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 .1استادیار گروه آب و هواشناسی دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت 1394/5/30 :تاریخ تصویب)1395/2/23 :

چکیده
شناخت شرایط زیستاقلیمی هر مکانی ،می تواند اولین گام در انجام بسیاري از مطالعات محیطی باشد .درواقع آگاهی از توانمندي و محدودیتهاي
زی ستاقلیمی ،برنامهریزي و مدیریت بهتر فعالیتهاي ان سانی را هموار می سازد .این پژوهش باهدف شناخت شرایط زی ستاقلیمی ایران انجام شد.
براي این منظور از دادههاي روزانۀ متغیرهاي اقلیمی ( دماي هوا ،رطوبت ن سبی ،سرعت باد و ابرناکی)  193ای ستگاه همدید ا ستفاده شد .ابتدا بر
اساس شاخص دماي معادل فیزیولوژیک ،شرایط زیستاقلیمی هرکدام از ایستگاهها بررسی شد .سپس میانگین بلندمدت شرایط زیستاقلیمی در
هر ایستتتگاه براي تمام ستتال محاستتبه شتتد .ستترانجام پایگاه دادهاي از شتترایط زیستتتاقلیمی بلندمدت تمامی ایستتتگاههاي موردمطالعه (با ابعاد
 ) 366*193ایجاد گردید .با ا ستفاده از چنین پایگاه دادهاي ،شرایط زی ستاقلیمی در گ سترۀ ایران به کمک روش کریجینگ به صورت روزانه میان
یابی شد .در ادامه نق شههاي زی ستاقلیمی ایران در مقیاس ماهانه تر سیم گردید .نتایج این پژوهش گویاي تنوع ب سیار زیاد شرایط زی ستاقلیمی
ایران در بازۀ زمانی و مکانی ا ست .در ایران یک مکان می تواند در طول سال هم از شرایط خیلی سرد و هم از شرایط داغ برخوردار با شد .به همین
صورت در یکزمان م شخص نیز ،در گ سترۀ ایران شرایط زی ستاقلیمی چنین ت ضادي را ن شان می دهد .در هر ماه یکی از شرایط زی ستاقلیمی بر
گ سترۀ ایران حاکمیت بی شتري دارد .بهعنوانمثال در دوازده ماه سال ،به ترتیب شرایط کمی گرم ( 27/7در صد) ،گرم ( 29/3در صد) ،خیلی گرم
( 30/8در صد) ،داغ ( 45/5در صد) ،داغ ( 42/2در صد) ،خیلی گرم ( 38در صد) ،گرم ( 31/3در صد) ،آ سایش اقلیمی ( 28/2در صد) ،خنک (29/2
در صد) ،خنک ( 33/5در صد) ،خنک ( 30/1در صد) و کمی خنک ( 28/1در صد) در گ سترۀ ایران حاکم ا ست .براین ا ساس آبان ماه زمانی ا ست که
گ سترۀ و سیعی از ایران ( 28/2در صد) شرایط آ سایش اقلیمی را تجربه کرده ا ست .در ماه هاي دیگر از و سعت مناطقی که شرایط آ سایش را دارند
کاسته شده است.
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 .1مقدمه
انجام بستتتیاري از فعالیتهاي انستتتانی نیازمند در ،
شناخت و ارزیابی درست ما از محیط پیرامون است .اقلیم
و شتتترایط ،وي ،یکی از مهمترین مؤل فه هاي محیطی
هستند .شرایط ،وي و بهطورکلی اقلیم ،میتواند در انجام
برخی از فعالیت ها و حتی حیات ما ،محدودیتهایی ایجاد
نمایند .البته گاهی شتتترایط مطلو و بهینهاي نیز براي
ر شد و تو سعۀ فعالیتهاي خا صی فراهم میکند .یکی از
،نبههاي مرتبط اقلیم با زندگی انستتان ،احستتاس و در
ما از شرایط اقلیمی هر مکان است .شاید با اطمینان بتوان
گفت که در هیچ مکانی از کرۀ زمین در تمام طول ستتال،
شتترایط مطلو و آستتایش اقلیمی حاکم نیستتت .ازاینرو
در و شناخت شرایط زیست اقلیم هر مکانی میتواند در
کانون تو،ه بستتتیاري از محققان ،بهویژه محققان علوم
محیطی قرار بگیرد .در ستتالهاي اخیر عالقهمندي زیادي
در بررستتی شتترایط زیستتت اقلیم و آستتایش حرارتی در
فضتتاهاي باز (محیط طبیعی) و بستتته (خانه) ایجادشتتده
استتت .انجام چنین تحقیقاتی ،ابلب به دلیل رخداد تغییر
اقلیم و افزایش تنش حرارتی در ستتتط کرۀ زمین و
همچنین بحتتم متتدیریتتت انرژي ،انجتتام میشتتتونتتد
( .)Givoni et al, 2003بهطورکلی در تو سعۀ همه،انبه و
پا یدار ،م طال عات زیستتتتتمحیطی و بهویژه م طال عات
زیستتتاقلیمی از اهمیت زیادي برخوردارند .در ستتالهاي
گذشتتته ،شتتاخصهاي بستتیاري با اهداف مختل  ،براي
ارز یابی نقش اقلیم در ف عال یت هاي گردشتتتگري و ب حم
ستتازگاري و آستتایش حرارتی ( ;Gomez Martin, 2004
;Hamilton & Lau, 2005; Lin & Matzarakis, 2008
 )Kantor and Unger, 2001انجامشتتتده استتتت .یکی از

،امعترین و کاربرديترین شتتتاخص ها ،شتتتاخص اقلیم
گرد شگري ا ست که تو سط ( )Mieczkowski, 1985و با
ترکیب چندین متغیر ارائه شتتتد .این شتتتاخص با در نظر
گرفتن دما ،رطوبت ،ستترعت باد ،ستتاعات آفتابی و بارش
محا سبه می شود؛ اما آخرین و ضعیت از محا سبه آ سایش
حرارتی ،بر اساس بیالن انرژي بدن انسان محاسبه میشود

(.)Fanger, 1972
براي مطالعۀ شتتترایط زیستتتت اقلیم عالوه بر در نظر
گرفتن متغیر هاي فیزیکی ،و ،با ید واکنش فیزیولوژ یک
ارگتتا نیستتتتم انستتتتا نی را ن یز مورد تو،تته قرار دارد
( .)Beaument & Bullard, 1965درواقع در شتتترایط
،وي و آستتایش حرارتی عالوه بر شتترایط میکروکلیمایی
(ترک یب اثرات د ماي هوا ،رطو بت ،باد و شتتتتار تابش
خورشتتید) توستتط پارامترهاي شتتخنتتی مانند فعالیت
فیزیکی ،پوشتتش ،ستتن یا عوامل روانشتتناختی (انگیزش،
زمینۀ فرهنگی و ویژگی هاي فردي) نیز کنترل میشتتتود
(.)Nikolopoulou & Steemers, 2003
 )2008( Kalksteinبا رویکرد زیستتتتاقلیمی ،نقش
تغییرات ،غرافیایی را بر روي میزان مرگومیر فنتتتلی در
ایاالتمتحده بررستتی کرد .به اعتقاد او مرگومیر انستتانی
الگوي ف نلی قوي را در زم ستان ن سبت به تاب ستان ن شان
میدهد .نتایج این پژوهش ن شان داد که مرگومیر ف نلی
تغییرات ف ضایی شدیدي را در این ک شور ن شان میدهد و
شتتترایط ،وي نقش مهمی را در مرگومیر فنتتتلی بر
عهدهدارند .بهعبارتدیگر برخی از تودههاي هوا در افزایش
میزان مرگومیر تأثیر دارند.
 )2010( Ramazani Gourbiآستتایش زیستتت اقلیم
انسانی در گیالن را ،هت انجام برنامهریزيهاي گردشگري
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.
رشتتتت در  4ماه و الهیجان در  6ماه باالترین آستتتایش
اقلیمی رادارند و با دور شتتدن از ستتاحل ،مقدار آستتایش
اقلیمی کاهش پیدا میکند.
 )2011( Shakoorاثرات زیست اقلیم و فیزیک زیستی
بر ستتالمتی گردشتتگران در استتتان یزد را با استتتفاده از
شاخص اقلیم گرد شگري برر سی کرد .نتایج این پژوهش
ن شان داد که بهترین شرایط زی ستاقلیمی یزد ،در ارتباط
با ستتالمتی گردشتتگران ،در ماههاي اکتبر و نوامبر و،ود
دارد .از ستتتوي دیگر بهترین فنتتتل براي ان جام فعالیت
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گرد شگري به ترتیب ف نل پاییز ،بهار ،زم ستان و تاب ستان

ماهانه ترستتیم گردید .اگرچه شتترایط زیستتتاقلیمی ایران

استتتت Caliskan .و همکاران ( )2012شتتترایط اقلیمی و
زیستتتتاقلیمی بورستتتاي ترکیه را از دیدگاه گردشتتتگري
مطالعه کردند .نتایج این تحقیق نشتتان داد که در ماههاي
می ،ژوئن ،ستتپتامبر و اکتبر شتترایط مناستتب اقلیمی در
بورسا حاکم است .البته در ماههاي ژوئیه و آگوست نیز در
زمان صب  ،چنین شرایطی و،ود دارد .آنها معتقدند که
ارزیابی شتترایط زیستتت اقلیم و متغیرهاي ،وي هر مکان
میتواند به گردشتتتگران از ،هت انتخا بهترین زمان و
مکان و نیازمنديهاي الزم ،هت انجام ستتفر کمک نماید.
 Heydariو همکاران ( )2012بامطالعه شتتترایط زیستتتت
اقلیم شهر زنجان ،الگوي منا سبی ،هت طراحی و ساخت
مسکن در این شهر ارائه کردند .آنها معتقدند که به دلیل
حاکم بودن ستتترماي شتتتدید در بیش از  6ماه از ستتتال،
ساختمانها باید رو به ،نو ساخته شوند .عالوه بر این
باید از طرحهاي متراکم و فشرده در ساخت سازها استفاده
نمود )2013( Ghavidel rahmi & Ahmadi .آستتتایش
اقلیمی شتتتهر تبریز را با استتتت فاده از شتتتتاخص هاي
زی ستاقلیمی ارزیابی کردند .نتایج این پژوهش ن شان داد

به صورت روزانه برر سی شد ،اما محدودیت حجم پژوهش
باعم شد تا تنها به نقشههاي ماهانه بسنده شود.

که بیشتترین میزان آستایش اقلیمی این شتهر در ماههاي
آگو ست، ،والي و سپتامبر و همچنین کمترین مقدار آن
در ماههاي نوامبر ،دستتامبر ،ژانویه ،فوریه و مارس استتت.
 )2014( Mohammadiبا استتتفاده از دو شتتاخص دماي
مؤثر استتت تا ندارد و د ماي م عادل فیزیولوژ یک ،شتتترایط
زی ستاقلیمی ا ستان کرد ستان برر سی کردند .بر ا ساس
این پژوهش مشتتتخص شتتتد که اب لب ایستتتت گاه هاي
موردمطالعه در استان کردستان در آبان ،مهر و اردیبهشت
باالترین مقدار آستتایش اقلیمی رادارند .بااینحال ایستتتگاه
زرینه اوباتو ،در فنتتل تابستتتان داراي شتترایط آستتایش
اقلیمی است.
در این پژوهش شترایط زیستتاقلیمی ایران بر استاس
شتتاخص دماي معادل فیزیولوژیک بررستتی شتتد .درنهایت
براي در و شناخت بیشتر از شرایط زیستاقلیمی ایران
در طول ستتال ،نقشتتههاي زیستتتاقلیمی ایران بهصتتورت

 .2مواد و روشها
در این پژوهش شرایط زیستاقلیمی ایران بررسی شد.
بنابراین دادههاي روزانۀ متغیرهاي دماي هوا (سانتیگراد)،
رطوبت نستبی (درصتد) ،سترعت باد (متر بر ثانیه) ،میزان
ابرناکی (اُکتا) ،در  193ای ستگاه همدید ک شور از سازمان
هواشناسی کشور تهیه شدند .در ادامه پایگاه دادۀ مقدماتی
از متغیرهاي اقلیمی ایستتتتگاه هاي یادشتتتده بهصتتتورت
میانگینهاي بلندمدت روزانه ،ایران تشکیل شد (شکل .)1
معموالً مطتالعتاتی کته درزمینتۀ بررستتتی شتتترایط
زیستتتتاقلیمی انجام میشتتتوند در دو گروه متفاوت قرار
دارند .شتتترایط زیستتتتاقلیمی در فضتتتاهاي باز (محیط
طبیعی) و شرایط زیستاقلیمی در فضاهاي بسته (محیط
م سکونی و خانه) .ازنظر تئوري ،از همان شاخصهایی که
در مطالعۀ آستتتایش حرارتی در فضتتتاهاي بستتتته (بحم
اقلیمشتتناستتی معماري) استتتفاده میشتتوند ،میتوان در
بررستتی آستتایش حرارتی فضتتاهاي باز نیز استتتفاده نمود.
بااین حال باید متناستتتب با محیط ،تغییراتی را در آن ها
ایجاد نمود .م شکل ا صلی براي ارزیابی شرایط حرارتی در
فضاهاي باز این است که متغیرهاي اقلیمی در فضاهاي باز
بسیار متنوعتر از فضاهاي بسته هستند و درواقع ب سیاري
از متغیر هاي اقلیمی در فضتتتا هاي باز در کنترل محقق
نیستتتتند ( .)Spagnolo & de Dear, 2003بنابراین براي
حل این مشتتت کل ،شتتتاخص د ماي م عادل فیزیولوژ یک
( )Mayer & Hoppe, 1987باهدف ارزیابی بهتر از شرایط
آ سایش حرارتی در ف ضاهاي باز ارائه شد .این شاخص از
این نظر که برح سب در،ۀ سانتیگراد محا سبه می شود،
شتبیه به شتاخصهاي دماي مؤثر و دماي مؤثر استتاندارد
ا ست .عالوه بر این شاخص ،شرایط زی ستاقلیمی تو سط
شتتتاخصهاي پیچیدۀ دیگري همچون شتتتاخص ناراحتی
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(رنج و عدم آستتایش) ( ،)Thom, 1959شتتاخص ستتوزباد
( )Steadman, 1971و دماي آشکار ( )Steadman, 1979و

شتتاخصهاي دماي مؤثر استتتاندارد ،میانگین نظرستتنجی
پیشبینیشده بررسی میشود.

شکل  .1پراکنش جغرافيايي  193ايستگاههاي همديد موردمطالعه

بهطورکلی دماي معادل فیزیولوژیک ،شتتاخص حرارتی
ا ست که از تراز انرژي بدن ان سان محا سبه می شود .این
شاخص باکمی کردن اح ساس حرارتی نا شی از اقلیم ،در
بحم اقلیم گردشتتتگري و ارزیابی شتتترایط زیستتتت اقلیم
مورداستتتفاده قرار میگیرد .این شتتاخص برحستتب در،ۀ
ستتانتیگراد بیان میشتتود و نستتبت به دیگر شتتاخصهاي
ارز یابی شتتترایط زیستتتتتاقلیمی مان ند م یانگین راي
پیش بینیشتتتتده برتري دارد ( .)Fanger, 1972ب نابراین
می تواند نتایج قابلفهمی را براي برنامهریزان منطقهاي و
شهري که با مفاهیم زی ست اقلیم ان سانی آ شنایی ندارند،

هوا  20در،ۀ سانتیگراد ،رطوبت ن سبی  50در صد ،ف شار
بخارآ  12هکتوپاستتکال و ستترعت باد  0/1متر بر ثانیه
باشتتد ،انستتان احستتاس آستتایش و راحتی میکند .در این
صورت بدن انسان به یک تعادل دمایی رسیده است .الزم
به یادآوري استتت که میزان فعالیت و پوشتتش انستتان نیز
میتواند این تعادل را بر هم بزند .بهطوري که متغیرهاي
یادشتتده تنها براي افرادي صتتادا استتت که داراي فعالیت
ستتبک (پیادهروي آهستتته) و پوشتتش متعارف (پیراهن،
شتتلوار و لباسهاي زیر) باشتتند .میزان فعالیت ستتبک در
فضتتتاي آزاد میتوا ند در بدن  80وات بر مترمربع تولید

فراهم نماید .عالوه بر این نتایج این شتتتاخص را میتوان
بهصتتورت نمودار و یا حتی نقشتتههاي زیستتتاقلیمی ارائه
کرد (.)Matzarakis, et al., 1999
در این پژوهش شتترایط زیستتتاقلیمی  193ایستتتگاه
ه مد ید در ایران بر استتتتاس شتتتتاخص د ماي م عادل
فیزیولوژیک و بهصتورت روزانه محاستبه گردید .بر استاس
شتتتاخص دماي معادل فیزیولوژیک ،در محیطی که دماي

انرژي نماید .طبیعی استتت که با افزایش و شتتدت فعالیت،
میزان ستتوختوستتاز بدن افزایش پیدا میکند و در چنین
شتترایطی بدن دیگر احستتاس آستتایش نخواهد داشتتت
(احساس گرما خواهد داشت) .براي پوشش افراد به صورت
معمول ،مقدار  0/9کلو در نظر گرفته شده ا ست .هرچقدر
پوشتتش کمتر از  0/9باشتتد ،به معناي این استتت که فرد
پوشتتتش کمتري دارد .مقادیر بیشتتتتر از  0/9نیز گویاي
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پو شش بی شتر ا ست .بنابراین با در نظر گرفتن متغیرهاي

پراکندگی شتترایط آستتایش اقلیمی در بخشهاي مختل

دما ،ستترعت باد ،رطوبت نستتبی ،ابرناکی ،میزان فعالیت و
پوشتتتش متعارف ،شتتترایط زیستتتتاقلیمی ایران در 193
ای ستگاه همدید ک شور محا سبه شد .ابتدا پایگاه دادهاي از
شرایط زی ستاقلیمی ایران با ابعاد  366*193ایجاد شد.
در این پای گاه داده 193 ،شتتترایط زیستتتتتاقلیمی در
ایستتتگاههاي موردمطالعه و  366نیز تعداد روزهاي ستتال
استتتت .ستتتپس بر استتتاس این پای گاه داده ،شتتترایط
زیستتتتاقلیمی در ستتتط ایران با انجام میانیابی به روش
کریجینگ برآورد گردید .بنابراین براي هرروز در ستتتط
کشتتور نقشتتۀ زیستتتاقلیمی تهیه شتتد .عالوه بر این با
استفاده از دادههاي روزانۀ برآورد شده در ،ریان میانیابی،
میانگین ماهانۀ شتتترایط زیستتتتاقلیمی ایران با عنوان
نقشههاي زیستاقلیمی ترسیم گردید.

ایران ا ست .در این ماه بخشهایی از سواحل خزر ،شمال
شرا ایران ،شرا ا صفهان ،یزد ،بر کرمان شاه ،شمال
ایالم ،کرمان و بخشهایی از استتتان فارس و ستتیستتتان و
بلوچستان از شرایط آسایش اقلیمی برخوردارند (شکل .)2
بهطورکلی در این ماه ،شرایط کمی گرم ،آ سایش و کمی
خ نک به ترت یب با  24/2 ،27/7و  19/3درصتتتتد ،در
بیشتتترین گستتترۀ ایران حاکم هستتتند .در طرف مقابل
شرایط سرد و خیلی گرم در کمتر از  0/2در صد از ایران
تجربهشده است (،دول .)1

 .3نتايج
 .1.3شرايط زيستاقلیمي ايران در فروردين
بر استتتاس شتتتاخص د ماي م عادل فیزیولوژ یک ،در
فروردین شرایط سرد تا خیلی گرم در ایران دیده می شود.
تنها شرایط اقلیمی که در این ماه در هیچ بخ شی از ایران
تجربه نشده است ،شرایط داغ و خیلی سرد بوده است .در
این ماه از ،نو به سمت شمال بر ایران ،شرایط سرد
حاکم استتتت .بااینحال شتتتمال آاربایجان بربی ،شتتتمال
کردستتتتان و بخش هاي ،نوبی استتتتان زنجان بهعنوان
ستتردترین بخشهاي ایران آشتتکار هستتتند .البته مناطق
واقع در شتتمال بر  ،در راستتتاي ،نو شتترقی ایران تا
میانۀ استتتان کرمان و همچنین در امتداد رشتتتهکوههاي
البرز و بخشهایی از شمال شرا و شمال ایران ،شرایط
خنک و متمایل به سرد حاکم است .از سوي دیگر ،شرایط
گرم و مت ما یل به گرم تقری باً در بخش هاي ،نوبی ایران
بهویژه استان سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،خوزستان،
خراستتان ،نوبی ،کرمان ،بوشتتهر و ،نو شتترا ستتمنان
دیده میشتتتود .آنچه در این ماه آشتتتکار استتتت ،توزیع و

 .2.3شرايط زيستاقلیمي ايران در ارديبهشت
در اردیبه شتماه ،شرایط خیلی سرد و سرد تقریباً در
هیچ بخشتتی از ایران حاکم نیستتت .شتترایط خنک و کمی
خنک نیز به صورت ب سیار پراکنده ،ابلب در شمال بر و
بر ایران و،ود دارد .بخشهایی از تبریز ،شمال آاربایجان
بربی ،نیمۀ شمالی استان کردستان و بخشهایی از همدان
و زنجان و همچنین شرا ا ستان ا صفهان از،مله مناطقی
ه ستند که شرایط خنک و کمی خنک در آنها دیده شده
است .بنابراین در مقایسه با فروردین ،در اردیبهشت شرایط
متمایل به سرد (کمی خنک تا خیلی سرد) به شدت کاهش
پ یداکرده استتتت .در طرف مقابل شتتترایط متمایل به گرم
(کمی گرم تا داغ) افزایش چشتتتمگیري در گستتتترۀ ایران
ن شان داده ا ست .مرز بین شرایط زی ستاقلیمی متمایل به
سرد و گرم ( شرایط آ سایش اقلیمی) برخالف فروردین ،در
این ماه وسعت کمتري را در برگرفته است .بنابراین شرایط
گرم در این ماه ،در بیشتر بخشهاي ایران حاکم شده است.
یعنی بخشهایی از ایران که در فروردین وضتتعیت آستتایش
اقلیمی را نشتان داده بودند ،در اردیبهشتت شترایط گرما را
تجر به کردها ند .یکی از ویژگی هاي این ماه پراکنش ز یاد
شرایط آسایش اقلیمی در ایران است .بهعبارتدیگر وضعیت
آستتتایش اقلیمی در عر هاي باال و میانی و همچنین در
شرا و بر ایران به صورت پراکنده دیده می شود .به نظر
میرستتتد در این ماه بخش هاي ،نوبیتر و البته مرتفعتر
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ایران ،شرایط آسایش اقلیمی را تجربه کردهاند؛ اما به سمت
شمال بر ایران ،مناطق نسبتاً مرتفعتر ،از شرایط خنک و
کمی خنک برخوردار ه ستند .در شمال بر ایران مناطق
با ارتفاع کمتر از شرایط آسایش اقلیمی برخوردارند .نکتهاي
که در شرایط زیستاقلیمی این ماه و،ود دارد این است که
بتتا افزایش عر ،غرافیتتایی و همچنین افزایش ارتفتتاع،

اردیبه شت ( 16/8در صد) ب سیار کاهش پیداکرده ا ست.
کاهش شرایط زیستاقلیمی متمایل به سرد و نیز شرایط
آستتتایش اقلیمی ،گویاي افزایش ستتتریع دما در گستتتترۀ
وستتتیعی از ایران استتتت .در این ماه نقش ارتفاع و عر
،غرافیایی در و،ود شرایط مناسبتر اقلیمی آشکار است.
بهعنوانمثال نواحی که در عر هاي باال و داراي ارتفاع

شرایط به سمت آ سایش اقلیمی و شرایط خنک میل پیدا
میکند .بهعنوانمثال شتتترایط آستتتایش و کمی خنک در
بخشهایی از استتتان کرمان مشتتاهده میشتتود .بااینکه این
منط قه در عر پایین ،غراف یایی قرارگرف ته استتتت ،ا ما

بی شتري ه ستند ،شرایط زی ستاقلیمی ن سبتاً مطلو تري
را تجربتته کردهانتتد .بتته طورکلی در این متتاه شتتترایط
زیستتتتاقلیمی خیلی گرم ،گرم و داغ به ترتیب با ،30/8
 25/7و  25درصتتتتد ،باالترین وستتت عت از ایران را در

ن سبت به ا ستان گل ستان از شرایط مطلو تري برخوردار
استتت .به نظر میرستتد دلیل این امر ،ارتفاع کمتر استتتان
گل ستان ن سبت به بخش موردنظر در ا ستان کرمان ا ست
(شتتکل  .)3بهطورکلی در این ماه شتترایط گرم ،کمی گرم و

برگرفتهاند (،دول .)1

خیلی گرم به ترت یب با  24/3 ،29/3و  20/2درصتتتد ،در
بی شترین بخش از گ سترۀ ایران تجربه شده ا ست .از سوي
دیگر شتترایط خیلی ستترد و ستترد در هیچ بخشتتی از ایران
دیده نشده است (،دول .)1

 .3.3شرايط زيستاقلیمي ايران در خرداد
تفاوت آشتتکاري میان شتترایط زیستتتاقلیمی ایران در
خرداد با فروردین و اردیبهشتتتت و،ود دارد .در این ماه
شتتترایط متمایل به گرما در بخشهاي وستتتیعی از ایران
گسترش پیداکرده است .عالوه بر این شرایط زیست اقلیم
خیلی سرد ،سرد و خنک در هیچ بخشی از ایران مشاهده
نمیشتتود .تنها در بخشهاي کوچکی از شتتمال آاربایجان
بربی ،شرایط خنک حاکم است .در این ماه تنها بخشهاي
کوچکی از استتتان کردستتتان ،همدان ،زنجان و بهصتتورت
پراکنده اردبیل ،آاربایجان بربی و میانه استتتان کرمان ،از
شرایط زی ست اقلیم آ سایش برخوردار ه ستند ( شکل .)4
وستتتعت مناطقی از ایران که در این ماه داراي شتتترایط
آستتایش اقلیمی هستتتند ،حدود  2/4درصتتد از کل ایران
ا ست .این و سعت در مقای سه با فروردین ( 24/2در صد) و

 .4.3شرايط زيستاقلیمي ايران در تیر
در تیرماه شرایط زیستاقلیمی ایران نسبت به فنل بهار
بهویژه فروردین و اردیبه شت دچار دگرگونی شده ا ست .در
این ماه شرایط متمایل به سرد (کمی خنک ،خنک ،سرد و
خیلی سرد) در گ سترۀ ایران تجربه ن شدهاند .همچنین تنها
و سعت کمی از ایران (حدود  0/2در صد) از شرایط آ سایش
اقلیمی برخوردارند .درواقع تنها بخشهاي کوچکی از ا ستان
اردبیل و آاربایجان بربی از شرایط آسایش اقلیمی برخوردار
هستتتتند .تقریباً از عر هاي باالي ،غرافیایی به ستتتمت
نواحی ،نوبی ایران و همچنین از ارتفاعات به ستتمت نواحی
پ ست ،شرایط زی ستاقلیمی ایران به سمت شرایط داغ و
نامطلو گستتتترش پ یداکرده استتتت .در این ماه شتتترایط
زیستتتتاقلیمی داغ ،خیلی گرم و گرم به ترت یب با ،45/5
 30/3و  20درصد ،در وسیعترین گسترۀ ایران حاکم بودهاند
(،دول  .)1همچنین تنها در بخش هایی از شتتتمال بر
ایران ،شتترایط نستتبتاً مطلو اقلیمی تجربهشتتده استتت.
بااینحال در این ماه نیز نقش ارتفاع قابلتو،ه ا ست .در این
متتاه منتتاطق مرتفعتر حتی اگر در عر هتتاي پتتایین هم
قرارگرفته باشتتتند ،بازهم نستتتبت به مناطق کم ارتفاعتر از
مطلوبیت اقلیمی بیشتري برخوردارند (شکل .)5
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شکل  .2شرايط زيستاقليمي ايران در فروردين

شکل  .3شرايط زيستاقليمي ايران در ارديبهشت

شکل  .4شرايط زيستاقليمي ايران در خرداد

شکل  .5شرايط زيستاقليمي ايران در تير

 .5.3شرايط زيستاقلیمي ايران در مرداد
آرایش نواحی زیستتتاقلیمی ایران در مرداد ،شتتباهت
بستتتیار زیادي به تیر دارد .همانند تیرماه ،در مرداد نیز
شرایط زیستاقلیمی متمایل به سرد (کمی خنک ،خنک،
سرد و خیلی سرد) در گ سترۀ ایران دیده نمی شود .عالوه
بر این تنها در حدود  0/2در صد از گ سترۀ ایران از شرایط
آستتتایش اقلیمی برخوردار استتتت .در این ماه ،بالبترین
شرایط زی ستاقلیمی در ک شور ،شرایط داغ ،خیلی گرم و
گرم به ترتیب در  35/9 ،42/2و  20/1درصد از پهنۀ ایران

حاکم بوده ا ست (،دول  .)1در مقای سه با تیرماه میتوان
گفت که شتترایط داغ کاهش و شتترایط خیلی گرم افزایش
محستتوستتی را نشتتان داده استتت .بنابراین در این ماه در
برخی از بخشهاي ایران از شدت گرما کا سته شده ا ست
و بااینحال تغییري در دیگر شرایط زیستاقلیمی ایران به
نستتت بت تیر ماه د یده نمیشتتتود .بهطورکلی شتتترایط
زیستاقلیمی حاکم در ایران در تیر و مرداد ،شرایط داغ و
خیلی گرم استتت .بخشهایی از شتتمال استتتان آاربایجان
بربی تنها منطقهاي استت که شترایط آستایش اقلیمی در
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آن تجربهشده است (شکل .)6

 .6.3شرايط زيستاقلیمي ايران در شهريور
شرایط زی ستاقلیمی ایران در شهریور ن شان داد که
گرما در بیشتتتر بخشهاي ایران حاکم استتت .البته شتتدت
گرمابه نستتبت تیر و مرداد کاهش چشتتمگیري را نشتتان
می دهد .در این ماه نیز همچنان شرایط خیلی سرد ،سرد
و خنک در هیچ منطقهاي از ایران گزارش نشتتتده استتتت.
بااینحال در حدود  0/1درصتتتد از گستتتترۀ ایران (بخش
کوچکی از شتتمال بر ایران) شتترایط کمی خنک حاکم
است .شرایط آسایش اقلیمی در چندین منطقۀ کوچک از
ایران حاکم استتتت .در شتتتمال آاربایجان بربی ،شتتترقی،
اردبیل کرد ستان و کرمان ،شرایط زی ستاقلیمی آ سایش
حاکم استتت .نکتۀ مهم و،ود شتترایط آستتایش اقلیمی در
بخشهاي میانی استتان کرمان استت .یعنی باو،ود عر

شکل  .6شرايط زيستاقليمي ايران در مرداد

 .7.3شرايط زيستاقلیمي ايران در مهر
در مهرماه شرایط زی ستاقلیمی ایران تفاوت عمدهاي
را با فنل تابستان نشان میدهد .اگرچه در این ماه همانند
ف نل تاب ستان شرایط خیلی سرد و سرد در ایران دیده
نمی شود؛ اما از شرایط خنک و کمی خنک در این ماه در

،غرافیایی پایین استان کرمان ،به سبب ارتفاع نسبتاً زیاد
این منطقه ،شرایط آسایش اقلیمی تجربهشده است (شکل
 .)7بهطورکلی در این ماه نیز باو،ود حاکم یت شتتترایط
گرمتتا در بیشتتتتر بخشهتتاي ایران ،بتتا افزایش عر
،غرافیایی و همچنین با افزایش ارتفاع ،از شتترایط گرماي
شدید و طاقتفر سا کا سته می شود .در این ماه ،شرایط
زیستتتتاقلیمی خیلی گرم ،گرم و داغ به ترت یب با ،38
 30/3و  21/2درصتتتد ،در گستتتترۀ ایران حاکم هستتتتند.
بنابراین نستتتبت به تیر و مرداد ،در این ماه ،ابجایی در
وضتتعیت بالب اقلیمی رم میدهد .بهعبارتدیگر در تیر و
مرداد ،شتترایط داغ بالبترین شتترایط زیستتتاقلیمی در
ایران بوده استتت؛ اما در این ماه در بخشهاي وستتیعی از
ایران از شدت گرما کاسته شده است و به،اي شرایط داغ،
شرایط خیلی گرم و گرم حاکمیت دارند (،دول .)1

شکل  .7شرايط زيستاقليمي ايران در شهريور

بخشهایی از ایران (حدود  2/5درصتتد از کل ایران) نمود
پیدا میکند .به همان اندازهاي که شتتترایط خنک و کمی
خنک در ایران افزایش پیداکرده ا ست ،از و سعت مناطقی
که داراي شرایط داغ بودند نیز کاسته شده است .در مقابل
آ سایش اقلیمی در بخشهاي ن سبتاً و سیعی از ایران ،خود
را ن ما یان میک ند .تقری باً در شتتت مال بر  ،بخش هاي
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پراکندهاي از شتمال و شتمال شترقی ایران و همچنین در

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

امتداد رشتهکوههاي زاگرس به سمت ،نو شرا تا میانۀ
استان کرمان ،شرایط زیستاقلیمی آسایش و وضعیتهاي
نزدیک به آن (کمی خنک و کمی گرم) برقرار است (شکل
 .)8در این ماه بالبترین شرایط زی ستاقلیمی در گ سترۀ
ایران ،شتترایط گرم ( 31/3درصتتد) و گرم ( 29/2درصتتد)
است .بنابراین برخالف فنل تابستان ،شرایط داغ و خیلی
گرم در بیشتتتتر بخش هاي ایران از بین میرود .درواقع
میتوان گفت که در مهرماه مجدداً شرایط به سمت سرما
میل پیدا میکند .افزایش وستتتعت مناطقی که شتتترایط
خنک و کمی خنک رادارند و کاهش وستتتعت مناطقی که
شرایط داغ و خیلی گرم را تجربه میکنند ،شاهدي بر این
گفته است (،دول .)1

بی شترین گ ستره از و سعت ایران را در برگرفتهاند .شاید
بتوان گفت که در این ماه ،مطلو ترین وضتتتعیت اقلیمی
در ایران حاکم استتتت .زیرا درمجموع بیش از  70درصتتتد
ایران در این ماه ،شتترایط آستتایش و یا نزدیک به آستتایش
اقلیمی (کمی گرم و کمی خنک) را تجربه کردهاند (،دول
.)1

 .8.3شرايط زيستاقلیمي ايران در آبان
در آبان ماه شترایط زیستتاقلیمی ایران نشتان داد که
شرایط گرما در بیشتر بخشهاي ایران تضعی شده است.
در این ماه شرایط داغ و در مقابل آن ،شرایط خیلی سرد،
در گسترۀ ایران دیده نمیشود .یکی از ویژگیهاي این ماه
گستتترش شتترایط زیستتتاقلیمی آستتایش در بخشهاي
و سیعی از ایران ا ست .بهطورکلی در این ماه  28/2در صد
از ایران ،در شرایط آسایش اقلیمی قرار دارد .در مقایسه با
دیگر ماههاي سال ،در آبان ماه بیشترین بخش از ایران ،از
شرایط آ سایش اقلیمی برخوردار ا ست .تقریباً در بیش از
 34در صد از پهنۀ ایران ،شرایط زی ستاقلیمی متمایل به
سرد حاکم است .شمال بر به سمت ،نو شرا ایران
تا شرا کرمان و همچنین بخشهایی از شمال شرا ایران
بهعنوان مناطق داراي شتتترایط زیستتتتاقلیمی متمایل به
ستترد دیده میشتتوند .در طرف مقابل ،ستتواحل ،نوبی و
،نو بربی کشتتتور و بهویژه استتتتان هرمزگان ،بهعنوان
گرمترین مناطق ایران خود را ن شان داده ا ست .بهطورکلی
در این ماه ،با افزایش عر ،غراف یایی و همچنین در
مناطق مرتفع ،شرایط سرد حاکمیت بیشتري پیدا میکند
( شکل  .)9شرایط زی ستاقلیمی آ سایش ،کمی خنک و

 .9.3شرايط زيستاقلیمي ايران در آذر
شتترایط زیستتتاقلیمی ایران در آار نشتتان داد که در
بیشتتتر بخشهاي ایران ،وضتتعیت متمایل به ستترد حاکم
استتتت .برخالف ماه هاي قبل ،در این ماه بهطور ناگهانی
بخشهاي زیادي از ایران از حالت گرم خارجشده و شرایط
زی ستاقلیمی متمایل به سرد (کمی خنک ،خنک ،سرد و
خیلی ستترد) را تجربه میکنند .شتتمال بر  ،بر و نوار
شتتتمالی و شتتتمال شتتترقی ایران و همچنین در امتداد
ر شتهکوههاي زاگرس ،بهعنوان سردترین بخشهاي ایران
خود را ن شان دادهاند .شرایط کمی گرم تنها در بخشهاي
کوچکی در ،نو استتتان فارس ،کرمان و ستتیستتتان و
بلوچستتتتان و هرمزگان حاکم استتتت .درواقع حدود 10
درصتتد از ایران ،شتترایط متمایل به گرم ،دیدهشتتده استتت
( شکل  .)10از سوي دیگر در بی شتر از  75در صد از پهنۀ
ایران ،شتترایط متمایل به ستترد حاکم استتت .بهطورکلی
شرایط زی ستاقلیمی خنک ،کمی خنک و سرد به ترتیب
 27/6 ،29/2و  14/8در صد از گ سترۀ ایران را تحت تأثیر
خود قرار دادهاند (،دول  .)1از ابتداي سال تاکنون ،آارماه
تن ها ز مانی استتتت که شتتترایط خیلی ستتترد در بخش
قابلتو،هی از ایران ( 6/5درصتتد از وستتعت ایران) حاکم
بوده استتتت .بنابراین میتوان گفت که در آارماه شتتترایط
بیشتر بخشهاي ایران از حالت گرما خارج شده و به حالت
ستترد تبدیلشتتده استتت .در این ماه بخشهایی از استتتان
ایالم ،خوزستتتان ،بوشتتهر ،کهگیلویه و بویر احمد ،استتتان
فارس ،کرمان و سی ستان و بلوچ ستان در شرایط آ سایش
اقلیمی قرار دارند.
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شکل  .8شرايط زيستاقليمي ايران در مهر

شکل  .9شرايط زيستاقليمي ايران در آبان

شکل  .10شرايط زيستاقليمي ايران در آذر

 .10.3شرايط زيستاقلیمي ايران در دی
شرایط زیستاقلیمی ایران در ديماه نسبت به ماه قبل
تفاوت قابلتو،هی را نشتتتان میدهد .در این ماه وستتتعت
بخشهایی از ایران که شتترایط زیستتتاقلیمی آستتایش را
تجربه میکنند ،کاهش محستتوستتی را نشتتان داده استتت.
درواقع در آار ،حدود  11/8درصد و در این ماه حدود 10/2
در صد از ایران در شرایط زی ستاقلیمی آ سایش قرار دارند،
اما شتترایط متمایل به گرم تنها در  4درصتتد از ایران (نوار
،نوبی ایران) دیده میشود .بالبترین شرایط زیستاقلیمی

ایران در ديماه به ترتیب خنک ( 33/5درصتتد) ،ستترد (19
در صد) و کمی خنک ( 17/9در صد) از و سعت کل ایران را
شتتامل میشتتود (،دول  .)1در این ماه ( 15/4درصتتد) به
نستتبت آار ( 6/5درصتتد) ،شتترایط خیلی ستترد در وستتعت
قابلتو،هی از ایران دیدهشتتده استتت .شتتمال بر  ،بر و
شمال شرا و ارتفاعات زاگرس ،بهعنوان سردترین بخش از
ایران خود را نشان دادهاند .آسایش اقلیمی بهصورت پراکنده
تنها در بخشهایی از استتتان خوزستتتان، ،نو بوشتتهر،
فارس ،کرمان ،ستتیستتتان و بلوچستتتان و شتتمال هرمزگان
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تجربهشده است (شکل .)11

آبان شروعشده بود و در دي و بهمنماه به سردترین حالت

 .11.3شرايط زيستاقلیمي ايران در بهمن
شتترایط زیستتتاقلیمی بهمن در ایران بستتیار شتتبیه به
ديماه ا ست .در این ماه نیز در هیچ بخش از ایران شرایط
داغ ،خیلی گرم و گرم م شاهده ن شده ا ست .درواقع تنها در
حدود  3/7درصد از گسترۀ ایران (نوار ،نوبی ایران) شرایط
کمی گرم حاکم استتت .آستتایش اقلیمی به مقدار اندکی در
گ سترۀ ایران افزایش را ن شان داده ا ست .همانند ديماه ،در
این ماه نیز شرایط زیستاقلیمی خنک ،کمی خنک و سرد
به ترتیب با  19/5 ،30/1و  18/6درصد ،مناطق قابلتو،هی
از ایران را در برگرفتهاند (،دول  .)1بخشهاي وستتتیعی از
ایران در شرایط زیستاقلیمی خیلی سرد قرار دارند .درواقع
در  16/9درصد از گسترۀ ایران ،چنین شرایطی مشاهدهشده
استتت .در این ماه به نستتبت ماههاي دیگر ستتال ،شتترایط
زیستاقلیمی خیلی سرد بیشترین گسترۀ ایران را فراگرفته
استتت .بنابراین این ماه را میتوان ستتردترین زمان در طول
سال دانست (شکل .)12

 .12.3شرايط زيستاقلیمي ايران در اسفند
روند افزایش شرایط زی ستاقلیمی سرد که در ایران از

شکل  .11شرايط زيستاقليمي ايران در دي

خود ر سیده بودند ،در ا سفندماه متوق شده ا ست .در این
ماه شرایط خیلی سرد تنها در بخشهایی از شمال بر
ایران ( 3/2درصد از ایران) دیدهشده است .عالوه بر کاهش
و سعت مناطق خیلی سرد در ایران ،شرایط سرد و خنک
نیز کاهش چشمگیري را نشان میدهند .البته در این ماه،
شرایط کمی خنک بالبترین شرایط زی ستاقلیمی ایران
( 28/1درصتتد از ایران) به شتتمار می آید .کاهش شتتدید
شرایط خیلی سرد ،سرد و خنک در این ماه ،ن شاندهندۀ
آن استتت که شتترایط زیستتتاقلیمی ایران رو به گرما میل
میکند .یکی از ویژگی هاي این ماه ،وستتتعت قابلتو،ه
مناطقی استت که داراي شترایط آستایش اقلیمی هستتند
( شکل  .)13در این ماه حدود  19/5در صد از ایران داراي
شرایط آسایش اقلیمی هستند .در مقایسه با ماههاي دیگر،
پس از آبان و فروردین ،در استتفندماه بیشتتترین گستتترۀ
ایران از شتتترایط آستتتایش اقلیمی برخوردار استتتت .البته
شرایط خیلی گرم و داغ در این ماه هنوز در هیچ ،ایی از
ایران تجربه ن شده ا ست .در میان شرایط زی ستاقلیمی،
شرایط کمی خنک ( 28/1درصد) ،خنک ( 23/7درصد) و
آسایش اقلیمی ( 19/5درصد) بیشترین گسترۀ ایران را در
این ماه در برگرفتهاند (،دول .)1

شکل  .12شرايط زيستاقليمي ايران در بهمن
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جدول  .1گسترۀ هرکدام از شرايط زيستاقليمي ايران (درصد) در ماههاي سال

 .4بحث و نتیجهگیری
در ایران پژوهش هاي نستتتبتاً زیادي درزمینۀ ارزیابی
شتترایط زیستتتاقلیمی مناطق مختل ایران با استتتفاده از
روشهاي مختل انجامشتتده استتت .نتایج این پژوهش با
برخی از پژوهش ها همستتتو و الب ته با برخی دیگر نیز
ت فاوت هاي ا ندکی دارد .ن تایج این پژوهش با پژوهش
 )2010( Ramazani Gourbiتقریباً همسو است .با نگاهی

به نقشتتههاي زیستتتاقلیمی ایران (بهویژه استتتان گیالن)
میتوان دریافت در نواحی شرقی و بربی ا ستان گیالن در
طول ستتتال زمان هاي آستتتایش اقلیمی دیده میشتتتود،
بااینحال بخشهاي شرقی ا ستان مدتزمان بی شتري در
قلمرو آستتایش اقلیمی قرار دارند .البته این به معناي عدم
آستتایش اقلیمی در بخش بربی استتتان نیستتت ،زیرا در
اردیبهشتتتتت و مهر بخش هاي بربی بیش از بخش هاي
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شرقی ا ستان گیالن ،در قلمرو آ سایش اقلیمی قرار دارند.

خرداد ،تیر ،مرداد ،شتتهریور و مهر) در بخشهایی از ایران

نتیجه این پژوهش با پژوهشتتتی که  )2011( Shakoorبر
روي یزد ان جام داده استتتت ،تفاوت هایی داردShakoor .
معتقتتد استتتتت در متتاههتتاي اکتبر و نوامبر ،شتتترایط
زیستتتتاقلیمی مطلو در یزد و،ود دارد .درحالی که در
این پژوهش عالوه بر این دو ماه ،در فروردین نیز شتتترایط
زیستتتاقلیمی در یزد را مناستتب و مطلو ارزیابی کرده
استتتتت .نتتتتتیتتجتتۀ ایتتن پتتژوهتتش بتتا تتتحتتقتتیتتق
 )2013( Ghavidel rahmi & Ahmadiهم سو نی ست .بر
ا ساس این پژوهش ،آ سایش اقلیمی این شهر در ماههاي
آگوستتتت، ،والي و ستتتپتامبر و یعنی درواقع در فنتتتل
تابستتتان استتت ،اما در پژوهش حاضتتر تبریز در ماههاي
اردیبهشت ،مهر و خرداد باالترین آسایش اقلیمی را تجربه
کرده استتتت .نتایج این پژوهش با تحقیق Mohammadi
( )2014همستتتو استتتت .بااینحال تفاوتهاي ،زئی بین
نتایج این پژوهش و پژوهشهاي دیگري که هرکدام بخش
یا بخشهایی از ایران را مطالعه کردهاند ،و،ود دارد.
در یک ،معب ندي میتوان گ فت که در هر کدام از
ماه هاي ستتال ،یکی از شتترایط زیستتتاقلیمی ،بیشتتترین

برقرار ا ست .در میان شرایط زی ستاقلیمی برآورده شده،
تنها شرایط زی ستاقلیمی آ سایش و کمی گرم ا ست که
همیشتته در بخش یا بخشهایی از ایران دیدهشتتده استتت.
و،ود شرایط آ سایش اقلیمی در تمام طول سال در ایران
گویاي توانمندي زی ستاقلیمی آن ا ست .عالوه بر این ،در
زمانهایی از سال نیز بهطور همزمان ،تقریباً تمام شرایط
زیستتتاقلیمی در ایران تجربهشتتده استتت .رخداد همزمان
شتترایط زیستتتاقلیمی مختل در ایران نیز نشتتاندهندۀ
واقعیت این امر استتت که ایران کشتتور چهارفنتتل استتت.
یعنی درزمانی که بخش زیادي از ایران (شمال بر  ،بر
و شمال شرا) شرایط سرد را در ماههاي آار ،دي و بهمن
تجربه میکنند ،در بخشهاي دیگري از کشتتتور ،شتتترایط
خنک ،آ سایش و کمی گرم حاکم ا ست .چنین ت ضادي در
شتترایط اقلیمی حتی در برخی از استتتانهاي کشتتور هم
و،ود دارد .بهعنوانم ثال در استتت تان کر مان شتتترایط
زیستاقلیمی بسیار متنوعی در ماههاي اردیبهشت ،آبان و
آار تجربه میشتتود .بدون شتتک در تضتتاد و تنوع شتترایط
زیستاقلیمی ایران ،عالوه بر کنترل شرایط اقلیمی توسط

گ ستره از ایران را تحت تأثیر خود قرار میدهد .بخشهاي
وستتیعی از ایران از فروردین تا مهرماه شتترایط متمایل به
گرم (داغ ،خیلی گرم ،گرم ،کمی گرم) را دارند؛ اما از آبان
تا استتفند ،گستتترۀ وستتیعی از ایران تحت تأثیر شتترایط

تودههتتاي هواي مختل  ،از نقش عوامتتل محلی ب تهویژه
ناهمواريها نمیتوان بافل بود .تا ،ایی که به سبب و،ود
ارتفاعات ،شتترایط زیستتتاقلیمی در بخش هایی از استتتان
کرمان ،مشابه شمال بر ایران است .بدون شک ،در و

متمایل به ستترد (خیلی ستترد ،ستترد ،خنک ،کمی خنک)
قرار دارند .همچنین شترایط خیلی سترد تنها در چهار ماه
از سال (آار ،دي ،بهمن و ا سفند) در ایران دیده می شود.
در مقابل ،شترایط داغ در شتش ماه از ستال (اردیبهشتت،

شناخت شرایط زی ستاقلیمی هر مکان میتواند راهنماي
مناستتبی در انجام برنامهریزيهاي عمرانی ،مدیریت انرژي
و بسیاري از فعالیتها باشد.
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