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چکيده
استان چهارمحال  اقليم  بررسي سيماي کلي زيست  مقاله،  اين  هدف کلي 
وبختياري و چگونگي تأثيرگذاري پارامترهاي اقليمي بر آسايش و راحتي انسان 
شهرسازي،  زمينه هاي  از  بسياري  در  فوق،  عامل  مي باشد.  ترجونگ  روش  به 
اين  به  توجه  با  باشد.  داشته  کاربرد  مي تواند  و...  توريسم  معماري،  پزشکي، 
هدف، با استفاده از روش پهنه بندي ترجونگ و با بکارگيري پارامترهاي دما، 
رطوبت نسبي، ساعات آفتابي و باد در 8 ايستگاه سينوپتيکي و کليماتولوژي طي 
دوره آماري 50 ساله )2007-1958(  نسبت به تهيه نقشه هاي پهنه بندي زيست 
نقشه های مذکور روش  به  برای دستيابی  اقدام گرديد.  ماهانه  مقياس  در  اقليم 
بافرينگ  ترجونگ، نرم افزارهاي آماری -گرافيکی، گراديان ارتفاعي و به ويژه 
نرم افزارهای Arcgis.9.2 و Autocad map به کار گرفته شد. تحليل داده ها در دوره 
آشکار  را  بختياري  و  چهارمحال  استان  ماهانه  اقليم  زيست  مذکور،گروه های 
ساخت. بدين ترتيب که ماه فوريه به دليل حاکميت عوامل اقليمی بيرونی فقط 
يک ناحيه زيست اقليم )K2(در سراسر استان محسوس است، درماه آوريل تأثير 
ماه هاي  ودر   )C2،M3،W4( بيوکليمايی  تيپ  ،سه  محلی  و  بيرونی  عوامل  توأم 
می آورد.  وجود  به  را   )H5،W4(بيوکليما نوع  دو  محلی  عوامل  تأثير  تابستاني 
و  استان چهارمحال  در  ماهانه  بيوکليمای  ماه دسامبر  در  مؤثر،  تغيير عوامل  با 
بختياری مجدداً به يک نوع يعني بيوکليمایK2 )بسيار خنک همراه با شب های 

سرد3-/2-( باز مي گردد.

استان  اقليم،  زيست  پهنه بندي  راحتي،  ضريب  ترجونگ،  کليدي:  واژه هاي 
چهارمحال وبختياري، بيوکليماي ماهانه.

مقدمه
هواشناسي  نام  به  زنده  موجودات  روي  بر  اقليم  تأثير  ي  مطالعه  علم 
از آنجايي که تمام  ناميده مي شود و  اقليم(  اقليم شناسي حياتي )زيست  و 
قرار  اقليمي  و  جّوي  عوامل  تأثير  مراحل،تحت  تمام  در  بشر  فعاليت هاي 
دارد و برنامه ريزي در زندگي روزمره، بدون در نظر گرفتن دامنه ي تأثيرات 
عوامل جّوي و اقليم به گونه اي انتزاعي ميسر نمي باشد، در نتيجه مطالعه تأثير 
وضعيت جّوي بر روي زندگي، آسايش و اعمال و رفتار انسان در قالب يکي 
بررسي  و  مطالعه  مورد  انساني  اقليم  نام زيست  از شاخه هاي علمي تحت 

قرار مي گيرد. با بررسي پهنه بندي زيست اقليم مي توان به نوعي تعادل در 
عناصر اقليمي به منظور ايجاد محيطي همراه با آسايش انسان دست يافت 
که انسان مي تواند با شرايط نسبتًا مطلوب، زمينه را براي انجام فعاليت هاي 
معيشتي و زيستي خود فراهم نمايد. بدين سان مقوله آسايش براي استمرار 
فعاليت انسان و تکامل جسمي و روحي او، مقوله اي بسيار مهم و قابل اعتناء 

جلوه مي نمايد.
تأثير  چگونگي  و  منطقه  اقليم  کلي  سيماي  بررسي  مقاله،  اين  هدف 
ترجونگ  روش  به  انسان  راحتي  و  آسايش  بر  اقليمي  پارامترهاي  گذاري 
مي باشد که اين عامل مي تواند در بسياري از زمينه هاي شهرسازي، پزشکي، 

معماري، توريسم و.....کاربرد فراوان داشته باشد.

پيشينه تحقيق
زيست-اقليمي  نمودار  يک   1963 سال  در  که  بود  کسي  اولين  اولگي 
آورد  بر  جهت  هوايي  و  آب  داده هاي  اساس  بر  نمودار  اين  نمود.  ارائه 
براي  گرديد.  تدوين  ساختمان  طراحي  و  انسان  حرارتي  آسايش  نيازهاي 
از دو عنصر آب و هوايي يعني رطوبت نسبي و دما  اولگي  نمودار  ترسيم  
استفاده مي شود و دامنه ي راحتي انسان بر روي نمودار توسط منطقه خط چين 

مشخص مي گردد.
ودر  اصالح شد  محققان جديدتر  توسط  بعدها  اقليمي  زيست  نمودار 
نمونه  عنوان  به  گرفت.  قرار  اولگي  نمودار  به  نسبت  پيشرفته تري  سطح 
جيوني )1976( نمودار بهتري ارائه نمود که در آن به جاي استفاده از دماي 
محيط بيرون بر روي نمودار از دماي داخل ساختمان ها بهره گيري شده است.
نمود.  اشاره  جديدتري  تحقيقات  به  مي توان  نيز  اخير  سال هاي  در 
را  انسانی مکزيک  اقليم  اطلس زيست  ديويد مورلون و همکاران )2004( 
اقليم شناسی سراسر مکزيک در  آمارايستگاه های  از اطالعات و  استفاده  با 
دوره آماری )1991-1980( مورد مطالعه قرار دادند. اساس تعريف و تعيين 
 )Auliciems( منطقه آسايش در اين مطالعه، معادله پيشنهادی توسط آليسمز
به همراه چارت زيست اقليمی اولگی و دياگرام گيونی برای کنترل زيست 
برای   )Fanger(فنگر معادله  از  است.همچنين  بوده  ساختمان  داخل  اقليم 
شرايط  فوق،  مطالعه  در  برده اند.  سود  آسايش  منطقه  تعيين  و  تشخيص 
متوسط دما و رطوبت نسبی ساالنه، متوسط حداقل و حداکثر ساالنه و نيز 

پهنه بندي بيوكليمايي ماهانه استان چهارمحال و بختياري 
دکتر هوشمند عطايي

استاديار دانشگاه پيام نور 
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متوسط شرايط 12 ماه سال به صورت جداگانه مورد تحليل قرار گرفته و سه 
محدوده زيست اقليمی سرد، آسايش و گرم برای هرکدام تشخيص داده شد 

و نقشه های آنها ترسيم گرديد.
در  گنجي  محمدحسن  توسط  هوايي  و  آب  طبقه بندي  نيز  ايران  در 
سال 1334 انجام گرفت که احمد حسين عدل )1339( تغييراتي در نقشه 
تقسيمات اقليمي گنجي داده و به عنوان نقشه بيوکليماتيک ايران آن را به ثبت 
رساند. کسمايي )1363( با استفاده از جداول بيوکليماي ساختماني از روش 
گيوني استفاده کرده و رامشت )1367(در مقاله اي با عنوان انسان و تغييرات 
اقليمي نقش آب و هوا را در تندرستي انسان بررسي کرده است.کاوياني نيز 
اقليم  از نظر زيست  ايران را  از روش ترجونگ،  استفاده  با  در سال 1371 
درياي خزر  براي شهرهاي جنوبي  را  راحتي  نموده و ضريب  تقسيم بندي 
بدست آورد. عليجانی )1374(در کتاب آب و هوای ايران به بررسی عوامل 
بيرونی و محلی مؤثر بر اقليم ايران پرداخته است. در مباحثی از اين تحقيق به 
رابطه بين پارامترهای اقليمی با شرايط زيستی ايران اشاره شده است.عطايي 
اقليم  مقاله اي تحت عنوان تجزيه وتحليل زيست  و بساط زاده)1387( در 
فصلي استان چهارمحال و بختياري نواحي زيست اقليم فصلي اين استان را 

شناسايي و بررسي نموده اند.

داده ها و روش ها
در  آفتابي  و ساعات  باد  نسبي،  دما، رطوبت  داده هاي  بررسي،  اين  در 
مقياس ماهانه ،فصلي و ساالنه براي 8 ايستگاه هواشناسي سينوپتيک به مدت 
50 سال )طي دوره آماري 2007-1957( جمع آوري و مورد ارزيابي قرار 
)ميانگين  حرارت  درجه  مقادير  شامل  شده  گرفته  بکار  .مشاهدات  گرفت 
حداکثرها(،  و  حداقل ها  نسبي)ميانگين  حداکثرها(،رطوبت  و  حداقل ها 
داده هاي متوسط سرعت باد به متر بر ثانيه و ساعات آفتابي )ممکن و واقعي( 
مي باشد.اين آمارها که توسط سازمان هواشناسي استان چهارمحال و بختياري 
تهيه شد، ابتدا به محيط نرم افزار Excell و Splus منتقل و بعد از تجزيه و 
به روش  داده ها، ضرايب راحتي و ضرايب خنک کنندگي  بر روي  تحليل 
 Autocad Map نرم افزاري  برنامه هاي  طريق  از  و  آمده  بدست  ترجونگ 
ژئورفرنس و پهنه بندی شده و خروجی در نرم افزار Arcview به کار گرفته 

و به نقشه تبديل شده است.

روش ترجونگ
روش ترجونگ برترين روش در تعيين بيوکليماي انساني مناطق است 
و براساس استفاده از دو ضريب راحتي و ضريب خنک کنندگي مي باشد. 
»ترجونگ )1966( اين روش را برای تقسيم بندی بيوکليمای اياالت متحده 
تقسيم بندي ها،   به ساير  نسبت  اين روش  امتياز  است.  کرده  استفاده  امريکا 
بکارگيري کليه فاکتورهاي مهم ازجمله دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و 

باد مي باشد«. )کاويانی،87،1372(
به منظور بررسي وضعيت بيوکليماي انساني و شرايط آسايش ابتدا به 

تعيين ضريب راحتي مي پردازيم:
براي بدست آوردن آن، ابتدا حداکثر دماي روزانه ماه و ميانگين حداقل 

و حداکثر رطوبت  ماه  روزانه  دماي  و حداقل  روز  براي  را  نسبي  رطوبت 
نسبي را براي شب در نظر مي گيريم و از تالقي اين دو طبق نگاره شماره 
)1(ضريب راحتي را براي روزو شب بدست مي آوريم. با استفاده از جدول 
شماره )1( نيز احساس غالب ضريب راحتي روز و شب را بدست مي آوريم. 

نگاره )1(: محدوده ضرايب راحتي، بر حسب بررسي ترجونگ
فصلنامه  ايران،  انسانی  اقليم  زيست  تهيه ی  و  بررسی  محمدرضا،  مأخذ:کاويانی، 

جغرافيايی،شماره28،بهار1372،ص 89.

که  است  مربوط  باد  کنندگی  خنک  تأثير  تعيين  به  ضريب،  دومين 
اصطالحًا Wind-Chill گفته می شود. 

که »اولين باردر سال 1939 به وسيله پاول سايپل Paul.siple عنوان شد 
و از آن زمان تاکنون يکي از پارامترهاي مهم ارزيابي اقليم حياتي محسوب 
در  کالري  کيلو  حسب  بر  انرژي  دفع  ميزان  معرف  اصطالح  اين  مي شود. 
از سطح يک مترمربع بدن و تحت شرايط متعارف )عدم  طي يک ساعت 
فعاليت بدني و دماي عادي پوست يعني 33 درجه سانتيگراد يا 91/4درجه 

فارنهايت( مي باشد.
براي محاسبه آن از فرمول زير استفاده مي کنيم« )کاوياني ، 1372،92(.

 

که در آن H مقداردفع انرژی بر حسب کيلوکالری در مترمربع و طی يک 
ساعت می باشد.V معرف سرعت باد بر حسب متر بر ثانيه وT معدل دما بر 

حسب درجه سانتيگراد است. 

موقعيت جغرافيايي استان چهارمحال و بختياري 
نظر  از  16533کيلومترمربع  مساحت  با  بختياري  و  چهارمحال  استان 
 49 رياضي  موقعيت  داراي  و  است  کشور  استان  دومين  و  بيست  وسعت 
درجه و 28دقيقه طول شرقي و 31درجه و 9دقيقه تا 32درجه و 48 دقيقه 

عرض شمالي مي باشد.
طول مرزي اين استان از طرف شمال به استان اصفهان و شهر داران، از 
شرق به شهرهاي نجف آباد، شهرضا، لنجان و سميرم منتهي مي گردد.از طرف 
جنوب به استان کهگيلويه و بويراحمد و از سمت غرب به استان خوزستان، 
حوالي شوشتر و دزفول يعني منتهي اليه خاک بختياري ختم مي گردد و از 
طبق  استان  مي شود.جمعيت  محدود  لرستان  استان  به  غربي  شمال  طرف 
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اين جمعيت 414000  از  که  رسيده  نفر  به 854000  سال 1385  سرشماري 
نفر را جمعيت روستايي و 442000 نفر را جمعيت شهري تشکيل مي دهد. 
رشد متوسط ساالنه جمعيت استان طي  سال هاي )1375-1365( حدود 8/1 % 
بوده که اين نرخ در سال هاي )1385-1375( به حدود 2/1% کاهش يافته 
است«)سازمان مديريت و برنامه ريزی استان چهارمحال و بختياری،1387،ص6(

بحث:
 بيوکليماي ماهانه استان چهارمحال و بختياری:

- ژانويه )11 دی تا 11بهمن(
در اين ماه، دو تيپ بيوکليما در استان شکل گرفته که شاملK2 و CD1 می -

باشد. 1ـ بيوکليمای K2 )روزهای بسيارخنک همراه با شب های سرد 3-/2-( 
که تمامی مناطق استان را پوشش می دهد به جز شمال غربی )منطقه کوهرنگ(. 
فقط شمال غربی  که  )روزها و شب های سرد 3-/3-(   CD1 بيوکليمای  2ـ 
استان )کوهرنگ( را شامل می شود. در اين ماه از سال تأثير باد در روز برای 
تمامی مناطق خنک بوده و اما در شب در مناطقی همچون پل زمانخان لردگان 

ـ شهرکرد بسيار خنک و در بقيه ايستگاه ها با باد سرد توأم می باشد.

- فوريه )12بهمن تا 9 اسفند(
 ،)K2(در اين ماه فقط يک تيپ زيست اقليمی در استان به چشم می خورد

که   )-2/-3 سرد  شب های  با  همراه  خنک  بسيار  )روزهای   K2 بيوکليمای 
تمامی مناطق استان را شامل می  شود. در حالی که تأثير باد در اين ماه در 
بخش های استان متفاوت است. يعنی در مناطقی همچون شهرکرد باد خنک 
در روز و شب ها باد بسيار خنک می وزد، در لردگان و پل زمانخان تأثير باد 
هر روز مطبوع و در شب بسيار خنک و در بقيه ايستگاه های استان در روز 

باد خنک و در شب باد سرد اثرات خود را به جا می گذارد.

- مارس )10 اسفند تا 11 فروردين(
 دو تيپ بيوکليمايي در اين ماه به چشم می خورد )K1, K2(1ـ بيوکليمای 
K2 )روزهای بسيار خنک همراه با شب های سرد 3-/2-( که تمامی مناطق 

به جز لردگان را پوشش می دهد. 2ـ بيوکليمای K1 )روز و شب بسيار خنک 
2-/2-( که اين نوع بيوکليما در اين ماه منحصر به لردگان می باشد.روزها 
تأثير باد در پل زمانخان با احساسی مطبوع و دلپذير همراه است و در بقيه 
نقاط استان با باد خنک توأم است. شب ها در امام قيس بروجن آورگان وزش 

باد سرد و در بقيه نقاط استان باد بسيار خنک می وزد.

- آوريل )12فروردين تا 11 ارديبهشت( 
 K1 بيوکليمای  1ـ  می شود.  شامل  را  ماه  اين  در   K1،C2،M3 محدوده   
قيس  امام  آورگان،  بروجن،  کوهرنگ،   )-2/-2 خنک  بسيار  شب  و  )روز 
همراه  خنک  )روزهای   C2 بيوکليمای  می شود.2ـ  شامل  را  زمانخان  پل  و 

جدول )1( مفاهیم سمبل ها و عالئم چارت ضريب راحتي روزبه شب برحسب بررسي ترجونگ
سمبل           گروه                   احساس غالب سمبل           گروه            احساس غالب    سمبل              گروه               احساس غالب

EH1            +3/+2b        بسيارداغ/فوق العاده داغ
EH2            +3/+2a           داغ/ فوق العاده داغ
EH3             +3/ +1          گرم/ فوق العاده داغ

 EH4             +3 / 0         مطبوع/ فوق العاده داغ
 EH5              +3/ 1         خنک/ فوق العاده داغ

      
 S1            +2b/+2b           بسيارداغ /بسيارداغ

S2             +2b/+2a              داغ/بسيارداغ
S3              +2b /+1              گرم/بسيارداغ

S4               +2b / 0             مطبوع/بسيارداغ
S5               +2b /-1            خنک/بسيارداغ

H1             +2a/+2a                  داغ/داغ
H2              +2a /+1                 گرم/داغ

H3               +2a / 0                 مطبوع/داغ
H4               +2a /-1                 خنک/داغ

H5               +2a /-2              بسيارخنک/داغ

W1                 +1/+1                گرم/گرم
W2                 +1 / 0                مطبوع/گرم

W3                +1 /-1               خنک /گرم
W4                 +1 /-2            بسيارخنک /گرم

W5                 +1 /-3               سرد/گرم

M1             0/0              مطبوع/مطبوع         
M2            0/-1              خنک/مطبوع         

M3            0/-2            بسيارخنک/مطبوع         
M4            0/-3                 سرد/مطبوع         
M5            0/-4              بسيارسرد/مطبوع         

C1           -1/-1                   خنک/خنک
C2           -1/-2             بسيارخنک/خنک
C3           -1/-3                     سرد/خنک
C4           -1/-4               بسيارسرد/خنک

C5           -1/-5             فوق العاده سرد/خنک 

K1           -2/-2              بسيارخنک/بسيارخنک
K2           -2/-3                سرد/بسيارخنک

K3           -2/-4              بسيارسرد/بسيارخنک 
K4           -2/-5          فوق العاده سرد/بسيارخنک  

K5           -2/-6             ماوراءسرد/بسيارخنک

CD1        -3/-3                    سرد/سرد
CD2        -3/-4                بسيارسرد/سرد

CD3        -3/-5              فوق العاده سرد/سرد 
CD4        -3/-6                ماوراء سرد/سرد 

   _                               _                    
 

VC1       - 4/- 4               بسيارسرد/بسيارسرد
VC2         4/- 5            فوق العاده سرد/بسيارسرد

VC3       - 4/- 6               ماوراءسرد/بسيارسرد
_                            _               _  
_                            _               _  

EC1        -5/-5          فوق العاده سرد/فوق العاده سرد  
 EC2       -5/-6            ماوراءسرد/فوق العاده سرد             

_                            _               _  
_                            _               _  
_                            _               _  

 

UC1       -6/- 6               ماوراءسرد/ ماوراءسرد
                                   _                            _               _  

_                            _               _  
_                            _               _  
_                            _               _  

_                            _                _ 
_                             _               _ 
_                             _               _ 
_                             _               _ 

مأخذ:کاويانی،محمدرضا،بررسی و تهيه ی زيست اقليم انسانی ايران،فصلنامه جغرافيايی،شماره28،بهار1372،ص 91
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می باشد.3ـ  دزک  شهرکرد،  شامل  که   )-1/-2 خنک  بسيار  شب های  با 
بيوکليمای M3 )روزهای مطبوع همراه با شب های بسيار خنک )2-/0( که 
اين نوع بيوکليما در لردگان وجود دارد. تأثير خنک کنندگی باد در اين ماه 
از سال متفاوت می باشد؛ روزها در کوهرنگ، آورگان، امام قيس خنک در 
باد مطبوع ودلپذير می وزد و در شهرکرد، پل زمانخان و  بروجن و دزک 
لردگان باد اثر خنثی )نه گرم، نه سرد( دارد  و  در شب های اين ماه تأثير باد 

در لردگان خنک در بقيه ايستگاه ها بسيار خنک می باشد.

- می )11 ارديبهشت تا 10 خرداد(
 سه نوع تيپ اقليمی C2،M3،W4 در اين ماه به چشم می خورد:

1ـ بيوکليمای C2 )خنک همراه با شب های بسيار خنک( که فقط شمال غربی 
استان را شامل می شود)کوهرنگ(.2- بيوکليمای M3 )مطبوع همراه با شب های 
بسيار خنک( که تمامی ايستگاه ها را به جز لردگان و کوهرنگ را شامل می شود. 
3ـ بيوکليمای W4 )مطبوع و شب های بسيار خنک( که منحصر به لردگان است.

تأثير باد در اين ماه در لردگان و بروجن گرم و در بقيه نقاط معمولی )نه گرم و 
نه سرد( می باشد و شب ها تأثير باد در تمامی نقاط خنک تا بسيار خنک است. 

 - ژوئن )11خرداد تا9تير(
در اين ماه از سال سه اقليمH5-W4-M3  ديده می شود.1ـ بيوکليمای  M3 )مطبوع 
همراه با شب های بسيار خنک 2-/0( کوهرنگ، آورگان دارای اين تيپ اقليمی 
می باشند. 2ـ بيوکليمای W4 )گرم همراه با شب های بسيارخنک 2-/1+( مناطقی 

همچون بروجن، شهرکرد، امام قيس دزک و پل زمانخان را شامل می شود.
 3ـ بيوکليمای H5 )داغ همراه با شب های بسيارخنک 2a/-2+( که بخش جنوبی 
استان )لردگان( را شامل می شود. اين مناطق در طول روز گرم بوده که در شهرکرد 
و پل زمانخان باعث تراکم گرما روی پوست بدن شده و در لردگان اين گرما بسيار 

نامطبوع تر می شود اما در شب وزش باد و دمای مناطق خنک می باشد.

- ژوئيه )10تير تا 9 مرداد(
 )H4-H5-W4( :در اين ماه از سال 3 محدوده بيوکليمايی در استان وجود دارد
1ـ بيوکليمای W4 )گرم همراه با شب های بسيار خنک 2-/1+( بخش هايی از 
شمال غربی )کوهرنگ(، شرق استان )بروجن، آورگان، امام قيس و ( دزک را 
 )+2 a /-2 داغ همراه با شب های بسيار خنک( H5 شامل می شود.2ـ بيوکليمای
شمال شرق استان چهارمحال و بختياری از محله شهرکرد، پل زمانخان را شامل 
می شود.3ـ بيوکليمای H4 )داغ همراه با شب های خنک 2a/-1+( اين بيوکليما 
منحصر به جنوب استان )لردگان( می باشد. تأثير باد در طول روز با احساس گرما 
روی پوست همراه است که در لردگان و پل زمانخان اين گرما نامطبوع تر است.

 
- آگوست )10 مرداد تا 9 شهريور(

  W41ـ بيوکليمای )H5W4( در اين ماه هر نوع بيوکليما مشاهده می شود 
)گرم همراه با شب های خنک 1-/1+( که شامل مناطقی همچون کوهرنگ، 
شهرکرد، دزک، امام قيس، آورگان و بروجن است.2ـ بيوکليمای H5 )داغ همراه 
با شب های بسيار خنک 2a/-2+( شامل مناطقی همچون لردگان، پل زمانخان 
می باشد. تأثير باد در طول روز در آورگان با باد گرم روزانه و در بقيه نقاط با 
احساس گرما روی پوست همراه است که در لردگان و پل زمانخان اين گرما 
نامطبوع تر احساس می شود و هر شب در تمامی مناطق استان، در اين ماه باد 

خنک می وزد.
   

- سپتامبر )10 شهريور تا 8 مهر(
بيوکليمای 1ـ   )W4وM3( می شود  ديده  اقليمی  دو محدوده  ماه  اين  در 

M3 )مطبوع همراه با شب های بسيار خنک 2-/0( که شامل مناطقی همچون 

 W4 بيوکليمای  2ـ  می شود.  و دزک  قيس  امام  آورگان،  بروجن،  کوهرنگ، 
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شهرکرد،  لردگان،   )+1/-2 خنک  بسيار  شب های  با  همراه  گرم  )روزهای 
بروجن،  مناطقی همچون  در  سال  از  ماه  اين  در  باد  می باشد.  زمانخان  پل 
زمانخان  پل  و  در شهرکرد  است.  گرم  قيس دزک  امام  آورگان،  کوهرنگ، 
گرما بر روی پوست احساس می شود و اما در لردگان باد با گرمای بسيار 

نامطبوعی می وزد. در کليه نقاط استان شب هنگام باد خنک می وزد.

- اکتبر )9مهرتا 9 آبان(
       )C2،M3( می خورد  چشم  به  استان  در  بيوکليما  نوع  دو  ماه  اين  در 
مناطقی   )-1/-2 خنک  بسيار  شب های  با  همراه  )خنک   C2 1-بيوکليمای 
نوع  اين  دارای  سال  از  ماه  اين  در  آورگان  و  بروجن  کوهرنگ،  همچون 
بسيار خنک   با شب های  همراه  )مطبوع   M3می باشند.2-بيوکليمای بيوکليما 

2-/0(  لردگان، شهرکرد، امام قيس، دزک، پل زمانخان را شامل می شود.
اثر باد در مناطقی همچون بروجن،آورگان، امام قيس، دزک و کوهرنگ 
اما در لردگان،  در اين ماه، روزها معمولی و شب ها بسيار خنک می باشد. 

شهرکرد و پل زمانخان، روزها گرم و شب ها خنک است.

- نوامبر)10 آبان تا 9 آذر(
در اين ماه از سال سه نوع تيپ اقليمی ديده می شود )C2،C3،K2(بيوکليمای
K2 )بسيارخنک همراه با شب های سرد3-/2-( که تمامی مناطق استان به جز 

پل زمانخان و لردگان را شامل می شود. بيوکليمای C3)خنک همراه با شب های 
بسيار خنک 3-/1-( تنها شمال شرقی استان )پل زمانخان( را شامل می شود. 
بيوکليمای C2 )خنک همراه با شب های بسيار خنک 2-/1-( منحصر به جنوب 
استان )لردگان( می باشد. بادها در اين ماه از تنوع بيش تری برخوردار است. 
روزها در کوهرنگ، بروجن و آورگان خنک و شب ها بسيار خنک می باشد و 
در امام قيس و شهرکرد و دزک، روزها بادهای مطبوع و دلپذير می وزد. شب 
در امام قيس باد سرد و در شهرکرد و دزک شبانه باد بسيار خنک می وزد و اما 

در لردگان و پل زمانخان روزها باد معمولی و شب ها باد خنک می وزد.

- دسامبر)10 آذرتا 10 دی(
در اين ماه يک نوع بيوکليما در استان چهارمحال و بختياری مشاهده می شود 
تمامی  که  با شب های سرد3-/2-(  همراه  )بسيار خنک   K2 بيوکليمای   .)K2(

ايستگاه ها را شامل می شود. باد در تمامی مناطق استان چهارمحال و بختياری روزها 
خنک )در لردگان و پل زمانخان روزها مطبوع می وزد( و شب ها به جز شهرکرد 
و لردگان و پل زمانخان که بسيار خنک می وزد در بقيه نقاط شبانه باد سرد می وزد.

نتيجه گيري
در اين بررسي از آمار 50 ساله ي 8 ايستگاه سينوپتيکي و کليماتولوژي 
استفاده شد. و پارامترهاي دما، رطوبت نسبي، سرعت باد و ساعات آفتابي به 
منظور تعيين ضريب راحتي و ضريب خنک کنندگي باد، براي ماه هاي سال 
مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان می دهد که عوامل 
پهنه های  شکل گيری  بر  سال  مختلف  ماه هاي  در  بيرونی  عوامل  و  محلی 
زيست اقليم استان چهارمحال و بختياری تأثير يکسان ندارند. به طوری که 

درماه فوريه که گردش عمومی جّو و اثر اقليمی همسايگان بر عوامل محلی 
غلبه دارد تنها يک تيپ بيوکليمايی يعنی روزهای بسيار خنک همراه با شب 
باجابجايی مراکز فشار و  های سرد در منطقه ديده می شود. درماه آوريل 
تأثير توأم عوامل محلی و بيرونی شاهد شکل گيری سه نوع تيپ بيوکليمايی 
مطبوع  استان، هوای  در شمال غربی  با شب های سرد  يعنی خنک همراه 
آورگان  و  بروجن،شهرکرد،دزک  مناطق  در  بسيار خنک  با شب های  همراه 
و هوای نسبتًا گرم با شب های بسيار خنک در جنوب استان می باشيم. در 
ماه هاي تابستاني تأثير عوامل محلی باعث پيدايش دو نوع بيوکليما در منطقه 
می گردد، روزهای گرم با شب های بسيارخنک و هوای داغ با شب های خنک 
که در تمامی مناطق استان اين هوای گرم احساس می شود. اما در لردگان 
و پل زمانخان اين گرما نامطبوع تر و آزاردهنده تر می باشد. درماه نوامبر نيز 
با  همراه  هوای خنک  با شب های سرد،  بسيارخنک  اقليم،  زيست  نوع  سه 
شب های بسيارخنک و هوای خنک با شب های سرد مشاهده می گردد. اما 
به  دارد.  حاکميت  منطقه  بر  بيوکليما  نوع  يک  فقط  مجدداً  دسامبر  ماه  در 
طور کلی اگر بخواهيم از لحاظ ضريب راحتی و ضريب خنک کنندگی باد، 
قيس،  امام  کنيم،  گروه بندی  ماهانه  ميانگين  براساس  را  استان  ايستگاه های 
بروجن، دزک و شهرکرد در يک گروه )C2/-a4( قرار می گيرند، کوهرنگ و 
آورگان در يک گروه زيست اقليمی ) C2 /-b3 ( و پل زمانخان و لردگان نيز 

در يک گروه بيوکليمايی )M3( قرار می گيرند.
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