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 چکیده 
در این پژوهش جهت ارزیابی زیست اقلیم انسانی استان یزد در 

هاي سال با بکارگیري روش ترجونگ از عناصر هر یک از ماه

میانگین حداقل و حداکثر دما، میانگین حداقل و حداکثر اقلیمی 

رطوبت نسبی، میانگین ساعات آفتابی و میانگین متوسط سرعت باد 

 19ایستگاه کلیماتولوژي طی دوره آماري  6ایستگاه سینوپتیک و  5

هاي مختلف از ها در ماه) و جهت تهیه نقشه پهنه1991-2009ساله (

اساس گرادیان بر  Arcmapو  Autocad mapافزارهاينرم

   ارتفاعی و بافرینگ استفاده شده است. نتیجه این بررسی نشان 

 اند در هایی که واقع در مناطق مرتفع استان بودهدهد ایستگاهمی

هاي یزد، مروست، رباط پشت بادام، هاي مه و سپتامبر و ایستگاهماه

هاي مارس اههاي آوریل و اکتبر، طبس و اشکذر در مابرکوه در ماه

هاي سرد سال نیز باشند. در ماهو نوامبر در محدوده آسایش می

ها یکدست بوده و این به زیست اقلیم استان یزد نسبت به دیگر فصل

دلیل دماي کمتر در زمستان است که در پی آن جذب رطوبت 

کمتر میشود. در نهایت چهار گروه زیست اقلیم یزدي، نصرآبادي، 

 .ر استان شناسایی شده استطبسی و اردکانی د

بندي؛ زیست اقلیم انسانی؛ ترجونگ؛ پهنه کلیدواژگان:
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Abstract 
The study of atmospheric and climatic conditions as 

effective factors on human’s life, comfort and health has 
resulted in a new scientific branch called human 
bioclimeteorology or human biometeorology which deals 
with effects of climatic and atmospheric condition on 
people. So today, it is important to study and identify 
climatic limitations and threatening hazards and being 
informed of covert attractions and potentials in 
geographical properties in Yazd Province during different 
months due to profitability in different urban and 
provincial plans. So regionalization and potential 
evaluation of human bioclimatic with climatic factors in 
different courses and sites can lead us to achieve 
comfortable environment that results in pleasant or fairly 
pleasant human’s livelihood and biological activities.  

The 19-years data (1991-2009) of 5 synoptic stations 
and 6 climatologic stations and average of maximum and 
minimum temperature in Fahrenheit, average of maximum 
and minimum relative humidity in percentage, average of 
sunshine hours (real and possible) , and average of wind 
speed in m/s, for chronological and locality analysis and to 
provide map of human bioclimatic regions of Yazd 
Province are applied based on Terjung index. Following 
analysis of factor and computing comfort and wind-child 
coefficient of regions were determined using Autocad map 
software based on altitudinal gradient and the output was 
transmitted to Arcmap and finally it was turned into map.  

In results, there were two warm and cold climatic 
seasons and also two transition seasons in Yazd Province. 
During each of these seasons the number of Bioclimatic 
types of the province would change due to the rule of 
macro-climatic phenomena on the country’s atmosphere. 
In this Bioclimatic calendar warm and cold seasons are 
those in which the climax of temperature properties 
(increasing or decreasing) will be observed. While 
transition season is called to the period in which a season 
is altering to another season. Not only the transition season 
is not belong to warm or cold seasons but also it possesses 
pleasant and in some regions, relatively pleasant 
conditions.  

Keywords:Human Bioclimatic, Terjung, Region- 
alization, Yazd provinc.2 
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 مقدمه 
ریزي در سطوح برنامهتواند به امر یکی از مواردي که می

مختلف کمک شایانی نماید، شناخت و تهیه تقویم زیست اقلیمی 
یک منطقه یا کشور است زیرا که آب و هواي هر ناحیه مرکب از 
 کلیه عوامل و عناصر آب و هوایی آن ناحیه است که هنگام 

بندي باید همه آن عوامل و عناصر در نظر گرفته شود. به تقسیم
هاي ترین و موثرترین پدیدهو هوا یکی از مهمعبارت دیگر آب 

). امروزه 102-101، 1387سلیقه و همکاران، ت (زندگی انسان اس
مطالعه تاثیر جوي بر روي زندگی، سالمتی، آسایش و اعمال و 

ها با نام زیست اقلیم شناسی مورد رفتار انسان در قالب یکی از دانش
توان ) در واقع می2، 1386 الهی،گیرد (عبدمطالعه و بررسی قرار می

اذعان داشت که مطالعات زیست اقلیم انسانی پایه و اساس بسیاري 
، اي؛ به ویژه در زمینه مسائل شهريهاي عمران ناحیهریزياز برنامه

سکونتگاهی، معماري و جهانگردي است که نتایج حاصل از این 
هاي اهتواند در اسکان بشر و نیز توسعه سکونتگگونه مطالعات می

هدف از این پژوهش ). Lauren, 2003( موجود مفید واقع شود
هاي اقلیمی، به ویژه زیست اقلیم انسانی استان شناخت دقیق ویژگی
هاي ساز برنامههاي سال است که میتواند زمینهیزد در هر یک از ماه

کارا توسعه استان باشد و در جهت سایر تحقیقات آینده الگویی 
 د.ارائه نمای

 
 مروري بر ادبیات موضوع

با توجه به اهمیتی که آسایش اقلیمی در پیشبرد بسیاري از 
هاي دور تاکنون مطالعات متعددي هاي بشري دارد از گذشتهفعالیت

در این خصوص توسط افراد مختلف انجام شده که به شرح زیر 
 :باشدمی

بندي زیست اقلیمی روشی را براي تقسیم) 1966(1گترجون
هاي ایاالت متحده آمریکا ارائه داد که یکی از معتبرترین روش

شود امتیاز این روش بندي زیست اقلیمی انسانی محسوب میتقسیم
) 2004و دي فریتایس( 2اسکاتاستفاده از عناصر مهم اقلیمی است. 

با بکارگیري شاخص اقلیم گردشگري اثرات تغییر اقلیم را بر روي 
وضعیت اقلیم گردشگري در ناحیه امریکاي شمالی بررسی کردند. 
نتایج این پژوهش نشانگر آن بوده که تعداد شهرهایی که در 

هاي ژوئن و ژوئیه داراي شرایط مطلوب یا امریکاي شمالی براي ماه
دچار تغییراتی خواهد  2080و  2050ال اقلیمی هستند در دهه ایده

تجزیه و تحلیل «اي با عنوان ) در مقاله2009و همکاران ( 3شد. برتی
پس » تطبیقی آسایش حرارتی در کالس درس دانشگاه پریجیا ایتالیا

1. Terjung 
2. De Freitas & Scott 
3. Buratti 

متوسط (  4PMVها با استفاده از شاخصاز ارزیابی پاسخ
بینی درصد نارضایتی افراد) پیش( 5PPD )بینی شدهسنجی پیشنظر

مشخص نمودند که در فصول بهار، پاییز و زمستان در کالس درس 
) در 2009و همکاران ( 6باشد. زنگینشرایط آسایش فراهم می

تعیین آسایش زیست اقلیم در مسیر ارض روم «اي با عنوان مقاله
تفاده از آمار با اس» (ترکیه) با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی

ایستگاه در فصل تابستان به این نتیجه دست یافتند که  9هواشناسی 
عامل توپوگرافی در این منطقه یکی از عوامل موثر بوده و منطقه 

در این فصل خارج از محدوده آسایش  (Meseit) جنوب کوه
اي به بررسی وضعیت آسایش در مطالعه) 2009( 7نباشد. هیمی

 (TCI) 8با استفاده از شاخص اقلیم گردشگري توریسم در اسپانیا

اقدام نمودند که نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بوده که فصل 
-تابستان بهترین وضعیت آسایش توریسم را در این کشور دارا می

بررسی «اي با عنوان ) در مقاله2010و همکاران ( 9باشد. دب
اند که نموده بیان» آسایش حرارتی در محل پایانه راه آهن در هند

ها هاي مهم درخصوص رضایت مسافر در این مکانیکی از جنبه
 وجود یک محیط قابل قبول گرمایی است لذا با بکارگیري شاخص

PET10  به ارزیابی رضایت مسافران در ایستگاه جنوب هند در ماه
اند که در نهایت به ارائه پیشنهادهایی در خصوص ژوئن پرداخته

و درهاي پایانه  هامسافران در مورد ارتفاع سقفافزایش آسایش 
اثر «اي با عنوان ) در مقاله2010و همکاران ( 11ننمودند. پینگ لی

سایه در دراز مدت بر آسایش در فضاي باز: مطالعه موردي : 
دماي معادل فیزیولوژیک) (  PETبا استفاده از شاخص» تایوان

هاي هواشناسی ادهآسمان باز) را با استفاده از د درصد(  SVFو
اند که ابتدا ساله را مورد برررسی قرار داده 10طی دوره آماري 

محدوده آسایش اقلیمی ساکنین تایوان را در طی سال مشخص 
درصد (  SVFدست آمده ازکردند و سپس با استفاده از مقادیر به

در تابستان و مقادیر   SVFآسمان باز) نشان داد که مقادیر باالي
شود پس از آن بیان در زمستان باعث ناراحتی انسان میپایین آن 

ها و درختان باید نمودند که سایه ایجاد شده توسط ساختمان
متناسب با اقلیم منطقه باشد تا آسایش افراد فراهم شود. پینگ لین و 

گردشگري و اطالعات آب «اي با عنوان ) در مقاله2011همکاران (
: تایوان و ر مطالعه مورديــــی بشس ادراك حرارتاـــاسو هوایی بر

4. Predicted Mean Vote 
5. Predicted Percentage of Dissatisfied 
6. Zangin 
7. Hein 
8. Tourism climate Index 
9. Deb 
10. Physiological Equivalent Temperature 
11. Ping Lin 
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دماي معادل (  PETاخصـــتفاده از شـــبا اس» نــــرق چیـــش
فیزیولوژیک) و



 67)     1392کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار  يریزبرنامه

1TPCS )ی منطقه اقدام ـــایش حرارتی) به بررســبندي آسهـــطبق
نتایج این مطالعه نشان داد که تایوان و شرق چین براي  اند.نموده

مردمی که در مناطق معتدل سکونت دارند در فصول بهار و پاییز و 
براي مردمی که در مناطق جنب حاره سکونت دارند، منطقه جنوب 
در بهار و شمال در تابستان داراي شرایط مطلوب میباشد. عطایی و 

بندي ا عنوان ارزیابی و پهنه)، در پژوهشی ب2012هاشمی نسب (
زیست اقلیم انسانی استان سمنان با بکارگیري روش ترجونگ به 

هاي زیست اقلیم استان سمنان در دو این نتایج دست یافتند که نقشه
فصل تابستان و زمستان تفاوت چشمگیري را از بابت تعداد تشکیل 

 هاي مزبور دردهد به طورکلی تیپهاي غالب، نشان میتیپ
نوع تیپ مختلف  7نوع محدود شده و در تابستان  3زمستان فقط به 

 3تیپ و در فصل پاییز  5در استان شکل گرفته است. در فصل بهار 
توان به موارد تیپ زیست اقلیمی حاکمیت دارد. در ادبیات ایران می

 :زیر اشاره نمود

) به منظور بررسی میزان تطابق 1385طاووسی و همکاران (
هاي اقلیمی به بررسی دارس نوساز شهر اصفهان با شاخصمعماري م

هاي ترسیم دیاگرام...  اقلیمی مانند دما، باد، رطوبت و عناصر
مربوطه رژیم دما و بارش شهر اصفهان پرداخته و سپس با ترسیم 

هاي اقلیمی به دست نمودار کلیماگرام این شهر بر اساس شاخص
 اند.را تعیین نموده ي مورد مطالعهآمده نوع اقلیم منطقه

تعیین تقویم زمانی «اي با عنوان ) در مقاله1386ذوالفقاري (
هاي دماي معادل مناسب براي گردش در تبریز با استفاده از شاخص

 »(PMV) بینی شدهو متوسط نظرسنجی پیش (PET) فیزیولوژي
به ارزیابی زیست اقلیم تبریز پرداخته و نتایج این مطالعه حاکی از 

بوده که دوره آسایش اقلیمی در این شهر بسیار محدود بوده و این 
روز از اوایل خرداد تا اواسط  45دوره آسایش اقلیمی فقط به مدت 

 انجامد.تیر ماه به طول می
گردشگري و تعیین « اي تحت عنوان) در مقاله1387محمودي (

هاي از شاخص» محدوده آسایش اقلیمی آن در شهرستان مریوان
ثر و تنش تجمعی استفاده نموده است. نتایج این مطالعه دماي مو

نشان داده است که مریوان در هیچ یک از ساعات شبانه روز در 
و دسامبر در منطقه هاي ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، نوامبر ماه

 آسایش قرار ندارد.اً آسایش و تقریب
بررسی «اي با عنوان ) در مقاله1387پاش و همکاران (بذر

ایش حرارتی در فضاي آزاد جهت اکوتوریسم در شهرستان آس
هاي آسایش اقلیمی ماهانی، بکر و به ارزیابی شاخص» بابلسر

دهد که شهرستان اند. نتایج این پژوهش نشان میترجونگ پرداخته

1. Table Physiological thermal comfort 

بابلسر از ماه اردیبهشت تا اواخر آبان داراي شرایط بهینه براي 
 ظر آسایش حرارتی است.ي آزاد از نگردشگري در طبیعت و فضا

) در مقاله خود با عنوان شاخص اقلیم 1388ضیائی و همکاران (
آسایش گردشگري جزیره کیش به تعیین اقلیم آسایش گردشگري 
در این منطقه پرداخته است و به این نتیجه دست یافتند که ماه مارس 

ز هاي سال ا(اسفند و نیمه اول فروردین) بیشترین رتبه را در بین ماه
هاي ژانویه، دسامبر و فوریه، نظر شاخص آسایش اقلیمی دارد. ماه

داراي رتبه عالی از نظر شاخص آسایش اقلیمی هستند. در واقع 
جزیره کیش از جمله مناطقی است که در زمستان بهترین شرایط 

) در 1389براي جذب گردشگر را دارد. اسماعیلی و همکاران (
فیزیولوژیک متوسط نظر  ـ هاي دمااي با استفاده از شاخصمطالعه

به  (HIS) 2گرمایی و استرس (PMV) بینی شدهسنجی پیش
اند. ارزیابی اقلیم آسایشی بندر چابهار در مقیاس روزانه پرداخته
هاي نتایج این بررسی نشان داد که شرایط آسایش اقلیمی در ماه

 باشد.آذر، دي، بهمن و اسفند فراهم می
بررسی و «اي تحت عنوان ) در مقاله1389(زینالی و همکاران 

بندي اقلیم توریستی استان آذربایجان شرقی با استفاده از پهنه
به مطالعه و بررسی اقلیم توریستی استان آذربایجان  »PETشاخص 

هاي شرقی و ارائه راهکارهایی براي استفاده بهینه از پتانسیل
دماي معادل توریستی آن در فصول بهار و تابستان، از شاخص 

اند. نتیجه مطالعه نشان دهنده این اقدام نموده(PET)  فیزیولوژیک
هاي ژوئن و سپتامبر هاي مورد مطالعه، ماهاست که در اکثر ایستگاه

از اقلیم بسیار مناسبی برخوردارند و ماه ژوئیه و اوت به غیر از 
هاي استان درجاتی قسمت هاي اهر و سراب در بقیهشهرستان

 باشد.ی از تنش گرمایی، از متوسط تا ضعیف حاکم میمتفاوت
بندي زیست پهنه«اي با عنوان نامهن) در پایا1390هاشمی نسب (

ایط زیست اقلیم بندي شربه ارزیابی و پهنه» اقلیم انسانی استان سمنان
-. وي به این نتایج دست یافت که اغلب ایستگاهاستان مذکور نمود

هاي اند در ماهغرب استان واقع شدههایی که در جنوب، شرق و 
هاي اردیبهشت، هاي شمالی استان در ماهفروردین و آبان، ایستگاه

 باشند.خرداد، شهریور و مهر در محدوده آسایش می
) در پژوهشی با استفاده از 1390نسب (عطایی و هاشمی

در استان  (PMV) بینی شدهشاخص متوسط نظرسنجی پیش
نتیجه  هاي اقلیم توریستی پرداختند.پتانسیلسمنان به بررسی 

ها داراي بهترین پژوهش نشان داد که ماه آوریل اغلب ایستگاه
 باشند.شرایط از نقطه نظر آسایش می

ارزیابی «اي تحت عنوان ) در مقاله1390نسب (عطایی و هاشمی
بندي اقلیم گردشگري استان اصفهان با استفاده ازو پهنه

2. Thermal Stress Index 
                                                                                                                      



 هوشمند عطایی و همکار ـ شناخت و تهیه تقویم زیست اقلیم انسانی استان یزد      68

با استفاده از روش » و سیستم اطالعات جغرافیایی  PETشاخص
-بندي و ارزیابی اقلیم آسایش استان اقدام نمودهکریگینگ به پهنه

و  نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده که که مناطق شمالی اند.
هاي آوریل و اکتبر و مناطق حاشیه غربی شرقی استان در ماه

هاي مه هاي ژوئن، ژوئیه و اوت و دیگر مناطق در ماه(داران) در ماه
باشند. با توجه و سپتامبر داراي شرایط اقلیمی مناسب گردشگري می

هاي طبیعی و فرهنگی موجود در استان یزد و عدم مطالعه به جاذبه
اقلیم ماهانه این منطقه باعث شد که این استان به  هاي زیستپهنه

 د.تی این پژوهش مورد توجه قرار گیرعنوان قلمرو مطالعا
 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه
 55درجه و  52مربع بین کیلومتر 131600تان یزد با مساحت اس

دقیقه تا  52درجه و  29دقیقه طول شرقی و  37درجه و  56دقیقه تا 
دقیقه عرض شمالی در مرکز ایران قرار گرفته است.  27درجه و  33

از شمال و غرب به استان اصفهان، از سمت شمال شرقی به استان 
خراسان شمالی و از شرق به خراسان رضوي، از جنوب غربی به 

 ت.وب شرقی به استان کرمان محدود اساستان فارس و از سمت جن
 
 

 ها و روش شناسیداده
هاي زیست مکانی و زمانی و تهیه نقشه پهنهبراي انجام تحلیل 

ساله  19اقلیم انسانی استان یزد بر اساس روش ترجونگ از آمار 
ایستگاه کلیماتولوژي و  6ایستگاه سینوپتیک و  5) 2009-1991(

عناصر اقلیمی میانگین حداقل و حداکثر دما بر حسب فارنهایت، 
د، میانگین میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی بر حسب درص

ساعات آفتابی (واقعی و ممکن) و میانگین متوسط سرعت باد بر 
حسب متر بر ثانیه استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل 

اساس کنندگی برها و بدست آوردن ضرایب راحتی و خنکفراسنج
اساس بر  Autocad mapافزارروش ترجونگ با استفاده از نرم

 Arcmapافزارشخص و خروجی به نرمها مگرادیان ارتفاعی پهنه

منتقل و به نقشه تبدیل شد. درمورد کاربرد بافرینگ و گرادیان 
هایی اعمال شد در این خصوص نقاط ارتفاعی و دمایی پیش شرط

هاي هواشناسی مورد مطالعه داشتند که مقادیري نزدیک به ایستگاه
ها انتخاب و سپس جهت مشخص نمودن حریم با توجه به شرط

ها، فاصله فضایی هر یک از نقاط ارتفاعی و دمایی نسبت به پهنه
ها هم از لحاظ هدف (ایستگاه) مشخص و در نهایت هر یک از پهنه

 د.ها تفکیک شدنو هم از لحاظ ویژگی مکانی

 
 ): موقعیت جغرافیایی استان یزد1شکل (



 69)     1392کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار  يریزبرنامه

  
 )1966): محدوده ضرایب راحتی بر حسب روش ترجونگ (2شکل (

 1372منبع:کاویانی، 

 
 ترجونگروش 

متحده بندي ایاالت) براي تقسیم1966ترجونگ در سال (
آمریکا از روش خود (ترجونگ) استفاده کرد. امتیاز این روش 

ها این است که از کلیه پارامترهاي مهم اقلیمی نسبت به سایر روش
شامل دما، تابش، رطوبت نسبی و باد که مجموعه شرایط حرارتی 

بندي استفاده شده است. تقسیمکنند، یکجا بدن را کنترل می
کنندگی ترجونگ بر پایه استفاده از دو ضریب راحتی و تاثیر خنک

. جهت بدست آوردن ضریب راحتی )3و2(شکل  باد استوار است
روز از میانگین حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی و براي محاسبه 

حداکثر رطوبت نسبی ضریب راحتی شب از میانگین حداقل دما و 
 ود.فاده می شاست

دومین ضریب پس از ضریب راحتی در روش ترجونگ 
 Chill - Windآنکنندگی باد است که اصطالحاً بهضریب خنک

شود. این اصطالح معرف میزان دفع انرژي برحسب گفته می 
مربع بدن و تحت لري در طی یک ساعت از سطح یک مترکیلوکا

 33پوست یعنی شرایط متعارف (عدم فعالیت بدنی و دماي عادي 
باشد. براي محاسبه درجه فارنهایت) می 4/91درجه سانتی گراد یا 

 : شود) استفاده می1آن از رابطه (

 

 
 ): ضریب تاثیر باد و دفع انرژي بر حسب کیلو کالري متر مربع3شکل (

 1372منبع:کاویانی، 
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 م مونوگراف ضریب راحتی بر حسب ترجونگها و عالئ): مفاهیم، سمبل1جدول(

 
1372منبع:کاویانی، 



 71)     1392کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار  يریزبرنامه

 ): ضریب تاثیرات باد2جدول (

 
 1372منبع : کاویانی، 

 
 

 بر حسب بررسی ترجونگ): تاثیر مشترك باد در روز و شب 3جدول (

 
 1372منبع : کاویانی، 
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 ) استفاده کرد. 3براي سهولت میتوان از شکل (
 )1رابطه (

𝐻 = (10.45 + 10√𝑣 − 𝑣) × (33 − 𝑇) 
 

(برحسب فارنهایت یا  در این مونوگراف محور افقی معرف دما
سانتی گراد) و محور عمودي معرف سرعت باد (برحسب متر بر 

باشد. براي تعیین مقدار دفع انرژي در ثانیه و یا مایل بر ساعت) می
شرایط دما و سرعت متفاوت باد کافی است که محل تالقی این دو 
عنصر را مشخص کرده و عدد منحنی را که از محل تالقی بدست 

 د.شوتخراج میمیآید اس

 
 هایافته

شرایط زیست اقلیم انسانی استان یزد در مقیاس ماهانه با استفاده 
    از روش ترجونگ مورد بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل 

 :باشدمی

تیپ زیست اقلیم در این ماه در استان مشاهده  2در ماه ژانویه 
  ).4شود (شکل می

مناطق شرقی، شمال  هاي بسیار خنکبا روزها و شب  K1تیپ
تان از جمله طبس و بافق را در برگرفته شرقی و تا حدودي مرکز اس

هاي سرد با روزهاي بسیار خنک و شب  K2. تیپ)-2/  -2است (
 تانمناطق غربی، جنوبی، شمال غربی و اغلب مناطق مرکزي اس

(رباط پشت بادام، اردکان، اشکذر، یزد، ندوشن، نصرآباد، نیر، 
  ).-2/  -3کوه) را پوشش داه است (مروست و ابر

. شودتیپ تاثیر باد در استان مشاهده می 6در این ماه از سال 
ایستگاه طبس را با باد روز و شب خنک در بر گرفته  c1- تیپ

هایی از شمال و غرب جنوب، قسمت c2- تیپ). c/-c-( است
داشته هاي بافق، اردکان، ابرکوه حاکمیت استان از جمله در ایستگاه

). c/-d-( باشدکه تاثیر باد در روز خنک و شب بسیار خنک می
اثر باد در این تیپ، روز خنک و شب سرد بوده که   c3-تیپ

     باشدقسمتهاي مرکزي را پوشش داده و شامل اشکذر و یزد می
)-c/-e  .(تیپ-d1   مبین باد بسیار خنک در روز و شب بوده که

قلمرو حاکمیت ). d/-d-( باشدبادام میشامل ایستگاه رباط پشت 
شامل نیر و مروست بوده اثر باد این تیپ بسیار خنک در   d2-تیپ

معرف باد سرد در   e1-تیپ). d/-e-( باشدروز و سرد در شب می
هاي ندوشن و نصرآباد را پوشش داده روز و شب بوده که ایستگاه

  ).e/-e-( است
شود یاستان مشاهده م تیپ زیست اقلیم در 3در ماه فوریه 

 ).5(شکل 

به  هاي بسیار خنک منحصربا روزهاي خنک و شب  C2تیپ
هاي با روزها و شب  K1. تیپ)-1/-2اطراف بافق بوده است (

مناطق شرقی، شمال شرقی، و تا حدودي مرکز استان بسیار خنک 
  هاي طبس، رباط پشت بادام و یزد را شامل یزد را نظیر ایستگاه

هاي سرد با روزهاي خنک و شب  K2. تیپ)-2/-2شود (می
غرب، شمال غرب و جنوب استان از جمله اردکان، اشکذر، 

     تندوشن، نصرآباد، نیر، ابرکوه و مروست را پوشش داده اس
)3-/2-.(

 

        
 ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه فوریه5شکل (                       ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه ژانویه4شکل (           

 

 



 73)     1392ـ شماره دوم ـ بهار  کالبدي ـ فضایی (سال اول يریزبرنامه

 تیپ. ودشتیپ تاثیر باد در استان مشاهده می 5در ماه فوریه 
b3-  خنک در شب بوده که  مطبوع در روز و بسیارمعرف باد

تنها  c1-تیپ ).b/-d-( منحصراً ایستگاه یزد را پوشش داده است
 باشددر طبس حاکمیت داشته که تاثیر باد در روز و شب خنک می

)-c/-c .(تیپ-c2  هاي رباط پشت بادام، بافق، اردکان، در ایستگاه
خنک و شب بسیار خنک ابرکوه حاکمیت داشته که اثر باد در روز 

اشکذر،  c3- قلمرو حاکمیت تیپ). c/-d-( شوداحساس می
ندوشن و مروست بوده اثر باد در این تیپ روز خنک و شب سرد 

هاي نصرآباد و نیر را با ایستگاه  d2-تیپ). c/-e-( باشدمی
 ).d/-c-( هاي خنک پوشش داده استروزهاي بسیار خنک و شب

اقلیم در این ماه در استان مشاهده  تیپ زیست 4در ماه مارس 
  ).6شود (شکل می

      هاي بسیار خنک با روزهاي خنک و شب  C2تیپ
هایی از مرکز، جنوب و غرب را که شامل رباط پشت بادام، قسمت

با  K1. تیپ )-1/-2مروست را پوشش داده است ( یزد، ابرکوه و
. )-2/-2باشد (هاي بسیار خنک منحصر به نصرآباد میروزها و شب

هاي سرد ندوشن و نیر را در با روزهاي بسیارخنک و شب  K2تیپ
هاي با روزهاي مطبوع و شب  M3. تیپ)-3/-2برگرفته است (

      بسیار خنک مناطق شرقی، جنوب شرقی، شمال شرقی و 
هایی از مرکز نظیر طبس، رباط پشت بادام، بافق، اردکان و قسمت

 ).0/-2( اشکذر را پوشش داده است

شود. تیپ تاثیر باد در استان مشاهده می 5در این ماه از سال 
تنها در یزد حاکمیت داشته و تاثیر باد در روز معمولی و a4-  تیپ

در مناطق شرقی،  b2- تیپ). a/-d-( شب بسیار خنک است
هایی از جنوب استان (طبس و بافق) جنوب شرقی و قسمت

  باشدروز مطبوع و شب خنک میحاکمیت داشته که تاثیر باد در 
)-b/-c .(تیپ-c2   معرف باد خنک در روز و بسیار خنک در شب

بوده که اغلب مناطق شمالی و شمال غربی و تاحدودي غرب استان 
نظیر رباط پشت بادام، اردکان، اشکذر، ندوشن، نصرآباد و ابر کوه 

روز اثر باد در این تیپ،   c3-تیپ). c/-d-( را پوشش داده است
           باشدخنک و شب سرد بوده که تنها منحصر به مروست می

)-c/-e .(تیپ-d2   مبین باد بسیار خنک در روز و سرد در شب
 ).d/-e-( باشدبوده که شامل ایستگاه نیر می

  تیپ زیست اقلیم در این ماه در استان مشاهده  4در آوریل 
 ).7شود (شکل می

هاي بسیار خنک تنها در با روزهاي خنک و شب  C2تیپ
با روزها و   K1). تیپ-1/-2ندوشن و نصرآباد حاکمیت دارد (

با   M3). تیپ-2/-2باشد (هاي بسیار خنک منحصر به نیر میشب
هاي بسیار خنک مناطق شمالی، مرکزي، روزهاي مطبوع و شب

جنوبی و غربی استان از جمله رباط پشت بادام، اردکان، اشکذر، 
با   W4. تیپ)0/-2ابرکوه را پوشش داده است ( ویزد، مروست 

هاي بسیار خنک مناطق شرقی، جنوب شرقی روزهاي گرم و شب
 .)+1/-2نظیر طبس و بافق را در بر گرفته است (

شود. تیپ تاثیر باد در استان مشاهده می 5در این ماه از سال 
مبین باد معمولی در روز و خنک در شب بوده که شامل  a3- تیپ

  تیپ). a/-c-( باشدهاي طبس، بافق، اردکان و اشکذر میستگاهای
-b2 هایی از شمال و غرب استان (رباط پشت بادام و در قسمت

ابرکوه) حاکمیت داشته که تاثیر باد در روز مطبوع و شب خنک 
معرف باد مطبوع در روز و بسیار   b3-تیپ). b/-c-( باشدمی

       .)b/-d-( پوشش داده استخنک در شب بوده و تنها مروست را 
هاي ندوشن، نصرآباد و نیر حاکمیت داشته و در ایستگاه  c2-تیپ

 n3تیپ). c/-d-( تاثیر باد در روز خنک و شب بسیار خنک است

معرف باد گرم در روز و خنک در شب بوده و منحصراً یزد را در 
 ).n/-c( بر گرفته است

 

 
 ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه آوریل7شکل (                            ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه مارس6شکل (             
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  تیپ زیست اقلیم در این ماه در استان مشاهده  4در ماه مه 
  ).8شود (شکل می

هاي بسیار خنک مناطق با روزهاي مطبوع و شب  M3تیپ
  مرتفع استان نظیر ندوشن، نصرآباد و نیر را پوشش داده است

هاي مطبوع منحصراً در با روزهاي گرم و شب W2). تیپ -2/0(
با   W3. تیپ)+1/0داشته است (ی (طبس) حاکمیت مناطق شرق

   در برگرفته است هاي خنک بافق و یزد راروزهاي گرم و شب
هاي بسیار خنک با روزهاي گرم و شب  W4. تیپ+)1/-1(

هایی از مرکز، جنوب و غرب استان از مناطقی از شمال و قسمت
جمله رباط پشت بادام، اردکان، اشکذر، ابرکوه و مروست را 

 . )+1/-2(  پوشش داده است

       شود. تیپ تاثیر باد در در استان مشاهده می 6در ماه مه 
معرف باد معمولی در روز و خنک در شب بوده که  a3- تیپ

  هاي رباط پشت بادام، ندوشن، ابرکوه و مروست شامل ایستگاه
تنها منوط به نصرآباد بوده که  b2- قلمرو تیپ). a/-c-( باشدمی

  c2-تیپ). b/-c-( باشدمطبوع و شب خنک میتاثیر باد در روز 
منحصراً ندوشن حاکمیت داشته که تاثیر باد در این تیپ روز خنک 

ایستگاه اردکان را در   a3تیپ). c/-d-( و شب بسیار خنک است
بر گرفته و معرف بادي با احساس گرما روي پوست بدن در روز و 

قی استان در مناطق شر  b2تیپ). a/-c( باشدخنک در شب می
(طبس) حاکمیت داشته و تاثیر باد در طول روز با احساس گرماي 
نامطبوع اضافی همراه است در حالی که شب باد، مطبوع و دلپذیر 

هاي بافق، یزد و اشکذر ایستگاه  b3تیپ). b/-b( شوداحساس می

را در این ماه پوشش داده که تاثیر باد در طول روز با احساس 
 ).b/-c( باشدها خنک میفی و شبگرماي نامطبوع اضا

تیپ زیست اقلیم در این ماه در استان مشاهده  5در ماه ژوئن 
 ).9شود (شکل می

هاي مطبوع اغلب مناطق استان با روزهاي داغ و شب  H3تیپ
از شرق، جنوب و مرکز را پوشش داده که شامل طبس، رباط پشت 

با روزهاي   H4تیپ). +a 2/0باشد (بادام، بافق، یزد و اردکان می
            هاي خنک منحصراً در اشکذر حاکمیت دارد داغ و شب

)1- /a2(+. تیپH5  هاي بسیار خنک غرب با روزهاي داغ و شب
هایی از جنوب استان نظیر ابرکوه و مروست را پوشش و قسمت

هاي شب با روزهاي مطبوع و   M3تیپ. +)a2/ -2داده است (
با روزهاي   W4). تیپ-2/0نیر بوده است (بسیار خنک منحصر به 

   هاي بسیار خنک ندوشن و نیر را در برگرفته است گرم و شب
    تیپ تاثیر باد در استان مشاهده  7). در این ماه از سال 1/+-2(

مبین باد معمولی در روز و خنک در شب بوده  -a3شود. تیپ می
      تیپ). a/-c-( باشدهاي ندوشن و نصرآباد میکه شامل ایستگاه

-2b  معرف باد مطبوع در روز و خنک در شب بوده و منحصر به
تنها در رباط پشت بادام   b2تیپ). b/-c-( باشدایستگاه نیر می

حاکمیت داشته و تاثیر باد در طول روز با احساس گرماي نامطبوع 
اضافی همراه است در حالی که شب باد، مطبوع و دلپذیر احساس 

ایستگاه مروست را در این ماه پوشش   b3تیپ). b/-b( شودمی
داده که تاثیر باد در طول روز با احساس گرماي نامطبوع اضافی و 

 . (b/-c)باشدها خنک میشب
 

 

 
 ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه ژوئن9شکل (                               ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه مه8شکل (             
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مناطق شرقی و جنوب شرقی (طبس) را پوشش داده  c1تیپ
شب، معمولی  که در روز با احساس گرماي بسیار نامطبوع اضافی و

در اردکان، بافق و یزد روز با   c2تیپ). c/-a( باشدهمراه می
احساس گرماي بسیار نامطبوع اضافی و شب مطبوع و دلپذیر همراه 

اشکذر و ابرکوه را پوشش داده که تاثیر   c3تیپ). c/-b( باشدمی
باد در طول روز با احساس گرماي بسیار نامطبوع اضافی همراه است 

 ).c/-c( شودکه شب باد، خنک احساس میدر حالی 

شود تیپ زیست اقلیم در در استان مشاهده می 4در جوالي 
 ).10(شکل 

هاي گرم منحصراً منوط به با روزهاي داغ و شب  H2تیپ
با روزهاي   H3تیپ. )+a2/+1مناطق شرقی (طبس) بوده است (

 هاي مطبوع اغلب مناطق مرکزي استان نظیر رباط پشتداغ و شب
). +a2/0بادام، بافق، اردکان، اشکذر، یزد را پوشش داده است (

هایی از هاي خنک غرب و قسمتبا روزهاي داغ و شب  H4تیپ
). +a2/-1جنوب از جمله مروست و ابرکوه را در بر گرفته است (

هاي بسیار خنک مناطق مرتفع با روزهاي گرم و شب  W4تیپ
 ).+2/-1پوشش داده است (استان (ندوشن، نصرآباد و نیر) را 

شود. تیپ تاثیر باد در استان مشاهده می 4در این ماه از سال 
مبین باد معمولی در روز و خنک در شب بوده که شامل  -a3تیپ 

شامل  c1 تیپ). a/-c-( باشدهاي نصرآباد و نیر میایستگاه
هاي طبس، یزد و مروست بوده که در روز با احساس ایستگاه

     نامطبوع اضافی و شب، معمولی همراه می باشد گرماي بسیار
)c/-a .(تیپc2   رباط پشت بادام، اردکان، اشکذر، بافق و ابرکوه

حاکمیت داشته که تاثیر باد در روز با احساس گرماي بسیار نامطبوع 
 n3تیپ). c/-b( باشداضافی و شب مطبوع و دلپذیر همراه می

بوده که تنها ندوشن را معرف باد گرم در روز و خنک در شب 
 ).n / -c( است پوشش داده

شود تیپ زیست اقلیم در استان مشاهده می 5در ماه آگوست 
 ).11(شکل 

هاي مطبوع مناطق شرقی و تا با روزهاي داغ و شب  H3تیپ
حدودي مرکز استان نظیر طبس، رباط پشت بادام و یزد را در بر 

هاي خنک داغ و شببا روزهاي   H4تیپ). +a2/0گرفته است (
تیپ  ).+a2/  1-دارد (ت ردکان، اشکذر، بافق ابرکوه حاکمیدر ا
H5 هاي بسیار خنک منحصراً شامل مروست با روزهاي داغ و شب
هاي بسیار با روزهاي مطبوع و شب  M3تیپ. )+a2/-2باشد (می

با روزهاي   W4. تیپ)-2/0خنک تنها نیر را پوشش داده است (
     باشد بسیار خنک شامل ندوشن و نصرآباد میهاي گرم و شب

    تیپ تاثیر باد در استان مشاهده  5. در این ماه از سال )+1/-2(
در ندوشن، نصرآباد و نیر حاکمیت داشته که در  -a3تیپ د. شومی

             باشدمی باد در روز معمولی و در شب مطبوعاین تیپ اثر 
)-a/-c .(تیپb2  ت بادام حاکمیت داشته و تاثیر باد در رباط پش

در طول روز با احساس گرماي نامطبوع اضافی همراه است در 
). b/-b( شودحالی که شب باد، مطبوع و دلپذیر احساس می

هاي طبس و مروست بوده که در روز با شامل ایستگاه  c1تیپ
     احساس گرماي بسیار نامطبوع اضافی و شب، معمولی همراه 

منحصرا ًدر یزد حاکمیت داشته که تاثیر   c2تیپ). c/-a( باشدمی
باد در روز با احساس گرماي بسیار نامطبوع اضافی و شب مطبوع و 

بافق، اردکان، اشکذر و   c3تیپ). c/-b( باشددلپذیر همراه می
ابرکوه را پوشش داده که تاثیر باد در طول روز با احساس گرماي 

ت در حالی که شب باد، خنک بسیار نامطبوع اضافی همراه اس
 ).c / -c( شوداحساس می

 

 
 ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه آگوست11شکل (           ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه جوالي10شکل (
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شود تیپ زیست اقلیم در استان مشاهده می 5در ماه سپتامبر 
 .)12(شکل 

هاي مطبوع شرق استان (طبس) با روزهاي داغ و شب  H3تیپ
     با روزهاي داغ و   H5تیپ. )+a2/0را پوشش داده است (

           باشد هاي بسیار خنک شامل اردکان، اشکذر و بافق میشب
)2- /a2+ .(تیپM3  هاي بسیار خنک با روزهاي مطبوع و شب

با   W3). تیپ-2/0ندوشن، نصرآباد و نیر را در بر گرفته است (
هاي خنک در رباط پشت بادام و یزد حاکمیت روزهاي گرم و شب

هاي بسیار خنک با روزهاي گرم و شب  W4). تیپ+1/-1دارد (
(مروست، ابرکوه) را پوشش داده  قسمتی از جنوب و غرب استان

تیپ تاثیر باد در استان مشاهده  6). در این ماه از سال +1/-2است (
در ندوشن، نصرآباد و نیر حاکمیت داشته که در   3a-شود. تیپمی

).     a/-c-( باشداین تیپ اثر باد در روز معمولی و در شب مطبوع می
بدن در روز و در  معرف بادي با احساس گرما روي پوست  3aتیپ

تیپ ). a/-c( شب خنک بوده که تنها ابرکوه را پوشش داده است
b3 هاي اردکان و یزد را پوشش داده که تاثیر باد در طول ایستگاه

روز با احساس گرماي نامطبوع اضافی همراه است در حالی که 
در ایستگاه طبس   c2تیپ). b/-c( شودشب باد، خنک احساس می

ي بسیار نامطبوع اضافی در روز و مطبوع در شب با احساس گرما
بافق و اشکذر را پوشش داده که   c3تیپ). c/-b( باشدهمراه می

تاثیر باد در طول روز با احساس گرماي بسیار نامطبوع اضافی همراه 
 n3تیپ ).c/-c( شوداست در حالی که شب باد، خنک احساس می

هاي رباط ایستگاهمعرف باد گرم در روز و خنک در شب بوده و 
 ).n/-c( پشت بادام و مروست را پوشش داده است

شود (شکل تیپ زیست اقلیم در استان مشاهده می 3در اکتبر 
13.( 

هاي بسیارخنک نصرآباد و با روزهاي خنک و شب  C2تیپ
با روزهاي مطبوع و   M3) . تیپ-1/-2نیر را در بر گرفته است (

از مرکز، جنوب، غرب و تا هایی هاي بسیارخنک در قسمتشب
حدي شمال استان (رباط پشت بادام، یزد، ندوشن، ابرکوه و 

با روزهاي گرم و   W4). تیپ-2/0مروست) حاکمیت دارد (
هاي بسیار خنک شرق، جنوب شرقی و تا حدي شمال و مرکز شب

 استان نظیر طبس، بافق، اردکان و اشکذر را پوشش داده

 +).1/-2است (

شود. تیپ تاثیر باد در استان مشاهده می 7سال  در این ماه از
مبین باد معمولی در روز و مطبوع در شب بوده که - a2تیپ 

معرف باد  -a3باشد. تیپ منحصر به مناطق شرقی استان (طبس) می
هاي رباط پشت معمولی در روز و خنک در شب بوده که ایستگاه

).      a/-c-( داده استبادام، بافق، اردکان، ابرکوه و اشکذر را پوشش 
تنها در مروست حاکمیت داشته و تاثیر باد در روز  4a- تیپ

معرف باد   2b-تیپ). a/-d-( معمولی و شب بسیار خنک است
مطبوع در روز و خنک در شب بوده و منحصر به ایستگاه ندوشن 

حاکمیت داشته و  منحصراً در نصرآباد  c1-تیپ). b/-c-( باشدمی
معرف باد   n3تیپ). c/-c-( روز و شب خنک استتاثیر باد در 

 گرم در روز و خنک در شب بوده و ایستگاه یزد را پوشش داده

 ).n/-c( است
شود تیپ زیست اقلیم در استان مشاهده می 4در ماه نوامبر 

 . )14(شکل 

 

 
 ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه اکتبر13شکل (          ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه سپتامبر12شکل (
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رباط پشت بادام، اردکان، یزد، ابرکوه و مروست را با   C2تیپ
). -1/-2بسیارخنک پوشش داده است (هاي روزهاي خنک و شب

هاي بسیار خنک منحصراً در نصرآباد با روزها و شب  K1تیپ
ندوشن و نیر را با روزهاي   K2). تیپ-2/-2حاکمیت دارد (

 M3). تیپ-2/-3هاي سرد در برگرفته است (بسیارخنک و شب

هایی از مرکز استان را با مناطق شرقی، جنوب شرقی و قسمت
  ).0/-2هاي بسیارخنک پوشش داده است (ع و شبروزهاي مطبو

شود. تیپ تاثیر باد در استان مشاهده می 4در این ماه از سال 
مبین باد معمولی در روز و خنک در شب بوده که تنها  3a- تیپ

معرف باد مطبوع در روز و  - 2bتیپ). a/-c-( باشدشامل یزد می
      باشد(طبس) میخنک در شب بوده و منحصر به مناطق شرقی 

)-b/-c .(تیپ-b3  هاي بافق، اشکذر و ابرکوه را با باد ایستگاه
).         b/-d-( مطبوع در روز و بسیارخنک در شب پوشش داده است

هاي رباط پشت بادام، اردکان، ندوشن، در ایستگاه  c2-تیپ
نصرآباد، نیر و مروست حاکمیت داشته و تاثیر باد در روز خنک و 

 ).c/-d-( بسیار خنک استشب 
تیپ زیست اقلیم در استان مشاهده  2) 15با توجه به شکل (

 د.شومی

هاي بسیار خنک اغلب مناطق شرقی، با روزها و شب  K1تیپ
مرکزي و تا حدي جنوبی (طبس، رباط پشت بادام، بافق و یزد) را 

مناطق غربی، جنوبی و   K2). تیپ-2/-2پوشش داده است (
ستان نظیر اردکان، اشکذر، ندوشن، نصرآباد، نیر، شمالی غربی ا

هاي سرد در بر ابرکوه و مروست را با روزهاي بسیارخنک و شب
تیپ تاثیر باد در استان  4). در ماه دسامبر -2/-3گرفته است (

معرف باد مطبوع در روز و  b3- که تیپطوريشود بهمشاهده می
         وشش داده استخنک در شب بوده و ایستگاه یزد را پ بسیار

)-b/-d .(تیپ-c1   مناطق شرقی استان (طبس) را با باد روز و شب

جنوب، مرکز و   c2-تیپ). c/-c-( خنک در بر گرفته است
هاي رباط پشت هایی از شمال و غرب استان نظیر ایستگاهقسمت

بادام، بافق، اردکان، اشکذر، نصرآباد و ابرکوه حاکمیت داشته که 
).     c/-d-( باشددر روز خنک و شب بسیار خنک می تاثیر باد

اثر باد در این تیپ، روز خنک و شب سرد بوده که شامل   c3-تیپ
 ).c/-e-( باشدندوشن و مروست می

با توجه به ارزیابی انجام شده استان یزد داراي دو فصل اقلیمی 
ها گذار است که در طی هر یک از این فصلسرد و گرم و دو فصل

هاي کالن اقلیمی برجو کشور و به تبع توجه به حاکمیت پدیدهبا 
ها و غلبه عوامل محلی آن بر استان و یا کاهش نقش این پدیده

توان کند، در نتیجه میهاي بیوکلیمایی استان تغییر میتعداد تیپ
بندي نمود گروه تقسیم 4تقویم زیست اقلیمی استان یزد را به 

در این تقویم زیست اقلیمی از دسته . فصل گرم و سرد )16(شکل 
فصولی هستند که اوج خصوصیات دمایی (افزایشی یا کاهشی) در 

گذار به عنوان بازه زمانی یابد. در صورتی که فصلآنها تجلی می
باشد گذار مییابد فصلکه یک فصل به فصل دیگر تغییر حالت می

اي شرایط که به هیچ یک از فصول گرم و سرد تعلق ندارد بلکه دار
 اشد.بمطلوب و در بعضی از مناطق نسبتاً مطلوب می

 
 گروه یزديـ  1

هاي یزد، مروست، رباط پشت بادام و این گروه شامل ایستگاه
فصل گرم، گذار سرد به گرم، گرم  4باشد. در این گروه ابرکوه می

هاي مه تا سپتامبر فصل گرم بوده که به سرد و سرد وجود دارد. ماه
هاي دسامبر، ژانویه و فوریه ماه بوده است. ماه 5فصل تداوم این 

هاي مارس و آوریل گذر از سرد به گرم شامل ماهفصل سرد و فصل
گذار از گرم به سرد براي این هاي اکتبر و نوامبر فصلباشند ماهمی

 د.شوگروه محسوب می

 

 
 ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه دسامبر15شکل (       ) پهنه بندي اقلیم فیزیولوژیک ماه نوامبر14شکل (
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 گروه نصرآباديـ  2
باشد. در هاي نصرآباد، نیر و ندوشن میاین گروه شامل ایستگاه

فصل گرم، گذار سرد به گرم، گرم به سرد و سرد  4گروه این 
هایی هاي ژوئن، جوالي و آگوست از دسته ماهوجود دارد. ماه

اند. فصل سرد در این گروه هستند که فصل گرم را تشکیل داده
   ماه از سال) را پوشش داده است.  5هاي نوامبر تا مارس (ماه

      هاي مارس و آوریل و گذار از سرد به گرم شامل ماهفصل
باشد در هاي اکتبر و نوامبر میگذار از گرم به سرد شامل ماهفصل

ت هاي گرم و وضعیاین گروه نسبت به دیگر مناطق استان تداوم ماه
 ت.فشار زیست اقلیمی کمتر بوده اس

 
 گروه طبسیـ  3

اند. در در این گروه تنها دو ایستگاه طبس و بافق جاي گرفته
فصل گرم، گذار سرد به گرم، گرم به سرد و سرد  4روه این گ

که وجود دارد. فصل گرم در این گروه تداوم بیشتري بوده به طوري
هاي دسامبر، باشند. ماههاي آوریل تا اکتبر جزء فصل گرم میماه

شوند. ماه مارس ژانویه و فوریه به عنوان فصل سرد محسوب می

     فصل گذار از گرم به سرد  گذر از سرد به گرم و نوامبرفصل
 د.باشمی

 
 گروه اردکانیـ  4

باشد. در این هاي اردکان و اشکذر میاین گروه شامل ایستگاه
فصل گرم، گذار سرد به گرم، گرم به سرد و سرد وجود  4گروه 

هایی هستند که فصل گرم را هاي مه تا اکتبر از دسته ماهدارد. ماه
هاي دسامبر، ژانویه و در این گروه ماهاند. فصل سرد تشکیل داده

گذار از سرد به ماه از سال) را پوشش داده است. فصل 3فوریه (
رم به سرد گذار از گهاي مارس و آوریل و فصلگرم شامل ماه

 د.باششامل ماه نوامبر می
 

 گیري نتیجه
دهد که استان یزد با وجود وسعت و نتیجه این بررسی نشان می

  تنوع توپوگرافی، برخوردار از درجات متفاوتی از زیست اقلیم 
باشد، در روش ترجونگ پس از محاسبه ضرایب راحتی و می

 هاي تگاهـــخص شد که ایســـب مشـکنندگی باد در روز و شخنک

 

 
 ) گروه بندي زیست اقلیم انسانی استان یزد16شکل (

 

 



 79)     1392کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار  يریزبرنامه

هاي واقع در کوهستانی در فصول بهار و تابستان و دیگر ایستگاه
مناطق مرکزي، جنوبی و شرقی در فصل پاییز در محدوده آسایش 

هاي انجام شده چهار باشند. و در نهایت پس از بررسیاقلیمی می
گروه زیست اقلیمی یزدي، نصرآبادي، طبسی و اردکانی در استان 
شناسایی شده است. استان یزد داراي دو فصل اقلیمی سرد و گرم و 

ها با توجه به دو فصل گذار است که در طی هر یک از این فصل
یمی برجو کشور و به تبع آن بر استان هاي کالن اقلحاکمیت پدیده

هاي ها و غلبه عوامل محلی تعداد تیپو یا کاهش نقش این پدیده
هایی که واقع در مناطق کند. ایستگاهبیوکلیمایی استان تغییر می

هاي یزد، هاي مه و سپتامبر و ایستگاهاند در ماهمرتفع استان بوده
هاي آوریل و اکتبر، طبس مروست، رباط پشت بادام، ابرکوه در ماه

باشند. هاي مارس و نوامبر در محدوده آسایش میو اشکذر در ماه
هاي سرد سال نیز زیست اقلیم استان یزد نسبت به دیگر در ماه

ها یکدست بوده و این به علت دماي کمتر در زمستان بوده که فصل
  .شوددر پی آن جذب رطوبت کمتر می
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