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  3پور ییذر رضا، آ2ینصوره کوه، م1سمانه رزم

  یخراسان رضو یاداره کل هواشناس -مشهد

Srazm1380@yahoo.com  

ه محدوده آسایرس یبرا ،یمیاستفاده از عوامل و عناصر اقل با ستیط زیمح یاز آلودگ یدار و عاریش پایک آسایبه  یابیدست  یمیش اقلیدن ب

. ردیمورد استفاده قرار گ تواند یمره یو غ یبهداشت و پزشک -یمعمار – یگردشگر ینه هایش در زمیم آسایاقل یها یبندن پهنه ییعت. تاس

 یاز روشها یکیکرکه یبر اساس شاخص ب یخراسان رضو یمیش اقلیت آسایفیازک ییل فضایو تحل یق حاضر ارائه پهنه بندیهدف از تحق

(  4معکوس فاصله یابیاز روش درون  ARC GIS 9,3ط یدر مح یق حاضرجهت پهنه بندیر تحقد. باشد یماست  یانسان یمایوکلیب یبررس

IDW (هسال 21 یدر طول دوره آمار یدیستگاه همدیا 10مورد استفاده  یستگاههایتعداد ا .داستفاده ش )ر داخل استان د) 1368- 1389

ل و یمورد تحل) وچان، گناباد ومشهدق( نستگاه منتخب در شمال وجنوب ومرکز استایسه ا یکه به صورت مورد باشد یم یخراسان رضو

ط نامطلوب سرد را در ین شرایشتریستگاه قوچان بیکه ایاست بطور در گذار منطقه عامل باین عامل تأثیمهم تر .قرار گرفته است یابیارز

رات روزانه شاخص ییتغ یالگو یررسب. دریسرد زمستانه مورد توجه قرار گ ید حتماً جهت بادهایمساکن جد ین در طراحیبنابرا .داستان دار

انه صورت گرفت نشان داد در یاس ماهیکه در مق ییل فضایج تحلیتان. تکوتاه اس یدر خراسان رضو یمیش اقلینشان داد طول دوره آسا

را و باشد یمحاکم  ییمایوکلیط فشار بیز و زمستان شراییفصل پا یه ماههایکل ک یل به یکه م است یمیش اقلیت آسایفیک نیکم تر یدا

شتن محیهمراه با آسا یزندگ م و پرنشاط با یطیش و دا مساکن  یو مصالح انتخاب یمعمار یمسکن و الگو یطراح یزیدر برنامه ر یستیسال

ر گید به دقت مورد توجه مسئوالن ذیجد  .ردیربط قرا

   یمعمار - داریتوسعه پا -یخراسان رضو - کریب – یانسان یمایوکلیب:  

                                                             
  یطیمح یزیدر برنامه ر یم شناسیکارشناس ارشد اقل 1
  یم شناسیپژوهشکده اقل -یکاربرد یم شناسیاقل یعضو گروه پژوهش 2
  یطیمح یزیدر برنامه ر یم شناسیکارشناس ارشد اقل 3
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طراحی  و طبیعی يها يانرژستفاده از ا ،داریپا يشهر یدار و طراحیتوسعه پااز اقدامات موثر در زمینه  یکی

ش ین آساین مهم از نظر تامیچراکه ا .باشد یمبر اساس اصول معماري همساز با اقلیم در هر منطقه  ها ساختماناقلیمی 

در  ییپاک جهت صرفه جو يهایر و هم استفاده از انرژینه ودلپذیسالم و به یطین محیانسان وتام يت برایفیبا ک یستیز

ا همساز طراحی .دینما یماز رخ یمصرف سوخت مورد ن  در مسکن میکروکلیماي وضعیت نگهداري از است عبارت اقلیم ب

ابت ث ،یمیاقل یهدف از طراح) 1387،فرج زاده و همکاران. (نساختما از خارج وضعیت از محدوده آسایش، صرف نظر

 ،انیبادق. (باشد یمداخل بنا  يش در فضایط مطلوب و آسایحفظ شرا ينه الزم برایا به حداقل رساندن هزینگاهداشتن 

قات گسترده در یدر آن کامال بارز است انجام تحق یمیط اقلیر کشور ما که تنوع شراد) 29ص  ،1372، يض مهدویف

ز یو ن ينه سوخت وانرژیومصرف به ییم جهت صرفه جویهمساز با اقل يمعمار يبرا ییو ارائه راهکارهانه ین زمیا

ن به عهده یوا .باشد یمو واجب  يضرور يامر يشهر يزیو برنامه ر يدار شهریم و توسعه پایر اقلییکاهش اثرات تغ

ز در یت موجود شهرها ونیوضع يم و بهسازیترم يبرا ياست که تا چه حد از ابزار معمار يزان و طراحان شهریبرنامه ر

شهر الر با استفاده از  یش انسانیش وعدم آسایآسا یابیبه ارز) 1389( يقنبر .رندینده بهره گیآ يشهرها یطراح

ست یش زیساآ) 1388( یمیابراه .ک پرداخته استیگرومتریوترموه یکر وترجونگ وسوزباد وفشار عصبیب يشاخصها

 يدما با استفاده از) 1387( تشده است ناظم السادا یبررسکر یبا روش بدر زمستان وتابستان  یتاالب انزل یمیاقل

 یاس روزانه و ماهانه بررسیل را در مقیرجند و اردبیراز وبیبندر عباس، ش يانسان در شهرها یزان سالمتی، ميظاهر

و  ها ساختمانش یدر گرما يدیخورش ياستفاده از انرژ یابیبه ارز) 1387(هانبخش ج. تده اسیرس یجیکرده است وبه نتا

ع ساختمانها یابیو دست يح انرژیت صحیریو مد يزیبرنامه ر يجان برایآذربا یمسکون ینواح ا اقل يبه انوا م یمنطبق ب

ه ب) 1387( يمحمد .نیازهاي حرارتی ساختمان را در تبریز بررسی کرده است) 1377(ل ز در ساین و ؛پرداخته است

 و) 1386( یرمضان .ک پرداخته استیگرومتریترموه ،کریترجونگ، ب ،سوزباد يقم با روشها یستیش زیآسا یابیارز

کر واوانز به یموثر و ب يدما یمیاقل يو مدلهاالن یو گک بابلسر ینوپتیستگاه سیا یمیاقل يبا استفاده از داده ها )1385(

 يمایوکلیط بیل شرایکر به تحلیبا استفاده از روش ب) 1383( يشکرل. تپرداخته اس دو شهرن یا يگردشگر یبررس

مساکن شهر  یوه طراحیساختمان و ش یداخل يطهایدر مح یش حرارتیآسا. است پرداخته یجان غربیاستان آذربا یانسان

در  يکاربرد انرژ ییو اجرا يبه اصول نظر) 1382( يض مهدویان و فیقباد .صورت گرفت يریتوسط ام) 1383( مق

ان یسخن به مش انسان یدر جهت آسا ينه از انرژیو نحوه استفاده به يانات انرژیساختمان پرداخته است ودر مورد جر

 یط ییکسمادر مقاله اي نقش آب وهوا را در طراحی مساکن مورد ارزیابی قرار داده است ) 1373( یلیجانع. تآورده اس

شهرها را با  يم بر معماریران واثرات اقلیمناطق ا يم ومعماریابطه اقلر ،در کتب باارزش خود 1381- 1369 يسالها

 - دما - م چون بادیبا استفاده از عناصر مهم اقل) 1372(کاویانی  .نموده استارائه  یمیاقل يشاخصها یتوجه به برخ

نقشه تقسیمات اقلیمی موجود دررابطه با کارهاي تابش به تهیه نقشه زیست اقلیمی ایران پرداخته است  - رطوبت
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 اقلیمی شناسی زیست نقشه اولین)  1339( دل ع. دبوسیله دکتر جمشید ریاضی پیشنهاد ش) 1356( لساختمانی در سا

 یک در بیرونی حرارتی آسایش روی شهری هندسه أثیرت. دد بویمف اقلیم با همساز معماری که برای نمود، تهیه را ایران

 باید-خشک و گرم اقلیم در که گرفت نتیجه او .شد مطالعه مراکش در )2006 ( نجانسو وسیله به گرم خشک اقلیم
درهنگ  چنگ و سامفراهم آورد  شهر در را حرارتی آسایش شرایط بیشتر چه هر تا گیرد صورت فشرده شهری طراحی

 و انجام دادند ساختمان انرژی و معماری طراحی در اقلیمی عناصر از استفاده برای مهمی بررسیهای) 1997 ( گکن

 ایفک. دکردن توصیه انرژی ساختمان شبیه سازی و اقلیمی طراحیهای بهبود برای را محلی شرایط اقلیم از استفاده

 ریزیهای -برنامه در خورشیدی غیرفعال انرژی از بهینه استفاده برای مناسب و کلی اطالعات تهیه منظور به )2004(

 قبرس در نیکوزیا شهر برای اقلیمی را عناصر ساله 25 دوره ماهانی جدول از استفاده با ساختمان، طراحی و شهری
اطلس ) 2004(ن مورلون گالوز وهمکارا است کرده و ارائه محاسبه را طراحیپیش  استراتژیهای و داد قرار تحلیل مورد

 . سایش برای کنترل زیست اقلیم داخل ساختمان تهیه کردندآزیست اقلیم انسانی مکزیک را بر اساس تعیین منطقه 
  

   

این استان با حدود . چهارمین استان وسیع کشور است استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران واقع شده و

ی عرض  درجه 38تا  34و بین  شود یمدرصد از مساحت کشور ایران را شامل  7/7 ،کیلومتر مربع مساحت 600/127

ترکمنستان  استان خراسان رضوی با کشور .دی طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دار درجه 61تا  57شمالی و 

از شمال غربی به  ،کیلومتر مرز مشترک دارد و از جنوب به خراسان جنوبی 302کیلومتر و با کشور افغانستان  6/531

متر از سطح  1000ارتفاع متوسط استان خراسان . گردد یمخراسان شمالی و از غرب به استانهای سمنان و یزد محدود 

ا ارتفاع  باشد یمدریا  الود واقع در شمال نیشابور ب متر از سطح دریا و پست  3211که بلندترین نقطه آن در کوههای بین

ا ارتفاع  . تمتر از سطح دریا واقع شده اس 300ترین نقطه استان در شمال سرخس در حاشیه مرز ایران و ترکمنستان ب

شمال شرقی ایران  که در باشد یمو کوهستانها  ها گهجل، ها فالتراسان مجموعه ای از عوارض جغرافیایی مرکب از خ

قرار گرفته و عواملی مانند رشته کوههای مرتفع، مناطق پست کویری، دوری از دریا و هم چنین وزش بادهای مختلف، 

که معموالً دامنه تغییرات درجه حرارت از شمال به جنوب  یبه طورتنوع آب و هوایی را در استان بوجود آورده است، 

، یآشگر طوس. (ابدی یماستان زیاد و میزان بارندگی در مناطق مختلف متفاوت بوده و در جهت شمال به جنوب کاهش 

  ). 54ص  1382

اما تحت تأثیر عوامـل جغرافیـایی مختلـف از     رود یماستان خراسان رضوی از مناطق خشک و نیمه خشک کشور به شمار 

معتدل و نواحی کم ارتفـاع زمسـتانهای نسـبتا     یها تابستانسرد و  یها زمستاننواحی مرتفع  .تتنوع اقلیمی برخوردار اس
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عوامل مؤثر در تنوع اقلیمی استان خراسان رضوی عبارتنـد از عـرض جغرافیـایی     .دگرم و خشک دارن یها تابستانسرد و 

ـتان کـه بـه       تابش خورشید در نقاط مختلف استان، اختالف ارتفاع میان بلندترین و پست ی هیزاویا تفاوت  تـرین نقـاط اس

ـتان   .شوند یمآب و هوایی  ی عمدهو توده های هوایی متفاوت که سبب تغییرات  رسد یممتر  3000بیش از  در آسمان اس

توده هوای مرطـوب غربـی و    ،که توده های هوای سرد قطبی ردیگ یمخراسان رضوی چندین توده هوایی متفاوت شکل 

روزه نیز که در بعضی نواحی با گرد و غبـار   120بادهای  ،عالوه بر توده های هوا .اند جملهتوده هوای گرم و خشک از آن 

ـ از استان تأثیرمی گذارند و باعث افـزایش دمـا و خشـکی هـوا      همراه اند بر تغییرات جوی مناطقی ـین   .گردنـد  یم همچن

 فیزیوگرافی لحاظ از .دب و هوای استان مؤثرنوجود بیابان و دوری از دریا بر آ ها، کوهعوامل دیگری مانند جهت و امتداد 

 دشـتهای  رسـوبی،  دشـتهای  فوقـانی،  تراسهای و ها فالت ،ها تپه ،ها کوه اصلی شامل تیپ 12 به خراسان استان اراضی

ـ  دار، گریـزه  سـن  شـکل  بـادبزنی  واریـزه هـای   سـیالبی،  دشتهای شور، و پست ورودخانه ای، اراضی آبرفتی  باشـد  یم

  )1386.زاده یعسکر(

  
  یاستان خراسان رضو یشهرستانها ییایت جغرافینقشه موقع - 1 شکل
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رها وداده یتوسط متغ یاستان خراسان رضو یسه شهر مورد ییمایوکلیط بیو شرا یطیط محیشران مقاله یا در

ساله در سه  21 یآمارن دما و متوسط سرعت باد در دوره یانگیم ،متوسط حداکثر دما ،های اقلیمی متوسط حداقل دما

 یابیارز یبرا. ل قرار گرفته استیه وتحلیکشور مورد استفاده و تجز یاز سازمان هواشناس ،ت شبانه، روزانه و ماهانهیموقع

ست یاز شاخص ز یدار در سطح استان خراسان رضویتوسعه پا یدر راستا ینه انرژیش انسان به منظور مصرف بهیآسا

 به یمیب عناصر مختلف اقلیکه بر اساس ترککریب یمیست اقلیز ا استفاده از شاخصب. تکر استفاده شده اسیب یمیاقل

 یمیت اقلیش انسان دارند وضعیدر آسا ین کننده اییب دو عنصر دما و رطوبت هوا که نقش تعیترک خصوص

به صورت روش کار. میا کردهش را مشخص یط و منطقه آسایراو سپس ش هقرار داد یمنتخب را مورد بررس یستگاههایا

با نرم افزار  یستیش زیآسا یزمان یو پهنه بند یکتابخانه ا ،یمار، آیمطالعات اسناد یبر مبنا است و یکاربرد - یلیتحل

ARC GIS 9.3 باشد یم.  
  

ت برخوردار اس یار خوبیبس ییاز کارآ باشدکه یم یانسان یمایوکلیب یبررس یها روشاز  یکیکر یروش ب

ا رابطه در اقلیمی عناصر تمام میان در که این دلیل به روش این) 1383.یاور، دیشکرل(  انسانی بیوکلیمای ترکیب ب
فیقی که  با محیط کنندگی خنک قدرت لیذ رابطۀ رد. تاس تر مناسب و تر جامعاست  باد جریان و دما یها تیکم از تل

.است شده داده نشان ثانیه در مربع سانتیمتر در میکروکالری برحسب هوا دمای و بدن دمای بین اختالف به توجه

SecmcaltVCP /cm/)5/36()34/026/0( 2632/0 �����  

قدرت : Cp. سویسلس ةروزانه برحسب درج یمعدل دما: t   ،هیسرعت باد برحسب متر در ثان:V: در رابطه فوق   

متر مربع  یبر سانت یکروکالریبر حسب م و ؛هوا است یبدن و دما ین دمایط با توجه به اختالف بیمح یخنک کنندگ

باشد  20ش از یا بیو  5کمتر از  CPکر چنانچه مقدار یبر اساس شاخص ب ) 1389و همکاران، یقنبر. (ته اسیدر ثان

و در حالت  شود یمجاد یط نامطبوع ایاد شرایل درجه حرارت زیدر حالت اول به دل. وجود خواهد داشت ییمایوکلیفشار ب

 خنک قدرت درجات یکرب) 1383 یر، داویشکرل. (دیآ یمش بوجود یط عدم آسایط شرایل برودت محیدوم به دل
 است کرده ارائه - 1شمارۀ  جدول صورت به را انسان آسایش انسانی بیوکلیمای تحریک های وآستانه محیط کنندگی

 توان یم-2شماره جدول  صورت  به یطیش محیط آسایشرا یابیارز یکر را برایجه حاصل از شاخص بینت یبه طور کل

   .دکر انیب
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  کریب یانسان بر حسب بررس ییمایوکلیک بیتحر یآستانه ها-1 جدول

 یانسان ییمایوکلیط بیشرا یطیط محیشرا CP مقدار   گروه
A 5   -    0 ییمایو کلیفشار ب و نامطلوب یشرج ،گرم ،داغ 

B 
B1 10 -    5  ییمایو کلیش بیمحدوده آسا تحملگرم قابل 
B2 20   -  10 ییمایو کلیش بیمحدوده آسا م مطبوعیمال 

C 30 -  20 میمالک یتحر خنک 

D 
D1 40   -  30 دیمتوسط تا شدک یتحر فشار دهنده یسرد و کم 
D2 50   -  40 دهنده آزاربه طور متوسط  سرد یلیخ 
D3 60   -  50 دهنده آزارداً یشد فوق العاده سرد 

  )1389و همکاران، یقنبر(:مآخذ

 
  ن روشیم خاص ایکر و عالیشاخص ب یج کلینتا -2 دول شمارهج

 میعال ییمایوکلیط بیشرا CP   مقدار
 A )مرگ(نامطلوب  ییمایوکلیط بیشرا 10کمتر از 

 B یعیطب  مطلوب ییمایوکلیط بیشرا 20تا  10
 C )درس(نامطلوب  ییمایوکلیط بیشرا 30تا  20

 D )دسر یلیخ(نامطلوب  ییمایوکلیط بیشرا 30ش از یب
 ) 1383 یر، داویلشکر( :مآخذ

  

 یماهها یکر در سه حالت شب وروز و شبانه روز برایقوچان را با روش ب هستگایا یمیعناصر اقل یابیجه ارزینت

ور قوچان یمرداد وشهر یبق جدول مذکور شبهاط. تآمده اس-3 جدولساله مشخص در  21 یمختلف در دوره آمار

دا آزار دهنده یفوق العاده سرد و شد ها ماه یمشخص است ومابق D2 عالمتسرد بطور متوسط آزار دهنده است وبا  یلیخ

ن شهر یابهشت در یآبان وارد یوزهار. تسرد اس یلینامطلوب و خ یعنی. است ییمایوکلیش بیو خارج از محدوده آسا

ک یمعلوم است مهر وخرداد خنک و تحر D1 عالمتد است که با یک متوسط تا شدیفشاردهنده و تحر یسرد وکم

 تسرد و بطور متوسط آزار دهنده اس یلین خیفرورد. نامطلوب وسرد است ییمایوکلیط بیشرا یو دارا).C( تم اسیمال

)D2.(تاس یعیمطلوب طب ییمایکلویش بیم مطبوع ومحدوده آسایور مالیر، مرداد وشهریت )B2.(فوق العاده  ها ماه یو مابق

ر اساس ب. تمشخص اس D3با عالمت و. تو نامطلوب اس ییمایوکلیش بیدا آزار دهنده و خارج از محدوده آسایسرد وشد
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ک یفشار دهنده با تحر یور سرد وکمیر وشهریخرداد، ت یاههام ،ن در قوچانیانگیو م یه صورت شبانه روزب ،کریروش ب

سرد و بطور متوسط  یلیمهر خ).C( تم اسیک مالیمرداد خنک وتحر. مشخص است D1 عالمتد وبا یمتوسط تا شد

 تاس ییمایوکلیش بیدا آزار دهنده و خارج از محدوده آسایفوق العاده سرد وشد ها ماه یمابق و ؛)D2( هآزار دهند

)D3.(از سال  یمین شهر نیکه در ا رساند یممشخص شده  یماهانه در طول دوره آمار یها نیانگیم یبررس) کل فصل

دا آزار یشد یانسان یمایوکلیط بیط فوق العاده سرد و از نظر شراینطقه در شرام) تبهشین واردیزمستان و آذر و فرورد

 ستیبا یمسرد بر منطقه حاکم است و فقط مرداد ماه خنک است و  یطیط محیز شراین ها ماه یومابق. دهنده است

همساز با  یت اصول طراحیقابل به ذکر است که با رعا. ده شودیشیط اندیجهت گرم کردن مح یدات الزم وضروریتمه

رفه ص ینه مصرف انرژیفراهم شود وهم در زم یشتریش بیآسا ینه هایافت تا هم زمین مهم دست یبه ا توان یمم یاقل

 .دیبه عمل آ ییجو

  
در شهرستان ) هیمتر مربع در ثان یبر سانت یکرو کالریر حسب مب( رکیبه روش ب) CP زانیم( طیمح یدرجات قدرت سرد کنندگ -3جدول 

  قوچان
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بطور  ییمایو کلیب طیسرد و شرا یلیخ یطیط محین شهر از نظر شرایور در ایخرداد وشهر یماه ها یشبها

 یسرد و کم یطیط محیر ومرداد از نظر شرایت و ؛جدول مشخص شده است در D2متوسط آزار دهنده است و با عالمت 

از  ها ماه یومابق. معلوم شده است D1د است وبا عالمت یک متوسط تا شدیتحر ییمایوکلیط بیفشار دهنده و از نظر شرا

 در ومردایت یماهها یروزها).D3( باشد یمدا آزار دهنده یفوق العاده سرد و شد یانسان یمایوکلیوب یطیط محینظر شرا

)A (رویخرداد وشهر یماهها. حاکم است ییمایوکلیداغ، گرم ونامطلوب است و فشار ب )B1 ( گرم وقابل تحمل ومحدوده

 ییمایوکلیش بیمحدوده آسام ومطبوع و یمال) B2( ربهشت و مهیارد. است یعیو مطلوب طب تاس ییمایوکلیش بیآسا

است و ) D3(در روز  ها ماه یومابق. د استیک متوسط تا شدیفشار دهنده وتحر یرد وکمس (D1( نیآبان وفرورد .تاس

ر اساس روش ب. باشد یمش یدا آزار دهنده وخارج از آسایشد ییمایوکلیط بیفوق العاده سرد وشرا یطیط محیشرا یدارا

ط یم است و شرایک مالیتحر یور وخرداد خنک ودارایشهر یماهها ،ن در گنابادیانگیو م یه صورت شبانه روزب ،کریب

م ومطبوع و در محدوده یمال ییمایوکلیط بیاز نظر شرا) B2( در ومردایت).C( تنامطلوب سرد حاکم اس ییمایوکلیب

 یفشار دهنده و دارا یسرد وکم ییمایوکلیوب یطیط محیاز نظر شرا) D1( تبهشیمهر وارد. است ییمایوکلیش بیآسا

نامطلوب  ییمایوکلیط بیسرد بطور متوسط آزاردهنده و شرا یلین نظر خیاز ا) D2( نآبا. د استیک متوسط تا شدیتحر

 - 4 شمارهرجدول د. دش قرار داریواقع اند که خارج از محدوده آسا) D3(اهها در گروه  یومابق. سرد حاکم است یلیوخ

- 1389( هسال 21 یگناباد در دوره آمار یکر برایط بر حسب روش بیمح) یسرد کنندگ( یکنندگدرجات قدرت خننک 

  .شده است یابیمحاسبه وارز) 1368
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متر مربع در  یبر سانت یکرو کالریر حسب مب( رکیبه روش ب) CP زانیم( طیمح یدرجات قدرت سرد کنندگ -4جدول 

  در شهرستان گناباد) هیثان

 
ر اساس شاخص ب ساله 21دوره  یستگاه مشهد طیا یمیقلاعناصر  یابیجه ارزینت  - 5کر در جدول شماره یب

سرد  یلیخ یطیط محیشرا یاراد ،ستگاهین ایدر ا هه فصول در حالت شبانیکل ییمایوکلیط بیراش ،بر طبق آن. آمده است

بهمن و اسفند  ،یآذر، د یماهها ،روزانه مشهد ییمایوکلیط بیشرا. باشد یم D3و  D2و  D1تا سرد و فوق العاده سرد 

بارز است و  شود یمان ینما D3داً آزار دهنده که با نماد یشد ییمایوکلیط بیفوق العاده سرد و شرا یطیط محیشرا یدارا

ک یتحر ییمایوکلیط بیفشار دهنده و شرا یسرد و کم یلیسرد و خ یطیط محیشرا یبهشت و آبان دارایارد ،نیفرورد

م و یور و مرداد مالیخرداد، شهر یاههام. تمشخص اس D2و  D1د آزار دهنده همراه است و با عالمت یمتوسط تا شد

 یلو. تمشخص اس B2 و B1ش و با عالمت یمحدوده آسا ییمایوکلیط بیشرا یمطبوع و قابل تحمل است و دارا

. مشخص است  Aگرم و نامطلوب است و با عالمت  یطیط محیو شرا ییمایوکلیفشار ب ین شهر دارایرماه ایت یروزها

فوق العاده سرد  یطیط محیشرا یبهمن و اسفند دارا ،ید ،آذر ،ن، آبانیستگاه مشهد، فروردیانه ایماه ییمایوکلیط بیشرا
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کات یتحر یدارابهشت و خرداد و مهر یارد و ت؛مشخص اس D3داً آزار دهنده است و با عالمت یشد ییمایوکلیط بیو شرا

 یدارا و ؛ن شهر خنک استیور ایمرداد و شهر .تمشخص اس D2و  D1د و آزار دهنده است و با عالمت یمتوسط تا شد

م است و با یو مطبوع مال ییمایوکلیش بیر ماه محدوده آسایفقط ت و ؛مشخص است C عالمتم است و با یک مالیتحر

  .دهد یمرا نشان ستگاه ین ایبا ا یمطابقت کمتر لمد نیج ایان ذکر است نتایاش. تمشخص اس B2عالمت 

  

متر مربع در  یبر سانت یکرو کالریر حسب مب( رکیبه روش ب) CP زانیم( طیمح یدرجات قدرت سرد کنندگ   -5جدول 

  در شهرستان مشهد) هیثان
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 ییمایوکلیط بیا شرای Dدر محدوده شاخص  ها ستگاهیافصول زمستان و بهار در تمام  یها شبه یکل- 1

 یانسان یمایوکلیاستان تحت فشار ب یها شبن فصول ین اوقات و در این در ایسرد قرار دارند بنابرا یلینامطلوب خ

  .رسد یمبه نظر  یضرورزات الزم در مقابل سرما یجه فراهم کردن تجهید است درنتیمتوسط تا شد

نامطلوب  یمایوکلیط بیا شرای Dدر محدوده شاخص  ها ستگاهیاز و زمستان در تمام ییفصل پا یروزها - 2

 .باشد یمر ید متغیآن از کم تا شد یز شدت سرما و آزار دهندگییاما در فصل پا. سرد قرار دارند یلیخ

فصل تابستان و بهار درسطح ) یوزهار( هروزانت یدرموقع ییمایوکلیش بیمحدوده آسان مدل، یبا توجه به ا- 3

 ،ستگاه کاشمریا -وریشهر - مرداد –ر یت -خرداد یماهها ،ستگاه گلمکانیا. باشد یمن شرح یستگاه بدیک ایاستان به تفک

 - خرداد یماهها ،شابوریستگاه نیا-مهر - وریشهر -بهشتیارد یماهها ،ستگاه خوافیا - مهر -وریشهر –خرداد  یماهها

 –ر یت - خرداد یماهها ،هیدریستگاه تربت حیا - ور یشهر - مرداد - خرداد یماهها ،ستگاه مشهدیا - ور یشهر - مرداد

 - وریشهر –بهشت یارد یماهها ،ستگاه سرخسیا -مهر  - بهشتیارد یماهها ،ستگاه سبزواریا -ور یشهر - مرداد

در  ،ستگاه گنابادیا - وریمرداد وشهر ،ریت یماهها ،ستگاه قوچانیا -وریشهر - مرداد-خرداد یماهها ،ستگاه تربت جامیا

در حالت روزانه در کل  ها ماه یما بق و د؛ش و مطبوع هستنیط آسایشرا یور ومهر دارایخرداد، شهر ،بهشتیارد یماهها

  .باشد یمش یاستان خارج از آسا

ر و مرداد یت یدر سطح استان ماههان مدل، یبر اساس ا انهیماهت یدرموقع ییمایوکلیش بیمحدوده آسا - 4

 ییمایوکلیش بیر و مرداد کاشمر در محدوده آسایر ماه مشهد و خرداد و تیشهرستان سرخس و سبزوار و خواف و ت

ق یساکنان از طر یشتر برایش بیدات آسایو تمه باشند یمش یانه خارج از آسایدر حالت ماه ها ماه یهستند و ما بق

انجام  ستیبا یممناسب ساختمانها  یریوارها و جهت گیضخامت د – ها پنجرهاندازه و تعداد  –مناسب  یمصالح ساختمان

ش منازل در یاز به گرمایاستان و ن یسرد در اغلب شبها یلیسرد تا خ یانسان یمایوکلیط بیبا توجه به غلبه شرا. ردیپذ

 یرند و در کنار آن در ساخت و ساز هاآو یارزان و سالم و مطمئن رو یبه سوختها شود یمه یشتر سال توصیبخش ب

 ییت گرمایمناسب منازل، استفاده از مصالح با مقاومت و ظرف یریاز جمله جهت گ ها ساختمانمناسب  ید به طراحیجد

 .ره اقدام گرددیجهت بادها و غ ،د با توجه به جهت تابشیجد یمناسب بافت شهر یاد و طراحیز

  

   

ه ظهمانطور که مالح .دهد یمحاکم در فصل بهار را نشان  یانسان یمایوکلیبمحدوده  - 10 و - 6 و- 2اشکال شماره 

 یو فشارها ها تیمحدوددچار و  سرد یلیسرد و خ ییمایوکلیط بیکل استان شرا ،در فصل بهار حالت شبانه شود یم

از شهرستان خواف و  یاعظم یقسمتها ،ر فصل بهار حالت روزانهد. تمشخص اس Dدارد که با عالمت  ییمایوکلیب

مشخص  B است و با عالمت مطبوع ییمایوکلیط بیشرا یشهرستان سرخس دارا یباد و گوشه شرقیاز تا یبخش کوچک
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است و  Dط یاز قوچان در شرا یبزرگ شابور و بخشینالود و نیب ،چناران ،هیدریتربت ح ،مانیاز شهرستان فر یقاطن. تاس

از  یاست وفقط بخش بزرگ Dط یانه کل استان در شرایر فصل بهار حالت ماهد. درا دار  Cط یاستان شرا یما بق

ط یشرا - 11 و -7 و- 3شکال شماره ا. تنامطلوب سرد اس ییمایوکلیط بیشرا یو دارا Cشهرستان تربت جام در حالت 

 یدارال استان ک ،حالت روزانهدر  ییمایوکلیط بیشرافصل  نیا رد. دهد یمحاکم در فصل تابستان را نشان  ییمایوکلیب

استان و شهرستان قوچان و  یاست و فقط گوشه شرق مشخص B عالمتاست وبا  یعیمطلوب طب ییمایوکلیط بیشرا

ان ینما C عالمتنامطلوب سرد است وبا  ییمایوکلیط بیشرا یدارانالود و مشهدیچناران، ب یاز شهرستانها ییبخشها

ر ب ،انهیر فصل تابستان حالت ماهد. تواقع شده اس  Dدرگروه  یبه صورت نقطه ا ماز شهرستان تربت جا یاست وقسمت

 ،کاشمر ،از گناباد یاز شهرستان سبزوار و قسمت کوچک یحاکم است و فقط بخش اعظم C یمایوکلیط بیشراکل استان 

مشخص  A تگرم و با عالم یعینامطلوب طب ییمایوکلیط بیشرا یداراسرخس و درگز  یبردسکن و خواف و گوشه شرق

ط یانه بر کل استان شرایر فصل تابستان حالت ماهد. تحاکم اس Dط یمان و زاوه و چناران شرایر قوچان و فرد. باشد یم

D ط گروه یفقط در شهرستان تربت جام شراو  حاکم استA  )شکال ا. دت داریاکمح) مگر نامطلوب ییمایوکلیط بیراش

شبانه و  –ز در سه حالت روزانه ییفصل پا دهد یمز را نشان ییحاکم در فصل پا ییمایوکلیط بیشرا - 12 و- 8 و- 4شماره 

فصل حاکم در  ییمایوکلیط بیشرا - 13 و-9 و- 5 شمارهشکال ا. تحاکم اس) دیشد ییمایوکلیفشار ب(Dط یماهانه شرا

) D ( دیشد ییمایوکلیط فشار بیکل استان شراانه وروزانه بریاهم ،ن فصل در حالت شبانهیدر ا دهد یم را نشان نزمستا

. تکوتاه اس یدر خراسان رضو یمیش اقلیرات روزانه شاخص نشان داد طول دوره آساییتغ یالگو یبررس .حاکم است

ط فشار یز و زمستان شراییفصل پا یه ماههاینشان داد در کلانه صورت گرفت یاس ماهیکه در مق ییل فضایج تحلیتان

ش و یهمراه با آسا یک زندگیل به یاست که م یمیش اقلیت آسایفین کیکم تر یو دارا باشد یمحاکم  ییمایوکلیب

د یمساکن جد یو مصالح انتخاب یمعمار یمسکن و الگو یطراح یزیدر برنامه ر یستیسالم و پرنشاط با یطیداشتن مح

ستگاه یکه ایاست بطور در گذار منطقه عامل باین عامل تأثیمهم تر. ردیربط قرار گیدقت مورد توجه مسئوالن ذ به

سرد  ید حتماً جهت بادهایمساکن جد ین در طراحیبنابرا .دط نامطلوب سرد را در استان دارین شرایشتریقوچان ب

 .دریزمستانه مورد توجه قرار گ
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پهنه  - 2                 فصل بهار شکل –کر در طول روز یاستان بر اساس شاخص ب ییمایو کلیب یپهنه بند - 1شکل 

 فصل تابستان –در طول روز  کریب استان بر اساس شاخص ییمایو کلیب یبند

 
 
 

 
 
 

استان بر اساس  ییمایو کلیب یپهنه بند - 3شکل 

زییفصل پا –در طول روز  کریب شاخص

  

 استان بر اساس شاخص ییمایو کلیب یبندپهنه  - 4شکل 

فصل زمستان –در طول روز  کریب
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کر یاستان بر اساس شاخص ب ییمایو کلیب یپهنه بند - 5شکل 

فصل بهار –در طول شب 

 صاستان بر اساس شاخ ییمایو کلیب یپهنه بند - 6شکل 

فصل تابستان –در طول شب  رکیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کریب استان بر اساس شاخص ییمایو کلیب یپهنه بند - 7شکل 

                زییفصل پا –در طول شب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان بر اساس شاخص ییمایو کلیب یپهنه بند - 8شکل 

  فصل زمستان –در طول شب  کریب
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کر یب صاستان بر اساس شاخ ییمایو کلیب یپهنه بند - 9شکل 

  فصل بهار –در طول ماهانه 

 صاستان بر اساس شاخ ییمایو کلیب یبند پهنه -10شکل 

  فصل تابستان –در طول ماهانه  رکیب

  

 کریب استان بر اساس شاخص ییمایو کلیب یپهنه بند -11شکل 

  زییفصل پا –در طول ماهانه 

  

  

  

 استان بر اساس شاخص ییمایو کلیب یپهنه بند -12شکل 

  فصل زمستان –در طول ماهانه  کریب
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است که  ها دادهن یک بیستماتیوس یبیط ترکیش، شرایش از پینشان داد که ب یمیاقل یفاکتورها یج حاصل از بررسینتا

همساز با  یمرتبط با معمار یهایزیک منطقه جهت برنامه ریموجود  یها لیپتانسو ارائه  یعموم یهاین استراتژییدر تع

انه یماه یمیست اقلیز یل نقشه هایحلت. باشد یمت یانسان با اهم یستیش زیو آسا یت روانیش امنیم در جهت افزایاقل

سرد و آزار دهنده  ییمایوکلیط بیشرا یقسمت عمده استان دارا )هبهشت ماین و اردیروردف(سال  ینشان داد در ابتدا

سبزوار  -سرخس  یتابستانها یماهها یم و متوسط حاکم است و برخیک مالیر خرداد ماه در سطح استان تحرد. تاس

ز با ییدر زمستان و پا ها ماه یاست و ما بق ییمایوکلیش بیط و محدوده آسایشرا یخواف و کاشمر دارا –مشهد  –

به  یمیست اقلیز یها تیمحدود. دت داریداً آزار دهنده حاکمیشد یمایوکلیط بیسردتر شدن هوا در سطح استان شرا

ن فصل یا یدر ط .رسد یمن شکل خود ین و گسترده ترید تریسرد آزار دهنده در زمستان به شد یمایوکلیشکل فشار ب

 به نتایج. ردیگ یمداً آزار دهنده قرار یشد ییمایوکلیط بیفوق العاده سرد و شرا یطیط محیسطح کل استان در پهنه شرا
 مطبوعان شرایط تا مطبوع بیوکلیمایی ازشرایط گناباد در که دهد یمنشان بیکر اقلیمی زیست شاخص از آمده دست

بر . باشد یمم مطبوع یور مالیخرداد، مرداد و شهر ین مدل فقط ماههایو طبق ا ،شود یم شاهدهم) دفوق العاده سر(

در حالت سرد  ها ماهه یش واقع شده است و بقیدر منطقه آسا یقوچان فقط مرداد ماه تا حدود یکر برایج بیاساس نتا

خرداد،  یفقط ماهها در حالت روزانه در مشهد ییمایکلویط بیشرا .ش استیعدم آسا یودارا باشد یموفوق العاده سرد 

 B2 و B1ش و با عالمت یمحدوده آسا ییمایوکلیط بیشرا یم و مطبوع و قابل تحمل است و دارایور و مرداد مالیشهر

مشخص  B2م است و با عالمت یو مطبوع مال ییمایوکلیش بیمحدوده آسا ر ماهیفقط تودر حالت ماهانه . مشخص است

ه ا .تاس ط یدر صورت وزش باد ممکن است در شرا است یتر نییپاحداقل  یمعدل دما ینکه قوچان دارایبا توجه ب

قابل  تر، پررنگر استان یمناطق سردس ین مدل برایا یجوابده .ش شودیب و عدم آسایز واقع شود وباعث آسین یبحران

رات شاخص ییتغ دهد یمنشان  یمیست اقلیز یل پهنه هایتحل. است تا نقاط گرم استان تر کینزدت یتوجه تر و به واقع

زار آو  ییمایوکلیهمراه با فشار ب یپهنه ها یشرویو ارتفاع است چرا که بروز و پ ییایر عرض جغرافیشتر تحت تأثیب

ط گرم آزار دهنده درمناطق یو شرا باشند یمشتر یعرض باالتر و ارتفاع ب یاستان که دارا یدهنده سرد در مناطق شمال

 یجهت بادها ها آن یریو جهت گ ها پنجرهابعاد  یدر طراح شود یمه ین توصینابراب. دینما یماستان رخ  یپست و جنوب

 ییصرفه جو یشود تا در مصرف سوخت وانرژ یریجلوگ ها اطاقغالب زمستانه در نظرگرفته شده و از ورود آن به داخل 

 .گردد
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نه یق داد و با استفاده بهیط روز تطبیازها و شرایم را با نیاتخاذ شده در قد یتوان متدها یم یشرفت تکنولوژیامروزه با پ

مطالعه و شناسایی . همت گماشت یت شهریریدار و مدیو توسعه پا ستیط زیحفظ مح یپاک برا یها یو مؤثر از انرژ

 یها یژگیونهفته در  یها لیپتانسو  ها جاذبهو مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و نیز آگاهی از  ها تیمحدود

 یها یزیردر برنامه  ها آنمختلف سال به منظور لحاظ نمودن  یها فصلطبیعی و اقلیمی جغرافیای گسترده کشور در 

جه یتن .از اهمیت ویژه ای برخوردار است یت شهریریومد یشهر یزیو برنامه ر یطراحمختلف ملی و استانی، از جمله 

از  یرید و جلوگیاز خورش یریبا بهره گ توان یم، چون قوچان ر استانینقاط سردسدر ه ن است کیا مقالهن یا یینها

ش یبه گرما یکیمکان یها ستمیسبا حداقل استفاده از  یسوز و سرد زمستان یاتالف حرارت آن و مقابله با بادها

نماها،  یوارها، طراحیتوان با دقت در انتخاب مصالح، ضخامت د یم چون گناباد استانریگرمس نقاطدر  م ویساختمان برس

 یمطلوب در منطقه و طراح یگوناگون مسکن نسبت به جهت تابش آفتاب، توجه به بادها یفضاها یریگیجا یطراح

و حداکثر نور  ،داشت یمناسب یمیاقل یمعمار ی، طراحکنند یمت یهدا یداخل یرا به فضاها ها ین انرژیا که ییفضاها

ن فراهم یش ساکنین آسایو با هدف تام یعیه طبیه را در تابستان جهت استفاده از تهویآفتاب را در زمستان و حداکثر سا

ه اهداف پا یمن اصول مهم یااده کردن یوبا پآورد  ق با حداقل ین طریبدو  افتیدست  یطیست محیز یداریتوان عمالً ب

اطالعات متعدد  .ندگان برداشتیآ یست برایط زیدر جهت حفظ مح یتوان قدم یم یلیر فسیفناپذ یها یاستفاده از انرژ

شده است اطالعات مهم  یل سعیدر ذ .باشند یم یموجود بوده و قابل دسترس یمیاقل یدر مورد داده ها یشماریو ب

 داریبه منظور توسعه پا یمیهمساز با اقل یمعمار یدر راستا یو معمار یمیاقل یشنهادات خاص در ارتباط با داده هایوپ

  .مطرح گردد

 یو نوع و کاربردها ی، فراوانها آستانهر متوسط، یدر شکل مقاد یت شهریریو مد یزیجهت برنامه ر یمیاطالعات اقل* 

  .ه و آماده گرددیته ستیبا یمآنها  یاحتمال

را تحت  یمیاقل یاز در خصوص معماریه اطالعات مورد نیکل تواند ینمل درجه حرارت هوا یمنفرد از قب یپارامترها*

  .پوشش قرار دهد

ک یستماتیکپارچه و سیبه صورت  ستیبا یمگر یکدیبر  ها آنرات متقابل یو تاث ها دادهاز اطالعات و  یابیه ارزیکل*

  .ردیصورت پذ

ا نامساعد یط مساعد ین شرایین فاکتور در تعین و عمده تریبه عنوان مهم تر یط حرارتیاجزاء مختلف مربوط به شرا*

  .باشد یممطرح  یط جویبودن شرا

که نوع  ییهایزیژه در برنامه ریشتر به ویبا دقت ب یروشها یری، عالوه بر به کارگیمنطقه ا یزیدر امر برنامه ر* 

  . شتر عمل کردیاط بیدر آن نقش دارد با احت یم انسانیست اقلیز
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که  دهد یمن شاخص نشان یشده در رابطه با ا يپهنه بند ياستان و نقشه ها يهوا تروطوب رات دما وییحدود تغ*

لحاظ گردد تا  ياد به گونه یبا يش قراردارد و اصول معماریسال خارج از منطقه آسا ين استان در اکثر ماههایا يهوا

 ها طیمحن یا ،یداخل يش درجه حرارت فضایسرد سال با افزا يگرم سال با کاهش درجه حرارت و در ماهها يدر ماهها

  .نمود تر کینزدش یرا به آستانه آسا

ن یج اخذ شده درایز اهداف مورد نظر و نتایمطالعه و ن مورد منطقۀ دوازده ماه بیوکلیماي وضعیت شدن مشخص با*

ونیزتوسعۀ  جدید مناطق در بشر اسکان در روشن اندازي وچشم تصویر به رسیدن براي میکن یماطر نشان ، خقیتحق

 و پزشکی بهداشتی، هاي مینه، زيجهانگرد مسکن، ،معماري از جمله مختلف يها يزیر برنامه برايو  ها سکونتگاه
 تواند یمج ین نتایا ها شگاهیآسا ،ها مارستانیب مانند حساس واحدهاي براي احداث مناسب یابی مکان به مربوط مسائل

  .گیرد قرار برداري بهره مورد

دن به یرس يبرا ،ستیط زیمح یاز آلودگ يدار و عاریش پایک آسایبه  یابیو دست یمیاستفاده از عوامل و عناصر اقل

 يتهایدن به فعالیجهت نظم بخش تواند یمبه طور قطع  ین اطالعاتیبه چن یدسترس. است یمیش اقلیمحدوده آسا

باال  یبا استرس حرارت يانسان در شهرها در خالل دوره ها یحرارتش یو مسائل مربوط به آسا يوشهرساز يمعمار

ا یل درجه حرارت یاز قب یمیرات اقلییتغ ين اطالعات حاصله از مدلهایهمچن. ردیقرار گ يان شهریزیمورد توجه برنامه ر

جهت  یشیآسا) مناطق( يومکانها ها زمانم و شناخت یقلاهمساز با  يدر خصوص معمار اندتو یم ر پارامترهایسا

تا به سبب آن  .ردیبلند مدت مورد استفاده قرار گ ين برنامه هایدار و تدویتوسعه پا يدر راستا ياز اتالف انرژ يریجلوگ

نه به عمل یبه ییو مصالح صرفه جو يوهم در مصرف انرژ آورد یمن به ارمغان یساکن يشتر را برایش بیوآسا یهم راحت

و  شود یمگرفته  یطیست محیز يهایآلودگ يحفاظت شده و جلو یو ساختمان یعیاز منابع طب ها آنو به دنبال  دیآ یم

 .میابیدار است دست یدار به منظور توسعه پایپا يت شهریریو مد یدار و طراحیپا يده آل که همانا معماریبتوان به ا
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ش یوآسا یستیاکوتور يلهایشناخت پتانس. 1388.انتی، محمدلو آ یمصطف يد، جب یمضان، ره یمیابراه .١

ماره ، شاهواز یتاالب، دانشگاه آزاد اسالم یتخصص - یجله علمم. رکیبا روش ب یتاالب انزل یمیست اقلیز

 زییاول، پا

 55ص ، 54شماره وار یقم، ن یمیاقل یو طراح ها ساختمان یداخل يدر فضاها یش حرارتیآسا ،1383. آ يریام .٢

   75تا 

 مشهد يکاربرد یوهواشناس یمیقات اقلیاداره تحق و يخراسان رضو یاداره کل هواشناس .٣

، پیش بینی وقوع خشکسالی در استان خراسان و بهینه سازي الگوي کشت جهت 1382شادي،  ،آشگر طوسی .٤

 54، 1382اسفند  ،دانشگاه فردوسی ،ی ارشدسازگاري با آن، پایان نامه کارشناس

 دانشگاه تهران. رانیدر ا یاتیم حیاقال یبررس.1348.ح یثابت .٥

قات یفصلنامه تحق. ساختمان یحرارت يازهایز و نیتبر یم انسانیست اقلیز یابیارز. 1377. جهانبخش س .٦

  48، شماره یائیجغراف
 یو نواح ها ساختمانش یدر گرما يدیخورش ياستفاده از انرژ یابیارز. 1387.دوستمجهانبخش س، عدالت  .٧

 مستان، ز91، شماره یائیقات جغرافیصلنامه تحقف. نجایآذربا یمسکون

 قات ساختمان ومسکن، تهرانیمرکز تحق. ش در ساختمانیم وآسایاقل.1356.ج یاضیر .٨

ن، دانشگاه یسرزم ییایجغراف فصلنامه. النیسواحل گ یمیست اقلیز یشیآسا یشناخت نواح. 1385. ب یرمضان .٩

 هار، ب9شماره . یآزاد اسالم

االب ت) کیماتیوکلیب( یمیست اقلیش زیآسا یستیاکوتور يلهایشناخت پتانس. 1385. ب یرمضان .١٠

 و ، پاییز7ماره ، شيه ایا وتوسعه ناحیرشت فصلنامه جغراف اسالمی آزاد دانشگاه. با روش اوانز داکلوبه لنگرویک

 زمستان

 يدما يبابلسر با روشها يم گردشگریست اقلیز يل شاخصهایتحل. 1386.ه یمیب، ابراه یرمضان .١١

 هار وتابستان، ب6و  5ماره ، شیائیمجله علوم جغراف. کر واوانزی، بموثر

نقش آب (ت منابع و توسعه کشور یریدر مد ینو در کاربرد آب وهواشناس ینگرش. 1373.ب یجانیعل .١٢

 ، زمستان35ماره ، شیائیقات جغرافیفصلنامه تحق). مسکن یو هوا در طراح

در سطح استان خراسان  یطیمخاطرات مح ،ت بحرانیریمد يزیبرنامه ر.1386.س. هزاد يعسکر .١٣

دانشگاه آزاد . يئومورفولوژژ ،یعیطب يایارشد جغراف یان نامه کارشناسیاپ. یل وخشکسالیس يمطالعه مورد

  واحد مشهد یاسالم
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شهر سنندج با  يساختمانها يانطباق معمار یبررس 83. 1387.ح يا، لشکر ی، قرباناصلمفرج زاده  .١٤

 . 7، تابستان 2، شماره یصلنامه مدرس علوم انسانف. یآن به روش ماهان یمیست اقلیط زیشرا

در شهر الر با توجه به  یش انسانیآسا یابیبر ارز ینگرش. 1389.غ ی، صادقمیفیعفع،  يقنبر .١٥

  زمستان  10شماره . یعیطب يایفصلنامه جغراف .یمیست اقلیز يشاخصها

شماره  ییایقات جغرافیفصلنامه تحق ،رانیا یم انسانیست اقلیز ةه نقشیو ته یبررس. 1372.میانیکاو .١٦

 بهار  -28

 تهران .شهرسازي و مسکن زارتو. نمسکو  اقلیمی طراحی راهنماي يپهنه بند. 1367.م ییکسما .١٧

 دانشگاه اصفهان. نشر خاک .يم ومعماریاقل. 1382.م ییکسما .١٨

. کریبه روش ب یجان غربیاستان آذربا یانسان ییمایوکلیط بیل شرایتحل.  1383.ر يرح، داو يلشکر .١٩

 53-34ص  3ن شماره یسرزم ییایفصلنامه جغراف

 انسان مطالعۀ آسایش ارزیابی بر مؤثر اقلیمی زیست يها شاخص. 1387.ع يدیع، سح يمحمد .٢٠

  پاییز 47 مارۀ، ششناسی محیط مجلۀ. قم شهر : موردي

ف مختل یمیط اقلیانسان در شرا یزان راحتیم یبررس. 1387.س ایهر یجنون، مناظم السادات م .٢١
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