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  ابيانه حميد زارع*

 ،بس گشٍُ هٌْذػي آة داًـگبُ ثَػلي ػيٌب، ّوذاىيداًـ

 22/8/91: ؛ تبسيخ پزيشؽ 30/7/90تبسيخ دسيبفت: 

 2دهيچک

ِ ٍ اػ بع  ي  پب ،يؾ اًؼ بً يٍ آػ ب  يذگبُ ساحت  ياص د، يوياللؼتيص يّبيبلؼبت ٍ ثشسػغاهشٍصُ ه

ثش ؤده بي ه   ، ظبّشي دهبيالليوي ؿبخق صيؼت 4اص ايي پظٍّؾ دس اػت.  يتيشيهذ يّبيضيسثشًبهِ

هٌ بعك  فبدُ ؿ ذ.  تاػ َسوـ ؿْش 14دس  يؾ اًؼبًيهغبلؼِ آػب يثشا ثبد، تشهَّيگشٍهتشيه ٍ اػتبًذاسد

هَسد هغبلؼِ ؿبهل ؿْشّبي آثبداى، اّ َاص، ثٌذسلٌگ ِ، ثٌ ذسػجبع، ثَؿ ْش، دصف َف، اك فْبى، وشه بى،        

ِ   ثَد ؿبى، يضد ٍ صاثلبػجضٍاس، ػوٌبى، صاّذاى، و ثٌ ذي  وِ دس دٍ اللين تبثؼتبًِ گشم ٍ خيلي گ شم عجم 

دهبي ًمغِ ، ش سٍصاًِ دهبي َّايهمبدؿبهل  يَّاؿٌبػ يشّبيهَسد اػتفبدُ اص خٌغ هتغ يشّبيهتغؿذًذ. 

ث َد.   1340-1384 يدس دٍسُ صهبًفلل تبثؼتبى،  دٍ هتشيدس استفبع ػشػت ثبد ٍ سعَثت ًؼجي ، ؿجٌن

ؿجبًِ  يػٌَاى ػبهلسٍصاًِ دس همبيؼِ ثب دهبي ًمغِ ؿجٌن ثِ يػٌَاى ػبهلسعَثت ًؼجي ثِ ح ًـبى داديًتب

ثبد ث ِ   ػبهلي يّوچٌاػت.  يشػبحليٍ غ يهٌبعك ػبحل ثيـتشى دس گش هيضاى ساحتي ٍ آػبيؾ اًؼبثيبى

 ثش اػ تبًذاسد ؤده بي ه   سٍ ؿ بخق  يي  اص اثبؿ ذ.  يه ؿْش ًويي يوٌبػ يساحت يبثيلبدس ثِ اسص ييتٌْب

(SET) ِدليل اػتفبدُ تشويجي اص ػَاهل خَي سٍصاًِ ثب ٍالؼيبت هٌبعك ه َسد هغبلؼ ِ تغ بثك ثيـ تشي      ث

عيف ثيَوليوبيي هٌبعك هَسد هغبلؼِ دس ػِ هبِّ فلل تبثؼتبى اص ثيَوليوبي ؿشخي ي اػبع، يا داسد. ثش

 ثشاػ بع دس هدو َع   ث َد.  5/15-8/17تب ثيَوليوبي خٌه ثب داهٌِ تغييشات  5/27-30ثب داهٌِ تغييشات 

ؿْش دس عجمبت تَك يفي گ شم ٍ خيل ي     8ثبؿذ دس تيش هبُ وِ ؿشٍع گشم ؿذى َّا هي، SETؿبخق 
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ؿْش افضايؾ يبفتِ ٍ دس ؿْشيَس  9اسًذ. دس هشداد هبُ گشم ؿذى ؿْشّب دس همبيؼِ ثب تيشهبُ ثِ گشم لشاس د

 ثشاػ بع  ّوچٌ يي   يبث ذ. ؿ ْش و بّؾ ه ي    6ي گشم ث ِ  هبُ ثب تَخِ اتوبم فلل تبثؼتبى تؼذاد ؿْشّب

ّبي فلل تبثؼتبى تٌؾ گشه بيي ثؼ يبس ؿ ذيذ    دس ّيچ يه اص ؿْشّب ٍ ّيچ يه اص هبُ SETؿبخق 

تَخ ِ   . دس ؿْشّبي ثٌذسػجبع، ثٌذسلٌگِ ٍ ثَؿْش تٌؾ گشهبيي ؿشخي ٍخَد داسد وِ ث ب ؿتَد ًذاٍخ

 سػذ.ًظش هي ثِ هدبٍست ٍ ًضديىي ثِ ػَاحل خليح فبسع هٌغمي ثِ

 

 SETدهب، سعَثت ًؼجي، ، يساحت يّبن، ؿبخقياللؼتيص :يذيکل هاي واژه

 
 مقدمه

ص خولِ ػَاهل هحيغي ّؼتٌذ وِ ثش صًذگي، آػبيؾ ؿشايظ خَي، الليوي ٍ تغييشات آة ٍ َّايي ا

ٍضؼيت آة ٍ  .(2010)اهيذٍاس ٍ ّوىبساى،  ثيش داسدأعَس هؼتمين ٍ غيشهؼتمين تٍ ػالهتي اًؼبى ثِ

تغييشات ًبخَدآگبُ ًؼجت ثِ  ،ّب اغلت اًؼبىداؿتِ ٍ  ثيشأّب تّبي هختلف ثش سفتبس اًؼبى َّا اص خٌجِ

ثيشگزاسي ؿشايظ خَي ثش ػالهتي، آػبيؾ ٍ الگَّبي سفتبسي اًؼبى أتدٌّذ. الليوي ٍاوٌؾ ًـبى هي

(. 2002، يويشؿٌبػي حيبتي لبثل هغبلؼِ اػت )ثحشيٌي ٍ واًؼبًي يب اللين 1دس لبلت صيؼت اللين

گؼتشدگي ٍ ٍخَد ًَاحي آة ٍ َّايي هتٌَع دس ايشاى، الگَّبي حشاستي ٍ ػشهبيـي گًَبگًَي دس 

سٍحي اًؼبى داسد  ؾيآػب داسي ثب ػالهتي خؼوي ٍِ ساثغِ هؼٌيوـَس ايدبد ًوَدُ اػت و

ػٌَاى ػبهل ّويي دليل تحليل ؿشايظ خَي اص ديذگبُ پضؿىي ثِ(. ث2010ِ، ٍ ّوىبساى كشاف )ػبسي

ػٌَاى الگَّبي هلشف اًشطي ٍ اص ديذگبُ هؼبئل ؿْشي،  ّب، اص ديذگبُ التلبدي ثِثشٍص ثيوبسي

صيبثي هيضاى ساحتي ٍ آػبيؾ گشدي لبثل تَخِ اػت. ثشاي اسػوشاًي ٍ خْبىّبي سيضيثشًبهِهٌظَس  ثِ

گشفتِ ؿذُ اػت. دس  وبسِ ّبي هختلفي تَػظ پظٍّـگشاى داخلي ٍ خبسخي ث هذفٍ ّب ، ؿبخقاًؼبى

دهب، سعَثت، ثبد، تبثؾ  هبًٌذّب ػؼي ؿذُ تب ثب اػتفبدُ اص آهبس ٍ اعالػبت َّاؿٌبػي اسصيبثي ثيـتش

ثش ذ يوأثب ت( 1998د. ثشاي ًوًَِ خْبًجخؾ )گشدّب هيضاى آػبيؾ اسصيبثي يب تشويجي اص آى خَسؿيذي ٍ

اّويت دٍ ػٌلش  ،ًمؾ چْبس ػٌلش الليوي دهب، سعَثت، ثبد ٍ تبثؾ دس ػالهت سٍحي ٍ سٍاًي اًؼبى

( 1995سگبى )َساى ٍ هَداًذ. گضاسؽ هتش هيدهب ٍ سعَثت سا دس هيضاى ساحتي ٍ آػبيؾ اًؼبى پشسًگ

                                                 
1- Bio - climate 
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ٍ  آةؿشايظ ى تحت اًؼب سٍحي ًؼجي دس آساهؾ سعَثت ٍ َّا هتغيش دهبي ت دٍگش اّويًّيض ثيبى

 ثش َّايي ٍ آة ػٌبكش ثيشأت هَسد دس سا يوبهل ٍ خبهغ پظٍّؾ (1972)فبًگش  اػت. هختلف َّايي

وىبساى شاف ٍ ّكيػبس .ثِ اًدبم سػبًذ ظيثذى ثب هح يتشاص حشاست ياًؼبى، ثشهجٌب ساحتي احؼبع

اػتبى  ؿوبف دس ، هيضاى آػبيؾتيهَلؼيٍّ  َّاؿٌبػي، فشديش يهتغي دػتِ يثب اػتفبدُ اص چٌذ( 2000)

هَسد هغبلؼِ ٍ ثشسػي لشاس دادًذ. ًتبيح آًبى ًـبى داد  يهتفبٍت يّبثب ؿبخقغشثي سا  آرسثبيدبى

آػبيؾ  اص لجَلي لبثل ٍ ثْتش ًتبيح 2ثش اػتبًذاسدؤدهبي ه ٍ ؿبخق 1فيضيَلَطيه هؼبدف ؿبخق دهبي

ّبي آػبيؾ الليوي هجٌبي هحذٍدُ( 2004دس هغبلؼِ ػليمِ ) دّذ.الليوي هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اسائِ هي

 ػَاحل ّوذيذي ّبيايؼتگبُ اسصيبثي سٍؽ ًوبيِ گشهب دس ػبصي هؼىي لشاس گشفت.عشاحي ٍ هذف

 لشاس ؿذيذ خغش ٍ خغش ضؼيتٍ دسبي ايي هٌغمِ ؿْشّ ايي توبهي وـَس ًـبى داد تبثؼتبى خٌَثي

( ؿٌبخت ثْتشيي ؿبخق آػبيؾ ٍ تحليل 2003دفشتيبع ). (2009اػت )ػؼگشي ٍ ّوىبساى،  داؿتِ

يىي اص هـىالت  ٍليداًذ. كٌؼت تَسيؼن هي دس سيضي ٍ هذيشيتػلوي آى سا هؼيبس هغوئٌي ثشاي ثشًبهِ

( 1985طٍػىي ) هيه ؿٌبػي اػت.ي صهيٌِ اًتخبة هؼيبسّبي هٌبػت َّاؿٌبػي ٍ الليناي ػوذُ دس

 ًؼجي، سعَثت دهب، الليوي ػٌبكش اص يه ّش ّب، ًمؾتَسيؼت ػالهتي ثش اللين ٍضؼيت ثشسػي هٌظَس ثِ

ن يالل ؿبخق دس لبلت ػٌبكش ايي تشويت ثب ويذ لشاس دادُ ٍأهَسد تسا  ثبد ٍ ثبسؽ ،خَسؿيذي تبثؾ

 وبٍيبًي ايؼتگبُ تشػين ًوَد. 453ػبع اعالػبت ثشا سا خْبى دس تَسيؼن الليوي ٍضؼيت ًمـِ ،3ؼنيتَس

 ايشاى اًؼبًي اللين صيؼت ًِمـ ثشسػيساحتي اًؼبى، ثِ  ٍ آػبيؾ ؿشايظ هٌظَس ػٌدؾ( ث1993ِ)

 4( ثشاي ؿٌبخت هؼيبس ساحتي ثبفت تبالة ويبواليِ لٌگشٍد ثِ ػجه اٍاًض2006هغبلؼِ سهضبًي ) پشداخت.

اسديجْـت، هشداد، ؿْشيَس، هْش ٍ آثبى اص ديذگبُ تَسيؼتي ٍ خزة  ّبي اػفٌذ، فشٍسديي،ًـبى داد هبُ

ض يآثش حَضِ هختلف يّبهىبى يؼوياوَتَس يتَاًوٌذ يبثياسصت التلبدي اػت. گش داساي اّويّگشدؽ

ٍ ًحَُ گزساًذى  هشدم ًَع ًگشؽ وِ ًـبى داد 5پشالًَگ ثِ سٍؽ شاىيا غشة دس ؿوبفخشاثِ  بةيآػ

دس ؿشايظ آة ٍ َّايي (. 2010 ،يًمؾ داسد )هختبس اىؾ گشدؿگشيٍ آػب يدس ساحتفشاغت  اٍلبت

ثْجَد هٌظَس  اللين اًؼبًي ثِثٌذي صيؼتتشيي ػَاهل الليوي پٌِْاػتبى اكفْبى دهب ٍ سعَثت، هغشح

                                                 
1- Physiological Equivalent Temperature (PET) 

2- Standard Effective Temperature (SET) 

3- Tourism Climate Index 

4- Owens  

5- Pralong 
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ايي  . دس(2006)خَؿحبف ٍ ّوىبساى،  عشاحي ػبختوبى ٍ هؼىي هؼشفي ؿذؿشايظ صيؼت اًؼبى دس 

اللين اًؼبًي اػتبى اكفْبى دس همبيؼِ ثٌذي صيؼتثشاي عجمِ 1وِ سٍؽ گيًَي هغبلؼِ هـخق گشديذ

(. اسصيبثي 2006هٌبػت اػت )خَؿحبف ٍ ّوىبساى،  4ٍ اٍلگي 3، تشخًَگ2هبًَّيّبي ثب سٍؽ

، تشخًَگ، فـبس ػلجي ٍ تشهَّيگشٍهتشيه 5ّبي صيؼت الليوي ثيىشآػبيؾ اًؼبى ثشاػبع ؿبخق

دليل  سٍؽ تشخًَگ ٍ ثيىش ثِدٍ الؼبدُ داؽ تب ثؼيبس خٌه ًـبى داد ستي فَقثشاي ؿْش لن ثب عيف حشا

ًي داسًذ )هحوذي ٍ خَاّبي آة ٍ َّايي هٌغمِ ّناػتفبدُ اص پبساهتشّبي الليوي ثيـتش ثب ٍيظگي

لذست  ػٌٌذج ذسيآث يخٌگل پبسن يديتفش تَاى يدس ثشسػ هغبلؼِ اًدبم ؿذُ (.2008ػؼيذي، 

اص  دػت آهذُِ ح ثي. ًتب(2000خَاُ ٍ ّوىبساى، ِي)تى ىش هحبػجِ ؿذيث ص ؿبخقا ظيهح يوٌٌذگ خٌه

 يّبٍ دس هبُ وبهالً هغلَة ؾيت آػبيٍضؼ َسيش، هشداد ٍ ؿْشيخشداد، ت يّبن ًـبى داد وِ دس هبُيالل

ظ َّا يؿشا يي، ثْوي، اػفٌذ ٍ فشٍسديدآثبى، آرس،  يّبًبهغلَة، هبُ يظ وويؿشا جْـتيهْش ٍ اسد

( ثب ثشسػي 2010لٌجشي ٍ ّوىبساى ) (.2010خَاُ ٍ ّوىبساى، ِيػشد اػت )تى يليٍ خ ًبهغلَة بهالًو

هبُ دس فشٍسديي ٍ اػفٌذ  ايي ؿْش ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ ؿشايظ آػبيؾ ساحتي اًؼبى دس ؿْش الس ثِ

 ثبؿذ.ّبي ػبف هغلَة هيًؼجت ثِ ػبيش هبُ

ػٌَاى همبيؼِ هيضاى ساحتي  ( تحت2002ت ٍ ّوىبساى )ؼبدالاهغبلؼِ كَست گشفتِ تَػظ ًبظن دس

اًؼبى دس ؿشايظ آة ٍ َّايي ؿْشّبي گشگبى ٍ ي ضد هـ خق گشدي ذ پتبًؼ يل خغ ش گشه بصدگي ٍ       

ِ    ّبي گشم ػبف دس ؿْش گشگبى ثيؾ اص ي ضد ه ي  احؼبع ًبساحتي اًؼبى دس هبُ دلي ل   ثبؿ ذ. اي ي اه ش ث 

ثبؿ ذ. دس پظٍّـ ي   ّبي گ شم ػ بف ه ي   گشگبى عي هبُافضايؾ سعَثت ثِ هَاصات افضايؾ دهب دس ؿْش 

هيضاى ساحتي اًؼبى دس ؿشايظ الليوي ؿْشّبي ؿيشاص، ثٌ ذسػجبع، ثيشخٌ ذ ٍ    ثشسػيديگش دسخلَف 

اسدثيل ثشاػبع ؿبخق دهبي ظبّشي اًؼبى وِ تشويجي اص دٍ ػبهل دهب ٍ سعَثت ثَد تَػ ظ هدٌ ًَي   

دلي ل اف ضايؾ ت َام ده ب ٍ      ًتبيح ًـبى داد ثِ گشفت. لشاس يهَسد ثشسػ( 2008)الؼبدات ًبظنٍ ّشيغ 

هيضاى صيبدي ثيؾ اص دهبي َّاي هـبّذاتي اػت،   سعَثت ًؼجي دس ؿْش ثٌذسػجبع دهبي ظبّشي آى ثِ

( ث ب  2007ًيلؼ َى )  شهبيي ٍ ػ َاسم ًبؿ ي اص آى ّؼ تٌذ.   عَسي وِ هشدم دس هؼشم خغش تٌؾ گثِ

                                                 
1- Givoni 

2- Mahonay 

3- Terjong 

4- Olgyay 

5- Becker 
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ك ث ِ  هَف    1ديٌبهي ه ػ يبالت  هد بصي  هحبػجبتي هذف ّبي حل ػذدي دس لبلت يه وبسگيشي سٍؽِ ث

ّبي هختلف ثذى دس همبثل دهبّبي هتفبٍت دس ي ه هح يظ ثؼ تِ    ثشسػي ثْجَد ؿشايظ حشاستي لؼوت

    ِ و بس گشفت ِ ؿ ذُ سا    ؿذ. ٍي هذف اسائِ ؿذُ سا لبثل اػتفبدُ دس ؿشايظ هختل ف داًؼ تِ ٍ تىٌي ه ث 

 ضاسؽ وشد.ػبص ًگشؽ خذيذ ثِ هؼبئل ساحتي اًؼبى گ صهيٌِ

اهب دهب، سعَث ت ٍ ث بد اص    .ثبؿذثش هيؤًَػبًبت ؿذيذ توبهي ػٌبكش َّاؿٌبػي ثش ػالهتي اًؼبى ه

تَاًٌ ذ دس ح ذ    گيشي ثَدُ ٍ دس ػيي حبف ه ي ثبؿٌذ وِ ثِ ساحتي لبثل اًذاصُتشيي ػٌبكش خَي هيهْن

ؼن دسًٍي ثذى اًؼبى ثبؿ ٌذ  ثش ثش هتبثَليؤبت آة ٍ َّايي هگش ًَػبًبت ديگش خلَكيّلبثل لجَلي ثيبى

اثش ػ ِ ػبه ل    ّذف ايي هغبلؼِ ثشسػي (. ثٌبثشايي1983لذ، يفيتچيوش ؛2002الؼبدات ٍ ّوىبساى، )ًبظن

ت ساحت ي  يي هٌظَس ثب تَخ ِ ث ِ اّويّ    اِ ث ثبؿذ. هي دهب، سعَثت ٍ ػشػت ثبد ثش احؼبع ساحتي اًؼبى

ف َق ه َسد تدضي ِ    دس اللين  ؿْش 14 يٌبػاعالػبت َّاؿ ػبوٌبى هٌبعك ثب اللين گشم ٍ خـه وـَس،

 ثٌ بثشايي دس فلل گشم ػ بف هـ َْد اػ ت     يحشاست يّب وِ اثشات تٌؾ ييخب اص آى تحليل لشاس گشفت.

 فلل تبثؼتبى ثَد. يهحذٍد ثِ ثبصُ صهبً كَست گشفتِ يّبليتحل

 

 هامواد و روش

( آه بس  1384-1341ػ بف )  45ص هٌظَس هغبلؼِ هيضاى ساحتي اًؼبى دس تؼذادي اص ؿْشّبي اي شاى ا ثِ

استف بع دٍ   دس ٍ ػشػت ث بد ( RH، سعَثت ًؼجي )(Tdew، دهبي ًمغِ ؿجٌن )(Tairّبي دهبي َّا )دادُ

سٍص اػتفبدُ ؿذ. پبيِ ٍ اػبع آهبس ٍ اعالػبت  93هذت  ؿْشيَس ثِ تب تيش هبّة دس دٍسُ ػِ( U2)هتشي 

ّ بي ه َسد   ُ َّاؿٌبػي ّش يه اص ؿْشّب ثشاي ػبفايؼتگب 14ّبي سٍصاًِ هشثَط ثِ دادُ ،هَسد اػتفبدُ

( ثب دٍ تيپ A) 2ًوبي يًَؼىَ دس يه اللين خـهتوبهي ؿْشّبي هَسد هغبلؼِ ثشاػبع اللينًظش ثَد. 

 1ؿىل  (.2004ثٌذي ؿذًذ )غفبسي ٍ ّوىبساى، ( دػتVWِگشم )( ٍ خيليW) 3هتفبٍت تبثؼتبًِ گشم

 دّذ.لؼِ دس پٌِْ وـَس ايشاى سا ًـبى هيّب ٍ ؿْشّبي هَسد هغبهَلؼيت ايؼتگبُ

                                                 
1- Computational fluid dynamics (CFD) 

 سطين سعَثتي -2
 تيپ تبثؼتبًِ -3
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 .هاي مورد مطالعهت ايستگاهموقعيّ -1شکل 

 

ثشاي يه دٍسُ هـتشن آهبسي هغبثك ثب تمَين ؿوؼي اص ػ بصهبى َّاؿٌبػ ي    اعالػبت هذًظش

ويلَهتشهشثغ، هؼبدف  982760بلؼِ تحليل گشديذ. ٍػؼت هٌغمِ هَسد هغ ٍ ٍ تدضيِ وـَس دسيبفت

ت وـَس اػت. هيضاى خوؼيت ػبوي دس ايي هٌغمِ عجك آخشيي ػشؿوبسي ػ بف  دسكذ هؼبح 60

 .  ؿَديسا ؿبهل هدسكذ خوؼيت وـَس  33هيليَى ًفش اػت وِ  24 هؼبدف 1385
ّ بي   آصه َى  هبًٌ ذ ّبي سايح وٌت شف ويف ي   آصهَى ،ّباي ًوَدى آىّب ٍ سايبًِپغ اص اػتخشاج دادُ

 SPSSاف ضاس   ثب آصهَى ولوَگشٍف اػويشًَف دس هحيظ ً شم  ثب آصهَى ساى تؼت ٍ ًشهبف ثَدى ّوگٌي

هحبػجِ ٍ ثب اػوبف  1ٍ هبّبًِ ّش يه اص هتغيشّب اص ساثغِ سٍصاًِ ػپغ هيبًگيي حؼبثي  .كَست گشفت

 دػت آهذ.ثِ ؿْشّبّب، هيضاى ساحتي ٍ آػبيؾ دس ّش يه اص دس ؿبخق

(1                                                 )                                   
4531

∑∑
31

1

45

1




 i j
ij

ik

X

X 
 

 ي سٍص تبثؼتبىيها i ام )تيش، هشداد ٍ ؿْشيَس( اص kدس هبُ  Xًـبى دٌّذُ هتَػظ هتغيش  ikXوِ دس آى 

 ي ػبف آهبسي اػت.يها jٍ  ثشاي ّش هبُ
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، ثش اػ تبًذاسد ؤ، ده بي ه   1دهبي ظ بّشي اص چْبس ؿبخق  خْت اسصيبثي آػبيؾ اًؼبىدس هدوَع 

ّ بيي  ّبي يبد ؿذُ اص خول ِ ؿ بخق  اػتفبدُ ؿذ. ؿبخق 3ٍ ػشػت ثبد 2ؿبخق تشهَّيگشٍهتشيه

ِ    عَس ػوذُ دس اسصيبثي ّؼتٌذ وِ ثِ ٍ  يغهدٌ ًَي ّ ش  اً ذ ) و بس گشفت ِ ؿ ذُ   ّ بي صيؼ ت الليو ي ث 

 (.2003ل ػَى ٍ ّوىبساى، يداًٍ  2008الؼبدات،  ًبظن

ِ ( ثشاي ؿشايظ الليوي گ شم ٍ هشع َة   1979تَػظ اػتذهي ) ظبّشي ي دهبيهحيغ ؿبخق  اسائ 

ك َست  ثًِمغِ ؿجٌن  ياص دهب 2دسخِ  ياچٌذ خولِه هؼبدلِ يدس لبلت ؿذ. ثيبى سيبضي ايي ؿبخق 

 (:2003اًٍيلي ٍ ّوىبساى،  ؛2007هبيٌبسٍف ٍ ّوىبساى، صيش اػت )
 

AT=-2.653+ (0.994Ta) + (0.0153Td
2
)                                                           (2)  

 

دهبيي اػت، دس هؼبئل ؿْشي هبًٌ ذ   -ؿبخق فيضيَلَطي ثش اػتبًذاسد ًيضوِ يهؤؿبخق دهبي ه

َّا  يگش ًمؾ ػَاهل دهببىيي ؿبخق ثيّبي ػوشاًي ٍ صيؼت اللين تَسيؼن وبسثشد داسد. اسيضيثشًبهِ

)گ ًَضالض ٍ   فبدُ ؿ ذ اػ ت  3ساثغِ  اص SETهحبػجِ همذاس  ي. ثشااػتاد ؾ افشيدس آػب يٍ سعَثت ًؼج

 گشفتِ ؿذُ اػت.سوبثِ( ًيض 2010) وِ دس هغبلؼِ ػبسي كشاف ٍ ّوىبساى (1974ّوىبساى، 
 

SET=Ta-[0.6   * (Ta-10)   * (1-RH/100)]                                                         (3)  
 

 ؿجٌن اػت وِ ثيـ تش  ًمغة اي خغي اص هدوَع دهبي َّا ٍ دهبيساثغِ تشيهؿبخق تشهَّيگشٍه

 :(1998 ،يخبلذّبي گشم وبسثشد داسد )ثشاي اللين

DI= 99/0 Ta+ 36/0 Td+ 5/41                                                                                 (4)  

 
ٍ گشاد( دهبي ًمغِ ؿجٌن )دسخِ ػبًتي Tdگشاد(، ػبًتي دهبي َّا )دسخِ Taدس توبهي سٍاثظ فَق، 

RH ثبؿذ.هي (دسكذ) سعَثت ًؼجي 

ّ بي هتف بٍتي اص ٍصؽ   گش احؼبع ظبّشي ّش فشد ًؼجت ثِ ؿذتوِ ثيبىاص ؿبخق ثبد ي يّوچٌ

ّبي سيبضي اػتفبدُ ؿذ )دسگبّيبى ٍ هيشصائي، ثبد اػت دس لبلت يه ؿبخق تَكيفي دس وٌبس ؿبخق

                                                 
1- Apparent Temperature (AT) 

2- Termo hygrometric (DI) 

3- Wind speed (U) 
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ٍ  ييگشه ب  يّ ب ت ٌؾ اص  يًبؿ   ّب، آث بس ؿبخق ه اصيّش  يالصم ثشااًدبم هحبػجبت غ اص پ (.2006

 ؿذ. ليتحلدس چْبسدُ ؿْش هَسد هغبلؼِ،  1خذٍف  يفيتَك يّبهحذٍدُ ثب اػتفبدُ اص بى ثبديخش
 

 .شاخص آسايش انسان چهارهاي توصيفي محذوده -1 جذول

 تَكيف داهٌِ تغييشات عجمِ ؿبخق

(
C°)

A
T

 

 صدگي ٍ ؿَن خذيخغش گشهبصدگي، آفتبة >54 1

 صدگي ٍ اًمجبم حشاستي ػضالًي، اهىبى گشهبصدگي ثب فؼبليت فيضيىي هذاٍمآفتبة 41-54 2

 صدگي ٍ اًمجبم حشاستي ػضالًي ٍ تحليل سفتگي حشاستي ثب فؼبليت هوتذ فيضيىيآفتبة 32-41 3

 اهىبى خؼتگي ثب فؼبليت هوتذ فيضيىي 27-32 4

(
m

m
in

-1
)

U 

 ؿَدَّا وبهالً ػبوي اػت ٍ احؼبع ًبساحتي هي 0-3 1

 ؿَدعَس ػوَهي احؼبع ساحتي ؿذُ ٍ حشوت َّا احؼبع هي ثِ 3-15 2

 ؿَد ٍلي ًبساحت وٌٌذُ ًيؼتحشوت َّا احؼبع هي 15-30 3

 تَاًذ لبثل تحول ثبؿذؿَد ٍلي هيحشوت َّا وبهالً احؼبع هي 30-60 4

 ؿَد اًدبم وبس هختل ؿَدثبد ٍخَد داسد ٍ ثبػث هي حبلت ٍصؽ 60-120 5

 ؿشٍع احؼبع ًبساحتي 120-240 6

 غيشلبثل تحول >240 7

S
E

T
 (

o
C

)
 

 الؼبدُ گشم فَق >30 1

 ؿشخي 5/27-30 2

 گشم خيلي 5/27-6/25 3

 گشم 6/25-2/22 4

 آػبيؾ 2/22-8/17 5

 خٌه 8/17-5/15 6

 خٌه خيلي 5/15-67/1 7

 ػشد -10تب 67/1 8

 خيلي ػشد -20تب  -10 9

 فَق الؼبدُ ػشد <20- 10

D
I 

(o
C

)
 

1 80<DI 100% ثشًذ هي سًح ًبساحتي اص گشهب دليل  ثِ افشاد 

2 75<DI 50 % ثشًذ هي سًح ًبساحتي اص گشهب دليل ثِ افشاد 

3 75> DI>60 ساحتي احؼبع 

4 60>DI ػشهب احؼبع 
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 نتايج و بحث

دس  يه َسد ثشسػ    يؿ ْشّب  نيؼت الليص ػَاهل يثشخ يفيتَك يّبآهبسٍُ  ييبيبت خغشافهـخل

اص سٍص  93 يوبس گشفتِ ؿذُ عثِ يويػَاهل الل سٍصاًِ ييبًگيهي خذٍف يا خالكِ ؿذُ اػت. 2خذٍف 

 دّذ.يًـبى هػبف  45 يعسا فلل تبثؼتبى 

 
 .ناسي در فصل تابستانساله عوامل هواش 45مشخصات جغرافيايي و ميانگين  -2جذول 

 
گ شم ٍ  پ تبثؼ تبًِ  يثب دٍ ت خـه نيالل هيًَؼىَ دس ي يًوبنيهَسد هغبلؼِ ثشاػبع الل يؿْشّب

ِ    ،دّذيًـبى ه 2خذٍف ؿذًذ.  يثٌذِعجم گشميليخ ه َسد   هيبًگيي دهبي َّا ٍ سعَث ت ًؼ جي هٌغم 

ثبؿذ وِ گشم ٍ خـه ثَدى هٌغم ِ سا  دسكذ هي 8/31گشاد ٍ دسخِ ػبًتي 9/31تشتيت هؼبدف هغبلؼِ ثِ

 نيالل ايؼتگبُ
 استفبع هختلبت خغشافيبيي )دسخِ(

 )هتش(

 دهبي

 گشاد()دسخِ ػبًتي
 سعَثت ًؼجي

 )دسكذ(

 هتشي 2ػشػت ثبد 

 (دليمِ )هتش ثش
 ًمغِ ؿجٌن َّا عَف ؿشلي ػشم ؿوبلي

 آثبداى

A-W 

4/30  3/48  6/6  56/35  73/11  36/27  123 

3/31 اَّاص  7/48  5/22  3/37  01/12  4/25  5/92  

5/26 ثٌذسلٌگِ  8/54  7/22  08/34  69/26  64/66  110 

2/27 ثٌذسػجبع  4/56  8/9  72/33  53/26  21/68  106 

0/29 ثَؿْش  8/50  6/19  46/32  86/23  68/62  91 

4/32 دصفَف  4/48  143 71/35  99/10  85/25  60 

6/32 اكفْبى  7/51  4/1550  84/27  25/2  34/21  6/56  

3/30 وشهبى  0/57  8/1753  07/27  34/2-  95/16  8/104  

2/36 ػجضٍاس  7/57  6/977  49/29  04/5  32/23  8/117  

6/35 ػوٌبى  6/53  8/1130  32/31  55/8  41/27  1/61  

5/29 صاّذاى  9/60  1370 55/27  23/0-  12/19  7/97  

 وبؿبى

A-VW 

0/34  5/51  3/982  36/31  73/7  55/23  18 

9/31 يضد  3/54  2/1237  57/30  73/0  96/15  89 

5/61 31 صاثل  2/489  7/32  49/7  8/21  277 

91/32 هيبًگيي  07/10  8/31  102 
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 نيالل  دسك ذ   21دسكذ اص ؿْشّبي هَسد هغبلؼِ دس اللين خـه گشم ٍ  79 ي ساػتبيدس اوٌذ. ييذ هيأت

ِ  ِ ي  ول يدّذ سعَثت ًؼ ج يًـبى ه 2ي خذٍف يّوچٌگشم لشاس داسًذ. دس خـه خيلي خ ض    ؿ ْشّب ث 

 اػتووتش لبثل تحول ػٌَاى سعَثت ًؼجي دسكذ ثِ 65وشاًِ ثباليي اص ثٌذسلٌگِ  ٍ ؿْشّبي ثٌذسػجبع

ِ ثَؿ ْش   يٍ حت  ؿ ْش ي بد ؿ ذُ     دٍثبال ثَدى سعَث ت دس   .(2002الؼبدات ٍ ّوىبساى، )ًبظن دلي ل   ث 

 يتو به  يده ب  ٍل ي . ثبؿ ذ ه ي هٌغمي هدبٍست ثب خليح فبسع ٍ ٍخَد ًؼين ثؼذاصظْش دسيب ثِ ػبحل 

تَاً ذ  يو ِ ه   ( 2010ذٍاس ٍ ّوى بساى،  ياهدسخِ ثبالتش اػت ) 26 هغلَةهمذاس  يحذ فَلبًاص ؿْشّب 

 هغل َة  ظيدس وٌ بس ؿ شا   بى ث بد ي  ٍخ َد خش  ٍليدًجبف داؿتِ ثبؿذ. اًؼبى ثِ يسا ثشا ييدهب يّبتٌؾ

الؼبدات ٍ ّوى بساى،  ًبظنذ )يًوبيل هيسا تؼذ ظيهح يحشاست ًبهٌبػت اٍضبع يبديتب حذٍد ص يسعَثت

دسخِ  -23/0ٍ  -34/2تشتيت هؼبدف  ووتشيي دهبي ًمغِ ؿجٌن ثِ دٍ ايؼتگبُ وشهبى ٍ صاّذاى ثِ (.2002

ػ بلِ فل ل تبثؼ تبى ًي ض      45وِ ووتشيي هيبًگيي دهبي ّ َا ع ي دٍسُ   تؼلك داسد. ضوي آىگشاد يػبًت

م ِ ث ِ ؿ ْش    يهتش ثش دل 277صؽ ثبد ثِ همذاس ي همذاس ػشػت ٍيـتشيهشثَط ثِ دٍ ايؼتگبُ فَق اػت. ث

و ِ  ت َاى گف ت ّوچٌ بى   يم ِ ث ِ ؿ ْش وبؿ بى تؼل ك داسد. ه       يهتش ثش دل 18ي آى هؼبدف يصاثل ٍ ووتش

ضد ٍ ي  وبؿ بى،  ش ي  ؿ ْشّب ًظ  يدس ثشخًمؾ داسد،  يؼتيص يّبيدبد ًبساحتيثبد دس ا يثبال يّب ػشػت

 يث شداس ثْ شُ هؼ ىي اص ػبه ل ث بد     يـ  يآػب يّبؿبخقاستمب  ٍ  يحشاست ظيثْجَد ؿشاوشهبى خْت 

 (.2004مِ، ي)ػل گشدد يه

 يّ ب يظگ  يٍ تو بم  گشبىيث ًتَاًذ اػت هوىي ّبه اص ؿبخقيّش  دساص هذت يّبييبًگيه يثشسػ

 لي  دلي يّوثِ ػبوٌبى ؿْشّب ثبؿذ. يٍ ساحت ؾيضاى آػبيهبى يث يثشا يبس خَثيٍ هؼ َدُث يوياللؼت يص

ِ  ٍل ي ي ؿ ذ.  ييتؼّش ؿْش سٍصاًِ  بعيدس همّب خقؿب ه اصيش ّش يهمبد ث ب   ت فض ب يهح ذٍد  لي  دل ث 

ه اص ي  ّ ش   يػذد شيهمبدثش  ػالٍُ 3خذٍف دس  (.3ذ )خذٍف ياسائِ گشدبع هبّبًِ يدس هم يشيگييبًگيه

 آٍسدُ ؿذ. 1خذٍف  يفيتَك يّبهحذٍدُ ثشاػبع ّش ؿبخق يفيتَك عجمبت، ّبؿبخق
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 .ستگاهيهر ا يمربوطه برا يفيو محذوده توص يطيمح يهاج شاخصينتا -3جذول 

 ايؼتگبُ
 Uؿبخق  SETؿبخق  ATؿبخق  DIؿبخق 

 ؿْشيَس هشداد تيش ؿْشيَس هشداد تيش ؿْشيَس هشداد تيش ؿْشيَس هشداد تيش
 7/108 116 144 2/24 8/24 25/27 6/33 8/35 03/35 8/79 9/81 1/81 آثبداى
عجمِ 
 تَكيفي

1 1 2 3 3 3 3 4 4 6 5 5 

َاص  7/79 2/90 4/107 5/24 9/25 9/24 9/34 3/38 8/36 81 3/84 9/82 اّ
عجمِ 
 تَكيفي

1 1 1 3 3 3 4 3 4 5 5 5 

ذسػجبع  5/102 4/111 8/104 6/28 7/29 2/29 3/40 7/42 9/41 3/83 2/85 7/84 ٌث
عجمِ 
 تَكيفي

1 1 1 2 2 3 2 2 2 5 5 5 

ذسلٌگِ  2/114 6/112 5/104 29 5/29 2/29 5/41 43 9/41 4/84 5/85 6/84 ٌث
عجمِ 
 تَكيفي

1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 

 4/78 6/89 4/105 2/27 2/28 8/26 7/37 1/40 3/37 5/81 6/83 6/81 ثَؿْش
عجمِ 
 تَكيفي

1 1 1 3 3 3 3 2 3 5 5 5 

 8/54 51/62 8/63 4/23 0/25 3/24 4/32 5/36 3/35 5/78 6/82 3/81 دصفَف
عجمِ 
 فيتَكي

1 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 

 5/48 5/57 8/63 3/18 20 1/20 8/22 26 6/26 1/67 71 5/71 اكفْبى
عجمِ 
 تَكيفي

3 3 3 -- -- -- 5 5 5 5 4 4 

 8/11 22 6/17 3/20 1/22 2/22 7/26 7/30 31 4/72 7/76 9/76 وبؿبى
عجمِ 
 تَكيفي

3 3 3 4 4 -- 5 5 5 3 3 2 

 5/91 8/110 112 4/17 9/18 4/19 7/21 7/24 1/26 5/64 2/68 6/69 وشهبى
عجمِ 
 تَكيفي

3 3 3 -- -- -- 5 5 6 5 5 5 

ٍاس  9/104 6/118 9/129 2/19 21 4/21 3/24 1/28 9/28 3/69 6/73 6/74 ػجض
عجمِ 
 تَكيفي

3 3 3 4 4 -- 5 5 5 6 5 5 

 6/56 4/60 2/66 8/20 7/22 6/22 27 9/30 9/30 8/72 77 77 ػوٌبى
عجمِ 

 َكيفيت
2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 

 2/82 5/100 3/110 6/17 5/19 20 22 6/25 8/26 9/68 7/72 5/74 صاّذاى
عجمِ 
 تَكيفي

3 3 3 -- -- -- 5 5 6 5 5 5 

 7/77 4/92 9/96 19 2/28 2/21 3/25 4/20 8/29 73 9/77 8/78 يضد
عجمِ 
 تَكيفي

2 2 3 4 -- -- 5 2 5 5 5 5 

 7/247 9/299 4/281 6/20 5/22 23 6/27 9/31 8/32 65 9/69 2/71 صاثل
عجمِ 
 تَكيفي

3 3 3 3 4 4 4 4 5 7 7 7 
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دس ؿْش وبؿبى گشدد وِ تٌْب يهالحظِ ه آى يثشاف ؿذُ يتَك يّبٍ هحذٍدُ 3خذٍف ثِ ثب تَخِ 

ًظش  . ثِثشلشاس اػتتبثؼتبى  دس فلل يهَسد ثشسػ يّبؿبخق يتوبه ثشاػبع يـيآػب ظ هغلَةيؿشا

دسك ذ  ٍخ َد   گ شاد( يدسخ ِ ػ بًت   4/31) َّا يدهب يًؼجثبال ثَدى  سغن يػل دس ؿْش وبؿبى سػذيه

َّا  اػتذافهَخت  ،(مِيدل هتش ثش 4/17ػشػت ون ثبد ) ّوشاُثِ دسكذ( 6/23) يًؼج اص سعَثت يهٌبػج

ات الؼبد)ًبظن هختلف ّبي پظٍّؾ يگضاسؽ ؿذُ اص ػَ ّبي پظٍّؾ .ؿَديه اًؼبى يٍ آساهؾ سٍح

 يدس همبثل ده ب  يًؼج سعَثتثَدى ي ييپب دّذيه( ًـبى 1995هَساى ٍ هَسگبى، ٍ  2002ٍ ّوىبساى، 

( 2002الؼ بدات ٍ ّوى بساى )  ًبظن دًجبف داسد.هشدم ثِ يثشا َّا سا يدهب اص يووتش َّا، احؼبع يثبال

 ووت ش  يه ب د احؼ بع  ػ جت  ًؼ جت ث ِ ثٌ ذسػجبع    شاصيؿْش ؿ يي ثَدى سعَثت ًؼجييپببى وشدًذ، يث

 اػت.هَخَد  يَّا ياص دهب شاصيؿ ييػبوٌ

ّو ِ   يثشافلل تبثؼتبى  ييظ آة ٍ َّايدس همبثل ؿشا ه ؿْشي وِ سفتبس شفتيذ پزيدس هدوَع ثب

ِ عَس ّوبى اػت. يلبثل ثشسػ عَس خذاگبًِثِ ل ّش ؿبخقيدل ييّوٍ ثِ ؼتيً ىؼبىيّب ؿبخق  و 

ؿ ْش   يٍ دسكذ سعَثت ًؼج ًمغِ ؿجٌن يَّا، دهب يهبش ديهمبدي يبًگيه، دَؿيههالحظِ  2دس خذٍف 

 ي دٍ ؿ ْش ي  ا يـ  يآػب يّ ب تف بٍت  فيدس تَك   ٍل ي  ،ً ذاسد  يشيگتفبٍت چـن ثب ؿْش وبؿبى صاثل

 يثشهجٌب ؿْش وبؿبى وِيعَسثِ .ؿَديههـبّذُ  ياختالف لبثل تَخْ (1)خذٍف  U ؿبخق ثشاػبع

ِ  ؿْش صاثل ٍهغلَة  يعَس ًؼجثِ Uؿبخق   ييثٌ بثشا  تحو ل ل شاس داسد.   شلبث ل يغ يفيتَك   دس عجم 

دس  ػ شػت ث بد   ياص عشف   .سا هحذٍد وٌٌذُ داًؼ ت  بديص يّبدس ػشػتثبد  يويالل ػبهلًمؾ  تَاى يه

 ِي  ثبً هت ش ث ش   5/1-8/1 دس هح ذٍدُ  ضد ٍ وشهبىي، ثَؿْش، صاّذاى، ، ثٌذسلٌگِ، ثٌذسػجبعاَّاص يؿْشّب

 ّ ب دس اًدبم وبساختالف  يؼٌي 5 عجمِي ؿْشّب سا دس يا يتوبهدس  ؾيآػب ضاىيه ،ثبدٍ ؿبخق  لشاس داسد

ِ يدس حبل (.2ٍ  1)خذاٍف  ًوَدُ اػت يبثياسص ٍ هضاحوت ٍصؽ ثبد سعَث ت   دس يآؿ ىبس  تف بٍت  و 

ِ  ثٌ ذسػجبع  يث شا  دسكذ 68تب  ،ضد ٍ وشهبىي يدسكذ ثشا 16 دس هحذٍدُ ّبي ؿْشيا يًؼج  ٍ ثٌذسلٌگ 

تٌْ ب   سػ ذ يًظش هثِ .ؿْشّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذي يا يثشا يىؼبًي ؾيبضاى آػيه تَاًذيٍخَد داسد ٍ ًو

 .(1993، يبًي  وبٍ) هٌبػت ًجبؿ ذ  ه ؿْشي ؾيضاى آػبيٍ ه يويالل سفتبسي ييدس تج ه ػبهلياص  اػتفبدُ

ْ شُ  ث يو  يػٌبك ش الل  شيػ ب  تيوِ اص تشو ّبؿبخق شيػب دس همبثل تَاًذيه ؿبخق ثبد ليي دليّو ثِ

 .ثبؿذ لشصاى ٍ فيضؼ يشًذ، ؿبخليگ يه

 ،(AT) يظ بّش  يده ب  يغ  يهحدٍ ؿ بخق   ه اصي  ّش  ٍ اػبعِ يپبدٌّذ يًـبى ه 4ٍ  2 سٍاثظ

 اػ ت اًتظ بس   ثٌبثشايي. ثبؿذيهًمغِ ؿجٌن  يٍ دهب َّا يدهب يويالل دٍ ػبهل ،(DI) هيگشٍهتشيتشهَّ
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ّ هـبثِ  يوياللػَاهل ثب  يؿْشّب يسا ثشا يىؼبًي يٍ ساحت يـيآػب سفتبسّش دٍ ؿبخق   ذ.ٌ  ًـ بى د

 يث شا  ًمغ ِ ؿ جٌن   يّ َا ٍ ده ب   يدهبي يبًگيه اص يثشاثشجبً يتمش شيهمبد، 2خذٍف  يهجٌب ثشي ساػتب يدس ا

 وِيدسحبل گشم ثشلشاس اػت.يلين خـه خيدس الل ، صاثل ٍ وبؿبىن خـه گشميدس الل ػوٌبى يؿْشّب

 ً ذ. اِدٍ گ شٍُ هتف بٍت ل شاس گشفت     دس  يخضئ اختالف يثب لذس ّش ػِ ؿْش ي دٍ ؿبخقيذگبُ اياص د

ي يػ بوٌ  يث شا  يدس ّش ػِ ؿ ْش احؼ بع ساحت    تشهَّيگشٍهتشيه ؿبخق  وِ ثشاػبع تيي تشتيا ثِ

ِ يًت ييا .ٍخَد داسد يىيضيهوتذ ف تيفؼبلثب  يخؼتگ اهىبى دهبي ظبّشي ؿبخق ثشلشاس ٍ ثشاػبع  د 

ش يهم بد ثب تَخِ ث ِ   ؿْش صاثلوِ آى. ضوي سا ًـبى دّذ ي دٍ ؿبخقيا يّبيبثيدس اسص تضبدتَاًذ يه

 شد.يساحت لشاس گ يتَاًذ دس گشٍُ ؿْشّبيًوثبد اكَالً  يػشػت ثبال

ٍ  اص عشفي ثب ٍخَد ؿشايظ تمشيجبً هـبثِ ثشاي ػِ ؿْش ثٌذسػجبع، ثَؿْش ٍ ثٌذسلٌگِ اص ًظ ش الل ين  

ثشاي ّ ش ػ ِ    DIق ّبي ؿبخ، اسصيبثي(2)خذٍف  سعَثت ًؼجي، دهبي َّا ٍ دهبي ًمغِ ؿجٌن شيهمبد

و ِ  (. دس ح بلي 3ثبؿذ )خذٍف افشاد اص گشهب هيدسكذ  100ثِ هؼٌبي سًدؾ  1ؿْش يىؼبى ٍ دس عجمِ 

اي ي ًتيد ِ دس ساػ تبي    ؿ َد.  تش تَكيف هيؿْش ثَؿْش ًؼجت ثِ ثٌذسلٌگِ هغلَة ATعجك ؿبخق 

ِ ؿشايظ ًبهغلَة آػ بيؾ دس ثٌذسل  ٍخَد ثش هجٌي( 2009گضاسؽ ػؼگشي ٍ ّوىبساى ) ًؼ جت ث ِ    ٌگ 

گشفت ِ دس ّ ش دٍ ؿ بخق ٍ يىؼ بى      وبسِ ػجبست ديگش ثب ٍخَد يىؼبى ثَدى ػَاهل ث ثِثَؿْش اػت. 

دس هغبلؼِ لٌجشي  ّبي ّش دٍ ؿبخق هتفبٍت اػت.اسصيبثي ،ثَدى همبديش ػَاهل الليوي دس ّش ػِ ؿْش

ٌ ذيي ؿ بخق، ًت بيح    سغن هغبلؼِ آػبيؾ اًؼبًي دس ؿْش الس ثشهجٌ بي چ  ( ًيض ػلي2010ٍ ّوىبساى )

ثشسػ ي آػ بيؾ اًؼ بى داساي    اي ي هغل ت اػ ت و ِ     هتفبٍتي اص ّش ؿبخق حبكل ؿذ وِ گَي بي  

 سػبًذ.سا هي لضٍم اػتفبدُ اص چٌذيي ؿبخقپيچيذگي ثَدُ ٍ 

تف بٍت  صاّذاى سا ثب ٍخَد  ٍ اكفْبى، وشهبى يؿْشّب تيٍضؼ ATگش ؿبخق يدؼِ يه همبيدس 

ث ذٍى خغ ش    ؾيآػ ب  يداسا يؿ ْشّب دس دػ تِ  ( 1خ ذٍف  ) ِ ؿ جٌن ًمغ يهمذاس دهب هالحظِ دسلبثل 

ًتَاًؼتِ ثِ  ATاػت وِ ؿبخق  يي ثذاى هؼٌيا دّذ.يلشاس ه يٍ فبلذ خؼتگ يصدگ، آفتبةيگشهبصدگ

ّ ن ٍخ َد داسد    DIؿ بخق   يث شا  يي ح بلت يهـبثِ چٌ ًمغِ ؿجٌن سا ًـبى دّذ. يدهبتفبٍت  يخَث

-37ٍ  ه هح ذٍدُ يدس  ف، آثبداى، اَّاص، ثٌذسلٌگِ ٍ ثٌذسػجبعدصفَ يَّا دس ؿْشّب يدهبوِ يعَس ثِ

 يدٍ ثشاث ش ده ب   ؾ اصيث   دٍ ؿْش ثٌذسلٌگِ ٍ ثٌذسػجبع ؿجٌن ًمغِ يدهب اهبگشاد اػت يدسخِ ػبًت 34

ّش  ؾيضاى آػبيه DI ؿبخق حبفي يثب ا (.1دصفَف، آثبداى ٍ اَّاص اػت )خذٍف  يًمغِ ؿجٌن ؿْشّب

دسكذ افشاد اص  100 ؾسًد گشبىيوِ ث 1والع  دسًمغِ ؿجٌن  يآؿىبس دهب تتفبٍ ثب ٍخَد پٌح ؿْش سا
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 يو  يتف بٍت الل  ثب تَخِ ثِ فَق يؿْشّب يصًذگ تيثب ٍالؼ اهش ييا ٍلي. وٌذيه يبثيثبؿذ، اسصيگشهب ه

 ؾ اًؼ بى يٍ آػ ب  يضاى ساحتيهسػذ يًظش ه ت ثِيي تشتياِ ث ثبؿذ.يگبس ًوصٍخَد داسد، ػب ّبي آىيث وِ

 ٍ اّ َاص  هبًٌ ذ  دٍست ش اص ػ بحل   يً َاح  ؼِ ث ب يدس همب هبًٌذ ثٌذسػجبع ٍ ثٌذس لٌگِ يػبحل ٌبعكه دس

 ض ثبؿذ.يَّا ً يظ سعَثتيؿشا شيثأتحت ت ثش دهب دصفَف ػالٍُ

 يشيو بسگ ِ ث  اػت ٍ  يؿجبًگبّ يػبهلاهب اػت  يسعَثت بتيخلَك گشبىيث ًمغِ ؿجٌن يگشچِ دهب

صي شا ػ ذم ساحت ي ٍ ػ ذم آػ بيؾ الليو ي ث ب تَخ ِ          .اػ ت تش هٌبػت دس سٍص ن ػبهل سعَثتيهؼتم

ّبي فيضيى ي ٍ ػ ذم   دليل ثشلشاس ًجَدى فؼبليت يبثذ ٍ دس ؿت ثِت هيّبي سٍصاًِ اًؼبى اّويّتفؼبليّ ثِ

ي ي  اص ا عَس خَدوبس آػبيؾ ًؼجي ثشل شاس اػ ت.   ػٌَاى ػبهل تغزيِ ؿبس حشاستي ثِ حضَس خَسؿيذ ثِ

ث ب   تَاً ذ ياػت ه يٍ سعَثت ًؼج َّا يدهب اص دٍ ػبهل يجيشوتوِ تبًذاسد ثش اػؤه يدهب ؿبخق هٌظش

 آًبى ثب دسًظش گشفتي ػَاهل تش ثبؿذ.هٌبػت يؿبخل (2010خَاُ ٍ ّوىبساى )ِيتى گضاسؿبتتَخِ ثِ 

د بد  يخْ ت ا  ؿ ؾ ه بُ اص ػ بف    يذس ػٌٌذج ثشايآث يپبسن خٌگلوِ دهب ٍ سعَثت ًـبى دادًذ يويالل

اك فْبى، وبؿ بى ٍ    ػ ِ ؿ ْش   يويؼت الليسفتبس ص ي ؿبخقيا ثشاػبع بػت اػت.هٌ يحيظ تفشيؿشا

ِ ثِ خ ذٍف  ؼثب هشاخ (.3ؿَد )خذٍف يه يبثيؾ اسصيآػب يداسا ييؿْشّب ػٌَاى ثِ 5 دس والع ػجضٍاس

ٍ  يسعَث ت ًؼ ج   اص ًظ ش  يٍل   ن هتفبٍت ّؼ تٌذ يدس دٍ اللوِ ييثب ا ي ػِ ؿْشياػت وِ ا هـخق 2

ض ي  ً ن هختلفيدٍ اللاص  صاّذاى ٍ وشهبى يؿْشّب گشياص عشف د ذٍدُ لشاس داسًذ.ه هحيدس  َّا يدهب

، ػشػت ث بد  ثِ ػَاهلتَاى يهي هغلت يذ اييدس تب. (3)خذٍف  داسًذ يهـبثْوبهالً  يويؼت الليسفتبس ص

 2اؿبسُ داؿت وِ عجك خ ذٍف  صاّذاى ٍ وشهبى دٍ ؿْش  يَّا يٍ دهب ًمغِ ؿجٌن ي، دهبيسعَثت ًؼج

 يهٌف   يػالهت   ًظ ش  اص يًمغِ ؿجٌن ّش دٍ ؿْش ضوي تفبٍت هم ذاس  يٍ دهب ثبؿذيه هحذٍدُ هيدس 

ٍ  DI يّ ب )ؿبخقگشفتٌذ يًظش ه ًمغِ ؿجٌن سا دس يوِ دهب ييّبؿبخق ثشاػبع ؿْشي دٍ يا اػت.

AT )يده ب  ػ ذم لح بػ  ض ثبتَخِ ث ِ  يًثش اػتبًذاسد ؤدهبي ه ثَدُ ٍ ؿبخق ساحت يدس گشٍُ ؿْشّب 

 ًوَدُ اػت. يبثياسص ساحت يؿْشّب دس گشٍُي دٍ ؿْش سا يا ،جٌنًمغِ ؿ

ؾ ث ِ  يگ شا ثش اػ تبًذاسد  ؤدهبي هدس ؿبخق  هـخق اػت 3اص خذٍف عَس وِ ّوبى دس هدوَع

 4 يفيتَك  عجمبت ؿْش دس  8 ثبؿذيَّا هگشم ؿذى اٍج وِ ش هبُ ي. دس تدس هبُ هشداد ٍخَد داسد يگشه

شه بُ  يؼِ ث ب ت يدس همب دس هشداد هبُ گشم ؿذى ؿْشّب لشاس داسًذ.گشم  يليگشم ٍ خ يثِ هؼٌب 4ٍ ووتش اص 

ؿ ْش   6گ شم ث ِ    يتؼذاد ؿ ْشّب اتوبم فلل تبثؼتبى ثب تَخِ هبُ  َسيبفتِ ٍ دس ؿْشي ؾيافضاؿْش  9ثِ 

ٍ  ؾيافضا ياػتبًذاسد دس ساػتب ثشؤه يدهب يٍ ػپغ وبّـ يـيافضاسًٍذ سػذ يًظش ه ثِ بثذ.ييوبّؾ ه
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دس  ،ثش اػ تبًذاسد ؤدهبي ه  ؿبخق ثشاػبع ي ياػت. ّوچٌفلل تبثؼتبى  يّبهبُ يع َّا يدهب وبّؾ

دس  هـ بّذُ ًـ ذ.  ذ يبس ؿ ذ يثؼ   ييتٌؾ گشهب ،فلل تبثؼتبى يّبه اص هبُيچ ياص ؿْشّب ٍ ّه يچ يّ

هد بٍست ٍ  ٍخَد داسد وِ ث ب تَخ ِ ث ِ     يؿشخ ييتٌؾ گشهبثٌذسػجبع، ثٌذسلٌگِ ٍ ثَؿْش  يؿْشّب

ث ب   SETحبكل اص ؿبخق ح يًتبسػذ يًظش ه ثِسػذ. يًظش ه ثِ يهٌغم ح فبسعيَاحل خلثِ ػ يىيًضد

دس  يّ َا ٍ سعَث ت ًؼ ج    يداسد ٍ دٍ ػبه ل ده ب   يـ تش يتغبثك ث وـَس يوِ خٌَثيً يويبت الليٍالؼ

ي يؾ اسائ ِ دادُ اػ ت. ثٌ بثشا   يت آػ ب ياص ض ش  يثْت ش  يبثياسصًمغِ ؿجٌن  يَّا ٍ دهب يدهبؼِ ثب يهمب

 هَسد هغبلؼِ داًؼت. يؾ ؿْشّبيضاى آػبيه يبثيهٌبػت دس اسص يسا ؿبخل SETؿبخق  تَاى يه

 

 گيرينتيجه

سٍصاًِ  يبع صهبًيدس همؿْش  14دس  يويؼت الليص يّبِ ؿبخقيؾ اًؼبى ثش پبيآػب يي ثشسػيا دس

ِ  ث ِ ػَاه ل  اًؼ بى   ؾيٍ ػذم آػب ؾيآػب يبثياسص لشاس گشفت. يثشسػٍ هبّبًِ هَسد   يّ ب ٍ هـخل 

ي ي  دسا اػتفبدُ ؿذ. AT، SET،DA  ٍ U يّبؿبخقي هغبلؼِ يداسد وِ دس ا يثؼتگ يٍ خَ يويالل

 هٌ بعك  بتي  ث ب ٍالؼ سٍصاً ِ   يػَاهل خَاص  يجيل اػتفبدُ تشويدل ثِ SETؿبخق  هـخق ؿذك يتحم

 اصتبثؼ تبى   هٌبعك هَسد هغبلؼِ دس ػ ِ هبّ ِ فل ل    ييوبيولَيث فيعداسد.  يـتشيث هغبلؼِ تغبثكهَسد 

اػ ت ٍ   5/15-8/17شات ييتغثب داهٌِ خٌه  يوبيَوليتب ث 5/27-30 شاتييتغثب داهٌِ  يؿشخ يوبيَوليث

ثٌ ذسػجبع ٍ   يؿ ْشّب ي يػ بوٌ و ِ   هـخق ؿذ پظٍّؾي يدسا سا دس ثشگشفتِ اػت. ياؿىبف هتفبٍت

هَاخ ِ   يشخؿ يويالل ظيثب ؿشااػتبًذاسد  ثشؤه يدهب ل ثبال ثَدىيدل ثِ تبثؼتبى يسٍصّب دس اغلت ثَؿْش

دس  اسائِ دادً ذ.  ح فبسعيه ثِ خليي دٍ ؿْش ًضديا يثشاسا  يظ هـبثْيض ؿشايً ّبش ؿبخقيػب ّؼتٌذ.

تش يييپب اكفْبى، وبؿبى، وشهبى، ػجضٍاس ٍ صاّذاى يؿْشّب تبًذاسدثش اػؤه يهؼلَم ؿذ دهب ي پظٍّؾيا

شات يي  تغؾ ث ب داهٌ ِ   يآػ ب  يو ب يَوليثتبثؼتبى  ياػت ٍ دس اوثش سٍصّب ييتٌؾ گشهب يّباص هحذٍدُ

 ٍخَد ًذاسد. ييًظش تٌؾ گشهب اص يهـىل هٌبعكي يهشدم ا يت ثشايي تشتياِ ث ٍخَد داسد. 2/22-8/17
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Abstract1 
Bio-climate studies, from the viewpoint of human comfort is the foundation of 

management planning. In the present study of four climatic parameters including 

apparent temperature, Standard Effective Temperature, Thermo hygrometric and 

wind for the study of human comfort was used in 14 cities. Areas of study include 

Abadan, Ahvaz, Bandar Lengeh and Bandar Abbas, Bushehr, Dezful, Esfahan, 

Kerman, Sabzevar, Semnan, Zahedan, Kashan, Yazd and Zabol, which were 

classified in two summer climates of very hot and hot. Meteorological variables 

used included daily values of air temperature, dew point temperature, relative 

humidity and wind speed at a height of two meters of summer, in the period 1385-

1350. Results showed that relative humidity as a factor in comparison with daily 

dew point temperature as a factor at night represents the human comfort level in 

most coastal areas and is non-coastal. Thus, the standard effective temperature 

index (SET) because of a combination of weathering study areas daily realities, is 

more compliant. Accordingly, Bio-climate spectrum study areas, was in the quarter 

from Bio-climate sultry summer, with a range 27.5-30, Bio-climate to cool, with a 

range 15.5-17.8. Overall index based SET, in June that the weather warming 

began, eight cities in descriptive categories were hot and very hot. In August, 

compared with urban warming July, the city increased to nine, and in September 

with completion in summer, the number of cities to the city six decreased. Also, the 

SET index was based on any of the cities and none of the months of summer heat 

stress and severe cold stress. In the cities of Bandar Abbas, Bushehr and Bandar 

Lengeh, sultry heat stress is due to close proximity to the Persian Gulf, seems 

logical. 
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