399 -323  صفحه،8931  فصل بهار، شماره اول، دوره چهارم،مطالعات علوم محیط زیست

بررسي آسایﺶ اﻗلیمي و ارتباط آن با شاخصهاي فیزیولوژیك انسان
) استان سیستان و بلوچستان:(مورد
 امینه حرداني، 2 سید محمد حسیني،* 8 عبدالرضا کاشکي

9

 دانشگاه حکيم سبزواري، دانشکده جغرافيا و علوم محيطي، گروه اقليمشناسي-1
 دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه اقليمشناسي-2
 دانشگاه حکيم سبزواري، دانشکده جغرافيا و علوم محيطي، گروه اقليمشناسي-3
r.kashki@yahoo.com :* ايميل نويسنده مسئول

3391/3/33 :تاريخ پذيرش

3391/32/33 :تاريخ دريافت

چکیده
 طراحي و رعايت اصول معماري به سبب تأمين آسايش حرارتي گردشگران و سالممت آنهالا از اهميالت ويال هاي، مبحث آسايش اقليمي،امروزه
 از دادههالاي، لذا پ وهش حاضر به واكاوي آسايش اقليمي و معماري همساز با آن در سيستان و بلوچستان پرداخت و بدين منظور.برخوردار است
 زابل و كنالار كاله داراي آمالار بلندمالدت و مشالتر بودنالد، چابهار، ايرانشهر، ايستگاه همديد در اين استان شامل ايستگاههاي زاهدان5 روزانه
 رطوبالت نسالبي بالر، دماي هوا، سرعت باد، حداقل دما، حداكثر دما، حداقل رطوبت نسبي، اين دادهها شامل حداكثر رطوبت نسبي.استفاده گرديد
 از شاخصهاي اقليم معماري گيوني و شاخصهاي فيزيولوژي انسالان در نالرمافالزار، براي انجام اين هدف.حسب درصد و فشار بخار هوا هستند
 نتايج حاصل از جدول زيست اقليمي ساختماني حاكي از اين است كه در شهرهاي ايرانشهر و. بهره گرفته شدPET وPMV ريمن به نامهاي
- زابل و كنار آن هم در ساعات به خصوصي از شبانه، شرايط آسايش اقليمي برقرار نبوده است و در چابهار،زاهدان در هيچ يک از ماههاي سال
، مارس، فوريه، ماههاي ژانويه،  به صورت مشترPET  وPMV  همچنين نتايج نشان داد كه در شاخصهاي.روز شرايط آسايشي برقرار است
 تنها، نو امبر و دسامبر در طول روز داراي پهنه هاي آسايشي مناسبي براي گردشگري بودند و براي اين دو شاخص در طي شب، اكتبر، مي،آوريل
. جوالي و آگوست عوامل آسايش و راحتي انسان مهيا ميباشد، ژوئن،ماه هاي مي
کلمات کلیدي
" "سيستان و بلوچستان،" "نرمافزار ريمن،"" شاخص فيزيولوژي، " "شاخص گيوني،"" آسايش اقليمي
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Abstract
Nowadays, the theme of climatic comfort, designing and observance of architectural principles due to
the provision of thermal comfort for tourists and their health is of special importance. Therefore, the
present study was carried out to evaluate the climatic comfort of its architecture in Sistan and
Balouchestan. For this purpose, were used daily data from five synoptic stations in this province
including Zahedan, Iranshahr, Chabahar, Zabul, and Konarak. These data include the maximum
relative humidity, minimum relative humidity, maximum temperature, minimum temperature, wind
speed, air temperature, and relative humidity in percentage and air vapor pressure. In order to achieve
this goal, used from the climate and human physiological indices in the RayMan software that called
PMV and PET. The results of the structural bioclimatic table indicate that in any months of the year,
no climatic conditions have been established in the cities of Iranshahr and Zahedan. And in Chabahar,
Zabul and Konarak there are comfortable conditions around the clock during special hours. Also, the
results showed that in the PMV and PET indicators in common, the months of January, February,
March, April, May, October, November and December throughout the day had good comfort zones
for tourism and for these two indicators during the night, only the months of May, June, July and
August comfort of the human are provided.
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آنها نقش مهمي در پايداري ساختمان دارند( .)Iso, 2005بشر
همواره نسبت به آب و هوا و تاثير اقليم بر روي رفاه و سممت
انسان آگاه بوده است .در دو هزار و پانصد سال قبل ،بقراط تفاوت
هاي منطقه اي در اقليم و رابطه آن با وضعيت سممتي را
توصيف كرد .درد مفاصل در زمستان بيشتر مي شود ،اما در
تابستان موج هاي گرمايي اين بيماري را تضعيف كرده و از بين
مي برد .عموه بر فعاليت ،نوع لباس نيز ميتواند عامل كاهش
دهنده قدرت سرمايشي باشد؛ زيرا لباس ،گرماي بدن را حبس
كرده و از دست رفتن آسان گرما را از بدن ناممکن مي سازد.
عوامل گفته شده مانند تبخير تابش و وزش ،به نوع لباس (نوع و
مقدار) بستگي دارد(حيدري .)3313 ،به طور كلي طبق تعريف،
شرايط آسايش حرارتي ،محدوده اي است از دما و رطوبت كه در
آن ساز و كالار تنظاليم حالرارت بالدن در حالداقل فعاليت
باشد( .)Givoni, 1976لذا تعيين محدوده آسايش حرارتي بر
محاسبات حرارتي ساختمان ،اندازه دستگاههاي حرارتي و
برودتي ،ضخامت عايق و جنس مصالح و به طور كلي بر ميزان
مصرف و اتمف انرژي تأثير مستقيم دارد و با توجه به اينکه
افالراد در شرايط اقليمي يکسان احساس آسايش دمايي مشابهي
دارند ،الزم است كه بالراي هالر منطقه اقليمي ،محدوده آسايش
حرارتي به طور دقيق مشخص شود( & Fishman
 .)Pimbert, 1979در سال هاي اخير به دليل رشد سريع
شهرها و تخليه روستاها ،بخش ساختمان و ساخت و سازهاي
انبوه در اين شهرها به مشکل بحراني تبديل شده است .اين
مشکمت عمدتا به دليل تغييرات در شيوه زندگي ،افزايش
وابستگي به انرژي مصنوعي و همچنين مسائل مرتبط با سممت
است(.)Brager & Dear, 1998
در زمينه آسايش اقليمي و ارتباط آن با شرايط فيزيولوژيک
انسان پ وهشاي متعددي انجام شده است كه به اختصار به چند
مورد اشاره ميشود .در پ وهشي كه از سال  3919تا سال 3999
انجام شد ،شاخصي  6طبقه اي براي ارزيابي شرايط زيست
اقليمي شهرها و فراواني سوانح ناشي از استرس حرارتي يا
ناراحتي هاي ناشي از سرما ،تهيه شده است .بيکر نيز بر مبناي
ميزان استرس گرمايي و سرمايي يک ارزيابي از تفرجگاه هاي با
اقليم مديترانه اي ،انجام داده است(.)Beacker, 2000
همچنين با مطالعه  31ايستگاه از كشور كانادا توانمندي شاخص
اقليم توريستي را در تعيين اقليمي بر صنعت توريسم كانادا
بررسي نمودند( .)Scott & McBoyl, 2001در پ وهشي
ديگر نيز به تعيين آسايش زيست اقليم در مسير ارض روم
(تركيه) با استفاده از سامانه اطمعات جغرافيايي با استفاده از آمار
هواشناسي  9ايستگاه در فصل تابستان به اين نتيجه دست يافتند

 -8مقدمه
امروزه گردشگري روستايي به مثابه يکي از مردميترين و
ارزانترين اشکال صنعت گردشگري ،عموه بر رشد اقتصادي و
تنوع فعاليتهاي روستايي ،سبب جذب مازاد نيروي انساني ،ايجاد
اشتغال و درآمدزايي براي ساكنين روستاها ميشود .اين در حالي
است كه رغبت به گردشگري روستايي تابع شناسايي شرايط
آسايش اقليمي براي گردشگران است .بنابراين آب و هوا و
گردشگري به عنوان اجزاي اصلي يک سيستم به صورتهاي
مختلف بر يکديگر تأثير گذاشته و در تعامل با يکديگر بحث
جديدي را با عنوان اقليمشناسي توريسم مطرح ميكنند(محمدي،
 .)3315چرا كه اقليم و گردشگري وابستگي زيادي به يکديگر
دارند ،به گونهاي كه دارا بودن شرايط مطلوب اقليمي جزء مزيت-
ها و توانهاي بالقوه براي گردشگري روستايي محسوب ميشود
و اغلب مسافران و گردشگران در انتخاب زمان و مکان سفر به
شرايط آب و هوايي توجه ميكنند(اسماعيلي و همکاران.)3399 ،
تا ضمن بازديد از مناطق بکر روستاها و استقرار در خانه بومهاي
روستايي با خاطرهاي مطلوب مطابق با شرايط طبيعي و
فيزيولوژي انسان به مبدأ برگردند .لذا قرارگيري اين خانه بوم ها
و ساختمانهاي موجود بايد به گونهاي باشد كه بيشترين بازدهي
را براي گردشگران و كمترين هدررفت انرژي را براي ساكنين به
همراه داشته باشد .امروزه اغلب شکلهايي كه براي ساختمانها
استفاده ميشود ،از نظر ايجاد شرايط درون ساختمانها كارايي
الزم را ندارند .لذا چنانچه در برنامهريزي زمين دقت الزم اعمال
گردد ،حتي در اقليمهاي نامساعد  -مانند استان سيستان و
بلوچستان  -مي توان از طريق جهت بهينه سازه و شکل
ساختمان و محيط خارجي نزديک ساختمان ،مصرف انرژي را
پايين نگه داشت تا هزينه براي مالک ساختمانها و گردشگران
روستايي و شهري به حداقل برسد(بحريني و كريمي)3313 ،
آسايش حرارتي نقش اساسي در توسعه صنعت گردشگري به وي ه
گردشگري روستايي دارد كه ابتدا توسط انجمن مهندسين
گرمايش ،سرمايش و تهويه مطبوع( )Ashera, 2004بدين
گونه تعريف شده است :شرايط ذهني كه بيانگر رضايت از حرارت
محيط زندگي است .به عبارتي ديگر ،آسايش حرارتي شرايط
دمايي است كه مورد قبول  19درصد از افراد نشسته و يا در حال
انجام كار سبک ميباشد .اين شرايط دمايي براي فصل تابستان
بين  23الي  21درجه سانتي گراد و براي فصل زمستان بين 29
الي  25درجه سانتي گراد توصيه شده است .استانداردهاي آسايش
حرارتي(مانند استانداردهاي بين المللي) تعيين كننده مصرف
انرژي در سيستم هاي زيست محيطي ساختمان دارند ،بنابراين
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هاي كرمان ،هرمزگان و خراسان جنوبي مجاورت دارد .شکل ،3
موقعيت منطقه مورد بررسي و ايستگاهها را نشان مي دهد.

كه عامل توپوگرافي در اين منطقه يکي از عوامل موثر بوده و
منطقه جنوب كوه مسيت در اين فصل خارج از محدوده آسايش
است( .)Zengin et al, 2009آسايش در فضاي باز را با
استفاده از شاخصهاي ريمن مورد بررسي قرار دادند و نتايج
نشان داد تغيير محيط زيست بر سممتي و آسايش افراد تاثير مي
گذارد و راحتي در يک فضاي باز تحت تاثير عوامل زيادي
است).(Deb & Ramachandran, 2010
در ايران نيز؛ رازجويان( ،)3361بر اين باور است كه پنج عامل
اقليمي دما ،رطوبت ،فشار بخار آب ،سرعت باد و تابش از جداره
هاي داخلي در تعيين محالدوده آسالايش حرارتي مورد توجه مي
باشند و ساير عوامل از جمله نوع فعاليت ،پوشش ،سن و جنس
افراد به دليل اينکه قابل كنترل نيستند ،ثابالت فرض ميشوند.
زينالي و همکاران( ،)3319با پهنه بندي اقليم آسايش گردشگري
استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص ريمن راهکارهاي
الزم براي استفاده ي بهينه از پتانسيل هاي توريستي اين استان
در فصول بهار و تابستان را ارائه نمودند ،نتايج نشان مي دهد كه
در اكثر ايستگاه هاي استان ،ماههاي ژوئن و سﭙتامبر از اقليم
مناسبي برخوردارند .باعقيده و همکاران( ،)3393براي تعيين زمان
مناسب گردشگري در شهر اصفهان از شاخص هاي زيست
اقليمي به كار رفته در مدل ريمن استفاده كردند و معتقدند با
توجه به نتايج دو شاخص به كار رفته در ريمن ،روزهاي  3تا 31
فروردين و  29مهر تا  6آبان بهترين بازه زماني براي حضور
گردشگران در اصفهان است اما بر اساس خروجي هاي شاخص
هر چند كه دوره آسايش اقليمي منطبق بر همين ماه هاست ولي
تنش هاي گرمايي طوالني مدت بر منطقه حاكم است كه نمي
تواند با واقعيت اقليمي سازگار باشد.

شکل  -8موﻗعیت جغرافیایي منطقه مورد بررسي

 روششناسي تحقیق

براي انجام پ وهش حاضر از آمار حداكثر رطوبت نسالبي ،حالداقل
رطوبت نسبي ،حداكثر دما ،حداقل دما ،سرعت بالاد ،دمالاي هالوا،
رطوبت نسبي بر حسب درصد و فشار بخار هوا طالي دوره آمالاري
( )3915-293۶مربوط به  5ايسالتگاه همديالد اسالتان سيسالتان و
بلوچستان(چابهار ،ايرانشهر ،كنار  ،زابل و زاهدان) كه داراي آمار
مشتر و بلند مدت بودند استفاده شد و شاخص زيسالت اقليمالي
گيوني به عنوان معيار آسايش اقليمي و شالاخصهالاي نالرمافالزار
ريمن به نامهاي  PMVو PETمحاسبه گرديد و در نهايالت از
طريق سيستم اطمعات جغرافيايي( )GISنقشههاي پهنالهبنالدي
ترسيم گرديد .جدول شماره  ،3مشخصالات ايسالتگاه هالاي مالورد
بررسي و دوره آماري ايستگاهها را نشان مي دهد.
جدول  -8مشخصات ایستگاههاي مورد بررسي

 -2روش انجام پژوهﺶ
 محدوده مورد مطالعه

از آنجا كه  6۶/6درصد از وسعت اراضي ايران به مساحت
 39۶6۶۶6كيلومتر مربع در اقليم هاي خشک و فراخشک كشور
واقع شده است(دفتر تثبيت شن و بيابان زدائي ،)331۶ ،بنابراين
تعيين محدوده آسايش حرارتي به سبب بهرهگيري از توانهاي
گردشگري بيابان در اين اقليم در اولويت قرار گرفت و در اين
ميان ،استان سيستان و بلوچستان با وسعتي بيش از  313هزار
كيلومترمربع در محدوده  22/5۶و  21/33عرض شمالي و
 51/۶9و  63/36طول شرقي در جنوب شرق ايران واقع شده
است و با كشورهاي پاكستان و افغانستان مرز بين المللي و استان

ايستگاه

طول
جغرافيايي

عرض
جغرافيايي

ارتفاع
(متر)

بازه
اماري

زاهدان

23/94

46/11

8936

8311-2689

چابهار

21/21

46/48

1

8311-2689

کنارک

21/99

46/99

82

8311-2661

زابل

98/69

48/91

931/2

8311-2689

ایرانشهر

23/2

46/3

138/8

8311-2689

 شاخص گیوني:

گيونى در سال  3969نمودار زيست اقليمي را ارائاله داد ،در ايالن
نمودار منطقه آسايش انسانى را به طور دقيق در رابطاله بالا دمالا و
رطوبت نشان داد و سالودمند عناصالر مختلالف سالاختمانى را در
تنظيم شرايط حرارتى داخل ساختمان تعيين نمود .بالا اسالتفاده از
اين نمودار مي توان به وي گي هاي اقليمي منطقه و وي گيهايي
كه يک ساختمان بايد داشته باشد تا هواي داخلي آن تحت تالاثير
شرايط اقليمي در منطقه آسايش قالرار گيالرد پالي بالرد .جالدول،2
ميزان كارآئى ساختمان در تنظيم حرارت داخلي و ايجاد آسالايش
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تجديدنظرشده ،محالدود كالارآئى مصالالح سالاختمان سالنگين نيالز
اصمح شده است .مرز نهائى استفاده از مصالح ساختمانى سنگين
در رطوبت ها نسالبى بالين  39تالا  39درصالد حالدود  36درجاله
سيلسيوس در نظر گرفته شده است در حالى كه در نمودار قالديمى
اين مرز در رطوبت ها ذكر شده  39و  32/5درجه پيشنهاد شده
بالالود .بنالالابراين بالالا انتقالالال شالالرايط حرارتالالى مفالالروض مالالىتالالوان
مناسب ترين سيستم ساختمانى يالا مکالانيکى الزم جهالت تنظاليم
فضاها داخلى ساختمان در آن شرايط را تعيين نمود.
 شاخص هاي فیزیولوژي انسان(:)PMV, PET
نرم افزار ريمن شامل دو شالاخص ( )PMVمتوسالط نظرسالنجي
پيش بيني شده و ( )PETدماي معادل فيزيولوژي از مهمترين
شاخصهاي دما  -فيزيولوژي محسوب مالي شالوند و در مطالعات
مربوط به تعيين زمان مناسب بالراي توسالعه گردشالگري كالاربرد
وسيعي دارنالد .هر كدام از دو شاخص  PMV, PETاز طريالق
روابط زير قابل محاسبه است(ذوالفقاري:)3316،
شاخص :PMV
)PMV= (0.303 - e 0.036M + 0.028)[(M-W
]-H - Ec- Crec -Erec
رابطه 3
E=3.05×10-3 (256 tsk -3373 -Pa) + Esw
رابطه 2
c=3.05×10-3 [5733 – 6.99 × (M-W) - Pa] +
)0.42 (M-W -58.15
رابطه 3
)Crec = 0.0014 M (34-Ta
رابطه ۶
)Erec= 1.72 × 10-5 M (5867 – P
رابطه 5
 :Hمستقيما قابل اندازه گيري بوده و از طريق رابطالالالالاله شماره 2
قابل محاسبه است.
H=Kcl = tsk - tcl / Ic
رابطه 6
در معالالادالت فالالوق :Crec :تبالالادل حالالرارت همرفتالالي تعالالرق

را نشان مىدهدكه اساس آن جدول سايکرومتريک است .منطقاله
آسايش انسان در رابطه با دو عنصر اقليمي دما و رطوبت هوا بر
اساس دماي خشک ،دماي مرطوب ،رطوبت نسبي و فشالار بخالار
مشخص شده است .نمودار زيست اقليمي گيوني خصوصيات يک
ساختمان هماهنگ با اقليم مورد نظر را تعيين مي كند.
جدول  -2میزان کارایي ساختمان در تنظیم حرارت داخل
ساختمان

پدیده هاي موثر در
احساس آسایﺶ

میزان کارایي ساختمان

اشعه خورشیدي جذب شده

 81تا  % 36اشعه به دیوار

توسط خورشید

اصابت کرده

اشعه خورشیدي داخل شده
از پنجره

 86تا  %36اشعه خورشید

دامنه نوسان دماي داخل

 86تا  %81دامنه نوسان خارج

ساختمان

ساختمان

بیشترین دماي داخل

 86تا  +86درجه بیشترین

ساختمان

دماي خارج

کمترین دماي داخل ساختمان
دماي سطح داخلي دیوارها
سرعت متوسط هواي اتاق با
پنجره هاي باز
سرعت واﻗعي باد در هر نقطه
معین
فشار بخار آب داخل

 6تا  +3درجه کمترین دماي
خارج
 -1تا  +96درجه متفاوت با دما
بیشترین و کمترین
 81تا  %46سرعت باد محوطه
 86تا  %82سرعت باد محوطه
 6تا  36میلي متر بیﺶ از
فشار بخار آب

در اين روش تغييرات روزانه شرايط حرارتي هواي محل مورد نظر
به صورت خطوطي بر نمودار انتقال مي يابند .نقاط انتهالايي ايالن
خطوط حدود نهايي شرايط هواي محل مورد نظالر را در ماههالاي
مختلف سال نشان مي دهند .موقعيت هالر يالک از ايالن نقالاط در
نمودار تعيين كننده مناسب ترين نحوه كنترل شرايط هواي داخل
ساختمان است(كسمايي .)3369 ،در محدوده هاي سالردتر از حالد
پايين آسايش و گرمتر از حد باالي آسايش ،نيالز محالدوده هالايي
مشخص شده است كه نشان دهنده حدود عملکرد اجزا و عناصالر
مختلف ساختمان در گسترش منطقه آسالايش در ايالن دو سالمت
مى باشد .در سال  3913گيونى و همکارش ميلين ،اصالمحاتى در
ميزان كارآئى ساختمان در تنظيم حرارت داخل سالاختمان انجالام
دادند كه در آن حدود استفاده از سيستم ها خورشاليد فعالال و
غيرفعال و همچنين يکى از روش ها طبيعالى كنتالرل فضالاها
داخلى ساختمان در فصل گرم را باله نمالودار افزودنالد .در نمالودار

(

)w/؛  :Ereتبالالادل حالالرارت تبخيالالري تعالالرق (

 :Eswتلفات حالرارت تبخيالري تعالرق (
لباس به طالور متوسالط بالراي تمالام بالدن (

)w/؛

)w/؛  :Iclتالابش
)w/؛  :Mنالر

سوخت وساز بدن( )w/؛  :Tclدمالاي سالطح لبالاس (درجاله
سانتي گراد)؛  :Tskدماي متوسط پوست (درجاله سالانتي گالراد)؛
 :Wنيروي مکانيکي موثر (

)w/؛  :eتبادل حرارتي تبخيري

در سطح پوست ( )w/؛  :Paرطوبت و فشار بخار جزئي هالوا
(پاسکال)؛  :Taدماي هالوا باله درجاله سالانتي گالراد؛  :Hتلفالات
حرارت خشک به صورت همرفالت ،هالدايت و تالابش (
شکل  .2تعادل گرمايي بدن انسان را نشان مي دهد.
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بر حسب کلو
برهنه

6

شلوار کوتاه

6/8

لباس زیر نازک پنبه اي و آستین کوتاه ،شلوار
بلند نازک و جوراب پنبه اي

شکل  -2تعادل گرمایي بدن انسان.

شاخص :PET
شاخص  PETاز شاخص هاي معالروف دمالايي –فيزيولالوژيکي
است كه از معادله بيمن انرژي بدن انسان مشتق شده است .در
تعريف اين شاخص براي نر سوخت وساز با كار سبک و ميالزان
نارسايي لباس به ترتيب اعالداد  19وات و (clo) 9/9باله ترتيالب
ميانگين در نظر گرفته شده اسالت .در (جالدول  )3مقالادير آسالتانه
شاخص  PMV ,PETدر درجات مختلف حساسيت انسان و در
(جدول )۶ارزش نارسايي پوشا مختلف آمده است.

درجه تنﺶ

حساسیت

فیزیولوژیك

حرارتي

تنﺶ سرماي

خیلي سرد

Pet
>9

>9/1

تنﺶ سرماي

سرد

تنﺶ سرماي

خنك

تنﺶ سرماي

کمي خنك

89

-8/1

بدون تنﺶ

راحت

81

-6/1

تنﺶ گرماي

کمي گرم

29

6/1

تنﺶ گرماي

گرم

23

8/1

تنﺶ سرماي

داغ

91

2/1

رنگ

تولید حرارت

مشخصه

جریان حرارتي تابﺶ

براي زن
حرارت افزوده یا کاسته
(خوردن)

اندک

حرارت منتقله از مرکز
حرارت منتقله از پوست
به محیط

شدید

خيلي داغ

3/5

جدول  -9ارزش نارسایي پوشاک مختلف
نوع پوشاک

R=Ask fcl Fcff ^es
)(tr^4-Tsk^4
)ED=mr(Pa-Pvsk
)Esr=r tm Cp (Ta-Tr
Esr =SwR
Esw=Ask r hc 0/622/
)(Pa-Pvsk
)Ef=mf cf(TF-Tc

به پوست

متوسط

۶3

Sw=8/4710‾5((1tsk+0/9
tc)-35/6)kg/sm²

)C=Ask Fcl(Ta-Tsk

اتالف حرارت (تبخیر)

سرما

Qb=(6/3+75(Tc))36/6))/(1+0/5(34-tsk

جریان حرارت همرفتي

اتالف حرارت (تعرق)

اندک

S=H+C+R+Ep+Esr+El
r+Esw+Ef

)H=M(1-h

انتشار بخار آب

متوسط

تنش سرماي
بسيار شديد

لباس مخصوص مناطق ﻗطبي

9/1

نرخ تعرق

شدید
1

مثل ردیف  + 1پالتوي پنبه اي

8/1

نرخ جریان خون

-9/1
-2/1

شلوار سبك ،جلیقه ،پیراهن آستین بلند و کت

8

جدول  -1مدل هاي بیالن انرژي براي افراد

بسیار شدید
9

مثل ردیف  + 9پیراهن آستین کوتاه یقه باز

6/1

در پ وهش حاضر براي محاسبه  PETاز مدل باليمن انالرژي يالا
همالان MEMI (Munich Energy Balance for
) Individualsبراي افراد استفاده مي شود .جالدول  5روابالط
رياضي  3تا  32را نشان مي دهد.

جدول  -9مقادیر آستانه شاخص Pmv, Pet
Pmv

6/91

ارزش نارسایي
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اين ماه ،هوا از محدوده كارايي مصالح ساختماني خارج مي شود و
شرايط حرارتي در محدوده كولر قرار مي گيرد .بنابراين در زاهدان
و در گرمترين ساعات روزهاي تابستان ،به خصوص در ظهرها و
بعد از ظهرها تنها ،راه ايجاد شرايط حرارتي مناسالب در فضالاهاي
داخلي ساختمان ،اسالتفاده از كالولر اسالت .براسالاس شالکل  ،3در
سردترين ماه سال ،متوسط حداقل دماي هوا  9/2درجاله سالانتي
گراد و حداكثر رطوبت نسالبي  16درصالد اسالت .در ايالن مالاه در
گرمترين ساعات روز ،دماي هوا به طور متوسط باله  3۶/3درجاله
سانتي گراد و رطوبت نسبي آن به  32درصد مي رسالد .موقعيالت
شرايط حرارتي هواي اين ماه در نمودار زيست اقليمي نشان مالي
دهد كه سردترين ماه سال زاهدان ،هوا به قدري گرم مالي شالود
كه مي توان بالا بهالره گيالري از حالرارت طبيعالي ايجالاد شالده در
فضاهاي داخلي يا با هدايت تابش آفتاب به ايالن فضالاها و بهالره
گيري از انرژي خورشيدي شالرايط مناسالبي در فضالاهاي داخلالي
ساختمان فراهم ساخت.

 -9نتایج پژوهﺶ
نتايج اين پ وهش حاكي از اين است كه گرمتالرين مالاه سالال در
ايستگاه زاهدان(ژوئيه تا ژوالي) ،متوسط حداكثر دماي هوا 36/3
درجه سانتي گراد و حداقل رطوبت نسبي آن  32درصد اسالت .در
همين ماه متوسط حداقل دماي هوا  31/9درجاله سالانتي گالراد و
حداكثر رطوبت نسبي  33درصد است .با تعيين موقعيالت ايالن دو
شرايط حرارتي در نمودار زيست اقليمي معلالوم مالي شالود كاله در
سردترين ساعات اين ماه ،شرايط حرارتي هوا در خارج از منطقاله
آسايش قرار دارد .به طوريکه با گرم شدن هوا ،شرايط حرارتالي از
حد باالي خود گذشته و در محدوده مصالح ساختماني سالنگين و
در قسمت پاييني محدوده تهويه طبيعي قرار مي گيالرد .در چنالين
مواقعي ،در صورتي كه مصالح ساختماني به كار رفته در جدارهاي
خارجي ساختمان (ديوار و بام) داراي ظرفيت حرارتي زياد و رنگ
خارجي نسبتا روشن باشد و همچنين از نفوذ مسالتقيم آفتالاب باله
فضاهاي داخلي جلوگيري شده باشد ،فضاهاي داخلالي سالاختمان،
شرايط حرارتي مناسبي خواهند داشت .امالا در گرمتالرين سالاعات

شکل  - 9نمودار زیست اﻗلیمي زاهدان

نمودار زيست اقليمي نشان مي دهد كه نياز به سيستم تهويه مطبوع و
رطوبت گير مي باشد كه حاكي از رطوبت بيش از حد تحمل انسان در
اين فصل مي باشد .در صورتيکه از ماه هاي دسامبر تا فوريه شرايط
حرارتي در منطقه آسايش قرار دارد.

در ايستگاه چابهار ،حداكثر دماي هوا در گرمترين ماه سال بين 33/9
تا  3۶/۶درجه سانتي گراد و حداقل رطوبت نسبي بين  61تا  13درصد
است .حداقل دماي هوا بين  21/3تا  21/3درجه سانتي گراد و حداكثر
رطوبت نسبي  11تا  19درصد است .موقعيت اين پارامترها بر روي
.
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شکل  - 9نمودار زیست اﻗلیمي چابهار

حرارتي هوا در سردترين ساعات شالبانه روز در منطقاله آسالايش و در
ساعات غير بحراني در محدوده كالارايي مصالالح سالاختماني سالنگين
واقع مي شود .بنابراين ،در ايالن اقلاليم نيالز مالي تالوان بالا اسالتفاده از
عملکرد حرارتي مصالح ساختماني سنگين ،در بخشي از ساعات شبانه
روز ،شرايط حرارتي فضاهاي داخلي را در حد آسايش تنظيم نمود.

در ايرانشهر و به وي ه در تابستان ،شرايط حرارتي هوا بسيار گرم و تا
حدودي مرطوب مي شود ،به طوري كه فشار بخار هوا در گرمتالرين
ماه سال و در گرمترين ساعات روز از  3335/۶2پاسکال بيشتر مي
شالود .در چنالالين شالرايطي ،تنهالالا راه تنظاليم شالالرايط حرارتالي هالالواي
ساختمان در فصل تابستان ،استفاده از سيستم تهويه مطبوع يالا كالولر
گازي است .در شکل  5به دليل نوسان زياد دماي روزانه هوا ،شرايط

شکل  - 1نمودار زیست اﻗلیمي ایرانشهر

ساعاتي كه دماي روزانه هوا به حداقل خود مي رسد ،شالاهد شالرايط
آسايشي هسالتيم ولالي در فصالول پالاييز و زمسالتان شالرايط حرارتالي
ساختمان به گونه اي است كه نيالازي باله اسالتفاده از سيسالتم هالاي
گرمايشي نبوده و كسب حرارت داخلي ساختمان به طور طبيعي انجام
مي گيرد.

در ايستگاه كنار در شش ماه اول سال به دليالل بالاال بالودن دمالا و
رطوبت شرايط حرارتالي در سالردترين سالاعات روز از سيسالتم هالاي
تهويه طبيعي در فصل بهار به سيستم هاي تهويه مطبالوع و رطوبالت
گير در تابستان محدود مالي شالوند ،تنهالا در مالاه آوريالل آن هالم در
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شکل  - 4نمودار زیست اﻗلیمي کنارک

توان با بهره گيري از حرارت طبيعي ايجاد شده در فضاهاي داخلي يا
با هدايت تابش به اين فضاها و بهرهگيري از انرژي خورشيدي شرايط
مناسب را در فضاهاي داخلي ساختمان فراهم ساخت.

در ايستگاه زابل هيچکدام از ماهها شرايط آسايشي را احراز نکردهاند و
تنها در ماههاي مي  ،ژوئن و آگوست در سردترين ساعات شبانه روز
در ايستگاه شرايط آسايش اقليمي برقرار ميشود و در بقيه ماه ها ،در
ساعات مياني سردترين ماه سال هوا به قدري گرم مي شود كه مي

شکل  - 3نمودار زیست اﻗلیمي زابل

شکل  1تا  ،39شاخص  PMVمحاسبه شده در طول روز و
شکلهاي  29تا  ،33شاخص  PMVمحاسبه شده در طول شب را
براي ماه هاي مختلف سال در ايستگاههاي مورد بررسي نشان
مي دهد.
936
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شکل  -86شاخص  Pmvروزانه -مارس

شکل  -89شاخص  Pmvروزانه -ژوئن

شکل  -84شاخص Pmvروزانه -سپتامبر

شکل  -83شاخص Pmvروزانه -دسامبر

شکل  -3شاخص  Pmvروزانه -فوریه

شکل  -82شاخص  Pmvروزانه -مي

شکل  -81شاخص  Pmvروزانه -آگوست

شکل  -81شاخص  Pmvروزانه -نوامبر
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شکل  -1شاخص  Pmvروزانه -ژانویه

شکل  -88شاخص  Pmvروزانه -آوریل

شکل  -89شاخص  Pmvروزانه -جوالي

شکل  -83شاخص  Pmvروزانه -اکتبر

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم ،شماره اول ،فصل بهار  ،8931صفحه 399 -323

شکل  -22شاخص Pmvشبانه -مارس

شکل  -21شاخص Pmvشبانه -ژوئن

شکل  -21شاخص Pmvشبانه -سپتامبر

شکل  -98شاخص Pmvشبانه -دسامبر

شکل  -28شاخص  Pmvشبانه -فوریه

شکل  -29شاخص  Pmvشبانه -مي

شکل  -23شاخص  Pmvشبانه -آگوست

شکل  -96شاخص  Pmvشبانه -نوامبر

931

شکل  -26شاخص  Pmvشبانه -ژانویه

شکل  -29شاخص  Pmvشبانه -آوریل

شکل  -24شاخص  Pmvشبانه -جوالي

شکل  -23شاخص  Pmvشبانه -اکتبر
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شکلهاي  32تا  ۶3شاخص  PETمحاسبه شده در طول روز و
شکل  ۶۶تا  55شاخص  PETمحاسبه شده در شب را در ماههاي

شکل  -99شاخص  Petروزانه -مارس

شکل  -93شاخص  Petروزانه -ژوئن

شکل  -96شاخص  Petروزانه -سپتامبر

مختلف
ميدهد.

سال

شکل  -99شاخص  Petروزانه -فوریه

شکل -94شاخص  Petروزانه -مي

شکل  -93شاخص  Petروزانه -آگوست

939

براي

ايستگاههاي

مورد

بررسي

شکل -92شاخص  Petروزانه -ژانویه

شکل -91شاخص  Petروزانه -آوریل

شکل -91شاخص  Petروزانه -جوالي

نشان
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شکل  -99شاخص Petروزانه -دسامبر

شکل  -92شاخص  Petروزانه -نوامبر

شکل -98شاخص  Petروزانه -اکتبر

شکل  -94شاخص  Petشبانه -مارس

شکل  -91شاخص  Petشبانه -فوریه

شکل  -99شاخص  Petشبانه -ژانویه

شکل  -93شاخص Petشبانه-ژوئن

شکل  -91شاخص  Petشبانه-مي

شکل  -12شاخص  Petشبانه -سپتامبر

شکل  -18شاخص  Petشبانه -آگوست
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شکل  -93شاخص  Petشبانه-آوریل

شکل  -16شاخص  Petشبانه -جوالي
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 اکتبر- شبانهPet  شاخص-19 شکل

 نوامبر- شبانهPet  شاخص-19 شکل

 دسامبر- شبانهPet  شاخص-11 شکل

)6/61  روابط رگرسیوني ماه هاي مختلف سال طي شبانه روز(معناداري در سطح-4 جدول
شاخص

ضریب همبستگي

ضریب تبیین

معناداري آزمون

)پهنه آسایﺶ(درصد

Pmv day-jan

0.852

0.727

0.067

7.38

Pmv day-feb

0.858

0.648

0.265

12.29

Pmv day-mar

0.871

0.758

0.055

59.96

Pmv day-apr

0.762

0.581

0.134

4.59

Pmv day-may

0.546

0.298

0.341

0.073

Pmv day-june

0.22

0.049

0.722

0

Pmv day-july

0.086

0.007

0.891

0

Pmv day-aug

0.11

0.012

0.861

0

Pmv day-sep

0.345

0.119

0.57

0

Pmv day-oct

0.815

0.664

0.093

3.6

Pmv day-nov

0.863

0.745

0.06

32.58

Pmv day-dec

0.846

0.716

0.071

15.47

Pmv night-jan

0.875

0.765

0.052

0

Pmv night-feb

0.859

0.739

0.062

0

Pmv night-mar

0.868

0.753

0.056

0

Pmv night-apr

0.911

0.83

0.031

0

Pmv night-may

0.919

0.845

0.027

18.3

Pmv night-june

0.923

0.852

0.025

32.66

Pmv night-july

0.872

0.761

0.054

28.53

Pmv night-aug

0.898

0.806

0.039

28.61

Pmv night-sep

0.934

0.872

0.02

25.4

Pmv night-oct

0.909

0.827

0.032

0

Pmv night-nov

0.876

0.767

0.052

0

Pmv night-dec

0.878

0.771

0.025

15.47
0

Pet day-jan

0.846

0.716

0.071

Pet day-feb

0.845

0.714

0.072

9.15

Pet day-mar

0.828

0.685

0.083

23.75

Pet day-apr

0.716

0.512

0.174

25.7

Pet day-may

0.435

0.19

0.464

11.17

Pet day-june

0.068

0.005

0.914

0

Pet day-july

0.208

0.043

0.737

0
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0

0.724

0.048

0.219

Pet day-aug
Pet day-sep

0

0.779

0.03

0.174

32.73

0.128

0.593

0.77

Pet day-oct

37.77

0.075

0.703

0.839

Pet day-nov

34.03

0.079

0.696

0.834

Pet day-dec

0

0.062

0.738

0.859

Pet night-jan

0

0.004

0.953

0.976

Pet night-feb

0

0.06

0.742

0.862

Pet night-mar

0

0.038

0.809

0.9

Pet night-apr

11.78

0.04

0.8

0.895

Pet night-may

12.62

0.052

0.766

0.875

Pet night-june

32.05

0.096

0.656

0.81

Pet night-july

7.31

0.075

0.705

0.839

Pet night-aug

0

0.028

0.841

0.917

Pet night-sep

0

0.031

0.829

0.911

Pet night-oct

0

0.046

0.784

0.885

Pet night-nov

0

0.059

0.747

0.864

Pet night-dec

جدول  -3جهت هاي نواحي آسایﺶ اﻗلیمي
شاخص

ماه

جهت هاي نواحي آسایﺶ اﻗلیمي

 Pmvروزانه

ژانویه

ﻗسمت هاي واﻗع در نواحي ساحلي دریاي عمان

 Pmvروزانه

فوریه

نواحي جنوبي تا سواحل دریاي عمان

 Pmvروزانه

مارس

شمال ،شمال غربي ،شرق ،جنوب شرق و ﻗسمتي از غرب

 Pmvروزانه

آوریل

ﻗسمت هاي اندکي از ارتفاعات داخلي

 Pmvروزانه

اکتبر

ﻗسمت هاي اندکي از ارتفاعات داخلي

 Pmvروزانه

نوامبر

شمال ،شمال غرب ،اندکي از حواشي شرق و نواحي ساحلي ،غرب و حاشیه شمال غرب

 Pmvروزانه

دسامبر

نواحي جنوبي تا سواحل دریاي عمان و ﻗسمت کمي از غرب

 Pmvشبانه

مي

جنوب تا ساحل دریاي عمان ،ﻗسمت اندکي از غرب

 Pmvشبانه

ژوئن

شمال شرق ،حاشیه شرق ،بخﺶ اندکي از جنوب ،غرب و حاشیه شمال غرب

 Pmvشبانه

جوالي

ﻗسمت اندکي از شمال و حاشیه شمال غرب ،غرب ،جنوب و شرق

 Pmvشبانه

آگوست

شمال شرق ،غرب ،جنوب ،بخﺶ کوچکي از حاشیه شمال غرب و شرق

 Pmvشبانه

سپتامبر

ﻗسمت اندکي از شمال شرق و غرب و جنوب

 Pmvشبانه

دسامبر

جنوب و بخﺶ کوچکي از غرب

 Petروزانه

فوریه

جنوب

 Petروزانه

مارس

شمال شرق ،غرب و ﻗسمت هاي کمي از حاشیه جنوب ،شمال غرب و شرق

 Petروزانه

آوریل

در تمام حاشیه هاي استان به جز ناحیه ساحلي

 Petروزانه

مي

ارتفاعات داخلي

 Petروزانه

اکتبر

در تمام حواشي

 Petروزانه

نوامبر

در تمام حواشي
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 Petروزانه

دسامبر

جنوب ،غرب ،شمال شرق و اندکي از حاشیه شمال غرب و شرق

 Petشبانه

مي

جنوب ،غرب و شمال شرق و بخﺶ ناچیزي در شمال غرب و شرق

 Petشبانه

ژوئن

ﻗسمت هاي ناچیزي در حواشي کل استان

 Petشبانه

جوالي

غرب ،شمال شرق ،جنوب و حاشیه شمال غرب و کمي از شرق

 Petشبانه

آگوست

بخﺶ ناچیزي در ارتفاعات داخلي به صورت پراکنده

 -9نتیجهگیري
امروزه آبوهوا در فراهم نمودن آسايش انسان ،توسالعه يالا ركالود
فعاليتهاي گردشگردي به وي ه در مناطق روستايي نقش بسزايي
دارد .به طوري كه رونق اين صالنعت ،نيازمنالد شناسالايي زمالان و
مکان مناسب و بهينه با هدف لذت بردن از محيط و بهرهگيري از
آسايش اقليمي و فيزيولوژيکي انسان است .در اين راسالتا ،نتالايج
پ وهش حاضر حاكي از اين است كه در هر دو شالاخص PMV
و  PETبه صورت مشالتر  ،مالاههالاي ژانوياله ،فورياله ،مالارس،
آوريل ،مي ،اكتبر ،نوامبر و دسامبر در طول روز داراي پهنه هالاي
آسايشي مناسبي براي گردشگري بودند و براي ايالن دو شالاخص
در طي شب ،تنها ماههاي مي ،ژوئن ،جوالي و آگوسالت عوامالل
آسايش و راحتي گردشگران مهيا است .اين نتايج همسو با نتالايج
زينالي ،جملي و اصالغري( )3319در اسالتان آذربايجالان شالرقي و
باعقيده ،عسگري ،شجاع و جمالآبادي( )3393در استان اصفهان
ميباشد زيرا مناسبترين زمان را براي حضور گردشالگران در ايالن
مناطق تعيين كردهاند و در اين زمانها ،بهترين شرايط اقليمالي و
آسايش حرارتي در اين استانهالا فالراهم اسالت .همچنالين نتالايج
جدول زيست اقليم گيالوني و ريمالن نشالان داد كاله در شالهرهاي

ايرانشهر و زاهدان در هيچ يک از ماههاي سال ،شالرايط آسالايش
اقليمي برقرار نبوده است و در چابهار ،زابل و كنالار آن هالم در
ساعات به خصوصي از شبانهروز شرايط آسايشي برقرار است .باله
طوري كه ،ايستگاههاي همديد واقع در عالرض هالاي جغرافيالايي
باالتر و ارتفاعات باالتر همچون ايرانشهر ،زابل و زاهدان در ماه-
هاي گرم سال با ورود توده هواي مونسون ،تاثيرپذيري كمتري از
لحاظ دمايي داشته اسالت در حالاليكاله در دو ايسالتگاه چابهالار و
كنار به دليل قرار گرفتن در حاشيه درياي عمان بيشترين تاثير
دمايي در خردادماه و تيرمالاه مشالاهده ماليشالود .بيشالترين پهناله
آسايشي در ماه مالارس حالدود  69درصالد ،داراي اقلاليم آسايشالي
مناسبي ميباشد و در مرتبه بعد ،ماه نالوامبر بالا مقالدار  33درصالد
براي شاخص روزانه  PMVقرار ميگيرد .بنابراين تهيه و تعيين
تقويم گردشگري در استان سيستان و بلوچستان ضمن شناسالايي
مساعدترين زمان براي حضالور گردشالگران و كسالب درآمالدهاي
ناشي از آن ،ميتواند اطمعات مفيدي را از شالرايط آب و هالوايي
در اختيار مديران و برنامهريزان امر در اين استان قرار دهد.
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 بررسي و مقايسه عملکرد پارامترهاي مدل ريمن در تعيين تقويم مناسب.)3393( . ج، ف؛ جمالآبادي، ا؛ شجاع، م؛ عسگري،باعقيده
.335-3۶۶ ،36  شماره، جغرافيا و توسعه.) شهر اصفهان:گردشگري(مطالعه موردي
.) برنامهريزي محيطي ايران براي توسعه زمين(راهنمايي براي برنامه ريزي و طراحي محلي پايدار.)3313( . ، ح و كريمي،بحريني
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران،چاپ اول
. انتشارات معاونت امور انرژي كشور: تهران، چاپ اول. بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان.)3313( . ش،حيدري
 انتشارات: تهران،چاپ اول.)331۶-3۶93( خمصه برنامه ملي مديريت مناطق بياباني كشور.)331۶( .دفتر تثبيت شن و بيابان زدائي
. مراتع و آبخيزداري كشور،سازمان جنگل ها
 وPet  تعيين تقويم زماني مناسب براي گردش در تبريز با استفاده از شاخصهاي دماي معادل فيزيولوژي.)3316( . ح،ذوالفقاري
.329-3۶3 ،62  شماره، پ وهش هاي جغرافيايي.Pmv متوسط نظرسنجي پيش بيني شده
. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: تهران، چاپ اول. آسايش به وسيله معماري هم ساز با اقليم.)3361( . م،رازجويان
.PET بررسي و پهنهبندي اقليم توريستي استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص.)3319( . ص، ف؛ اصغري، ب؛ جملي،زينالي
. ايران، دانشگاه آزاد واحد خرم آباد،)11 -19همايش منطقهاي كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامهريزي محيطي(صص
. انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسکن كشور: تهران، چاپ اول. پهنهبندي و راهنماي طراحي اقليمي.)3369( . م،كسمايي
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران، چاپ دوم. آب و هواشناسي كاربردي.)3316( . ح،محمدي






















 Ashrae, S. (2004). Thermal Environment Conditions for Human Occupancy ASHRAE, Atlanta.
Retrieved 2004, Feb. 15, from http://www.almasesepahan.com
Beacker, S. (2000). Bio climatological Rating of Cities and Resorts in South Africa According to
the Climatic Index. International Journal of climatology, 20, 1403-1414.
Brager, G. S., Dear R. J. (1998). Thermal Adaptation in the Built Environment: A Literature
Review. Energy and Buildings, 27, 83-96.
Deb, C., Ramachandraiah, A. (2010). The Significance of Physiological Equivalent Temperature
(PET) in outdoor Thermal Comfort Studies. International Journal Engineer Sciense Technology,
2, 2825-2828.
Fishman, D. S., Pimbert, S. L. (1979), Survey of Subjective Responses to the Termal
Environment in Offices Indor Climate. (1th Ed.). Denmark: Danish Building Research, Institute
Copenhagen Press.
Givoni, B. (1976). Man, Climate and Architecture. (1th Ed.). New York, USA: Elsevier Press.
International Organization for Standardization (ISO). (1994). Moderate Thermal Environment,
Determination of PMV and PPD Indices and Specification of the Condition for Thermal Comfort.
(1th Ed.). Geneva Press.
Scott, D, McBoyle, G. (2001). December .Using a Tourism Climate Index to Examine the
Implications of Climate Change for Climate as a Tourism Resource. Tourism and Recreation, 3,
69-88
Zengin, M., Kupar, I., Kurhan. F. (2009). Determination Comfort in Erzurm – Rize Expressway
Corridor Using GIS. Building and Enviroment, 45, 158 -164.

9۶۶

