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عباسعلی آروين اسپنانی
مهران حيدری

رتبهبندیشهرهابراساسضريبسختیآبوهوا

مطالعهموردی:استانچهارمحالوبختياری
تاریخ دریافت مقاله19/40/40 :

تاریخ پذیرش مقاله19/40/91 :

چکيده
شرایط نامناسب اقليمی محدودیت کار و فعاليت را در پی دارد .از این رو بهکارگيری صحيح ضریب سختیی ب
برای شهروا و مناطق بد ب

و وخ ا

و و ا ،میت اند به اخیصاص بهينه ب دجه ،حق ق و دسیمزد با ت جه به شرایط اقليمی منجخر

گردد .در این پژووش شهروای اسیان چهارمحال و بتیياری بر اساس ضریب ستیی ب

و و ا با بهرهگيری از تکنيخ -

وای  GISرتبهبندی شدند .برای این منظ ر بر اساس دادهوای ماوانه  99ایسیگاه منیتب اسیان ،شاخص فشار عصخبی در
یاخیهوایی با ت ان تفکي

 914میر محاسبه و نقشهوای وم ارزش شاخص فشار عصبی ماوانه بخه تفکيخ

در دو فصخ

سرد و گرم ترسيم گردید .سپس مقدار این شاخص بر اساس م قعيت شهروا از روی نقشه اسیتراج و شخهروای اسخیان
چهارمحال و بتیياری از  9تا  91در دو فص گرم و سرد رتبهبندی شدند .نیایج ایخن تحقيخق نشخان داد شخاخص فشخار
عصبی در ترکيب با تکني

 GISمیت اند مبنای اعطای ضریب ستیی ب

و و ا برای ور نقطه دلت اه م رد اسیفاده قخرار

گيرد .بررسی ميانگين شاخص فشار عصبی  91شهر اسیان نشان داد نه تنها تعداد ماهوخای سخرد در اسخیان چهارمحخال و
بتیياری بيشتر است ،بلکه شدت سرما نيز در وشت ماه فص سرد ،بسيار بيشتر از شدت گرما در چهار ماه فص گخرم

اسیادیار و عض ويات علمی دانشگاه پيام ن ر -9کارشناس اداره ک و اشناسی اسیان چهارمحال و بتیياری.
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فصلنامهی علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی

سال چهاردهم ،شمارهی 48

است .بر اساس ميانگين ساالنه شاخص فشار عصبی ،شهروای بلداجی ،نافچ و چلگرد در فصخ سخرد و شخهروای مخال
خليفه و لردگان در فص گرم سال به ترتيب سردترین و گرمترین شهروای اسیان وسیند.
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کليد واژهها :شاخص فشار عصبی ،اسیان چهارمحال و بتیياری ،درونیابی ،رتبهبندی.

