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 چکیده:

 آسایش منطقه شناخت باعث تواندمی جغرافیایی مناطق در بیوکلیماتیک یا اقلیمی زیست آسایش توان شناخت

 تحقیق این در. نماید کمک طبیعی هایجاذبه توریستیاکو ریزیبه برنامه حتی و روزانه امور برای ریزیبرنامه و

 هایماه شناخت برای( 1963 _1959)   ساله 5آماری  دوره یک در بیکر و ی موثراولگی، دما هایروش از

ماه ژانویه، فوریه، مارس در خارج  1959است؛ سال  شده انجام سال های ماه طول در اقلیمی زیست آسایش

ماه  1960کیلو کالری انرژی نیاز دارد تا به منطقه ی آسایش برسد سال  75از منطقه آسایش قرار دارند و به 

کیلو کالری انرژی نیاز دارد تا به منطقه آسایش برسد ولی مارس خارج از منطقه ی آسایش  75ژانویه، فوریه به 

آن  CPIماه ژانویه که مقدار  1353کیلوکاری انرژی نیاز دارد تا به منطقه آسایش برسد:  در سال  62است و به 

است با توجه به جدول شرایط محیطی آن سرد است و شرایط بیوکلیمای انسانی آن تحریک متوسط تا  35.8

تند و در محدوده شدید است. ماه آوریل، جوالی، آگوست، سپتامبر در شرایط محیطی گرم قابل تحمل هس

آسایش بیوکلیمایی به سر می برند. ماه های می، جان، اکتبر، نوامبر، دسامبر در شرایط مالیم مطبوع هستند و 

 در محدوده آسایش بیوکلیمایی به سر می برند.

 

 شاخص اولگی، بیکر، دمای موثر، ارومیه.واژگان کلیدی: 
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 قدمه:م

 محیطـی یهـاریـزیبرنامه غالب اساس و پایه هـای انسانی،فعالیـت بستر عنوان به اقلیمی، هایپتانسیل شناخت

 شـهری، توسـعه ی هـاریـزیبرنامه غالب توفیـق کامل چنانچه تضمین دهد؛می تشکیل را سرزمین وآمایش

 و هـوا و آب شـناخت بـا کـه آید می دسـت بـه هنگـایی جهـانگردی و معمـاری عمرانـی، سکونتگاهی،

 عوامل از کند که یکیدر پژوهشی بیان می (1387) محمدی. باشد همراه آن گوناگون هـایتوان از اسـتفاده

 با علم از ایشاخه قالب در امروزه که است اقلیمی و جوی انسـان، شرایط سالمتی و آسایش زندگی، بر مؤثر

 تأثیر ارزیابی و علـم مطالعه بیوکلیماتولوژی،. گیردمی قرار مطالعه و بررسی مورد انسانی اقلیم زیست عنوان

 منظور ایـن گرایش بـه توجـه بـا. است انسان و جانوران گیاهان، از زنـده اعم موجودات روی بر هوا و آب

 عبارت به یا باشد؛ مناسب افراد از درصد 80برای حرارتی نظر از اسـت که شرایطی مجموعه آسایش، شرایط از

کـه  اسـت شـرایطی نیـز حرارتی بودن خنثی حالت. نکند سرما و گرما احساس شرایط آن در انسان دیگر

 یا کمبود دچار اینکه بدون کند، حفظ موجود بهتـرین شکل به را خود حرارتی بیالن تواندمی انسانی ارگانیسم

 شـرایطی نیـز حرارتی بودن خنثی دیدگاه حالت از انسان آسایش شرایط گیریشکل در. شود مـازاد انرژی

 اینکه بدون کند، حفظ موجود بهتـرین شکل به را خود حرارتی بیالن تواندمی انسانی کـه ارگانیسم اسـت

 باد، دما، عنصر چهار اقلیمی دیدگاه از انسان آسایش شرایط گیریشکل در. شود مـازاد انرژی یا کمبود دچار

 انسان راحتی و سالمت بیشـتری در تـأثیر رطوبت و دما عناصر این در. دارند ایعمـده نقش تابش و رطوبت

 شده استوار دو عنصر ایـن بـر انسـان آسایش سنجش هایشاخص و هابیشـتر مدل دلیـل همـین به و دارند

 روی بـر اقلیمـی عناصـر تأثیر درجه و بـرای شناخت گونـاگونی هایمدل و هاروش اخیر هایسال طی. است

 متعددی هایپژوهش انسان راحتی آسـایش و شرایط سنجش مورد در و است شده ابداع ارگانیسـم انسان

 ارائه نمودار با دهه شصت در کـه اسـت اولگی مدل مطالعه شامل مطالعات ترینقدیمی .اسـت شـده انجـام

 که محاسباتی و هااسـاس آزمایش بـر او. پرداخـت عوامل مشخص و جداگانه تعیـن نقش به اقلیمی زیست

 حرارتی ومقاومت ظرفیـت بـه نیـاز کـه گرفـت نتیجـه داد، انجـام اقلیمـی آمریکا مختلف منطقه چهار در

 شهر اقلیمی دمــای مؤثر، آسایش شــاخص از اســتفاده بــا نیــز( 1967) 1هونــام نیسـت. یکسـان منـاطق

 اقلیمـی آسـایش لحاظ از شهر این در سال گرم فصـل از تـوجهی قابل قسمت که کرد مشاهده و داد قرار مطالعه مورد را2«اسپرینگز» آلیس

 هایفشـار از حفاظت برای قابـل اطمینان هـایشـاخص تعیین منظور به( 2003) 3بوگا. است مسـاعدنا

                                                           
1 . Hounam 

2 . Alice springs 

3 . Boga 
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 حـرارت و اقلـیم زیست اوانـز، نمودار ماهـانی، شـاخص جملـه از مختلـف هاینیجریـه، شاخص در حرارتـی

 هایداده تحلیل با را مکزیکو انسانی کلیمایبیو اطلس( 2004) 1گالوز موریلون. مقایسـه کردند هـم بـا را مـؤثر

 به نیز( 2005) 2گراب و بودن. کردند تهیه گیونی و اولگی هایشاخص براساس و1951- 1980 دوره اقلیمـی

 در نفر 200 حدود از خود تحقیق در آنها. پرداختند منطقه دو از تونس شهر پنج در حرارتی آسایش بررسی

 و کرده سـال سوال یک از ماه هر در زندگی محل و کار محیط در طبیعـی خود زنـدگی شـرایط خصـوص

 دارارتبـاط معنـی وجـود دهنـدهنشـان مطالعـه نتایج. کردند حرارتـی مقایسه آسایش هایشاخص با را آن نتایج

 به( 2007) 3تـوی .است بوده حرارتی آسایش هایشاخص بـا شـده اعـالم حرارتـی آسـایش شـرایط بـین

 جنگلـی شـهری و روسـتایی شـهری، منطقـه سـه در ارزروم شهر در بیوکلیماتیک آسایش تعیین و مطالعه

 آسـایش شـاخص بـا بیشـتری سازگاری جنگلـی شـهری منـاطق کـه گرفتنـد نتیجـه و ترکیـه پرداختنـد

 اریزونای استراحتی شناسیاقلیم  به مطالعه اخیر هایسال ( در2006 ) 4هارتز .دارد مـورد استفاده حرارتـی

 آمریکا پرداخت. 

مـونتـایوان پرداخت.  سان دریاچه در حرارتی آسایش در پژوهشی به مطالعه( 2008 ) 5مـاتزاراکیس و لین

 سیسـتم اطالعات بـا روم ارض مسـیر در اقلیمـی زیسـت تعیـین آسایش نیز در پژوهشی به (2009) 6زنگین

و  محمـدی ،(1386) ، ذوالفقـاری(1384) پاینده ،(1377) جهــانبخش ،(1372پرداخت.کاویــانی) جغرافیایی

های خود به در پژوهش (1387)هریس مجنونی و السادات نـاظم ،(1387) محمـودی ،(1387)سـعیدی

 از بخشی. نمود تقسیم دسته سه به را آنها توانکشـورپرداختند که می زیستی اقلیم ارزیابی زمینه در مطالعاتی

 مناطق در سال ایـام مختلف در را انسـان راحتی شرایط و پرداخته محض اقلـیم زیستی ارزیابی به مطالعات این

 در مختلف اقلیمی شرایط در انسان میـزان راحتی بررسـی انـد و بخشی بـهنموده تبین خود مطالعه مورد

 کم، نسبی رطوبت دلیل به ظـاهری شیراز دمـای کـه نمونـد بیـان و پرداختند بندرعباس و شیراز هایشهر

 ایـن در هـوا احسـاس رضایتمندی در ایانـدازه تـا و  گیـردمـی قرار شهر این مشـاهده شدة دمای از ترپایین

 حرارتی رفتگی تحلیل و عضالت حرارتی انقباض زدگی،آفتاب زدگی،گرما وقـوع خطـر. اسـت مـؤثر شـهر

 مربوطروزهـای در بخصـوص تابستان، گرم ماههای و هاروز شـیراز در و عبـاس بندر هایدرشهر به ترتیب

                                                           
1 . Morillon & Galvez 

2 . Bouden & Ghrab 

3 . Toy 

4 . Hartz 
5 . Lin & Matzarakis 
6 . Zengin 
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بـه  کـه کرد مشخص هاشهر این در روزانه بیشینة ظاهری یدمـا تعیـین. اسـت بیشـتر مرداد و تیر هایماه به

 .کندرا تهدید میمردم  سالمت جدی صورت گرمـایی به تـنش روز گـرم در سـاعات دمـا، بودن باال دلیل

بختـی ( و شـاه1385)، خوشحال(1383)، نجــــارســــلیقه (1370)عســــاکره، موحـدی(1375رازجویـان)

 طریق از ساختمان اقلیم زیست ارزیابی به است ساختمان و معماری با رابطه در در پژوهشی ،(1389)شـفیعی

 تـاثیر عناصر بررسی ضمن( 1389) پور صفایی .اند پرداخته ترجونـگ گیـونی، ماهانی، مانند هاییشاخص

 ولـی بـوده مناسب ها شب بیشتر طی در اللی در آسـایش حرارتی کـه یافـت اللـی شهر معماری در اقلیمی

 شمالی جهت هاساختمان گیریقرار جهت بهترین. نیست مناسب روز در حرارتی آسایش سال ماههای در بیشتر

 .اسـت غربـی شـرقی کشـیدگی با جنوبی

. است ترمناسب کوچک دراندازه هابازشـو انـدازه و متـراکم و فشـرده بافت هابـین ساختمان گـذاری فاصـله

 از بیشـتر مصـالح تـاخیر این زمـان تـا شوند ساخته سنگین مصالح از باید ها،بام و خارجی و داخل هایدیوار

 فرج و( 1389) واحمـــدآبادی زاده فـــرج ،(1389)صـــراف ســـاری ،(1387) بـذرپاش. باشـد سـاعت 8

 گردشگری بـا فعالیت رابطـه در کشـور زیسـتی اقلیم بررسی در مطالعاتی  به (2009) ماتزارکیس و زاده

 کیفیـت نظـر از مذکور شهر زیستی شـرایط اقلیم تجربـی، هایمدل ترینمعتبر از گیریبهره و ضمن اندپرداخته

 درجـه تعیین منظور به الگـوی مناسبی و گیـرد قـرار تحلیل و تجزیه مورد آثـار فیزیولوژیکی و حرارتـی

 ریزیبرنامه برای فصـول مختلف و هـامـاه طـول در مطالعه مورد منطقه در عـدم آسایش یـا ،(راحتی)آسـایش

 و دما عنصر دو از ترکیبی که موثر دمای از استفاده با( 1967) سنا و چوک گردد. گریگور ارائه گردشگری

 قرار محاسبه مورد ژوالی و ژانویه ماه دو برای را موثر دمای میانگین جهانی توزیع باشدمی نسبی رطوبت

 از استفاده با آن حومه با را اوهایو ایالت سینسیناالتی شهر اقلیمی آسایش شرایط( 1971) وباخ کالرک. اندداده

 آسایش شهری حومه نواحی شب طول در که نمود مشاهده و داد قرار بررسی مورد گوناگونی هایشاخص

 تغییرات نقش زیست اقلیمی، رویکرد با( 2008)کلکستین .دارند شهری نواحی از اقلیمی لحاظ به بیشتری

 انسانی مرگ ومیر او اعتقاد به. کرد بررسی ایاالت متحده در فصلی ومیر مرگ میزان روی بر را جغرافیایی

 مرگ و میر که داد نشان پژوهش این نتایج. دهدمی نشان تابستان به نسبت زمستان در را قوی فصلی الگوی

 میر مرگ و در را مهمی نقش جوی شرایط و دهدمی نشان کشور این در را یشدید فضایی تغییرات فصلی

 یزد استان در گردشگران سالمتی بر زیستی فیزیک و اقلیم زیست اثرات( 2011) شکور. دارند عهده بر فصلی

زیست  شرایط بهترین که داد نشان پژوهش این نتایج. کرد بررسی گردشگری اقلیم شاخص از استفاده با را

 استفاده با( 1372) جهانبخش .دارد وجود نوامبر و اکتبر هایماه در گردشگران، سالمتی با ارتباط در یزد، اقلیمی
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 شاخص از و پرداخته ساختمان حرارتی هاینیاز و تبریز انسانی اقلیمی زیست ارزیابی به اقلیمی های داده از

 شرایط ارزیابی به هواشناسی اطاعات از استفاده با( 1373)علیجانی. کرده است استفاده موثر دمای و بیکر

 نظر در گراد سانتی درجه 24 تا 18 بین را آسایش محدوده روزانه موثر دمای اساس بر و پرداخته تبریز آسایش

 باد وزش سرعت رطوبت، دما، قبیل از اقلیمی زیست هایشاخص اساس بر( 1381) آبادی نصر. است گرفته

 هایشاخص اساس بر نیز( 1382) محمدی. است نموده بندی پهنه  را کردستان استان آفتابی، ساعات و

 داد قرار مطالعه مورد را مریوان اقلیمی زیست شرایط جمعی، تنش و بیکر موثر، دمای قبیل از بیوکلیماتیک،

 کل از بیشتری زمان مدت شهریور و مرداد تیر، خرداد، های ماه در ستانشهر این در که گرفته نتیجه و است

 شرایط بیکر شاخص از استفاده با( 1385) داوری و لشکری. دارند قرار اقلیمی آسایش شرایط در روز شبانه

 بیشترین تکاب ایستگاه که گرفته نتیجه و داده قرار بررسی مورد را غربی آذربایجان استان انسانی کلیمایبیو

 شاخص از استفاده ( با1394دارد. رستمی و همکاران) استان ایستگاه های دیگر بین در را سرد نامطلوب شرایط

 ارزیابی مورد کردستان استان در واقع اوباتو دشت زرینه انسانی آسایش وضعیت THI، اولگی ،گیونی

 حداکثر و دما حداکثر، نسبی و رطوبت خشک و رطوبتی )دمای دمایی پارامترهای از منظور بدین. قرارگرفت

 در زرینه سینوپتیک رطوبت( ایستگاه حداکثر و حداقل ،نسبی رطوبت حداقل و دما حداقل و نسبی رطوبت

 خرداد) دهد می نشان شاخص این بررسی از حاصل نتایج. گردید استفاده( 1990-2005)  ساله 16 آماری دوره

 . گیرد می قرار آسایش محدوده در( شهریور تا

  :معرفی منطقه ی مورد مطالعه

 شده واقع سبزسر و وسیع هایجلگه در ارومیه دریاچه غرب در غربی آذربایجان استان مرکز ارومیه شهرستان

 جغرافیایی عرض و نفر جمعیت دارد. طول 224/736با  1395طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  است.

 این فاصله باشدمی متر 1332 دریا سطح از ان متوسط ارتفاع باشدمی درجه 37.34و  44.58 ترتیب به شهر

 متوسط و باشدمی معتدل شهرستان این وهوای آب باشدمی مترکیلو 308کیلومتر و تا تبریز907 تهران تا شهر

 درجه مطلق حداکثر که است حالی در و این باشد می سانتیگراد درجه11 تقریبا آن ساالنه حرارت درجه

 متوسط است شده مشاهده نیز صفر زیر درجه 22 تا مطلق حداقل و سانتیگراد درجه 38 تا تقریبا حرارت

 112 سال طول در آن یخبندان هایروز تعداد معدل و باشدمی مترمیلی 342 حدود در شهر ساالنه بارندگی

  .باشدمی روز
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 :هامواد و روش

 هایداده از استفاده با اقلیمی، زیست آسایش مکانی و زمانی هایمحدوده تعیین و بررسی جهت مقاله این در

(  حداقل، حداکثر، میانگین) رطوبت ،(میانگینحداقل، حداکثر، )  دما: قبیل ارومیه از هواشناسی ایستگاه اقلیمی

 اولگی، بیکر، دمای موثر شرایط های روش اساس بر( 2010-1996) ساله 15 آماری دوره یک در باد سرعت و

 .است گرفته قرار بررسی مورد مطالعه را آسایش

 1963تا  1959(: حداقل دمای ماهانه از سال 1جدول)

 

 1963تا  1959ایستگاه ارومیه از سال (: حداکثر دمای ماهانه 2جدول)

 

 

 1963تا  1959(: حداقل رطوبت ماهانه از سال 3جدول)

 

1959 1.580645 -1.875 3.5 14.65 16.8871 21.36667 25.75806 24.25806 19.73333 14.21774 7.433333 1.387097

1960 2.709677 5.310345 4.709677 10.56667 18.33871 21.95 24.45161 24.27419 21.53333 15.72581 7.983333 4.548387

1961 -0.69355 1.107143 4.274194 11.33333 17.85484 22.8 25.77419 24.82258 19.46667 14.30645 8.266667 5.032258

1962 -2.48387 0.803571 9.822581 11.61667 17.70968 20.93333 26.06452 24.93548 20.63636 14.37097 8.566667 4.225806

1963 -3.90323 -1.89286 6.548387 9.616667 16.3871 20.75 23.75806 23.08065 20.13333 14.93548 7.916667 -0.04839

سال ژانویه فوریه مارس آوریل می جان جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

1959 6.548387 2.857143 8.677419 21.33333 23.06452 28.73333 6.548387 31.58065 27.43333 21.1129 11.86667 5.645161

1960 7.709677 10.55172 9.483871 15.46667 25.64516 29.56667 31.87097 32.09677 29.6 23.32258 12.33333 9.709677

1961 2.870968 5.642857 9.741935 17 25.03226 30.3 33.45161 32.45161 27.4 21.64516 13.83333 10.29032

1962 0.870968 5.392857 16.19355 17.23333 25.25806 28.56667 34.06452 32.83871 28.73333 21.12903 14.16667 9.064516

1963 -0.67742 3.071429 12.70968 15.66667 23.90323 27.96667 31.16129 30.16129 28.13333 21.87097 14.16667 4.53125

سال ژانویه فوریه مارس آوریل می جان جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

1959 58.09677 61.35714 57.80645 32.2 45.58065 32.96667 28.90323 28.58065 29.7 31.74194 49.66667 60.83871

1960 53.16129 43.55172 45.80645 42.13333 41.94444 39.4717 41.59259 26.22581 25.63333 29.77419 58.66667 56.90323

1961 68.80645 59.64286 43.67742 39.26667 32.35484 27.53333 27.03226 26.90323 33.83333 32.93548 48.3 52.67742

1962 71.51613 60.39286 33.29032 41.83333 29.32258 28.8 26.48387 23.80645 25.16667 40.12903 51.56667 53.64516

1963 74.03226 59.28571 43.74194 34.2 23.77419 27 27.6129 33 27.2 41.87097 48.03333 69.67742
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 1963تا 1959(: حداکثر رطوبت ماهانه از سال 4جدول)

 

 

 1963تا  1959(: میانگین سرعت باد ماهانه از سال 5جدول)

 

 

 1961تا  1959(: میانگین دمای ماهانه از سال 6جدول)

 

 :پژوهشروش 

 کلیمایی استفاده شده است.های تجزیه و تحلیل بیوهای توصیفی و استباطی و روشدر این پژوهش از روش

ساله عناصر اقلیمی؛  5های های مورد نیاز این پژوهش دادهباشد. دادهپهنه جغرافیایی مورد مطالعه شهر ارومیه می

سال ژانویه فوریه مارس آوریل می جان جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

1959 86.25806 84.03571 84.32258 69.63333 81.74194 70.2 62.58065 59 63.26667 62.54839 81.13333 86.25806

1960 85.09677 77.93103 79.83871 81.33333 70.03226 59.76667 64.67742 59.90323 60.86667 68.3871 87.93333 85.29032

1961 88.29032 87.42857 78.48387 77.63333 67.67742 64 61.96774 57.77419 70.56667 73.87097 80.66667 85.87097

1962 89.96774 85.78571 68.35484 79.6 70.70968 67.16667 62.16129 59.16129 61.86667 76.48387 86.23333 84.77419

1963 89.77419 82.67857 80.64516 71.76667 62.09677 64.73333 63.70968 67.83871 63.43333 78.54839 84.6 91.12903

سال ژانویه فوریه مارس آوریل می جان جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

1959 4.16129 5.571429 3.903226 10.86667 5.741935 4.766667 3.193548 9.375 5.466667 8.645161 5.133333 2.566667

1960 5.09375 8.344828 7.709677 7.8 7.483871 7.633333 5.290323 4.709677 4.266667 4.935484 2.133333 1.935484

1961 6.033333 5.903226 2.25 6.903226 7.3 13.5625 8.333333 5.967742 7.066667 4.806452 6.466667 4.193548

1962 3.16129 12.41379 6.032258 6.066667 6.387097 6.3 4.612903 6.258065 6.033333 6.16129 3.5 5.903226

1963 2 6.071429 5.870968 8.8 7.806452 5.766667 5.032258 4.677419 5.233333 4.677419 2.533333 3.193548

سال ژانویه فوریه مارس آوریل می جان جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

1959 -4.06452 -1.875 3.5 14.65 16.8871 21.36667 25.75806 24.25806 19.73333 14.21774 7.433333 1.387097

1960 2.709677 5.310345 4.709677 10.56667 19.41667 21.95 24.45161 24.27419 21.53333 15.72581 7.983333 4.548387

1961 -0.69355 1.107143 4.274194 11.33333 17.85484 22.8 25.77419 24.82258 19.46667 14.30645 8.266667 5.032258
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باشد تا با استفاده از حداکثر( و میانگین باد می رطوبت نسبی )حداقل، حداکثر و میانگین(، دما )حداقل،

 های اولگی، دمای موثر و بیکر محدوده آسایش را مشخص نموده.شاخص

 :شاخص اولگی

پیشنهاد گردیده و شرایط آسایش فیزیکی انسان را در رابطه با شرایط اقلیمی  "اولگی"جدول بیوکلیماتیک توسط 

کننده نوع اقلیم مناطق مختلف نیز باشد. در این جدول محدوده هایی تواند تعیین سازد، میپیرامونش می

دهنده ی نوع اقلیم در رابطه با دما و رطوبت هوا می باشد و با پیاده کردن شرایط مشخص کردیده که نشان

نمودار یا شاخص زیست گرمایی یک منطقه بر این جدول می توان نوع اقلیم آن منطقه را مشخص نمود. 

شاخصی است که بیانگر  ،(1شکل) سانی )بیوکلیماتیک انسانی( که به شاخص اولگی نیز معروف استاقلیمی ان

این شاخص از چهار عنصر حداکثر  شرایط آب و هوایی یک ایستگاه یا منطقه از نظر آسایش و راحتی می باشد.

 شبانه شرایط بخش دو برای و دما و حداکثر رطوبت نسبی و حداقل دما و حداقل رطوبت نسبی تشکیل شده

 و شرایط روزانه از طریق دو عنصر حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی .شود می محاسبه روزانه شرایط و

 شود.  می محاسبه نسبی رطوبت حداکثر و دما حداقل عنصر دو طریق از نیز شبانه شرایط

 

 (: نمودار زیست اقلیمی اولگی1شکل)
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 :شاخص بیکر

شود که توسط کلیمای انسانی در محیط های مختلف استفاده میارزیابی دامنه تحریکات بیواز این روش جهت 

ارائه شده است که این شاخص به شاخص قدرت سرد کنندگی محیط معروف است که از  1972بیکر در سال 

 شودکه این شاخص از رابطه زیر به دست می آید: دو پارامتر متوسط باد و متوسط دما استفاده می

 

 (:1رابطه )

 

CPI= (0.26+0.34 𝑣0.632)×(36.5-T) 

 

:قفو بطهدر را  

هثانی بر متر حسب بر دبا سرعت : V  ،  

سسلسیو جهدر برحسب نهروزا یماد لمعد:  t 

محیط کنندگیدسر رت: قد Cp 

 بهو آن  دبو هداخو بمطلونا یطاشرو کلیمایی باشد سبب فشار بیو 5کمتر از  Cp ،چنانچه بیکرروش  طبق بر

و  کلیماییبیو رفشاآرام  سبب تحریک باال ودتبر لیلد بهباشد،  20اگر بیش از  Cpباشد و میباال  یماد لیلد

 ننشارا طبق روش بیکر در ایستگاه یزد و تهران،  Cp( میزان 5جدول شماره) .دشومی نسانیا سایشآ معد

 هد.دمی
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 بر اساس روش بیکر کلیماییهای بیوکنندگی محیط و آستانه(: قدرت سرد5جدول)

 کلیمای انسانی شرایط بیو شرایط محیطی  CPمیزان شماره محدوده

A 4-0 داغ،گرم، شرجی و نا-

 ع مطبو

 ی فشار بیوکلیمای

B 9-5 محدوده آسایش  ل گرم قابل تحم

 ی بیوکلیمای

C 19-10  محدوده آسایش  مالیم و مطبوع

 یی بیوکلیما

D 29-20 م تحریک مالی  خنک 

E 39-30 د تحریک متوسط تا شدی ه سرد و کمی فشار دهند 

F 49-40 به طور متوسط  رد خیلی س

 ه آزاردهند

G 59-50 ده دهنبه شدت آزار وع مطبسرد نا 

H >50 قابل ی زیاد غیرسرما

 ل تحم

 ل قابل تحمغیر

 

 :موثر دمای شاخص

عوامل محیطی و فیزیولوژیکی حساس بوده و با  انسان در مقابل عناصر اقلیمی از قبیل دما و رطوبت، همچنین

تا  37افتد و دمای مناسب زیست که حدود تغییر شکل در شرایط محیط، دستگاه تنظیم خودکار بدن به راه می

کند، با منظور کردن عوامل موثر، در تنظیمات های داخلی تنظیم میباشد را برای قسمتگراد میدرجه سانتی 38

های اقلیمی ابتدا دامنه ها و روابط ریاضی متعددی به عنوان شاخصآسایش انسان، مدلحرارت بدن و حدود 

تغییرات دما، فشار بخار، رطوبت نسبی و متوسط جریان باد برای منطقه آسایش تعریف و سپس با استفاده از 
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در بین عناصر شود. اطالعات هواشناسی مناطق، وضعیت روز، ماه یا سال مورد نظر در آن محدوده تعریف می

گذارد، دو عنصر آب و هوا یعنی دما و رطوبت اقلیمی آنچه که بیشتر از همه بر سالمتی و آسایش انسان تاثیر می

 : گرددموثر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می دمای (1382باشد. )محمدنیا قرایی و جاودانی خلیفه، می

 (:2رابطه )

𝐄𝐓 = 𝐓 − 𝟎. 𝟒(𝐓 − 𝟏𝟎)(𝟏 −
𝐑𝐇

𝟏𝟎𝟎
) 

ی : مقدار دماET: رطوبت نسبی بر حسب درصد، RH اد،انتیگرـس جهدر برحسب اهو یماد :Tدر این رابطه

 موثر است. 

 )دمای موثر( ET(: آسایش انسان بر اساس شاخص 6جدول )

ET ضریب حرارتی 

 بسیار گرم >30

 شرجی 5/27_30

 خیلی گرم 6/25تا5/27

 گرم 2/22تا6/25

 آسایش 8/17تا2/22

 خنک 5/15تا8/17

 خیلی خنک 67/1تا5/15

 سرد 67/1تا-10

 خیلی سرد -10تا-20

 بسیار سرد <-20

 1386منبع: محمدی،
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  :نتایج و بحث

  :بررسی شاخص اولگی

 75ماه ژانویه، فوریه، مارس در خارج از منطقه آسایش قرار دارند و به  1959با توجه به این شاخص، در سال 

کیلو کالری انرژی  75ماه ژانویه، فوریه به  1960انرژی نیاز دارد تا به منطقه ی آسایش برسد سال کالری کیلو

کیلوکاری انرژی نیاز  62نیاز دارد تا به منطقه  آسایش برسد ولی مارس خارج از منطقه ی آسایش است و به 

نیاز دارد تا به منطقه ی آسایش  کالری انرژی 75ماه ژانویه به  1961دارد تا به منطقه آسایش برسد در سال 

فوت سرعت باد  700ماه آگوست در منطقه آسایش قرار دارد و به  1963برسد و در سال های دیگر مثال سال 

 در دقیقه نیاز دارد در ماه می انسان احساس آسایش می کند.

  :بررسی شاخص بیکر

 تحمل قابل گرم محیطی شرایط در و است 9_5 بین آنها ای پی سی میزان آگوست و جوالی 1352 سال در

 نوامبر، اکتبر، سپتامبر، جان، می، ژانویه، های ماه. برد می سر به بیوکلیمایی آسایس محدوده و در دارد قرار

 آسایش محدوده ودر دارند قرار مطبوع مالیم محیطی شرایط در و است 19_10 بین آنها ای پی سی میزان

 و است 39 _30 بین آنها ای پی سی میزان دسامبر و آوریل مارس، فوریه، های ماه.برند می سر به بیوکلیمایی

  برند. می سر به شدید تا متوسط تحریک بیوکلیمایی شرایط در هستندو سرد محیطی شرایط در

است با توجه به جدول شرایط محیطی آن سرد است و شرایط  35.8آن  CPIماه ژانویه که مقدار  1353در سال 

بیوکلیمای انسانی آن تحریک متوسط تا شدید است. ماه آوریل، جوالی، آگوست، سپتامبر در شرایط محیطی 

گرم قابل تحمل هستند و در محدوده آسایش بیوکلیمایی به سر می برند. ماه های می، جان، اکتبر، نوامبر، 

 در شرایط مالیم مطبوع هستند و در محدوده آسایش بیوکلیمایی به سر می برند.دسامبر 

قرار می گیرد یعنی  29تا  20است پس در ردیف پنجم  یعنی  27.3ماه ژانویه میزان سی پی ای  1959در سال 

هم ماه دسامبر  1959شرایط بیوکلیمایی آن در تحریک مالیم است و شرایط محیطی آن خنک است و در سال 

قرار می گیرد یعنی شرایط بیوکلیمایی آن در تحریک مالیم است و شرایط  29تا  20در ردیف پنجم یعنی 

است و  19تا  10ماه سپتامبر  در ردیف چهارم قرار می گیرد یعنی بین  1959محیطی آن خنک است. در سال 

 بوع است.شرایط بیوکلیمایی آن در محدوده ی آسایش است و شرایط محیطی آن مالیم مط
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است و شرایط بیوکلیمایی آن  19تا  10ماه اکتبر در ردیف ردیف چهارم قرار می گیرد یعنی بین  1960سال 

 در محدوده ی آسایش است و شرایط محیطی آن مالیم مطبوع است.

ر قرار گرفته است و شرایط بیوکلیمایی آن در فشار بیوکلیمایی قرا 4تا 0ماه جوالی در ردیف اول  1960سال 

 4تا 0ماه آوریل در ردیف اول  1961دارد و در شرایط محیطی داغ، گرم، نامطلوب و شرجی است. در سال 

قرار گرفته است و شرایط بیوکلیمایی آن در فشار بیوکلیمایی قرار دارد و در شرایط محیطی داغ، گرم، نامطلوب 

 در آن بیوکلیمایی شرایط یعنی گیرد می قرار 29 تا 20 یعنی  پنجم ردیف در 1961و شرجی است. ماه مارس 

 یعنی گیرد می قرار چهارم ردیف ردیف 1961است. سپتامبر  خنک آن محیطی شرایط و است مالیم تحریک

 مطبوع مالیم آن محیطی شرایط و است آسایش ی محدوده در آن بیوکلیمایی شرایط و است 19 تا 10 بین

  .است

 

 :بررسی شاخص دمای موثر

آن کوچک  etماه ژانویه بر اساس شاخص دمای موثر یا مقدار  1959ی موثر، در سال شاخص دمابا توجه به 

است پس بسیار گرم است. و  30بزرگ تر از  etچون  59است بسیار سرد است. در ماه دسامبر سال  30تر از 

ماه مارس  1962ل ماه فوریه بسیار سرد است. سا 1962در سال های دیگر هم به همین روال ادامه دارد سال 

 .است پس خنک است 67.1تا  5.15بین 

  :گیرینتیجه

 گرمای بین منطقی توازنی بتواند زیاد تالش و کوشش بدون فرد که است آن زندگی برای اقلیمی شرایط بهترین

 نه کند دریافت پیرامون محیط از حرارتی نه یعنی کند، برقرار داده دست از گرمای و بدن در شده حاصل

 کمترین نیست مناسب زندگی برای گرم بسیار و سرد بسیار هوای و آب بنابراین. بدهد پس محیط به حرارتی

 و سوخت افزایش موجب آن از بیشتر یا کمتر و شود می انجام گراد سانتی درجه 25 تا 18 در ساز و سوخت

 می بر اساس شاخص اولگی نشان در ایستگاه ارومیه انسانی بیوکلیمای شرایط ارزیابی نتیجه.  شد خواهد ساز

 75 وبه دارند قرار آسایش منطقه از خارج در مارس فوریه، ژانویه، ماه 1959 سال در ایستگاه ارومیه در که هد

 انرژی کالری کیلو 75 به فوریه ژانویه، ماه 1960 سال برسد آسایش ی منطقه به تا دارد نیاز انرژی کیلو کالری
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 نیاز انرژی کیلوکاری 62 به و است آسایش ی منطقه از خارج مارس ولی برسد آسایش  منطقه به تا دارد نیاز

 آسایش ی منطقه به تا دارد نیاز انرژی کالری 75 به ژانویه ماه 1961 سال برسد در آسایش منطقه به تا دارد

 باد سرعت فوت 700 به و دارد قرار آسایش منطقه در آگوست ماه 1963 سال مثال دیگر های سال در و برسد

 و جوالی 1352 سال کند. براساس شاخص بیکر در می آسایش احساس انسان می ماه در دارد نیاز دقیقه در

 محدوده ودر دارد قرار تحمل قابل گرم محیطی شرایط در و است 9_5 بین آنها ای پی سی میزان آگوست

 بین آنها ای پی سی میزان نوامبر، اکتبر، سپتامبر، جان، می، ژانویه، های ماه. برد می سر به بیوکلیمایی آسایس

 ماه .برند می سر به بیوکلیمایی آسایش محدوده ودر دارند قرار مطبوع مالیم محیطی شرایط در و است 19_10

هستند  سرد محیطی شرایط در و است 39 _30 بین آنها ای پی سی میزان دسامبر و آوریل مارس، فوریه، های

 برند. می سر به شدید تا متوسط تحریک بیوکلیمایی شرایط در و

 شرایط و است سرد آن محیطی شرایط جدول به توجه با است 35.8 آن CPI مقدار که ژانویه ماه 1353 سال در

 محیطی شرایط در سپتامبر آگوست، جوالی، آوریل، ماه. است شدید تا متوسط تحریک آن انسانی بیوکلیمای

 نوامبر، اکتبر، جان، می، های ماه. برند می سر به بیوکلیمایی آسایش محدوده در و هستند تحمل قابل گرم

 .برند می سر به بیوکلیمایی آسایش محدوده در و هستند مطبوع مالیم شرایط در دسامبر

 یعنی گیرد می قرار 29 تا 20 یعنی  پنجم ردیف در پس است 27.3 ای پی سی میزان ژانویه  ماه 1959 سال در

 هم دسامبر ماه 1959 سال در و است خنک آن محیطی شرایط و است مالیم تحریک در آن بیوکلیمایی شرایط

 شرایط و است مالیم تحریک در آن بیوکلیمایی شرایط یعنی گیرد می قرار 29 تا 20 یعنی پنجم ردیف در

 و است 19 تا 10 بین یعنی گیرد می قرار چهارم ردیف در  سپتامبر ماه 1959 سال در. است خنک آن محیطی

 .است مطبوع مالیم آن محیطی شرایط و است آسایش ی محدوده در آن بیوکلیمایی شرایط

 آن بیوکلیمایی شرایط و است 19 تا 10 بین یعنی گیرد می قرار چهارم ردیف ردیف در اکتبر ماه 1960 سال

 .است مطبوع مالیم آن محیطی شرایط و است آسایش ی محدوده در

 قرار بیوکلیمایی فشار در آن بیوکلیمایی شرایط و است گرفته قرار 4 تا0 اول ردیف در جوالی ماه 1960 سال

 4 تا0 اول ردیف در آوریل ماه 1961 سال در. است شرجی و نامطلوب گرم، داغ، محیطی شرایط در و دارد

 نامطلوب گرم، داغ، محیطی شرایط در و دارد قرار بیوکلیمایی فشار در آن بیوکلیمایی شرایط و است گرفته قرار

 در آن بیوکلیمایی شرایط یعنی گیرد می قرار 29 تا 20 یعنی پنجم ردیف در 1961 مارس ماه. است شرجی و

 یعنی گیرد می قرار چهارم ردیف ردیف 1961 سپتامبر. است خنک آن محیطی شرایط و است مالیم تحریک
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 مطبوع مالیم آن محیطی شرایط و است آسایش ی محدوده در آن بیوکلیمایی شرایط و است 19 تا 10 بین

 آن et مقدار یا موثر دمای شاخص اساس بر ژانویه ماه 1959 سال در است بر اساس شاخص دمای موثر،

 گرم بسیار پس است 30 از تر بزرگ et چون 59 سال دسامبر ماه در .است سرد بسیار است 30 از تر کوچک

 ماه 1962 سال. است سرد بسیار فوریه ماه 1962 سال دارد ادامه روال همین به هم دیگر های سال در و. است

 .است خنک پس است 67.1 تا 5.15 بین مارس

 

 منابع:
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