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چکیده

آگاهي از آسايش اقلیمي ،نقش مهمي را در زندگي انسان و فعالیتهاي او بازي ميکند .وضعیت سالمتي انسانها،
گردشگري ،تفريح و ورزش در ارتباط مستقیم با آسايش اقلیمي هر مکان است .اين پژوهش با هدف شناخت
وضعیت آسايش اقلیمي ايستگاه اصفهان انجام شد .میزان آسايش اقلیمي اين ايستگاه با استفاده از دادههاي روزانه
متغیرهاي اقلیمي و شاخصهاي دماي موثر استاندارد(* )SETو دماي معادل فیزيولوژيک( )PETتحلیل شد .نتايج
اين پژوهش نشان داد که بر اساس شاخص * ،SETايستگاه اصفهان در ماههاي فروردين ،ارديبهشت و مهر و بر
اساس شاخص  PETنیز ماههاي فرودين ،مهر و ارديبهشت به ترتیب باالترين میزان آسايش اقلیمي را دارند .به طور
کلي بر اساس شاخص * 11 ،SETدرصد و بر اساس شاخص  9 ،PETدرصد از روزهاي سال از وضعیت مطلوب
اقلیمي برخوردارند.

واژگان کلیدی :دماي موثر استاندارد ،دماي معادل فیزيولوژيک ،آسايش اقلیمي ،اصفهان.
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مقدمه

هوا و اقلیم مهمترين عوامل کنترل کننده فعالیت روزانه و طوالني مدد زنددگي مدا
هستند .از زمان پیدايش انسان بر روي کره خاکي ،آب و هوا در زنددگي او مدوثر بدوده
است .تغییرا بارندگي ،تابش پرتو خورشدید و پارامترهداي ملتلدي ديگدر اقلیمدي ،بدا
قدر هر چه بیشتر بدر زنددگي انسدان حکومدت کدرده اسدت بده نحدوي کده از همدان
روزگاران نلست همیشه شداهد و ندا ر تغییدرا آب و هدوا بدوده و ايدن عوامدل روش
زندگي او را تعیین کرده است .امروزه که تمدن بشري مراحل ملتلي پیشرفت خدود را
طي کرده است ،اثرهاي آب و هوا بر زندگي بشر نه تنها کم نشده است ،بلکه بدا توسدعه
تمدن اهمیت و ارزش بیشتري يافته است(محمدي .)1385،1 ،از مهدمتدرين عدواملي کده
ميتواند آسايش و سالمتي انسانها را تحت تأثیر قرار دهد ،شرايط آب و هوايي اسدت.
امروزه مطالعه تأثیر وضعیت جوي بر روي زندگي ،سالمتي ،آسايش و رفتدار انسداني در
قالب يکي از شاخههاي علمي با عنوان زيست اقلیم انساني مطالعه و بررسي ميشدود(بییر
و هیگینزترجمه بحريني و کريمي .)1381 ،منظور از شرايط آسايش ،مجموعده شدرايطي
است که از نظر حرارتي حداقل براي  80درصد از افراد مناسب باشد يا به عبار ديگدر
انسان در آن شرايط احساس سرما و احساس گرمدا نکندد .در چندین شدرايطي اسدت کده
ارگانیسم انساني ميتواند بیالن حرارتي خود را به بهترين شکل موجود حفظ کند ،بدون
اينکه دچار کمبود ،يا مازاد انرژي شود (محمدي و سعیدي .)73 ،1387 ،در شکلگیري
شرايط آسايش انسان از ديد اقلیمي چهار عنصر اقلیمي شامل دما ،رطوبت ،بداد و تدابش
نقش عمده دارند .در بین اين عناصر اقلیمي دمدا و رطوبدت تدأثیر بیشدتري در سدالمت و
راحتي انسان دارند و به اين دلیل بیشتر شاخصها و مدلهاي سنجش آسدايش انسدان بدر
پايه اين دو عنصر استوارند(جهانبلش .)1 ،1383 ،در حال حاضر مطالعا زيست اقلدیم
انساني به عنوان پايه و اساس بسیاري از برنامهريزيهاي عمران ناحیهاي بده خصدود در
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زمینه مسائل شهري و سکونتگاهي قرار گرفته و نتدايج حاصدل از آن در اسدکان بشدر در
مناطق جديد و نیز توسعه سکونتگاههاي موجود بهرهبرداري ميشود(جهانبلش.)1384 ،
به منظور محاسبه محدودههاي آسايش حرارتي کوششهاي زيادي صور

گرفته

است ،ترجونگ ،)1966(1با استفاده از دو ضريب راحتدي و خندک کننددگي بده تقسدیم
بندي نواحي زيست اقلیمدي ايداال متحدده آمريکدا پرداخدت .گیدوني ،)1976(2نمدودار
زيست اقلیمي کاملتري از نمودار اولگي ارائه داد کده در آن از دمداي سداختمانهدا بده
جاي دماي محیط بیروني استفاده شده بود .تامسون و پدري ،)1977(3در کتدابي بدا عندوان
آب و هواشناسي کاربردي ،بلشي از کتاب خود را به بررسي شرايط آسايش و راحتدي
انسان اختصاد داده و ضريب محاسباتي ملتلي دانشمندان ديگر را بررسي نمودند.
تدام ،)1983( 4جددولي ارائده داد کده در آن شداخصهداي رطدوبتي و شداخصهداي
حرارتي را با هم جمع نمود و در آن با توجه به رطوبدت هدوا سدطوس آسدايش را درجده
بندي نمود .بر اساس اين درجهبندي دماي هواي زير  29درجه را محدوده عدم آسايش
و از  30 -34را محدوده خطر جدي براي سالمتي معرفي نمدود .مداتزارکی  ،)2001(5بدا
استفاده از نرم افزار  RayManدادههداي سدال  1991تدا  2000را بدراي  201ايسدتگاه در
مجارستان مورد مطالعه قرار داد .ايشان در اين مطالعه عناصدر حدرار  ،رطوبدت نسدبي،
پوشش ابر و سرعت باد را بررسي نموده و از شاخص دماي معادل فیزيولوژيدک()PET
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براي بررسي آسايش اقلیمي در اين ايستگاه استفاده نمدود .عدالوه بدراين نقشده آسدايش
اقلیمددي ايددن مندداطق را ترسددیم نمددود .تورسددون7و همکدداران ( ،)2003بددا اسددتفاده از
شاخص PETاثر محیط حرارتي بر میزان استفاده مردم از فضاي پارک شهري گداتبر

1. Terjong
2. Givoni
3. Thompson and Perry
4. Thom
5- Matzarakis
6. Physiologic Equevalant Temperature
7. Thorsson
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سوئد را مورد مطالعه قرار دادند .آنها بدا اسدتفاده از ايدن شداخص دمدا -فیزيولوژيدک،
روابط بین محیط حرارتي و الگوي رفتاري مراجعین به پارک را تحلیل نمودند.
زانینويددک و مدداتزارکی  ،)2007(1بددر اسدداس موازندده انددرژي بدددن انسددان بددر پايدده دو
شاخص PETو PMVشرايط بیوکلیمدايي سداحل آدرياتیدک را بررسدي کردندد ،آنهدا
تغییرا و روند شاخصهاي زيست اقلیمدي يداد شدده را طدي دوره زمداني 1902-2000
مطالعه نمودند و عالوه بر آن نقشه زيست اقلیم ايدن منطقده را بدراي اسدتفاده در صدنعت
توريسم ارائه نمودند.
به نظر ميرسد اولین تحقیقي که در زمینده آسدايش اقلیمدي در کشدورمان انجدام گرفتده
است ،مطالعۀ عدل ( ،)1339ميباشد .ايشان در تحقیق خود اولدین نقشده زيسدت اقلیمدي
ايران را ترسیم نموده است .رازجويان( ،)1367با توجه به نمودار زيست اقلیمي اولگي و
ديگر نمودارها شرايط آسايش اقلیمي را بدراي سداختمانهداي مسدکوني و اداري تعیدین
نموده است و بهترين نوع معماري را با توجه به عناصر اقلیمي تابش ،باد و غیره ارائه داده
است.
جهانبلش( ،)1377شرايط بیوکلیماي انساني شهر تبريز را با استفاده از روش بیکر از
طريق دماي موثر مورد تجزيه و تحلیل قرار داده است و در خاتمه نیاز حرارتي ساختمان
در تبريز را مورد بررسي قرار داده است .ايشان نتیجه ميگیرندد کده بدا اسدتفاده از معیدار
دماي موثر محدوده آسايش حرارتي تبريز بین دماي  16تا  20درجه سانتيگدراد اسدت
محدوده حرار شهر کمتر از  16درجه سانتيگراد ،شرايط سرد از نظر آسايش را نشان
ميدهد 8 .درصد از طول سال در محدوده شرايط گدرم و  20درصدد از مواقدع سدال در
شرايط آسايش دمايي بین  16تا  20درجه قرار دارد.
پاينده( ،)1384به پهنه بندي دماي موثر کشور با تاکید بر جغرافیاي نظامي پرداخدت.
ايشان از دادههاي روزانه استفاده نموده و دادهها را به صور نقشههاي ماهانه ،فصلي و
ساالنه طبقه بندي نمودند .روش انجدام تحقیدق ترکیبدي از روشهداي اسدنادي و تحلیدل
1. Zaninovic and Matzarakis
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است و براي تايید فرضیا از روش ماتري

همبستگي و رگرسدیون چندگانده اسدتفاده

نموده است .پاينده و زکي( ،)1385در تحقیقدي بدا عندوان محاسدبه دمداي ايسدتگاههداي
سینوپتیک و کلیماتولوژي ،نرم افزاري به نام «سالمت» طراحدي نمودندد .ايدن ندرم افدزاز
میانگین ساعا ملتلي ديدهباني در شبانه روز و میانگین ماهانه و فصدلي ايسدتگاههداي
مزبور و دماي موثر استاندارد را محاسبه ميکند.
ذوالفقدداري( ،)1386تقددويم مناسددب بددراي گردشددگري در تبريددز را بددا اسددتفاده از
شدداخصهدداي  PETو PMVتعیددین نمددوده اسددت .ايشددان در ايددن تحقیددق کدده از مدددل
 RayManاستفاده نموده و آسايش حرارتي اين شهر را بسدیار محددود دانسدته اسدت بده
طوري که فقط  47روز از اول خرداد تا اواسط تیر به طول ميانجامدد .تدنش گرمدا 180
روز از حوالي  10تیر تا  20شهريور و تنش سرما  240روز از  15مهر تا پايان ارديبهشدت
است.
شهبازي( ،)1386شش ايستگاه سینوپتیک در شدمال کشدور را طدي دوره آمداري از
 1974تا  2003بررسي نمود .هدف تحقیق او بررسدي ويژگدي زمداني و مکداني آسدايش
اقلیمي در  6ايستگاه سینوپتیک در شمال کشور بود .براي بررسي آسايش اقلیمي از مدل
ترجونگ و مدل ماهاني و شاخص دماي موثر استفاده نمود .نتايج تحقیق نشان مديدهدد
که زمان شروع آسايش اقلیمي در غرب و شرق منطقده يکسدان اسدت امدا زمدان خاتمده
متفاو است و آسايش اقلیمي در شرق منطقه يک ماه ديرتر نسبت به غرب منطقه پايان
ميپذيرد(به نقل از محمدي مقدم .)1-1389،9
محمدي و سعیدي( ،)1387آسايش يا عدم آسايش ايسدتگاه سدینوپتیک شدهر قدم را
طي سالهاي  1986-2005بررسي نمودند .نتايج حاصدل از تحقیدق آنهدا نشدان داد کده
منطقه در طول سال از نظر بیوکلیمايي ،از شرايط فوقالعاده داغ تا بسیار خنک برخوردار
است .در اين مدلها و شاخصها رهنمودها و ارزيابيهاي الزم از نظر آسايش ،يدا عددم
آسايش انسان در مواقع ملتلي سال ،مناسب با ويژگيها و خصوصیا اقلیمي شهر قدم
ارائه شد ،که ميتواند پايه و اساس بسیاري از برنامهريزيهاي عمراني در اين شهر شود.
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شائمي( ،)1387حساسیت مناطق بیوکلیمايي ايدران نسدبت بده گرمدايش جهداني را بدا
استفاده از روش هولدريج بررسي کردند .نتايج تحقیق وي نشان داد کده برخدي ندواحي
زيست اقلیمي ايران واقع در محورهاي کوهستاني زاگرس و البرز ،ارتفاعا آذربايجان
و خراسان شمالي که داراي چهار فصل منظم هستند بیشترين تغییرا زيست اقلیمدي را
نسبت به گرمايش جهاني دارند .صادقي روشن و طباطبدائي( ،)1388بده تعیدین محددوده
آسايش حرارتي در شرايط آب و هواي خشک يزد پرداختند .نتايج تحقیق آنهدا نشدان
داد که محدوده آسايش حرارتي براي منطقه مورد مطالعه در شرايط تابسدتاني 21/8-27
درجه سانتيگراد است .براي شرايط زمستاني  23-20/4درجه سانتيگراد است.
فرجزاده و احمدآبادي( ،)1389به پهنهبندي اقلیم گردشگري ايران بر اساس شاخص
اقلیم گردشگري1پرداختند .نتايج تحقیق آنها نشان داد که در مداههداي زمسدتان ،منداطق
جنوبي کشور از شرايط اقلیم گردشگري مطلوب برخوردارند و به سدمت شدمال کشدور
کاهش پیدا ميکند .در ماههاي فصل بهار نیز نیمه شمالي کشور(به اسدتنناي بلدشهداي
شمال غربي و شمال شرقي کشور) از شرايط مطلدوب گردشدگري برخدوردار اسدت .در
تابستان به استنناي مناطق شمال غربي و شمال شرقي که از وضدعیت مطلدوبي برخدوردار
هستند تقريباً شرايط نامطلوب در کدل کشدور حداکم اسدت .در فصدل پدايیز نیدز شدرايط
مناسب گردشگري به سمت نیمه جنوبي کشور متمايل خواهد بود.
محمدي مقدم( ،)1389به بررسي وضعیت آسايش اقلیمي استان کرمانشداه بدر اسداس
شاخصهاي دماي موثر استاندارد (*2) SETو  PETپرداخدت .نتدايج مطالعده وي نشدان
داد که بر اساس شاخص * SETدر بلش غربي استان ،تعدداد روزهداي داراي آسدايش
حرارتي  74روز ميباشد .از بقیه ايام سال 78 ،روز نزديک بده آسدايش حرارتدي و 205
روز فاقد آسايش حرارتي است .شاخص  ،PETنشدان دهندده ايدن اسدت کده در بلدش
)1. Tourism Climate Index(TCI
2. Standardized Effective Temprature
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غربي اسدتان 67 ،روز آسدايش حرارتدي وجدود دارد .عدالوه بدر آن  87روز نزديدک بده
آسايش حرارتي و 212روز فاقد آسايش حرارتي است .میانگین روزهاي داراي آسايش
حرارتددي در بلددش شددرقي اسددتان ،ب در اسدداس شدداخص* 45/2 ،SETروز و بددر اسدداس
شاخص 49/2 ،PETروز است.
اسددماعیلي و همکدداران( ،)1389اقلددیم آسايشددي بندددر چابهددار را در جهددت توسددعه
گردشگري آن بررسي نمودند .نتايج حاصل از اين پژوهش در قالب يک تقدويم زمداني
ارائه شد که بر اساس آن دوره مطلوب آسايش اقلیمي در طي ماههاي آذر ،دي ،بهمن و
اسفند فرا ميرسد.
سدداري صددراف و همکدداران( ،)1389وضددعیت آسددايش اقلیمددي را در شددمال اسددتان
آذربیجان غربي بدر اسداس شداخصهداي  RayManبررسدي کردندد .هميندین در ادامده
تحقیق به تعیین مناسبترين مدل براي تشلیص زمدانهداي مناسدب گردشدگري از نظدر
آسايش اقلیمي منطقه پرداختند.
اين پژوهش در تدالش اسدت تدا بدا اسدتفاده از شداخصهداي دمداي مدوثر اسدتاندارد
)* (SETو دماي معادل فیزيولوژيدک ( )PETوضدعیت آسدايش اقلیمدي را در ايسدتگاه
اصفهان بررسي نمايد .مشلص شدن وضعیت آسايش اقلیمي در اصفهان ،مديتواندد راه
گشاي بسیاري از تصمیم گیريها و برنامهريزيهدا در زمینده مسدايل مدرتبط بدا آسدايش
حرارتي باشد .بنابراين مطالعه ويژگيهاي آسايش حرارتي در يک منطقه داراي اهمیدت
فراواني بوده و ميتواند باعث رونق صنعت گردشگري و حل بسیاري از مسائل مرتبط با
اقلیم باشد.
دادهها و روش شناسی

اسددتان اصددفهان  21ايسددتگاه سددینوپتیک دارد .در میددان ايددن تعددداد ايسددتگاههدداي
سینوپتیک ،ايستگاه اصفهان داراي بیشترين طول دوره آمار متغیرهداي اقلیمدي اسدت .در
اين تحقیق ايستگاه سینوپتیک اصفهان با توجه به طدول دوره آمدار بیشدتر و کامدل بدودن
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اطالعا متغیرهاي مورد نیاز و همينین به دلیل نقش مهمي که اصفهان در جهان اسدالم
دارد ،به عنوان نمونه مورد مطالعه انتلاب شد .شکل 1موقعیت استان و شدکل 2موقعیدت
ايستگاه سینوپتیک اصفهان را نشان ميدهد.

km
400

200

0

شکل )1موقعیت استان اصفهان در ايران

دادههاي اقلیمي مورد نیاز ايستگاه اصفهان از سازمان هواشناسدي کشدور بده صدور
روزانه تهیه شد .اين دادهها عبارتند از دماي هوا(بر حسب سدانتيگدراد) ،رطوبدت نسدبي
(بر حسب درصد) ،سرعت باد(بر حسب متدر بدر ثانیده) ،میدزان ابرنداکي(بر حسدب اکتدا)
است .در ادامه پايگاه داده مقددماتي از متغیرهداي اقلیمدي ايسدتگاه اصدفهان بده صدور
میانگینهاي روزانه ،جهت بررسي وضعیت آسايش حرارتي تشکیل شد(جدول.)1
معموالً دادههايي که از سازمان هواشناسي کشور دريافت ميشدوند بدر حسدب سدال،
ماه و روز میالدي هستند .با توجه به هدف تحقیق که مشدلص نمدودن آسدايش اقلیمدي
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ايستگاه اصفهان است ابتدا تقويم میالدي به شمسدي تبدديل شدد و سدا

دادههدا را بدر

حسب تقويم شمسي در مدل وارد ميشود تا نتیجه آن منطبق بر تقويم شمسي باشد.
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شکل )2موقعیت ايستگاه سینوپتیک اصفهان

جدول )1مشلصا ايستگاه سینوپتیک اصفهان
نام
ایستگاه
اصفهان

پ

عرض

طول

ارتفاع از

جغرافیایی

جغرافیایی

سطح

(درجه)

(درجه)

دریا(متر)

32:37

51:40

1550.4

طول دوره مورد

مجموع روزهای

مطالعه(سال)

مورد مطالعه(روز)

2005-1951

16348

از تشکیل پايگاه داده نهايي ،به منظور محاسبه میزان آسدايش حرارتدي ايسدتگاه

سینوپتیک اصفهان ،دادههاي میانگین روزانه مربوط به چهار پارامتر مورد مطالعه (دمداي
هوا ،پوشش ابر ،سدرعت بداد و رطوبدت نسدبي) در پنجدره ورودي مددل  RayManوارد
گرديد(شکل .)3عالوه بدر متغیرهداي يداد شدده در پنجدره ورودي مددل  RayManبايدد
متغیرهاي ديگري نیز مانندد سدن ،جدن  ،قدد ،وزن ،پوشدش افدراد و  ...وارد شدود .ايدن
متغیرها به دلیل اين که در کنترل محقق نیستند ثابدت فدرش شددهاندد(رازجويان،1367 ،
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 .) 38-52در واقع براي هر کدام از اين متغیرها مقدار میانگین از شرايط موجدود در نظدر
گرفته شده است .در اين پژوهش نیز عواملي از جمله نوع فعالیت ،پوشش ،سن ،جن

و

 ...افراد به دلیل اين که تحت کنترل محقق نیستند ثابت فرش در نظر گرفته شدهاند.
براي محاسبه میزان آسايش اقلیمي هر روز ،بايدد مقددار عدددي متغیرهدا و هميندین
ضرايب ثابتي که براي برخي متغیرها در نظر گرفته شده بود را در پنجره ورودي نرمافزار
 RayManبه صور دستي ثبت ميشد .بنابراين اين کار بدراي تمدامي روزهداي مدورد
مطالعه انجام شد .خروجي مدل در هر روز به ترتیب زير هم ذخیره شد و پايگداه دادهاي
از میزان آسايش اقلیمي ايستگاه اصفهان تهیه شد .با مقايسه خروجي نرم افزار RayMan

با معیارهايي که جهت مشلص کدردن میدزان آسدايش حرارتدي بدر اسداس دو شداخص
* SETو  PETتهیه شده است ،میزان آسايش حرارتي براي هدر يدک از روزهداي سدال
مشلص شد .در ادامه از نمودارهايي بدراي نشدان دادن میدزان آسدايش اقلیمدي اصدفهان
استفاده گرديد .براي هر کدام از ايستگاهها يک نمودار مربوط به میزان آسايش اقلیمدي
طبق شاخص * SETيک نمودار هم مربوط به شاخص  PETتهیه گرديد.
دماي موثر عبار است از دماي هواي آرام و اشباع شدهاي که بتواندد بددون وجدود
تابش همان تأثیري را داشته باشد که هواي مورد نظر دارد(جهدانبلش .)1386 ،شداخص
دماي موثر از قديميترين و رايجترين شاخصهاست که بدراي تعیدین واقعیدت گرمدايي
دماي موثر بکار ميرود(پاينده و زکي .)1387 ،مشکل موجود در مواجهه با دماي مؤثر،
اين است که هیچگونه مالحظه در ارتباط با تابش در نظر گرفته نميشود .اين نواقص در
سال  1972توسط گیج و همکارانش برطرف شد .مدل اصالس شده دماي موثر با عندوان
دماي مؤثر استاندارد (* )SETعبدار بدود از دمداي يکسدان محیطدي کده دمداي هدوا و
میانگین دماي تابش آن يکسان بوده و رطوبت نسبي  50درصد و هوا آرام باشدد ،در آن
حالت يک فرد با سطح استاندارد و تبادل حرار بدا محدیط همدان حدرار را دريافدت
ميکند که از دست ميدهد .بنابراين دماي موثر استاندارد به شرايط محیط مانند سرعت
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باد ،دماي خشک ،دمايتر و همينین شرايط فیزيولوژيک ،مقدار لباس پوشدیده شدده و
میزان فعالیت فرد بستگي دارد(حیدري.)24 ،1387 ،

شکل )3پنجره ورودي دادهها در نرم افزار RayMan

با کاملتر شدن اين شاخص و رفع اشکاال آن اکندون مديتدوان گفدت کده ،دمداي
مؤثر استاندارد جامعترين شاخص دمدايي در ارتبداط بدا فعالیدتهداي انسداني اسدت کده
تاکنون ارائه گرديده است(پاينده و زکي .)1384 ،براي محاسبه دماي مؤثر از رابطه زيدر
که به فرمول دماي مؤثر معروف است ،استفاده ميشود.

1  RH
)1
( ET  (t  10) 
)
100
در رابطه باال  ETدماي مؤثر t ،دماي هوا و  RHرطوبت نسبي است(محمدي،1385 ،

 .)124در اين پژوهش براي محاسبه دماي مؤثر استاندارد(* )SETاز نرم افزار RayMan
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استفاده شده است .نتايج حاصل از محاسبه ضدريب آسدايش در ندرم افدزار  RayManبدا
درجهبندي آسايش میسنارد مقايسه شد(جدول.)2
جدول ) 2ضريب آسايش حاصل از رابطه میسنارد براي محاسبه دماي موثر استاندارد
دمای موثر

شاخص آسایش

 -20تا-10

خیلي سرد

 -10تا 1/67

سرد

 1/67تا 15/5

خیلي خنک

 15/5تا 17/8

خنک با آسايش

 17/8تا 2/22

آسايش

 22/2تا 25/6

گرم با آسايش

 25/6تا 27/5

خیلي گرم

 27/5تا 30

شرجي

باالتر از30

فوقالعاده گرم

شاخص دماي معادل فیزيولوژيک )PET(1يکي ديگر از شاخصهداي معدروف دمدا-
فیزيولوژ يک است که از معادله بیالن انرژي بدن انسان مشتق شده است .در تعريي ايدن
شاخص براي موقعیت بیرون از منزل ميتوان گفت دمايي که طي آن در يک اتاق نمونه
بیالن حرارتي بدن انسان (نرخ سوخت و ساز با کار سدبک  80وا بدر ندرخ سدوخت و
ساز پايه اضافه ميشود ،ارزش نارسايي لباس در حد  0/9کلو) با دمداي پوسدت و دمداي
مرکزي بدن انسان در شرايط بیرون از منزل در تعادل مديباشدد .بدراي يدک شدلص در
حالت ايستاده و لباس معمولي مندزل ،آسدايش حرارتدي مطلدوب در يدک دمداي معدادل
فیزيولوژيک حدود  20درجه سانتيگراد حاصل ميشود(جدول.)3
در مقادير باالي اين شاخص ،تنش گرمدا و در مقدادير پدايین آن تدنش سدرما وجدود
خواهد داشت .براي فعالیتهاي ملتلدي و پوشدشهداي لبداس متفداو  ،مقدادير دمداي
معادل فیزيولوژي نیز تغییر خواهد کرد .در شرايط کار سبکتر و پوشش لباس نازکتر،
1. Physiological Equivalent Temperature
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مقادير  PETافزايش يافته است و در شرايط کار سنگینتر و پوشدش لبداس ضدلیمتدر،
مقادير  PETکاهش مييابد .در تبادل حرار بدن انسان با محیط ،لبداس عامدل مدؤثري
بشمار ميرود زيرا لباس منل لفافي نارسانا قسمتي از بدن را ميپوشاند و از تماس سدطح
بدن با محیط اطراف ميکاهد .براي محاسبه  ،PETتمام عناصر هواشناسي مؤثر در بیالن
انرژي انسان در يک ارتفاع مناسب زيست اقلیمشناسي منل ارتفداع  1/5متدري از سدطح
زمین اندازهگیري و يا از طريق مدلهاي رقومي محاسبه ميشوند(ذوالفقاري ،1386 ،بده
نقل از محمدي مقدم.)52 ،1389 ،
جدول )3مقادير آستانه شاخص دماي معادل فیزيولوژيک
درجه تنش فیزیولوژیک

حساسیت حرارتی

PET

تنش سرماي بسیار شديد

خیلي سرد

کمتر از 4

تنش سرماي شديد

سرد

8-4

تنش سرماي متوسط

خنک

13-8

تنش سرماي اندک

کمي خنک

18-13

بدون تنش

راحت

23-18

تنش گرماي اندک

کمي گرم

29-23

تنش گرماي متوسط

گرم

35-29

تنش گرماي شديد

خیلي گرم

41-35

تنش گرماي بسیار شديد

داغ

باالتر از 41

بحث

تحلیل متغیرهاي جوي با توجه به شداخص * ،SETنشدان داد کده وضدعیت آسدايش
اقلیمي در  11درصد از روزهاي سال مشاهده شده است .اما اين وضعیت تنها مربدوط بده
روزهاي داراي آسايش حرارتي است .بده دلیدل ايدن کده قدرار دادن مدرز مشدلص بدین
شرايط جوي تا حدود زيادي از سوي محققان به عندوان ندوعي ضدعي تلقدي مديشدود،
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بنابراين اگر ما نیز در اين پژوهش شرايط نزديک به آسايش(خنک با آسايش و گرم بدا
آسايش) را نیز جزو شرايط آسايش در نظر بگیريم بدا ايدن تفسدیر ايسدتگاه اصدفهان در
حدود  26درصد از روزهاي سال شرايط آسايش و يا نزديک به آسايش را تجربه کرده
است .وضعیت خیلي خنک با  34درصد فراواني در طول سال شدرايط دمدايي حداکم در
ايستگاه اصفهان است .نکته مهم ديگري که در وضدعیت دمدايي اصدفهان مشداهده شدده
است ،وجود شرايط شرجي در  9درصد از سال است کده بده نظدر مديرسدد ايدن امدر بدا
زايندهرود در ارتباط باشد(جدول.)4
جدول )4وضعیت مجموع فراواني شاخصهاي آسايش ايستگاه اصفهان
شاخص

خیلی سرد

سرد

خیلی خنک

خنک با آسایش

آسایش

گرم با آسایش

خیلی گرم

شرجی

فوق العاده گرم

شاخص

خیلي سرد

سرد

خنک

کمي خنک

راحت

کمي گرم

گرم

خیلي گرم

داغ

11

9

10

12

17

10

مجموع

PET

8

11

13

11

مجموع

*SET

0

3

34

6

9

5

9

23

100

100

بررسي فراواني ماهانه شرايط آسدايش اقلیمدي ايسدتگاه اصدفهان نشدان داد کده طبدق
شاخص * SETماههاي فروردين ،ارديبهشدت و مهدر بده ترتیدب بدا  23/9 ،24/7و 22/8
درصد باالترين میزان آسايش اقلیمي را دارند .از ارديبهشت به بعدد شدرايط آسدايش بده
طور ناگهاني کاهش چشمگیري پیدا ميکند ،به طوري که تا مهر ماه کمتدر از  2درصدد
محاسبه شد .به طور کلي مي توان گفدت کده در تقريبد ًا چهدار مداه از سدال شدرايط نسدبتاً
مناسب اقلیمي بر اساس اين شاخص وجود دارد و در ماههداي ديگدر سدال شدرايط حداد
اقلیمي(متمايل به سرد و گرم) برقرار است(شکل.)4

64

اندیشه جغرافیایی ،سال دوم ،شماره سوم ،بهار 1387

در ادامه با استفاده از شداخص  PETنیدز وضدعیت آسدايش اقلیمدي ايسدتگاه اصدفهان
مشلص شد .همانند شاخص * ،SETشاخص  PETنیز داراي آستانههدايي اسدت کده بدر
اساس آن وضعیت آسايش اقلیمي مشلص مديشدود .نتدايج حاصدل از تحلیدل وضدعیت
آسايش اقلیمي ايستگاه اصدفهان بدر اسداس شداخص PETنشدان داد کده در  9درصدد از
روزهاي مورد مطالعه اين ايستگاه ،شرايط آسايش اقلیمي(راحت) برقرار بوده است .اگر
شرايط نزديک به آسايش را نیز در نظر بگیريم(کمدي خندک و کمدي گدرم) حددود 30
درصد از روزهاي مورد مطالعه در اين ايستگاه از نظر آسايش اقلیمي وضعیت مطلوبي را
نشددان دادهاند(جدددول  .)4اگرچدده میددزان آسددايش اقلیمددي طبددق ايددن شدداخص کمتددر از
شاخص* SETاست ،بدا ايدن وجدود مجمدوع روزهداي آسدايش و نزديدک بده آسدايش
شاخص  PETبیشتر از شاخص* SETاست .طبق شاخص  PETماههاي فروردين ،مهر و
ارديبهشت به ترتیب با  21/4 ،29/4و  20/2درصد از وضعیت آسدايش اقلیمدي مطلدوب-
تري برخوردارند .همانند شاخص دماي موثر استاندارد ،اين شداخص نیدز در طدول فصدل
تابستان و زمستان از کمترين شرايط آسايش برخوردار بوده است .به طور کلي بر اسداس
اين شاخص نیز تقريباً چهار ماه از سال وضعیت نسبتاً مطلوب دمايي حاکم است .بنابراين
انتظار شرايط مطلوب دمايي تنها در چهار ماه از سال وجود دارد و در ماههاي ديگر سال
شرايط حاد دمايي برقرار است(شکل.)5
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نتیجهگیری

در سالهاي اخیر مسأله تعیین میزان و محدوده زماني آسايش اقلیمي مناطق ملتلي با
توجه به کاربرد آن در فعالیتهاي گوناگون انساني مورد توجه بسیاري از محققان علدوم
جوي(اقلیم شناسي و هواشناسي) و علوم انسداني(به ويدژه گردشدگري ،جامعده شناسدي و
اقتصاد) قرار گرفته است .به طوري که با توجه به تلصص خود و يا اهدافي که مدد نظدر
دارند به دنبال شناخت مطلوبترين زمان يا زمانها هستند .اطدالع از وضدعیت جدوي در
طول سال به مديران ،برنامهريزان و دست اندر کاران در امر تحقق برنامدههايشدان کمدک
قابل توجهي ميکند.
اصفهان از جمله مناطقي از ايران است که توانائيهاي بالقوه و بالفعل بسدیاري هدم از
نظر طبیعي و هم انساني دارد .اين پژوهش بدون توجه به امکانا طبیعي و انساني فراواني
که در اين استان وجود داشت ،انجام شد .در واقع هدف از ايدن پدژوهش تعیدین میدزان و
محدوده زماني است که انسان در آن احسداس راحتدي و آسدايش اقلدیم داشدته باشدد .در
نهايت با شناخت زمانهاي مطلوب اقلیمي ،تقويمي ارائه شود که در آن هر روز مشلص
کند که ايستگاه مورد نظر ،از نظر شاخصهاي مورد مطالعه در چده شدرايط دمدايي قدرار
دارند.
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اين تحقیق با تحقیقا مشابهي که بر روي مناطق ملتلي انجام شده در نوع تجزيده و
تحلیل دادهها تفاو دارد .اغلب يا حتدي مدي تدوان گفدت تمدام تحقیقداتي کده بده دنبدال
شناخت میزان آسايش اقلیمي مناطق ملتلي بدودهاندد ،بدا اسدتفاده از میدانگین بلندمدد
دادههاي اقلیمي انجام شده است(محققاني که در بلش پیشینه تحقیق آمدهاند) .به عندوان
منال اگر ايستگاهي داراي  20سال آمار مفید از دادههاي اقلیمدي بدوده اسدت ،دادههدا بده
صور روز به روز در طول  20سال تحلیل نشدهاند بلکه از آنها میانگین گرفته شده و
مقدار میانگین در مدل مورد استفاده وارد شده است .در چنین شرايطي نتیجده حاصدل از
میانگین نميتواند واقعیت وضعیت آسايش اقلیمي را در ايستگاه مدورد نظدر نشدان دهدد.
زيرا مقادير حداقل و حداکنر همديگر را خنني ميکنند و در اقلیم شناسدي و هواشناسدي
اين حداقلها و حداکنرها قابل توجه هسدتند و مديتوانندد اطالعدا مفیددي را از هدواي
منطقه در اختیار محقق قرار دهند .بنابراين نميتوان اين وضعیتهاي حاد جوي را در نظر
نگرفت .راهکار اين مشکل در محدوده مطالعه اقلدیمشناسدي سدینوپتیک اسدت .از جملده
ويژگيهاي اين علم ،همه جانبه نگر بودن است .يعندي تمدام متغیرهداي اقلیمدي را بدا هدم
يکجا و در يک زمان بررسي ميکند .در نهايدت ايدن علدم وضدعیت جدوي را بدر اسداس
فراواني درصدي متغیرهاي جوي بیان ميکند .ايدن توضدیحا را بدا يدک مندال تکمیدل
خواهیم کرد .يزد يکي از شهرهاي ايران مرکزي است .آنهايي که با يزد آشنا هستند تدا
اسمي از يزد برده ميشود ،از نظر اقلیمي سريعاً در ذهدن خدود هدواي گدرم و خشدک را
تصور ميکنند .دلیل اين امر چیست؟ براي پاسخ به اين سؤال بايدد تعريفدي از تیدو هدوا
ارائه نمود .تیو هوا مجموعهاي از ويژگيهاي هوا شناختي است که در يک زمان معدین
و يک مکان محدود شکل مي گیرد .بنابراين هدر تیدو هدوا ملدتص يدک زمدان و مکدان
محدود اسدت و قطعداً در زمدان و مکدانهداي متفداو تیدوهداي هدواي ملتلفدي شدکل
ميگیرند .پ

بايد در يزد هم تیوهاي هواي متفاوتي وجود داشته باشد ،که حتماً وجود

دارد .گاهي تفاو تیوهاي هوا آنقدر ناچیز است که ميتوانیم آنهدا را در قالدب يدک
تیو هوا بشناسیم .ممکن است هواي چند روز متدوالي مندل هدم باشدد و اخدتالف نداچیز
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داشته باشند که براي يک شلص واقعاً قابل تشلیص نباشد .در يزد وضعیت هدوايي کده
در آنجا غالب است عمدتاً از نوع خشک و گرم است .بده عبدار ديگدر در طدول سدال
امکان دارد حدود  260روز وضعیت جوي نسبتاً يکساني وجود داشته باشد .به همین دلیل
است که يزد را با آب و هواي گرم و خشک ميشناسند امدا در عدوش ايسدتگاهي مانندد
انزلي با آب و هواي مرطوب و باراني و کردستان با آب و هواي سدرد و معتددل شدناخته
شده است .بنابراين اگر هر تیو هوا در هر روز شناسايي شود و فراواني آن تیو مشلص
شود با اطمینان بیشتري ميتوان از اقلیم هر منطقه سلن گفت.
در اين بررسي آمار روزانه  45سال ايستگاه اصفهان بررسي شده است .براي هدر روز
در مدددل  RayManشدداخصهدداي آسددايش اقلیمددي مددورد مطالعدده ،تیددو هددواي آن روز
مشلص شده است .يعندي اگدر آمدار  45سداله بدوده اسدت 45 ،تیدو هدوا بدراي روز اول
فروردين 45 ،تیو هوا براي روز دوم فروردين و به همین صور به طور جداگانه تا روز
 365کدده برابددر اسددت بددا  29اسددفند شناسددايي شددد .فراوانددي تیددوهدداي هددوا بددا توجدده بدده
شاخص هاي دماي موثر استاندارد و دماي معادل فیزيولوژيک در هر روز محاسدبه شدد و
مشلص گرديد که در هر روز چند درصد وضعیت آسايش و مطلوب اقلیمي برقرار بوده
است.
به طور کلي نتايج اين تحقیق نشان داد که ايستگاه اصفهان بر اساس شداخص*،SET
در ماههاي فروردين ،ارديبهشت و مهر به ترتیب با  23/9 ،24/7و  22/8درصدد بداالترين
میزان آسايش اقلیمدي را دارد .بدر اسداس شداخص  PETنیدز مداههداي فدروردين ،مهدر و
ارديبهشت به ترتیب با  21/4 ،29/4و  20/2درصد از وضعیت آسدايش اقلیمدي مطلدوب-
تري برخوردارند.
با اين وجود بر اساس شاخص * ،SETدر مجموع با احتسداب روزهداي نزديدک بده
شرايط آسايش اقلیمي(يعني زمانهايي که شرايط خنک با آسايش و يا گرم بدا آسدايش
گزارش شده) در ايستگاه اصفهان  26درصد و بدر اسداس شداخص  PETنیدز  30درصدد
برآورد شده است.
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