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  سعي شده استدر اين مقاله .شودبرداري  بهره  سكونتگاههاي موجودة و توسعتواند در اسكان بشر ها مي دست آمده از اين پژوهش هو نتايج ب
  بيكر، ترجونگ، فشار عصبي و ترموهيگرومتريك با استفاده از زيست اقليميهاي ها و شاخص  بر اساس مدلايش انسانس يا عدم آ،آسايش
 ةهاي اقليمي منطق ه به ويژگي با توجبنابراين .شودرزيابي ا ۲۰۰۵–۱۹۸۶  سالهاي طي قم شهر آماري ايستگاه هواشناسي سينوپتيكةشناسنام

دهد  باشد، نتايج حاصل از اين مقاله نشان مي برداري از شرايط محيطي  هتواند راهنماي مناسبي در بهر  ميهاي مذكور ، اعمال روشمورد مطالعه
هنمودها و ر، ها ها و شاخص لدر اين مد .بسيار خنك برخوردار استلعاده داغ تا ا قاز نظر بيوكليمايي، از شرايط فو ول سالدرط هق منطكه

، دشو ها و خصوصيات اقليمي شهر قم ارائه مي  مناسب با ويژگي، انسان در مواقع مختلف سال يا عدم آسايش، آسايش از نظرهاي الزم ارزيابي
  .هاي عمراني در اين شهر شود ريزي تواند پايه و اساس بسياري از برنامه كه مي

  

  كليد واژه 
   فشار عصبي‐ترجونگ ‐بيكر ‐ دماي مؤثر‐ شاخص‐ان آسايش انس‐ارزيابي

 
  سرآغاز

 انسان، شرايط  و سالمتييكي از عوامل مؤثر بر زندگي، آسايش
طور مستقيم و غير مستقيم  هانسان از بدو تولد ب.  استي و اقليميجو

ي بر امروزه مطالعه تأثير وضعيت جو. ايط بوده استرمتأثر از اين ش
از آسايش و اعمال و رفتار انسان در قالب يكي روي زندگي، سالمتي، 

اقليم انساني مورد مطالعه و بررسي  عنوان زيستبا هاي علمي  شاخه
  . )۱۳۸۱بيير و هيگينز، (گيرد قرار مي

يابي تأثير هوا و اقليم بر رز، علم مطالعه و ا۱اسينش زيست اقليم
كه  است انساني و جانوري گياهي، اعم از زنده روي موجودات
وجه به اين تبا . شود  ناميده مي حياتيشناسي يا اقليم ،بيوكليماتولوژي

كه از نظر   مجموعه شرايطي است،گرايش منظور از شرايط آسايش
 يا به عبارت ديگر ، درصد از افراد مناسب باشد۸۰حرارتي حداقل براي 

حالت خنثي . دکننآن شرايط احساس سرما و احساس گرما در انسان 
چنين شرايطي است كه در .  تعبير ديگر آن استبودن حرارتي

تواند بيالن حرارتي خود را به بهترين شكل موجود  ارگانيسم انساني مي
گيري  در شكل.  يا مازاد انرژي شود،ه دچار كمبودند، بدون اينكکحفظ 

، رطوبت،  شامل دماچهار عنصرشرايط آسايش انسان از ديدگاه اقليمي 
 دما و رطوبت ،اقليميدر بين اين عناصر . ند نقش عمده دارباد و تابش

تأثير بيشتري در سالمت و راحتي انسان دارند و به اين دليل بيشتر 
هاي سنجش آسايش انسان بر اين دو عنصر استوار  ها و مدل شاخص

  ).۱۳۷۷ ،جهانبخش(شده است 
امروزه مطالعات بيوكليماي انساني پايه و اساس بسياري از 

 مسائل شهري و ة بويژه در زمين،اي  عمران ناحيههاي ريزي برنامه
 و نتايج حاصل از اين گونه جهانگردی استسكونتگاهي، معماري و 
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 سكونتگاههاي ةمطالعات در اسكان بشر در مناطق جديد و نيز توسع
  . )Lauren,2003(شود  برداري مي رهموجود به
عناصر  تأثير ةشناخت و درجبرای هاي گوناگوني  ها و مدل روش

ده است كه در اين شو عوامل اقليمي بر روي ارگانيسم انسان ابداع 
اين . دشو هاي همساز با اقليم منطقه مورد مطالعه بررسي مي مقاله مدل

، امكان هاي تجربي موجود است تبرترين مدلبررسي كه مبتني بر مع
ها بيوكليماي شهر قم را از نظر  دهد كه با استفاده از اين روش مي
فيزيولوژيكي آن مورد تجزيه و تحليل قرار داده و آثار يت حرارتي و كيف

 يا عدم آسايش ،)راحتي( آسايش ةتعيين درجمنظور  بهناسبي الگوي م
 مورد مطالعه، در طول روزها، ماهها، فصول و سالهاي ةدر منطق
  .حاصل شود مختلف 

تحقيقات فراواني در جهان و همچنين در ايران در خصوص 
 كه به طور هاي گوناگون صورت گرفته است يم در زمينهزيست اقل

  :اختصار بيان مي شود
كه در دهة است  اولگي  مدلةن مطالعات شامل مطالعتري قديمي
خص شاگانه و م به تعيين نقش جدي نمودار زيست اقليمةشصت با ارائ

ها و محاسباتي كه در  او بر اساس آزمايش. عوامل مختلف پرداخت
 كه نياز به مريكا انجام داد، نتيجه گرفتاليمي لف اقچهار منطقه مخت
 گيوني دهه همين در . نيستيكسان مناطق حرارتي ظرفيت و مقاومت

بيوكليمايي  بندي تقسيم )۱۹۶۶( ترجونگ .كرد را ارائه بيوكليمايي نمودار
ها انجام داد،  هاي متعددي كه روي انسان  آزمايش طيو دکررح را مط

  . ارائه كرد) نمودار (رتصوها را به حاصل آن
ن عدل  ايران توسط احمدحسيبيوكليماي  مطالعاتدر ايران اولين

. دشک ارائه  بيوکليماتينقشة ة وتهي با توجه به شواهد گياهي)۱۳۳۹(
ثابتي .. ترين تحقيق مربوط به مطالعه حبيب ا بعد از اين مرحله كامل

ها   كه بيشتر به بيوكليماي گياهي و رابطه بين خشكي و رستنياست
بااستفاده ) ۱۳۸۴( ايستگاه در سال ۱۷۰او با استفاده از آمار . پردازد مي
  براساس دما و ميزان بارشز روش گوسن، نمودارهاي آمبروترميك راا

 پهنه اقليمي ۱۲براي ايستگاههاي مذكور ترسيم كرد و ايران را به 
  .)۱۳۸۲محمدی،(تقسيم نمود و به صورت نقشه نمايش داد 

 دو نقشه ة بيكر اقدام به تهية با استفاده از معادل)۱۳۷۱( كاوياني
د کرران شمالی و جنوبی اي زمستانه براي نواحي بيوكليمايي تابستانه و

 او. داند  میاساس تقسيم بندي تحريكات بيوكليماييرا  آن  در واقعکه
 زيست ة نقشةبا عنوان بررسي و تهيخود  بعد ةدر مقال ۱۳۷۲ در سال

 ساله ۲۵ با بررسي آمار ۲اقليم انساني ايران با استفاده از روش ترجونگ

 زيست اقليمي ة نقش،اقليمي ايستگاه ۱۰۶ و  ايستگاه سينوپتيكي۴۸
  .)۱۳۷۲,كاوياني( ده استکررا تهيه ) بندي پهنه(ايران 

،  در كتاب معماري اقليم گرم و خشك)۱۳۶۰(توسلي در سال
ريح كرده هاي گوناگون دستيابي به معماري همساز با اقليم را تش روش
 آسايش در شب ة محدود)۱۳۷۲(اي براي قائن كمالي در مطالعه. است
 درجه سانتيگراد ۲۶ تا ۱۹ درجه سانتيگراد و در روز ۱۹ تا ۱۲ را بين

  . كند معرفي مي
ارزيابي زيست اقليم «اي تحت عنوان   در مقاله)۱۳۷۷(جهانبخش 

 تحريكات بيوكليمايي ةدامن» اني تبريز و نياز حرارتي ساختمانانس
تبريز را مشخص كرده و بعد به ارزيابي شرايط حرارتي با توجه به 

ؤثر پرداخته و تقويم نياز حرارتي را براي اين شهر تعيين و در دماي م
ده کردرجه سانتيگراد مشخص ۱۲ تا ۶ آسايش را بين ةنهايت محدود

   .است
تحليل سه بعدي درجه «اي تحت عنوان  در مقاله) ۱۳۷۸(لی خلي

 های  استفاده از مدل ايران باة روز گرمايش و سرمايش در گستر–
گيري نياز انرژي ماههاي مختلف سال   به اندازه اقدام»اولگي و گيوني

  . اند بر حسب درجه روز سرمايش و يا درجه روز گرمايش نموده
عنوان با تايج طرح پژوهشي خود  در ن)۱۳۷۷(غالمي بيرقدار

با استفاده از » نتگاههاي روستايي همساز با اقليمطراحي سكو«
گاه منطقه براي چندين ايست) ET(هاي اولگي و دماي مؤثر روش

  ).۱۳۷۷غالمی،( خراسان جدول بيوكليماتيك تهيه نموده است
وسيله همساز با اقليم و  ه در كتاب خود آسايش ب)۱۳۶۷(رازجويان 

ده و مورد بررسي قرار کررا مطرح ) ۱۳۷۹(همچنين آسايش در پناه باد 
در كتاب طراحي اقليمي، اصول ) ۱۳۸۴(قباديان و مهدوي . داده است

  .اند ري را مورد مطالعه قرار دادهايي كاربرد انرژي در معمانظري و اجر
 به »اقليم و معماري«عنوانبا  در كتاب خود )۱۳۶۳( كسمايي

بررسي و مطالعه تأثير اقليم بر معماري پرداخته و همچنين با استفاده 
 به بررسي كه در اين زمينه انجام يافته  و تحقيقاتيها شينتايج آزمااز 

تأثير هريك از عوامل اقليمي در شرايط گرمايي هواي داخل 
اقدام ) ۱۳۶۹‐۶۸(همچنين ايشان در سال . ها پرداخته است ساختمان
مان و بندي اقليمي كشور به منظور استفاده در طراحي ساخت به پهنه

بندي و راهنماي طراحي   پهنه)۱۳۷۹(مسكن نموده است و در سال 
م و خشك استان سمنان را به صورت گزارش اقليمي اقليم گر

تحقيقاتي براي مركز تحقيقات و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي 
  .)۱۳۸۴ ،پاينده(ده است کرارائه 
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اثر عوامل « ، گزارش پژوهشي تحت عنوان )۱۳۷۹( واعظ قائمي
. ان هواشناسي كشور انجام داده استدر سازم» اقليمي روي انسان 

 »آسايش و اقليم«عنوان با پژوهشي گزارش )۱۳۸۱(و معينيعسگري 
  .اند  دهکر ارائه كشور هواشناسي سازمان در

آسايش «عنوان تحت خود ارزشمند كتاب انتشار با )۱۳۶۷( انرازجوي
 عوامل مؤثر بر اقدام به بررسي» ساز با اقليم  معماري همةوسيل هب

 اي تحت عنوان نگرشي در مقاله) ۱۳۷۳(عليجاني .ده استکرآسايش 
نقش ( نو در كاربرد آب و هواشناسي در مديريت منابع و توسعه كشور 

با استفاده از روش ماهاني و دماي مؤثر ) آب و هوا در طراحي مسكن 
يابي و  هاي انفرادي و مجتمع را از نظر مكان فرآيند طراحي ساختمان

  .مورد بررسي قرار داده است ناسيطراحي كالبدي از ديدگاه اقليم ش
 تحقيق كه ةهاي مذكور به عنوان منابع و پيشين  و مدلها شاخص

در اين مقاله با در . در ارزيابي آسايش انسان مؤثرند مطرح شده است
نظر گرفتن محاسن و معايب آنها، ارزيابي آسايش انسان در منطقه 

  مورد استفاده قرار گرفته است
  ها مواد و روش

  مشخصات منطقه مورد مطالعه

 اطالعات و ها داده مطالعه مورد ةمنطق بررسی برای تحقيق اين در

 پتيك سينو ساله ۲۰ آماري دوره براي كشور هواشناسي سازمان از نياز مورد
دريافت شده و به صورت روزانه، ماهانه و ساالنه ) ۱۹۸۶–۲۰۰۵(

 ۱۳۷۵ مورد مطالعه در سال ةمنطق. است شدهبررسي و تجزيه و تحليل
 وسعت آن . داده استرا تشكيلان قم از استان تهران جدا شده و است

 درصد مساحت کل ۶۸/۰عنی حدود ي ، مربعكيلومتر ۱۱۲۳۸در حدود 
 استان قم در .استمتر مربع كيلو ۱۱۶ برابر قم نيزکشور و وسعت شهر 

 ارتفاع سطح دريا متر از ۱۵۰۰ تا ۹۰۰ و بينواقع شده كوير قلمرو 
جغرافيايي و مختصات  ستدريا متر از سطح ۸۷۷دارد، ارتفاع شهر قم 

 شمالي o35 11´ تا o34 8´ شرقي و o2 6´ تا o50 3´استان بين 
   .واقع شده است
  روش کار

وجه تدر رابطه با عوامل فيزيولوژيكي بايد به اين نكته اساسي 
 بستگي به شرايط اقليمي و  اویع طبيعي انسان و بقانمود كه وض

اش داشته و شرايط آب و هوايي كه در آن آسايش  ي محيط زندگيجو
 همين دليل انسان از به.  وجود ندارد،انسان بطور كامل مهيا باشد

م همواره سعي در شناخت بهتر شرايط محيط پيرامون يهاي قد زمان
ي توجه ويژه داشته و تالش ي و جوهاي اقليم خود داشته و به پديده

د را با هاي متفاوتي خو هاي مختلف جغرافيايي به روش ده در مكانکر

روش تحقيق در اين  .)۱۳۷۳عليجاني، (آن شرايط سازگاري دهد 
هاي زيست  ها و شاخص روابط رياضي، مدلاستفاده از بررسي، با 

 با توجه به  رانكه آسايش انسا است  اي و نرم افزارهاي رايانهاقليمي 
هاي محيط طبيعي و آب و هوايي منطقه مورد مطالعه كه  ويژگي
شده هاي طبيعي خاص خود را دارد، ارزيابي  و محدوديتها   توانايي
 ها و در اين مقاله براي ارزيابي آسايش انسان در شهر قم از مدل. است

   .هاي زير استفاده شده است شاخص
  شاخص ترجونگ 

هاي زيست  ترين روش يكي از مهم )۱۳۸۶( شاخص ترجونگ
امتياز اين . شود ارزيابي آسايش انسان محسوب ميبرای اقليم انساني 

 ،هاي اقليمي مشخصهكه از كليه  است ها اين روش نسبت به ساير روش
 شرايط ةيعني دما، رطوبت، باد، تابش و ساعات آفتابي كه مجموع

با .استفاده شده استهمزمان كنند،  دمايي بدن انسان را كنترل مي
براي اقامت و را ترين منطقه  توان مناسب استفاده از اين شاخص مي

هوا و به نوعي هاي مربوط  بيماري  و يا، ازحساسيتسكونت افرادي كه
 .)۱۳۷۲، كاوياني( كرد  مشخص،برند اقليم رنج مي
اين روش موجب شناخت شرايط زيست اقليمي منطقه  استفاده از

تواند راهگشاي مشكالت مربوط به  شود كه مي مورد مطالعه مي
تواند  عالوه بر اين مي .مله مسائل مربوط به انرژي باشد از ج،مسكن

حساس از قبيل  هاي در تعيين محل مناسب در احداث ساختمان
گردشگري  و جهانگردی صنعت ،تفريحگاهها ها، بيمارستان ،آسايشگاهها

اي كاربرد  و منطقههاي شهري  ريزي  برنامهةو همچنين در زمين
  .)Givoni,1997( .فراواني داشته باشد

راحتي و ضريب تأثير شاخص ترجونگ بر اساس ضريب 
 ةهاي اقليمي منطق دهكنندگي باد استوار است كه با توجه به دا خنك

 جداول و نمودار ارائه ، بررسي شده و نتايج آنها به صورتمورد مطالعه
استفاده ) ۱ (ةز تصوير شماربراي تعيين ضريب راحتي ا. شده است

 انسان که است آسايشي ميزان ةدهند نشان در واقع نمودار  اين؛شود مي

 يعني ،هاي متفاوت دما و رطوبت و شرايط متعارف شرايط تركيب در
 ,Terjung) دآور ميدست  هعدم فعاليت فيزيكي ب و معمولي پوشش

1968).  
 فارنهايت و ة معرف دما برحسب درج،در اين نمودار، محور افقي

محل . است معرف رطوبت نسبي برحسب درصد ،وط منحنيخط
هاي  برخورد اين دو عنصر اقليمي در شرايط متفاوت، در محدوده

 جدول( هايي داده شده است نمادگيرد، كه با اعداد و  مختلفي قرار مي
   .)۱(شمارة
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ضريب راحتي و ) ۱ ( شمارةو جدول) ۱ (ةبا توجه به تصوير شمار
براي ) ۲ ( شمارةرد مطالعه به صورت جدول موةآسايش انسان در منطق

  .ده استشماههاي مختلف سال تنظيم و ارائه 

  ها و عالئم شاخص ضريب راحتي  نمادمفاهيم ) : ۱ (ةجدول شمار

    گروه  احساس غالب  سمبل
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  )۱۹۶۶(محدودة ضرايب راحتي، بر حسب بررسي ترجونگ  ):۱(شكل شمارة

  

  شهر قم بر اساس شاخص ترجونگضريب راحتي  : )۲ (ةشمارجدول 
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بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك

  گرم  گرم  گرم  خنك

  )بسيارگرم(

بسيار   خنك  مطبوع  گرم

  خنك

  بسيار

  خنك

بسيار 

  خنك
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اه از  مورد مطالعه پنج مةدر منطق) ۲ ( شمارةبر اساس جدول
 ‐۲، آبان و آذر در محدوده  يعني ماههاي دي، بهمن، اسفند،سال
گيرد كه معرف شرايط فيزيولوژيك بسيار  قرار مي) ۱( شماره شكل

واقع + ۱ ة مرداد در محدود وخنك است، و در ماههاي خرداد
 ودهد  شوند كه وضعيت گرم را در روي چارت راحتي نشان مي مي

گيرد كه شرايط فيزيولوژيك گرم و  قرار مي+ ۱ ةتير ماه در محدود
 فروردين و مهر در هاي و ماهستا داغ ةبسيار نزديك به محدود

 يعني ،ماه از سالدو نهايت  و در  كه شرايط خنك را دارد‐۱محدوده 
ن يمب كه اند واقع شده صفر  آسايشة در محدود و شهريورارديبهشت

  .  استشرايط فيزيولوژيك مطبوع

 مورد مطالعه و ةهاي اقليمي منطق بنابراين با توجه به ويژگي
هاي مختلف را در  ريزي توان برنامه  ميضريب راحتي مدل ترجونگ
  .ف مورد بررسي و ارزيابي قرار دادسطح منطقه در ابعاد مختل

  

  تعيين ضريب راحتي روز 

، در براي تعيين ضريب راحتي روزبراساس روش ترجونگ، 
 ضريب راحتي روز شود كه به اين صورت عمل ميماههاي مختلف سال 

 فارنهايت و ميانگين حداقل ة درجاز ميانگين حداكثر دماي روزانه به
نتايج ) ۳ ( شمارةجدول. شود طوبت نسبي روزانه به درصد استفاده مير
دست آمده از روش ترجونگ ضريب راحتي روزانه را به ضريب ساالنه  هب

  .دهد و ماهانه نشان مي
  

  ضريب آسايش روز بر پايه شاخص ترجونگ شهرقم) : ۳(جدول شمارة 

 
 روز را براي شهر قم نشان ضريب آسايش) ۳(شمارة جدول 

) ۱(بر اساس چارت   مطالعه موردةشرايط فيزيولوژيك منطق. دهد مي
ه شده و نتايج زير اسبحهاي اقليمي حاكم بر اين شهر م و ويژگي

  :ده استدست آم هب
خرداد، تير، مرداد،  ماههاي  يعني،سال چهار ماه از در اين منطقه

گيرند كه معرف شرايط فيزيولوژيك  مي قرار+ a۲ ةدودحم در شهريور
شود كه شرايط   واقع مي‐۲ ةداغ است و سه ماه ازسال در محدود

+ ۱ ةضريب آسايش بسيار خنك را دارد و دو ماه از سال در محدود
 و دو ماه از ست كه وضعيت فيزيولوژبكي گرم را داراگيرد قرار مي

د كه شرايط شو  واقع مي‐۱ ةيب راحتي محدودرسال نيز در چارت ض
 يعني ، سالزدر نهايت يك ماه ادهد و  آسايش خنك را نشان مي

گيرد كه شرايط فيزيولوژيك مطبوع   قرار ميo ةارديبهشت در محدود
هاي  تي و روابط و فرمول راحطوركلي با توجه به چارت هب .است

+ ۱ ة شرايط فيزيولوژيك ساالنه در اين شهر در محدود،محاسبه شده
  . دهد ه وضعيت هواي گرم را نشان ميگيرد ك قرار مي

 روش ترجونگ، ، با عنايت به خصوصيات اقليمي شهربنابراين
تواند در  مدل و روش مناسبي براي اين منطقه بوده و مي

  .  مناسب باشدةهاي عمراني و توسع زيري ها و برنامه گيري تصميم

  تعيين ضريب راحتي شب 

 شاخص ةتعيين ضريب راحتي شب در طول سال، بر پايبرای 
 ة، ضريب راحتي شب از ميانگين حداقل دماي روزانه به درجونگجتر

فارنهايت و ميانگين حداكثر رطويت نسبي روزانه به درصد محاسبه 
  .دشو مي

 مورد ةسايش و راحتي شب را در منطقضريب آ) ۴ ( شمارةجدول
) ۱(ر اساس چارت بشرايط فيزيولوژيك شهر قم، . دهد مطالعه نشان مي

و خصوصيات اقليمي شهر محاسبه و تعيين شده و سرانجام نتايج زير 
  . استدست آمده  به

در اين شهر پنج ماه فروردين، ارديبهشت، شهريور، مهر و آبان در 
ايط فيزيولوژيك بسيار خنك كه بيانگر شرگيرند   قرار مي‐۲ ةمحدود
 قرار دارند كه ‐۳ ةباشد و ماههاي آذر، دي، بهمن و اسفند در محدود مي

 وضعيت ضريب راحتي سرد در روي چارت است و خرداد ةنشان دهند
رانشان ضريب راحتي خنك که  واقع شده ‐۱ ةماه نيز در محدود

گيرند   قرار ميo ةحدود و در نهايت ماههاي تير و مرداد، در مدهد می
ضريب راحتي شب با توجه .ندهستكه داراي شرايط فيزيولوژيك مطبوع 

هاي اقليمي  و محاسبه صورت گرفته با ويژگي) ۴ ( شمارةبه جدول
  .تواند مورد توجه قرار گيرد منطقه سازگاري داشته و مي

D  N  O  S  A  J  J  M  A  M  F  J 
بسيار   خنك  مطبوع  گرم  داغ  داغ  داغ  داغ  گرم  خنك  بسيار خنك

  خنك

  بسيار خنك
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    شهرقم شاخص ترجونگةضريب آسايش شب بر پاي:  )۴ (ةدول شمارج
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بسيار   سرد

  خنك

بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك

بسيار   خنك  مطبوع  مطبوع

  خنك

بسيار 

  خنك

  سرد  سرد  سرد

   ۳شاخص زيست اقليمي بيكر

ارزيابي آسايش انسان در شهر قم از شاخص بيوكليماي برای 
كه در  دليل اين ه اين روش ب،استفاده شده است نيز  )١٩٧٢( يكرب

ساني كه اصر اقليمي در رابطه با تركيب بيوكليماي انميان تمام عن
 استتر  تر و مناسب  جامع.هاي دما و جريان باد است تلفيقي از كميت

 ۴ط كنندگي محي  قدرت خنكةاي محاسب بيكر بر.ده استشانتخاب 
cp ده است کر زير استفادهةاز رابط :  

 t – ۵/ ۳۶   (  ×)۶۳۲0/ v (Sec   / ۲ cm/mcal :)۱ (ةرابط

×۳۴/ ۰ + ۲۶ /۰= ( cp   

   : فوق ةدر رابط
V : ؛سرعت باد بر حسب متر در ثانيه   
t : است سيلسيوس ةمعدل دماي روزانه بر حسب درج  

كنندگي محيط با توجه به اختالف بين   قدرت خنك)۱ (ةدر رابط
ن و دماي هوا برحسب ميكروكالري در سانتيمتر مربع در ثانيه ددماي ب
محيط و  كنندگي خنك قدرت درجات بيكر .است شده  داده  نشان
را به صورت ) آسايش انسان(ك بيوكليماي انساني هاي تحري  آستانه

  :ده است کر ارائه) ۵( ةجدول شمار

   حسب روش بيكربرهاي بيوكليمايي  درجات قدرت خنك كنندگي محيط و آستانه: ) ۵ (ة شمارجدول

  ي ايط بيوكليماي انسانرش  شرايط محيطي   مقدار

  فشار بيوكليمايي   ، گرم، شرجي و نامطبوعداغ  ۴ –۰

   آسايش بيوكليماييةمحدود  گرم قابل تحمل  ۹ –۵

  ايي آسايش بيوكليمةمحدود  ماليم و مطبوع   ۱۹ –۱۰

  تحريك ماليم   خنك   ۲۹ –۲۰

  دمتوسط تا شديتحريك   سرد و كمي فشاردهنده   ۳۹ –۳۰

  ههندطور متوسط آزارد هب  خيلي سرد  ۴۹ –۴۰

  دهنده  آزارشدت به  سرد نامطبوع  ۵۹ –۵۰

  
كمتر  cp  چنانچه مقدار)۵(  شمارةجدولبر اساس روش بيكر 

. فشار بيوكليمايي وجود خواهد داشت باشد ۲۰ و يا بيش از ،۵از
شود   نامطبوع ايجاد ميايطر حرارت زياد شةل به دليل درجحالت اودر

وجود به عدم آسايش  دوم به دليل برودت محيط شرايط  و در حالت
هاي اقليمي ايستگاه شهر قم   دادهة سال۴۰با استفاده از ارقام  .آيد مي

كنندگي محيط در ماههاي مختلف   بيكر مقدار خنكةو با استفاده از رابط
ده شم یتنظ) ۶ (ة قم محاسبه و به صورت جدول شمار شهرسال براي

   .است
 تحريك ةالننمودار روند سا) ۶( شمارةبر اساس ارقام جدول

  ).۲ةشكل شمار(بيوكليمايي شهر قم ترسيم شده است 

  

  )   در ثانيهبر سانتيمتر مربعبر حسب ميكروكالري ( براي ماههاي مختلف سال در شهر قم cpميزان    :)۶ (ة شمارجدول
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روند ماهانه تحريكات زيست اقليم انساني شهر قم) : ۲(شكل شمارة   
 

دهد در ماههاي فصل  نشان مي) ۲( شمارةكه شكل  همچنان
 cpنشان داده شده است مقدار  D  آن با حرفةزمستان كه محدود

 استسانتيمترمربع در ثانيه   بركروكالري مي۲۰و بيش از ۲۰در حد 
و سرماي  خنكي تحريك ماليم زيست اقليم ناشي ازدهندة  نشانكه 

 مقدار كاسته cp در فصل بهار بتدريج از. فصل زمستان است
كه شرايط محيطي از حالت تحريك و فشار نسبي،  بطوري. شود مي

 شرايط آسايش زيست ةبه حالت شرايط ماليم و مطبوع كه محدود
   .)C حرف ةمحدود( يابد مي اقليمي است تغيير

 ۹/۶قم ربه  cpكه در خرداد مقدار  است اي گونه به روند كاهش
 شرايط )۵(  شمارةراين در اين ماه با توجه به جدولبناب. رسد مي

 ة كه بسيار نزديك به محدود است قابل تحملايمحيطي داراي گرم
 زيست اقليمي  آسايشةشرايط محيطي تابستان بوده و در محدود

. يابد بشدت كاهش مي cpدر فصل تابستان مقدار . گيرد قرار مي
  ميكروكالري۵ و ۵/۴كه مقدار آن در ماههاي تير و مرداد  طوري هب

 مشاهده )۲ ( شمارةو شكل) ۶(  شمارةجدولدر كه  همچنان. است
ايط ، داراي شر حرارت زيادةص آسايش به دليل درجشاخ شود مي

نامطبوع بوده و در وضعيت محيطي قرار دارد كه فشار بيوكليمايي 
اندكي افزايش  cpشهريور ماه مقدار . وجود داردناشي از افزايش دما 

در اين حالت با توجه به . رسد  ميكروكالري مي۸يافته و به ميزان 
شرايط محيطي گرم قابل تحمل بوده و در محدوده ) ۵(  شمارةدولج

   ). Bمحدوده حرف  (استآسايش زيست اقليمي 
كنندگي محيط افزايش   خنك، ميزان قدرتدر فصل پاييز

 ۱۵ ، ۱۲، آبان و آذر به ترتيب اين مقدار در ماههاي مهر. ابدي مي
) ۱( شمارةبه جدول اين شاخص با توجه .  است ميكروكالري۱۸و

 نظر شرايط بيوكليمايي يط محيطي ماليم و مطبوع بوده و ازداراي شرا
مدل  هاي اقليمي  با در نظر گرفتن ويژگي. آسايش قرار داردةدر محدود

هاي  همساز با اقليم اين منطقه بوده و يكي از روشبيكر نتايج حاصل 
   . است. مورد مطالعهةمناسب تعيين شاخص آسايش انسان در منطق

  ۵اخص فشار عصبيش

هاي تعيين دماي مؤثر، استفاده از شاخص فشار  يكي از روش
ات آسايش با استفاده از عنصر دما، جعصبي است كه هدف آن تشريح در

  ). ۱۳۸۴،هپايند(رطوبت و باد است 
  : ازند عبارتC° 20شاخص فشار عصبي براي دماهاي باالتر از

  
  :)۲( ةرابط 

 U)  ۱۱0 ۰ +۸۰‐ )(T ۴ ‐  ۱۰ * ۲ U +۵ 0 ۰I = (    
  :در اين رابطه 

I : ؛شاخص دماي مؤثر   
T :  دما )Fo (؛ 
U :  است( %  ) رطوبت نسبي.  

 زير ةاز رابط C°20  عصبي براي دماهاي زير و شاخص فشار
   :شود محاسبه مي

  
  :)۳ (ةرابط

     ۳۶0) T  ‐ ۵ 0۳۶ ( ۴۲ V  ۵۷0 ۰ H = هدر اين رابط :  
H :  ؛قدرت خنك كنندگي  
T :  دما)Co ( ؛  
 V :  سرعت باد)m/s(است . 
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  ي ضرايب آسايش شاخص فشار عصبيدرجه بند) : ۷ (ةجدول شمار

 )۱۳۷۷،غالمي بيرقدار : مأخذ (
 دهد درجه بندي ضريب آسايش را نشان مي) ۷ ( شمارةجدول

هاي تعيين شاخص فشار عصبي، ضريب آسايش  با توجه به فرمول
 شود ارائه مي) ۸(شمارة در ماههاي مختلف سال به صورت جدول 

وضعيت آسايش بندي و  درجه) ۳ (ة شمارو شكل) ۹ ( شمارةجدول
كه نمايش طور انهم. دكن  مشخص مي رامورد مطالعه ةدر منطق

 ضريب ةشرايط متوسط و ميانشهريور و ارديبهشت در داده شده است، 
آسايش در اين ايستگاه آسايش وجود دارد، و در ماههاي خرداد و مرداد 

رايط عدم آسايش و گرماي قابل تحمل حاكم است و در تيرگرماي زياد ش
ط عدم دليل سرماي زياد و گزنده شراي هو دي نيز بهمچنين در بهمن 
 .آسايش وجود دارد

  هاي شاخص فشار عصبي ضريب آسايش شهر قم با توجه به فرمول : )۸ (ةشمارجدول 

D  N  O  S  A  J  J  M  A  M  F  J  اماهه   

  ها پارامتر     

  متوسط  ۹۵۰  ۱۰۶۰  ۹۴۰  ۷۳۰  ‐۱  ۴  ۷  ۳  ۰  ۶۰۰  ۷۰۰  ۸۱۵

  حداقل  ۷۵۰  ۸۲۰  ۶۸۰  ۴۳۰  ‐۷  ‐۵  ‐۲  ‐۴  ‐۱۲  ۳۸۰  ۵۰۰  ۶۳۰

  حداكثر  ۱۱۵۰  ۱۳۰۰  ۱۲۰۰  ۱۰۳۰  ۶  ۱۲  ۱۴  ۱۲  10  ۸۲۰  ۹۰۰  ۱۰۰۰

  بندي ضرايب آسايش بر اساس شاخص فشار عصبي  درجه: )۹ (ةشمارجدول 

D  N  O  S  A  I  J  M  A  M  F  J 
  ماهها 

  اپارامتره

  

  سرد

  

  سرد

  

خيلي 
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گرم با 

شرايط 

  آسايش

گرم با 

شرايط 

عدم 

  آسايش

گرم با 

شرايط 

  آسايش

  خنك
خيلي 

  خنك
  متوسط  سرد   سردخيلي  سرد

خيلي 

  خنك
  خنك  خنك

خنك با شرايط 

  عدم آسايش
  خنك  خنك

خنك با 

شرايط 

عدم 

  آسايش

خنك با 

شرايط 

عدم 

  آسايش

  خنك
خيلي 

  خنك
  سرد

خيلي 

  خنك
  حداقل

  

  خيلي سرد

  

  سرد

  

  سرد

گرم با شرايط 

  عدم آسايش

شرايط 

عدم 

آسايش 

  زياد

شزايط 

عدم 

آسايش 

  زياد

شرايط 

عدم 

آسايش 

  زياد

گرم با 

شرايط 

عدم 

  آسايش

  

  خيلي سرد

سرماي 

  گزنده

سرماي 

  گزنده

  

  خيلي سرد

  

  حداكثر

 c°۲۰ضريب آسايش مربوط به دماهاي باالتر از  c°۲۰ضريب آسايش مربوط به دماهاي زير 

I :  خنك با شرايط عدم آسايش ‐۵كمتر از  H آهنگ سرمايش  

  خنك ۵۴۰ –۳۹۶  خنك ‐۱تا   ‐۵

   خيلي خنك ۷۹۰ –۵۴۱  آسايش ۰

  سرد ۹۹۹ –۷۹۱  گرم با شرايط آسايش ۵تا  ۱

  خيلي سرد  ۱۱۹۹ –۱۰۰۰  گرم با شرايط عدم آسايش  ۱۰  تا ۶

  سرماي گزنده  ۱۴۳۹ –۱۲۰۰  شرايط عدم آسايش زياد ۱۵تا  ۱۱

  زند  پوست سريع يخ ميسطح  و باالتر ۱۴۴۰  كامأل شرايط عدم آسايش  ۱۵باالتر از 
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)۲۰۰۵‐۱۹۸۶(ضريب آسايش شهر قم ): ۳ (ةشكل شمار

 با  ارتباطبدين ترتيب شاخص فشار عصبي و نتايج حاصل از آن در
 اقليمي هاي  ويژگي با توجه به، مورد مطالعهةضرايب آسايش منطق

هاي ضريب آسايش  توان يكي از شاخص و ميسازگاري داشته 
  . مورد ارزيابي قرار داد  رامناسب اين منطقه

  
  متريكشاخص ترموهيگرو

 شبنم استفاده ةاز دماي خشك و دماي نقط ر اين شاخصد
 و جريان باد را مد نظر استكاربرد آن بيشتر در مناطق گرم که شده 

 ةترجم اسكورو،(د شو يمحاسبه م زير ة و به صورت رابطقرار نداده است
   ). ۱۳۷۷،خالدي

   :)۴( ةرابط
۵ /۴۱ + Tdp ۳۶/ ۰ + Td ۹۹ / ۰ = DI  

  : كه در آن
DI :  ؛شاخص ترموهيگرومتريك  
Td :؛دماي خشك بر حسب درجه سانتيگراد   

Tdp :است شبنم بر حسب درجه سانتيگرادةقطدماي ن .  
  

   )ت و كاوامور( هيگرومتريك شرايط بيوكليماي انساني روش ترمو) : ۱۰ (ةجدول شمار

  مقدار   شرايط بيوكليماي انساني 

      DI  <  ۸۰  برند صد در صد افراد به دليل گرما از ناراحتي رنج مي

 DI  <  ۷۵  برند   درصد افراد به دليل گرما از ناراحتي رنج مي۵۰

  60  >  ۷۵  احساس راحتي

  DI  >  ۶۰  احساس سرما

  

  هاي شاخص آسايش ترموهيگرومتريك امترپار) : ۱۱ (ةجدول شمار

D  N  O  S  A  J  J  M  A  M  F  I ماهها   

  پارامتر

۴۹/۵  ۸۷/۱۰  ۵/۱۸  ۴۴/۲۵  ۸۴/۳۰  ۲۱/۳۲  ۵۸/۲۹  ۷۹/۲۳  ۲۶/۱۸  ۰۷/۱۱  ۲۴/۶  ۷۶/۳  

  

  دماي خشك

 
۲۹/۱‐  

 
۱۹/۰‐  

 
۹۳/۱  

 
۸۸/۲  

 
۲۹/۶  

 
۸۹/۶  

 
۴۸/۴  

 
۸۳/۳  

 
۸۴/۲  

 
۵۸/۰‐  

 
۷۴/۲‐  

 
۱/۳‐ 

  شبنم ةدماي نقط

 DI ميزان  ۴۵  ۴۷  ۵۲  ۶۱  ۶۶  ۷۲  ۷۶  ۷۴  ۶۸  ۶۱  ۵۲  ۴۶

   ۸۱                                                              )شهر قم:مطالعة موردي (هاي زيست اقليمي مؤثر بر ارزيابي آسايش انسانشاخص 



،  ماههاي آبان، آذر، ديDI، ميزان)۱۱ ( شمارةبا توجه به جدول
بين شرايطي است كه م قرار دارند كه ۶۰، اسفند زير شاخص بهمن

 ةكه سردتر از بقي طوري كند، به انسان در فضاي آزاد احساس سرما مي
  . ستماهها

رديبهشت، خرداد، شهريور و در ماههاي فروردين، ا dI ميزان
، شرايط محيط منطقه اند  قرار گرفته ۷۵ تا۶۰مهر چون بين شاخص 

كند، البته ماههاي  كه انسان احساس راحتي مي است به صورتي
فروردين و مهر احساس آسايش و راحتي كامل وجود دارد و ماههاي 

 از آسايش كمتري ،ارديبهشت و خرداد نسبت به ماههاي قبل
  . ر استبرخوردا
 در ماههاي باقيمانده يعني تير و مرداد DIميزان که  اينل دلي به
گرما از ناراحتي رنج علت  ه درصد افراد ب۵۰حدود  است ۷۰باالي 
  . برند مي

توان گفت كه با توجه به  طوركلي در ارزيابي اين شاخص مي هب
 . استهاي اقليمي، نتايج اين مدل مناسب منطقه مورد مطالعه ويژگي

   ۷سوزباداخص ش

توان از روش  براي تعيين ضريب راحتي و آسايش انسان ، مي
) سوزباد ( كنندگي باد كه تحت عنوان شاخص  ضريب تأثير خنك

  .شود، استفاده كرد مي بیان 
 ۸ توسط پاول سايپل۱۹۳۹اين شاخص براي اولين بار در سال 

يابي هاي مهم ارز پارامترعنوان شد و از آن زمان تاكنون يكي از 

اين شاخص معرف ميزان دفع انرژي . شود زیست اقليمی محسوب مي
در بر حسب كيلو كالري طي يك ساعت از سطح يك متر مربع بدن و 

 ، عدم فعاليت بدني و دماي عادي پوستيعني ،شرايط متعارف
  ). ۱۳۸۴پاينده،  ( است درجه فارنهايت ۴/۹۱ يا ،oc۳۳يعني

  : دشو  مقدار شاخص فوق فرمول زير ارائه ميةببراي محاس
  

   :)۵ ( ةرابط

V) (33 – T) ‐ V 10 +  10.45 = (H  
  : در اينجا  

 H: مقدار دفع انرژي بر حسب كيلو كالري متر مربع طي يك 
   ؛ساعت

V : ؛ سرعت باد به متر در ثانيه   
T :استمعدل دما به درجه سانتيگراد .  

ميزان دفع انرژي در يك متر مربع از سطح  ) ۵ ( ةبا توجه به رابط
ها نشان داده  نمادكه ) ۱۴(  ةشمارشود و بر اساس جدول  بدن تعيين مي

شده است، به طور دقيق وضعيت و حالت آسایش و راحتي انسان 
   .شود مشخص مي

 ةتکمیل رابطبرای براي تعيين ميزان دفع انرژي از سطح بدن 
 .تنظيم شده است  ) ۱۲( جدول  ،)۵(

  هاي زيست اقليمي  دست آمده از شاخص ه نتايج بةمقايس : )۱۲( ةجدول شمار

D  N  O  S  A  J  J  M  A  M  F  J شاخص  

بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك
 
  خنك

 
  گرم

 
  گرم

گرم    

بسيار (

  ) گرم

 
  گرم 

 
  مطبوع 

 
  خنك

بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك
 

  ترجونگ

  بيكر  21  ۲۱  ۲۰  ۱۶  ۸/۱۱  ۹/۶  ۵/۴  ۵  ۸  ۱۲  ۸/۱۵ ۱۸

 
  سرد

 
  سرد 

خيلي 

  خنك
 
  آسايش

گرم   

  آسايش

گرم   

عدم (

  )آسايش

گرم    

  )آسايش(
 
  خنك

خيلي 

  خنك
 
  سرد

لي یخ

  سرد
 
  سرد

 
  فشار عصبي

  كيترموهيگرومر  ۴۵  ۴۷  ۵۲  ۶۱  ۶۶  ۷۲  ۷۶  ۷۴  ۶۸  ۶۱  ۵۲ ۴۶

  
ضريب  تعيين برای سوزباد شاخص )۱۲( ةشمار جدول به با توجه

  ثير باد و دفع انرژي برحسب كيلوكالري بر متر مربع و ساعت در تأ

  
ده و نتايج شبررسي ) متر بر ثانيه ( هاي مختلف باد  شرايط دما و سرعت

  .ارائه شده است ) ۱۳(ة شمارحاصل از محاسبه به صورت جدول
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 Chill-wind به دست آمده از شاخص جي نتا:)۱۳(ةشمارجدول 
AnnualD N O  S A J J M A M F J 

۳۳۰  ۵۵۰  ۵۰۰  ۳۰۰  ۱۵۰  ۵۰  ۸۰  ۱۰۰  ۲۲۰  ۳۵۰  ۵۰۰  ۶۰۰  ۵۵۰  

شود، ميزان دفع   مشاهده می)۱۳(ةشمارجدول در كه  همچنان
انرژي در يك متر مربع سطح بدن بتدريج از شهريور افزايش يافته و 

  . رسد  كيلوكالري مي۶۰۰به حداكثر دفع انرژي در بهمن به ميزان 
يابد  زان دفع انرژي از سطح بدن كاهش ميميگر ر ديبااز اسفند 
   شهراقليمييند همساز با اقليم بوده و با شرايط محيطي و اكه اين فر

  

اي كه كمترين ميزان دفع انرژي از سطح بدن  گونه قم مطابقت دارد ، به
 احساس چنين شرايطيرسد که انسان در   كيلوكالري مي۵۰به ميزان 

ها  نمادكه به صورت )۱۴( ة شمارجدول .کند  می آسايشناراحتی و عدم
هاي مختلف را به صورت زير بيان  نشان داده شده، شرايط و حالت

  كند  مي
  

   ضريب تأثير باد:)۱۴ (ة شمارجدول

               حالت و احساس غالب               Kcal / hr/ M2مقدار دفع انرژي    نماد

-h 
-g 
-f 
-e  
-d 
-c 
-b 
-a 
N 
A  
B 
C  

   و بيشتر‐ ۱۴۰۰
 ۱۴۰۰تا ۱۲۰۰
  ‐۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰
 ‐ ۱۰۰۰  تا ‐۸۰۰
 ‐ ۸۰۰ تا ‐ ۶۰۰
 ‐ ۶۰۰ تا ‐ ۳۰۰
 ‐ ۳۰۰ تا ‐ ۲۰۰
 ‐ ۲۰۰ تا ‐ ۵۰
  +۸۰ تا ‐ ۵۰
  +۱۶۰تا  + ۸۰
  +۱۶۰تا  + ۸۰

  به باال + ۱۶۰

  شود  گوشت در معرض اين دما منجمد مي
  فوق العاده سرد 

  بسيار سرد 
  سرد 

  بسيار خنك 
  خنك 

  دلپذير مطبوع و 
  گرم 

  نه گرم و نه سرد 
  احساس گرما روي پوست بدن 

  احساس گرماي نامطبوع اضافي 
  احساس گرماي بسيار نامطبوع اضافي 

  

  نتايج

هاي مختلف و نتايج به دست آمده  ها و شاخص با توجه به روش
ها، جداول و نمودارهاي ايستگاه سينوپتيك  از تجزيه و تحليل داده

توان اذعان داشت كه استفاده از يك شاخص   مي مورد مطالعهةمنطق
براي تحقق اهداف بايد از تلفيق بنابراين  يست،بتنهايي مؤثر ن

  . دكرهاي مختلف استفاده  شاخص
ها، شاخص ترجونگ از لحاظ تعيين شرايط آسايش  در اين روش

هاي  به دليل مناسب بودن آن براي مناطق گرم و با توجه به ويژگي
لعه از نتايج مناسبي برخوردار است و شاخص بيكر منطقه مورد مطا

هاي فشار   همچنين روش است؛نيز تقريباًً داراي نتايج يكساني
 عصبي، ترموهيگرومتريك و چيلويند با توجه به ارزيابي و نتايج

. ندهستمناسب  و هاي بعدي قرار گرفته رتبه در دست آمده هب
   .دهد می نشان )۱۵( ةشمار جدول که طور همان

  
، بيكر، ترجونگ اقليمي زيست های شاخص از آمده دست به جيتان

مطالعه از  مورد ةدر منطق و چيلويند ترموهيگرومتريك عصبي، فشار
 به ،شود مطبوع مشاهده مي شرايط بيوكليمايي مطبوع تا شرايط نا

تا  ي داغه در ماههاي گرم و سرد سال به دليل شرايط كليمايك صورتي
 فروردين، ارديبهشت ماههاي و بوده حاكم مطبوع ت ناوضعي ،ار خنكيبس

  .است برخوردار مهر از شرايط مطبوع و مناسب و
راي رسيدن به تصوير و بنتايج حاصل از اين پژوهش بنابراين 

 ةمناطق جديد و نيز توسع در بشر اسكان در روشن يانداز چشم
  .برداري قرار گيرد تواند مورد بهره سكونتگاهها مي

  
  گيري  نتيجه

زيست اقليمي هاي   شاخصة آسايش انسان بر پاي،در اين بررسي
. يم و موجودات زنده اشاره شده است پيچيده بين اقلةبا توجه به رابط

  ٨٣                                                       )شهر قم:مطالعة موردي ( اقليمي مؤثر بر ارزيابي آسايش انسانهاي زيستشاخص 



 حرارت بدن و محيط ةهاي تعيين كنند مشخصهبه هدف اين با
هاي تنظيم حرارتي بدن در شرايط متفاوت  پرداخته و به نقش سيستم

زيرا ارزيابي آسايش و عدم آسايش . ه استشداقليمي اين شهر اشاره 
ي بستگي هاي اقليمي و جو مشخصهژي انسان به عوامل و فيزيولو

هاي  احتي، از روشضريب ربراي تعيين و ارزيابي بنابراين ، دارد
ترموهيگرومتريك استفاده شده ش و، فشار عصبي و رترجونگ، بيكر

  . است
  

  

  هاي زيست اقليمي دست آمده از شاخصه نتايج ب) : ۱۵( ةجدول شمار

D  N  O  S  A  J  J  M  A  M  F  J شاخص  

بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك
 
  خنك

 
  گرم

 
  گرم

گرم 

بسيار (

  ) گرم

 
  گرم 

 
  مطبوع 

 
  خنك

بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك

بسيار 

  خنك
 

  ترجونگ

  بيكر  ۲۱  ۲۱  ۲۰  ۱۶  ۸/۱۱  ۹/۶  ۵/۴  ۵  ۸  ۱۲  ۸/۱۵ ۱۸

 
  سرد

 
  سرد 

خيلي 

  خنك
 
  آسايش

گرم 

  آسايش

گرم  

عدم (

  )آسايش

گرم  

  )آسايش(
 
  خنك

خيلي 

  خنك
 
  سرد

لی خي

  سرد
 
  سرد

 
  فشار عصبي

  كيترموهيگرومتر  ۴۵  ۴۷  ۵۲  ۶۱  ۶۶  ۷۲  ۷۶  ۷۴  ۶۸  ۶۱  ۵۲ ۴۶
  چيلويند ۵۵۰ ۶۰۰ ۵۰۰ ۳۵۰ ۲۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ ۱۵۰ ۳۰۰ ۵۰۰ ۵۵۰

ايستگاه ) ۲۰۰۵–۱۹۸۶(الهاي سدر اين ارزيابي و بررسي آمار 
و تحليل قرار گرفته و بر اساس جزيه سينوپتيكي شهر قم مورد ت

بيوكليماي شهر قم تهيه شده نمودارهاو جداول هاي موجود  داده
ترين نوع  طيف بيوكليماي شهر قم در طول سال از نامطلوب. است

تا بيوكليماي بسيار ) +۳(بيوكليما يعني بيوكليماي فوق العاده داغ 
  . ستمشاهده شده و اشكال متفاوتي را در برگرفته ا) ‐۲(خنك

توان اذعان داشت كه روش ترجونگ و  ها مي  روشةدر مقايس
با توجه به هاي اقليمي بيشتر و  پارامتراستفاده از  به دليل بيكر

منطقه مورد مطالعه بسيار خوب و مناسب آب و هوايي هاي  ويژگي

فشار عصبي و ترموهيگرومتريك از دقت هاي   و نسبت به شاخصاست
  . بيشتري برخوردار است

،  مورد مطالعهة ماه منطق۱۲عيت بيوكليماي ضا مشخص شدن وب
انساني در آن نقش هاي مختلف كه نوع زيست اقليم  ريزي براي برنامه

  ،جهانگردی مسكن،  عماري، مهاي زمينه(شده شته و ارزيابي دا
يابي مناسب براي  هاي بهداشتي، پزشكي و مسائل مربوط به مكان زمينه
 )و تفريحگاههاا هآسايشگاه ،ها بيمارستان نندما اسسح واحدهاي احداث

 .تواند برخوردار باشد  بااليي مينيروياز

 
  

   يادداشت ها

1-Bio-climatology  
2-Terjung 
3-Becker 

-Cooling power 4  

-Nervous pressure index 5 
6 –Termohigrometric 
7-Chill-wind 
8-Povel Saypel 
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