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  آسايش حرارتي در ايرانآسايش حرارتي در ايران

  

 2عليرضا كربالئي درئي و 1دهزازهرا حجازي

  2/2/1394: ، تاريخ تاييد26/11/1393: تاريخ وصول

  

  چكيده

شود  ميزان فعاليت بدني  و آسايش حرارتي  با احساس رضايت و خشنودي  از دماي اطراف تعريف مي
گذار تأثيرپارامترهاي اساسي  ،لباس، عامل اقليمي مانند دماي هوا و سرعت حركت  هوا و رطوبت هوا

نامطلوب بودن  منجر به احساس شديد گرما و سرما در اكثر . در مطلوب بودن حرارت براي بشر هستند
ي  جريان هواي ناخواسته  و اختالف زياد  دما بين قسمت همچنين ممكن است به وسيله. شودافراد مي

  .باال و پايين بدن ايجاد شده باشد

  محاسبه گرديد و  مؤثربا استفاده از شاخص دماي ، آسايش حرارتي در كل ايران ،در اين بررسي

سال داده داشتند استفاده 15هايي كه باالتر از ايستگاهاز  ،لذا .ايستگاه كشور بررسي شد 139هاي داده
 در را مساحت بيشترين كه  شودمي ديده دسامبر و فبريه و ژانويه هايماه در تنها سرد يمحدوده. گرديد

 ،سپتامبر ماه در كه شودمي مشخص جدول اعداد به نگاهي با. گيردمي دربر  كشور سطح از ژانويه ماه
  در رتبه بعدي قرار  آسايش درصد 50 با مي ماه ،آن از بعد و آسايش درصد بيشترين ايران كشور

  ،خنك خيلي محدوده نظر از. گيردمي دربر را كشور كل از درصد 63 معادل سطحي كه گيرد،مي

 و گرم محدوده نظر از. دارد جوالي ماهمقدار را  كمترين و درصد 92 با دسامبر ماه را مقدار بيشترين
 ژوئن ماه گرم خيلي محدوده نظر از همچنين .است جوالي ماه مربوط به مقدار بيشترين ،بودن شرجي

  .باشدمي دارا را كشور در مساحت مقدار بيشترين

  .ايران رطوبت، ،مؤثرشاخص دماي  آسايش حرارتي، آسايش، :كليدواژگان
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  مقدمه

يك  غالب هواي از است عبارت و است انسان بر زندگي اثرگذار و مهم عوامل از يكي هوا، و آب
 چهار اقليم ديدگاه از انسان آسايش شرايط گيريشكل در. )1382عليجاني،( مدت دراز در منطقه

 آب عناصر اين بين در .باد و تابش ،دما، رطوبت :از عبارتند عناصر اين .دارند عمده نقش عنصر

 بيشتر دليل اين به و دارند انسان راحتي و سالمت در بيشتري تأثير  نسبي رطوبت و وهوايي، دما

 نقش هوا دماي ).1386،يمحمد(اند شده استوار عنصر دو اين بر انسان آسايش سنجش هايمدل

 صورت به حرارتي تبادل در هوا نسبي رطوبت .دارد جاييجابه شكل به حرارتي تبادل در ايعمده

 خواهد كمتر تبخير شكل به حرارتي تعادل باشد، نسبت ترمرطوب هوا چه هر .است مؤثر تبخير

 انجام تبخير صورت به حرارتي تبادل گونههيچ )درصد100 نسبي رطوبت( اشباع هواي در .بود

 كه است ذهني شرايطي حرارتي آسايش: اشري استاندارد تعريف در. )1382ليجاني،ع(شود نمي

 وابسته زير عوامل به حرارتي آسايش. كندمي بيان را محيط حرارتي شرايط از رضايت احساس

 رطوبت. 3شده؛  منتج و مؤثر دماهاي 2) متوسط تابش خشك، حباب دماي( تابش و دما. 1: است

: مانند ديگري محيطي شرايط .6پوشش و . 5 هوا؛ جريان هايگرداب وشدت سرعت. 4نسبي؛ 

 هوا دماي عمودي گراديان محيط، با فرد سازگاري فرد، سن ها،پنجره دماي سطوح، دماي

)1993،Ashrae.(  

  

  پيشينه تحقيق

 به جهان در حرارتي آسايش وضعيت  ارزيابي يزمينه در اي گسترده مطالعات اخير هايسال در

  .است رسيده انجام

 راحتي احساس روي بر وايي و آب عناصر تأثير مورد در را كاملي و جامع تحقيق )1972( فانگر

 معادله از مشتق انسان راحتي و آسايش كه گرفت قرار مبنا اين بر وي تحليل .داد انجام گرمايي

  هايكوشش اقليمي شرايط ارزيابي منظوربه. باشدمي وي محيط و انسان بدن حرارتي تراز

 از انرژي دفع پايه بر كه است باد سرما مدل هاروش اين از يكي .است گرفته صورت فراواني

 زيست مودارن 1968 سال در ترجونگ. شد ارائه سايبل پاول توسط 1945 سال در پوست

   ارزيابي نسبي رطوبت و خشك دماي پارامتر دو مبناي بر را آسايش شاخص كه را اقليمي
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 زيادي مقاالت و است گرفته قرار استفاده مورد امروزه زيادي هايشاخص. كندمي ارائه كندمي

 افراد آسايش مورد در اينكه بر عالوه هاشاخص اين. است شده نوشته هاشاخص اين اساس بر

 پيشنهاد را نموداري) 1973( الگي. دارد زيادي كاربرد هم توريسم جذب مورد در دارد كاربرد

 رطوبت و دما. بود شده روشن تفكيك به انسان آسايش در جوي هايپديده نقش آن در كه داد

 جدول در انسان، آسايش روي بر آنها مستقيم اثر جهت به كه بودند فاكتورهايي مهمترين نسبي

   .است شده تأكيد آنها بر الگي بيوكليماتيك

 را» اسپرينگز آليس« شهر اقليمي آسايش مؤثر، دماي شاخص از استفاده با نيز) 1967( هونام

 از شهر اين در سال گرم فصل از توجهي قابل قسمت كه كرد مشاهده و داد قرار مطالعه مورد

  . است نامساعد اقليمي آسايش لحاظ

 و دما عنصر دو با ارتباط در را مختلف اقليمي زيست شرايط و آسايش منطقه) 1976( گيوني
 متوسط ساختماني، نيازهاي و اقليمي زيست شرايط تعيين براي. نمود مشخص نسبي رطوبت

 در بيوكليماتيك آسايش بررسي در. گرفت قرار استفاده مورد نسبي رطوبت كمينه و دما بيشينه

 نتايج و پذيرفت صورت تركيه جنگلي شهري و روستايي شهري، منطقه سه در ارزروم شهر

 استفاده مورد حرارتي آسايش شاخص با بيشتري سازگاري جنگلي شهري مناطق كه داد نشان

 از حفاظت براي اطمينان قابل هاي شاخص تعيين منظور به بررسي در. )Toy, 2007( دارد

 نمودار اوانز، ماهاني، شاخص جمله از مختلف هاي شاخص نيجريه، در حرارتي فشارهاي

  ).Bogda 2003( نمود مقايسه باهم را مؤثر حرارت و اقليم زيست

 به انسان آسايش در جوي هايپديده نقش آن در كه داد پيشنهاد را نموداري) 1973( الگي

 اثر جهت به كه بودند فاكتورهايي مهمترين نسبي رطوبت و دما. بود شده روشن تفكيك

 است شده تأكيد آنها بر الگي بيوكليماتيك جدول در انسان، آسايش روي بر آنها مستقيم

  ).45: 1387 رازجويان،(

 دماي پارامتر دو مبناي بر را آسايش شاخص كه اقليمي زيست مودارن 1968 سال در ترجونگ

 استفاده مورد امروزه زيادي ايهشاخص. داد ارائه را كندمي ارزيابي  نسبي رطوبت و خشك

 گريشفلد هاروارد .است شده نوشته هاشاخص اين اساس بر زيادي مقاالت و است گرفته قرار

 خرد شرايط بيشينه از بهينه استفاده و كندمي اشاره ساختمان محل انتخاب به) 1979( سال در

 در را ساختمان استقرار جهت و باد تابش، عوامل وي. داند مي مفيد آسايش در را محلي اقليم
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 گرمايش براي خورشيد تابش از استفاده جهت هاييحلراه و داده توضيح داخلي فضاي كنترل

  ).1384پورخادم،(است   نموده ارايه ساختمان

در  عدل رتوان به كااز اولين كارهاي انجام شده در ايران مي، در ايران هم تحقيقاتي انجام شده
هاي حرارتي موجود در روش كوپن اشاره نمود وي با ايجاد تغييراتي در آستانه 1339سال 

  .ه نمودئشرايط اقليمي شهرهاي ايران را ارزيابي و براي اولين بار نقشه بيوكليماتيك ايران را ار

  آسايش هايمحدوده تجمعي تنش و مؤثر دماي هايشاخص از استفاده با )1387( محمودي

ژانويه،  هايماه كه داد نشان نتايج .است كرده محاسبه مريوان را شهرستان در گردشگري اقليمي
 و مي هايماه فقط ندارد و قرار اقليمي آسايش محدوده در مارس، آوريل، نوامبر، دسامبر ،فوريه
  .دارند قرار آسايش محدوده در دقيقاً اكتبر

 نتيجه اين به اللي شهر معماري در اقليمي عناصر تأثير بررسي با ،)1389( طاهري و پور صفايي

 غربيشرقي كشيدگي با جنوبيشمالي جهت ،هاساختمان قرارگيري جهت بهترين كه رسيدند

 بين گذاريفاصله و باشد حياط با همراه فشرده صورت به ساختمان معماري كه طوريبه است،

 بررسي با ،)1392( همكاران و زادهخراشادي. است ترمناسب متراكم و فشرده بافت هاساختمان

 شهريور، ارديبهشت، ماههاي در كه رسيدند نتيجه اين به زاهدان شهر در معماري و اقليم رابطه

 به نيازي كه است ايگونهبه مسكن با ارتباط در اقليمي شرايط اسفند و فروردين آبان، مهر،

 دي آذر، ماههاي در ولي. شودمي فراهم طبيعي صورتهب انسان آسايش و نيست گرمازا وسايل

 وسايل از استفاده نيز مرداد و تير خرداد، ماههاي در باالخره و گرمايشي وسايل به نياز بهمن و

  .شودمي احساس سرمايشي

 انجام شيراز وكيل بازار در  ppd و pmv هاي شاخص از استفاده با حرارتي آسايش بررسي در 

 و سرما تنش بدون فيزيولوژيك، تنش نظر از زمستان در حرارتي آسايش ،داد نشان نتايج كه شد
 شرايط اين از ،بازار كاربران از درصد15 و است برخوردار راحت درجه از حرارتي حساسيت

  ).1391: همكاران و نجفي( هستند ناراضي

 بيرقدار غالمي :شامل شده انجام راحتي و آسايش با رابطه در زيادي كارهاي ايران در طوركلي به

) 1390( پورديهيمي ،)1363( كسمايي ،)1384( مهدوي و قباديان ،)1367( رازجويان ،)1377(

 و) 1380(همكاران و زاده حجازي ،)1371( كاوياني ،)1381( معيني و عسگري ،)1384( پاينده
  .باشدغيره مي
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  تموقعي

 عرض درجه 40تا 25 مابين كيلومترمربع 1648195 معادل وسعتي با ايران پهناور سرزمين

 صورتبه هندسي، شكل لحاظ از ايران .است شده واقع شرقي طول درجه 63 تا 44و شمالي

 غربيشمال امتداد در آن بزرگ قطر .است مايل لوزي شبيه تقريباً و منظم نسبتاً ضلعي چهار يك
 اگر .است شده كشيده غربيجنوب ـ شرقيشمال جهت در ديگرش قطر و شرقيجنوبـ 

 قرار غربي مرطوب بادهاي ورود مسير در همچنين و بودمي بلند ارتفاعات فاقد ايران سرزمين

 در شودمي ديده مجاور هايسرزمين در آنچه اندك، مشابه تفاوت با خشكي شرايط گرفتنمي

  ).1382طالقاني، عاليي( يافتمي حاكميت ايران سرتاسر

 فراهم را شرقيشمال در پامير فالت با غربيشمال در آناتولي فالت طبيعي ارتباط فالت اين

 و متر 56 لوت دشت در آن نقطة ترينپست .است متر 1250حدود آن متوسط ارتفاع و ساخته
  .دارد ارتفاع متر 5671دماوند قله بر منطبق نقطةآن بلندترين

عمدتاً به سبب عرض . شودوهواي نواحي مختلف ايران ديده ميويژگي نسبتاً ثابتي كه در آب 
هاي متغير و اند و ويژگيهاي بزرگ آب شكل گرفتهجغرافيايي، ناهمواري و همسايگي با توده

عرض جغرافيايي از يك . هاي جوي استثبات آن بيشتر ناشي از چگونگي عملكرد سامانهبي
هاي جايي سامانهنسبت به محل استقرار و مسير جابه كننده موقعيت جغرافيايي ايرانسو، تعيين

اهميت عرض جغرافيايي در . كننده اندازه تابش دريافتي استهمديد و از سوي ديگر، تعيين
گيري اقليم ايران و مرزبندي نواحي اقليمي در ايران به دليل ارتباط آن با زاويه تابش  شكل

يكي از داليلي كه  . ر در ايام مختلف سال استخورشيد و در نتيجه مقدار تابش دريافتي كشو
نقش . اند همين استجنوب ايران استقرار يافته ترين نواحي ايران در كمربند ساحليگرم

باشد گيري نواحي گرمايي ايران صد برابر نقش عرض جغرافيايي ميارتفاعات در شكل
  ).1387مسعوديان، (
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 الزم اي، منطقه

 كه جاست اين

 ساختمان و انسان

 در را شناسياقليم

  

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا             

  مورد مطالعههاي سينوپتيك ايستگاه 139موقعيت : 1شكل

منطقه ريزي برنامه و عمراني امور جهت مختلف، مناطق هوايي

اين از و دارد ناپذيراجتناب ضرورتي مسكن طراحي براي

انسان برآسايش هوايي و آب عوامل تأثير. شود مي مطرح

اقليم علم جايگاه اخير دهه چند در كه است اقليم كاربردي

  .است نموده تر برجسته

   

26                 

شكل

  

  مباني نظري 

هوايي و آب وضعيت بررسي 

براي و است ضروري و

مطرح اقليمي طراحي موضوع

كاربردي هايجنبه از او مسكوني

برجسته ساختمان طراحان نزد
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  آسايش حرارتي 

 يك در حرارتي آسايش اصل در ،ندمؤثر حرارتي آسايش شدن فراهم در بسياري عوامل چه اگر

 احساس يدرباره مردم وقتي .است بسته اشحرارتي محيط با انسان تعادل چگونگي به محيط

 محيط به بدن از كه گرمايي انرژي ميزان يدرباره واقع در ،كنندمي اظهارنظر سردي و گرمي

  .نمايندمي قضاوت هوا كيفيت نيز و اندداده

 احساس .است آن كيفيت هوا و نسبي، جريان ها، دما، رطوبتقضاوت اين در اصلي عوامل

 سطح ميزان است؛ بسته لباس  ميزان و بدن فعاليت نوع به مشخص دمايي در گرمايي آسايش

 ورزش حال در كه افرادي به نسبت ،اندمطالعه مشغول نشسته حال در كه افراد براي الزم دماي

 احساس باشد، انسان زياد هوا در موجود رطوبت ميزان چنانچه. بود خواهد بيشتر هستند

 احساس بدن پوست و گلو ،هاچشم باشد كم بسيار رطوبت ميزان چنانچه و كندمي ناراحتي

  .آمد خواهد وجودبه محيط در ساكن تهيالكتريس و كنندمي ناراحتي

 در .كندمي ناراحتي ايجاد باال هواي جريان و است دلپذير بسيار ،خنك ها، نسيميتابستان در

نامطبوع،  بوي همراه ،بسته فضاهاي در  مانده هواي .دشومي ناراحتي سبب هوا جريان هازمستان
 فراهم مطبوعي احساس تازه هواي كه حالي آورد، درمي وجودبه نارضايتي و كالفگي احساس

  .است وابسته آن كنندهآلوده منابع و تازه هواي جاييهجاب ميزان به هوا كيفيت .كندمي

   تبديل بدن براي مفيد انرژي به را غذا اكسيژن، مصرف با انسان  بدن ساز و سوخت سيستم

 بدن خود مصرف به آن از بخشي كه گويند،مي  ساز و سوخت از حاصل را انرژي اين .كندمي

 توليد انرژي بيشتر روزانه هايفعاليت در. ...)و شي، تنفسيرگوا هايدستگاه تنظيم براي( رسدمي

  .شودمي تبديل حرارتي انرژي به بدن وسيله به شده

 ،هوا، رطوبت دماي :از عبارتند دارند مهمي تأثير گرمايي آسايش بر كه محيطي اصلي عامل چهار
 هواي كيفيت شد، اشاره اين از بيش طور كههمان .هوا  جريان سرعت و تشعشي متوسط دماي

  .گذاردمي تأثير داخلي وضعيت بر كه است عواملي از نيز داخلي

 دماي :مانند دهد نشان آسايش از را انسان ادارك كه شاخصي تهيه براي گوناگوني پژوهشگران

 .اندكرده فراواني هايتالشغيره،  و معادل نوين، دماي مؤثر ، دمايمؤثر ، دماي)كروي( گلوپ

 اين كل در يا اندشده حذف محيطي كليدي عوامل از بعضي يا هاشاخص اين از هريك در
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 عرضه نيز آسايش سطح بينيپيش براي يمعيارهاي اما .اندداشته عمل در اشكاالتي هاشاخص

  .)1390پورديهيمي،( انددادهقرار  پذيرش شايان را آنها پژوهشگران بيشتر كه شده

آسايش حرارتي شرايطي از ادراك است كه در آن، محيط پيرامون از لحاظ حرارتي رضايت 
آسايش و برقراري ي تاكنون راجع به  مسئله .)ASHRAE1 Standard ,2002( بخش باشد

، مهمترين آن(در رابطه با محيط پيرامونش چه در منابع خارجي  انسان تعادل حرارتي
Fanger,1970 (در . مطالب بسيار وسيعي ارايه شده است ،هاي داخليو چه در منابع و ترجمه

گذار بر شرايط آسايش حرارتي و همچنين  تأثيراينجا سعي بر آن است كه مهمترين عوامل 
است به  )1380(قيابكلو، ي آسايش كه برگرفته از مقاله هاي تخمين و تعيين محدودهروش

آسايش حرارتي  با احساس رضايت و خشنودي از دماي  .است شدهصورت مختصر ارايه 
و لباس، عامل اقليمي مانند دماي هوا و سرعت  ميزان فعاليت بدني .شوداطراف تعريف مي

بودن حرارت براي بشر گذار در مطلوبتأثيرترهاي اساسي پارام ،حركت هوا و رطوبت هوا
همچنين . شودنامطلوب بودن منجر به احساس شديد گرما و سرما در اكثر افراد مي. هستند

ي جريان هواي ناخواسته و اختالف زياد دما بين قسمت باال و پايين بدن ممكن است به وسيله
  .ايجاد شده باشد

  

2مؤثر دماي شاخص
   

قرار دارد و با كمك اين دو پارامتر امكان  مبناي اين روش نيز بر استفاده از دماي هوا و رطوبت
  رابطه زير محاسبه  با استفاده از مؤثردماي . شودآسايش اقليمي فراهم مي بررسي وضعيت

 :شودمي

ET = T − 0.4(T − 10)(1 −
��

���
)   

  :كه در آن

• : Tگرادسانتي درجه برحسب هوا دماي   

• : RH ؛و درصد برحسب نسبي رطوبت  

                                                 
1. American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers 
2. Temperature effective 

 ):1(رابطه 
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• : ET است مؤثر دماي                       

 مؤثر دماي شاخص اساس بر انسان آسايش: 1جدول

 ET ضريب حرارتي

 <30 بسيار گرم

 5/27  تا  30 شرجي

 6/25تا   5/27 خيلي گرم

 2/22   تا  6/25 گرم

 8/17   تا  2/22 آسايش

  5/15   تا  8/17 خنك

 67/1   تا  5/15 خيلي خنك

 67/1   تا     - 10 سرد

 - 10   تا    - 20 خيلي سرد

 >    - 20 بسيار سرد

  1386محمدي، : مأخذ                 

 
  هاي آسايش حرارتيارزيابي شاخص

  شاخص دماي مؤثر

با توجه به شاخص مورد استفاده  .دهدحرارتي سه ماه زمستان را نشان مي آسايش) 2(شكل 
محدوده سرد در  ،هاي ژانويه و فبريهدر ماه. شودايران در فصل زمستان به چهار طبقه تقسيم مي

در هر سه ماه بيشترين مناطق ايران را محدوده خيلي خنك . شودبلندترين ارتفاعات ديده مي
در . شوددر دو ماه ژانويه و فبريه محدوده خنك در مناطق جنوبي كشور ايران ديده مي ،فراگرفته

 را عمان درياي هايكرانه و خنك خيلي مناطق را كشور شمالي اواخر زمستان در ماه مارس نيمه

 82 با ژانويه ماه در خنك خيلي محدوده بيشترين مساحت نظر از .گيردمي فرا آسايش محدوده

. دهدمي تشكيل را كشور مساحت از درصد 2/0 با آسايش محدوده را محدوده كمترين و درصد

 كمترين و درصد 86 مقدار با خنك خيلي را محدوده بيشترين مساحت نظر از فبريه ماه در

 با مارس ماه در. دهدمي تشكيل كشور مساحت از درصد 6/1 مقدار با آسايش را محدوده

 درصد79 به محدوده اين و گذاردمي كاهش روبه خنك خيلي محدوده بهار فصل شدن نزديك

  .رسدمي كشور مساحت از درصد 9 مقدار به و يافته افزايش آسايش محدوده و رسدمي
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 در كهطوريبه گيرد،مي قرار بهتري شرايط در حرارتي آسايش نظر از ايران بهار فصل در

 عمان درياي يكرانه در  ماه اين در .شودمي تقسيم طبقه 4 به حرارتي آسايش آوريل، ماه

 لوت دشت از غير به كشور شمالي نيمه و خزر هاي دريايكرانه در و گرم خيلي محدوده

 بيشترين كشور، مساحت از درصد 47 با محدوده اين .گيردمي فرا خنك خيلي محدوده

 نواري صورتبه عمان درياي هايكرانه از شدن دور با .دهدمي اختصاص خودبه را مقدار

 قرار آسايش محدوده در بلوچستان و سيستان و بوشهر خوزستان، مناطق شرق به غرب از

 تقسيم طبقه 6 به حرارتي آسايش ژوئن، و مي ماه يعني بهار فصل اواسط در .گيرندمي

 و دهدمي تشكيل را مقدار بيشترين درصد 9/49 مقدار با آسايش محدوده .شوندمي
 كه كشور مساحت از درصد 3/0 با عمان درياي يكرانه در شرجي نواحي مقدار كمترين

 آسايش را محدوده بيشترين ژوئن ماه بهار فصل اواخر در .شودمي تشكيل باشدمي ناچيز

. است كشور مساحت از درصد 2/0 مقدار با خنك خيلي محدوده كمترين و درصد 46 با

   قرار گرم محدوده در لوت دشت و كوير دشت مانند مناطقي ماه اين در طوركلي،به

 به گيردمي دربر را عمان درياي هايكرانه از بيشتري نواحي شرجي محدوده و گيردمي

  ).3 شكل( برندمي سر به ژوئن ماه در شرجي شرايط در درصد 34/8 كه طوري
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  مؤثربهار شاخص دماي  ماه سه: 3شكل
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ماه تابستان در ايران  مشخص شد كه محدوده آسايش در  در بررسي آسايش حرارتي سه
باشد و ها ميها و ناهمواريدو ماه اول يعني جوالي و آگوست منطبق بر رشته كوه

در ماه جوالي محدوده . داشته باشد تأثيراحتمال دارد كه عواملي ديگري در اين شرايط 
از مساحت كشور را  كمترين درصد 12/0بيشترين و محدوده خنك با  1/53گرم با 

در اين ماه محدوده شرجي به بيشترين مقدار خود در طول سال يعني . دهدتشكيل مي
درصد از مساحت كشور را  2/12ي بعدي ماه آگوست با مقدار درصد و در رتبه 2/14

ي كرانه. باشددر ماه جوالي نواحي بسيار گرم منطبق بر تنگه هرمز مي. دهدتشكيل مي
هاي تر و گسترش در راستاي مداري، نسبت به كرانهه دليل عرض پاييندرياي عمان ب

  هاي درياي عمان كرانه. تر برخوردار استتر و يكدستفارس از اقليمي گرمخليج

در ماه ). 1387مسعوديان،(رود شمار ميي اقليمي ايران بهترين پارهترين و مرطوبگرم
درصد و كمترين مقدار را محدوده خيلي  6/42آگوست بيشترين مقدار محدوده گرم با 

در ماه سپتامبر محدوده . شوددرصد از مساحت كشور تشكيل مي 12/0خنك با مقدار 
درصد از مساحت  4/0درصد بيشترين مقدار و محدوده خيلي خنك با  63آسايش با 

نظر ها تنها ماه كه از در بين تمامي ماه). 4شكل(دهد كشوركمترين مقدار را تشكيل مي
  .باشدآسايش بيشترين مقدار را دارا است ماه سپتامبر مي
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در ماه اكتبر بيشترين . كنددر فصل پاييز شرايط آسايش حرارتي ميل به خنكي پيدا مي
درصد از  7/0با  درصد و كمترين محدوده را خيلي گرم 6/37محدوده را آسايش با 
يكي از عواملي كه احتمال دارد باعث شرايط خيلي خنك در . گيردمساحت كشور دربرمي

ي مهر تا ميانه اين سامانه از ميانه. شمال شرق ايران شده باشد پرفشار سيبري است
سبب گستردگي زياد از بازيگران اصلي اقليم اوراسيا در فروردين بر آسيا حاكم است و به

توان ها نميدر اين ماه از نقش ناهمواري). 1387مسعوديان، (باشد رد سال مينيمه س
درصد و  12/60در ماه نوامبر بيشترين محدوده را خيلي خنك با . پوشي نمودچشم

در اين ماه با . دهددرصد از مساحت كشور را تشكيل مي 25/0كمترين محدوده را گرم با 
نشيني كرده و راه را براي هاي پايين عقبعرض توجه به اين كه پرفشار جنب حاره به

اكثر نواحي ايران در محدوده خيلي خنك قرار . بادهاي غربي به سمت ايران  باز نموده
در ماه دسامبر هم . دارد، و تنها در نواحي جنوبي كشور محدوده آسايش وجود دارد

  ).5شكل (گيرد  درصد از مساحت كشور را دربر مي 91محدوده خيلي خنك 
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 بنديجمع

  هاي آسايش حرارتي براي ماههاي مختلف سال بدست آمده كه نتايج به شرح زير محدوده

  :باشدمي

شود كه بيشترين مساحت هاي ژانويه و فبريه و دسامبر ديده ميي سرد تنها در ماهمحدوده –
 . گيردژانويه از سطح كشور دربر ميرا در ماه 

درصد آسايش،  50در ماه سپتامبر كشور ايران بيشترين درصد آسايش و بعد از آن ماه مي با  –
  . گيرددرصد از كل كشور را دربر مي 63در رتبه دوم قرار دارد كه سطحي معادل 

ترين محدوده درصد و كم 92از نظر محدوده خيلي خنك بيشترين محدوده را ماه دسامبر با  –
  . گيردرا ماه جوالي از مساحت كشور دربر مي

  . را ماه جوالي در سطح كشور دارد محدودهاز نظر محدوده گرم و شرجي بودن بيشترين  –

 .ر كشور دارا استرا د محدودهاز نظر محدوده خيلي گرم، ماه ژوئن بيشترين  –

  

  دماي مؤثرهاي آسايش حرارتي با شاخص هاي محدودهدرصد مساحت: 2جدول

 هاي ضرايب حرارتيمحدوده

بسيار  فصل ماه

 گرم
  شرجي

خيلي 

  گرم
  خنك  آسايش  گرم

خيلي 

  خنك
  سرد

خيلي 

  سرد

بسيار 

  سرد

  ژانويه  -   -   14  82  3٫4  0٫21  -   -   -   - 

  فبريه  -   -   6٫4  86  5٫6  1٫6  -   -   -   -   زمستان

 مارس  -   -   -  79 11 9  -   -   -   - 

 آوريل  -   -   -  48 24 22 6٫3  -   -   - 

 مي  -   -   -  12 16 50 16 6 0٫4  -   بهار

 ژوئن  -   -   -  0٫2 2٫2 46 34 9٫6 8٫3 - 

 واليج  -   -   -  0٫1 0٫1 22 53 9٫2 14 1٫4

 آگوست  -   -   -  0٫2 0٫1 37 43 7 12 0٫8  تابستان

 سپتامبر  -   -   -  0٫4 12 63 13 8٫5 2٫4 - 

 اكتبر  -   -   -  17 33 38 11 0٫7 -  - 

 نوامبر  -   -   -  80 8٫6 11 0٫3 -  -  -   پاييز

 دسامبر  -   -  1٫3 92 4٫5 2٫2 -  -  -  - 
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