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ارزیابی و پهنهبندی شرایط اقلیم آسایش جنوب و جنوب غرب ایران با مقایسۀ

اکبر شائمی برزکی ،*۱نسرین نیکاندیش ،2ابوالقاسم

مظفری۳

تاریخ پذیرش۱۳۹7/۱2/۱۴ :

تاریخ دریافت۱۳۹7/۹/2۱ :

چکیده
الگوهای مکانی و زمانیِ شرایط آسایش اقلیمی متأثر از یکسری ویژگیهای جغرافیایی است که آشکارسازی آن باا اساتدا ا از
شاخصهای بیوکلیماتیک میسار اساتا از ساوی یگار ،خروجیهاای االاا از باهکارگیری شااخصهای بیوکلیماتیاک باا
ساختارهای متداوت و با پارامترهای خاص ارای نتایج مختلف بو ا و بر یکدیگر منطبق نیستندا سنجش کارایی هریک از ایا
شاخصها و مقایسۀ نتایج االا از آنها ما را ر جهت استدا ۀ بهینه از پتانسیاهای محیطای ،باهویژا ر مقالاد گر شاگری
کاراتر میکندا ر ای پژوهش ،برای ارزیابی و پهنهبندی شرایط اقلیم آسایش جناو

ایاران و مقایساۀ عملکار شااخصهای

مختلف مدل بیوکلیما همچون  UTCI, HIS, PST, STI, SST, PhSاز ا اهای اقلیمی میانگی
فشار بخار آ

و میزان ابرناکی  39ایستگاا سینوپتیک جنو

ما ،رطوبت نسبی ،سرعت با ،

ایران شاما استانهای خوزستان ،بوشهر ،کهکیلویاه و بویرااماد،

هرمزگان ،فارس ،کرمان و سیستان و بلوچستان به تدکیک هر ایستگاا از سال  1988تا سال  2017استدا ا شادا اساتا نتیجاۀ
ای بررسی نشان ا ا است که شاخصهای  PhSو  STIر انعکاس ااساس ارارتی از کارایی بیشتری برخاور ار باو ا و ر
اغلب روشها مااهای بهم و اسدند بهتری مقاطع زمانی سال از لحاظ شارایط آساایش اقلیمای هساتندا همچنای خروجای
االا از اجرای مدل بیوکلیما نشان می هد که ر مااهای فرور ی  ،ار یبهشت ،آذر و ی نیز بهطور نسبی ای شرایط برقارار
استا

واژههای کلیدی :اقلیم آسایش ،پهنهبندی ،شاخصهای بیوکلیما ،ایرانا
1ا

استا یار گروا جغرافیا ،انشگاا پیام نورBarzuk2000@yahoo.com ،

2ا استا یار گروا جغرافیا ،انشگاا پیام نور
3ا انشجوی کارشناسی ارشد اقلیمشناسی ،انشگاا پیام نور
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.35
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عملکرد شاخصهای مدل بیوکلیما
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از بقیۀ ا اهاای جاوی ،شارایط جسامی و ساازگاری اساتا

مقدمه
شاارایط اقلیماای مهمتااری عامااا ماابثر باار فعالیات انسااان ر

بهتری شرایط ارارتی برای زندگی انساان آن اسات کاه فار

مقیاسهای کوتااا و طوالنیمادت اساتا مطالعاۀ اثار شارایط

بدون کوشش و تالش زیا بتواند تاوازن منطقای بای گرماای

آ وهااوا روی زناادگی و رفتااار انسااان ر قالااب یکاای از

االاشدا ر بدن و گرمای از ست ا ا برقارار کناد؛ بادی

شاخههای علمی با عنوان زیست اقلیم انسانی مطالعه و بررسی

معنا که نه ارارتی از محیط پیرامون ریافت کند و نه ارارتای

می شو ا «به شرایطی که ر آن مجموع عنالار ماا ،رطوبات،

به محیط پس هدا

آسااایش گوینااد» (قویاادل و ااماادی)2013 ،؛ ب اهویژا اینکااه

محدو ۀ نسبی و تقریبی اسات و بارای افارا براساب سا ،

آسایش زیست اقلیمی به تعا ل ارارتی بدن انساان باا محایط

سالمت ،فعالیت بدنی ،نژا  ،میزان پوشش و بر اسااس فصاول

پیرامون وابسته استا طیدی از رجهارارت که ر محدو ۀ آن

مختلاف سااال و خااو گارفت افاارا بااه محایط تغییاار میکنااد

انسان ااسااس رااتای ار  ،منطقاۀ آساایش ارارتای نامیادا

(کسمایی)1999 ،ا

میشو (اامدی و شائمی)2013 ،ا

مدلهای آسایش ابزار مدیادی بارای نماایش اثارات متقاباا

منظور از شرایط آسایش مجموعه شرایطی است که از نظار

عواما تنشزای محیطی و واکنشهای انسان محسو میشاوند

ارارتی و رطوبتی ،اداقا  80رلد از افارا ی کاه بهلاورت

که ر قالب طبقهبندیهای تجربی بیان میشوندا (فاالح قاالهری

و ر آن شرایط قرار ا ا میشاوند ،قضااوت

و همکاران)2015 ،ا ر پژوهش ااضر سعی بار ایا اسات کاه

ذهنی االت آسایش را اشته باشندا از آنجایی کاه ماای بادن

الگوهای مکانی و زمانی شرایط آسایش اقلیمی ر جناو ایاران

انسان ر طول زندگی ثابت و ر ادو  37رجاۀ ساانتیگرا

و توانمندی شاخصهای مدل بیوکلیما ر آشکارسازی آن ماور

است ،آسایش و رااتی انسان وقتی تأمی میشاو کاه ساامانۀ

ارزیاااابی قااارار گیااار ا نتاااایج ایااا پاااژوهش میتواناااد ر

تنظیم ارارتی بدن وی بتواند مای مذکور را ثابات نگاه ار ا

برنامهریزیهای مربوط به گر شگری ،بهینهسازی محیط زنادگی،

تصا فی انتخا

ای امر زمانی امکانپذیر است که توازن گرمایی بدن یعنی فع
و جذ گرما از بدن متعا ل باقی بماند (کسمایی)1999 ،ا
آسایش و عدم آسایش انسان از طریق شاخصهای تئاوری

آمایش سرزمی و لرفهجویی انر ی به کار گرفته شو ا
پژوهش و بررسی ربارۀ بهبو شرایط زیست اقلیم انساانی
روزبهروز ر بی اقلیمشناساان ،زیستشناساان ،جغرافی اناان،

و تجربی زیا ی محاسابه میشاوند کاه ا اهاای ورو ی ایا

طرااان شهری و یگر متخصصاان ر ااال افازایش اسات و

شاخصها بسیاری از عنالر آ وهوایی از جمله سارعت باا ،

مطالعااات متعااد ی ر زمیناۀ ارزیااابی آسااایش اقلیماای محااا

رجۀ ارارت ،رطوبت ،تابش خورشید وااا هساتندا انساان ر

سکونت انسان ر اخا و خارج از کشور لورت گرفته است

هر شرایطی متأثر از ارارت پیراماون خاویش اساتا آساایش

که به چند مور اشارا میشو

ارارتاای انسااان نتیجااۀ تعااا ل اناار ی باای سااط باادن و

رمضااانی ( )2010پتانساایاهای اکوتوریسااتی و آسااایش

محیطزیست اسات کاه بار فیزیولاو ی ،روانشناسای و رفتاار

کیا کالیۀ لنگارو را ماور بررسای قارار

انسان اثرگذارند (فالح قالهری و همکاران)2013 ،ا
از سوی یگر ،برقراری تعا ل ارارتی میان بادن انساان و

زیست اقلیمی تاال

ا ا استا روش بهکاررفته ر ای تحقیاق ،اساتدا ا از الگاوی
سایکرومتریک به سبک آوانزاستا نتیجۀ ای پژوهش نشان ا

محاایط اطاارا بااه ترکیااب عوامااا مختلداای بسااتگی ار

کااه مااهااای خاار ا و تیاار ر روز گاارم و مااهااای اساادند،

خصولیات سوخت و ساز و فیزیولو ی ،فعالیتهای فیزیکی،

فرور ی  ،ار یبهشت ،مر ا  ،شهریور ،مهر ،آبان معتادل و بقیاۀ

نوع لباس و عا ت وی به هاوای محایط و نیاز عاواملی نظیار

مااهااا ساار بااو ا اسااتا ذوالدقاااری ( )2008بااا اسااتدا ا از

فشار هوا و رجهارارت هواا تأثیر ما بر آسایش انساان متاأثر

شاخصهای  PETو  PMVزمان مناسب گر شاگری ر شاهر
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جریان هوا ،تابش و پوشش برای رااتای فاراهم باشاد ،نقطاۀ

ای نکته نیز قابا ذکار اسات کاه محادو ۀ آساایش یاک
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تبریز را مشخص نمو ا و ورۀ آسایش اقلیمی ر ای شاهر را

( )2007ر پژوهشی بنیانهای هواشناسی ایاتی برای توریسام

ادو  45روز از اوایاا خار ا تاا اواساط تیرمااا اعاالم کار ا

را مور بررسی و مطالعاه قارار ا نادا تامساون 6و همکااران

عطااایی و هاشمینسااب ( )2011بااا بااهکارگیری روشهااای

( )2008با استدا ا از شاخص  PETبه ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر

ترجونااو و شاااخصهای  PET ،TCIو  PMVبااه ارزیااابی

روی سالمتی و آساایش اقلیمای ر مقیااس جهاانی پر اختاه

زیست اقلیم انسانی اساتان الادهان پر اختنادا نتیجاۀ بررسای

استا هی  )2009( 7وضعیت آساایش توریسام ر اسااانیا باا

آنها نشان ا که ر اغلب روشها ،مااهاای ماه و سااتامبر را

استدا ا از شاخص اقلیم گر شاگری  TCIماور بررسای قارار

بهتری مااها از لحاظ آسایش اقلیمی اساتا جاوان و ماالزا ا

ا ا پینو لی  8و همکاران ( )2011با استدا

ا از شااخص PET

اسااتدا ا از شاااخصهای زیساات اقلاایم بیکاار ،فشااار عصاابی،

تایوان و شرق چی را بررسی کر ندا نتایج پژوهش آنها نشان

استیدم -تام ،عدم آسایش ،ما و رطوبات تاام ماور بررسای

بارای مر مای کاه ر منااطق معتادل

قرار ا ااندا نتایج بررسی آنها نشان ا که نتایج شاخصهای

ا که شارایط مطلاو

سکونت ارند ر فصول بهار و پاییز برقرار استا

فوق الگوهای زمانی آسایش و عدم آسایش اقلیمی بر یکادیگر

فرجزا ا و همکااران ( )2012شارایط آساایش ارارتای ر

منطبق نیستا فارجزا ا و همکااران ( )2016ر مطالعاهای باه

ساوااا ریاچااه ارومیااه را بار اساااس شاااخص  ،PETقاادرت

بررساای شاااخص اقلاایم ااارارت جهااانی  UTCIر ایااران

خنککنندگی  CPو مدل طرح اطالعات اقلیم بارای گر شاگری

پر اختهاندا نتایج ای مطالعه نشاان می هاد کاه میازان سااالنۀ

 CTISمور بررسی قرار ا ندا نتایج مطالعۀ آنهاا نشاان ا کاه

 UTCIر ایران با افزایش ارتداع کاهش مییابد بهطوری که ر

مطلااو تری

ورا باارای فعالیتهااای گر شااگری -ورزشاای و

نواای مرتدع زاگرس و البرز به کمتری اد میرسدا

فعالیت تدریحی ر بی مااهای وئ و اکتبر باو ا و بار اسااس

ه ا  )1999( 1شاااخص  PETرا بااهعنوان یااک شاااخص

شاخص  PETبی

وئ تاا سااتامبر اساتا نادتو 9و همکااران

جهانی جهت مطالعات زیست اقلیمی معرفی کار کاه باه لیا

( )2013ر تحقیقاااتی ،وضااعیت زیساات اقلاایم انسااانی محاایط

جامعیت ،توجاه بسایاری از محققاان و کااربران اقلیمشناسای

شهری ارالسالم تانزانیا را توسط شااخص  PETماور بررسای

انسااانس را بااه خااو جلااب کاار ا ماااتزراکیس ( )2001ماادل

قرار ا ااندا لای )2014( 10شارایط آساایش ارارتای ر شامال

نرمافزاری ریم را ارائه کر که کار محاسبۀ پیچیدا و وقتگیر

چی را بر مبنای سه شاخص  PMV, UTCI, PETارزیابی کار ا

معا الت بیالن انر ی را سا ا کر و با قابلیت محاسبۀ متوساط

آستانۀ یافتشدا برای آسایش ارارتی بر مبناای شااخص

مای تابشای امکاان محاسابۀ شااخصهای ترموفیزیولو یاک
 SETو  PET PMVرا فراهم کر ا

PET

ر ای مطالعه  11-24رجۀ سانتیگرا به ست آمد که پاایی تر
از محدو ۀ اروپا بو ا فرجزا ا و همکاران ( )2015ر مقالهای باه

یی یان )2005( 2باا اساتدا ا از شااخص آساایش  CLOو
ا اهای اقلیمی روزانۀ مای هوا ،سرعت باا  ،ابرنااکی ،میازان

بررسی شاخصهای ارارتی  PET, UTCI, STIر شمال غر
ایران پر اختهاندا همچنی

ر اینجا میتوان باه کارهاای یگاران

آسایش انسان را ر قسمتهای مختلاف چای طای ساالهای

مانند:اولگی( ،)1963میچوفسکی ،)1985( 11ماتزراکیس و

 1960-1998بررسی کر و به ای نتیجاه رساید کاه بیشاتری

( ،)1997اسااکات 13و همکاااران ( ،)2004مااک گریگااور 14و

رلد استرس گرمایی ر تابستان ر نواای شرق اوضۀ سای
چوان 3و جناو

رو خاناۀ هوایاه 4اساتا اهیار 5و همکااران
1. Hoppe
2. Yee yan
3. Sichuan
4. Hovaihe
5. Oehier & Matzarakis

مایر12

6. Thomson
7. Hein
8. Ping Lin, Matzarakis
9. Ndetto
10. Li
11. Mieczkowski
12. Matzarakis & Mayer
13. Scott
14. Mcgregor
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( )2013ر پژوهشی اقلیم گر شگری شهرساتان ارومیاه را باا

و  TPCSبه بررسی الگوی فصلی شارایط آساایش اقلیمای ر
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همکاااران ( ،)2002رام چاناادرا ( ،)2010فریتاااس و گریگااوری

اسااتانهای خوزسااتان ،بوشااهر ،کهکیلویااه و بویراامااد،

( ،)2014کاویانی ( ،)1993آرویا ( ،)2014محماو ی (،)2008

هرمزگان ،فارس ،کرمان و سیستان و بلوچستان بی  25رجه

ضاایائی و همکاااران ( ،)2009میرعنایاات و همکاااران (،)2010

 11قیقه تا  32رجه و  9قیقۀ عرض شمالی و  47رجه و

بختیاااری ( ،)2011اسااماعیلی ( )2014و اسااکندریان ()2015

 41قیقه تا  61رجاه و  42قیقاۀ طاول شارقی عمادتاً ر

اشارا کر ا

ااشیۀ خلیج فارس قرار گرفتهاندا بخش اعظم آن ر منااطق

منطقۀ مورد مطالعه

خشک و نیمهخشک ایران قرار ار ا

محدو ۀ مور مطالعه ر ای پژوهش ر جنو

ایران شااما

کمی ارائه شدا استا بهمنظور پهنهبندی منطقۀ ماور مطالعاه

مواد و روشها
ر ای پژوهش ،از روشهای تجزیه و تحلیاا شااخصهای

ارتدااااع ر نرمافااازار  Arcgisو ر محااایط

بیوکلیماتیک استدا ا شدا اساتا ر ابتادا ا اهاای میاانگی
ماهانۀ ما ،رطوبات نسابی ،سارعت باا  ،فشاار بخاار آ
پوشش ابر  39ایستگاا هواشناسی سینوپتیک جنو
غاار

و

و جنو

ایااران ر بااازا زمااانی  1988تااا  2017از سااازمان

هواشناسی کا کشور اخذ شدا ر مرالۀ بعد ،ا اهای فاوق
با استدا ا از نرمافزار اکسا مرتب شادا سااس باا اساتدا ا از
نرمافزار بیوکلیما شاخصهای

با استدا ا از رابطۀ همبستگی بی شاخصهای بیوکلیماتیک و

UTCI, PHS, SST PST, STI,

 HISمحاسبه و نمو ارهای مرتبط با هر شاخص ر نرمافزار
اکسا ترسیم شدا ر اقیقت مقا یر ای شااخصها نمایاه و
معیاری است برای نشان ا ن میزان تنش ارارتی محیط کاه
شرایط ااکم بهطور فصلی خالله شدا و بهلاورت مقاا یر

Geostatical

 Analysisبا قرار ا ن الیۀ  Demشاکاهای مربوطاه ترسایم
شدا استا

معرفی مدل بیوکلیما ۱و شاخصهای آن
مدل بیوکلیما توسط پروفسور کریستو

بالنساکی2

ر ساال

 2003ابااداع شادا و شاااما شاااخصهای متنااوع بیوکلیمااای
انسانی استا با بهکارگیری ایا مادل میتاوان  60شااخص
متنوع ر ارتباط با زیست اقلیمشناسی و فیزیولو ی ارارتای
1. Bioclima
2. Krzystof Blazejczyk
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شکل ( :)۱موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه
Figure (1): Geographic location of the studied area
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اسااتدا ا قاارار میگیاار ا ر سااال  1999انجم ا بی المللاای

کارایی ای مدل عبارتاند از
 ارزیابی کلی شرایط زیست اقلیم انسانی با بهکارگیریمیانگی ماهیانۀ ا اهای هواشناسیا
 ارزیابی مشروح از شارایط زیسات اقلایم انساانی باابهکارگیری ا اهای روزانۀ هواشناسیا

هواشناسی زیستی گروا ویژاای را برای ابداع شااخص اقلایم
ارارتاای جهااانی ( )UTCIتشااکیا ا ا هااد

ایاا گااروا

استخراج یک روش ارزیابی ارارتی بر اسااس پیشارفتهتری
مدل ماا -فیزیولو یاک باو ا از ساال  2005ایا تالشهاا
بهوسیلۀ گروا ( COST Action2همکاری ر علام و توساعۀ

 -ارزیابی کلی از شرایط تعا ل ارارتی انسانا

فناای) تقویاات شاادا گااروا تحقیقاااتی  COSTمرکااب از

 -ارزیابی مشروح از شارایط تعاا ل ارارتای انساان ر

کارشناسان برجساتۀ اقلیمشناسای ،هواشناسای و مادل ماا-

ویژگیهای مدل بیوکلیما
با بهکارگیری ای روش شاخصهای متناوع زیسات اقلیمای و
فیزیولو ی ارارتی محاسابه میشاو ا ا اهاای ورو ی خاو
شااما و گاروا ا اهااای هواشناسای و ا اهااای مرباوط بااه
شرایط فیزیولو ی انسان استا میتاوان ا اهاا را مساتقیماً از
طریق لدحه کلید یا از فایاهایی با فرمات  ASCIIوار کار ا
برای سهولت بیشتر ر کار ،میتوان ا اها را ر نرمافزار اکسا
یا یگر برنامههای لدحهگستر با توجه به عباارات اختصااری
مدل برای هر نوع ا ا با فرمتهای  .txtیا  .csvذخیرا نماو و
ر مدل بارگذاری کر ا برای محاسبۀ شااخص  UTCIبایاد از

همکاری میکر ند که با اتمام فعالیت گاروا ر فوریاه 2009
شاخص  UTCIابداع شادا ایا شااخص ارای  10طبقاه از
سر بسیار شدید تا گرم بسیار شدید استا متغیرهای ورو ی
مور نیاز شاما مای هوا ( ،)Tمیانگی
سرعت با ( ،)Vفشار بخار آ

مای تابشی (،)Tmrt

( )Pو رطوبات نسابی ()RH

استا برای محاسبۀ  Tmrtاز نرمافزار  Raymanاستدا ا شادا
استا
ای شاخص بر اساس رابطۀ زیر تعریف میشو
()1

UTCI=3.21+0.872*t+0.2459*Tmrt-2.5078*v0.0176*RH

شاخص تنش فیزیولوژیکی)PhS( ۳

ساارعت بااا ر ارتداااع  10متاار اسااتدا ا کاار و باارای یگاار

ای شاخص فرایندهای فیزیولو یکی انطباق اندامهای انساان

شاخصها سرعت با ر ارتداع  1.2متر (سط بدن انساان) را

را نسبت به فضای باز نشان می هد و ارای  8طبقه ااساس

به کار بر ا میزان ابرناکی را میتوان هم براسب رلاد ) (Nو

ارارتی از تنش سرمایی زیا تا تنش گرماایی شادید اساتا

هم براسب اکتانات ) (N8محاسابه کار ا ر لاورت فقادان

ای شاخص از نسبت تبا ل ارارت همرفتی ( )Cبه از ست

بعضی از ا اها ر مدل ،آنها بهلورت پیشفرض بر اسااس

ا ن ارارت تبخیری ر انسان ( )Eاز رابطاۀ ( )2باه سات

ا اهای یگر محاسبه شدااند مثا تشعشع خورشید یاا ماای

میآید (مونترو)2005 ،4ا

سط پوستا ر ای روش شاخصهای قابا محاسبه با توجاه
به نوع ا اهای ورو ی معرفی شدااندا تحلیاهای آماری مثاا
مجموع ،میانگی  ،انحرا

معیار وااا نیز قابا محاسبه هستندا

)2( PhS = mC/mE

شاخص)PST( ۵
ای شاخص نشان هندۀ ااسااس ذهنای از محایط ارارتای
توسط انسان استا ر ای شاخص ،اثارات ارارتای محایط

معرفی شاخصها
شاخص اقلیم حرارتی جهانی)UTCI( ۱
ای شاخص برای هر اقلایم و ر هار مقیااس زماانی ،ماور
1. Univercal Thermal Climate Index

زیست توسط میانگی

مای پوست و میانگی

ماای تابشای

2. Cooperation in Science and Technical
3. Physiological strain
4. Monteiro
5. Physiological Subjective Temperature
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محیطهای مختلف آ وهواییا

فیزیولو یک انسانی بو که برای ابداع ایا شااخص باا هام
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50

پوست بیان شدا است و ارای  9طبقه ااسااس ارارتای از

ر ای رابطه ،از متغیرهای مای هوا ( ،)tمیازان ابرنااکی

یخز گی تا سوزان استا ای شاخص اگر میزان ذخیراساازی

بو ن آسمان ( ،)Nمیزان آلبدوی لبااس ( ،)acمتابولسایم ()M

گرمااای خااالص  )SR(1کمتاار از لاادر باشااد ،از رابط اۀ ()3

و سرعت با ( )Vاستدا ا شدا استا

محاسبه میشو (همان)ا

شاخص تنش گرمایی)HSI(5

()3

iMrt-{[|SR|^0.75/(0.95*5.667*10^-

=PST

}8)+273^4]^25-273

و اگاار  SRمساااوی یااا بیشااتر از لاادر باشااد از رابطااۀ ()4
محاسبه میشو
()4

از راا تبخیر از بدن فع گر تا بدن ر االت تعا ل قارار گیار
به اداکثر انر ی ارارتی که ر شرایط محیط میتواند از طریاق

}8)+273^4]^25-273

ارارتی از استرس گرمایی کم تا خطرناک استا ای شاخص از

iMrt+{[|SR|^0.75/(0.95*5.667*10^-

رابطۀ ( )8محاسبه میشو (بالنسکی)2005 ،ا

ای شاخص تحرکات ارارتی رونی ر یاک فار ناشای از
محیط را نشان می هد و ارای  9طبقه ااسااس ارارتای از
بهشدت سر تا سوزان است (مونترو)2005 ،ا اثرات ارارتی
از محیط توسط متوسط مای تابشای بیاان شادا اساتا ایا
شاخص اگر  ms3کمتر از لدر باشاد ،از رابطاۀ ( )5محاسابه
میشو (بالنسکی)2005 ،ا
^STI = MRT- {[|ms|^0.75/(0.95*5.667*10}+273^4]^0.25-273

()8

HSI = (Ereq/Emax)*100

 Ereqمیزان انر ی ارارتی که الزم است از طریق تبخیار
برای رسیدن به تعا ل ارارتی از بادن فاع شاو و یاا نار
تبخیر گرمایی مور نیاز برای ادظ ارگانیسام براساب وات
بر مترمربع و مقدار آن از رابطۀ ( )9محاسبه میشو
()9

Ereq = M + mQ+ mC + mRES

 Mمتابولیسم براسب وات بر مترمربع مقدار پیشفارض
135ا

و اگاار  msمساااوی یااا بیشااتر از لاادر باشااد ،از رابط اۀ ()6

 mQتعا ل تابشی انسان بر اسب وات بر مترمربعا

محاسبه میشو

 mCتبااا ل مااتالطم گرمااای محسااوس براسااب رجاۀ

()6

^STI = MRT+ {[|ms|^0.75/(0.95*5.667*10(}8)+273^4]^0.25-273

شاخص )SST(4

سانتیگرا ا
 mRESاتال

گرمای تندسیا

بیشااینۀ تبخیاار ر محاایط واقعاای از طریااق رابطااۀ ()10

از ای شاخص میتاوان بارای ارزیاابی مقادماتی از شارایط

محاسبه میشو

زیست اقلیمی استدا ا کر ا مقدار SSTتوسط و عاما تحات

()10

تأثیر قرار میگیر یکی افازایش ماای هاوا ناشای از تاابش
خورشیدی و یگری اثر سرعت باا ا ایا شااخص ارای 8

)Emax = kv^0.6(56-vpe

 Kبرای فر ملبس برابر  7و برای یاک فار بادون لبااس
 11.7استا

طبقه ااساس ارارتی از بهشدت سر تاا خیلای ا اساتا

 Vسرعت با براسب متر بر ثانیها

ای شاخص از رابطۀ ( )7محاسبه میشو (بالنسکی)2005 ،ا

 Vpeفشار بخار آ براسب هکتو پاسکالا

()7

SST=t+0.42*(1-0.009N)(100ac)1/(0.61+1.9SQRT(v))-0.15673M[1]))1/(0.61+1.9SQRT(v

یافتهها
شرایط کلی اقلیم

1. Resultant Value of Net Heat Storage
2. Subgective Temperature Index
3. Human Net Heat Storage
4. Still Shade temperature

همان طور که ر نقشاۀ توپاوگرافی مشااهدا میشاو  ،ارتدااع
5. Heat Stress Index
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=PST

تبخیر از بدن خارج گر ا ای شاخص ارای  7طبقاه ااسااس

شاخص دمای ذهنی )STI(2

()5

ای شاخص عبارت است از نسبت انر ی ارارتی که الزم است
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ر قسمت غربی تقریباً مساوی تراز ریاست ولی

بخشهای شرقی عمو یتر میتابد و بخشهاای غربای زیار

ناایۀ جنو

مشرق بر ارتداع آن افزو ا میشو ا تا اینکه ر خااش

ندوذ با های غربی و تو اهای هوای تعدیایافتاۀ عرضهاای

به  1400متر میرسدا یعنی باا افازایش ارتدااع اثار کام شادن

باالتر قرار میگیرندا اما ر ورۀ گرم سال ورو هوای گرم و

عاارض جغرافیااایی را جبااران میکناادا ا اهااای هواشناساای

خشک لحرای عربستان و تأثیر پرفشار جنب اااراای آزور

ایستگااهای سینوپتیک نشاان می هاد کاه ر خاط سااالی از

هوای قسمتهای غربی را گرمتر میکندا

به طر

بوشهر تا چابهار ر فصا گرم سال االت شرجی وجو اشاته
و ای االت ر اوالی بعدازظهر افزایش مییابدا هوای ناایاه
ر امتدا خط ساالی ر تمام سال مرطو

استا باا افازایش

رطوبت خلیج فارس و ریاای عماان باه بخشهاای اخلای،
رطوباات نساابی کاااهش مییاباادا ر مجمااوع ر تمااام ناایااۀ
ساالی اتی ر تابستان هم شابها مرطاو

اسات و االات

شرجی ااکم اساتا اماا ر طاول روز ایساتگااهای ورتار از
سااا خشکتر و االت شرجی ندارندا
قسمت غربی ناایه بیشتر از قسمت شرقی آن زیار نداوذ
با های غربی قارار ار ا تنهاا اغتشاشااتی باه ناواای شارق
میرسند که بسیار قوی باشاند؛ ر ایا لاورت بارشهاای
رگباری به وجاو میآیادا وراهاای خشاک بای روزهاای
بارانی بسیار طوالنی استا ر ورۀ گرم سال ر قسامتهای
شرقی ر طول فصا گرم تو ۀ هوای گرم و مرطو

موسمی

ندوذ کر ا و بر اثر مکانیزم لعو همرفتی و وجاو رطوبات
فااراوان ر منطقااه ،بارشهااای رگباااری شاادیدی بااه وقااوع
میپیوند ا
ویژگی یگر ای ناایه ثبات رجهارارت طی ساالهای
متداوت اساتا ثباات نسابی ماا ر ورۀ سار ساال نشاان
می هد که ر فصا زمستان تو اهای هوای سر ر لاورت
ورو تعدیا یافته و شرایط ارارتای ناایاه عمادتاً بهوسایلۀ
عواما محلی کنترل میشو ا روزهای یخبندان ر طول ساال
ر ناایه کم بو ا و فقط ممک است چند روزی ر مااهاای
زمستان به وقوع بایوند ا ر نوار ساالی روز یخبندان وجاو
ندار ا خروجی شاخصها نشاان می هاد کاه ر ورۀ سار
سال بخشهای شرقی منطقه گرمتر از بخشهای غربای ولای
ر ورۀ گاارم سااال بخشهااای غرباای گرمتاار از بخشهااای
شرقی استا به ای

لیا که ر ورۀ سر سال خورشاید باه

تحلیا خروجیهای االا از اجرای مدل بیوکلیما چگونگی
ااساس ارارتی ر مااهای مختلف ر هر ایستگاا بر اساس
شاخصهای ششگانه مدل بیوکلیماا را باهطور مجازا نشاان
می هدا ر اینجا بهعلت محدو یت از ارائۀ الگوهاای ماهاناه
لر نظر شدا و نتایج بهاختصار و بهلورت فصالی ارائاه و
پهنهبندی بر اساس آن لورت پذیرفته استا

فصل بهار
خروجاای شاااخص  UTCIنشااان می هااد کااه  27رلااد از
ایستگااها بدون استرس ارارتای (بخاش وسایعی از اساتان
کرمان تا سیستان ،شمال فارس) 60 ،رلاد ر شارایط گارم
متوسط ( شت خوزستان ،نواای کوهاایهای میاانی از بوشاهر
تا بلوچستان و نوار ساالی) و اادو  12رلاد ر شارایط
گرم قوی (شرق هرمزگان تا چالاه جازموریاان) قارار ارنادا
شاخص  PHSبیانگر ای اسات کاه  50رلاد از ایساتگااها
بدون تنش ارارتی هستندا
همان طور که ر شکا ( )2یدا میشو  ،ر ایا فصاا
شااخصهای  SST ،PhSو  PSTارای بیشاتری تناوع رون
گروهی با  4طبقه) ،شاخص  UTCIبا  3طبقه و شاخصهای
 HSIو  STIبا  2طبقه ااساس ارارتی ارای کمتری تناوع
رونگروهی ر مرتبههای بعدی قرار ارندا ارزیابی کیدی ر
مور نتایج شاخصهای بیوکلیما ر محدو ۀ مور مطالعه ر
فصا بهار نشان می هاد کاه خروجای شااخصهای  SSTو
 PSTانطباق بیشتری با یکدیگر اشته و شاخص  STIو

HSI

کمتری تجانس را با سایر شاخصها اشته و باهعلت اینکاه
خروجی آنها منعکسکنندۀ واقعیتهاای جغرافیاایی باهویژا
تنوع توپوگرافیکی نیست ،بهکارگیری آنها بهمنظور سانجش
میزان آسایش اقلیمی مناسبت نادار ا باالعکس شااخصهای
 SST ،PhSو  PSTتصویر بهتری از شرایط آسایش اقلیمی را
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فالله از سااا ،یا به عبارت یگار ور شادن از مسایر ورو

الگوی فصلی شاخصهای مدل بیوکلیما
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ر ای فصا منعکس میکندا فراوانی خر اتی هاای االاا

مطالعه شاخص  PSTبهعلت چشمپوشی از عاماهای ارتدااع

از اجرای شاخصهای ششگانۀ مدل بیوکلیما ر فصاا بهاار

و عرض جغرافیایی ،ر انعکااس چشامانداز اقلیمای قلمارو

بیش از سایر فصول استا باهطور کلای ر نیماۀ سار ساال

مور بررسی ر ای فصا باهطور قطاع موفاق نیساتا البتاه

ایاران تحتتاأثیر

پهنهبندی شرایط ااساس ارارتای ر فصاا تابساتان نشاان

عواما ینامیک بیرونی فعال بو ا و جنو

جریان با های غربی و تو اهای هوای متداوت قرار میگیار

می هد که نتاایج هی یاک از شااخصهای شاشگانۀ ماور
استدا ا بر یکدیگر منطبق نیساتا ارزیاا

کیدای ایا نتاایج

به ورۀ گرم سال بیشتر استا ر گوشۀ جنو

شرق ایران از

نشان می هد کاه شااخص  PhSتصاویر بهتاری از شارایط

سیستان و بلوچستان تا هرمزگان ،اثر جریانهای مونسونی ر

آسااایش اقلیماای را ر ایاا فصااا ماانعکس میکناادا اثاار

تعدیا شرایط هوا آشکار استا ای وضعیت روی شاکاهای

خنککنناادگی با هااای  120روزۀ سیسااتان روی شااکاهای

تابسااتانی ،بااهویژا شاااخصهای  pHSو  UTCIتااا ااادی

مربوط به شاخصهای  pHSو  UTCIبه نحو بارزی آشاکار

منعکس شدا استا

استا

ر واقع ای جریانها ااما رطوبات از بخاش اساتوایی

ای ا با هااا کااه از کواهااای افغانسااتان ر شاارق ایااران

اقیانوس هند بهسمت منااطق موسامی هساتندا ر ساالهای

سرچشمه میگیر  ،با چرخش بر روی فالت ایاران از جهات
به جنو

شرق وار شت سیستان میشو ا ای

بیشینۀ بارش تابستانۀ ایران ،ماا ،رطوبات نسابی و ارکاات

شمال غر

لعو ی ر ایران افزایش و ر مناطق موسمی کاهش مییابد

با هااا از منطقاۀ کمارتداااع بای ناهمواریهااای شاارق ایاران

(خدام و همکاران)2015 ،ا

گذشته ،بر سرعت آن افزو ا میگر ا افزایش سرعت آنهاا،

فصل تابستان

اثر اقلیمی آنها را افزایش می هد که بسته به شرایط ریاچاه

ر فصا تابساتان باهعلت اساتقرار سیساتم پار فشاار جناب

باعااا ایجااا و نااوع اقلایم متداااوت ر زابااا میشااو ؛ ر

ااراای آزور روی فالت ایران هاوای یکناواختی بار منطقاه

سالهای پرآبی که ریاچۀ هامون ر مسیر با های  120روزا

ااکم بو ا و تعدا خر اتی هاای اقلیمای فراوانای کمتاری

است ،هوای مطبوع با رطوبت نسبی مناسب را باه

ارای آ

نسبت به سایر فصول ار ا شااخص  UTCIباا  4خر اتیا

ارمغان میآور ا ر سالهایی که هامون خشک اسات جریاان

بیشااتری تنااوع روناای را اراسااتا ر مرتبااههای بعاادی

با کف بستر ریاچه را کندا ذرات ریز خااک و ماساه را باا

و

خو اما مینماید و محایط را آلاو ا میکناد (نجارسالیقه،

شاخصهای  SST ،PhSو  HSIبا  3تی  STI ،با  2تیا
 PSTبا  1تی

قرار ارندا از بی شاخصهای ششگانۀ مور

)2003ا
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Figure (2): Thermal sensory zonation based on bioclima model indices in spring (left) and summer (right) seasons

ارندا پهنهبندی شرایط ااساس ارارتی نشاان می هاد کاه

فصل پاییز
ر فصا پاییز علیرغم کاهش تانش گرماایی ،هناوز شارایط

خروجی هی یک از شاخصهای ششگانۀ مور اساتدا ا بار

گاارم و طاقتفرسااا بااهویژا ر اوایااا ایا فصااا ر شاات

یکاادیگر منطبااق نیسااتا ارزیااابی کیداای ربااارۀ نتااایج

خوزستان و قسمتهای ساالی از شرق تنگۀ هرمز تاا چالاۀ

شاخصهای بیوکلیما ر محدو ۀ مور مطالعه ر فصا پااییز

جازموریان برقرار استا نتایج االا از اجرای مدل بیوکلیما

نشان می هد که ر ای فصا شاخص  SSTتصویر بهتری از

ر فصاا پاااییز نشااان می هااد کاه ر ایا فصااا خروجاای

شرایط آساایش اقلیمای را ر ایا فصاا مانعکس میکنادا

شاخص  SSTبا  4طبقاه ااسااس ارارتای ارای بیشاتری
تنوع رونگروهای و شااخصهای
با  3تی

و شاخص  PhSبا  2تی

PST ،UTCI ،HSI ،STI

ر مرتبههای بعدی قارار

باااهعکس شااااخصهای  STI ،HISو

PhS

ر انعکااااس

واقعیتهای اقلیمی بهطور مشروح کارآمد نیستندا
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)Figure (3): Thermal sensory zonation based on bioclima model indices in autumn (right) and winter (left

فصل زمستان

نتیجهگیری

همان طور که اشارا شد ،ر فصا سر سال بهعلت فعال شدن

ر ای پژوهش باا اساتدا ا از شااخصهای شاشگانۀ مادل

سیستمهای ینامیک جو و قرار گرفت نوار جنوبی ایران تحات

بیوکلیما ،شرایط زیسات اقلیمای ااسااس آساایش ارارتای

ندوذ جریانات غربی و ورو تو اهای هوای متدااوت ،فراوانای

جنو

ایران ر مقیاس زمانی ماهانه و مکانی  7استان جنوبی

خر اتی های ااساس ارارتی افزایش مییابدا ر ایا فصاا

ایران مور تجزیه و تحلیا قرار گرفاتا نتاایج ایا بررسای

ارای بیشااتری

نشان می هد که الگوهای مکانی و زماانی ااسااس آساایش

نیااز شاااخصهای  SSTو  PSTبااا  4تیاا

خر اتیا  UTCI ،و  STIبااا  3تیا  PhS ،و  HSIبااا  2تیا

ارارتی بر یکدیگر منطبق نبو ا و به تبع آن ،توزیع مکاانی و

بهترتیب ر مرتبههای بعادی از نظار تناوع تی هاای آساایش

زمانی مقا یر بدون اساترس ر طاول ساال متدااوت اساتا

ارارتی هستندا بهطور قطع ،ارزیابی کمی شاخصهای  HSIو

افزایش فراوانی روزهای شرایط عدم آسایش اقلیمی ر فصا

 STIر انعکاس شرایط آسایش اقلیمای ر فصاا زمساتان ر

گرم سال و ر نواای پست و ارای عرض جغرافیایی کمتر،

اوزۀ مور مطالعه مناسب نیستا باالعکس الگاوی پهنهبنادی

اثاار تو مااان ای ا عوامااا را ر ایجااا شاارایط فااوق آشااکار

االا از خروجیهای شاخص SSTنشاان می هاد کاه ایا

میساز ا پهنهبندی شرایط ااساس ارارتی نیز باهطور ویاژا

شاخص ر انعکاس واقعیتهای اقلیمی منطقه کارآمدتر استا

منعکسکنناادۀ اثاارات قابااا توجااه عامااا ارتداااع و شاارایط
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جنوبی و شتهای اخلی و شت خوزستان ر نیماۀ سار

توپااوگرافیکی ر توزیااع مقااا یر کماای شاااخصهای ماادل

سال استا

 بیشینۀ فراوانی روزهاای هماراا باا،بیوکلیماستا بهطور کلی

با توجه به اینکه ارزیابیهاای فصالی ر ماور سانجش

،آسایش ارارتی ر نواای پست و هموار ( شت خوزساتان

میزان آسایش ارارتی از طریق شاخصهای شاشگانۀ مادل

 نوار ساالی و جزایر خلیج فارس ر نیماۀ،)چالۀ چازموریان

 استدا ا و باهکارگیری ایا،بیوکلیما بر یکدیگر منطبق نیست

سر سال (فصول پاییز و زمساتان) اساتا الگوهاای فصالی

شاخصها با ااتیااط بیشاتری لاورت گرفتاه و ااتیااج باه

بیانگر وجو اداکثر زمانهای آسایش ر مناطق کوهستانی و

بومیسازی و کالیبرا کر ن ار ا

مرتدع زاگرس جنوبی ر فصول گرمتار ساال و ر ساوااا
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Extended abstract
Introduction: Climate conditions are the most important factors affecting human activity on short- and longterm scales. The study of the effect of climate conditions on human life and behavior investigate in the branches
of science called human bioclima. The condition of comfort is a set of conditions that, in terms of heat and
humidity, at least 80% of the individuals randomly selected and placed in those conditions have mental judgment
of comfort. Climate comfort models are considered as useful tools for illustrating the interactions of
environmental stressors and human responses that are expressed in terms of empirical classification. In the
present study, we try to determine the spatial and temporal patterns of climatic comfort in southern Iran and the
ability of bioklima model indices to detect itا
Materials and Method: In this research, the methods of analysis of bioclimatical indices have been used.
Initially, monthly average temperature, relative humidity, wind speed, water vapor pressure and cloud cover data
of 39 synoptic meteorological stations in southern Iran were collected from the Meteorological Organization
during the period 1988 to 2017. In the next step, the above datas was arranged by using Excel software. Then
with using of biklima software comfort indices (UTCI, PHS, SST PST, STI, and HIS indices) calculated and
graphs are plotted by using Excel software. In order to zoning the studied area, we using the correlation between
bioclimatic indices and height in ArcGIS software and in the Geostatical Analysis.
The bioclima model was developed by Professor Christoph Blansky in 2003 that includes various indicators of
human bioclimate. By using this model, we can calculate 60 variables related to biomclimate and thermal
physiology. Its input data includes two groups of meteorological data and data related to human physiology
conditions.
Results: Analysis of the outputs from the implementation of the bioklima model shows how the heat sensation in
different months at each station is based on the six indices of the bioklima model separately. Qualitative
evaluation of the results of the bioclima indices in the South & southwest in spring shows that the output of the
SST and PST indices are more consistent and the STI and HSI index have the least consistency with other
1 Assistant Prof, Department of Geography, Payame Noor University, Barzuk2000@yahoo.com
2 Assistant Prof, Department of Geography, Payame Noor University
3 M.A. Student, Climatology, Payame Noor University
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.35

[ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.35 ]
Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 9:05 +0430 on Monday September 16th 2019

139۸  تابستان، شماره بیستوسوم، سال هشتم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

58

indices and because their output reflects geographical realities, especially topographic diversity. On the contrary,
PhS, SST and PST indices reflect the better picture of climatic comfort at this season. A qualitative assessment
of the results of the benchmark indices in the study area in the fall season shows that the SST indices reflects a
better picture of climate comfort. On the contrary, HIS, STI and PhS indices are not fully effective in reflecting
climate realities. The results of this study indicate that HSI and STI indices are not suitable for reflection of
climatic comfort conditions in winter. Conversely, the pattern of zoning from the SST index shows that this
index is more effective in reflecting the regional climatic realities.
Discussion and Conclusion: In this study, by using the six bioclimatic indices of the bioklima model, the
bioclimate condition of south & southwest of Iran was analyzed at monthly and seasonal in 7 southern provinces
of Iran. The results of this study show that spatial and temporal patterns of thermal comfort do not correspond to
each other. Increasing the time of climate unhealthy conditions in the warm season of the year and Low altitude
areas & lower latitudes reveals the combined effect of these factors in creating the above conditions. Maximum
annual thermal comfort conditions in southern Iran is during the cold period of the year. Also, seasonal patterns
indicate that there is maximum comfort in the high areas and Zagros region at period of warm. This condition
confirmed in southern coasts and the Khuzestan plain in cold period of the year. Seasonal evaluations of the
thermal comfort by apply of six indices of the bioklima model are not match with together, therefore application
of these indicators are requires localization and calibration.
Keywords: Comfort climate, zoning, bioclimate indices, Iran.

