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  چکیده
اي با توجه به افزايش جمعيتت و سستترش شنرنشتيني در ريزي منطقهكارآمد در فرآيند برنامه يبزاراتواند ارزيابي آسايش انسان ميامروزه 
ريزي شنري، عمراني، معماري، سردشگري مورد توجه و بررسي قرار سيرد كه در ارتباط مستتقيم بتا شترايب آ  و ف برنامههاي مختلزمينه

هاي زيست اقليمي اوانز، ماهاني، بيکر و سوزباد، وضعيت آستايش انستاني در اين پژوهش با استفاده از شاخصهوايي يك منطقه است. لذا 
رطوبت  بيشينهو  كمينهدما، ميانگين ماهانه  بيشينهو  كمينه . بدين منظور از پارامترهاي ميانگين ماهانهرفتقرار سشنر سنندج مورد ارزيابي 
( استفاده سرديد. نتتاي  االتل از بررستي 1985 -2010ساله) 26سرعت باد ايستگاه همديد سنندج در دوره آماري  نسبي و ميانگين ماهانه

آسايش انساني از شرايب سرم و سرد در روز و از شرايب سترد در شتو و بتا  ،توجه به شاخص اوانزدهد كه با هاي مختلف نشان ميشاخص
باشد. بررسي شرايب زيست اقليمي با استفاده از شتاخص تا سرم و راات در شو و روز  برخوردار مي  توجه به شاخص ماهاني از شرايب سرد

هتاي متاه ،سيرد و با توجه به شتاخص ستوزبادد تا شنريور( در محدوده آسايش قرار ميهاي ژوئن تا سپتامبر)خردابيکر نيز نشان داد كه ماه
هتاي منتر، هاي مختلف نشان داد كه ماهخرداد، شنريور و منر  از شرايب محيطي مطبوع و دلپذير برخوردارند. به طور كلي بررسي شاخص

اي متتثرر از شترايب اقليمتي هاي توستعهني برخوردارند. بنابراين فعاليتشنريور، خرداد و ارديبنشت به ترتيو از بنترين شرايب آسايش انسا
 .ريزي و اجرا سردندها برنامههاي ذكر شده در اين ماهتواند به ترتيو اولويتمي
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Abstract  
Evaluating of human comfort can be evaluated as effective tool in regional planning process due to 

the increasing population and of urbanization on urban planning, construction, architecture, tourism 

and etc. Considered and examined in direct contact with the weather conditions in a region. Therefore, 

in this study using Bioclimatic index of Evanz, Mahani, Becker, wind Chill; the Sanandaj city was 

assessed for human comfort. Thus, were used the monthly average of minimum and maximum 

temperature, minimum and maximum relative humidity and wind speed of Sanandaj synoptic station 

in the 26 year period (1985-2010). Result of the review of the various shows that the Evanz index, 

human comfort conditions in the comfort of the hot and cold days and nights of cold conditions and 

the Mahani index cold conditions so warm and comfortable day and night. Investigation bioclimatic 

conditions through of Becker indicated that the months of June to September are in the comfort zone 

and the chill wind index for the month of June, September and October are the environment and 

pleasant climate. A general review of the indexes showed that the months of August, September, May 

and June are the best conditions for human comfort. Thus, the climate could be affected by 

development activities listed in order of priority in the months to plan and implement. 
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  مقدمه -1
ي اياتي، علم مطالعه و ارزيابي شناسمياقلبيوكليماتولوژي يا 

هوا و اقليم بر روي موجودات زنده اعم از سياهي و  راتيتثر
جانوري است. منظور از شرايب آسايش انسان مجموعه شرايطي 

درلد از افراد مناسو  80است كه از نظر ارارتي اداقل براي 
تحت آن شرايب نه ااساس سرما  انسان ،باشد يا به عبارت ديگر

(. بيوكليماي آسايش انساني 1377،جنانبخش اللو نه سرما كند)
نيز مجموعه شرايطي است كه انسان از نظر شرايب 

درلد موارد ااساس   80محيطي)ارارتي، رطوبتي، باد، آفتا ( در
)رابطه بين هواسپنررااتي نمايد به طوري كه رابطه بين انسان و 

وا، رابطه بين سرمازدسي و تبخير آ  از پوست بدن خون و فشار ه
انسان( ماهيتاّ جغرافيايي و اقليمي است كه در ايطه علم  

(. رااتي و 1372)كاوياني،رديسيمي انساني قرار شناسمياقل
وضعيت هوا و  ريتثرسالمتي انسان بيش از هر عاملي، تحت 

عنصر  شرايب اقليمي است. از بين تمامي عنالر اقليمي، چنار
را بر بدن انسان  ريتثردرجه ارارت، رطوبت، تابش و باد بيشترين 

(. آسايش زيست اقليمي انساني به 1389دارند )قنبري و همکاران،
تعادل ارارتي بدن انسان با محيب پيرامون وابسته است. طيفي از 

هايي كه پراكنش ارارت به ميزان رضايت بخشي درجه ارارت
. از نظر شوديمه آسايش انسان ناميده در آن لورت سيرد، منطق

 كامالا  توانينمفعاليت بدني و رااتي انسان، هيچ اقليمي را 
مطلو  يا نامطلو  فرض كرد  و هيچ اقليم استانداردي و هيچ 
انسان استانداردي وجود ندارد. بنابراين آسايش هم در يك منطقه 

، باشد و براي افراد براسو سن تواندينمرابت  درلدلد 
 بر اساسسالمت، فعاليت بدني، نژاد، ميزان پوشش و همچنين 

ي مختلف سال و خو سرفتن افراد به محيب به طور نسبي هافصل
هاي (. مبناي بسياري از بررسي1386)محمدي،  كنديمتغيير 

مربوط به تعيين بيوكليماي انساني، تعيين درجه تثرير اقليم بر 
عارف، بازتا  ااساسي است روي فيزيولوژي انساني در شرايب مت

هاي مختلف و يا تحت شرايطي نظير كه انسان از اقامت در اقليم
ها آورد. االل اين بررسيمي به دستهاي مصنوعي ايجاد اقليم

شوند مي ارائههاي مختلف اقليمي به لورت روابب و نمودار
 اساس و پايه ،زيست اقليمي پژوهش هاي(. 1377)جنانبخش،

 زمينه در ژهيوبه ايناايه عمران هايريزينامهاز بر بسياري

 از االل نتاي  و است جنانگردي و معماري شنري، مسائل

 نيز و جديد در مناطق بشر اسکان در پژوهش هايسونه  اين

 ,Laurenشود)مي برداريبنره هاي موجودسکونتگاه يتوسعه

ار ريزي سردشگري بسي(. همچنين اقليم از ديدساه برنامه2003
اهميت دارد و سردشگران معموالا در جستجوي اقليم مطلو  يا 

سونه ااساس نارضايتي و اقليم آسايش هستند كه در آن، فرد هيچ

عدم آسايش ارارتي و اقليمي ندارد و اين عامل نقش منمي در 
 ,Matazarakisباشد)سيري براي مقصد سردشگر دارا ميتصميم

رااتي سرمايي  ش هايپژوهانسان به  (. توجه ويژه2001
هاي ها و تکنيكانواع روش ارائهاخير به  بخصوص در سده

اقليم انساني در محيب مسکون و غير مطالعه وضعيت زيست 
مسکون منجر سرديده است. زيرا تحليل شرايب اقليمي هر مکان، 

سازي و مفاهيم طرااي ي شروع فرموله كردن ساختماننقطه
شرايب رااتي و  به اداقل رساندن  شنري با هدف ايجاد اداكثر

 ,Givoniاستفاده از انرژي براي سرمايش و سرمايش است)

 دهه به انسان اقليمي آسايش و شرايب علمي بررسي (.1998

فراواني در  هايپژوهشو سردد مي باز بيستم قرن  60 و 50
هاي مختلف ايران و جنان در خصوص زيست اقليم در زمينه

شامل مدل  هاپژوهشترين ديميق .لورت سرفته است
( است. اولگي  نموداري را پيشنناد نمود كه در آن با 1957اولگي)

هاي جوي در آسايش استفاده از دما و رطوبت نسبي نقش پديده
 ,Terjung(. )1367انسان به تفکيك روشن شده بود)رازجويان، 

ي مختلف روي انسان، هاشيآزماها و طي بررسي ،(1968
نموداري مطرح نمود.  لورتبهي بيوكليمايي را بندتقسيم

(Matazarakis et al, 2005)،  با استفاده از شاخص دماي
 را براي توريسم هايپتانسيل و توريسم شناسيمؤرر، اقليم

 ؛اخير از تحقيقات كردند. بررسي يونان كريتي منطقه
(Tsutsumi et al, 2007( ،)Chun et al, 2008 ،)
(Kwong et al, 2009(  ،)Ismail et al, 2009) ،
(Chirag and Ramachandraiah, 2010( ،)Mendez 

et al ,2014 و )(Scott et al, 2016)،   رادر اين زمينه 

هاي با استفاده از شاخص ،(1387. محمودي )توان نام بردمي
دماي مؤرر و تنش جمعي به تعيين آسايش اقليمي شنرستان 

با استفاده از مدل  ،(1388کاران )مريوان پرداخت. نگنبان و هم
هاي اقليم آسايش شنر يزد و تثرير روند ماهاني، به مطالعه ويژسي

  ،(1389و همکاران) لراف يسارتغيير اقليم روي آن پرداختند. 
بندي كليماتوريسم منطقه به پننه TCIبا استفاده از شاخص 

تفاده از با اس ،(1389خوش اخالق و همکاران )ارسباران پرداختند. 
( و مدل اوانز به بررسي اقليم 1957-2006ساله) 50هاي داده

وضعيت  ،(1390آسايش شنر يزد پرداختند. پروانه و همکاران )
-2009ساله ) 23آماري  آسايش اقليمي شنر اليگودرز طي دوره

 ،(1391پور)و كريم ( را مورد ارزيابي قرار دادند. والشجردي1987
اي اوانز به بررسي آسايش اقليمي بندر هبا استفاده از شاخص

هاي سال ترين ماهچابنار به منظور سردشگري پرداختند و مطلو 
براي سردشگري در منطقه را تعيين كردند. اامدي و 

به ارزيابي شرايب آسايش انساني در شنرستان  ،(1394همکاران)
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هاي زيست اقليمي ماهاني، ترجونگ، سقز با استفاده از شاخص
فشار عصبي، سوز باد و دماي مؤرر پرداختند. نتاي  االل  بيکر،

هاي خرداد، ارديبنشت، شنريور و منر از نشان داد كه ماه
ترين فراواني مطلوبيت آسايش اقليمي برخوردارند. عليپور و بيش

ارزيابي اقليم آسايش سردشگري در جنو  و  به ،(1396همکاران)
داد كه در اين مناطق  نتاي  نشان .جنو  شرق كشور  پرداختند

هاي سرد سال از بنترين مطلوبيت آ  و هوايي جنت ماه
 سردشگري برخوردارند. 

 تثرير يدرجه و شناخت براي سوناسوني هايمدل و هاروش

 كه وجود دارد انسان روي آسايش بر اقليمي عوامل و عنالر

 هايموجود و مدل تجربي هايمدل معتبرترين پژوهش اين در

 سيرد. اينو ارزيابي قرار مي مورد بررسي منطقه اقليم اب همساز
هاي زيست شاخص از استفاده با كه دهدمي امکان بررسي،
 و تعيين درجه تثرير اقليم نظر شنرسنندج از بيوكليماي اقليمي،

 الگوي و قرار سيرد تحليل و تجزيه مورد آن فيزيولوژيکي آرار

 در آسايش عدم يا آسايش درجه تعيين منظور به مناسبي

  .شود االل هاي مختلف سالماه طول در ،بررسي مورد منطقه

 

  پژوهشروش انجام  -2

 بررسی مورد محدوده 

كيلومترمربع در غر  كشور  2906شنرستان سنندج با مساات 
 19دقيقه و  20درجه و 35رانيه تا  21دقيقه و  17درجه و  35در 

 47رانيه تا  50 دقيقه و 57درجه و  46رانيه عرض شمالي و 
متري  1538رانيه طول شرقي در ارتفاع  9/13دقيقه و  1درجه و 

از سطح دريا قرار سرفته است كه جزو مناطق كوهستاني با 
هاي سرد به هاي معتدل و زمستانخصوليات اقليمي تابستان

(. جنت انجام پژوهش ااضر از آمار 1آيد)شکل شمار مي
استفاده سرديد كه مشخصات هواشناسي ايستگاه همديد سنندج 

ي اين شده است. متوسب دماي ساالنه ذكر( 1آن در جدول)
 9/13( برابر با  1985-2010شنرستان در دوره مورد بررسي)

دماي ساالنه  بيشينهو  كمينهباشد و ميانگين درجه سلسيوس مي
درجه سلسيوس و همچنين  22و  9/5آن نيز به ترتيو برابر با 

به ترتيو مربوط  مقدار ميانگين دماي ماهانه كمترين و بيشترين
درجه  5/27( با رماهيتو ماه جوالي) 8/0با  به ماه ژانويه)دي ماه(

  سلسيوس است.

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی -1 شکل

 های مورد بررسیایستگاه مشخصات -1 جدول

 نوع
 ايستگاه 

 طول 
 جغرافيايي

 عرض 
 جغرافيايي

 ارتفاع
 ربه مت 

 4/1373  35' 20"    47 ' 00" همدید

 

 شناسی تحقیق روش 

باشد كه به منظور توليفي مي -تحليلي نوع از اين پژوهش
ارزيابي جامع شرايب زيست اقليمي در ارتباط با مفنوم آسايش 

هاي مختلفي استفاده شده است تا ضمن دستيابي انساني از مدل
 نگر باهمه جانبه ييدو مقايسه نتاي  االل شده از هر مدل، د

ضريو اطمينان باال نسبت به وضعيت زيست اقليمي انساني 
اقليمي از اين رو چنار شاخص منم زيست .منطقه االل شود

شامل شاخص اوانز، شاخص ماهاني، شاخص بيکر و شاخص 
بدين منظور از عنالر اقليمي مورد نياز  .سوزباد مدنظر قرار سرفت

( به بيشينه، كمينهقبيل دما)ميانگين، هاي ذكر شده از در  شاخص
( به درلد بيشينه، كمينهدرجه سلسيوس، رطوبت نسبي)ميانگين، 

و ميانگين سرعت باد)به متر در رانيه( در مقياس ماهانه طي دوره 
( ايستگاه همديد سنندج جنت 1985-2010ساله ) 26آماري 

ريح دستيابي به نتاي  مستدل بنره سرفته شد كه در ادامه به تش
 ها، پرداخته خواهد شد:مختصر هر يك از روش

 

 اوانز شاخص : 

ي زيتر را در اوانز جنت تعيين منطقه آستايش شترايب چنارسانته
سيرد و نتيجه را در جدولي  رابطه با دماي هواي خشك در نظر مي

 (:1367)رازجويان، دهديم( ارائه 2)جدول 
درلد،  50تا  30درلد،  30تا   0رطوبت نسبي در چنار سروه  -1
 .درلد 100تا  70درلد و  70تا  50

متر در رانيه( تتا محستوس  1/0جريان هوا از غير محسوس ) -2
 متر در رانيه( 1)

 استراات يا كارهاي سبك خانگي  -فعاليت -3
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 لباس سبك تابستاني و لباس زمستاني درون خانه   -پوشاک -4

سبي ماهانه بته رطوبت ن كمينهسپس با توجه به مقادير اداكثر و 
هتاي مختلتف ستال ترتيو منطقته آستايش روز و شتو در  متاه

سردد. در ننايت ميانگين دماي اتداكثر هتر متاه بتا مشخص مي
هتر متاه بتا منطقته  كمينتهمنطقه آسايش روز و ميانگين دمتاي 

-شود تا وضعيت سرمايي هر يك از متاهآسايش شو سنجيده مي

رهنمودهتاي  هتاآن هاي سال به دست آيد تتا بتتوان بتر استاس
 معماري متناسو با اقليم ارائه نمود.
 

)منبع: منطقه آسایش بر اساس شاخص اوانز -2 جدول

 (.1367رازجویان، 

 

 ماهانی شاخص : 

 توستب كتارل ماهتاني 1971اين شاخص نخستين بتار در ستال 
عرضه شد. ماهاني منطقه آسايش شو و روز هر ماه را با توجه به 
ميانگين دماي ساليانه محتل متورد مطالعته و ميتانگين رطوبتت 

كنتد ( تعيتين متي3نسبي همان ماه با استتفاده از جدولي)جتدول 
(. براي اين منظور پتس از بته دستت 1388)نگنبان و همکاران، 

ستتبي ماهانتته، ستتروه آوردن ميتتانگين دمتتاي ستتاالنه و رطوبتتت ن
شود تا ادود باال ( استخراج مي3هاي سال از  جدول )رطوبتي ماه

و پايين آسايش شو و روز مشتخص ستردد. در ننايتت ميتانگين 
دماي اداكثر هر متاه بتا منطقته آستايش روز و ميتانگين دمتاي 

شود تتا وضتعيت هر ماه با منطقه آسايش شو سنجيده مي كمينه
 آيد. به دستاي سال هسرمايي هر يك از ماه

منطقه آسایش شب و روز بر اساس شاخص  -3 جدول

 (.1388)منبع: نگهبان و همکاران، ماهانی

رطوبت  (0Cمیانگین دمای ساالنه )

نسبی 

به 

 درصد

گروه 

 اقلیمی
 20بیشتر از  20تا  15 15كمتر از 

 روز شب روز شب روز شب

21 

12 

30 

21 

23 

14 

32 

23 

25 

17 

34 

26 
30- 0 1 

20 

12 

27 

20 

22 

14 

30 

22 

24 

17 

31 

25 

50- 

30 
2 

19 

12 

26 

19 

21 

14 

28 

21 

23 

17 

29 

23 

70- 

50 
3 

18 

12 

24 

18 

20 

14 

25 

20 

21 

17 

27 

22 

100- 

70 
4 

 
 بیکر شاخص : 
ارتباط  در اقليمي عنالر تمام در ميان اينکه به دليل شاخص اين
 استتفاده  بتاد انجريت و دمتا هتايكميت از انساني بيوكليماي با
 محاسبه در اين شاخص براي .است ترمناسو و ترجامع ،كندمي

 شتده استتفاده زيتر رابطته محتيب از يكننتدسخنك قتدرت

 :(1389)قنبري و همکاران، است
     t36.5  .6320V0.340.26  CP 

 بته توجته بتا محتيب كننتدسيخنك قدرت CP ،اين رابطه در

 در يكتالرکرويم براستو هتوا دماي و بدن بين دماي اختالف

 : سرعتV .( استmcal/cm2/secرانيه ) در مربع سانتيمتر

 درجه براسو روزانه دماي ميانگين ،tرانيه و  در متر براسو باد

و  محتيب كننتدسيخنتك قتدرت درجتات است. بيکر وسيسلس
 (4) لتورت جتدول به را انساني بيوكليماي تحريك هايآستانه
 و ،5 كمتر از CPمقدار  چنانچه اساس بر اين  .است كرده ارائه

در  .داشتت خواهتد وجتود بيوكليمتايي فشار باشد 20 از بيش يا
-متي ايجاد نامطبوع شرايب زياد ارارت درجه دليل اول به االت

 آستايش عدم شرايب محيب برودت دليل به دوم االت در شود و

 (.1387)محمدي و سعيدي،  آيدوجود مي به
 

 هایآستانه محیط و كنندگیخنك قدرت جاتدر -4 جدول

 (.1389)منبع: قنبری و همکاران، روش بیکر برحسب بیوكلیمایی

 شرایط 

 بیوكلیمای انسانی

 شرایط

 محیطی 
 گروه مقدار

 فشار بیوكلیمایی
داغ، گرم، شرجی 

 و نامطبوع
4- 0 A 

ی آسایش محدوده

 بیوكلیمایی
 1B 5 -9 گرم قابل تحمل

B 
ش ی آسایمحدوده

 بیوكلیمایی
 2B 10-19 مالیم و مطبوع

 C 20-29 خنك تحریك مالیم

مقیا

 س
 شرایط

 گرمایی 

 رطوبت

 نسبی 

 دمای

 روز 

 دمای

 شب 

 الف

محدود منطقه 

راحت به ازای 

جریان هوایی 

معادل یك متر 

 در ثانیه

0- 30  

30- 50  

50- 70  

70- 010  

5/29- 5/32  

5/28 - 5/30  

5/27- 5/29  

26- 29  

5/27- 5/29  

5/26 - 29  

26 - 5/28  

5/25 - 28  

 ب

محدود منطقه 

راحت به ازای 

لباس سبك 

تابستانی و یا 

یك روانداز 

سبك در شب 

جریان هوا 

 نامحسوس

0- 30  

30- 50  

50- 70  

70- 100  

5/22 - 30  

5/22 - 28  

5/22 - 5/27  

5/22 - 27  

20- 5/27  

20 - 5/26  

20 - 26  

20 - 5/25  

 ج

محدود منطقه 

راحت به ازای 

لباس معمولی و 

گرم و روانداز 

 ضخیم در شب

0- 30  

30- 50  

50- 70  

70- 100  

18 - 5/22  

18 - 5/22  

18 - 5/22  

18 - 5/22  

16 - 20  

16 - 20  

16 - 20  

16 - 20  
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 تحریك متوسط تا شدید
سرد و كمی فشار 

 دهنده
39- 30 1D 

D 
 2D 40 -49 خیلی سرد به طور متوسط آزار دهنده

 3D 50 -59 سرد نامطبوع به شدت آزار دهنده

 

 سوزباد شاخص : 

سان، شتاخص ستوز هاي رااتي و آسايش انيکي ديگر از شاخص
ي بتتاد استتت )قنبتتري و كننتتدسبتتاد يتتا در واقتتع تتتثرير خشتتك

 1939 ستال در بتار اولتين بتراي شاخص (. اين1389همکاران،

 از يکتي تتاكنون زمتان آن از و شتد عنتوان  سايپل پاول توسب

 ايتن .شتودمتي محسو  اقليمي ارزيابي زيست منم پارامترهاي

 يتك طتي يوكالرليك اسو انرژي بر دفع ميزان معرف شاخص

 عدم يعني متعارف، در شرايب و بدن مترمربع يك سطح از ساعت

 درجه سلسيوس  يا  33پوست، يعني  عادي دماي و بدني فعاليت

ايتن شتاخص از  مقدار محاسبه است. براي فارننايت درجه 4/91
 (:1387شود)محمدي و سعيدي، مياستفاده  زيررابطه 

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

 مترمربتع ي برلوكالريك براسو انرژي دفع مقدار، H كه در آن؛

 دمتا : ميانگينT؛ رانيه در متر به باد : سرعتV؛ ساعت يك طي

 انرژي دفع ميزان فوق، رابطه به توجه با .است سلسيوس درجه به

 (5جدول) اساس بر و شودمي تعيين سطح بدن از مترمربع يك در
 االتت و وضتعيت دقيق طور به است، داده شده نشان نمادها كه

 شود.انسان مشخص مي رااتي و آسايش
محمدی و )منبع: ضریب مربوط به شاخص سوز باد  -5 جدول

 (.1387، سعیدی

 حالت و احساس

 غالب 
 نماد مقدار دفع انرژی

 دما معرض این در گوشت

 شودمی منجمد
 h- بیشتر و  -1400

 g- -1400 تا - 1200 سرد العادهفوق

 f- -1200 تا - 1000 سرد بسیار

 e- -1000 تا ‐ 800 سرد

 d-  -800 تا ‐ 600 خنك بسیار

 c- -600 تا ‐ 300 خنك

 b- -300 تا ‐ 200 دلپذیر و مطبوع

 a- -200 تا ‐ 50 گرم

 N +80 تا ‐ 50 سرد نه و گرم نه

 A +160 تا + 80 بدن پوست روی گرما احساس

 B +160 تا + 80 اضافی نامطبوع گرمای احساس

 نامطبوع بسیار گرمای احساس

 اضافی

 C + به باال160

 

 پژوهش نتایج -3

شنرها و شنرنشيني و  روزافزوني با توجه به سسترش و توسعه
هاي رواي و افزايش جمعيت و نوسانات اقليمي، بسياري از بيماري

نان رواني متوجه ساكنان شنرها و تغيير شرايب آسايش شنرنشي
ها و شود. جنت ارزيابي شرايب آسايش انساني، شاخصمي

معيارهاي زيست اقليمي مختلفي وجود دارد كه ضمن شناسايي 
شرايب آسايش يا عدم آسايش اقليمي ااكم بر يك منطقه، 

هاي مختلف جنت رسيدن به اهداف ريزان را در زمينهبرنامه
هاي زيست اخصرساند. در اين رابطه، شي پايدار ياري ميتوسعه

اقليمي مختلفي جنت بررسي و ارزيابي شرايب آسايش انساني در 
شنرستان سنندج مورد تجزيه و تحليل قرار سرفت كه در ادامه به 

هاي مورد استفاده نتاي  و بحث در رابطه با هر يك از شاخص
 پرداخته خواهد شد.

پايين بتودن دمتا و سترماي هتوا در اكثتر ، بر اساس شاخص اوانز
است اين وضتعيت در شتو  سازمسئلهوقات سال در شنر سنندج ا

هتاي ستال سيرد، چنان چه در تمام متاهاالت اادتري به خود مي
(. در وضتعيت روز شترايب 7)جتدول  شتوديماين سردي ااساس 
هتاي سردد بر اساس اين شاخص بته جتز متاهمقداري مناسو مي

ارتتي مناستبي هاي سال از وضعيت ار)ارديبنشت و منر( بقيه ماه
(. در 6نمايد)جتدول برخوردار نيستند و فرد ااساس آستايش  نمتي

مجموع با توجه بته وضتعيت اقليمتي ايستتگاه  همديتد ستنندج و 
سردي هوا و در تالش براي ساخت معماري همساز با اقليم، بنتتر 
است براي افظ ارارت داخلي ساختمان از اجتزاي ستاختماني بتا 

ن تتثخير مناستو استتفاده ستردد و بتا ظرفيت سرمايي بتاال و زمتا
ي مناسو و استفاده از  وسايل سرمتازا شترايب آستايش را بندقيعا

براي ساكنين فراهم آورد. وضتعيت سرمتايي ايتن شتنر بته طتور 
 ( جنت مقايسه بنتر آورده شده است.8خالله در جدول)
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 وانزروزانه سنندج بر اساس شاخص ا گرمایی آسایش منطقه -6جدول 

 وضعیت گرمایی روزانه
میانگین 

حداكثر دمای 

 هوا

 كمینهمیانگین  دامنه گرمایی آسایش اوانز

 رطوبت نسبی
 ماه سال

 الف ب ج الف ب ج

1/6 سرد سرد سرد  18- 5/22  5/22- 28  5/28- 5/30  5/43  ژانویه 

5/8 سرد سرد سرد  18- 5/22  5/22- 28  5/28- 5/30  5/38  فوریه 

1/14 سرد سرد سرد  18- 5/22  5/22- 28  5/28- 5/30  7/29  مارس 

1/20 سرد سرد آسایش  18- 5/22  5/22- 30  5/29- 5/32  8/24  آوریل 

5/22 -18 26 سرد آسایش گرم  5/22- 30  5/29- 5/32  2/19  می 

1/33 گرم گرم گرم  18- 5/22  5/22- 30  5/29- 5/32  3/11  ژوئن 

2/37 گرم گرم گرم  18- 5/22  5/22- 30  5/29- 5/32  3/10  جوالی 

8/36 گرم گرم گرم  18- 5/22  5/22- 30  5/29- 5/32  1/10  آگوست 

1/32 آسایش گرم گرم  18- 5/22  5/22- 30  5/29- 5/32  9/10  سپتامبر 

5/24 سرد آسایش گرم  18- 5/22  5/22- 30  5/29- 5/32  4/19  اكتبر 
5/15 سرد سرد سرد  18- 5/22  5/22- 28  5/28- 5/30  نوامبر 32 

ردس 5/9 سرد سرد   18- 5/22  5/22- 28  5/28- 5/30  4/39  دسامبر 

 

 شبانه سنندج بر اساس شاخص اوانز گرمایی آسایش منطقه -7جدول 

 كمینهمیانگین  وضعیت گرمایی شبانه

 دمای هوا

میانگین حداكثر  دامنه گرمایی آسایش اوانز

 رطوبت نسبی
 ماه 

 الف ب ج الف ب ج

-6/4 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  6/89  ژانویه 

-2/3 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  6/88  فوریه 

9/0 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  مارس 85 

3/5 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  2/84  آوریل 

7/8 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  می 79 

8/12 سرد سرد سرد  16- 02  20-26  26-5/28  1/60  ژوئن 

9/17 سرد سرد سرد  16- 20  20-5/26  5/26- 29  6/49  جوالی 

7/16 سرد سرد سرد  16- 20  20-26  26- 5/28  1/50  آگوست 

5/10 سرد سرد سرد  16- 20  20-26  26- 5/28  4/60  سپتامبر 

6/6 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  اكتبر 74 

8/1 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  3/87  نوامبر 

-2 سرد سرد سرد  16- 20  20- 5/25  5/25-28  6/88  دسامبر 

 

 وضعیت گرمایی سنندج بر اساس شاخص اوانز -8جدول شماره 
 وضعیت

 گرمایی
 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

 سرد آسایش گرم آسایش سرد در روز

شب در  ســـــــــــــــــــــــــــــــرد 

 

دهد به جز ( نشان مي9كه جدول) طورهمانبر اساس شاخص ماهاني 
هاي فروردين، ارديبنشت و منر كه وضعيت روزهاي مربوط به ماه

كند در ارارتي در االت آسايش قرار دارد و فرد ااساس آسايش مي
ماه از سال  5ر بقيه روزهاي سال سرما و بخصوص سرماي هوا د

ي كه طوربهموجو نارضايتي فرد و عدم ااساس آسايش شده است. 
در روزهاي فصل تابستان و خرداد ماه سرماي هوا و در روزهاي 

هاي زمستان و پاييز )به جز منر( سرماي هوا موجبات نارضايتي فصل
ي طوربهاند. در وضعيت شو شرايب اادتر است افراد را فراهم كرده
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د كه شرايب مرداهاي خرداد، تير و هاي مربوط به ماهز شوكه به ج
آسايش فراهم است، پايين بودن دما و سرماي هوا سبو نارضايتي 

 (.9ارارتي شده است )جدول 

 

 منطقه آسایش و وضعیت گرمایی شهر سنندج به روش ماهانی -9جدول 

 

ميتانگين  لتورتبهروش بيکر  براسوكنندسي محيب درجات خنك
( آورده شتده استت نتتاي  10هاي مختلف ستال در جتدول)براي ماه

متاه از ستال)خرداد تتا  4دهد كه  شرايب محيطتي  االل نشان مي
هاي ( است و بقيه ماهBي )منر( منطبق بر محدوده آسايش بيوكليماي

( هستتند و در Dو  Cسال در محتدوده تحريتك ماليتم تتا شتديد)
 .سيرندمحدوده فشار بيوكليمايي قرار مي

  
 در سنندج (mcal/cm2/sec) مختلف سال هایماه ( برایCPكنندگی محیط )میزان درجات خنك -10جدول 

 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه ماه

ضریب 

 آسایش
4/36  6/34  9/29  7/24  20 4/14  8/9  6/10  9/15  7/21  5/28  5/33  

 D1 D1 D1 C C B2 B2 B2 B2 C C D1 گروه

 تحریك مالیم محدوده آسایش تحریك مالیم تحریك متوسط تا شدید وضعیت
تحریك متوسط 

 تا شدید

 

كه ميزان دفع انرژي از  دهدمينتاي  االل از شاخص سوزباد نشان 
به ميزان  ماهبنمنآبان ماه كاهش و به اداكثر كاهش دفع انرژي در 

 سطح از انرژي دفع خردادماه ميزان رسد و ازي ميلوكالريك -8/565

 با همساز فرايند اين يابد كهمي ادامه مردادماهافزايش و تا اواخر  بدن

نطقته مطابقتت دارد. بتر اقليمتي م و محيطتي شرايب با و بوده اقليم
هاي ارديبنشتت، شتنريور و منتر شترايب هاساس اين شاخص در ما

 (.11مطبوع و دلپذير ااكم است )جدول 

 
 
 

 

یه ماه
نو

ژا
یه 

ور
ف

س 
ار

م
 

یل
ور

آ
 

ی
م

ن 
وئ

ژ
ی 

وال
ج

ت 
س

گو
آ

بر 
ام

سپت
 

بر
كت

ا
بر 

وام
ن

بر 
ام

س
د

 

1/71 میانگین ماهانه رطوبت  6/66  9/56  5/53  7/45  2/30  7/25  26 7/30  9/44  5/62  2/68  

 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 4 گروه رطوبتی

1/6 میانگین ماهانه حداكثر دما  5/8  1/14  1/20  26 1/33  2/37  8/36  1/32  5/24  5/15  5/9  

منطقه راحت 

 روز

 26 26 27 27 30 30 27 27 26 26 26 24 حداكثر

 19 19 20 20 21 21 20 20 19 19 19 18 كمینه

-6/4 دما كمینهمیانگین ماهانه   2/3-  9/0  3/5  7/8  8/12  9/17  7/16  5/10  6/6  8/1  2-  

منطقه راحت 

 شب

 19 19 20 20 21 21 21 20 19 19 19 18 حداكثر

 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 كمینه

تعیین وضعیت 

 گرمایی

 سرد راحت گرم راحت سرد روز

 سرد راحت سرد شب
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 ضریب سوز باد در سنندج به تفکیك شب، روز و ماه -11جدول 

 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه ماه

ت باد عسر
(M/S) 5/1  1/2  4/2  4/2  2/2  1/2  3/2 2 7/1  6/1  4/1  4/1  

 Hمقدار 
-5/441 در روز  5/457-  1/380-  5/259-  6/133-  9/1-  9/81-  4/69-  5/15-  -143-  6/283-  9/380-  

وضعیت در 
مطبوع و  خنك روز

مطبوع و  گرم دلپذیر
 خنك دلپذیر

 Hمقدار 
-1/617 در شب  676-  6/645-  1/557-  8/463-  4/381-  4/294-  7/297-  8/387-  1/444-  7/505-  2/567-  

وضعیت در 
 خنك مطبوع و دلپذیر خنك بسیار خنك شب

 Hمقدار 
 در  ماه

5/528-  8/565-  9/512-  3/408-  6/299-  7/190-  2/107-  1/115-  6/201-  4/294-  8/393-  9/474-  

وضعیت در 
 خنك ماه

مطبوع و 
 خنك مطبوع و دلپذیر گرم دلپذیر

 

هاي مطالعاتي نتاي  االل از ارزيابي و مقايسه روش ،در مجموع
هاي به ترتيو ماه كهمختلف آسايش انساني در شنر سنندج نشان داد 

ها از نظر آسايش ترين ماهمنر، شنريور، خرداد و ارديبنشت مناسو
 (. 12باشند)جدول زيست اقليمي انساني در شنرستان سنندج مي

 
 های زیست اقلیمی مختلف در سنندج صل از ارزیابی شاخصنتایج حا مقایسه  -12جدول 

 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه شاخص

 اوانز
 روز

 سرد آسایش گرم آسایش سرد

 شب
 سرد

 ماهانی

 روز
 سرد راحت گرم راحت سرد

 سرد راحت سرد شب

 بیکر
مالیمتحریك  تحریك متوسط تا شدید آسایش محدوده   تحریك مالیم 

 تحریك
 متوسط
دتا شدی  

 سوز باد
 خنك مطبوع گرم مطبوع خنك خنك

 

 گیرینتیجه -4

 يالگتوده در كته عتواملي استت نيتترمنم از يکي ،آ  و هوا   
 مشتاركت يطيمحستتيز شترايب دهيشکل و جغرافيايي فضاي

 هتايکونتگاهس استقرار عدم يا و استقرار در منمي و نقش كندمي

 عنتوان ستکونتگاه بته را منتاطقي واقتع، در هاانسان .دارد انساني

باشتد.  داشته را اقليمي آسايش ميزان باالترين كه كنندانتخا  مي
بررسي و ارزيابي شرايب زيست اقليمي ضمن تعيين شرايب آسايش 

-يا عدم آسايش ااكم بر منطقه، پايه و استاس بستياري از برنامته

شنري، معمتاري  مسائلدر زمينه  ژهيوبهراني ناايه هاي عمريزي
ي است. لذا در اين پژوهش به منظور ارزيتابي آستايش سردشگرو 

-انساني، جداول زيست اقليمي سنندج تنيه سرديد. مجموع ارزيابي

هاي االل بيانگر آن است كه به منظتور دستتيابي بته نتتاي  بتا 
تلتف استتفاده هتاي مخضريو اطمينان باال الزم است از شتاخص
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سردد و يك شاخص به تننايي جنت شناخت آسايش اقليمي يتك 
هاي محيطتي بايتد از تركيتو ريزيمنطقه مؤرر نيست و در برنامه

هاي مختلف جنت رسيدن به اهداف استتفاده كترد. نتتاي  شاخص
هاي منر، هاي مختلف نشان دادكه به ترتيو ماهاالل از شاخص

هتا از نظتر آستايش ترين متاهاسوشنريور، خرداد و ارديبنشت من
ها، سرد، هباشند و ساير مازيست اقليمي انساني در شنر سنندج مي

هتاي مختلتف روش شتوند. در مقايستهخنك و سرم ارزيتابي متي
توان اظنار داشت كه شتاخص استفاده شده در اين پژوهش نيز مي

، نستبت بته بررستيهاي اقليمي منطقه مورد بيکر به دليل ويژسي
هاي ماهاني، اوانز و سوز بتاد از دقتت بيشتتري برختوردار اخصش

-هاي ذكتر شتده در ردهها، به ترتيو اولويتاست و ساير شاخص

اي متثرر از هاي توسعهسيرند. بنابراين فعاليتهاي بعدي قرار   مي

-هاي ذكر شده در اين ماهتواند به ترتيو اولويتشرايب اقليمي مي

. نتاي  االل از مطالعتات محمتدي و سردند ريزي و اجراها برنامه
( در شتنر 1388نگنبتان و همکتاران) ؛( در شنر قم1387سعيدي)

قنبتري و  ؛ ( در شتنر يتزد1389اختالق و همکتاران)ختوش؛ يزد،
( در شتنر 1390پروانته و همکتاران) ؛( در شنر الر1389همکاران)

ت ( در شنر سقز، ااكي از دق1394اليگودرز و اامدي و همکاران)
باشتد هاي مورد استفاده در اين بررسي متيو كاربرد بيشتر شاخص

دهتد. را مورد تثييد قرار مي هاآننتاي  پژوهش ااضر نيز نتاي  كه 
تتوان االل از اين بررسي متي هاييافتهاز الزم به ذكر است كه 

هتاي مختلتف عمرانتي، سردشتگري، معمتاري و مستائل در زمينه
ااتتداو وااتتدهاي بيمارستتتاني،  ي بنينتتهابيتتمکتتانمربتتوط بتته 
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