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 چکیده
شناخت آسایش زیست اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی، 

ریزي وتوسعه منطقه کمک نماید. راحتی تواند به فرایند برنامهمی
و سالمت انسان در محیط طبیعی، رابطه مستقیمی با وضعیت 

هاي بیوکلیماي انسانی پایه دارد. امروزه مطالعات و بررسیاقلیمی 
هاي شهري، عمرانی، سکونتگاهی، معماري، ریزيو اساس برنامه

باشد. دراین پژوهش شهر ایالم ازلحاظ جهانگردي و غیره می
آسایش اقلیمی با شاخصهاي زیست اقلیمی؛ بیکر، ترجونگ، 

ادههاي آماري فشار عصبی، اولگی، سوزباد با استفاده از د
) 1986 - 2008ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ایالم طی سالهاي (

 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان 
دهدکه منطقه در طول سال طیف وسیعی از شرایط می

هاي گیرد و درمیان شاخصبیوکلیمایی گرم تا سرد را در بر می
ونگ وضعیت بیوکلیمایی بیوکلیمایی به کار رفته شاخص ترج

هاي الزم از نظر آسایش، یا دهد. ارزیابیمنطقه را بهتر نشان می
ها با هاي مختلف سال با این شاخصعدم آسایش انسان در ماه

تواند پایه و اساس توجه به خصوصیات اقلیمی شهر ایالم می
 .هاي عمرانی در این شهر در حال توسعه باشدبسیاري از برنامه

آسایش اقلیمی؛ ایالم؛ اولگی؛ بیکر؛ فشار  گان:کلیدواژ
 .1عصبی؛ سوزباد؛ ترجونگ
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Abstract 
The study of bioclimatic comfort can help 

the process of planning and development in 
different geographic regions. There is a direct 
relation between human health and comfort in 
physical environment with the climatic 
conditions of the regions. Nowadays, human 
bioclimatic studies are considered as the base 
for most urban, civil, settlement, architect, and 
tourism planning. The present study has 
evaluated climatic comfort of Illam city based 
on Terjung, Beaker, Neurotic Pressure, Olgay 
and Chellwind bioclimatic indices using 
synoptic whether statistics of Illam station 
during 1986-2008. Findings show that there is 
a wide range of warm to cold bioclimatic 
conditions throughout the year. Among the 
applied methods, Terjung method operated 
better than others to show the bioclimatic 
conditions. Assessing the human comfort of 
bioclimatic conditions of Illam during 
different months of year can be considered as 
a base for different development plans of the 
city. 

Keyword: climatic comfort; Ilam; 
Terjung; Beaker; Chell wind; Neurotic 
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 مقدمه
یکی از عوامل موثر بر زندگی، آسایش و سالمتی انسان، 
شرایط جوي و اقلیمی است. امروزه مطالعه تاثیر وضعیت جوي بر 
روي زندگی، سالمتی، آسایش و اعمال و رفتار انسان درقالب یکی 

مورد مطالعه و  عنوان زیست اقلیم انسانیهاي علمی با از شاخه
). در فرایند 73، 1387محمدي و سعیدي:د (بررسی قرار میگیر

مطالعات محیطی نقش مهمی ایفا  توسعه همگام با محیط زیست،
هاي معماري، شهرسازي، که پایه و اساس فعالیت کنندمی

 .)77، 1389(صادقی روش:  باشدجهانگردي و غیره می
انسان به مطالعات راحتی گرمایی بخصوص در سده توجه ویژه 

اقلیم اخیر به ارایه انواع روشها و تکنیکهاي مطالعه وضعیت زیست
انسانی در محیط مسکون و غیر مسکون منجر گردیده است. زیرا 

 ، نقطه شروع فرموله کردن تحلیل شرایط اقلیمی هر مکان
حداکثر سازي و مفاهیم طراحی شهري با هدف ایجاد ساختمان

شرایط راحتی و به حداقل رساندن استفاده از انرژي براي سرمایش 
 ).3: 1977، 1نیاست (گیو و گرمایش

بیوکلیماتولوژي یا اقلیم شناسی حیاتی، علم مطالعه و ارزیابی 
تاثیرات هوا و اقلیم بر روي موجودات زنده اعم از گیاهی و 

شرایطی  جانوري است. منظور از شرایط آسایش انسان مجموعه
درصد از افراد مناسب  80است که از نظر حرارتی حداقل براي 

ایط نه احساس سرما و نه باشد یا به عبارت دیگر انسان تحت آن شر
آسایش انسانی مجموعه  ).67، 1377جهانبخش: د (گرما کن
حرارتی، رطوبتی، ( ست که انسان از نظر شرایط محیطیشرایطی ا

ري که رابطه احساس راحتی نماید به طودرصد  80 باد، آفتاب) در
رابطه بین خون و فشار هوا، رابطه بین ( بین انسان و اتمسفر

گرمازدگی و تبخیر آب از پوست بدن انسان) ماهیتاّ جغرافیایی و 
 اقلیمی است که آن در حیطه علم اقلیم شناسی انسانی قرار 

 ).78، 1372گیرد (کاویانی: می

ش از هر عاملی، تحت تاثیر وضعیت راحتی و سالمتی انسان بی
 عنصر هوا و شرایط اقلیمی است. از بین تمامی عناصر اقلیمی، چهار

درجه حرارت، رطوبت، تابش و باد، بیشترین تاثیر را بر بدن انسان 
دارند. گردش خون، تنفس و عملکرد سیستم هاي عصبی تا حد 

ن: (قنبري و همکارا زیادي تحت تاثیر این عوامل محیطی است
1389 ،94.( 

(بیوکلیماتیک) انسانی به تعادل حرارتی  آسایش زیست اقلیمی
بدن انسان با محیط پیرامون وابسته است. طیفی از درجه حرارتهاي 
که پراکنش حرارت به میزان رضایت بخشی در آن صورت گیرد، 
منطقه آسایش انسان نامیده می شود. از نظر فعالیت بدنی و راحتی 

1. Giviny 

مطلوب یا نامطلوب فرض کرد.  یمی را نمیتوان کامالًسان، هیچ اقلان
و در هیچ اقلیم استانداردي و هیچ انسان استانداردي وجود ندارد. 

تواند باشد و بنابراین آسایش هم دریک منطقه صدرصد ثابت نمی
براي افراد برحسب سن، سالمت، فعالیت بدنی، نژاد، میزان پوشش 

ل و خو گرفتن افراد به هاي مختلف ساو همچنین براساس فصل
). منظور از 186، 1386محمدي: ( کندمحیط به طور نسبی تغییر می

شرایط آسایش انسان، مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی 
(جهانبخش:  عه، مناسب باشددرصد مردم جام 80 حداقل براي

1377 ،66.( 

امروزه افزایش جمعیت شهرها، تعیین محورهاي توسعه فیزیکی 
یابی کانون جمعیتی شهرهاي متوسط و توسعه روستایی نیاز به مکان

یزان رجدید را ضروري کرده است. مسائل اقلیمی توجه برنامه
). 121، 1385نجف پور: ت (مسکن را به خود جلب کرده اس

    امروزه مطالعات بیوکلیمایی انسانی پایه و اساس بسیاري از 
بویژه در زمینه مسائل شهري و هاي عمران ناحیهاي، ریزيبرنامه

سکونتگاهی، معماري و جهانگردي است و نتایج حاصل از این 
گونه مطالعات در اسکان بشر در مناطق جدید و نیز توسعه 

). 28: 2003، 2لورن( شودبرداري میهاي موجود بهرهسکونتگاه
هاي مربوط به تعیین بیوکلیماي انسانی، تعیین مبناي بسیار از بررسی

جه تاثیر اقلیم بر روي فیزیولوژي انسانی در شرایط متعارف، در
بازتاب احساسی است که انسان از اقامت در اقالیم مختلف و یا 

آورد. حاصل ایجاد اقالیم مصنوعی بدست می تحت شرایطی نظیر
ه ئهاي مختلف اقلیمی اراها به صورت روابط و چارتاین بررسی

 ).68، 1377(جهانبخش: شوندمی

آنجا که در شرح خدمات طرحهاي شهري تا برنامه سوم از 
توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به 

هاي شهري بدون مطالعات زیست محیطی توجهی نشده بود، فعالیت
هاي محیطی و جغرافیایی تعیین در نظر گرفتن امکانات و محدودیت

با طراحی و مصالح  میشد، از این رو شاهد اجراي ساختوسازهایی
هاي همشابه در آب و هواهاي متفاوت هستیم که باال بودن هزین

نگهداري در مقابل سرما وگرما و نبود شرابط مطلوب زیستی را 
، 1389براي ساکنان آنها به دنبال دارد (رهنمایی و شاه حسینی: 

161 .( 
پنج عامل اقلیمی دما، رطوبت، فشار بخار آب، سرعت جریان 

هاي داخلی در تعیین شرایط زیستی مورد اد و تابش از جدارههوا، ب
 ).37، 1367(رازجویان:  باشندتوجه می

ترین کارها و الگوهاي مهمی که در سطح کشور براي عمده
بررسی وضعیت بیوکلیمایی صورت گرفته در اینجا اشاره می گردد.

2. Lauren 
                                                                                                                      



 77)      1391اول ـ زمستان ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره برنامه

) 1972، 3) (بیکر1997، 2) (گیونی1973، 1ن (اولگیهمچو
براي نواحی از کشور استفاده کردهاند، عبارتند ) 1996، 4(ترجونگ

) 1373) علیجانی (1371) کاویانی (1356) ریاضی (1339عادلی( از
) کمالی 1360براي دستیابی به نقشه بیوکیماتیک کشور، توسلی (

) براي 1384) و قبادیان و مهدوي (1367) رازجویان (1363(
) براي شهر قائن، 1372ی (دستیابی به معماري همساز با اقلیم، کمال

) براي خراسان، 1377می بیرقدار() براي تبریز، غال1377(جهانبخش
هاي ) براي سمنان، و در سال1379) خرمشهر و (1369کسمایی (

) براي آذربایجان غربی، پاینده 1383اخیر، لشکري و داوري (
) براي شهر 1387بندي کل کشور، محمدي وسعیدي () پهنه1384(

) 1389) براي استان گیالن، صادقی روش (1389و1388قم،گورابی(
) براي شهرالر، بریمانی 1389یزد، قنبري و همکاران( براي

) نواحی جنوبی ایران. همانطور که مشخص 1389نژاد (واسمعیل
شد، روشها و مدلهاي گوناگونی براي شناخت و درجه تاثیر عناصر 
و عوامل اقلیمی بر روي ارگانسیم انسان ابداع شده است، که بعنوان 

 د.انپیشینه تحقیق مطرح

 
 مسئلهطرح 

منطقه مورد مطالعه، شهر ایالم جزو مناطقی است که از ضعف 
هاي توسعه شهري و مطالعات محیطی و اقلیم کاربردي در زمینه

گردشگري مواجه می باشد. افزایش جمعیت، مهاجرت و نیاز به 
ها و مساکن جدید در مسکن و توسعه شهري زمینه احداث شهرك

وهش میدانی پورنجف و منطقه را موجب شده است. براساس پژ
ها و مساکن درصد ساختمان 81) در شهر ایالم 1386همکاران (

درصد اجراي  90اند ومسکونی با مصالح غیر مقاوم ساخته شده
ها با اصول اقلیم معماري و شرایط آسایش اقلمی تمامی پروژه

دهدکه شهر مغایرت دارد. اخبار و اطالعات گردشگري نشان می
هاي گردشگري باال درکشور ازکمترین ه پتانسیلایالم با توجه ب

میزان گردشگر در طول سال برخوردار میباشد که یکی از دالیل 
اصلی دراین زمینه عدم شناخت از وضعیت آسایشی و راحتی به 

هاي اخیر افزایش تردد سال باشد. درمنظور توسعه گردشگري می
اظ گردشگري و لح زائرین عتبات عالیات نقطه قوتی براي منطقه از

 .گرددغیره محسوب می

 این مطالعه بعنوان اولین تجربه در زمینه مطالعات بیوکلیمایی
(زیست اقلیمی) در شهر ایالم به طور ساده سعی دارد با بررسی 

هاي زیست محیطی متداول آسایش اقلیمی درطول سال را شاخص

1. Olgai 
2. Givini 
3. Beeker 
4. Tergong 

بتواند ن آازنظر اقلیمی مورد ارزیابی و تحلیل قرارداده و نتایج 
بعنوان الگویی مناسب براي اهداف کاربردي درزمینه ساخت و 

 .ساز، معماري و گردشگري موثر واقع شود

 
 هامواد و روش

دقیقه  26درجه و  46شهر ایالم از نظر موقعیت جغرافیایی در 
دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از  38درجه  32طول شرقی و 

قرار دارد. ارتفاع این شهر از مغرب ایران  نظر موقعیت مکانی در
متر است. براساس گزارش مرکز آمارایران،  1363سطح دریا 

ارنفر با رشد ساالنه هز160برابر 1385جمعیت شهر ایالم در سال 
). شکل 74، 1386حسین زاده دلیر و ملکی: ت (درصد اس 2,4

 .دهد) موقعیت جغرافیایی شهر ایالم را نشان می1شماره (

(درجه  دادههاي سه پارامتر اقلیمی شامل در این تحقیق
به  حرارت، رطوبت نسبی و باد) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ایالم

از  )1986 ـ 2008ساله ( 23 صورت ماهانه براي دوره آماري
سازمان هواشناسی کشور تهیه و پس ازاطمینان از صحت و همگنی 

رد محاسبه هاي مختلف موها دیتا بیس الزم تهیه و با شاخصداده
گردید. روش بررسی در این تحقیق، استفاده از روابط ریاضی، 

 افزاراقلیمی  در  محیط نرمزیست  هايشاخص جداول  ها ودیاگرام

 
 ): موقعیت جغرافیایی شهرایالم1شکل شماره (

 
 ): مشخصات ایستگاه ایالم1جدول شماره (
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ها و هاي زیست اقلیمی، دیاگراماست. شاخص  Excelآماري
جداولی هستند که تاثیر همزمان کلیه عوامل موثر بر آسایش را 

هاي، ترجونگ، بیکر، فشار عصبی، یکجا نشان می دهند، از شاخص
شاخصهاي زیست اقلمیی محسوب اولگی و سوز باد که مهمترین 

شوند استفاده بعمل آمده است که شرایط و نحوه محاسبه هر می
 .کدام ازآنها در ادامه بیان می گردد

 
 نتایج

 
 روش اولگی

با استفاده از آمارهاي هواشناسی، نیازهاي  1953اولگی در سال 
آسایش انسان را به صورت علمی یا شرایط رطوبتی وحرارتی را در 

با نیازهاي انسان مشخص نموده و پیشنهاداتی براي طراحی  رابطه
اقلیمی براساس اطالعات هواشناسی ارائه نموده است. اولگی نمودار 
بیوکلیماتیک را براساس شاخص آسایش حرارتی ارائه نموده است. 
این نمودار اثرات درجه حرارت هوا، رطوبت، تابش روي آسایش 

وشش نرمال که مردم در محل حرارتی، به صورت جداگانه براي پ
 کسب وکارودر فعالیت بدون تحرك استفاده می کنند را نشان 

 ).325: 1991، 1دهد (مزیوت بازدینزمی
در نمودار کامل زیست اقلیمی اولگی که در دهه شصت ارائه 
شده است، چهار ناحیه براي گسترش منطقه آسایش در نظر گرفته 

یه و با استفاده از طراحی اقلیمی شده است. با توجه به این چهار ناح
میتوان نسبت به کم و زیاد کردن انرژي آفتاب، جریان باد و یا 
رطوبت اقدام نمود تا بتوان محدوده آسایش را براي ساکنین منازل 

 .افزایش داد

اولگی ثابت نمود که در مواقع بسیار گرم که کمترین حرکت 
ي دماي خشک نماید، رابطهمتابولیسمی بدن میتواند ایجاد ناراحتی 

ي دماي موثر و هوا و احساس وضعیت گرمایی، محسوستر از رابطه
وضعیت گرمایی است. در جدول بیوکلیماتیک وي با استفاده از دما 

بریمانی و د (ن حدود آسایش انسان را تعیین کرتواو رطوبت می
 ).31، 1389اسمعیل نژاد: 

نتایج حاصل ازکاربرد شاخص اولگی در ارزیابی شرایط 
اقلیمی ایالم: با مشاهده موقعیت ماهانه ایستگاه ایالم بر  ـزیست 

 شود که روي نمودار زیست اقلیمی اولگی این نتایج حاصل می
هاي اردیبهشت، خرداد و شهریور در محدوده آسایش حرارتی ماه

، دي، بهمن، اسفند و فروردین هاي مهر، آبان، آذرقرار گرفته و ماه
درمحدودهاي قرار گرفتهاند که احساس آسایش بدون قرارگرفتن 
در معرض گرماي تابشی (انرژي خورشیدي یا هر منبع گرمایی 

1. Mesute, Bozdeniz 

هاي تیر و مرداد درمحدودهاي قرار دیگر) امکانپذیر نیست. ماه
اندکه بدون جریان هوا و برودت ناشی از تبخیر ذرات، گرفته

سایش براي افراد میسر نیست. در کل درروش اولگی سه احساس آ
هاي اردیبهشت، خرداد و شهریور داراي شرایط ماه از سال یعنی ماه

) نتایج شاخص 2زیست اقلیمی مطبوع می باشند.جدول شماره (
 .اولگی براي شهر ایالم را نشان می دهد

 
 ): نتایج شاخص اولگی براي شهر ایالم2جدول شماره(

 
 

 بیکرشاخص 
 جهت ارزیابی دامنه تحریکات بیوکلیماي انسانی از روش بیکر

) استفاده شد. دلیل انتخاب آن به 1972(بیکر: )63، 1371(کاویانی: 
این دلیل است که عنصر باد و دما از میان عناصر اقلیمی در رابطه با 

تر و مناسبتر است (جهانبخش: تحریکات بیوکلیماي انسانی جامع
 میان تمام عناصراقلیمی در رابطه با روش بیکر، در ). در68، 1377

رابطه با تحریک بیوکلیماي انسانی قدرت سرد کنندگی محیط که 
هاي دما وجریان باد است از بقیه موارد جامعتر و تلفیقی ازکمیت

باشد. براي ارزیابی روش بیکر از رابطه زیر به همراه مناسبتر می
 د:گردشود که در زیر بیان میفاده میهاي بیکر استجدول آستانه

 
 )1رابطه (

Cp=(0.26+0.34×v0.632)×(36.5-t)mcal/cm2 

 ، سرعت باد بر حسب متر بر ثانیهVدر رابطه فوق: 
tمعدل دماي روزانه برحسب درجه سلسیوس : 

Cpقدرت سردکنندگی محیط : 
 

قدرت سردکنندگی محیط دراین رابطه تفاوت بین دماي بدن و 
میکروکالري درسانتیمتر مربع در ثانیه است. بیکر دماي هوا برحسب 

قدرت سردکنندگی محیط و آستانههاي ترکیب بیوکلیماي انسانی 
 ).3(جدول شماره  را به صورت جدول زیر ارائه نمود

باشد سبب فشار  10کمتر از cp بر طبق روش بیکر چنانچه
بیوکلیمایی و شرایط نامطلوب خواهد بود و آن به دلیل دماي باال 

باشد به دلیل برودت باال سبب  20اگر بیش از  cpو  باشدمی
شود. تحریک آرام فشار بیوکلیمایی و عدم آسایش انسانی می

در ایستگاه ایالمطبق روش بیکر  cp) میزان 4جدول شماره (                                                            
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 ): قدرت سرد کنندگی محیط و آستانه هاي بیوکلیمایی براساس روش بیکر3جدول شماره (

 
 69، 1377مآخذ: جهانبخش: 

 
) نمودار روند ساالنه 4جدول شماره (دهد. براساس ارقام را نشان می

 )4تحریک بیوکلیمایی شهر ایالم ترسیم شده است. (جدول شماره 
هاي دي، ) شهر ایالم در ماه4با توجه به جدول شماره (

فروردین وآذر داراي وضعیت هواي سرد و تحریک بیوکلیمایی 
هاي بهمن و اسفند با هواي خیلی سرد متوسط تا شدید است، ماه

هاي تحریک بیوکلیمایی به طور متوسط فشاردهنده است. ماه
اردیبهشت، مهر و آبان با هواي خنک داراي تحریک بیوکلیمایی 

با وضعیت هواي مالیم  شهریور هاي خرداد، تیر، مرداد ومالیم، ماه
 .باشندمطبوع ازآسایش بیوکلیمایی برخوردار می و

هاي فصل اهدهد درم) نشان می2همچنان که شکل شماره (
در ثانیه است  سانتیمتر میکرو کالري بر 45درحد  cpزمستان مقدار

طول این  که نشان دهنده فشار بیوکلیمایی ناشی از سرماي شدید در
شود و کاسته می  cpفصل است. در فصل بهار بتدریج از مقدار

شرایط محیطی ازحالت فشار شدید در زمستان، به حالت شرایط 
یابد. درطول فصل تابستان قدرت یم تغییر میمتوسط تا سرد مال

کند که میکروکالري افت می 11,5سردکنندگی محیط تا رقم 
باشد. با نزدیک شدن معرف شرایط نسبی آسایش در این زمان می

به فصل پاییز بر میزان قدرت سردکنندگی محیط افزوده شده و 
ده شرایط به حالت تحریک متوسط تا شدید بیوکلیمایی تبدیل ش

است. در فصل زمستان حاکمیت سرماي شدید و بادهاي بسیار سرد، 
      شدیدترین حالت فشار بیوکلیماي انسانی را در منطقه ایجاد 

حفاظتی درمقابل فشار سرما در  کند. بطوري که اتخاذ تدابیرمی
      ناپذیر نیز محیط بیرون از ساختمان و درون آن امري اجتناب

  آمده هاي اقلیمی منطقه نتایج بدسترفتن ویژگینظرگباشد. بادرمی
 

 
 ): روند ساالنه تحریکات بیوکلیماي انسانی شهر ایالم2شکل شماره (

 

از شاخص بیکر با ایام سرد و خنک منطقه مطابقت وهمساز بوده اما 
براي سه ماه فصل تابستان که شرایط مالیم و مطبوع را نشان میدهد 

با شرایط اقلیمی منطقه سازگاري ندارد، این وضعیت به طور واقعی 
چونکه در تابستان برمنطقه شرایط گرم و نا مطبوعی حکمفرما 

 .خواهد شد

 
 ): درجات قدرت خنک کنندگی محیط و آستانه هاي بیوکلیمایی بر حسب روش بیکر شهر ایالم4جدول شماره (
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 شاخص فشار عصبی
هاي دماي موثر، استفاده از شاخص فشار عصبی یکی از روش

است که هدف آن تشریح درجات آسایش با استفاده از عنصر دما، 
). در این روش با توجه به 6، 1384(پاینده:  رطوبت و باد است

ت آسایش هر عناصر درجه حرارت، رطوبت و باد به تشریح درجا
شود. مهمترین نکته در این روش این است که اقلیم پرداخته می

نتایج محاسبات در دو اقلیم گرم و سرد به ترتیبی است که براي 
اي با دماهاي متوسط هشاخص فشار عصبی براي ماه اقلیم سردسیر
هاي شود. براي اقلیمدرجه سانتیگراد محاسبه می 20ز ماهانه کمترا

 20هاي با متوسط ماهانه بیش از، شاخص براي ماهگرمسیري نیز
 ).188، 1388(محمدي:  گردددرجه سانتیگراد محاسبه می

درجه سانتیگراد  20شاخص فشارعصبی براي دماهاي باالتر از
، رطوبت U، دما به فارنهایت، T، شاخص دماي موثر I: عبارتند از

 .نسبی به درصد
 )2رابطه (

I= (0.5 + U2×10-4)(T-80+0.11U) 
  

یگراد از درجه سانت 20شاخص فشار عصبی براي دماهاي زیر
 د:شورابطه زیر محاسبه می

  
H ،قدرت خنک کنندگی ،T ،دما برحسب درجه سانتیگراد ،

Vسرعت باد به متر بر ثانیه ، 
 

 )3رابطه (
H= .057V42×(360.5-T)×36 

بندي ضرایب آسایش شاخص فشار ) درجه5جدول شماره (
 .را نشان می دهدعصبی 

) ضریب آسایش ایالم را براساس شاخص 6جدول شماره (
هاي تعیین شاخص فشار عصبی نشان می دهد، با توجه به فرمول

هاي مختلف سال به این فشار عصبی، ضریب آسایش در ماه
هاي دي و بهمن داراي ضریب صورت است که، دو ماه از سال، ماه

هاي ط سرماي گزنده، ماهآسایش سرد، ماه اسفند داراي شرای
فروردین، آبان و آذر داراي شرایط خیلی خنک و ماه اردیبهشت 

هاي خرداد، تیر ومرداد داراي شرایط گرم با شرایط آسایش و ماه
داراي شرایط گرم با شرایط عدم آسایش بوده و ماه شهریور از 

 .باشدشرایط آسایش برخوردار می

 
 1ادشاخص سوزب

راحتی و آسایش انسان شاخص سوزباد یکی دیگر از ضرایب 
یا در واقع تاثیر خشک کنندگی باد است. این شاخص معرف میزان 
دفع انرژي برحسب کیلوکالري طی یک ساعت از سطح یک متر 
مربع بدن و در شرایط متعارف، یعنی عدم فعالیت بدنی و دماي 

درجه سلسیوس است. براي محاسبه  33عادي پوست یعنی حدود 
 .خص فوق فرمول زیر پیشنهاد شده استمقدار شا

 )4رابطه (

H = (10.45 + 10 √𝑉 – V) (3 + t) 
H  ،مقدار دفع انرژي بر حسب کیلو کالري مترمربع طی یک ساعتV 

 معدل دما به درجه سانتیگراد است. tسرعت باد به متر بر ثانیه، 
 

با توجه به رابطه فوق میزان دفع انرژي در یک متر مربع از 
) با نمادها نشان داده شده، به 7شود و جدول (سطح بدن تعیین می

      راحتی انسان مشخص طور دقیق وضعیت و حالت آسایش و 
د.شومی

 آسایش شاخص فشار عصبی): درجه بندي ضرایب 5جدل شماره (

 
 1881، 1386منبع : محمدي: 

1.Chill-wind 
                                                           



 81)      1391ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره اول ـ زمستان برنامه

 نتایج ضریب آسایش ایالم براساس شاخص فشار عصبی): 6جدول شماره (

 
 

براي ایستگاه براي تعیین میزان دفع انرژي از بدن در شب 
سینوپتیک ایالم، ابتدا میانگین حداقل حرارت ماهانه و سرعت باد 
استفاده شده و سپس با استفاده از میانگین حداکثر حرارت ماهانه و 
سرعت باد، مقدار خنک کنندگی روز و در نهایت با کمک 

کنندگی میانگین درجه حرارت روزانه و سرعت باد، معدل خنک
 .) آورده شده است8جدول شماره ( ماهانه محاسبه و در

) شاخص سوز باد محاسبه شده براي 8براساس جدول شماره (
ایالم بدین شرح است که: میزان دفع انرژي هر یک متر مربع سطح 

بیشترین و تیر ماه با  830,19بدن در شب هنگام در بهمن ماه با 
کمترین و 17کمترین مقدار است و در طی روز خرداد با  278,1

کنندگی بیشترین مقدار میباشند. ضریب خنک 598,5من ماه با به
ماهانه نیز در تیر ماه کمترین و در بهمن ماه بیشترین مقدار است و 

 .تقریبا با شرایط محیطی و اقلیمی شهر ایالم همساز و مطابقت دارد

 ): ضریب تاثیرباد7جدول شماره (

 
 104، 1389ري و همکاران: مآخذ: قنب
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 شاخص ترجونگ
امتیاز این روش نسبت به سایر روش ها این است که ازکلیه 

هاي اقلیمی، یعنی دما، رطوبت، باد، تابش و ساعات آفتابی مشخصه
 کنند، همزمان که مجموعه شرایط دمایی بدن انسان را کنترل می

با استفاده از این شاخص میتوان مناسبترین منطقه  استفاده شده است.
هاي را براي اقامت و سکونت افرادي که از حساسیت، و یا بیماري

برند، مشخص کرد مربوط به نوعی هوا و اقلیم رنج می
 ).88: 1372(کاویانی،

 
 ): نتایج شاخص سوز باد براي شهر ایالم8جدول شماره (
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 ): مفاهیم و نمادها و عالئم شاخص ضریب حرارتی ترجونگ9جدول شماره (

 
 1386مآخذ: محمدي: 

 
استفاده از این روش موجب شناخت شرایط زیست اقلیمی 

تواند راهگشاي مشکالت مربوط شود که میمنطقه مورد مطالعه می
      به مسکن، ازجمله مسائل مربوط به انرژي باشد. عالوه براین 

 هاي حساس ازتواند درتعیین محل مناسب در احداث ساختمانمی
ها، صنعت جهانگردي ها، تفرجگاهها، بیمارستانقبیل آسایشگاه

اي هاي شهري ومنطقهریزيوگردشگري و همچنین درزمینه برنامه
). شاخص 79، 1389محمدي وسعیدي: (کاربرد فراوانی داشته باشد 

کنندگی باد ترجونگ براساس ضریب حرارتی و ضریب تاثیرخنک
هاي اقلیمی منطقه مورد مطالعه، استوار است که با توجه به داده

بررسی شده است و نتایج آنها به صورت جدول و نمودار ارائه شده 
شود، این است. براي تعیین ضریب راحتی از نمودار استفاده می

نمودار در واقع نشان دهنده میزان آسایشی است که انسان در شرایط 
پوشش  هاي متفاوت دما و رطوبت و شرایط متعارف، یعنیترکیب

، 1آورد (ترجونگمعمولی و عدم فعالیت فیزیکی به دست می
1968 :120.( 

) مفاهیم و نمادهاي شاخص حرارتی ترجونگ 9جدول (شماره 
 .دهدرا نشان می

) در منطقه مورد مطالعه شش ماه از 10براساس جدول (شماره 
هاي دي، بهمن، اسفند، فروردین، آبان و آذر در سال یعنی ماه

گیرد که معرف شرایط فیزیولوژیک قرار می -2محدوده 
واقع  +1هاي تیر و مرداد که در محدوده بسیارخنک است، ماه

1. Terjung 

دهد و شدهاند و ضعیت گرم را در روي نمودار راحتی نشان می
شرایط  -1هاي اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر در محدوده ماه

 .گیرندخنک در بر می

 
اساس شاخص تعیین ضریب راحتی روز و شب بر

 ترجونگ
براساس روش ترجونگ، براي تعیین ضریب راحتی روز در 

شود که ضریب راحتی هاي مختلف سال به این صورت عمل میماه
روز از میانگین حداکثر دماي روزانه به درجه فارنهایت و میانگین 

شود. و براي تعیین حداقل رطوبت نسبی روزانه به درصد استفاده می
از میانگین حداکثر دما به درجه فارنهایت و ضریب راحتی شب 

شود. براین میانگین حداقل رطوبت نسبی به درصد استفاده می
) ضریب آسایش روز و شب براي شهر 11اساس جدول (شماره

 .دهدایالم را نشان می

) ضریب آسایش روز براي شهر ایالم نشان 11جدول (شماره 
هد. شرایط فیزیولوژیک منطقه مورد مطالعه براساس دیاگرام دمی

هاي اقلیمی حاکم بر این شهر محاسبه شده نتایج ترجونگ و ویژگی
هاي، زیر به دست آمده است: در این منطقه پنج ماه ازسال یعنی ماه

قرار میگیرند که  -2دي، بهمن، اسفند، آبان و آذر در محدوده 
خنک است و دو ماه ازسال یعنی  یارمعرف شرایط فیزیولوژیک بس

گیرند که می قرار -1 هاي فروردین و اردیبهشت درمحدودهماه
هاي شرایط فیزیولوژیکی خنک را داراست و سه ماه برابر با ماه

که وضعیت  +1فروردین، اردیبهشت و مهر در محدوده                                                             
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 ): ضریب راحتی شهر ایالم براساس شاخص ترجونگ10جدول شماره (

 
 

فیزیولوژیکی خنک را داراست و دو ماه، خرداد و شهریور در 
گیرد که وضعیت فیزیولوژیکی گرم را قرار می +1محدوده 

تی در محدوده داراست و دو ماه از سال نیز در دیاگرام ضریب راح
 .دهدشود که شرایط آسایش داغ را نشان میواقع می +2

) ضریب آسایش و راحتی شب در منطقه 10براساس (جدول 
باشد: مورد مطالعه براساس دیاگرام ترجونگ به صورت زیر می

درشهر ایالم پنج ماه، اسفند، فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان که در 
نگر شرایط فیزیولوژیک بسیار خنک گیرند بیاقرار می -2محدوده 

قرار دارند  3-هاي دي و بهمن و اسفند در محدوده باشد، ماهمی
نشان دهنده وضعیت ضریب راحتی سرد در روي دیاگرام هستند. 

واقع شده  -1خرداد، تیر، مرداد و شهریور نیزکه در محدوده 
ضریب راحتی خنک را نشان میدهند. ضریب راحتی شب با توجه 

هاي ) و محاسبه صورت گرفته با ویژگی10جدول (شماره  به
اقلیمی منطقه سازگاري داشته و می تواند مورد توجه قرارگیرد. 
بنابراین با عنایت به خصوصیات اقلیمی شهر ایالم، روش ترجونگ 

ها و گیريتواند در تصمیمروشی مناسب براي این منطقه بوده و می
موثر باشد. ضریب راحتی  هاي عمرانی و توسعهریزيبرنامه

هاي مختلف در سطح منطقه در ریزيتواند در برنامهترجونگ می
 .ابعاد مختلف مورد استفاده قرار گیرد

 
 هایافته

نتایج حاصل از شاخص اولگی در ایالم به این صورت است، 
هاي اردیبهشت، خرداد و شهریور در محدوده آسایش که ماه

مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و هاي حرارتی قرارگرفته و ماه
اند که احساس آسایش بدون اي قرارگرفتهفروردین در محدوده

منبع  قرار گرفتن در معرض گرماي تابشی (انرژي خورشیدي یا هر
هاي تیر و مرداد در پذیر نیست. ماهگرمایی دیگر) امکان
 اند که بدون جریان هوا و برودت ناشی ازمحدودهاي قرار گرفته

 ذرات، احساس آسایش براي افراد میسر نیست. تبخیر

 
 ): نتایج ضریب آسایش شب و روز ایالم براساس شاخص ترجونگ11جدول شماره (
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هاي اردیبهشت، در کل در روش اولگی سه ماه از سال یعنی ماه
باشند. این ر داراي شرایط زیست اقلیمی مطبوع میخرداد و شهریو

شاخص هفت ماه سال را شرایط سرد و دو ماه ازسال را شرایط گرم 
نشان داده و در واقع منطقه به دو اقلیم سرد و گرم تبدیل شده که 

 د.شهر ایالم همخوانی الزم را ندار این با شرایط اقلیمی

هاي دي، اهارزیابی روش بیکر به این صورت است که، م
فروردین، آذر، داراي شرایط تحریک بیوکلیمایی متوسط تا شدید 

هاي بهمن و اسفند شرایط بیوکلیمایی متوسط فشار دهنده است، ماه
و ماههاي اردیبهشت، مهر و آبان داراي تحریک بیوکلیمایی مالیم 

هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور مطبوع هستند. نتایج کلی و ماه
نشان دهنده شرایط بیوکلیمایی درفصل زمستان شدید، روش بیکر 

فصل بهار متوسط و در تابستان شرایط نسبی آسایش و در پاییز 
دوباره به سمت شرایط بیوکلیمایی شدید سوق مییابد. الزم به ذکر 
است که شرایط اقلیمی سه ماه فصل تابستان منطقه با حاکمیت 

بصورت  ص بیکرهواي گرم و نامطبوع همراه است که در شاخ
شرایط بیوکلیمایی مالیم و مطبوع بدست آمده که این با اقلیم 
واقعی منطقه همخوانی ندارد و از این جهت این شاخص براي 

 .منطقه از سازگاري و مطابقت الزم برخوردار نیست

هاي تعیین شاخص فشار عصبی، ضریب با توجه به فرمول
م به این صورت آسایش در ماههاي مختلف سال براي شهر ایال

است که، دو ماه از سال یعنی، ماههاي دي و بهمن داراي ضریب 
آسایش سرد، ماه اسفند داراي شرایط سرماي گزنده، ماههاي 
فروردین، آبان و آذر داراي شرایط خیلی خنک و ماه اردیبهشت 

هاي خرداد، تیر و مرداد داراي شرایط گرم با شرایط آسایش و ماه
ا شرایط عدم آسایش بوده و ماه شهریور از داراي شرایط گرم ب

هاي فروردین، آبان، آذر و باشد. ماهشرایط آسایش برخوردار می
اردیبهشت از شرایط مطبوعی برخوردارند. این شاخص تقریبا شبیه 

هاي شاخص ترجونگ است و نتایج بهتري نسبت به دیگر شاخص
و فروردین با  هاي اسفنددهد ولی چونکه ماهبیکر و اولگی نشان می

اقلیم واقعی منطقه همخوانی الزم ندارد بنابراین این شاخص بعد از 
 .گیردشاخص ترجونگ در مرتبه بعدي سازگاري قرار می

وضعیت سوز باد به این صورت است که، میزان دفع انرژي هر 
 830,19یک متر مربع سطح بدن در شب هنگام در بهمن ماه با 

کمترین مقدار است و در طی روز  278,1بیشترین و تیر ماه با 
بیشترین مقدار میباشند.  598,5کمترین و بهمن ماه با 17خرداد با 

ضریب خنک کنندگی ماهانه نیز در تیر ماه کمترین و در بهمن ماه 
بیشترین مقدار است و تقریبا با شرایط محیطی و اقلیمی شهر ایالم 

خص فشارعصبی همساز و مطابقت دارد. نتایج شاخص سوزباد از شا
بهتر و کاملتر است و نتایج آن به مانند شاخص ترجونگ در طول 

ماههاي سال با شرایط اقلیمی منطقه همخوانی الزم را داراست. در 
شاخص ترجونگ از پارامترهاي اقلیمی مختلف براي بیان وضعیت 
اسایشی استفاده بعمل آمده که درمقایسه با شاخص سوزباد که از 

کند، کامل و ارزیابی آسایش اقلیمی استفاده می دما و باد براي
 د.رسمناسبتر به نظر می

براساس شاخص ترجونگ منطقه مورد مطالعه بیشتر داراي 
شرایط بسیار خنک و خنک است و دو ماه سال هم نیز داراي 
شرایط بیوکلیمایی گرم میباشد. ضریب راحتی شب در ایالم 

ه پنج ماه از سال براساس شاخص ترجونگ به این صورت است ک
در شرایط بسیار خنک، سه ماه در شرایط سرد و بقیه ماههاي سال 
داراي شرایط بیوکلیمایی خنک هستند. براي ضریب راحتی روز 
پنج ماه از سال داراي شرایط بیوکلیمایی بسیار خنک و سه ماه 
داراي شرایط خنک و دو ماه هم شرایط داغ را در بر میگیرد. این 

ه بقیه شاخصها طیف مختلفی از وضعیت شاخص نسبت ب
بیوکلیمایی را در منطقه نشان میدهد که حاکی از این است که 
پارامترهاي اقلیمی بکاررفته در شاخص ترجونگ با وضعیت اقلیمی 

ایالم سازگارتر و مطابقت بشتري دارد. بنابراین مناسبترین  شهر
  .باشدها ترجونگ میشاخص درمیان دیگرشاخص

هاي زیست اقلیمی به کار رفته در ست آمده از شاخصنتایج بد
منطقه مورد مطالعه از شرایط بیوکلیمایی مطبوع تا نامطبوع مشاهده 

(تیر و مرداد) و سرد سال(آبان،  هاي گرمشود، به صورتی که ماهمی
آذر، دي، بهمن و اسفند) به دلیل شرایط بیوکلیمایی گرم تا بسیار 

حاکم بوده و ماههاي فروردین، خنک و سرد وضعیت نامطبوع 
اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر از شرایط مطبوع و مناسب 

) نتایج بدست آمده از 12برخوردار است، جدول شماره (
 د.دهشاخصهاي بیوکلیمایی مختلف براي شهر ایالم را نشان می

در این روشها، شاخص ترجونگ از لحاظ تعیین شرایط 
پارامترهاي مختلف در شاخص و  آسایش به دلیل استفاده از

ویژگیهاي منطقه مورد مطالعه از نتایج مناسبی برخوردار است و 
هاي سوز باد و فشار عصبی با توجه به ارزیابی و نتایج شاخص

هاي بدست آمده در رتبه بعدي قرارگرفته و مناسب هستند. شاخص
لی اولگی و بیکر با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه از سازگاري کام

 .برخوردار نیستند

اقلیمی براي شهر ایالم هاي بین پنج شاخص زیستنتایج مقایس
هاي دهد که، ماه) آورده شده، نشان می12که در جدول شماره (

ها شرایط آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردین در تمام شاخص
هاي اردیبهشت، بیوکلیمایی سرد و بسیار خنکی را دارا می باشد، ماه

مهر و خرداد داراي شرایط خنک و ماههاي تیر، مرداد و شهریور از 
 .باشندشرایط گرمی برخوردار می
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بنابراین با عنایت به خصوصیات اقلیمی شهر ایالم، روش 
ترجونگ، روشی مناسبی براي این منطقه بوده و می تواند در 

عمرانی و گردشگري موثر و تصمیمگیریها و برنامهریزیهاي 
کاربردي باشد. نتایج حاصل از این پژوهش براي رسیدن به چشم 
انداز روشن در اسکان بشر در مناطق جدید با در نظر گرفتن 
آسایش و توسعه سکونتگاهها با توجه به روند رو به رشد جمعیت 

 .میتواند مورد بهره برداري قرار گیرد

 
 گیرينتیجه

پایه شاخصهاي زیست اقلیمی با توجه به در این بررسی، بر 
ارتباط اقلیم در میزان راحتی و کنترل آسایش انسان به نقش 
سیستمهاي تنظیم حرارتی بدن در شرایط متفاوت اقلیمی این شهر 
اشاره شده است، زیرا ارزیابی آسایش و عدم آسایش فیزیولوژي 

نابراین انسان به عوامل و مشخصههاي اقلیمی و جوي بستگی دارد. ب
براي تعیین و ارزیابی ضریب آسایش، از روشهاي، بیکر، ترجونگ، 
اولگی، فشار عصبی وسوز باد استفاده شده است. در این ارزیابی 

) ایستگاه سینوپتیکی شهرایالم مورد 2008-1986آمار سالهاي (
تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس دادههاي موجود، نمودارها 

هر ایالم تهیه شده است. طیف بیوکلیماي شهر وجداول بیوکلیماي ش
ایالم در طول سال از نامطلوبترین نوع بیوکلیما یعنی بیوکلیماي گرم 
تا بیوکلیماي بسیارخنک وسرد مشاهده شده و اشکال متفاوتی را در 

  .برگرفته است

سوز باد و فشار عصبی با نتایجی شبیه ترجونگ در مرتبه بعدي 
ایط اقلیمی منطقه قرار دارند. نتایج مقایسه از لحاظ سازگاري با شر

اي بین پنج شاخص زیست اقلیمی براي شهر ایالم نشان میدهد که، 
ماههاي آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردین در تمام شاخصها 
شرایط بیوکلیمایی سرد و بسیار خنکی را دارا میباشند، ماههاي 

ماههاي تیر، مرداد  اردیبهشت، مهر و خرداد داراي شرایط خنک و
 .و شهریور از شرایط گرمی برخوردار میباشند

در مقایسه روشها میتوان اذعان داشت که روش ترجونگ با 
ویژگیهاي آب و هوایی منطقه مورد مطالعه از سازگاري و مطابقت 
بیشتري نسبت به دیگر شاخصهاي زیست اقلیمی برخوردار است. و 

یماي منطقه مورد مطالعه شاخصهاي با مشخص شدن وضعیت بیوکل
در طول ماههاي مختلف سال، براي برنامهریزیهاي مختلف که نوع 
زیست اقلیم انسانی درآن نقش داشته و ارزیابی شده (زمینههاي 
معماري، مسکن، جهانگردي، زمینههاي بهداشتی، پزشکی و مسائل 
مربوط به مکانیابی مناسب براي احداث واحدهاي حساس مانند 

ها، آسایشگاهها و تفرجگاهها) از نیروي باالیی میتواند بیمارستان
برخوردار باشد. در کل میتوان نتیجه گرفت که منطقه مورد مطالعه 

از شرایط بیوکلیمایی مختلفی شامل، شرایط سرد، خنک وگرم 
برخوردار است و در برنامهریزیهاي شهري و الگوهاي مساکن و 

قوله آسایش اقلیمی معماري در فضاهاي شهري در شهر ایالم م
بایستی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند رفاه و اسایش را 
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