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  شرايط آب و هوائي استان يزد 

شرايط آب و هوائي بشدت خشك و كويري بر اين استان حكمفرماست، نزوالت انك جوي 

همراه با تبخير بسيار شديد، رطوبت نسبي ناچيز توأم با گرماي زياد و نوسانات شديد درجه 

ان حرارت بر آن شدند تا استان يزد را به بصورت يكي از شديدترين مناطق كويري جه

  درآورند.

. آب و هوائي فالت مركزي ايران استاوضاع آب و هوايي استان يزد تابع سيستم كلي شرايط 

باضافه اينكه شرايط محلي دگرگونيهائي را در آن نيز ايجاد نموده است بعنوان نمونه وجود 

شمال غربي را  –جنوب شرقي به شمال  –بخصوص دو رشته كوهستان موازي هم از جنوب 

كر كرد كه دو كانال نسبتاً عميق بااختالف ارتفاع تا سه هزار متري را در بين خود بوجود بايد ذ

آورده اند . تنها ارتفاعات شيركوه توانستند تا شعاع نسبتاً وسيعي منطقه را تحت تأثير عوامل 

مثبت خود قرار دهند همينطور وجود كويرهاي نمك و شنزارها و زمين هاي وسيع لخت و 

ماً بر شدت درجه خشكي و نتيجتاً تشديد شرايط كويري مي افزايند. ميزان بارندگي عريان مسل

  در استان يزد متفاوت است.

البته همراه با   ميلي متر در سال بالغ ميگردد، 50در خود يزد ميزان باران ساليانه بطور متوسط 

تقليل يافته بود ميلي متر  30ميزان آن به كمتر از  1359نوسانات شديد، بطوريكه در سال 

) توزيع بارندگي در استان به اين صورت مي باشد كه ميزان آن در شمال و (جدول ضميمه

ميلي متر در سال مي رسد.  40) كم و بطور متوسط حتي به كفه ها شرق و نقاط كويري استان (
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جنوب غربي ميزان آن افزايش يافته و در ارتفاعات شيركوه حتي  –در حاليكه بطرف جنوب 

ميلي البته مساحت بسيار كوچكي هم مي رسند بطور كلي ميزان نزوالت  2550به بيش از 

  .ميلي متر بالغ مي گردد 80تا  60 جوي در سطح استان يزد بطور متوسط

بهار است كه طبق معمول فالت ايران از پاييز شروع  ريزش اكثر نزوالت جوي در زمستان و

ساعت   24درصد باران ساليانه در  50شد كه حتي مي شود، شدت ريزش مي تواند در حدي با

  هم بشدت متغير و نامنظم مي باشد.  ببارد، بنابراين نه تنها ميزان باران كم است بلكه تقسيم آن

  منحني رابطه بين ارتفاع و ميزان نزوالت جوي ساليانه نقاط مختلف استان يزد
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  سه حوزه جغرافيايي استان يزد نسبت تقريبي تبخير به باران ساليانه در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متغير بودن نزوالت جوي استان يزد را در ارتباط با شرايط محلي مي توان از ارتفاعات شيركوه 

ميلي متر شروع و در  250تا كوير نمك اردكان به طور روشن مالحظه نمود كه با بيش از 

  ميلي متر مي رسد. 50تا  40كان به ارد –دشت وسيع يزد 
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تا اواخر بهار در استان يزد بيشتر به ارتفاعات شيركوه مربوط مي گردد كه حتي  فريزش بر 

طور در  نيز در پناهگاه هاي مرتبع باقي مانده هاي برق در سطح زمين ديده مي شود همين

هاي طبيعي در مساحت كوچك نيز وجود دارند. در  ارتفاعات شيركوه در پناهگاه ها، يخچال

زش برق مي تواند در حدي باشد كه بسته شدن جاده هاي اصلي كه از فصل زمستان ري

ارتفاعات شيركوه مي گذرند سبب شوند مسلماً وجود ريزش برق زمستان در ارتفاعات است 

كه سفره هاي آب زير زميني مي توانند در سال تغذيه شده و دشتهاي وسيع كويري و بشدت 

ازند نوسانات درجه حرارت در زمستان و تشنه مربوط به بركه ها را تا حدي مشروب س

 20تابستان و حتي رد شب و روز بسيار شديد است درجه حرارت ماكزيمم و  مينيمم بين 

درجه سانتيگرادباالي صفر نوسان مي كنند. درجه حرارت  46درجه سانتيگراد زير صفر تا 

  درجه سانتيگراد بالغ مي گردد. 20تا  18متوسط ساليانه حدود 

درجه سانتيگراد زير  16درجه سانتيگراد و مينيمم تا  5/45درجه حرارت در يزد به  ماكزيمم

صفر مي رسد كه سردترين ماه دي تا بهمن گرمترين هم تير ماه مي باشد بخصوص كه از 

شمال شرق شروع مي شود كه بيش از بيش  –خرداد ماه وزش باد هاي گرم كويري از شرق 

استان يزد داراي تابستاني نسبتاً طوالني است  ي افزايند معموالًبر شدت گرما در فصل تابستان م

ادامه مي يابد در عين اينكه روزهاي گرمي در يك پريود طوالني  هو گرماي هوا تا اواخر مهرما

بر استان يزد حكمفرماست اغلب شبهاي آن خنك مي باشد در فصل تابستان در كفه ها گرما 

در ارتفاعات شيركوه بهترين مناطق ييالقي واقع شده اند.  گرم و آزار دهنده است در حاليكه
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در خود يزد چند بار در زمستان برق مي بارد كه البته مقدار آن چندان قابل مالحظه نيست. 

درصد بالغ مي گردد كه حداكثر آن  30تا  25رطوبت نسبي ساالنه استان بطور متوسط حدود 

  درصد)  12تا  10و حداقل در تيرماه (حدود درصد) 70تا 65در ديماه حدود  در زمستان (

درصد نوسان كند.  10تا  10مي باشد بنابراين ميزان رطوبت نسبي ساليانه مي تواند بين 

درحاليكه اختالف رطوبت نسبي ساليانه در نقاط مختلف استان بر خالف نزوالت جوي 

باال بوده بطوريكه حتي در چندان قابل مالحظه نيست ميزان تبخير ساليانه در استان يزد بسيار 

تا  2500برابر نزوالت جوي نيز برسد ميزان تبخير ساليانه بطور متوسط  70كفه ها مي تواند به 

  ميلي متر بالغ مي شود  3500
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  مقايسه دياگرام آب و هوايي (نسبت باران به تبخير ساليانه) استان يزد با مناطق كويري تا استپ جنگلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قسيمات آب و هوائي مناطق استيپ تا كوير روسيه شوروي را بر اساس تبخير و باران ساليانه ت

نشان مي دهد كه استان يزد در مقام مقايسه با مناطق خشك و كويري روسيه قرار گرفته است 

   .دراين ترسيم نشان مي دهد كه چه شرايط سخت كويري در استان يزد وجود دا

ايسه ارقام آب و هوائي مناطق نيمه خشك تا كوير با ارقام مربوط در جداول ضميمه جهت مق 

كه بر اساس دياگرم ساده آب و هوائي تهيه  12به استان يزد نيز آورده شده است ترسيم شماره 
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گرديد نشان مي دهد كه فقط در بعضي از نقاط استان با مثال  منطقه ييالقي شيركوه  يك يا دو 

عنوان پريود مرطوب ساليانه قلمداد نمود آنهم مربوط به سردترين ماه از سال را مي توان به 

  ماه سال كه ميزان تبخير به حداقل مي رسد محدود مي گردد.

) است كه برحسب ميلي متر سطح آزاد آباندازه گيري تبخير از طريق تشتك تبخير ( 

و مينيمم دي است  گيرد. ماكزيممم تبخير در تير يا مرداد ماه كنترل روزانه انجام ميبصورت 

ميلي متر بالغ  2ميلي متر و مينيمم تا  30كه ماكزيمم روزانه مي تواند تا تا بهمن ماه مي باشد 

  تبخير با افزايش ارتفاع منطقه كاهش و بعكس در كفه ها ميزان آن به ماكزيمم  گردد معموالً

ميلي متر برآورده  2000ميلي متر در ارتفاعات شيركوه تا  400مي رسد بطوريكه در كفه ها تا 

    .شده است

   .وزش باد در استان يزد به علت لخت بودن دشتها و كوهستانها با شدت در جريان است

روزهاي طوفاني فراوان چون ساير نقاط فالت مركزي ايران رايج و تعداد روزهاي طوفاني در  

طوفانهاي شني از  روز در سال برسد فراوانترين 60تا  40اردكان مي تواند به  –دشت يزد 

اسفند ماه شروع و تا خردادماه ادامه و گاهي ميتواند تا مرداد نيز ادامه يابد بايد گفت آرامترين 

پريود سال پايين و ناآرامترين آن بهار مي باشد سرعت باد به صورت طوفانهاي سهمگين شني 

ر در ساعت برسد و كيلومت 90، ميتواند تا در حالت مرگبار و خوفناك فرو بردكه منطقه را 

كيلومتر نيز ثبت گرديده است جهت وزش باد غالب در فصول گرما اغلب  120حتي در يزد تا 

  جنوب غربي است. –شمال شرقي و در پريودهاي سرد جنوب  –از شمال 
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البته در بركه هاي استان بندرت ماه مرطوبي در سال مشاهده مي شود در هر حال همانطور كه 

هاي مرطوب كه شامل مناطق بسيار محدودي از استان مي شود چندان با اهميت  اشاره شد ماه

و قابل مالحظه نيست؛ اين حالت از طريق كنترل پريودي رطوبت ذخيره خاك مورد تأييد 

  است.

  دياگرام آب و هوايي نقاط مختلف استان يزد براي تعيين ماه هاي هوميده احتمالي (ميانگين هفت تا ده ساله)
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تقسيمات آب و هوائي براي استان يزد با استفاده از تقسيمات متداول بصورت پيشنهاد ارائه  

  گرديده است. اين تقسيمات به صورت سه حوزه آب و هوائي بشرح زير است:

  براي مناطق كوهستاني مرتفع   )نيمه كويري (استپ، نيمه خشك علف كوتاه –سرد و خشك-1

  ) براي مناطق كوهستاني تا نيمه كوهستاني ك تا كامالًخشككويري (استپ خش –خشك -2

  اي يا دشتهاي كويري استان  ويري براي حوزه جلگهك  شديداً  –گرم و خشك -3

يك از حوزه ها قسمتي اصلي استان داراي شرايط آب و هوائي شديد  با توجه به مساحت هر 

اً كويري تا كويري است كويري است بطور خالصه شرايط آب و هوائي استان يزد شديد

شرايط كلي استان از طريق نمودار ارزيابي منابع آبي مشتركاً با شرايط آب و هوائي آورده شد  

اين نمودار تقسيمات آب و هوائي استان را با ميزان  و در صد مساحت و ارقام و آمار آب و 

  ي استان نيز هوائي بيان نموده ودر حقيقت خالصه اي از اوضاع كلي شرايط آب و هوائ

مي باشد كه بطور پيشنهادي ارائه شده است در حاليكه دانشمندان بهره برداري كشاورزي را از 

ميلي متر نزوالت جوي به پايين بدون تأمين آب مقرون به صرفه نمي دانند، مي توان  300

قضاوت كرد، منطقه اي كه نزوالت جوي آن حتي به مركز از 
5

  مناسب پيشنهادي  حد 1

قابل بحث مي تواند باشد با  فعاليت كشاورزي امكان پذير ويا اصوالًمي رسد تا چه حد  

ميلي متر در سال منطقه كويري  است اصوالً در تحت  125رسيدن نزوالت جوي به حدود 

چنين شرايطي بيولژي يا بهتر گياه براي ادامه حيات خود در برابر كم آبي و خشكي شديد 

ور به ايجاد دگرگونيهائي فراوان بيولوژيكي مي گردد تا به اين طريق بتواند در برابر شرايط مجب
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در  سخت و خشن طبيعت ايستادگي و برشد بسيار ضعيف و ناچيز خود ادامه دهند مسلماً

 60شرياط آب و هوايي استان يزد با ميانگين باران ساليانه كوچكتر از صد ميلي متر حتي تا 

  .ي نيز بشدت مورد سئوال خواهد بودكمتر ، مرتع و مرتع داري و باالخره دامدار ميلي متر و

  ستم سكونت روستائي در استان يزد  رابطه شرايط مرفولوژيكي با سي

  پراكندگي جمعيت روستائي و فعاليت آنها تابع شرايط مورفولوژي منطقـه كـويري اسـتان يـزد     

عوامل كويري جهت ادامه حيات سيسـتم حفـاظتي   مي باشد كه خود بهترين نمونه در مقابله با 

در مقابل عوامل نا مساعد جوي و باالخره ايجاد فضاي سبز شهري و غيـره را كـه مربـوط بـه     

عصر حاضر است ارتباطي با منظور ما نداشته و خود بحثي جداگانه در حفـظ يـا عـدم حفـظ     

بحث سه منطقـه كلـي قابـل    تعادل طبيعي منابع كويري خواهد بود. در ارتباط با موضوع مورد 

  تشخيص است:  

  نقاط كوهستاني : -1

  اين منطقه كه اغلب حالت صخره اي را داشته و فعاليت روستايي فقط به نقاطي كه 

چشمه هاي كراستي يا آثاري از آب در داخل تنگه ها يـا البـه الي صـخره هـا باشـد متمركـز       

كم و اغلب به باغـات ميـوه بسـيار     است، معذالك فعاليت زندگي روستائي در اين نقاط بسيار

پراكنده و حتي در مقياس چند درصد متر مربع محدود مي گردد. در ايـن نقـاط بايـد حـداكثر     

استفاده محل كه آثار آنها هنوز باقي است اقدام نمود كه مهمترين اين گياهان پسـته وحشـي و   
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ت هاي روستايي و جـذب  بادام كوهي مي باشند. بهر حال اين مناطق كوهستاني از لحاظ فعالي

  روستائيان داراي اهميت چنداني نيست.  

  نقاط نيمه كوهستاني و دامنه كوه ها:   -2

اين منطقه در مقايسه به نقاط كوهستاني و مدخل بركه ها، قديمي ترين و مناسب ترين شرايط 

را براي جذب انسان هاي كوير نشين داراست. از لحاظ آب و هوا تـا حـدي مناسـب و منـابع     

آبي اصلي كويري در اين منطقه  واقع شده، قشر خاكي مسـتعدتر و بـاالخره سيسـتم آبيـابي و     

آبرساني كهن و مناسب براي كوير در اين منطقه ديده مي شـود. ايـن منطقـه همچنـين اغلـب      

بصورت پناهگاهي است كه آبادي هاي كـويري را در برابـر صـوانح طبيعـي حـاكم بـر كـوير        

هاي سهمگين شني و غيره تا حدي حفظ نمايد، آثار كهن تمـدن  همچون خشك سالي، طوفان 

بشري در همين نقاط مالحظه مي گردد، در هر حال زندگي روستائي كوير با كلمه سنت هـاي  

قرون گذشته تا كنون را بايد در اين مناطق جويا شد. البته اغلب شهرهاي استان يزد هم اغلـب  

  حدوده واقع شده اند.  با امكانات و تجهيزات جديد نيز در اين م

  دشت هاي استپي كامالً خشك كويري:   -3

گيرند كه يا بصـورت شـنزار، ريگـزار و نمكـزار كـامالً       زمين هاي مسطح وسيعي را در بر مي

عقيم مي باشند يا اينكه در حالت مناسبتر داراي قابليت زراعي ناچيز و پوشش گياهي كـويري  

بر مي گيرد. در نقاط نزديك به قسمت مركزي بركه هـا   (بوته و خار) بسيار ضعيفي، آنها را در

كه قنوات توانسته باشند از دل دشـت هـاي    فعاليت انساني در گذشته كم بوده مگر در مواردي
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كويري آب را به قسمت مركزي بركه ها آنهم در تحت شرايط خاصـي انتقـال داده باشـند كـه     

ه است. در اين دشت ها حركت شن روان و البته باز هم پناهگاه هاي ارتفاعات استفاده مي شد

ظهور گاه گاهي طوفان هاي سهمگين شني، زندگي روستائي كوير نشين كناره بركه ها را تا دم 

نابودي تهديد مي كنند. مدفون ساختن روستاها و پر نمودن قنوات و نابود كـردن زمـين هـاي    

  ان ديده مي شوند.  زراعي از طريق شنو خاكروان هنوز هم در اين مناطق بطور فراو

نمودار فرضي از چگونگي گسترش دامنه كويري در ارتباط با فعاليت تخريبي انسان در از بين بردن 

  قرن قبل تا عصر حاضر 20پوشش گياهي از حدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

سايت مورد نظر واقع در بلوار دانشجو است كه در قسمت بر بلوار واقع شده است از ميدان 

مي  متر فاصله دارد دسترسي اصلي اين سايت از همان بلوار دانشجو 700 امام حسين تقريباً

باشد و دسترسي فرعي اين سايت از همان بن بستي است كه دقيقاً كنار سايت قرار دارد كه در 

  قسمت چپ سايت قرار دارد.

نسبت به بلوار عرض سايت موازي با طول بلوار است و  از نظر موقعيت قرارگيري سايت

. فاصله سايت تا مركز متر است 75و طول آن  m60بلوار عرض آن  يت عمودطول سا

  كه پهلوي سايت است. ي همان عرض بنبستي است شهيد صدوقي فقط به اندازه عالي آموزش

چپ سايت قرار دارد و خوابگاه مركزي و سلف دانشجويان اين  مركز آموزش عالي در قسمت

در قسمت راست سايت  پشت سايت قرار دارد. مركز در انتهاي همان بن بست و در قسمت

شركت داده پردازي ايران مركز يزد قرار دارد در روبروي سايت و آن طرف بلوار هتل 

. در كل در سه طرف غرب، جنوب و شرق فضاي خالي است و جهانگردي يزد قرار دارد

  قسمت روبرو به بلوار دانشجو ختم مي شود.

  

  

  

  

 


