فائزه نوری و همکاران

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،4زمستان 1397
167-186

ارزیابی آسایش حرارتی انسان در فضای باز شهری
مطالعه موردی :استان قم
فائزه نوری *،عباس رنجبر و ابراهیم فتاحی
گروه آلودگی هوا ،پژوهشکده هواشناسی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش1397/10/11 :

تاریخ دریافت1396/10/10 :

نوری ،ف ،.ع .رنجبر و ا .فتاحی .1397 .ارزیابی آسایش حرارتی انسان در فضای باز شهری مطالعه موردی :استان قم .فصلنامه علوم
محیطی.167-186 :)4(16 .
سابقه و هدف :فضای باز ،مهمترین عرصه شکلگیری تعاملهای اجتماعی انسانها بشمار میرود و ممکن است توسط یک طیف وسیعی
از پارامترها تحت تأثیر قرار بگیرد .جلب رضایت افراد برای حضور در چنین فضاهایی عامل اصلی رشد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در
اینگونه شهرها میباشد .مطالعه و شناسایی محدودیتها و بحرانهای اقلیمی و نیز آگاهی از پتانسیلهای محیط زیستی نهفته در ویژگیهای
طبیعی و اقلیمی یک منطقه در فصلهای مختلف سال بمنظور لحاظ شدن آنها در برنامهریزیهای مختلف استانی از اهمیت درخور توجهی
برخوردار است و میتواند نقش اساسی در برنامهریزیهای شهری و منطقهای داشته باشد .در همین راستا ،هدف پژوهش حاضر تعیین
آسایش حرارتی انسان در فضای باز استان قم تعیین گردید.
مواد و روشها :در پژوهش حاضر با استفاده از شاخصهای متوسط نظرسنجی پیشبینیشده 1و دمای معادل فیزیولوژیک ، 2آسایش
حرارتی انسان در فضای باز استان قم موردبررسی قرار گرفت .برای این منظور دادههای مربوط به پنج پارامتر دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد،
فشار بخارآب و میزان ابرناکی در سه ایستگاه قم ،کهک و سلفچگان ،برای یک دوره آماری مشترک  12ساله ( )2017-2004از سازمان
هواشناسی کشور استخراج شد و با انتقال دادههای باال در مقیاسهای زمانی مختلف با استفاده از قابلیت نرمافزار  RayManشاخصهای
 PETو  PMVمحاسبه و بررسی شد.
نتایج و بحث :بررسیها نشان داد که دوره آسایش اقلیمی در این استان محدود به دو دوره مجزا بوده که با گذار از دورهی گرم به سرد و
سرد به گرم همزمان است .این شرایط بطور میانگین  7/92درصد از سال را به خود اختصاص داده است که دوره اول آن در ماههای مارس
و آوریل (فروردین و اردیبهشت) و دوره دوم در ماه اکتبر (آبان) توزیعشده است و بیهمتاترین فصلها برای انجام فعالیتهای محیطی در
استان قم میباشند .به دلیل وجود تنوع جغرافیایی و به تبعیت از پراکنش توپوگرافی ،تضاد شرایط حرارتی در نتایج این پژوهش به روشنی
مشاهده شد ،بهگونهای که منطقههای مرتفع و کوهستانی با  50/27درصد از ایام سال در قلمرو تنشهای سرمایی قرارگرفتهاند و تنشهای
گرمایی در نواحی پست و کم ارتفاع با  51/63درصد وجه غالب شرایط اقلیمی منطقه میباشند و درصد بیشتری از ایام سال را در برگرفتهاند.
در بررسی ماهانه مشخص شد که مهمترین مؤلفه بازدارنده آسایش حرارتی در مرکز و شرق استان ،تنشهای گرمایی متوسط تا بسیار شدید
در ماههای می ،ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر (خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور و مهر) است ،درصورتیکه عمدهترین محدودیت شهرهایی که در
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ارتفاعات قرار دارند ،تنشهای سرمایی شدید در ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه و مارس (آذر ،دی ،بهمن ،اسفند و فروردین) می باشد.
تفسیر نتایج نشان داد که تاثیرهای ارتفاع و پراکنش توپوگرافی سبب پیدایش تنوع اقلیمی در این منطقه شده است بطوریکه امکان رخداد
تمام شرایط زیستاقلیمی با تنوع نسبتاً زیادی در گستره استان قم وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که خروجی شاخصهای زیستاقلیمی PETو  ،PMVتوانایی آشکارسازی دورههای آسایشی و
نبود آسایش استان قم رادارند و با واقعیت منطقه بهخوبی سازگار هستند و باوجود تفاوتهای جزئی ،میتوانند نمودهای بهنسبت همگونی
از اقلیم آسایشی آنجا را نشان دهند و اطالعات بهتری را برای برنامهریزی و تصمیمگیری در اختیار ما بگذارند .بطورکلی ،با توجه به روشها
و شاخصهای مختلف و نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها ،برای تحقق هدفها باید از تلفیق شاخصهای مختلف استفاده کرد.
واژههای کلیدی :آسایش انسان.PMV-PET-RayMan-

مقدمه
آسایش انسان در فضای باز شهری یک پارامتر

گزارشهای متعددی بطور دقیق موردبحث و بررسی

اساسی برای ارزیابی کیفیت محیطهای شهری و بیان

قرارگرفته است (؛Stathopoulos et Van et al.,2002

دستورالعمل برای توسعه پایدار شهرها میباشد و ممکن

and

al.,2004;Givoni

است توسط یک طیف وسیعی از پارامترها ،ازجمله سرعت

)Neffgen,1999؛ و درنهایت منجر به بیان شاخصهای

باد ،دمای هوا ،رطوبت نسبی ،تابش خورشید ،کیفیت هوا،

زیادی برای سنجش شرایط آسایش و راحتی انسان در قالب

فعالیت انسانی ،سطح لباس ،سن و غیره تحت تأثیر قرار

روابط عددی و شکلها شدهاند .بیشتر این شاخصها

بگیرد (Stathopoulos,2004؛Rodrigues et al., 2009؛

بصورت پراکنده یا برای مقصدهای خاصی مورداستفاده قرار

 .(Coccolo et al., 2016آسایش حرارتی حالتی است که

میگیرند .برخی از این شاخصها بر اساس اندازهگیریهای

فرد برای تغییر شرایط دمایی محیط هیچ اقدام رفتاری را

مستقیم بهدستآمدهاند ( Wind chill Index, Cooling

انجام ندهد و همانطور که در استاندارد اشری ( Ashrae

 .)power Index, Wet bulb temperature Indexبرخی

 )Standards 55شرایط دمای محیط برای سکونت انسان،

دیگر بر اساس واکنش بدن انسان به عاملهای مختلف

تعریفشده است ،آسایش حرارتی عبارت است از «شرایط

محیطی پایهریزی میگردد ( Predicted Mean Vote,

ذهنی که رضایتمندی از محیط اطراف را بیان میکند و

temperature Index

)Effective

از طریق ارزیابی فردی سنجیده میشود» ( AbdelGhany

Epstein,2012؛ Parsons 2014؛ NIOSH 1986؛ Epstein

 .)et al.,2013درواقع بهترین شرایط اقلیمی برای زندگی

 .)and Moran2006آسایش حرارتی در محیطهای بیرونی،

آن است که فرد بدون کوشش و تالش زیاد بتواند توازنی

برخالف بحث آسایش حرارتی در فضاهای درونی ،بحث به-

منطقی بین گرمای حاصلشده در بدن و گرمای

نسبت جدیدی محسوب میشود و به دلیل تغییر شرایط

ازدستداده برقرار کند ،یعنی نه حرارتی از محیط پیرامون

آب و هوایی ،پژوهشهای گستردهای در زمینه آسایش

دریافت کند و نه حرارتی به محیط پس دهد

حرارتی فضای باز شهری انجامشده ولی پژوهشهای

( .)Houshores,1381آسایش حرارتی به دو زیرمجموعهی

انجامشده در این حوزه در مقایسه با محیطهای داخلی،

آسایش حرارتی در فضای بسته (درونی) و فضای باز شهری

بسیار ناچیز بوده است .اولین بررسیهای انجامشده در مورد

(بیرونی) تقسیم میشود .از دهه  ،1950آسایش حرارتی

آسایش حرارتی در فضای باز مربوط به مطالعه

انسان در فضای داخلی (مجتمعهای مسکونی ،صنعتی،

)(Nikolopoulou et al.,2001بوده است که الگوهای

تجاری و ساختمانهای سازمانی) و فضای باز طی

رفتاری را مدنظر قرار داده است .در این مطالعه ،شرایط

Forsthoff
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آسایش فضاهای باز شهری در مکانهای تفریحی کمبریج

سانتیگراد و در تابستان  31.3درجه سانتیگراد و برای

انگلستان موردبررسی قرار گرفت .چارچوب پژوهش و روش

 ،SETبه ترتیب  27.6درجه سانتیگراد و  31.3درجه

تجزیهوتحلیل آنها تا حد زیادی پژوهشهای بعدی را

سانتیگراد تعیین گردید Ghany et al. (2013) .در

تحت تأثیر قرارداد .پسازآن نیز بررسیهای بسیاری توسط

تحقیقی آسایش حرارتی انسان را تحت شرایط آبوهوای

افراد مختلف در این زمینه انجام شد که در ادامه ضمن

خشک در فضای باز مرکز ریاض با استفاده از شاخص PET

معرفی نمونههای از این نوع ،به روش پژوهش و نتایج کار

و  UTCIدر سال  2012موردبررسی قراردادند .نتایج

آنها نیز اشاره خواهد شد Mcgregor et al. (2002) .با

حاصل از این پژوهش نشان داد که هر دو شاخص بیان

استفاده از شاخص  PMV،نبود آسایش گرمایی انسان را در

شده برای دمای بسیار باال در محیط خشک معتبر هستند.

شهر آتن در سالهای  1966-1995موردبررسی قراردادند.

) Akbariyan et al.(2016در پژوهشی با استفاده

نتایج حاصل از تحقیقهای آنها نشان داد که زمان آغاز و

از شاخص  PETویژگیهای آب و هوایی  6روستای

پایان فصل نبود آسایش در تمام دوره بررسیشده یکسان

گردشگری در سه استان گلستان ،گیالن و مازندران را

نبوده و بسیار متفاوت است .همچنین در مقیاس روزانه،

بهمنظور گسترش صنعت گردشگری در سالهای 1994

نبود آسایش انسان در اواخر ماه ژوئیه به بیشترین حد خود

تا  2014مورد تجزیهوتحلیل قراردادند .نتایج  PETنشان

( 4تا  6ساعت) میرسدLindqvist et al.(2004) .در

داد که در میان  6روستای موردمطالعه ،اواخر پاییز تا

پژوهشی با استفاده از مشاهدههای غریزی حاصل از رفتار

اواسط زمستان ،بیشترین شرایط راحتی در شرایط آب و

طبیعی افراد و اندازهگیری همزمان با متغیرهای هواشناسی

هوایی منطقههای موردمطالعه را دارد.

مثل سرعت باد ،دما ،رطوبت و غیره در یک مکان تفریحی

) ،al.(2107آسایش حرارتی در فضاهای باز محیطهای

در سوئد به مقایسه رفتار ذهنی و حس گرمای

گرم و خشک را برای تابستان  2014و  2015قطر با

مصاحبهشوندگان و ارزیابی شاخص  PMVپرداختند .نتایج

استفاده از پنج شاخص ،DI،WBGT ،CP،PMV

این مطالعه نشان داد که جنـبههای روانشنـاختی بر

 Humidexموردبررسی قراردادند .نتایج حاصل از این

ارزیـابی ذهنی تأثیر مـیگـذارد ،هـمچـنین مقایسـه

بررسی نشان داد بهجز شاخص  WBGTکه درصد آسایش

حـس گرمـای مصاحـبه شوندگان و احساس گرما با

حرارتی را بیشتر از حد پیشبینی کرده است ،بقیه

ارزیابی شاخص  PMVنشان داد که مدلهای حالت پایدار

شاخصهای بررسیشده درصد آسایش حرارتی را کمتر از

مانند شاخص  PMVممکن است برای ارزیابی کوتاهمدت

میزان واقعی برآورد کردهاند Esmaeli et al.(2012) .اقلیم

آسایش حرارتی در فضای باز مناسب نباشندYahia et .

آسایش شهرهای مشهد ،اصفهان ،رشت و کیش را با

)al.(2012رفتار دو شاخص حرارتی  PETو SETرا در دو

استفاده از روش  PETدر سالهای  1340تا 1385

فصل تابستان و زمستان و در مکانهای مختلف شهر

موردبررسی قراردادند .نتایج بین شهرهای موردمطالعه

دمشق مورد ارزیابی قراردادند .نتایج حاصل از این پژوهش

نشان داد که بهترین مقصد برای گذراندن سفرهای

نشان داد که شرایط حرارتی محیطهای مختلف در فضای

نوروزی جزیره کیش است Najafi (2012) .در مطالعهای

باز بهطور قابلتوجهی متفاوت است .درجه حرارت خنثی

آسایش حرارتی بازار وکیل شیراز را با استفاده از

در هر دو شاخص  PETو  SETدر فضای باز فصل تابستان

شاخصهای  PETو  PMVمورد ارزیابی قراردادند .نتایج

کمتر از زمستان بهدست آمد .همچنین میزان آستانههای

نشان داد که آسایش حرارتی در زمستان ازنظر درجه تنش

باال و پایین شاخص  PETدر زمستان  21.0درجه

فیزیولوژیک ،بدون تنش سرما و حساسیت حرارتی از
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درجه راحت برخوردار میباشد و کمتر از  15درصد

سرمایی در بیشتر روزهای سال بوده و دوره مطلوب

کاربران بازار از این شرایط ناراضی هستندHeydari and .

اقلیمی تنها دورهی کوتاهی از سال را پوشش داده است.با

) Manam(2014رابطه میان شاخصهای حرارتی و

توجه به اینکه فضاهای باز مهمترین عرصه شکلگیری

احساس آسایش حرارتی در فضای باز پنج بوستان ملت،

تعامالت اجتماعی بشمار میروند و جلب رضایت افراد

ساعی ،الله ،شهر و بعثت در شهر تهران را در هفتههای

برای حضور در چنین فضاهایی عامل اصلی رشد اقتصادی،

پایانی مهرماه و آغازین آبان ماه  1389از ساعت  10صبح

اجتماعی و سیاسی در شهرها میباشد ( Blazejczyk et

تا  17موردبررسی قراردادند .نتایج حاصل از این پژوهش

 )al., 2011هدف این پژوهش نیز در راستای بررسی

منجر به بیان رابطهای بر مبنای دادههای محیطی شد که

شرایط آسایش حرارتی در فضای باز استان قم در یک

امکان پیشبینی محدوده آسایش حرارتی در فضاهای

دوره آماری  12ساله ( )2017-2004با استفاده از شاخص

مختلف با دادههای پایه را فراهم میکندKhoshnfas et .

 PETو  PMVتعیینشده است .نتایج حاصل از پژوهش

) al.(2016آسایش اقلیمی شمال غرب ایران را با استفاده

میتواند در تنظیم برنامههای زمانی حضور گردشگران و

از شاخص درجه سختی هوا برای یک دوره  10ساله

زائران توسط سازمانها و نهادهای مرتبط مورداستفاده

( )1997-2006موردبررسی قراردادند .نتیجه این بررسی

قرار گیرد.

نشان میدهد که  13درصد از کل منطقه در دوره سرد
سال از شرایط سختی هوا به دور است و یا بهعبارتدیگر

مواد و روشها

از حالت اعتدال برخوردار است .درحالیکه در  87درصد

منطقه مورد مطالعه
منطقه موردمطالعه در سال  1375از استان تهران

دیگر شرایط سختی در ماههای سرد حاکم است که

جدا و استان قم را تشکیل داده است و با وسعتی معادل

درجههای کمی سخت تا خیلی سخت مشاهده میشود.
) Rozati and Ghanbaran(2015آسایش حرارتی

 11240کیلومترمربع در مجاورت کویر مرکزی ایران در

فضاهای باز شهر اصفهان را با استفاده از شاخصهای

جهت غرب آن ،حدفاصل  50درجه و  6دقیقه تا  51درجه

آسایش باد مورد ارزیابی قراردادند .نتایج حاصل از این

و  8دقیقه طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ و 34

پژوهش نشان داد که جریان باد تنها در ماههای دی

درجه و  9دقیقه تا  35درجه و  11دقیقه عرض شمالی

میتواند آسایش افراد در فضاهای باز شهری را مختل

نسبت به خط استوا واقعشده است .این استان از سمت

نماید و در طراحیهای فضاهای باز باید از شدت آن کاسته

شمال به استان تهران (جلگه ورامین و شهرری) ،از سمت

شود .ماههای خرداد ،تیر و مرداد در صورت تقویت جریان

غرب به شهرستانهای آشتیان و تفرش از استان مرکزی و

باد در فضاهای باز تا سقف  6متر بر ثانیه ،آسایش ،ارتقا

از طرف جنوب به استان اصفهان (شهرستان کاشان) و از

خواهد یافت .همچنین در دیگر فصلهای سال ،باد

سمت شرق به استان سمنان (شهرستان گرمسار) محدود

وضعیت مطلوبی داشته و سبب آسایش خواهد شدAtaee .

میشود .متوسط ارتفاع این استان  930متر از سطح دریا

) et al.(2016تأثیر تغییرپذیریهای روزانه آبوهوا را بر

میباشد که در پستترین نقطه حاشیه کویر  800متر و در

گردشگری استان کردستان با استفاده از روش  PETدر

بلندترین نقطه کوهستانی به  3195متر (کوه ولیجا)

یک دوره آماری بیستساله ( )2009-1989موردبررسی

میرسد .با توجه به اختالف زیاد ارتفاع (از  800تا 3330

قراردادند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ازنظر

متر) استان داراى آبوهوای متفاوت میباشد .شکل ()1

اقلیمی عمدهترین محدودیت گردشگری وجود تنش

موقعیت ایستگاههای سینوپتیک بههمراه ارتفاع توپوگرافی
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محاسبه هرکدام از آنها نیز بیان میشود.

استان و جدول ( )1ویژگیهای جغرافیایی ایستگاههای
سینوپتیک منتخب را نشان میدهد.

شاخصهای حرارتی در فضای باز
ا ز اواخر قرن بیستم ،با توجه به چالش های تغییر
اقلیم ،پارامترهای اقلیمی و هواشناسی ،کانون تمرکز
مطالعات برنامه ریزی شهری شد که بسیاری از این
بررسی ها در مورد ارزیابی ارتباط آسایش حرارتی انسان
با

پارامترهای

استاندارد

هواشناسی

بوده

است .)Bauche et al., 2013(.برای این منظور
شاخص های مختلفی در دهه های گذشته بمنظور
شکل -1موقعیت ایستگاههای سینوپتیک در استان قم

توصیف و تعیین پدیده های حرارتی و فیزیولوژیکی در

Fig. 1- Location of selected synoptic stations in Qom
province

بدن انسان ایجاد شد ) .)Matzaraki, 2009این
شاخص ها بر مبنای تعادل انرژی بین بدن انسان و

جدول -1ویژگیهای جغرافیایی ایستگاههای موردمطالعه

محیط پیرامونش به همراه در نظر گرفتن چندین عامل

Table 1. G Geographical characteristics of the studied
stations

تجربی میزان تنش های حرارتی را مشخص می کنند(.

نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا
station

قم

Longitude

Latgitude

Above sea level

50.85

34.77

879.1

Fanger, 1972 Matzarakis et al., 1999; Spagnolo

.)and de Dear, 2003تعدادی از این شاخص ها که بر

Qom

کهک

50.86

34.40

اساس معادالت تجربی به دست آمده اند (همچون

1403

شاخص دمای ظاهری ،شاخص خنک کنندگی و )...

Kahak

سلفچگان

50.46

34.48

1381

Blazejczyk and Epstein,2012؛ ;Parsons 2014

Salafchegan

NIOSH 1986؛ )Epstein and Moran2006تعداد
در این مطالعه شرایط آسایش حرارتی انسان در

محدودی از پارامترهای هواشناسی را در نظر می گیرند

محدوده استان قم که ساالنه پذیرای حدود  20میلیون

)(Rubistein et al., 1980درصورتی که افزون بر شرایط

زائر میباشد ،موردتوجه قرارگرفته است .دادههای

هواشناسی ،پارامترهای فیزیولوژیکی بدن انسان (میزان

هواشناسی موردنیاز (دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،فشار

فعالیت ،نوع پوشش ،قد ،جنسیت ،سن و وزن) نیز در

بخارآب ،میزان ابرناکی) برای یک دوره آماری مشترک 12

ایجاد درجههای مختلف تنش های حرارتی دخالت دارند

ساله ( )2017-2004از سازمان هواشناسی کشور برای

( .)Höppe1999;Matzarakis et al., 1999درنتیجه

سه ایستگاه قم ،کهک و سلفچگان ،دریافت شد و مورد

شاخص های مرتبط با فیزیولوژی انسان که از معادله

تجزیهوتحلیل قرار گرفت .سپس با استفاده از مدل

بیالن انرژی بدن انسان مشتق گردیده اند ،امروزه در

 RayManشاخصهای  PETو  PMVمحاسبه و درنهایت

بررسیهای زیست اقلیم انسانی جایگاه ویژه ای دارند و

شرایط آسایش و نبود آسایش حرارتی انسان در محدوده

استفاده از آن ها سبب غلبه بر کاستی شاخص های

موردمطالعه به تفکیک روزانه و ماهانه بررسی شد .در ادامه

تجربی می شود Matzarakis et al., 1999; Fanger

ضمن معرفی شاخصهای مورداستفاده ،شرایط و نحوه

) .)1972شاخص های معروفی در این زمینه
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شاخص PMV

پیشنهادشده است که از میان آن ها ،شاخص دمای
معادل فیزیولوژیک و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده

 Fangerدر سال  ،1972شاخص  PMVرا باهدف

که به ترتیب به شاخص های  PMVو  PETمشهورند

ارزیابی میزان آسایش حرارتی افراد در فضای بسته بیان

اهمیت بیشتری یافتهاند. )Zolfaghari, 1382( .این دو

کرد .پسازآن Jendritzky and Nubler (1982) ،با اضافه

شاخص از مهمترین شاخصهای دما -فیزیولوژی

نمودن تابشهای محیطی (شکل  ،)2شاخص  PMVرا

محسوب میشوند که نحوه محاسبه آن ها در ادامه آماده

برای ارزیابی آسایش حرارتی در فضای باز گسترش دادند

است:

و الگوی « »Klima Michelرا معرفی نمودند.

short-wave radiation (0.28-4um):
I = direct solar radiation,
H = diffuse solar radiation,
(I+H)refl = reflected short-wave radiation.
long-wave radiation (4-100um):
Eu = atmospheric counter radiation,
EA = long-wave emissions of the surroundings,
W = radiation from the man’s surface.

شکل -2تابشهای محیطی در نظر گرفتهشده در الگوی کلیما ()Jendritzky and Nübler,1981
)Fig. 2- Environmental radiation considered in the Klima-Michel pattern (Jendritzky and Nübler, 1981

تبخیری تعرق (  Esw ،) w/m2تلفات حرارت

شاخص  PMVاز طریق رابطه ( )1تا ()6

تبخیری تعرق (  Ec ،) w/m2تبادل حرارت تبخیری

قابلمحاسبه است:
()1
()2

)𝑊 𝑃𝑀𝑉 = (0.303𝑒 −0.036𝑀 + 0.028)[(𝑀 −

در سطح پوست موقعی که در حالت حرارتی خنثی
قرار دارد (  I c l ،) w/m 2تابش لباس ب طور متوسط

] 𝑐𝑒𝑟𝐸 − 𝐻 − 𝐸𝑐 − 𝐶𝑟𝑒𝑐 −
) 𝑎𝑃 𝐸 = 3.05 × 10−3 (256𝑡𝑠𝑘 − 3373 −

برای تمام بدن (  M ،) w/m2نرخ سوخت وساز بدن

𝑤𝑠𝐸 +

(  Tcl ) w/m2دمای سطح لباس (درجه سانت ی گراد )،
 T skدمای متوسط پوست ( درجه سانت ی گراد )W ،

)𝑤 𝐸𝑐 = 3.05 × 10−3 [5733 − 6.99 × (𝑀 −

()3

𝑊 − 𝑃𝑎 ] + 0.42(𝑀 −

نیروی مکانیکی مؤث ر (  E ،) w/m2تبادل حرارت

)− 58.15

تبخیری در سطح پوست (  H ،) w/m2تلفات حرارت

()4

)𝑎𝑇 𝐶𝑟𝑒𝑐 = 0.0014𝑀(34 −

()5

) 𝑎𝑃 𝐸𝑟𝑒𝑐 = 1.72 × 10−5 𝑀(5867 −

()6

𝑙𝑐𝐼𝐻 = 𝐾𝑐𝑙 = 𝑡𝑠𝑘 − 𝑡𝑐𝑙 /

خشک بصورت همرفت ،هدایت و تابش ( ،) w/m2
 Paرطوبت ،فشار بخار جزئی هوا (پاسکال)Ta ،

دمای

هوا

(درجه

سانت ی گراد )

م ی باشد .

مقیاس  PMVنوعی تقس ی م بند ی احساس حرارتی 7
درجه ا ی است که دامنه آن از ( - 3 / 5سر د) تا + 3 / 5
(گرم) تغییر م ی کند  .صفر در این مقیاس نشانگر

در رابطه ها ی فوق C rec ،تبادل حرارت
همرفتی تعرق (  Erec ،) w/m2تبادل حرارت

احساس حرارتی خنثی است ( جدول .) 2
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جدول  -2میزان آستانه شاخصهای  PMVو  PETدر درجههای مختلف حساسیت انسان ()Matzarakis et al.,1990
Table 2. The threshold values of PET and PMV indices for different grades of human sensitivity

درجه تنش فیزیولوژیک

حساسیت حرارتی

Grade of physiological stress

Thermal perception

تنش سرمای بسیار شدید

خیلی سرد

Extreme cold stress

Very cold

تنش سرمای شدید

سرد

Strong cold stress

Cold

تنش سرمای متوسط

خنک

Moderate cold stress

Cool

تنش سرمای اندک

کمی خنک

Slight cold stress

Slighty cool

بدون تنش سرما

راحت

No thermal stress

Comfortable

تنش گرمای اندک

کمی گرم

Slight heat stress

Slightly warm

تنش گرمای متوسط

گرم

Moderate heat stress

Warm

تنش گرمای شدید

خیلی گرم

Strong heat stress

Very warm

تنش گرمای بسیار شدید

داغ

Strong heat stress

Hot

شاخص PET

)PET(Cᵒ

PMV

<4

<-3.5

4

-3.5

8

-2.5

13

-1.5

18

-0.5

23

0.5

29

1.5

35

2.5

41

3.5

این شاخص تحت شرایط فضای مجازی داخلی تعریفشده

شاخص دمای معادل فیزیولوژیک ( )PETیکی دیگر

است ولی برای شرایط واقعی فضای خارجی نیز کاربرد

از شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی انسان است که از

دارد ( .)Honjo, 2009شاخص دمای معادل فیزیولوژیک

معادلهی بیالن انرژی بدن انسان مشتق شده است

یکی از شاخصهای توصیهشده توسط انجمن مهندسان

( .(Matzarakis, 2007طبق تعریفی که ) Hoppe(1999و

آلمان در برنامهریزی شهری و منطقهای است و برای

) Mayer and Hoppe (1987در مورد این شاخص بیان

پیشبینی تغییرپذیریهای حرارتی بخشهای اقلیم

کردند ،برای نرخ سوختوساز باکار سبک و میزان نارسایی

شهری یا منطقهای بکاربرده میشود ( .)VDI,1998این

لباس به ترتیب اعداد  80وات و  0/9کلو (کلو واحد

شاخص در شرایط مختلف اقلیمی در فضای باز شهری در

نارسانایی لباس میباشد) بطور میانگین در نظر گرفتهشده

پژوهشهایی که بمنظور اعتبار سنجی آن صورت گرفته

است .یکی از مزیتهای مهم این شاخص نسبت به

است ،رابطه بیشتری را بااحساس آسایش حرارتی نشان

شاخص  PMVدرجهبندی بر اساس درجه سانتیگراد

داده است Tseliou et al. 2010) .؛ Heydari and

میباشد و در برنامهریزی شهری بسیار سادهتر و جامعتر

 .)Manam,1392برای محاسبه شاخص  PETاز مدل

خواهد بود) . (Deb and Ramachandraiah,2010تنش

 MEMIاستفاده میشود .این مدل ،جزء مدلهای موازنه

گرما و سرما به ترتیب در میزان باال و پایین این شاخص

حرارتی ترمو-فیزیولوژیک است که بعنوان اساسیترین

بوجود میآید .برای فعالیتهای مختلف و پوششهای

مدل برای بهدست آوردن شاخصهای  PMVو PET

لباس متفاوت ،میزان دمای معادل فیزیولوژی نیز تغییر

مورداستفاده قرار میگیرد .جزئیات مدل بر مبنای معادله

خواهد کرد .در جدول ( )2در مقادیر ،آستانه روش PET

بیالن انرژی بدن انسان استوار است و معادله آن بدین

در درجههای مختلف حساسیت انسان آمده است .اگرچه

شرح است (.)Hoppe, 1999
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قرارگرفته است .نرمافزار  RayManبرای محاسبه

𝑀 + 𝑊 + 𝑅 + 𝐶 + 𝐸𝑑 + 𝐸𝑟𝑒 + 𝐸𝑠𝑤 + 𝑠 = 0

شاخصهای بیان شده نیازمند دادههایی است که در چهار

()7

گروه قرار میگیرد:

در رابطه فوق M ،میزان سوختوساز بدنW ،

خروجی کار فیزیکی R ،تابش خالص بدن C ،جریان

 -1متغیرهای موقعیتی شامل طول و عرض و ارتفاع.

حرارت همرفتی ED ،جریان حرارت نهان تبخیری آب از

 -2متغیرهای هواشناسی شامل دمای هوای خشک

پوست ERe،مجموع جریانهای حرارتی مؤثر در گرمایش

برحسب سانتیگراد ،فشار بخارآب برحسب هکتوپاسکال،

و تبخیر و تعرق Esw ،جریان هوای مؤثر در تبخیر و تعرق

رطوبت نسبی برحسب درصد ،سرعت باد برحسب متر بر

بدن میباشد.در این معادله همه واحدها برحسب وات

ثانیه و میزان ابرناکی برحسب اکتا.

است و بطور معمول مثبت و  Ed،Wو  ESWاغلب منفی

 -3متغیرهای فردی شامل ویژگیهای فیزیولوژیک
مؤثر همچون قد ،وزن ،سن و جنسیت.

است .اگر بدن انسان در حال کسب انرژی باشد معادله به

 -4متغیرهای مربوط به نوع پوشش و فعالیت)2006

تمامی مثبت و اگر در حال از دست دادن انرژی باشد
عبارتهای معادله منفی خواهد بود .معادله گفته شده

(Matzarakis,

بهوسیله متغیرهای درجه حرارت هوا ،رطوبت هوا ،سرعت
باد و متوسط دمای تابشی کنترل میگرددMatzarakis ( .

نتایج و بحث

 )and Amelung, 2008افزون بر پارامترهای هواشناسی،

تحلیل فرکانس بلندمدت ماهانه شاخص  PETو

متغیرهای ترموفیزیولوژی شامل مقاومت گرمایی لباس

PMV

(برحسب کلو) و میزان فعالیت انسان (وات) نیز الزم و

ن تایج بخش اول این پژوهش ،بر روی درصد

ضروری است .دسترسی به متغیرهای درجه حرارت هوا،

فرکانس ماهانه شاخص  PETو PMVدر سه ایستگاه

رطوبت هوا و سرعت باد بهآسانی میسر است ،ولی میانگین

انتخاب شده از استان قم تمرکز دارد .فرکانس ماهانه

دمای تابشی 3که یکی از مهمترین متغیرهای ورودی در

شاخص  PETبرای هر ایستگاه بصورت جداگانه در

محاسبه بیالن انرژی بدن انسان است ،در ایستگاههای

شکل های ( )3تا ( ) 5در قسمت (الف) به تصویر کشیده

هواشناسی ثبت نمیشود.)Jendritzky et al., 1990).

شده است .نتایج به دست آمده از شاخص  PETبرای

بدین ترتیب برای بهدست آوردن آن میبایست در

ایستگاه قم نشان داد که پراکنش زمانی آسایش

محاسباتی ،ویژگیهای مربوط به سطحهای تابشی ،مدنظر

حرارتی در سه ماه مارس ،آوریل و اکتبر ( فرودین،

قرار گیرد .نرمافزار  RayManکه ابتدا توسط Matzarakis

اردیبهشت و آبان) توزیع شده است .ماه ها ی بیان شده

طراحی شد ،یکی از مناسبترین نرمافزارها برای محاسبه

تنها ماه ها یی هستند که به ترتیب با  40 ،19/4و

شار تابش در محیطهای ساده و پیچیده میباشد و به

 25/8درصد در محدوده آسایش حرارتی قرارگرفته اند.

لحاظ استفاده از پارامترهای مختلف اقلیمی ،فرم

در این ایستگاه بنابر شکل ( -3الف) مشاهده می شود

محاسباتی مناسب و پشتیبانی توسط نرمافزار مربوطه

که تنش ها ی گرمایی متوسط تا بسیار شدید،

بیش از دیگر نرمافزارها موردتوجه محققان داخلی و

مهمترین مؤلفه ها ی بازدارنده آسایش حرارتی در

خارجی بوده است .در این تحقیق نیز با توجه به قابلیت

ماه های م ی ،ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر ( خرداد ،تیر،

مدل گفته شده برای محاسبه شار تابشی و درنهایت

مرداد ،شهریور و مهر) می باشد .در ادامه الزم به بیان

محاسبه ،شاخصهای  PETو  PMVمورداستفاده

است ماه های ژ وئیه ،اوت و ژوئن (خرداد ،تیر و مرداد)
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با میزان  96/6 ،100و  86/7به ترتیب باالترین درصد

سرمایی بسیار شدید در مقایسه با ایستگاه قم شده

توزیع فراوانی تنش گرمایی بسیار شدید را تجربه

است .نکته قابل تأمل  ،وجود نداشتن تنش گرمایی

کرده اند  .در ایستگاه قم ،درصد فراوانی روزهای همراه

بسیار شدید در دو ایستگاه گفته شده می باشد که

با تنش سرمایی بسیار شدید به  45/2درصد از ماه

می تواند منجر به این نتیجه گیر ی شود که تنش های

ژانویه و  16/2درصد از ماه دسامبر ( دی) محدود

سرمایی غلبه بیشتری بر تنش ها ی گرمایی داشته اند.

می شود .با توجه به اینکه درجه های مختلف تنش های

نتا یج حاصل از خروجی شاخص PMVدر هر سه

گرمایی در مقایسه با تنش ها ی سرمایی از درصد

ایستگاه در شکل های (-3ب)-4( ،ب) و ( -5ب) قرار

فراوانی بیشتری برخوردار هستند ،می توان نتیجه

داده شده است .هرچند نتایج این شاخص ازلحاظ

گرفت که تأثی رگذارترین عامل بازدارنده  ،طبقات

پراکنش درجه های مختلف تنش ها ی گرمایی و دوره

خیلی گرم و داغ در ایستگاه قم می باشد .در ایستگاه

آسایش حرارتی مشابه شاخص  PETمی باشد ولی

سلفچگان ( شکل  -4الف) بر اساس میزان شاخص PET

شاخص گفته شده طول دوره آسایش اقلیمی و زمان

شرایط مطلوب اقلیمی در  30درصد از ماه آوریل

مناسب بر ای حضور در فضای باز و انجام فعالیت های

( اردیبهشت) 29 ،درصد از ماه می ( خرداد) و 45/2

محیطی را طوالنی تر از شاخص  PETبرآورده کرده

درصد از ماه اکتبر (آبان) توزیع شده است .درجههای

است .بنابر نتایج این شاخص مانند شاخص ،PET

مختلفی از تنش ها ی سرمایی در پنج ماه از سال (آذر،

ایستگاه قم در ماه ها ی مارس ،آوریل و اکتبر

دی ،بهمن ،اسفند و فروردین) توزیع شده است.

( فروردین ،اردیبهشت و خرداد) به ترتیب با 40 ،38/7

همچنین ماه ها ی می ،ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر

و  35/5درصد از وضعیت آسایش اقلیمی مطلوب (

( خرداد تا مهر) تنش ها ی گرمایی اندک تا بسیار شدید

بدون تنش) برخوردارند  .همچنین در همین ایستگاه،

را تجربه کرده اند  .با توجه به نتایج به دست آمده

تنش ها ی گرمایی اندک تا بسیار شدید در ماه های می

ماه ها ی ژانویه ،فوریه و دسامبر ( بهمن ،اسفند و

تا سپتامبر ( خرداد تا مهر) قرارگرفته است که از میان

فروردین) به ترتیب با  48/3 ،100و  96/8درصد

ماه ها ی بیان شده ،سه ماه ژوئیه ( 100درصد) ،اوت

کمترین و ماه های ژوئی ه ،ژوئن و اوت ( تیر ،مرداد و

( 87/1درصد) و ژوئن (  66/7درصد) به ترتیب

شهریور) به ترتیب با  100 ،70و  77/4درصد

باالترین آستانه ها ی این شاخص را تجربه کرده اند.

بیشترین آستانه ها ی حرارتی شاخص  PETرا به خود

شاخص گفته شده ،دوره آسایش اقلیمی دو ایستگاه

اختصاص داده اند  .بررسی نتایج ایستگاه کهک با اندکی

کهک و سلفچگان را نیز مشابه شاخص قبلی در سه

تفاوت ،مشابه با ایستگاه سلفچگان می باشد .دوره

ماه آوریل ،می و اکتبر ( اردیبهشت ،خرداد و آبان)

آسایش حرارتی در ایستگاه کهک نیز به ترتیب با

متمرکز کرده است .همچنین با توجه به نتایج این

 22/6 ،36/7و  45/2درصد متعلق به ماه های آوریل،

شاخص ،دو ایستگاه گفته شده شرایط تنش گرمایی

می و اکتبر ( اردیبهشت ،خرداد و آبان) می باشد .در

بسیا ر شدید را نداشتند هرچند که نتایج دو شاخص

این ایستگاه نیز هیچ گونه تنش حرارتی بسیار شدید

نشان دهنده خروجی ها ی کمابیش مشابه در هر سه

مشاهده نمی شود .پس از ارزیابی دو ایستگاه کهک و

ایستگاه می باشد ولی در تخمین درجه های مختلف

سلفچگان در استان قم ،مشخص شد که عامل ارتفاع

تنش ها ی سرمایی ماه های دسامبر و ژانویه (دی و

زیاد در این دو ایستگاه سبب تشدید فراوانی تنش های

بهمن) ضع یفتر تخمین زده شده است.
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Fig. 3- Monthly frequency of a) PET and b) PMV (%) at Qom station
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Fig. 4- Monthly frequency of a) PET and b) PMV (%) at Salafchegan station
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Fig. 5- Monthly frequency of a) PET and b) PMV (%) at Kahak station
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 47/81درصد در ایستگاه کهک متغیر بوده است .نتایج

تنها در  9/84درصد از اوقات سال شرایط بدون تنش را

این بخش نشان داد که  48/63 ،38/25و  47/81درصد

تجربه کرده است .مطابق خروجی شاخص PMVدر دو

از ایام سال ایستگاههای قم ،سلفچگان و کهک در محدوده

ایستگاه کهک و سلفچگان نیز دوره آسایش اقلیمی

تنشهای سرد تا خیلی سرد قرار داشته است .نتایج حاصل

محدود و کوتاه بوده و تنها  9/56و  10/11درصد از

از شاخص  PMVدر منطقه موردمطالعه نشان داد که

روزهای سال را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین

ایستگاه قم در  90/16درصد از روزهای سال شرایط

میتوان نتیجه گرفت که تنشهایی گرمایی و سرمایی

اقلیمی نامطلوب ( خارج از محدوده آسایش حرارتی) و

سبب ایجاد محدودیت گردشگری در استان میشود.
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تحلیل میانگین بلندمدت روزانه شاخص PET

دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت مشکل

و PMV

اساسی در منطقه موردمطالعه تنش گرمایی بسیار شدید

با توجه به اینکه ،استناد به نتایج میانگین درازمدت

(به مدت  89روز) ،تنش گرمایی شدید (به مدت  32روز)،

ماهانه در بخش قبل ،نمیتواند تصویری صحیح از شرایط

تنش گرمایی متوسط (به مدت  35روز) و تنش گرمایی

زیستاقلیمی منطقه را مختلف به نمایش گذارد ،درنتیجه

اندک (به مدت  33روز) است .همچنین محدودیتهای

استفاده از دادههای میانگین ماهانه در محاسبه شاخصها

سرمایی با درجههای مختلف در ایستگاه قم از اول ژانویه

مقبولیتی توسط پژوهشگران نداشته و این امر موجب

(روز اول) تا  17مارس (روز  77ام) و همچنین از دهم

کاربرد دادههای روزانه در محاسبه این دسته از شاخصها

اکتبر (روز  284ام) تا پایان دسامبر (روز  366ام) ادامه

شده استRoshan et al, 2015) .؛ Perch-Nielsen et al,

دارد .با یک نگاه اجمالی به نتایج حاصل از سری زمانی

 )2010شکل ( )7تغییرپذیریهای روزانه شاخص  PETرا

شاخص  PETدر ایستگاههای کهک و سلفچگان ،مشاهده

در  365روز سال برای ایستگاه قم نشان میدهد .با توجه

میشود که در ایستگاههای مرتفع استان ،شرایط مشابه

به این شکل در ایستگاه قم ،فقط  29روز از سال در دو

بوده و بهمراتب از وضعیت مطلوبتری نسبت به منطقههای

دوره مجزا ،از تاریخ  24مارس تا  17آوریل (بهاستثنای

کم ارتفاع برخوردار هستند .مطابق شکل ( )8و بر اساس

چند روز) و  20تا  27اکتبر در شرایط آسایش اقلیمی قرار

آستانههای تعریفشده برای شاخص  ،PETاز اول ژانویه تا

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،4زمستان 1397

177

ارزیابی آسایش حرارتی انسان در فضای باز شهری...

بیست آوریل در ایستگاه کهک تنش سرمایی با درجههای

بدون تنش ،کمابیش از  20اکتبر به بعد شرایط تنش

مختلف از بسیار شدید تا تنش سرمای اندک حکم

سرما با درجه های مختلف در این ایستگاه دیده می شود

فرماست و در تاریخ  21آوریل بطور کامل حذف میشود.

و تا پایان دسامبر به طول می انجامد  .در ایستگاه

وضعیت حرارتی بدون تنش در ایستگاه کهک در دو دوره

سلفچگان (شکل  ) 9نیز مشابه با ایستگاه کهک ،از اول

مجزا از هم برقرار است ،دوره اول از  18آوریل تا  15می

ژانویه تا بیست آوریل تنش سرمایی با درجههای

(از روز  109تا روز  )136و دوره دوم از  7تا  19اکتبر (از

مختلف از بسیار شدید تا تنش سرمای اندک اتفاق

روز  281تا  .)293بعد از پایان دوره اول ،آسایش حرارتی

افتاده است .از تاریخ  21آوریل ،منطقه از شرایط

جای خود را به شرایط گرمتر میدهد ،یعنی بهتدریج

آسایش حرارتی برخوردار می شود که این وضعیت تا

شرایط تنش گرما ایجاد میشود .این شرایط ابتدا با شرایط

پایان روز دهم می برقرار خواهد بود .دوره دوم آسایش

تنش گرمایی اندک که تا حدود  25می (روز  146ام)

اقلیمی این ایستگاه از  7اکتبر آغاز و تا  19اکتبر به

ادامه می یابد ،آغاز می شود و سپس با تنش گرمای

مدت  13روز ادامه دارد .بین این دوره ،به تدریج شرایط

متوسط مواجه می شود که تا  6ژوئن تداوم پیدا می کند.

تنش گرمایی اندک (به مدت  16روز) ،تنش گرمایی

بعدازاین تاریخ تا  24اوت تنش گرمایی زیاد حاکم

متوسط (به مدت  10روز) ،تنش گرمایی زیاد (به مدت

خواهد بود و بعدازآن به تدریج شرایط گرما کاهشیافته

 77روز) حکم فرماست .محدودیت های سرمایی این

و دوباره شرایط تنش گرمایی اندک تا  6اکتبر وجود

منطقه که پس از پایان دوره دوم اتفاق می افتد از 20

دارد .سپس با طی کردن یک دوره  13روزه با شرایط

اکتبر تا پایان سال تداوم خواهد داشت.

شکل  -7شاخص روزانه ( PETچپ) و سری زمانی همین شاخص در طول سال (راست) برای ایستگاه قم.
Fig. 7- Daily PET index (left) and the time series of this index during the year (right) for Qom station

شکل -8شاخص روزانه ( PETچپ) و سری زمانی همین شاخص در طول سال (راست) برای ایستگاه کهک
Fig. 8- Daily PET index (left) and the time series of this index during the year (right) for Kahak station
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شکل -9شاخص روزانه ( PETچپ) و سری زمانی همین شاخص در طول سال (راست) برای ایستگاه سلفچگان
Fig. 9- Daily PET index (left) and the time series of this index during the year (right) for Salafchegan station

شکل ( )10تا ( )12تغییرپذیریهای روزانه شاخص

محدود شرایط آسایش حرارتی در منطقه حاکم میشود و

 PMVتخمین زدهشده برای  365روز سال را به تفکیک

پسازآن از ابتدای ماه نوامبر کاهش تدریجی دما تا اواخر ماه

سه ایستگاه قم ،سلفچگان و کهک نشان میدهد.

مارس ادامه مییابد .از مقایسه نتایج بهدستآمده برای دو

خروجیهای مقادیر روزانه شاخص PMVمشابه شاخص

ایستگاه کهک و سلفچگان (شکلهای  11و  )12مشاهده

 PETبوده و نشان میدهد که بنابر شکل ( )10شرایط بدون

میشود که در ایستگاههای مرتفع استان ،شرایط مشابه بوده

تنش در دو دوره کوتاهمدت از تاریخ  21می تا  4آوریل و

و در مقایسه با ایستگاه قم دوره آسایش حرارتی طوالنیتر

 21تا  30اکتبر در ایستگاه قم حاکم بوده است .پس از

شده است و در دو دوره  9(27آوریل تا  6می) و  12روزه (8

پایان دوره اول شرایط اقلیمی مطلوب ،بهتدریج شاهد طیف

اکتبر تا  20اکتبر) بطور کمابیش مشترک در هر دو ایستگاه

گستردهای از تنشهای گرمایی هستیم .این دوره  230روزه

توزیعشده است .تنشهای گرمایی در این دو ایستگاه بطور

از تاریخ  9آوریل (روز  100ام) آغاز و با درجات مختلفی تا

پیوسته و مشترک از  7می آغاز و تا  7اکتبر ادامه مییابد.

 20اکتبر ( روز  330ام) در ایستگاه قم ادامه پیدا میکند

همچنین وجود تنش گرمایی زیاد به مدت  77روز شرایط را

و از تاریخ  6ژوئن به مدت سه ماه ،باالترین تنش گرمایی

برای حضور در فضای باز نامناسب خواهد کرد .از اواخر اکتبر

رخ میدهد .بر اساس آستانههای تعیینشده برای این

با آغاز فصل سرما نیز هوا بهتدریج سرد شده و دما در ماه

شاخص (جدول )2پس از پایان این دوره بلندمدت به مدت

دسامبر و ژانویه به کمترین میزان خود میرسد.

شکل  -10نتایج شاخص  PMVبهصورت روزانه (چپ) و سری زمانی همین شاخص در طول سال (راست) برای ایستگاه قم
Fig. 10- Daily PMV index (left) and the time series of this index during the year (right) for Qom station
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شکل  -11نتایج شاخص  PMVبهصورت روزانه (چپ) و سری زمانی همین شاخص در طول سال (راست) برای ایستگاه سلفچگان
Fig. 11- Daily PMV index (left) and the time series of this index during the year (right) for Salafchegan station

شکل -12نتایج شاخص  PMVبهصورت روزانه (چپ) و سری زمانی همین شاخص در طول سال (راست) برای ایستگاه کهک
Fig. 12- Daily PMV index (left) and the time series of this index during the year (right) for Kahak station

نتیجهگیری

اقلیمی در این منطقه شده است بطوریکه امکان رخداد

در پژوهش حاضر ،برای اولین بار آسایش حرارتی

تمام شرایط زیستاقلیمی با تنوع کمابیش زیادی در

انسان در فضای باز استان قم که بعنوان یکی از بزرگترین

گستره استان قم وجود دارد .مشابه نتایج حاضر برای شهر

مراکز مذهبی کشور شناختهشده است ،موردبررسی قرار

قم توسط ) Mohamadi and Saedi (2009بهدست آمد

گرفت .نتایج این مقاله برگرفته از یافتههای ارزیابی

بهگونهای که آنها در کار خود با استفاده از شاخصهای

خروجی دو شاخص متداول  PETو  PMVدر مقیاسهای

دمای مؤثر ،بیکر ،ترجونگ ،فشار عصبی نشان دادند که

مختلف زمانی میباشد .یافتههای حاصل از این پژوهش

منطقه موردمطالعه ،از شرایط بسیار داغ تا بسیار خنک

نشان داد خروجی شاخصهای  PETو  PMVبا اختالف

برخوردار است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،دورههای

جزئی در توزیع زمانی ،مشابه هم میباشند .مشابه این

آسایش و نبود آسایش (تنشهای سرمایی و گرمایی)

نتیجه برای نواحی آذربایجان شرقی توسط Zolfaghari

شناساییشده به تبعیت از آرایش توپوگرافی در

) (2018و همچنین توسط ) Baghadeh et al. (2015برای

قسمتهای مختلف استان متفاوت میباشد بهگونهای که

شهر اصفهان بهدست آمد .تفسیر نتایج نشان داد که

منطقههای مرتفع و کوهستانی با  50/27درصد از ایام

تاثیرهای ارتفاع و پراکنش توپوگرافی سبب پیدایش تنوع

سال در قلمرو تنشهای سرمایی قرارگرفتهاند .کمینه
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میانگین درازمدت ماهانه شاخص  PETبرای این منطقهها،

بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها میتوان اذعان

در ماههای اکتبر ،نوامبر ،دسامبر ،ژانویه و فوریه (آبان،

داشت که استفاده از یک شاخص بهتنهایی مؤثر نیست و

آذر ،دی ،بهمن ،اسفند) توزیعشده است .تنشهای

برای تحقق هدفها باید از تلفیق شاخصهای مختلف

گرمایی با  51/63درصد غالبترین شرایط حاکم در نواحی

استفاده کرد .نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصهای

پست و کم ارتفاع که در قسمتهای مرکزی ،شرقی و

زیستاقلیمی مورداستفاده ،توانایی آشکارسازی دورههای

شمال شرقی استان واقعشدهاند ،میباشد .بیشینه

آسایشی و نبود آسایش استان قم را دارند و با واقعیت

آستانههای شاخص بررسیشده ،در این منطقهها متعلق

منطقه بهخوبی سازگار هستند و باوجود تفاوتهای جزئی،

به ماههای می ،ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر (خرداد ،تیر،

میتوانند نمودهای کمابیش همگونی از اقلیم آسایشی این

مرداد ،شهریور و مهر) میباشد که مطابق با منحنی

شهر نشان دهند و اطالعات بهتری را برای برنامهریزی و

تغییرپذیریهای روزانه در ماه ژوئیه (تیر) به نقطه اوج

تصمیمگیری در اختیار بگذارند .نتایج مشابهی در مورد

خود میرسد .با توجه به اینکه شهر قم در فصل تابستان

توانمندی شاخصهای  PETو  PMVتوسط دیگر محققان

بیشترین حجم گردشگران را به خود اختصاص داده است

گزارششده است که ازجمله میتوان به نتایج مطالعه

ولی فصل مناسبی برای سفر به این منطقه نخواهد بود.

(،Heydari and manaf (2014) Esmaeli et al. (2012

بنابر محاسبههای صورت گرفته در مقیاس روزانه

) Hedayati et al. (2012اشاره کرد که نشان دهنده اعتبار

مطلوبترین شرایط آسایش حرارتی در دو دوره مجزا و

یافتههای این پژوهش میباشد.

در گستره کوچکی ،حدفاصل عبور از فصل گرم به فصل

سپاسگزاری

سرد و به عکس در استان رخ میدهد .در منطقههای پست
و کم ارتفاع که شامل نواحی مرکزی ،شرقی و شمال

این مقاله از نتایج پروژه ارزیابی آسایش اقلیمی و

شرقی میشود مطلوبترین شرایط از اواخر مارس

بدی آبوهوای استان قم» که در تاریخ  96/01/16به

(فروردین) تا اوسط آوریل (اردیبهشت) و دوره دوم از 20

شماره طرح  2967353در پژوهشکده هواشناسی به اتمام

تا  27اکتبر (آبان) برقرار است .بنابر مقایسه تطبیقی

رسیده است ،استخراج شده است.

صورت گرفته شرایط آسایش حرارتی برای منطقههای

پینوشتها

کوهستانی کمی با تأخیر نسبت به منطقههای کم ارتفاع
آغاز میشود و از  18آوریل (اردیبهشت) تا اواسط می
(خرداد) و دوره دوم از  7تا  19اکتبر (آبان) تداوم دارد.

1 Predicted Mean Vote
2 Physiologically Equivalent Temperature
3 Mean radiation temperature

با توجه به روشها و شاخصهای مختلف و نتایج
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Introduction: Open spaces are the most important area of human social exchange, which may be affected by
a wide range of factors. Encouraging individuals for being outdoor is one of the main factors for economic,
social and political development in the cities. Studying and determining the limitations and climate hazards
along with noticing their hidden ecological potentials in different seasons of the year should be taken into
account for different provincial planning. It can also play a key role in urban and zone planning. For this reason,
the objective of this research was the determination of the thermal comfort of people in Qom Province’s
outdoor.

Meterial and methods: In this research, predicted mean score (PMV), equivalent physiological temperature
(PET) and human thermal comfort in outdoors of Qom Province were analyzed. For this purpose, five
parameters including temperature, relative humidity, wind speed, water vapor pressure and cloud coverage in
three weather stations of Qom, Kahak, and Salafchegan were extracted in a 12-year period of time (2004-2017).
The data were then transferred to RayMan software in different time scales and then PET and PMV were
calculated and analyzed.

Results and disscussion: Our analyses showed that climate comfort period in this province was limited to two
separate periods, which is simultaneous with the transition of the warm period into a cold one or vice versa.
This situation contains 7.92% of the year; the first period is during April and May, while the second period
occurs in October. These months were the best times for environmental activities in Qom Province. Because
of geographic variety and topographic distribution, the inconsistency of the thermal situation can be clearly
observed in this research. Mountainous places were faced with cold tensions in 50.27% of the year and low
altitude places were faced with warm tensions in 51.63% of the year. Monthly analysis showed that the limiting
factors of thermal comfort in the central and eastern part of the province were medium and high thermal
tensions in May, June, January, August, and September, while the only limitation of mountainous cities was
*
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the cold tensions happening in November, December, January, February, and March. The results showed that
the effects of altitude and topographic distribution caused climate variations in this zone, which makes every
ecological climate situation possible to happen in Qom province.

Conclusion: Results of this research showed that the output of eco-climate factors of PET and PMV has the
capability of clarifying comfort and discomfort periods in Qom Province. Besides minor differences, it can
present homogeneous phenomenon of comfort climate in this city and provide better information for planning
and management purposes. In general, according to different methods, factors, and data analysis, an integration
of different factors should be considered to achieve our goals.

Keywords: PET, PMV, RayMan, Thermal comfort..
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