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بهلول علیجانی ،6زینب سادات رضوی1

چکیده
آب وهوا در تمام جنبه های زندگی انسان اثر گذارده وبرخورداری از یک شرایط زیستیی راتتو و بتدون تتن

در م تیط

زندگی آرزوی هر انسانی سو زیرا هر نوع فعالیو انسانی از خوابیدن تا انجام پروژه های کالن اقیصتادی بته وستیله شترایط
آب وهوایی کنیرل می شود .بنابراین به منظور انیخاب هماهنگ ترین شاخص ها برای ارزیابی راتیی در شهر تهتران ،آمتار
 8ساعو دیده بانی دما ،رطوبو نسبی ،سرعو باد ،فشار بختار آب و ابرنتاکی  5ایستیگاه مهرآبتاد ،دوشتان تژته،ژزوفیزیک،
شمال تهران و چییگر تهران طی سالهای  1060- 1006از سازمان هواشناسی دریافتو شتد .ستژا شاخصتهای ستاده  ،دمتای
معادل( ،)T qeدمای مؤثر( )TEودمای مؤثر تابشی ( )ERTو شاخص منطقی اقلیم ترارتی جهانی( )UTCIانیختاب و بتا
اسیفاده از نترم افزارهتای  Matlabو  Bioklimaو  Excelوضتعیو آستای

شتهر تهتران م استبه شتد .میتانگین ماهانته

وساعیی60ساله مطالعاتی  5ایسیگاه هر شاخص مورد تجزیه وت لیل قرار گرفیه و نیایج آنها بتا یدتدیگر مقایسته شتده انتد.
نیایج میانگین ساعیی و ماهانه شاخص دمای معادل ( )T qeو شاخص دمای مؤثر ( )TEنشان داد که سه ماه ژانویه ،فوریته و
دسامبر (زمسیان) سرد ،مارس و آوریل و می (بهار) دارای آسای

و ژوزن و ژوزیته (تابستیان) گترم متی باشتد امتا نیتایج دو

شاخص دمای مؤثر تابشی ( )ERTو شاخص منطقتی اقلتیم ترارتتی جهتانی ( )UTCIمیفتاوت تتر استو .نیتایج بررستی
شاخصها نشان داد که شاخص ساده دمای معادل ،دمای مؤثر و دمای مؤثر تابشی بترای ارزیتابی راتیتی ستاعو هتای 3390
صبح و  65390ظهر و شاخص منطقی اقلیم ترارتی جهانی برای ارزیابی راتیی ماهانته و ستاعو  16390شتب شتاخص هتای
مناسبی برای ارزیابی راتیی در شهر تهران هسیند.

 - 1اسیاد اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
 - 1کارشناسی ارشد آب و هواشناسی شهری از دانشگاه خوارزمی تهران* تلفن03630001779 :
email: zainab.razavi1@gmail.com
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اقلیمی  ،شاخص های اقلیم آسای  ،شتاخص اقلتیم ترارتتی جهتانی ( ، )UTCIشتاخص

دمای مؤثر تابشی (. )ERT

مقدمه

آب وهوا در تمام جنبه های زندگی انسان اثر می گذارد به طوری که راتیی و آستای
ترارتی انسان تابع عوامل اقلیمی مخیلفی از جمله دما ،رطوبو ،تاب  ،باد و غیره می
باشد .دمای مناسب پوسو بدن انستان  90درجته ستانیی گتراد و دمتای درونتی بتدن 97
درجه سانیی گراد می باشد .اگر دمای م یط کمیر از دمای پوسو باشد ،بدن ترارت از
دسو می دهد تا تعادلی بین دمای م یط و پوسو ایجاد شود ودر نییجه انستان اتستاس
سرما می کند و چنانچه دما ی م یط بیشتیر از دمتای پوستو باشتد ،پوستو بتدن بتر اثتر
دریافو ترارت م یط گرمیر شده وموجب ناراتیی انسان می شود .بنتابراین آستای
ترارتی وضعییی سو که شخص از م یط اتساس رضایو متی کنتد البیته بتا توجته بته
اینده ویژگی های فیزیولوژیدی و روانی ،از فردی بته فترد دیگتر میفتاوت استو،ایجاد
آستتای

در یتتک م تتیط معتتین (ختتواه داختتل خانتته یتتا ختتار از آن)کتتار دشتتواری

اسو(گوسلینگ و همداران .6)1060،در طول قرن گذشیه ت قیقتات بستیاری در متورد
چگونگی تعریف آسای

ترارتی و چگونگی درجه بندی تن

که تاصل آن ارازه شاخصهای مخیلف برای توصیف آسای

ترارتی وجود داشتیه
ترارتی و تتن

ترارتتی

اسو .تدود  600شاخص شناخیه شده در جهان به طور کلی سه دسیه اند(بلیزی چک و
همداران 31)1061،یک دسیه شاخصهایی که تنها با اسیفاده از فاکیورهای اقلیمتی چتون
دما،رطوبو،سرعو باد  ،تاب

و فشار بخار هوا م اسبه می شوند که به شاخصهای ساده

مشتتهورند ماننتتد شتتتاخص دمتتای معتتتادل( ،9)qeTدمتتتای متتؤثر(0)TEو دمتتتای متتتؤثر
)1

Gosling Simon
Blazejczyk
(3
Equivalent Temperature
)2

4( Effective Temperature
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تابشی(.6)ERTدسیه دوم شاخصهایی که از اندازه گیری سطح نسبی آسای

بر گروهی

از افراد در م یط آزمایشگاه م اسبه شده اند و به شاخصهای تجربی معروف اند( مانند
شاخص ( ( 1PSIموران و همداران 9 )1069،و دسیه سوم شاخصهایی اند که عالوه بتر
نیتتاز بتته فاکیورهتتای اقلیمتتی ،براستتاس یتتک متتدل تعتتادل ترارتتتی (هولوپتتانین )1061،
0طراتی شده اند که با نام شاخصهای منطقی معروف اند مانند شاخص اقلتیم ترارتتی
جهانی( 5)UTCIکه بر اساس مدل تعادل ترارتی فاال(فتاال و همدتاران 1)1061،و یتک
مدل لباس شبیه سازی و م اسبه شده اسو(بلزی چتک و همدتاران .7)1069،امتروزه بتا
توجه به توسعه شهرنشینی بدون در نظر گرفین آسای

اقلیمی ،شاخصهای بسیار فراوانی

در سطح جهان و ایران توسعه یافیه اند زیرا این شاخصها مطالعه آسای

اقلیمی شهرهای

نا بسامان امروزی را ممدن می سازد و با شناخو بهیر شرایط اقلیمی و آسایشتی منطقته،
برنامه ریزی در بخشهای مخیلف جامعه چون سالمو وبهداشو مردم ،گردشگری ،اقلیم
درمانی  ،طراتی فضاهای داخلی و خارجی شهرها بسیار اصولی تتر و دقیتت تتر خواهتد
شد .با توجه به فراوان بودن این شاخصتها ایندته کتدامیک از شاخصتها مییوانتد بهیترین
ارزیابی را از آسای

در شهر تهران داشیه باشند ،مسئله ای سو که در این ت قیت به آن

پرداخیه خواهد شد.
مطالعات گسیرده ای در سطح جهان با اسیفاده از این شاخص ها صورت گرفیه اسو.
مطالعات نشان داده که با اسیفاده از این شاخص ها مییوان رخداد های شدید گرما و
سرما را که بر سالمو ومیزان مرگ و میر انسانها مؤثربوده ،بررسی کرد(بلیزی
چک )1005،و تیی شرایط مساعد اقلیمی را برای اهداف گردشگری و تفری ی تعیین
(5

Radiation Effective Temperature
Physiological Strain Index.
(7
Moran,
(6

8) Holopainen,R.
9( Universal Thermal Climate Index

Fiala

(11

11( Blazejczyk,
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نمود (ایدزیدوسدا .6)1060،تعیین تن

سرما و آسای

شهر ورشو (لیندنر،1)1066،

تقسیم بندی فضایی اقلیمی و زیسو اقلیمی (بلیزی چک و ماتزراکیا 9) 1007،و
همچنین ارزیابی تأثیر عناصر خاص آب و هوایی و وضعیو سینوپییک منطقه بر مقادیر
خاص این شاخصها که بر توسعه اتساسات ترارتی مردم تأثیر می
گذارد(پورلونشاک 0)1066،ازجمله پژوه

هایی سو که انجام گرفیه و نیایج آنها

برای ت قیقات گردشگری ،مراقبو های بهداشیی و برنامه ریزی شهری قابل اسیفاده
اسو .معرفی بهیرین شاخص برای ارزیابی راتیی توسط پژوهشهای مقایسه ای صورت
گرفیه اسو .شاخصهای ساده با یک شاخص منطقی مانند شاخص اقلیم ترارتی جهانی
مقایسه شده و به علو عدم اسیفاده از فاکیور تاب

در شاخصهای ساده ،رفیار شاخص

اقلیم ترارتی جهانی را در یک روز آفیابی بهیر از دیگر شاخصها نشان
داده(نواک 5)1066،و همچنین از مقایسه شاخصهای ساده و تجربی با شاخص منطقی
اقلیم ترارتی جهانی مشخص شده که این شاخص توانایی الزم برای نشان دادن شرایط
اقلیمی(بیوکلیماتیدی) و آسای

انسان در م دوده وسیعی از شرایط آب وهوایی را

داراسو( بلیزی چک و همداران.) 1061،
از جمله پژوهشهای صورت گرفیه در کشور مان  ،تقسیم بندی اقلیم آستای

کشتور بته

 19گروه قابل کاربرد برای اهداف ساخو وساز (کسمایی ،)6971،ارزیابی کلی شرایط
راتیی اقلیمی نواتی مخیلف آب وهوایی ایران ( معاونی )6980 ،و مطالعه توزیع مدانی
سرمای

بتاد در منطقته شتمال غترب کشتور و ارتبتاا آن بتا دیگتر عناصتر (رستولی و

عزیززاده)6985،را می توان نام برد .همچنین بررسی توان بالقوه گسیرش صنعو توریسم
اسیان گلسیان و شرایط آسای

اقلیمی این اسیان با اسیفاده از شاخصهای دمتای متؤثر و
(12

Idzikowska, D.
.
(14
Blazejczyk
(15
Polrolniczak , M.
(16
Novak, M.
13( Lindner, K
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ترجونگ و جدول زیسو اقلیمتی اولگتی متورد ارزیتابی قترار گرفیته استو (زییتونلی،
)6985و تقویم مناسب آسای

شهر تبریز با اسیفاده از شاخصهای مدل ریمن تعیین شده

اسو(ذولفقاری  .)6981از جمله پژوهشهای مقایسته ای مییتوان بته مقایسته شاخصتهای
مدل ریمن برای ارزیابی آسای

اقلیمی شمال شرق آذربایجان غربی اشاره کرد(ستاری

صراف و همداران .)6983 ،تعیین زمان خطر گرمازدگی و آفیاب زدگی شتهر ستاری و
یزد و مقایسه آنها با هم توسط شاخص دمای ظاهری (صتادقی روش )6983 ،و ارزیتابی
آسای

اقلیمی  0شهر گردشگری کشور(مشهد ،اصفهان ،رشو و کتی ) بتا استیفاده از

روشهای قدیمی( ترجونگ و اولگی و )..و روشهای نوین( دمای معتادل ،درجته ستخیی
و)..و تعیین مناسبیرین زمان ستفر بته ایتن منتاطت نیتز از جملته مطالعتات صتورت گرفیته
اسو(اسماعیلی و همداران.)6930 ،
با توجه به موارد مطرح شده تاکنون در این زمینه مطالعه ی جامع و دقیقتی انجتام نشتده
اسو .بنابراین ت قیت تاضر سعی دارد که این موضوع را بررسی کند .پا این پژوه
با معرفی شاخص جدید منطقی اقلیم ترارتی جهانی( )UTCIو مقایسه آن با شاخصهای
ساده دمای معادل( ،)qeTدمای متؤثر( ،)TEدمتای متؤثر تابشتی( )ERTبهیترین شتاخص
برای ارزیابی راتیی شهر تهران را ارازه کرده اسو .ایتن ت قیتت بته دنبتال اهتداف زیتر
اسو3
)6م اسبه آسای

اقلیمی شهر تهران با اسیفاده از شاخص های زیسو اقلیمی نترم افتزار

بیوکلیما
)1مقایسه این شاخصها برای ارزیابی آسای

اقلیمی شهر تهران )9معرفی بهیترین ودقیتت

ترین شاخص یا شاخص ها برای برآورد درسو آسای

اقلیمی شهر تهران

نیایج این پژوه

مییواند توسط معماران به منظور م اسبه میزان اتالف ومصرف انترژی

برای ایجاد آسای

در ساخیمان  ،در صنعو گردشگری بترای مدانیتابی بهینته و تعیتین

بهیرین فصل گردشگری ،برای اقلتیم شناستان بترای ارازته شتناخو بهیتر ازاقلتیم منطقته
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وطراتان شهری برای طراتی شهرها با توجه به ایجاد آسای

در فصتول ب رانتی متورد

اسیفاده قرار گیرد.
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شهر تهران اسو که در  56درجه و 67دقیقه تا  56درجه و 99دقیقته
شرقی و  95درجه تا 91درجه و 00دقیقه شمالی در پهنه ای بین کویر وکوه قرار گرفیه
اسو .آب و هوای شهر تهران میتأثر از کوهستیان در شتمال و دشتو در جنتوب استو.
بنابراین در مناطت کوهسیانی دارای آب و هوای معیدل و در دشو ،نیمته بیابتانی استو.
تهران در مرز شرایط جوی بری و اقیانوسی قرار گرفیه و تمایل آن به موقعیو بری بیشیر
از وضعیو اقیانوسی اسو .از نظر فصتلی ،هتوای تهتران در زمستیان ت تو تتاثیر ستامانه
پرفشار شمالی سیبری قرار گیرد .درتابسیان ها عامل مهم ،سیسیم کم فشار ترارتی کویر
مرکزی اسو که سبب می شتود هتوا گترم و خشتک باشتد ..در مجمتوع تهتران دارای
زمسیان های نسبیا سرد وتابسیان های نیمه گرم تا خیلی گرم اسو(کسمایی.)6971،
داده ها و روش ها

از بین تدود  600شاخص شناخیه شده در جهان(بایزی چک و همدتاران،)1061،بترای
ایتتن ت قیتتت شتتاخص هتتای ستتاده دمتتای معتتادل( ،)Teqدمتتای متتؤثر( )TTو دمتتای متتؤثر
تابشی()TRTو شتاخص منطقتی اقلتیم ترارتتی جهتانی () ITTUانیختاب شتدند .بترای
م اسبه این شاخصها آمار  8ساعو دیده بانی دما ،رطوبو نسبی ،سرعو باد ،فشار بخار
آب و ابرناکی  5ایسیگاه مهرآباد ،دوشان تژه،ژزوفیزیک ،شمال تهتران و چییگتر تهتران
طی سالهای  1060- 1006از سازمان هواشناسی دریافو شد .برای م اسبه ایتن شتاخص
ها از نرم افزار بیوکلیما اسیفاده شده اسو که داده های سرعو باد برتسب میر بتر ثانیته
در ارتفاع  6میر و  10سانیی میر شهر و شدت تاب

خورشید در ساعیهای دیده بتانی بته

شرح زیر برای این نرم افزار با اسیفاده از  Excelو  Matlabآماده سازی شده اند.
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فرمول)6تبدیل سرعو باد (میر بر ثانیه )ایسیگاه) (vsبه سرعو باد(میر بر ثانیته) شتهری در
ارتفاع  60میری)3 (vu

فرمول )1تبدیل سرعو باد در ارتفاع  60میری سطح شهر)( vzoبه ارتفاع مورد نظر 6/1
میری شهر)3(vz

جدول )1مقادیر مربوط به  Gو aبه این صورت است:

a
0/60

G
170

0/11

970

0/99-0/0

500

همچنین برای م اسبه شدت تاب

کلی خورشید از فرمولهای  9و  0اسیفاده شده اسو.

الزم به توضیح اسو که شدت تاب

کلی خورشید در سطح افت مورد نیتاز بتوده کته از

جمع تاب

مسیقیم وتاب

پخشی بر سطح افت بدسو می آید .طبت فرمولهای فتوق ایتن

پارامیربرای تمام ساعو های اندازه گیری شده ایسیگاه مهر آباد دراکسل م اسبه شتده
اند(ثوردویچ و ریدوسالولجویچ36) 1006 ،
 )9فرمول م اسبه تاب

مسیقیم3

Dordevic and Radosavljevic

(71
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مسیقیم

˳ = Tثابو خورشیدی
 = eعدد اویلر یا ثابو نژر معادل با 1٫7681868
 = Bضریب میرایی تاب

خورشید در جو زمین

 = Sinαارتفاع خورشید که براساس فرمول زیر به دسو می آید3
جدول )1ثابو خورشیدی(˳ ، )Tفاکیور تاب

پخشی( )cوضریب میرایی تاب

خورشید در جو

زمین( )Bروز بیسو ویدم هر ماه3
c

B

˳T
(بر تسب وات بر میر مربع)

ماه

0/058

0/601

6103

ژانویه

0/010

0/600

6639

فوریه

0/076

0/651

6610

مارس

0/037

0/680

6665

آوریل

0/616

0/631

6080

می

0/690

0/105

6013

ژوزن

0/691

0/107

6011

ژوزیه

0/611

0/106

6088

اوت

0/031

0/677

6696

سژیامبر

0/079

0/610

6671

اکیبر

0/019

0/603

6633

نوامبر

0/057

0/601

6161

دسامبر

برای م اسبه ارتفاع خورشید ( )Sinαاز فرمولهای زیر اسیفاده شد3
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 =ɸعرض جغرافیایی م ل که برای شهر تهران ایسیگاه مهرآباد  95/7میباشد.
=δمدار میل خورشید اسو که براساس فرمول زیر م اسبه میشود3
که در این فرمول  tjشماره روز از اول ژانویه میباشد.
-hفاصله زاویه ای تا ظهر
 )0فرمول م اسبه تاب
 = Idتاب
 = IBnتاب

پخشی(3)Id

پخشی
مسیقیم

 = cفاکیور تاب

پخشی

 = Fssبا رابطه زیر به دسو می آید و در این فرمول  sزاویه اشعه خورشید نسبو به
سطح افت اسو که در این مقاله صفر در نظر گرفیه شده اسو3
میانگین ماهانه شاخص های مذکور برای هتر  8ستاعو شتبانه روز و میتانگین ستاعیهای
 3390صبح65390،ظهر و  16390شب آنها به صورت جدول و نمودارهایی تهیه شتدند و
مورد تجزیه و ت لیل قرار خواهند گرفو.
شاخصها

دمای معادل()Teq
دمای معادل تأثیر مشیرک درجه تترارت هتوا( )tوفشتار بختار آب( )qرا بتر ارگانیستم
انسان ،بر تسب درجته ستانیی گتراد میستنجد .دمتای معتادل بته عنتوان درجته تترارت
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هوایی(فشارهوا ثابو) که اگر تمام بخارآب در آن میراکم شود تعریتف میشتود .درجته
ترارت معادل به صورت زیر م اسبه میشود36

جدول)3آستانه های تعریف شده برای شاخص( Teqبرحسب درجه سانتی

اتساس ترارتی انسان

درجه ترارت معادل()Teq

سرد

>68

خنک

68-10

کمی خنک

10-91

راتو

91-00

کمی شرجی

00-51

شرجی

باالی 51

گراد) 11

دمای مؤثر()ET
دمای مؤثر تأثیر مشیرک درجه ترارت هوا( )tو سرعو باد( )vو طوبتو نستبی( )RHرا
بر شخصی که در سایه ایسیاده اسو ،بر تسب درجه سانیی گراد ارزیابی میدند.
دمای مؤثر با اسیفاده از فرمول میسنارد م اسبه میشود31
→6- v<=0.1 m/s
→1 - v > 0.1 m/s

()http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html
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(19 )http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html
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دمای مؤثر تابشی ()TRT
دمای تابشی مؤثر تأثیر مشیرک دمای هوا( ،)tسرعو باد( ،)vرطوبو نسبی هتوا( )RRو
تاب

کلی خورشید( )bolgKرا بر انسان ،بر تسب درجه ستانیی گتراد ارزیتابی میدنتد.

دمای تابشی مؤثر بر اساس دمای مؤثر به صورت زیر م اسبه میشود31

جدول )0آسیانه های تعریف شده برای شاخص

TRTو ( TTبرتسب درجه سانیی گراد) 6

اتساس ترارتی انسان

دمای تابشی مؤثر ودمای مؤثر

بسیار سرد

<6

سرد

6-3

خنک

3-67

خنک و مطبوع

67-16

راتو

16-19

گرم

19-17

داغ

باالی 17

شاخص اقلیم حرارتی جهانی()ITTU
در سال  6333انجمن بین المللی هواشناستی زیستیی ،کمیستیونی بترای توستعه شتاخص
ترارتی جهانی  ITTUتأسیا کرد .هدف از این پروژه استیخرا یتک روش ارزیتابی
ترارتی براساس پیشرفیه ترین مدل فیزیولوژیک ترارتتی بتود .تتا ستال  1003ستازمان
همداری های اروپا در زمینه علوم وفنون به همتراه  00دانشتمند برجستیه از  19کشتور
((http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html

(21
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جهان موفت به توسعه این شاخص جدید شدند(بلیزی چک و همداران .)1060،در شدل
شماره  6مفهوم این شاخص ومیغیرهای مورد نیاز آن نشان داده شده اسو .شاخص اقلیم
ترارتی جهانی ()ITTUاز جمله شاخص های هواشناسی زیسیی اسو که بر اساس دمتا
،رطوبو و یا سرعو باد  ،دمای درک شده توسط انسان را تخمین می زند(گوسلینگ و
همداران.) 1069،این شاخص با مدل تعادل ترارتی فاال به همراه یک مدل لبتاس شتبیه
سازی و م اسبه می شود .مدل لباس مورد اسیفاده دارای  9ویژگی مهتم استو)63عتایت
لباس تعریف شده در این مدل توسط جمعیو عمومی شهر از نظر رفیاری با دمای م یط
انطباق دارد) 1.از توزیع لباس بر بخشتهای مخیلتف بتدن ،مقتادیر عتایت بترای قستمیهای
مخیلف مدل بدسو می آید )9.کاه

مقاومو ترارتی و تبخیری لباس ناشی از بتاد و

پوشنده لباس اسو که پوشنده یا سترعو  0کیلتومیر در ستاعو و بتا  695وات در میتر
مربع نرخ میابولیسم در تال دویدن اسو ،در نظر گرفیه شتده استو .ایتن شتاخص بیتان
کننتتده دمتتای معتتادلی ستتو کتته دارای  50درصتتد رطوبتتو نستتبی ( فشتتار بختتار آب 1
هدیوپاسدال) ،با هوای آرام و دمای تابشی برابر دمای هوا بر تسب درجه سانیی گتراد
می باشد.این شاخص بر اساس معیار های بدسو آمده از پاسخ های فیزیولوژیتک شتبیه
سازی شده به بی

از  60دسیه تن

ترارتی اعم از اسیرس شدید سرد به گرمای شتدید

طبقتته بنتتدی شتتده استتو(جدول.)1طبتتت شتتدل  6مقتتادیر  ITTUاز شتتبده ی داده هتتای
هواشناسی شامل 3دما  ،TTسرعو باد ،vTمیوسط دما تابشیTTو فشار بخار آب  Tpبا دو
روش ساده جدول الگورییمی و معادالت رگرسیونی م اسبه وشبیه سازی می شتود.این
روشها به دو صورت پروژه وبساییی( )www.utci.comو نرم افزارهتای منیشتر شتده ای
چون بیوکلیما در دسیرس هسیند (.بلیزی چک و همداران.)1069،
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شدل )6مفهوم شاخص اقلیم ترارتی جهانی( )UTCIبه عنوان دمای معادل که از مدل فیزیولوژیک ترارتی
فاال( )Fialaمشیت شده وبا یک مدل لباس تدمیل شده اسو.6
جدول UITT )1در شرایط اسیرس ترارتی در انسان به صورت زیر
طبقه بندی میشود (بر تسب سانیی گراد)
رده اسیرس
تن
تن
تن
تن

1

ITTU

گرمایی شدید

باالتر از +01

گرمایی بسیار قوی

 +01تا +98

گرمایی قوی

 +98تا +91

گرمایی میوسط

 +91تا +11

عدم تن

ترارتی

 +11تا +3

کمی تن

سرمایی

 +3تا 0

سرمایی میوسط

 0تا -69

سرمایی قوی

 -69تا -17

سرمایی بسیار قوی

 -17تا -00

سرمایی شدید

پایینیر از -00

تن
تن
تن
تن

)21

Blazejczyk
((http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html
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یافته های پژوهش

میانگین ساعیی و ماهانه شاخص های دمای معادل( ،)Teqدمای مؤثر( ،)ETدمای مؤثر
تابشی ( )TREو شاخص اقلیم ترارتی جهانی( )UTCIبه صورت جدول و نمودار
مورد تجزیه و ت لیل قرار گرفیه اند که نیایج تاصل به این صورت اسو3
دمای معادل()Teq
میانگین ساعیی و ماهانه این شاخص بر اساس جدول شماره  7سه ماه ژانویه ،فوریه و
دسامبر(فصل زمسیان) را سرد ارزیابی می کند زیرا در این فصل شهر تهران ت و تأثیر
سامانه پر فشار سیبری بود و هوای سرد تاکم اسو.
جدول  )7بررسی راحتی انسان با استفاده از شاخص دمای معادل()Teq
میانگین ماهانه

16390

65390

3390

Teq

سرد

سرد

سرد

سرد

ژانویه

سرد

سرد

سرد

سرد

فوریه

خنک

خنک

خنک

خنک

مارس

کمی خنک

کمی خنک

کمی خنک

کمی خنک

آوریل

راتو

راتو

راتو

راتو

می

راتو

راتو

کمی شرجی

راتو

ژوزن

کمی شرجی

کمی شرجی

کمی شرجی

کمی شرجی

ژوزیه

کمی شرجی

کمی شرجی

کمی شرجی

کمی شرجی

اوت

راتو

راتو

راتو

راتو

سژیامبر

راتو

کمی خنک

راتو

راتو

اکیبر

خنک

خنک

کمی خنک

خنک

نوامبر

سرد

سرد

سرد

سرد

دسامبر

513

اندیشه جغرافیایی ،سال هشتم  ،شماره شانزده ،بهار  5931

ارزیابی ساعیی و ماهانه شاخص مذکور به سمو فصل بهار (مارس و آوریل) به علو
ترکو بادهای غربی و سیسیمهای کنیرل کننده آب و هوای شهر تهران به سمو
عرضهای پایین ،از خنک تا کمی خنک بوده تا اینده میانگین ساعیی و ماهانه ماه
می(اردیبهشو -خرداد) تاکمیو راتیی و آسای

را بر شهر نشان می دهد.

با نزدیک شدن فصل تابسیان پرفشار جنب تاره به سمو عرضهای باال تر ترکو کرده
و در نییجه میانگین ساعو  65390دقیقه ماه ژوزن( خرداد-تیر) کمی شرجی برآورد می
شود ،در صورتی که ساعیهای  3390صبح و  16390شب و میانگین ماهانه شهر تهران را
دارای آسای

نشان می دهد .با نزدیک شدن به فصل تابسیان تاکمیو پرفشار جنب

تاره بر آسای

شهر تهران تأثیر میگذارد ،میانگین ساعیی وماهانه دو ماه ژوزیه(تیر-

مرداد) و اوت(مرداد-شهریور) گرم بودن هوا را نشان می دهد .هر چه به فصل زمسیان
نزدیک می شویم پرفشار جنب تاره به سمو عرضهای جنوبی عقب نشینی می کند و
کم کم با آغاز فصل پاییز (سژیامبر و اکیبر)آسای

و راتیی تاکم میشود .ماه

نوامبر(آذر) به علو ترکو سامانه پرفشار سیبری به سمو عرضهای ایران و آغاز بارشها
خنک ارزیابی شده اسو.
دمای مؤثر()ET
شاخص دمای مؤثر ارزیابی سرمای زمسیانی شهر تهران را با میانگین ساعیی و ماهانه
سه ماه ژانویه،فوریه و دسامبر در جدول شماره  8نشان می دهد .با ورود به فصل بهار و
کاه

تأثیرات الگوهای زمسیانی  ،میانگین ساعیی و ماهانه دو ماه مارس ،آوریل و

می(اسفند  -خرداد) از خنک تا خنک و مطبوع ارزیابی شده اسو .میانگین ماهانه
وساعیهای  3390صبح و  16390ماه ژوزن راتو ولی میانگین ساعو  65390را گرم و با
تاکمیو الگوهای تابسیانی بر شهر تهران میانگین ساعیی وماهانه دو ماه ژوزیه(تیر-
مرداد) و اوت (مرداد-شهریور) را گرم برآورد می کند .کم کم با ترکو الگوهای
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تابسیانی به طرف عرضهای جنوبی میانگین ماهانه و ساعیهای  3390،65390ماه سژیامبر(
شهریور –مهر) راتو و میانگین ساعو  16390شب خنک و مطبوع و با شروع ورود
الگوهای زمسیانی بر شهر تهران میانگین ساعیی و ماهانه دو ماه اکیبر و نوامبر
(پاییز)خنک تا خنک ومطبوع ارزیابی شده اسو.
جدول  )8بررسی راحتی انسان با استفاده از شاخص دمای مؤثر()ET
میانگین ماهانه

16390

65390

3390

ET

سرد

سرد

سرد

سرد

ژانویه

سرد

سرد

سرد

سرد

فوریه

خنک

خنک

خنک

خنک

مارس

خنک

خنک

خنک

خنک

آوریل

خنک ومطبوع

خنک ومطبوع

خنک ومطبوع

خنک ومطبوع

می

راتو

راتو

گرم

راتو

ژوزن

گرم

گرم

داغ

گرم

ژوزیه

گرم

گرم

گرم

گرم

اوت

راتو

خنک ومطبوع

راتو

راتو

سژیامبر

خنک

خنک

خنک ومطبوع

خنک ومطبوع

اکیبر

خنک

خنک

خنک

خنک

نوامبر

سرد

سرد

سرد

سرد

دسامبر

دمای مؤثر تابشی()TRE
فاکیور تاب

پارامیر مهمی در ارزیابی راتیی سو (بلیزی چک و همداران )1061،که

این شاخص از این فاکیور اسیفاده کرده و ارزیابی میفاوتی از آسای

نسبو به شاخص

دمای مؤثر دارد .شاخص مذکور براساس جدول شماره  3میانگین ماهانه و ساعو
 16390شب ماه ژانویه و فوریه(فصل زمسیان) را سرد و میانگین ساعیهای  3390صبح و
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 65390ظهر را خنک برآورد کرده که به خاطر تأثیر تاب

در این ارزیابی سو .این

شاخص هم مانند دو شاخص قبل ت و تأثیر ترکو الگوهای زمسیانی به طرف
عرضهای باال و شروع اعیدالین میانگین ماهانه وساعیی ماه های مارس (اسفند-فروردین)
وآوریل (فروردین -اردیبهشو)را خنک تا خنک و مطبوع برآورد کرده ،درتالی که
ساعو  65390ماه آوریل راتو ارزیابی کرده اسو .این شاخص به علو فاکیور
تابش

میانگین ساعو های  3390صبح و  65390ظهر ماه می(اردیبهشو-خرداد) را گرم

و ساعو  16390شب این ماه را خنک و مطبوع و میانگین ماهانه آن را راتو ارزیابی
کرده اسو .با توجه به ترکو پرفشار جنب تاره به سمو کشورمان ایران ،میانگین
ساعیهای  3390صبح و  65390ظهر ماه ژوزن(خرداد-تیر) و اوت (تیر –مرداد)داغ،
ساعو  16390شب راتو و میانگین ماهانه آنها را گرم ارزیابی شده اسو.
جدول  )1بررسی راحتی انسان با استفاده از شاخص دمای مؤثر تابشی()TRE
میانگین ماهانه

16390

65390

3390

TRE

سرد

سرد

خنک

خنک

ژانویه

سرد

سرد

خنک

خنک

فوریه

خنک

خنک

خنک و مطبوع

خنک و مطبوع

مارس

خنک

خنک

راتو

خنک و مطبوع

آوریل

راتو

خنک و مطبوع

گرم

گرم

می

گرم

راتو

داغ

داغ

ژوزن

داغ

گرم

داغ

داغ

ژوزیه

گرم

راتو

داغ

داغ

اوت

راتو

خنک و مطبوع

داغ

داغ

سژیامبر

خنک و مطبوع

خنک

گرم

گرم

اکیبر

خنک

خنک

خنک و مطبوع

خنک و مطبوع

نوامبر

خنک

خنک

خنک

خنک

دسامبر
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همچنین میانگین ماهانه و ساعو 3390صبح و  65390ظهر ماه ژوزیه(مرداد -شهریور) داغ
و میانگین ساعو  16390شب آن داغ ،ارزیابی شده اسو.
با توجه به عقب نشینی تدریجی پرفشار جنب تاره ماه سژیامبر(شهریور -مهر) از نظر
میانگین ماهانه راتو ولی میانگین ساعو  3390صبح و  65390ظهر داغ و ساعو 16390
شب خنک و مطبوع برآورد شده اسو .همچنین میانگین ساعیهای 3390صبح و 65390
ظهر ماه اکیبر(مهر-آبان) گرم ،میانگین ساعو  16390شب خنک و میانگین ماهانه آن
خنک و مطبوع ارزیابی شده اسو .در اواخر فصل پاییز و با شروع ورود سامانه های
بارش زا میانگین ساعیی وماهانه دوماه نوامبر(آبان و-آذر) ودسامبر(آذر -دی) از خنک
تا خنک مطبوع بیان شده اسو .بنابراین با توجه به فاکیور تاب

در این شاخص اوقات

روز میفاوت از شاخص دمای مؤثر( )ETارزیابی شده اسو.
اقلیم حرارتی جهانی()UTCI

شاخص اقلیم ترارتی جهانی شاخص منطقی که با از استیفاده عناصتر اقلیمتی دمتا ،بتاد،
تاب

و رطوبو نسبی و یک مدل تعادل ترارتی و یک مدل لباس،آستای

را ارزیتابی

میدند .بنابراین این شاخص بر استاس جتدول شتماره  66بترآوردی میفتاوت نستبو بته
شاخص های قبلی دارد به ویتژه میتانگین ستاعو هتای  3390صتبح و  65390ظهتر رونتد
آسای

اقلیمی شهر تهران را بتازگو نمیدنتد در تتالی کته از میتانگین ماهانته و ستاعو

 16390شب ارزیابی بهیری دارد .به همین علو میانگین ساعو های  3390صتبح و65390
ظهتر متتاه هتتای ژانویه،فوریته و دسامبر(فصتتل زمستتیان) را دارای عتدم تتتن

ترارتتتی و

میانگین ماهانه ولی ساعو  16390شب را کمی سرد برآورد کترده استو .ایتن شتاخص
میانگین ماهانه و ساعیهای  3390صبح و  65390ظهر ماه مارس ( اسفند -فروردین) و متاه
نوامبر(آبان -آذر) را راتو(عدم تن
سرد بیان میدند.

ترارتی) اما ساعو  16390ایتن دو متاه را کمتی
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جدول  )11بررسی راحتی انسان با استفاده از شاخص اقلیم حرارتی جهانی()UTCI
میانگین ماهانه

16390

65390

کمی سرد

کمی سرد

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

ژانویه

کمی سرد

کمی سرد

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

فوریه

کمی سرد

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

مارس

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

آوریل

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

میوسط گرم
تن

3390

UTCI

گرمایی قوی
میوسط گرم

تن

گرمایی قوی

میوسط گرم

ژوزن

میوسط گرم

تن

گرمایی بسیار قوی

تن

گرمایی قوی

ژوزیه

میوسط گرم

تن

گرمایی بسیار قوی

تن

گرمایی قوی

اوت

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

کمی سرد

میوسط گرم

میوسط گرم

می

تن

گرمایی قوی
میوسط گرم

میوسط گرم

سژیامبر

میوسط گرم

اکیبر

کمی سرد

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

نوامبر

کمی سرد

عدم تن

ترارتی

عدم تن

ترارتی

دسامبر

تنها ماهی که از نظر میانگین ساعیی و ماهانه راتو و بدون تن

ترارتی بترآورد شتده

ماه آوریل (فروردین -اردیبهشو) می باشد .در تالی که میانگین ساعیهای  3390صبح و
 65390ظهر ماه می از فصل بهار(اردبهشو-خرداد) و ماه اکیبر از فصل پاییز(مهر-آبتان)
را میوسط گرم و میانگین ماهانه ولی ستاعو  16390شتب آنهتا بتدون تتن

ترارتتی و

راتو برآورد شده اسو .میانگین ماهانه و ستاعو  3390صتبح متاه ژوزتن(خترداد-تیتر)
میوسط گرم  ،میانگین ساعو  65390ظهر تن
شب عدم تن

گرمایی قوی درتالی که ساعو 16390

ترارتی و راتیی بر شهر تهران تاکم بوده اسو.همچنین میانگین ماهانه

و ساعو  3390صبح ماه ژوزیه(تیر-مرداد) شهر تهران دارای تن
 65390ظهر تن

گرمایی قوی ،ستاعو

گرمایی بسیار قوی و ساعو  16390شب میوسط گرم متی باشتد .شتهر

تهران در ماه اوت(مرداد -شهریور) از نظر میانگین ماهانه و ساعو  16390شتب میوستط
گرم ،ستاعو  3390صتبح دارای تتن

گرمتایی قتوی و ستاعو  65390ظهتر نیتز تتن
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گرمایی بسیار قوی را داراسو .این شتاخص میتانگین ماهانته و ستاعو  16390شتب متاه
سژیامبر(شهریور-مهر) را برای شهر تهران دارای عدم تن

ترارتی و راتو بیتان کترده

ولی میانگین ساعو  3390صبح را میوسط گرم و ساعو  65390ظهر را با تتن

گرمتایی

قوی نشان داده اسو.
بحث
مقایسه شاخصها

در این بخ

هر  0شاخص را از نظر میزان هماهنگی در ارزیابی آسای

بتا ااستیفاده از

نمودار سیونی و طبت راهنمای رنگهای سیونها(جدول )61مقایسه و بررسی میشود  .شدل
شماره  1میانگین ساعو  3390صبح هر چهار شاخص را نشان می دهد .در ایتن ستاعو
تنها شتاخص دمتای معتادل( )Teqبتا دمتای متؤثر ( )ETمتاه هتای ژوزن(خترداد -تیتر) و
سژیامبر(شهریور -مهر) را دارای راتیی وآستای

بیتان متی کننتد .امتا مقایسته میتانگین

ساعو  65390شاخصهای مورد نظر در شتدل شتماره  9گویتای ایتن مطلتب استو کته
شتتتاخص اقلتتتیم ترارتتتتی جهتتتانی ()UTCIبتتتا دمتتتای متتتؤثر تابشتتتی( )TREمتتتاه
آوریتتل(فتتروردین -اردیبهشتتو) و شتتاخص دمتتای معتتادل ()Teqبتتا دمتتای متتؤثر متتاه
سژیامبر(شهریور -مهر) را راتو بیان می کنند.
جدول  )11راهنمای رنگهای نمودارهای مقایسه ای

کمی گرم

سرد

گرم ومرطوب

کمی سرد

بسیار گرم

کمی خنک وخنک ومطبوع

داغ

خنک

فوق العاده داغ

آسای
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در تالی کته مقایسته میتانگین ستاعو  16390طبتت شتدل شتماره 0نشتان متی دهتد کته
شاخص دمای معادل( )Teqبا اقلیم ترارتی جهانی ()UTCIدر ارزیابی آستای

سته متاه

می (اردیبهشو-خرداد)  ،سژیامبر(شهریور-مهر) و ژوزن (خرداد-تیر) بتا هتم هماهنتگ
بتتوده انتتد .همچنتتین شتتاخص دمتتای معتتادل ()Teqبتتا دمتتای متتؤثر تابشتتی ()TREمتتاه
ژوزن(خرداد-تیر) را راتو برآورد کرده اند .در مقایسه میتانگین ماهانته شتاخص هتا از
نظر ارزیابی راتیی به هم نزدیک تر و هماهنگ تر شده اند که در شدل شتماره  5قابتل
مشاهده اسو .در این مقایسه شتاخص دمتای معتادل( )Teqبتا  9شتاخص اقلتیم ترارتتی
جهانی(، )UTCIدمای مؤثر( )ETو دمتای متؤثر تابشتی ()TREدر ارزیتابی راتیتی متاه
سژیامبر(شهریور -مهر) و همچنین با شاخص اقلیم ترارتتی جهتانی( )UTCIدر ارزیتابی
راتیی اکیبر(مهر -آبان) ،با دمای مؤثر( )ETدر برآورد راتیی ماه ژوزن(خرداد -تیتر) و
با 1شاخص اقلیم ترارتی جهانی ()UTCIو دمای مؤثر تابشی ()TREدر ارزیابی راتیی
ماه می(اردیبهشتو-خترداد) همتاهنگی دارد .همچنتین شتاخص اقلتیم ترارتتی جهتانی
()UTCIبا  9شاخص دمای معادل(،)Teqدمای مؤثر ()ETو دمای مؤثر تابشتی( )TREدر
ارزیابی راتیی ماه سژیامبر(شهریور -مهتر) و همچنتین بتا 1شتاخص دمتای متؤثر تابشتی
()TREو دمای معادل( )Teqدر ارزیابی راتیی متاه متی(اردیبهشتو-خترداد) وبتا دمتای
معادل ()Teqدر ارزیابی راتیی ماه اکیبر(مهر -آبان)هماهنگ استو .بنتابراین 0شتاخص
مذکور در میانگین ماهانه بیشیرین هماهنگی را با یددیگر دارند.
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شدل شماره  39مقایسه  0شاخص برای ساعو  65390ظهر

شدل شماره  31مقایسه  0شاخص برای ساعو  3390صبح

شهر تهران

شهر تهران

شدل شماره  35مقایسه  0شاخص برای میانگین ماهانه

شدل شماره  30مقایسه  0شاخص برای ساعو 16390

شهر تهران

شب شهر تهران

نتیجه گیری

مقایسه میانگین ساعیی و ماهانته شاخصتهای دمتای معتادل( ،)Teqاقلتیم ترارتتی جهتانی
(،)UTCIدمای مؤثر( )ETو دمای مؤثر تابشی( )TREنشان دهنده آن اسو که ارزیتابی
شاخصهای ساده با شاخص منطقی اقلیم ترارتتی جهتانی( )UTCIکمتی میفتاوت بتوده
اسو .به طوری که در مقایسه ارزیابی آسای

میانگین ساعو  3390صبح و  65390ظهر

شاخص های ساده یعنی دمای معادل ،دمای متؤثر( )ETو دمتای متؤثر تابشتی( )TREبتا
یددیگر به طور نسبی هماهنگ بوده انتد در تتالی کته شتاخص اقلتیم ترارتتی جهتانی
برآوردی میفاوت داشیه استو .امتا شتاخص اقلتیم ترارتتی جهتانی( )UTCIدر مقایسته
ارزیابی آسای

میانگین ساعو  16390شب و ماهانه به شاخص های ساده نزدیدیتر و بتا
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آنها هماهنگ تر بوده اسو .بنابراین مییوان نییجه گرفو که شتاخص هتای ستاده دمتای
معادل(،)Teqدمای مؤثر( )ETو دمای مؤثر تابشی ()TREبرای ارزیابی آسای

ستا عتو

های صبح وظهر شهر تهران مناسب هسیند در تالی که شاخص منطقتی اقلتیم ترارتتی
جهانی( )UTCIآسای

و راتیی ساعو  16390شب و ماهانه را بهیر نشان می دهد.

با توجه به مطالعه صورت گرفیه ،در ایران مشابه چنین پژوهشی برای شتهر تهتران انجتام
نشده اسو ولی در سطح جهان و برای خرد اقلتیم هتای دیگتری از ایتن دستو مطالعته،
پژوه

های جامعی انجام شده اسو که از این جمله می توان به پژوه

گسیرده بلیزی

چک و همداران ( )1061اشاره کرده که با روش رگرسیون خطی ،شاخص های ستاده
و منطقی و تجربی را با شاخص منطقی اقلیم ترارتی جهانی( )UTCIمقایسه کرده اند و
نییجه ای مشابه گرفیه اند که شاخص منطقی اقلتیم ترارتتی جهتانی ( )UTCIبترآوردی
همچون دیگر شاخص ها از آسای

و عدم آسای

داشیه باشد.
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Comparing the different climatic indices in assessing the comfort
condition of Tehran urban area
Abstract
The climate controls all aspects of human including his comfort in the
environment. The Tehran urban area is a very complicated and
problematic region for living. For this reason we have decided to
evaluate its climatic conditions from to see if it is comfort for its
dwellers. We have used different indices to choose the most applicable
one. For this purpose the hourly data of temperature, relative humidity,
water vapor pressure, wind speed, and cloudiness of Mehrabad, Dowshan
Tappeh, Geophisic, Tehran Shomal, and Chitgar stations were obtained
from the Meteorological Organization of Iran for the 2111- 2111 period.
The comfort indices of Equivalent Temperature (Teq), Effective
Temperature (ET), Radiation Effective Temperature (TRE), Universal
Thermal Condition Index (UTCI), were calculated from these data in the
environment of BioKlima software. Their results were compared for the
different times of the day. The results showed that the Equivalent
Temperature (Teq), Effective Temperature (ET), and Radiation Effective
Temperature (TRE) indices were suitable for the 9331 am and 3331 pm.
But the UTCI was suitable for the monthly and 9331 pm conditions.
Key words: comfort indices, climate and urban comfort, urban climate,
living in urban areas, climate comfort indices.

