی را هموار میریزي و مدیریت بهتر فعالیت، برنامهاقلیمیی شرایط  باهدفاین پژوهش سازد. هاي ان ستزشناخت  ش اقلیمیی د. ایران انجام 

سرعت باد و ابرناکی) متغیرهاي اقلیمی ۀروزانهاي از داده براي این منظور سبی،  ستگاه  193 (دماي هوا، رطوبت ن شد. یدهمدای ستفاده  بر ابتدا  ا

در  لیمیاقیستزشرایط  بلندمدتها بررسی شد. سپس میانگین از ایستگاه هرکدام اقلیمییستزشاخص دماي معادل فیزیولوژیک، شرایط  اساس

با ابعاد ) موردمطالعههاي تمامی ایستتتگاه بلندمدت اقلیمییستتتزاي از شتترایط ستتبه شتتد. ستترانجام پایگاه دادههر ایستتتگاه براي تمام ستتال محا

ستفاده از چنین پایگاه داده366*193 شرایط ( ایجاد گردید. با ا ستزاي،  ستردر  اقلیمیی یانروزانه م صورتبهایران به کمک روش کریجینگ  ۀگ

شه شد. در ادامه نق ستزهاي یابی  شرایط  اقلیمیی سیار زیاد  سیم گردید. نتایج این پژوهش گویاي تنوع ب ستزایران در مقیاس ماهانه تر  اقلیمیی

ست.  ۀبازایران در  شد. به همین یک مکان میدر ایران زمانی و مکانی ا شرایط داغ برخوردار با سرد و هم از  شرایط خیلی  سال هم از  تواند در طول 

شخص ن زمانیکصورت در  ستریز، در م شرایط  ۀگ ستزایران  شان می اقلیمیی ضادي را ن شرایط چنین ت ستزدهد. در هر ماه یکی از  ر ب اقلیمیی

ستر شتري دارد.  ۀگ شرایط  مثالعنوانبهایران حاکمیت بی سال، به ترتیب  صد(، گرم 7/27) گرم یکمدر دوازده ماه  صد(،  3/29) در  گرم یلیخدر

صد(، داغ 8/30) صد(، داغ 5/45) در صد(،  2/42) در صد(، گرم 38) گرم یلیخدر سایش اقلیمی 3/31) در صد(، آ صد(، خنک 2/28) در  2/29) در

ساس  ۀگستردرصد( در  1/28) درصد( و کمی خنک 1/30) درصد(، خنک 5/33) درصد(، خنک ست. براین ا ست که  آبان ماهایران حاکم ا زمانی ا

ستر سیعی از ایران ۀگ شرایط  2/28) و صد(  ست. در ماهدر سایش اقلیمی را تجربه کرده ا سایش را دارند آ شرایط آ سعت مناطقی که  هاي دیگر از و

 کاسته شده است.

 PETآسایش اقلیمی، محیط، اقلیم، شاخص آسایش،  :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
هاي انستتتانی نیازمند در ، انجام بستتتیاري از فعالیت

شناخت و ارزیابی درست ما از محیط پیرامون است. اقلیم 

فهترین و شتتترایط ،وي، یکی از مهم محیطی هاي مؤل

 تواند در انجاماقلیم، می یطورکلبههستند. شرایط ،وي و 

هایی ایجاد ها و حتی حیات ما، محدودیتفعالیتبرخی از 

اي نیز براي نمایند. البته گاهی شتتترایط مطلو  و بهینه

شد و  سعۀ ر صی فراهم میفعالیتتو کند. یکی از هاي خا

هاي مرتبط اقلیم با زندگی انستتان، احستتاس و در  ،نبه

ما از شرایط اقلیمی هر مکان است. شاید با اطمینان بتوان 

زمین در تمام طول ستتال، کرۀ هیچ مکانی از  گفت که در

 روینازاشتترایط مطلو  و آستتایش اقلیمی حاکم نیستتت. 

 تواند دردر  و شناخت شرایط زیست اقلیم هر مکانی می

یاري از محققان،  محققان علوم  یژهوبهکانون تو،ه بستتت

زیادي  يمندعالقههاي اخیر محیطی قرار بگیرد. در ستتال

اقلیم و آستتایش حرارتی در  در بررستتی شتترایط زیستتت

 یجادشتتدهاخانه( ) محیط طبیعی( و بستتته) فضتتاهاي باز

استتت. انجام چنین تحقیقاتی، ابلب به دلیل رخداد تغییر 

زمین و کرۀ اقلیم و افزایش تنش حرارتی در ستتتط  

  شتتتونتتدهمچنین بحتتم متتدیریتتت انرژي، انجتتام می

(Givoni et al, 2003 .)سعۀدر  یطورکلبه و  ،انبههمه تو

عات  طال یدار، م عات  یژهوبهو  محیطییستتتتتزپا طال م

هاي از اهمیت زیادي برخوردارند. در ستتال اقلیمییستتتز

هاي بستتیاري با اهداف مختل ، براي گذشتتته، شتتاخص

یت عال یابی نقش اقلیم در ف حم ارز هاي گردشتتتگري و ب

 ;Gomez Martin, 2004) ستتازگاري و آستتایش حرارتی

Hamilton & Lau, 2005; Lin & Matzarakis, 2008; 

Kantor and Unger, 2001) استتتت. یکی از  شتتتدهانجام

ها، شتتتاخص اقلیم شتتتاخص ترینيکاربردو  ینتر،امع

ست که  شگري ا سط )گرد و با  (Mieczkowski, 1985تو

ترکیب چندین متغیر ارائه شتتتد. این شتتتاخص با در نظر 

بارش و  گرفتن دما، رطوبت، ستترعت باد، ستتاعات آفتابی

سبه  سایش ؛ دوشمیمحا سبه آ ضعیت از محا اما آخرین و

 ودشمیانسان محاسبه بیالن انرژي بدن  بر اساسحرارتی، 

(Fanger, 1972 .) 

شتتترایط زیستتتت اقلیم عالوه بر در نظر مطالعۀ براي 

یک  ید واکنش فیزیولوژ با هاي فیزیکی ،و،  گرفتن متغیر

یز  ن نی را  نیستتتتم انستتتتا تو،تتهارگتتا  قرار دارد مورد

(Beaument & Bullard, 1965). در  شتتترایط  درواقع

 ،وي و آستتایش حرارتی عالوه بر شتترایط میکروکلیمایی

تابش ) باد و شتتتتار  بت،  ماي هوا، رطو یب اثرات د ترک

خورشتتید( توستتط پارامترهاي شتتخنتتی مانند فعالیت 

انگیزش، ) یشتتناختروانفیزیکی، پوشتتش، ستتن یا عوامل 

 شتتتودهاي فردي( نیز کنترل مییفرهنگی و ویژگزمینۀ 

(Nikolopoulou & Steemers, 2003.) 

Kalkstein (2008)  نقش اقلیمییستتتتزبا رویکرد ،

 فنتتتلی در یروممرگتغییرات ،غرافیایی را بر روي میزان 

انستتانی  یروممرگبررستتی کرد. به اعتقاد او  متحدهیاالتا

شان  ستان ن سبت به تاب ستان ن نلی قوي را در زم الگوي ف

شان داد که می نلی  یروممرگدهد. نتایج این پژوهش ن ف

شان می شور ن شدیدي را در این ک ضایی  و  دهدتغییرات ف

بر فنتتتلی  یروممرگشتتترایط ،وي نقش مهمی را در 

هوا در افزایش  يهاتودهبرخی از  یگردعبارتبه. دارندعهده

 دارند. یرتأث یروممرگیزان م

Ramazani Gourbi (2010 آستتایش زیستتت اقلیم )

 گردشگري هايیزيربرنامهانسانی در گیالن را ،هت انجام 

محیطی بررسی کرد. در این پژوهش از روش بیکر استفاده 

شتتتد. نتایج این پژوهش نشتتتان داد که نواحی شتتترقی از 

آسایش اقلیمی بیشتري نسبت به نواحی بربی برخوردارند. 

ماه باالترین آستتتایش  6ماه و الهیجان در  4رشتتتت در 

و با دور شتتدن از ستتاحل، مقدار آستتایش  رادارنداقلیمی 

 کند.می کاهش پیدا میاقلی

Shakoor (2011 اثرات زیست اقلیم و فیزیک زیستی )

بر ستتالمتی گردشتتگران در استتتان یزد را با استتتفاده از 

سی کرد. نتایج این پژوهش  شگري برر شاخص اقلیم گرد

شرایط  شان داد که بهترین  ستزن اط یزد، در ارتب اقلیمیی

مبر و،ود هاي اکتبر و نوابا ستتالمتی گردشتتگران، در ماه

عالیت  جام ف دارد. از ستتتوي دیگر بهترین فنتتتل براي ان
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ستان  ستان و تاب نل پاییز، بهار، زم گردشگري به ترتیب ف

( شتتترایط اقلیمی و 2012) و همکاران Caliskanاستتتت. 

بورستتتاي ترکیه را از دیدگاه گردشتتتگري  اقلیمییستتتتز

 يهاماهنتایج این تحقیق نشتتان داد که در . مطالعه کردند

ژوئن، ستتپتامبر و اکتبر شتترایط مناستتب اقلیمی در می، 

ژوئیه و آگوست نیز در  يهاماهبورسا حاکم است. البته در 

شرایطی و،ود دارد.  صب ، چنین  معتقدند که  هاآنزمان 

ارزیابی شتترایط زیستتت اقلیم و متغیرهاي ،وي هر مکان 

به گردشتتتگران از ،هت انتخا  بهترین زمان و می ند  توا

هاي الزم ،هت انجام ستتفر کمک نماید. منديمکان و نیاز

Heydari شتتترایط زیستتتت  بامطالعه( 2012) و همکاران

شهر زنجان، الگوي مناسبی ،هت طراحی و ساخت  اقلیم 

معتقدند که به دلیل  هاآنمسکن در این شهر ارائه کردند. 

ماه از ستتتال،  6حاکم بودن ستتترماي شتتتدید در بیش از 

شوند. عالوه بر این ساختمان ساخته  ها باید رو به ،نو  

متراکم و فشرده در ساخت سازها استفاده  يهاطرحباید از 

( آستتتایش 2013) Ghavidel rahmi & Ahmadi نمود.

فاده از  با استتتت  يهاشتتتتاخصاقلیمی شتتتهر تبریز را 

ستز شان داد  اقلیمیی ارزیابی کردند. نتایج این پژوهش ن

 يهاماهش اقلیمی این شتهر در که بیشتترین میزان آستای

سپتامبر و همچنین کمترین مقدار آن  ست، ،والي و  آگو

نوامبر، دستتامبر، ژانویه، فوریه و مارس استتت.  يهاماهدر 

Mohammadi (2014 با استتتفاده از دو شتتاخص دماي )

یک، شتتترایط  مؤثر عادل فیزیولوژ ماي م ندارد و د تا استتت

ستز سی کردند اقلیمیی ستان برر ستان کرد ساس. ا  بر ا

لب  که اب گاهااین پژوهش مشتتتخص شتتتد   هايیستتتت

در استان کردستان در آبان، مهر و اردیبهشت  موردمطالعه

گاه ایستتت حالینباا. رادارندباالترین مقدار آستتایش اقلیمی 

زرینه اوباتو، در فنتتل تابستتتان داراي شتترایط آستتایش 

 اقلیمی است.

 استاسبر ایران  اقلیمییستتزدر این پژوهش شترایط 

 یتدرنهاشتتاخص دماي معادل فیزیولوژیک بررستتی شتتد. 

ران ای اقلیمییستزبراي در  و شناخت بیشتر از شرایط 

 صتتورتبهایران  اقلیمییستتتزهاي در طول ستتال، نقشتته

 ایران اقلیمییستتتزشتترایط  اگرچهماهانه ترستتیم گردید. 

شد، اما محدودیت حجم پژوهش  صورتبه سی  روزانه برر

 هاي ماهانه بسنده شود.نها به نقشهباعم شد تا ت

 

 هاروش. مواد و 2
ایران بررسی شد.  اقلیمییستزدر این پژوهش شرایط 

گراد(، سانتی) متغیرهاي دماي هواروزانۀ هاي بنابراین داده

متر بر ثانیه(، میزان ) درصتد(، سترعت باد) رطوبت نستبی

سازمان  193اُکتا(، در ) ابرناکی شور از  ستگاه همدید ک ای

ی مقدماتدادۀ هواشناسی کشور تهیه شدند. در ادامه پایگاه 

 صتتتورتبه یادشتتتدههاي از متغیرهاي اقلیمی ایستتتتگاه

 (.1 شکل) هاي بلندمدت روزانه، ایران تشکیل شدمیانگین

ینتۀ بررستتتی شتتترایط درزممعموالً مطتالعتاتی کته 

شتتتوند در دو گروه متفاوت قرار اقلیمی انجام مییستتتتز

اقلیمی در فضتتتاهاي باز )محیط یستتتتزدارند. شتتترایط 

اقلیمی در فضاهاي بسته )محیط یستزطبیعی( و شرایط 

سکونی و خانه(.  شاخص ازنظرم هایی که تئوري، از همان 

در مطالعۀ آستتتایش حرارتی در فضتتتاهاي بستتتته )بحم 

وان در تشتتوند، میشتتناستتی معماري( استتتفاده مییماقل

بررستتی آستتایش حرارتی فضتتاهاي باز نیز استتتفاده نمود. 

با محیط، تغییراتی را در آنینباا باید متناستتتب   هاحال 

شرایط حرارتی در  صلی براي ارزیابی  شکل ا ایجاد نمود. م

فضاهاي باز این است که متغیرهاي اقلیمی در فضاهاي باز 

سیار متنوع یاري سب درواقعتر از فضاهاي بسته هستند و ب

باز در کنترل محقق  هاي  هاي اقلیمی در فضتتتا از متغیر

(. بنابراین براي Spagnolo & de Dear, 2003نیستتتتند )

یک  عادل فیزیولوژ ماي م کل، شتتتاخص د حل این مشتتت

(Mayer & Hoppe, 1987 )ارزیابی بهتر از شرایط  باهدف

شاخص از  شد. این  ضاهاي باز ارائه  سایش حرارتی در ف آ

سباین نظر که  سانتی برح سبه میدر،ۀ  شود، گراد محا

هاي دماي مؤثر و دماي مؤثر استتاندارد شتبیه به شتاخص

شرایط  شاخص،  ست. عالوه بر این  ستزا سط ی اقلیمی تو

هاي پیچیدۀ دیگري همچون شتتتاخص ناراحتی شتتتاخص
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(، شتتاخص ستتوزباد Thom, 1959)رنج و عدم آستتایش( )

(Steadman, 1971( و دماي آشکار )Steadman, 1979 و )

هاي دماي مؤثر استتتاندارد، میانگین نظرستتنجی شتتاخص

 شود.شده بررسی میبینیپیش

 

 موردمطالعههاي همديد ايستگاه 193پراکنش جغرافيايي  .1شکل 

 

دماي معادل فیزیولوژیک، شتتاخص حرارتی  یطورکلبه

سبه می سان محا ست که از تراز انرژي بدن ان شود. این ا

شی از اقلیم، در  یباکمشاخص  ساس حرارتی نا کردن اح

بحم اقلیم گردشتتتگري و ارزیابی شتتترایط زیستتتت اقلیم 

در،ۀ گیرد. این شتتاخص برحستتب قرار می مورداستتتفاده

 هايدیگر شتتاخص شتتود و نستتبت بهگراد بیان میستتانتی

یابی شتتترایط  یانگین راي  اقلیمییستتتتتزارز ند م مان

نابراین  (.Fanger, 1972) شتتتتده برتري داردبینیپیش ب

ي و اریزان منطقهرا براي برنامه یفهمقابلتواند نتایج می

شنایی ندارند،  سانی آ ست اقلیم ان شهري که با مفاهیم زی

تایج این شتتتاخص توان را می فراهم نماید. عالوه بر این ن

ارائه  اقلیمییستتتزهاي نمودار و یا حتی نقشتته صتتورتبه

 (. Matzarakis, et al., 1999) کرد

ایستتتگاه  193 اقلیمییستتتزدر این پژوهش شتترایط 

ید در ایران  مد عادل  بر استتتتاسه ماي م شتتتتاخص د

 بر استاسروزانه محاستبه گردید.  صتورتبهفیزیولوژیک و 

در محیطی که دماي شتتتاخص دماي معادل فیزیولوژیک، 

سبی سانتیدر،ۀ  20هوا  شار  50گراد، رطوبت ن درصد، ف

متر بر ثانیه  1/0هکتوپاستتکال و ستترعت باد  12 بخارآ 

کند. در این میباشتتد، انستتان احستتاس آستتایش و راحتی 

صورت بدن انسان به یک تعادل دمایی رسیده است. الزم 

 یزبه یادآوري استتت که میزان فعالیت و پوشتتش انستتان ن

عادل را بر هم بزند. می ند این ت متغیرهاي  کهيطوربهتوا

تنها براي افرادي صتتادا استتت که داراي فعالیت  یادشتتده

پیراهن، ) آهستتته( و پوشتتش متعارف رويیادهپ) ستتبک

هاي زیر( باشتتند. میزان فعالیت ستتبک در شتتلوار و لباس

بدن فضتتتاي آزاد می ند در  ید  مترمربعوات بر  80توا تول

انرژي نماید. طبیعی استتت که با افزایش و شتتدت فعالیت، 

کند و در چنین بدن افزایش پیدا می وستتازستتوختمیزان 

 شتترایطی بدن دیگر احستتاس آستتایش نخواهد داشتتت

 صورتبهاحساس گرما خواهد داشت(. براي پوشش افراد )

ست.  شدهگرفتهکلو در نظر  9/0معمول، مقدار   هرچقدرا

باشتتد، به معناي این استتت که فرد  9/0ز پوشتتش کمتر ا

نیز گویاي  9/0پوشتتتش کمتري دارد. مقادیر بیشتتتتر از 
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ست. بنابراین با در نظر گرفتن متغیرهاي  شتر ا شش بی پو

دما، ستترعت باد، رطوبت نستتبی، ابرناکی، میزان فعالیت و 

 193ایران در  اقلیمییستتتتزپوشتتتش متعارف، شتتترایط 

شد سبه  شور محا ستگاه همدید ک از  اي. ابتدا پایگاه دادهای

ستزشرایط  شد.  366*193ایران با ابعاد  اقلیمیی ایجاد 

گاه داده،  پای در  اقلیمییستتتتتزشتتترایط  193در این 

نیز تعداد روزهاي ستتال  366و  موردمطالعههاي ایستتتگاه

گاه داده، شتتترایط  بر استتتاساستتتت. ستتتپس  پای این 

 ه روشدر ستتتط  ایران با انجام میانیابی ب اقلیمییستتتتز

نابراین براي  در ستتتط   هرروزکریجینگ برآورد گردید. ب

تهیه شتتد. عالوه بر این با  اقلیمییستتتزنقشتتۀ کشتتور 

برآورد شده در ،ریان میانیابی، روزانۀ هاي استفاده از داده

یانگین  نۀ م ها با عنوان  اقلیمییستتتتزشتتترایط ما ایران 

 ترسیم گردید. اقلیمییستزهاي نقشه

 

 . نتايج3

 ايران در فروردين يمیاقلستيزشرايط  .3.1
یک، در  بر استتتاس عادل فیزیولوژ ماي م شتتتاخص د

د. شوفروردین شرایط سرد تا خیلی گرم در ایران دیده می

شرایط اقلیمی که در این ماه در هیچ بخشی از ایران  تنها 

تجربه نشده است، شرایط داغ و خیلی سرد بوده است. در 

ل بر  ایران، شرایط سرد این ماه از ،نو  به سمت شما

شتتتمال آاربایجان بربی، شتتتمال  حالینبااحاکم استتتت. 

 عنوانبههاي ،نوبی استتتتان زنجان کردستتتتان و بخش

هاي ایران آشتتکار هستتتند. البته مناطق ستتردترین بخش

واقع در شتتمال بر ، در راستتتاي ،نو  شتترقی ایران تا 

 يهاکوهرشتتتهاستتتان کرمان و همچنین در امتداد میانۀ 

شرایط البرز و بخش شمال ایران،  شرا و  شمال  هایی از 

خنک و متمایل به سرد حاکم است. از سوي دیگر، شرایط 

باً در بخش به گرم تقری یل  ما هاي ،نوبی ایران گرم و مت

ویژه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، هب

خراستتان ،نوبی، کرمان، بوشتتهر و ،نو  شتترا ستتمنان 

در این ماه آشتتتکار استتتت، توزیع و  آنچهشتتتود. دیده می

هاي مختل  پراکندگی شتترایط آستتایش اقلیمی در بخش

ست. در این ماه بخش شمال ایران ا سواحل خزر،  هایی از 

شمال  شاه،  صفهان، یزد، بر  کرمان شرا ا شرا ایران، 

هایی از استتتان فارس و ستتیستتتان و ایالم، کرمان و بخش

(. 2 شکل) قلیمی برخوردارندبلوچستان از شرایط آسایش ا

سایش و کمی  یطورکلبه شرایط کمی گرم، آ در این ماه، 

با  یب  به ترت نک  درصتتتتد، در  3/19و  2/24، 7/27خ

ایران حاکم هستتتند. در طرف مقابل گستتترۀ بیشتتترین 

سرد و خیلی گرم در کمتر از  صد از ایران  2/0شرایط  در

 (.1،دول ) است شدهتجربه

 ايران در ارديبهشت يمیلاقستيزشرايط . 3.2
شتارددر  سرد تقریباً در ماهیبه سرد و  شرایط خیلی   ،

هیچ بخشتتی از ایران حاکم نیستتت. شتترایط خنک و کمی 

شمال بر  و  صورتبهخنک نیز  سیار پراکنده، ابلب در  ب

هایی از تبریز، شمال آاربایجان بر  ایران و،ود دارد. بخش

هایی از همدان بخششمالی استان کردستان و نیمۀ بربی، 

صفهان  ستان ا شرا ا مناطقی  از،ملهو زنجان و همچنین 

شرایط خنک و کمی خنک در آن ستند که   شدهیدهدها ه

است. بنابراین در مقایسه با فروردین، در اردیبهشت شرایط 

 کاهش شدتبهکمی خنک تا خیلی سرد( ) متمایل به سرد

 ه گرماستتتت. در طرف مقابل شتتترایط متمایل ب یداکردهپ

ایران گستتتترۀ کمی گرم تا داغ( افزایش چشتتتمگیري در )

شرایط  ست. مرز بین  شان داده ا ستزن ه متمایل ب اقلیمیی

سایش اقلیمی( ) سرد و گرم فروردین، در  برخالفشرایط آ

این ماه وسعت کمتري را در برگرفته است. بنابراین شرایط 

 است.هاي ایران حاکم شده گرم در این ماه، در بیشتر بخش

هایی از ایران که در فروردین وضتتعیت آستتایش یعنی بخش

اقلیمی را نشتان داده بودند، در اردیبهشتت شترایط گرما را 

به کرده ند. یکی از ویژگیتجر یاد ا ماه پراکنش ز هاي این 

عیت وض یگردعبارتبهشرایط آسایش اقلیمی در ایران است. 

ین در هاي باال و میانی و همچنآستتتایش اقلیمی در عر 

شود. به نظر پراکنده دیده می صورتبهشرا و بر  ایران 

ماه بخشمی ته مرتفعهاي ،نوبیرستتتد در این  تر تر و الب
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ت اما به سم؛ اندایران، شرایط آسایش اقلیمی را تجربه کرده

تر، از شرایط خنک و شمال بر  ایران، مناطق نسبتاً مرتفع

شمال بر   ستند. در  ایران مناطق کمی خنک برخوردار ه

اي با ارتفاع کمتر از شرایط آسایش اقلیمی برخوردارند. نکته

این ماه و،ود دارد این است که  اقلیمییستزکه در شرایط 

بتتا افزایش عر  ،غرافیتتایی و همچنین افزایش ارتفتتاع، 

شرایط خنک میل پیدا  سایش اقلیمی و  سمت آ شرایط به 

خنک در  شتتترایط آستتتایش و کمی مثالعنوانبهکند. می

این  ینکهبااشتتود. هایی از استتتان کرمان مشتتاهده میبخش

یایی  پایین ،غراف تهمنطقه در عر   ما  قرارگرف استتتت، ا

شرایط مطلو  ستان از  ستان گل سبت به ا تري برخوردار ن

استتتان  ررستتد دلیل این امر، ارتفاع کمتاستتت. به نظر می

سبت به بخش  ستان ن ست موردنظرگل ستان کرمان ا  در ا

در این ماه شتترایط گرم، کمی گرم و  یطورکلبه(. 3شتتکل )

با  یب  به ترت درصتتتد، در  2/20و  3/24، 3/29خیلی گرم 

شترین بخش از  سترۀبی سوي شدهتجربهایران  گ ست. از   ا

دیگر شتترایط خیلی ستترد و ستترد در هیچ بخشتتی از ایران 

 (.1،دول ) دیده نشده است

 ايران در خرداد يمیاقلستيزشرايط . 3.3
ایران در  اقلیمییستتتزتفاوت آشتتکاري میان شتترایط 

با فروردین و اردیبهشتتتت و،و ماه  دخرداد  دارد. در این 

هاي وستتتیعی از ایران شتتترایط متمایل به گرما در بخش

م شرایط زیست اقلیعالوه بر این است.  یداکردهپگسترش 

خیلی سرد، سرد و خنک در هیچ بخشی از ایران مشاهده 

هاي کوچکی از شتتمال آاربایجان ر بخششتتود. تنها دنمی

هاي بربی، شرایط خنک حاکم است. در این ماه تنها بخش

 صتتورتبهکوچکی از استتتان کردستتتان، همدان، زنجان و 

پراکنده اردبیل، آاربایجان بربی و میانه استتتان کرمان، از 

ستند سایش برخوردار ه ست اقلیم آ (. 4شکل ) شرایط زی

در این ماه داراي شتتترایط  وستتتعت مناطقی از ایران که

درصتتد از کل ایران  4/2آستتایش اقلیمی هستتتند، حدود 

سه با فروردین سعت در مقای ست. این و صد( و  2/24) ا در

شت سیار کاهش  8/16) اردیبه صد( ب ست.  یداکردهپدر ا

متمایل به سرد و نیز شرایط  اقلیمییستزکاهش شرایط 

رۀ گستتتتآستتتایش اقلیمی، گویاي افزایش ستتتریع دما در 

وستتتیعی از ایران استتتت. در این ماه نقش ارتفاع و عر  

تر اقلیمی آشکار است. ،غرافیایی در و،ود شرایط مناسب

ثالعنوانبه فاع نواحی که در عر  م باال و داراي ارت هاي 

شرایط  سبتاً مطلو  اقلیمییستزبیشتري هستند،  تري ن

در این متتاه شتتترایط  یطورکلبتتهانتتد. را تجربتته کرده

، 8/30خیلی گرم، گرم و داغ به ترتیب با  اقلیمییستتتتز

عت از ایران را در  25و  7/25 باالترین وستتت درصتتتتد، 

 (.1،دول ) اندبرگرفته

 ي ايران در تیرمیاقلستيزشرايط  .3.4
اقلیمی ایران نسبت به فنل بهار یستزیرماه شرایط تدر 

ست. در به شده ا ویژه فروردین و اردیبهشت دچار دگرگونی 

سرد و  سرد )کمی خنک، خنک،  شرایط متمایل به  این ماه 

سترۀ ایران تجربه  سرد( در گ شدهخیلی   . همچنین تنهااندن

سعت کمی از ایران )حدود  سایش  2/0و شرایط آ صد( از  در

ستان تنها بخش درواقعاقلیمی برخوردارند.  هاي کوچکی از ا

دبیل و آاربایجان بربی از شرایط آسایش اقلیمی برخوردار ار

هاي باالي ،غرافیایی به ستتتمت هستتتتند. تقریباً از عر 

نواحی ،نوبی ایران و همچنین از ارتفاعات به ستتمت نواحی 

شرایط  ست،  ستزپ شرایط داغ و ی سمت  اقلیمی ایران به 

یداکرده استتتت. در این ماه شتتترایط پنامطلو  گستتتترش 

با اقلییستتتتز یب  به ترت ، 5/45می داغ، خیلی گرم و گرم 

اند ترین گسترۀ ایران حاکم بودهدرصد، در وسیع 20و  3/30

هایی از شتتتمال بر  (. همچنین تنها در بخش1)،دول 

استتت.  شتتدهتجربهایران، شتترایط نستتبتاً مطلو  اقلیمی 

ست. در این تو،هقابلحال در این ماه نیز نقش ارتفاع ینباا  ا

هتتاي پتتایین هم تر حتی اگر در عر ق مرتفعمتتاه منتتاط

از  ترارتفاعنستتتبت به مناطق کم  بازهمباشتتتند،  قرارگرفته

(.5مطلوبیت اقلیمی بیشتري برخوردارند )شکل 
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 ايران در فروردين يمياقلستيزشرايط  .2شکل 

 

 ايران در ارديبهشت يمياقلستيزشرايط  .3شکل 

 

 ايران در خرداد يمياقلستيزشرايط  .4شکل 

 

 ايران در تير يمياقلستيزشرايط  .5شکل 

 

 ايران در مرداد يمیاقلستيزشرايط  .3.5
ایران در مرداد، شتتباهت  اقلیمییستتتزآرایش نواحی 

ند تیرماه، در مرداد نیز  به تیر دارد. همان یادي  یار ز بستتت

کمی خنک، خنک، ) متمایل به سرد اقلیمییستزشرایط 

سرد( در  سترۀ سرد و خیلی  شود. عالوه ایران دیده نمیگ

شرایط گسترۀ درصد از  2/0بر این تنها در حدود  ایران از 

ترین بالبآستتتایش اقلیمی برخوردار استتتت. در این ماه، 

ستزشرایط  شرایط داغ، خیلی گرم و  اقلیمیی شور،  در ک

ایران پهنۀ درصد از  1/20و  9/35، 2/42گرم به ترتیب در 

ست سه با تیرماه می1،دول ) حاکم بوده ا توان (. در مقای

گفت که شتترایط داغ کاهش و شتترایط خیلی گرم افزایش 

محستتوستتی را نشتتان داده استتت. بنابراین در این ماه در 

ست برخی از بخش شده ا سته  شدت گرما کا هاي ایران از 

ران به ای اقلیمییستزتغییري در دیگر شرایط  حالینبااو 

یده نمی ماه د بت تیر شتتترایط  یطورکلبهشتتتود. نستتت

حاکم در ایران در تیر و مرداد، شرایط داغ و  اقلیمییستز

هایی از شتتمال استتتان آاربایجان خیلی گرم استتت. بخش

اي استت که شترایط آستایش اقلیمی در بربی تنها منطقه
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 (.6شکل ) است شدهتجربهآن 

 ايران در شهريور يمیاقلستيزشرايط  .3.6
ستزشرایط  شان داد که  اقلیمیی شهریور ن ایران در 

هاي ایران حاکم استتت. البته شتتدت گرما در بیشتتتر بخش

نستتبت تیر و مرداد کاهش چشتتمگیري را نشتتان  گرمابه

سرد می سرد،  شرایط خیلی  دهد. در این ماه نیز همچنان 

استتتت.  از ایران گزارش نشتتتده يامنطقهو خنک در هیچ 

بخش ) ایرانگستتتترۀ درصتتتد از  1/0در حدود  حالینباا

کوچکی از شتتمال بر  ایران( شتترایط کمی خنک حاکم 

کوچک از منطقۀ است. شرایط آسایش اقلیمی در چندین 

ایران حاکم استتتت. در شتتتمال آاربایجان بربی، شتتترقی، 

شرایط  ستان و کرمان،  ستزاردبیل کرد سایش اقلیمیی  آ

و،ود شتترایط آستتایش اقلیمی در  مهمنکتۀ حاکم استتت. 

عر   باو،ودهاي میانی استتان کرمان استت. یعنی بخش

،غرافیایی پایین استان کرمان، به سبب ارتفاع نسبتاً زیاد 

کل ش) است شدهتجربهاین منطقه، شرایط آسایش اقلیمی 

ماه نیز  یطورکلبه(. 7 حاکمیت شتتترایط  باو،وددر این 

بتتا افزایش عر   هتتاي ایران،گرمتتا در بیشتتتتر بخش

،غرافیایی و همچنین با افزایش ارتفاع، از شتترایط گرماي 

ساطاقتشدید و  سته می فر شرایط کا شود. در این ماه، 

با  اقلیمییستتتتز یب  به ترت ، 38خیلی گرم، گرم و داغ 

ایران حاکم هستتتتند. گستتتترۀ درصتتتد، در  2/21و  3/30

جای به تیر و مرداد، در این ماه ،اب نابراین نستتتبت  ی در ب

در تیر و  یگردعبارتبهدهد. وضتتعیت بالب اقلیمی رم می

در  اقلیمییستتتزترین شتترایط مرداد، شتترایط داغ بالب

هاي وستتیعی از ایران بوده استتت؛ اما در این ماه در بخش

شرایط داغ،  ي،ابهایران از شدت گرما کاسته شده است و 

 (.1،دول ) شرایط خیلی گرم و گرم حاکمیت دارند

 

 ايران در مرداد يمياقلستيزشرايط  .6شکل 

 

 ايران در شهريور يمياقلستيزشرايط  .7شکل 

 

 ايران در مهر يمیاقلستيزشرايط  .3.7
شرایط  ستزدر مهرماه  اي ایران تفاوت عمده اقلیمیی

دهد. اگرچه در این ماه همانند نشان میرا با فنل تابستان 

سرد در ایران دیده  سرد و  شرایط خیلی  ستان  نل تاب ف

شرایط خنک و نمی در این ماه در  خنک یکمشود؛ اما از 

درصتتد از کل ایران( نمود  5/2حدود ) هایی از ایرانبخش

اي که شتتترایط خنک و کمی کند. به همان اندازهپیدا می

سعت مناطقی  یداکردهپخنک در ایران افزایش  ست، از و ا

که داراي شرایط داغ بودند نیز کاسته شده است. در مقابل 

سایش اقلیمی در بخش سبتاً وسیعی از ایران، خود آ هاي ن

یان می ما مال بر ، بخشرا ن باً در شتتت ند. تقری هاي ک
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اي از شتمال و شتمال شترقی ایران و همچنین در پراکنده

 میانۀسمت ،نو  شرا تا  زاگرس به يهاکوهرشتهامتداد 

 هايیتوضعآسایش و  اقلیمییستزاستان کرمان، شرایط 

ل شک) کمی خنک و کمی گرم( برقرار است) نزدیک به آن

شرایط (. در این ماه بالب8 ستزترین  ستدر  اقلیمیی رۀ گ

درصتتد(  2/29) درصتتد( و گرم 3/31) ایران، شتترایط گرم

ی شرایط داغ و خیلاست. بنابراین برخالف فنل تابستان، 

 درواقعرود. هاي ایران از بین میگرم در بیشتتتتر بخش

سرما می شرایط به سمت  توان گفت که در مهرماه مجدداً 

کند. افزایش وستتتعت مناطقی که شتتترایط میل پیدا می

و کاهش وستتتعت مناطقی که  رادارندخنک و کمی خنک 

 کنند، شاهدي بر اینشرایط داغ و خیلی گرم را تجربه می

 (.1،دول ) گفته است

 ايران در آبان يمیاقلستيزشرايط  .3.8
ایران نشتان داد که  اقلیمییستتزدر آبان ماه شترایط 

ت. اس شدهی تضعهاي ایران شرایط گرما در بیشتر بخش

در این ماه شرایط داغ و در مقابل آن، شرایط خیلی سرد، 

 هاي این ماهشود. یکی از ویژگیایران دیده نمیگسترۀ در 

هاي آستتایش در بخش اقلیمییستتتزگستتترش شتترایط 

ست.  سیعی از ایران ا صد  2/28در این ماه  یطورکلبهو در

از ایران، در شرایط آسایش اقلیمی قرار دارد. در مقایسه با 

هاي سال، در آبان ماه بیشترین بخش از ایران، از دیگر ماه

ست. تقریباً  سایش اقلیمی برخوردار ا ز در بیش اشرایط آ

صد از  34 شرایط پهنۀ در ستزایران،  متمایل به  اقلیمیی

سرد حاکم است. شمال بر  به سمت ،نو  شرا ایران 

هایی از شمال شرا ایران تا شرا کرمان و همچنین بخش

متمایل به  اقلیمییستتتتزمناطق داراي شتتترایط  عنوانبه

شتتوند. در طرف مقابل، ستتواحل ،نوبی و ستترد دیده می

 عنوانبهویژه استتتتان هرمزگان، هربی کشتتتور و ب،نو  ب

ست. گرم شان داده ا  یطورکلبهترین مناطق ایران خود را ن

یایی و همچنین در  با افزایش عر  ،غراف ماه،  در این 

 ندکمناطق مرتفع، شرایط سرد حاکمیت بیشتري پیدا می

شرایط 9شکل ) ستز(.  سایش، کمی خنک و  اقلیمیی آ

با یب  به ترت درصتتتتد،  7/20و  6/24، 2/28 کمی گرم 

سعت ایران را در برگرفته ستره از و شترین گ شبی اید اند. 

ترین وضتتتعیت اقلیمی بتوان گفت که در این ماه، مطلو 

درصتتتد  70بیش از  درمجموعدر ایران حاکم استتتت. زیرا 

ایران در این ماه، شتترایط آستتایش و یا نزدیک به آستتایش 

 ،دول) اندبه کردهکمی گرم و کمی خنک( را تجر) اقلیمی

1.) 

 ايران در آذر يمیاقلستيزشرايط  .3.9
ایران در آار نشتتان داد که در  اقلیمییستتتزشتترایط 

هاي ایران، وضتتعیت متمایل به ستترد حاکم بیشتتتر بخش

ناگهانی  طوربههاي قبل، در این ماه استتتت. برخالف ماه

و شرایط  شدهخارجهاي زیادي از ایران از حالت گرم بخش

سرد اقلیمییستز سرد و ) متمایل به  کمی خنک، خنک، 

کنند. شتتمال بر ، بر  و نوار خیلی ستترد( را تجربه می

شتتتمالی و شتتتمال شتتترقی ایران و همچنین در امتداد 

شته هاي ایران سردترین بخش عنوانبهزاگرس،  يهاکوهر

شان داده شرایط کمی گرم تنها در بخشخود را ن هاي اند. 

و ستتیستتتان و  ستتتان فارس، کرمانکوچکی در ،نو  ا

 10حدود  درواقعبلوچستتتتان و هرمزگان حاکم استتتت. 

 استتت شتتدهیدهددرصتتد از ایران، شتترایط متمایل به گرم، 

شتر از 10شکل ) سوي دیگر در بی صد از  75(. از  پهنۀ در

 یطورکلبهایران، شتترایط متمایل به ستترد حاکم استتت. 

ستزشرایط  سرد ب اقلیمیی ب ه ترتیخنک، کمی خنک و 

صد از  8/14و  6/27، 2/29 سترۀ در تأثیر ایران را تحت گ

 آارماه(. از ابتداي سال تاکنون، 1،دول ) انددادهخود قرار 

که شتتترایط خیلی ستتترد در بخش  مانی استتتت  ها ز تن

درصتتد از وستتعت ایران( حاکم  5/6) از ایران یتو،هقابل

شتتترایط  آارماهتوان گفت که در بوده استتتت. بنابراین می

و به حالت  شدهخارجهاي ایران از حالت گرما بیشتر بخش

هایی از استتتان بخش ماه ینااستتت. در  شتتدهیلتبدستترد 

ایالم، خوزستتتان، بوشتتهر، کهگیلویه و بویر احمد، استتتان 

سایش  شرایط آ ستان و بلوچستان در  سی فارس، کرمان و 

 اقلیمی قرار دارند.
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 ايران در مهر يمياقلستيزشرايط  .8شکل 

 

 ايران در آبان يمياقلستيزشرايط  .9شکل 

 

 ايران در آذر يمياقلستيزشرايط  .10شکل 

 

 ايران در دی يمیاقلستيزشرايط  .3.10
نسبت به ماه قبل  ماهيدایران در  اقلیمییستزشرایط 

دهد. در این ماه وستتتعت را نشتتتان می یتو،هقابلتفاوت 

آستتایش را  اقلیمییستتتزهایی از ایران که شتترایط بخش

کنند، کاهش محستتوستتی را نشتتان داده استتت. تجربه می

 2/10درصد و در این ماه حدود  8/11در آار، حدود  درواقع

شرایط  صد از ایران در  ستزدر سایش قرار دارند اقلیمیی  ،آ

نوار ) درصتتد از ایران 4متمایل به گرم تنها در اما شتترایط 

 اقلیمییستزترین شرایط شود. بالب،نوبی ایران( دیده می

 19) درصتتد(، ستترد 5/33) به ترتیب خنک ماهيدایران در 

صد( و کمی خنک سعت کل ایران را  9/17) در صد( از و در

به  درصتتد( 4/15) (. در این ماه1،دول ) شتتودشتتامل می

، شتترایط خیلی ستترد در وستتعت درصتتد( 5/6) نستتبت آار

استتت. شتتمال بر ، بر  و  شتتدهیدهداز ایران  یتو،هقابل

سردترین بخش از  عنوانبهشمال شرا و ارتفاعات زاگرس، 

ده پراکن صورتبهاند. آسایش اقلیمی ایران خود را نشان داده

هایی از استتتان خوزستتتان، ،نو  بوشتتهر، تنها در بخش

ان و بلوچستتتان و شتتمال هرمزگان فارس، کرمان، ستتیستتت
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 (.11شکل ) است شدهتجربه

 ايران در بهمن يمیاقلستيزشرايط  .3.11
بهمن در ایران بستتیار شتتبیه به  اقلیمییستتتزشتترایط 

شرایط  ماهيد ست. در این ماه نیز در هیچ بخش از ایران  ا

ست.  شده ا شاهده ن تنها در  درواقعداغ، خیلی گرم و گرم م

نوار ،نوبی ایران( شرایط ) ایرانگسترۀ درصد از  7/3حدود 

کمی گرم حاکم استتت. آستتایش اقلیمی به مقدار اندکی در 

ست. همانند گسترۀ  شان داده ا ، در ماهيدایران افزایش را ن

خنک، کمی خنک و سرد  اقلیمییستزاین ماه نیز شرایط 

 یتو،هقابلق درصد، مناط 6/18و  5/19، 1/30به ترتیب با 

هاي وستتتیعی از بخش(. 1،دول ) انداز ایران را در برگرفته

 قعدرواخیلی سرد قرار دارند.  اقلیمییستزایران در شرایط 

 هشدمشاهدهایران، چنین شرایطی گسترۀ درصد از  9/16در 

هاي دیگر ستتال، شتترایط استتت. در این ماه به نستتبت ماه

 راگرفتهفایران را گسترۀ خیلی سرد بیشترین  اقلیمییستز

توان ستتردترین زمان در طول استتت. بنابراین این ماه را می

 (.12شکل ) سال دانست

 ايران در اسفند يمیاقلستيزشرايط  .3.12
شرایط  سرد که در ایران از  اقلیمییستزروند افزایش 

 حالتبه سردترین  ماهبهمنبود و در دي و  شدهشروعآبان 

سفندماهخود رسیده بودند، در  ست. در این  شدهمتوق  ا ا

سرد تنها در بخش شرایط خیلی  شمال بر  ماه  هایی از 

است. عالوه بر کاهش  شدهیدهددرصد از ایران(  2/3) ایران

سرد و خنک  شرایط  سرد در ایران،  سعت مناطق خیلی  و

دهند. البته در این ماه، نیز کاهش چشمگیري را نشان می

شرایط شرایط کمی خنک بالب ستزترین   رانای اقلیمیی

آید. کاهش شتتدید درصتتد از ایران( به شتتمار می 1/28)

سرد و خنک در این ماه،  سرد،  شانشرایط خیلی   ۀدهندن

ایران رو به گرما میل  اقلیمییستتتزآن استتت که شتترایط 

ماه، وستتتعت کند. یکی از ویژگیمی بلهاي این   تو،هقا

 داراي شترایط آستایش اقلیمی هستتندمناطقی استت که 

صد از ایران داراي  5/19(. در این ماه حدود 13شکل ) در

ر، هاي دیگشرایط آسایش اقلیمی هستند. در مقایسه با ماه

گستتترۀ بیشتتترین  استتفندماهپس از آبان و فروردین، در 

ایران از شتتترایط آستتتایش اقلیمی برخوردار استتتت. البته 

شرایط خیلی گرم و داغ در این ماه هنوز در هیچ ،ایی از 

شرایط  ست. در میان  شده ا ستزایران تجربه ن  ،اقلیمیی

درصد( و  7/23) درصد(، خنک 1/28) شرایط کمی خنک

ایران را در گسترۀ درصد( بیشترین  5/19) آسایش اقلیمی

 (.1،دول ) اندبرگرفتهاین ماه در 

  

 ايران در بهمن يمياقلستيزشرايط  .12شکل  ايران در دي يمياقلستيزشرايط  .11شکل 
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 ايران در اسفند يمياقلستيزشرايط  .13شکل 

 

 هاي سالدرصد( در ماه) ايران يمياقلستيزاز شرايط  هرکدام ۀگستر .1جدول 

 
 

 گیری. بحث و نتیجه4
ارزیابی  ینۀدرزمهاي نستتتبتاً زیادي در ایران پژوهش

مناطق مختل  ایران با استتتفاده از  اقلیمییستتتزشتترایط 

استتت. نتایج این پژوهش با  شتتدهانجامهاي مختل  روش

با برخی دیگر نیز برخی از پژوهش ته  ها همستتتو و الب

فاوت با پژوهش ت تایج این پژوهش  ندکی دارد. ن هاي ا

Ramazani Gourbi (2010 تقریباً همسو است. با نگاهی )

استتتان گیالن(  یژهوبه) ایران اقلیمییستتتزهاي به نقشتته

ستان گیالن در می شرقی و بربی ا توان دریافت در نواحی 

 ،شتتتودهاي آستتتایش اقلیمی دیده میطول ستتتال زمان

شبخش حالینباا ستان هاي  شتري در  زمانمدترقی ا بی

قلمرو آستتایش اقلیمی قرار دارند. البته این به معناي عدم 

آستتایش اقلیمی در بخش بربی استتتان نیستتت، زیرا در 

هاي هاي بربی بیش از بخشاردیبهشتتتتت و مهر بخش
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سایش اقلیمی قرار دارند.  ستان گیالن، در قلمرو آ شرقی ا

( بر 2011) Shakoorنتیجه این پژوهش با پژوهشتتتی که 

فاوت جام داده استتتت، ت  Shakoorهایی دارد. روي یزد ان

هتتاي اکتبر و نوامبر، شتتترایط معتقتتد استتتتت در متتاه

در  کهیدرحالمطلو  در یزد و،ود دارد.  اقلیمییستتتتز

این پژوهش عالوه بر این دو ماه، در فروردین نیز شتتترایط 

در یزد را مناستتب و مطلو  ارزیابی کرده  اقلیمییستتتز

 ایتتن پتتژوهتتش بتتا تتتحتتقتتیتتق نتتتتتیتتجتتۀ استتتتت. 

Ghavidel rahmi & Ahmadi (2013 .ست سو نی بر ( هم

ساس سایش اقلیمی این پژوهش ا هاي شهر در ماهاین ، آ

در فنتتتل  درواقعآگوستتتت، ،والي و ستتتپتامبر و یعنی 

هاي تابستتتان استتت، اما در پژوهش حاضتتر تبریز در ماه

اردیبهشت، مهر و خرداد باالترین آسایش اقلیمی را تجربه 

 Mohammadiکرده استتتت. نتایج این پژوهش با تحقیق 

بین ،زئی هاي تفاوت حالینباا( همستتتو استتتت. 2014)

بخش  هرکدامهاي دیگري که نتایج این پژوهش و پژوهش

 ، و،ود دارد.اندکردههایی از ایران را مطالعه یا بخش

یک ،م ندي میعدر  که در ب فت  کدامتوان گ  از  هر

، بیشتتترین اقلیمییستتتزاي ستتال، یکی از شتترایط ههما

ستره از ایران را تحت  هاي بخش دهد.میخود قرار تأثیر گ

وستتیعی از ایران از فروردین تا مهرماه شتترایط متمایل به 

اما از آبان ؛ دارند راداغ، خیلی گرم، گرم، کمی گرم( ) گرم

شتترایط تأثیر وستتیعی از ایران تحت گستتترۀ تا استتفند، 

خیلی ستترد، ستترد، خنک، کمی خنک( ) متمایل به ستترد

قرار دارند. همچنین شترایط خیلی سترد تنها در چهار ماه 

سال سفند( در ایران دیده ) از  شود. میآار، دي، بهمن و ا

اردیبهشتت، ) در مقابل، شترایط داغ در شتش ماه از ستال

هایی از ایران ور و مهر( در بخشخرداد، تیر، مرداد، شتتهری

ست. شرایط  برقرار ا ستزدر میان  شده،  اقلیمیی برآورده 

شرایط  ستزتنها  ست که  اقلیمیی سایش و کمی گرم ا آ

استتت.  شتتدهیدهدهایی از ایران همیشتته در بخش یا بخش

سال در ایران  سایش اقلیمی در تمام طول  شرایط آ و،ود 

ستزگویاي توانمندي  ست. عالوه بر این، در  اقلیمیی آن ا

سال نیز زمان شرایط زمانهم طوربههایی از  ، تقریباً تمام 

 زمانهماستتت. رخداد  شتتدهتجربهدر ایران  اقلیمییستتتز

 ۀدهندنشتتانمختل  در ایران نیز  اقلیمییستتتزشتترایط 

استتت.  چهارفنتتلواقعیت این امر استتت که ایران کشتتور 

شمال بر ، بر  ) یرانکه بخش زیادي از ا یدرزمانیعنی 

هاي آار، دي و بهمن و شمال شرا( شرایط سرد را در ماه

هاي دیگري از کشتتتور، شتتترایط ، در بخشکنندیمتجربه 

سایش ضادي در  خنک، آ ست. چنین ت و کمی گرم حاکم ا

هاي کشتتور هم شتترایط اقلیمی حتی در برخی از استتتان

ثالعنوانبهو،ود دارد.  مان  م تان کر شتتترایط در استتت

هاي اردیبهشت، آبان و بسیار متنوعی در ماه اقلیمییستز

شتتود. بدون شتتک در تضتتاد و تنوع شتترایط آار تجربه می

اقلیمی ایران، عالوه بر کنترل شرایط اقلیمی توسط زیست

ویژه ههتتاي هواي مختل ، از نقش عوامتتل محلی بتتتوده

توان بافل بود. تا ،ایی که به سبب و،ود ها نمیناهمواري

هایی از استتتان در بخش اقلیمییستتتزاعات، شتترایط ارتف

کرمان، مشابه شمال بر  ایران است. بدون شک، در  و 

شرایط  ستزشناخت  تواند راهنماي هر مکان می اقلیمیی

عمرانی، مدیریت انرژي  هايیزيربرنامهمناستتبی در انجام 

 باشد. هاو بسیاري از فعالیت
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