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  چكيده
دماي ظاهري شاخصي . دارد، نور خورشيد و رطوبت نسبي دمااز قبيل  با وضعيت آب و هوا تقيميسم ةرابطدر محيط طبيعي، راحتي و سالمت انسان 

دماي ظاهري و  ةمقادير بيشين در اين پژوهش .شده استمعرفي  نسبي بر احساس راحتي انسان  تأثير توأم دما و رطوبتبررسيبراي  است كه
با  و محاسبه ۲۰۰۴‐۱۹۸۲در دوره زماني  و اردبيل ، بيرجندماهانه براي شهرهاي شيراز، بندر عباسروزانه و در مقياس همچنين ميانگين اين دما 

در بندر عباس، دمای ظاهری در اين شهر أم دما و  رطوبت نسبي و به دليل افزايش ت كه،ها نشان داد بررسي .دش مقايسهمشاهده شده ي دمامقادير 
و عوارض ناشي از آن قرار خطر تنش گرمايي  و مردم اين ناحيه از كشور در معرضگيرد   آن قرار ميةمشاهده شدباالتر از دماي به ميزان زيادی 

اي در احساس  گرفت كه تا اندازهين شهرها قرار ا ةمشاهده شدتر از دماي   پايين،دماي ظاهري شيراز و بيرجند به دليل رطوبت نسبي كم .دارند
 انقباض حرارتي عضالت و تحليل ، آفتابزدگي،خطر وقوع گرمازدگيکه نتايج حاصل از بررسي دما نشان داد  .هوا در اين شهرها مؤثر استرضامندي 
ماههاي تير و مربوط به ، بخصوص در روزهاي تابستانگرم ماههاي روزها و و بيرجند در شيراز ، عباس بندردر شهرهاي ترتيب  هب حرارتي رفتگي
روزانه در مناطق مورد مطالعه مشخص كرد كه به دليل  ةبيشيني ظاهري اتعيين دم. دشصورت كمي تعيين  ه كه شدت اين خطر ب بيشتر استمرداد

  .دكن جدی سالمت مردم را تهديد میصورت  ه دما در ساعات گرم روز تنش گرمايي بباال بودن

  

   واژهكليد

  اردبيل‐ بيرجند‐ بندر عباس‐ شيراز‐ رطوبت نسبي‐مشاهده شده دماي ‐دماي ظاهري

  

  سرآغاز

 تحت تأثيرراحتي و سالمتي انسان بيش از هرعامل ديگري 
 از بين عناصر .)۱۳۶۵هوشور، (شرايط اقليمی است وضعيت هوا و 
 ،)باد( جريان هوا ،دماي هواچهار عامل عمده شامل  ,مختلف اقليمي

  رطوبتدر نهايت خورشيد وناشي از تابش مستقيم و غير مستقيم امواج 
گردش خون، تنفس و  .هوا بيشترين تأثير را بر بدن انسان دارندنسبي 

 اين عوامل هاي عصبي تا حد زيادی تحت تأثير سيستمعملكرد همچنين 

 ابرناكي، شفافيت ةهوايي از قبيل درجو ساير عناصر آب .  استمحيطی
ها سبب پيدايش يكسري واكنشهاي فيزيولوژيكي  وفانتهوا و وقوع 

شوند كه گاهي باعث تقويت روحي و انبساط خاطر انسان شده و گاه  مي
  .هايي را به دنبال دارند آشفتگي و ناراحتي

های  هاي موجود در نوسان راط و تفريطدر محيط جغرافيايي اف
باال رفتن غير عادي حرارت . ستها ترين عامل بيماري حرارتي از عمده

گذارد كه بدن قادر به حفظ   يا هيپرترميا زماني بيشترين تأثير را مي،بدن
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 حرارت زياد نباشد ةتعادل حرارتي خود در رطوبت نسبي باال و درج
هاي جغرافيايي  ای زياد در عرضبه علت گرم ).۱۳۷۱ساري صراف، (

های فراگير در  هاي گوارشی يکی از بيماري پايين و متوسط، ناراحتي
ترين امواج گرما در مناطقي است كه  خطرناك.  استفصول گرم سال

 اين مناطق را براي چندين روز متوالي اي و امواج گرما قارههواي گرم 
وشور، ه(شود  ميباعث ي را تأثير قرار داده و تلفات جاني مصيبت بار تحت
هاي عفوني و ريوي   در مقابل، سرماي مداوم موجب بروز بيماري.)۱۳۶۵

  .دهد شده و جان انسان را در مخاطره قرار مي
 فراهم آوردن شرايط دماي بدن،مؤثرترين عامل در پايين آوردن 

 .محيطی خاصی است که بدن نياز به مقدار زيادی تبخير نداشته باشد
 )متابوليسم(، سوخت و ساز يابد  افزايش ميي بدنايه ه فعاليتهنگامي ك

دن كرفرمان دهنده بدن با فعال  های  سامانه وشدهبيشتر مواد غذايي 
اين . ندازندا خون زيادتری را در زير پوست به جريان می ،بيشتر قلب

سعي بر تعرق ازدياد نهايت درسامانه فرماندهی با افزايش جريان خون و 
  درتوانايي. هاي داخلي و هواي مجاور دارد  اندامادل حرارتي بين ايجاد تع

، ايجاد تعادل حرارتي بستگي به عوامل مختلفي از جمله سن انسان
براي نمونه مردمي كه در مناطق .  و محيط زندگي داردهای فردی قابليت

يك محيط گرم با رطوبت باال را كنند به سختي  سردسير زندگي مي
 در تحمل  راو مردم نقاط گرمسير نيز توانايي كمتري كنند تحمل مي

   .سرماي سخت زمستانه دارند
که افزايش رطوبت نسبی موجب کاهش شيب  با توجه به اين

 بخصوص هنگامی ،د، اين افزايششو رطوبت بين بدن انسان و محيط می
 عمل تعرق را کاهش ، خود نزديک شودةکه دمای هوا به مقادير بيشين

 عملكه  در صورتي. دشو ناراحتی جسمی و روانی انسان می باعثداده و 
، گيرد صورت  بخارصورت  هو نه ب ,صورت قطرات آب هبخروج آب از بدن 

احساس تأثير کمی بر اين خروج و يابد   كاهش ميتشد بهآب بدن 
وجود آورد كه قطرات  ه شرايطي از تهويه را بدباي ميبنابراين . خنکی دارد

مدت  ،جايي هوا هسرعت جاب. دشو و يا بزودي تبخير ه،دشعرق تشكيل ن
رطوبت نهايت دري هوا و  دما،با پوستهاي هوا  مولكولتماس زمان 

  و احساس راحتي انسانميزان تبخيرنوسان در نقش مؤثري مناسب 
   ).۱۳۸۰، ناظم السادات و همکاران، ۱۳۷۶رامشت،  (دارند

 شاخص برای ترين  مطرح،در شرايط آب هوايي گرم و مرطوب
 که در سال است نشان دادن ميزان راحتی انسان شاخص دمای ظاهری

 .Rosenberg and. Verma( معرفی شد Steadman  توسط۱۹۷۹

1993 apparent) ,http://climate.viriginia.edu./ .( به دمای ظاهری
, تابش و سرعت باد دما، رطوبت نسبی، ارآثشامل محيطي  يشاخص عنوان

  اين شاخصةمحاسببراي حال  ه تا ب ودهكرراحتي انسان را بيان احساس 

 عوامل هستند  اين يا تمامی، تعدادیةروابط مختلفی که در برگيرند
 .  است شده ارائه مختلف گران پژوهش توسط

http://www.bom.gov.au/info/thermal.stress.(   
 Moran and Morganدماي ظاهري را بر مقادير  1995در سال 

ه و بر اين باورند كه بيان كردماي هوا و رطوبت نسبي اساس دو متغير د
از نظر آب و را د بخوبي ميزان آرامش روحي انسان نتوان اين دو متغير مي

 يا دمای ظاهری ,(HI)۱ی شاخص حرارتیطورکل هب .دكنهوا بيان 
تأثير توأم دما و رطوبت را بر بدن  در شرايط مختلف ای است که نمايه

تعدادی ديگر از  .)2AMS Glossary،1996 (.دكن انسان مشخص می
 و  (Ta) را بر اساس دمای هوا(AT) ۳پژوهشگران ميزان دمای ظاهری

   :دصورت زير تعيين کردن ه ب(Td)دمای نقطه شبنم 
(Oneill, et al., 2003)  (Maynarol,et al. , 2007 و) 

  
  

 Moran and)دانشمندان مختلف بندي نظرات  جمع به توجهبا 

Morgan, 1995) درجه ۲۵‐۲۲گر دماي ظاهري بين معتقدند كه ا 
از نظر محيطي احساس راحتي و اشخاص  بسياري از سانتيگراد باشد

 Rosenberg,1993( (Moran and Morgan, 1995)( .كنند آرامش مي
بر ناشي از تنش گرمايي را هاي   خطر)(Danielson,et al. , 2003و 

به چهار طبقه د كن درجه سانتيگراد تغيير ۵۴ الي ۲۷كه دما بين  حسب آن
   .اند تقسيم كردهشده است، ذكر) ۱ ( شمارةصورتی که در جدول هب

2007) Nilsson(  در شرايطبا نگرشی متفاوت به راحتی انسان 
های حل عددی برای   مجازی که از روشيمدلبا استفاده از  ،محيطی

کند  های مختلف بدن استفاده می بررسی بهبود شرايط حرارتی قسمت
های مختلف بدن انسان به دمای محيط در  بررسی واکنش قسمت به

ميزان راحتی انسان در تا به حال . های بسته پرداخته است داخل محيط
می شهرهای مختلف ايران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شرايط اقلي

ضمن معرفي روش تعيين دماي ) ۱۳۸۰(ناظم السادات و همكاران . است
دما را براي نواحي مركزي و ساحلي شمال ايران اين ، مقادير ظاهري
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راحتي انسان را در شهرهاي گرگان و يزد در ماههاي محاسبه كردند و 
 اين پژوهش با ةکه دامن نظر الزم است هب .دندكرمقايسه گرم سال 
ها و ديدگاههای جديد به ديگر نقاط کشور نيز بسط داده  دادهاز  استفاده
در نواحی راحتی انسان  شده است كه سعیحاضر در پژوهش . شود

ترتيب برای  هب ,غرب و شمال شرق جنوب غرب، شمالساحلی جنوب، 
که دارای اطالعات شهرهای بندرعباس، شيراز، اردبيل و بيرجند 

  .گيرد  مورد مطالعه قراراند روزانههواشناسی بلند مدت 
و  قرار گرفتن در ساحل خليج فارس ةواسط هشهر بندرعباس ب 

 شهر شيراز در جنوب و .مناطق گرم دارای دما و رطوبت نسبی باالست
بيرجند در شمال شرق هر دو دارای دمای باال و رطوبت نسبی پايين بوده 

. ل برعکس شيراز و بيرجند دارای دمای پايين و رطوبت باالستو اردبي
 قبلی مورد توجه بوده ةدر مطالع (بررسي دماي ظاهري در مقياس ماهانه

زايي حرارتی ساکنين يک منطقه  های تنش تواند تمامی ويژگي  نمی)است
  .دكنرا روشن 

ممكن است روزهاي آخر يک ماه مشكل تنش گرمايي برای نمونه  
 ولی در ساير روزهای آن ماه مشکالت مرتبط با شرايط آب ،دنه باشنداشت

حاضر ر پژوهش همين دليل د هب .و هوايي و دمای ظاهری هوا جدی باشد
به بررسی توجه خاصي ماهانه اين شاخص در مقياس ضمن بررسی 

   .دشمبذول  راحتی انسان در شهرهای مورد مطالعه ةروزان
  های محاسباتی ها و روش داده

بيشينه متوسط، شامل مقادير پژوهش ده در اين اهای مورد استف ادهد
و  RH، RHmax (و رطوبت نسبي  Tmin) و  T، Tmax ( دماةو کمين

(RHmin  سال ۲۲روزانه برای مدت )در دوره ) ميالدی ۲۰۰۴‐۱۹۸۲
بود که از طريق سازمان )  روز۹۳(ل تير تا آخر شهريور  اّوةسه ماه

ی شهرهای شيراز، بندر عباس، اردبيل و بيرجند هواشناسی کل کشور برا
 نشان jو ) ۹۳ تا ۱از ( روزهای تابستان دهندة  نشانiچنانچه . دشتأمين 

باشد، ) ۲۲از يک تا  (۲۰۰۴ تا ۱۹۸۲های بين  دهنده هر يک از سال
 ،Tij، Tmaxij ،Tminij صورت هتوان ب های اوليه مورد استفاده را می داده

RHij، RHmaxijو   RHminij نشان داد.  
هر )  سال۲۲برای ( ميانگين روزانه ةهای اولي  پس از استخراج داده

 ةبرای نمونه ميانگين بيشين. يک از اين عوامل چهارگانه محاسبه شد
صورت  ه برای هر يک از روزهای تابستان ب(MTmaxij)دمای روزانه 
  : زير محاسبه شد
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 و MT، MTmax ،MTmin ،MRH ،MRHmaxپس از تعيين 
MRHmin  ةميانگين بيشينه و کمينبراي هر يك از روزهاي تابستان 

روزهای (تير، مرداد و شهريور  ةبراي سه ماهدما و رطوبت نسبی ماهانه 
 ميانگين ةبرای نمون. دشتعيين ) سال با تقويم شمسی مطابقت داده شد

صورت  ه، مرداد و شهريور ب دما در هر يک از ماههای تيرةمقادير بيشين
 :زير تعيين شد
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 دما در ماه ة متوسط مقادير بيشينةنشان دهندMMTmaxi,k که در آن  
k است ام  .k و ۲، ۱ برای ماههای تير، مرداد و شهريور به ترتيب برابر  
 و خطوط هم ايرانتوزيع ميانگين دمای کل ) ۱(شمارة در شکل .  است۳
دمای مرداد  . آورده شده است۱۳۸۳سال عنوان نمونه در  هبما در مرداد د

  .  استتا حدودی بيانگر تغييرات دما در فصل گرم سال

  
 توزيع ميانگين دمای ايران در مرداد ماه سال :)۱(شمارة شکل 

۱۳۸۳ )http://www.irimet.net/irimo/publications/.(  
 رطوبت نسبی و دمای ة با کمين عموماًکه دمای بيشينه با توجه به آن

 مقادير دمای ظاهری برای ،است رطوبت نسبی همزمان ةکمينه با بيشين
 بعد از ۲حدود ( رطوبت نسبی ة دما که عموماً با کمينةزمان وقوع بيشين

  ٧٣                               ........مطالعة موردي شهرهاي شيراز، ,  ميزان راحتي انسان در شرايط اقليمي مختلفبررسي 



عالوه بر مقادير  شد بيانكه  طوري همان. تعيين شدهمراه است، ) ظهر
نيز به منظور   و ماهانهروزانه دما و رطوبت نسبی متوسطمقادير  ،بيشينه

دماي ظاهري تعيين مقادير  برای .مورد استفاده قرار گرفتبررسي بيشتر 
. استفاده شد (Moran and Morgan, 1995)جدول ارائه شده توسط از 

توان دماي  و رطوبت نسبي ميبر اساس اين جدول با اطالع از مقادير دما 
 روزانه و ماهانه و دماي  دمایمتوسطدر نهايت . دكرظاهري را تعيين 

بررسی  روزانه و ماهانه براي شرايط اقليمي مورد مطالعه ةبيشينظاهري 
آثار ) ۱(شمارة با استفاده از جدول با مشخص شدن دمای ظاهری  .شدند

 Rosenberg,et (Moran and Morgan, 1995) ناشي از تنش گرمايي

al., 1993)( ،در چهار شهر مورد )۱۳۸۰ و ناظم السادات و همكاران 
هاي مربوط به اين  كه داده شود مي در پايان يادآور .دشمطالعه بررسي 
ها در  اند و دماسنج گيري شده هاي هواشناسي اندازه مطالعه در جعبه

كه بدن  است براينفرض  به همين دليل. اند  معرض نور شديد قرار نگرفته
 چنانچه مردم در معرض نور مستقيم .در سايه قرار گرفته استنيز 

  درجه سانتيگراد۸تواند تا   ميخورشيد قرار گرفته باشند دماي ظاهري
هاي    بنابراين خطر.كه در اين مطالعه بحث شده استباشد بيشتر از آن 

ا در رفت و ه ناشي از افزايش دماي ظاهري براي مردمي كه در خيابان
تابد بسيار شديدتر  ند و يا به نوعي نور مستقيم آفتاب به آنها ميهستآمد 

  .خواهد بود
ناشي از تنش گرمايي بر اساس دماي هاي  خطر:) ۱( شمارة جدول

  ظاهري هوا

   نتايج و بحث
 ة ساله بيشينه و کمين۲۲سری زمانی ميانگين ) ۲ ( شمارةدر شكل
رطوبت نسبي روزانه   وMTmin)و  (MTmax دمای روزانه

MRHmax)  و(MRHmin روز تابستان براي چهار ۹۳ برای مدت 
 با توجه به اين شكل مشخص  . نشان داده شده استشهر مورد مطالعه

در شهرهاي )  رطوبت نسبيةخصوص كمين هب(است كه رطوبت نسبي 
عباس به دليل تأثيرپذيري اين دو منطقه از درياهاي اطراف  اردبيل و بندر

 يا عدم ،احتماالً وجود. استدر روزهاي مختلف تابستان داراي نوسان 
وجود نسيم بعدازظهر از دريا به ساحل نقش مؤثري در نوسان رطوبت 

زظهر نقش مؤثري در كاهش افزايش سرعت نسيم بعدا. نسبي دارد
كه دماي كمينه در بندر عباس تقريباَ روند  درحالي. رطوبت نسبي دارد

ثابتي دارد، در شيراز، اردبيل و تا حدودي بيرجند دماي كمينه در آخر 
در شده  استفادههای  بررسی داده. دهد  كاهشي را نشان مييتابستان روند

برای ) روز وقوع آنها(نه  دمای روزاةاين پژوهش نشان داد كه بيشين
روز  (C ۴۷°ترتيب برابر  ه ب,شهرهای بندر عباس، شيراز، بيرجند و اردبيل

 ۶۰روز  (C۲۶°و ) اوايل تير (C۳۷° ، )اواسط تير (C۳۹°، ) تابستان۴۶
يعني (ميانگين درازمدت تابستانه دما ) ۲(شمارة در جدول .  است)تابستان
 ماه ۳ و رطوبت نسبی در طول  دماي روزانهة، بيشين) روز۹۳متوسط 

 ساله براي شهرهاي بندر عباس، ۲۲ ة مطالعةفصل تابستان طي دور
ميانگين دما، بيشينه دما و رطوبت . شده استذكرشيراز، بيرجند و اردبيل 
 روزانه در طول ةگيري از دماي روزانه و بيشين نسبی تابستانه با ميانگين

) ۲(شمارة م ارائه شده در جدول ارقا. اند دست آمده ه روز تابستان ب۹۳
 است که بندر عباس داراي بيشترين مقادير دما و اردبيل نشان دهندة

البته باال بودن رطوبت نسبي . استدارای بيشترين مقدار رطوبت نسبي 
صورت  هدمای کم آن است و ميزان واقعی رطوبت که بعلت اردبيل به 

اگرچه دمای هوا در .  استشود، کمتر از بندر عباس رطوبت ويژه بيان می
، متوسط رطوبت نسبی در است با اردبيل و بيرجند بيشتر ةشيراز در مقايس

 پايينی حد مطلوب قرار ة درصد كمتر از كران۶اين شهر پايين و حدود 
در مقايسه با  . استای از خشكي نسبي هوا در اين شهر دارد که نشانه

 فاصله زياد ،متر استشيراز، دمای هوا و رطوبت نسبی در بيرجند ک
حدود (  پايينی رطوبت نسبی مطلوب ةرطوبت نسبی اين شهر از کران

حاکی از نامساعد بودن شرايط زيستی در اين شهر از ديدگاه %) ۶۰
  .  استرطوبتي

تواند از  با توجه به آنکه اردبيل در نزديکی دريای خزر قرار دارد و می
 رطوبت نسبی در اين , شودمند رطوبت دريای سياه نيز تا حدودی بهره

ناحيه تبديلي به  شرايط موجود، اين شهر را ةمجموعو  ستشهر باال
 مناسب براي تجديد قواي روحي كرده است و محليجهانگردي ييالقي 

  .رسد به نظر مي

 دماي ةدامن  طبقه
  ظاهري

   گرماييهاي خطر

I  < C°۵۴   خطر گرمازدگي و آفتابزدگي و شوك جدي است  
II  C°۵۴‐۴۱  آفتابزدگي و انقباض حرارتي عضالني محتمل است  

  امكان گرمازدگي با فعاليت فيزيكي مدام
III  C°۴۱‐۳۲  آفتابزدگي و انقباض حرارتي عضالني و تحليل رفتگي 

 حرارتي با فعاليت ممتد فيزيكي ممكن است حادث شود
IV  C°۳۲‐۷  امكان خستگي با فعاليت ممتد فيزيكي  
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و ) MTmax( بيشينه ةروزان مقادير ة سال۲۲ ميانگين :)۲( شمارة شكل

) MRHmin (ةکمينو ) MRHmax( ةبيشيندما و مقادير ) MTmin( ةکمين

رطوبت نسبي در روزهاي مختلف تابستان براي شهرهاي شيراز، بندر 

  عباس، بيرجند و اردبيل

 ميانگين تابستانه دراز مدت دما، بيشينه دما و :)۲ ( شمارةجدول

  .رطوبت نسبی شهرهای بندر عباس، شيراز، بيرجند و اردبيل
  ميانگين  شهر

  C° دما، 
  بيشينه ميانگين
  C° دما، 

رطوبت  ميانگين
  %نسبی، 

  ۶۹  ۳/۳۷  ۳/۳۳  بندر عباس

  ۲۴  ۳۷  ۲۹  شيراز

  ۲۰  ۶/۳۴  ۳/۲۶  بيرجند

  ۳/۷۱  ۷/۲۳  ۳/۱۷  اردبيل

 دماي هوا و رطوبت نسبي با ةرابط جداول مربوط به با توجه به
؛ ۱۳۸۰ناظم السادات و همکاران،(در منابع مختلف دماي ظاهري 

(Moran and Morgan, 1995) دماي ظاهري در د كهشو  وشن ميو ر 
و كند  موقعي كه رطوبت نسبي هوا باالست اهميت بيشتري پيدا مي

كه دما و رطوبت همزمان افزايش پيدا كند آنگاه مردم دماي  درصورتي
كه درصد  صورتي در. دكربيشتري نسبت به دماي موجود احساس خواهند 

مشاهده يين باشد مردم دماي كمتري نسبت به دماي رطوبت نسبي پا
عباس  مردم در شهر بندر. كنند  مي آن منطقه در آن لحظه احساسةشد

آن موجود به دليل دما و رطوبت باال دماي باالتري نسبت به دماي 
ساكنان شهرهاي شيراز به  ةبر اساس جدول ارائه شد. كنند  مياحساس

دماي كمتري نسبت به دماي موجود  دباي ميدليل رطوبت نسبي پايين 
 همان دمای مشاهده موجودقابل ذکر است منظور از دمای . كنند احساس 

شده و دمای ظاهری دمای محاسبه شده از جداول گزارش شده در منابع 
   . استمختلف

  ارزيابی دمای ظاهری در مقياس روزانه 

تمــامی ممكــن اســت بررســي دمــاي ظــاهري در مقيــاس ماهانــه 
ده و نتوانـد    كـر ن را روشن    اي  منطقههواي  های تنش زايي حرارتی      ويژگي
احساس آرامش  وضعيت تأثير شرايط آب و هوايي بر        از  خوبي  دهندة    نشان

كـه در    اي  ن منطقه ا ممكن است ساکن   ،برای نمونه . سالمت انسان باشد  و  
رو هستند در روزهاي آخر ماه با چنين         هاوايل شهريور با تنش گرمايي روب     

 دمـاي  ة و بيشين  دماي ظاهري متوسط   بدين منظور    .باشند روبرو ن  مشكلي
تنش گرمـايي و    بي  اارزيروزانه نيز تعيين شد تا امكان       در مقياس   ظاهري  
 . ناشي از آن در ساعات گرم روزهاي تابستان نيز بررسـي شـود             هاي  خطر

 دمـاي  ةمقادير ميانگين و بيشين) ۳ ( شمارة در نمودارهاي مربوط به شكل    
 بـراي روزهـاي   آنهـا   ظاهري  مقادير متناظر دماي    و  مشاهده شده   روزانه  

  . مختلف فصل تابستان نشان داده شده است

  ٧٥                           ........مطالعة موردي شهرهاي شيراز، , بررسي ميزان راحتي انسان در شرايط اقليمي مختلف 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، (MT)  ساله مقادير دماي روزانه۲۲ ميانگين :)۳( شمارة شكل

، بيشينه روزانه ظاهري و روزانه ظاهري  (MTmax)بيشينه روزانه

تابستان براي شهرهاي شيراز، بندر عباس، براي روزهاي مختلف 

  بيرجند و اردبيل

شود در  طوري كه در نمودار مربوط به بندر عباس مشاهده مي همان
 تابستان و نيز شهريور ماه متوسط دمای ظاهریاول بعضي از روزهاي 

نسبي رضامندي ة  كه نشان دهندقرار دارد) III (ة در محدوداين شهر
در متوسط دماي ظاهري اغلب روزهاي مرداد  در.  استهوا در اين مواقع

شرايط نامساعد هوا در اين ماه از مبين  كه قرار دارد) II (ةمحدود
مقادير نگاهي به . استتابستان در مقايسه با اوايل تابستان و شهريور 

 شكل(هاي رطوبت نسبي و دماي هوا در روزهاي تابستان  دادهمتوسط 
اوايل تابستان درصد رطوبت نسبي و در دهد كه در  نشان مي) ۲شمارة

 موجب كاهش مسئلهكه اين اواخر آن متوسط دماي هوا پايين است 
زمان وقوع  (اغلب روزهاي فصل تابستانر د. دشو  دماي ظاهري مي

 ساكنان بندر عباس ،دماي ظاهري ةبيشين به دليل باال بودن ) دماةبيشين
 زيرا در بسياري از ,ندهست واجهمتابزدگي و انقباض حرارتي فئلة آمسبا 

دماي  ةبيشين آخر شهريور ة اول تير و دهةبجز تقريباً دهاين روزها 
مشكل .  سانتيگراد قرار داردة درج۵۴ تا ۴۱ ةظاهري در محدود

ني كه به علتي در معرض نور مستقيم خورشيد قرار كساآفتابزدگي براي 
 ،هاي الزم پزشكي  توصيههب بنادارند بسيار شديد بوده و الزم است كه 

به علت . ندكنمردم و بخصوص مسافران از جريان نور مستقيم اجتناب 
شود كه دولت براي تأمين آسايش مردم در  وجود تنش حرارتي توصيه مي

با توجه به .  كندنحوي مناسب يارانه پرداخت هقيمت برق مصرفي و ب
رود،  شمار مي پر اهميت به اي عباس از ديدگاه نظامي نيز منطقهآنكه بندر

انجام براي نيروهاي مسلح كاركنان ارزيابي توان رزمي و بدني 
  با توجه به شرايط آب و هوايي ارزيابيدباي ميهاي محوله نيز  مأموريت

 و يا ،رسد كه در مقايسه با بسياري از نقاط داخل كشور نظر مي هب. شود
كننده  ملتر نيروهاي ع  جايگزيني سريع، بايدمناطق غربي و حتي شرقي

  .كيد قرار گيردأ مورد تعباس در بندر
مشخص ) ۳ ( شمارهبا توجه به نمودار مربوط به شهر شيراز در شكل

آن قرار  ةمشاهده شدتر از دماي  است كه دماي ظاهري شيراز پايين
 ستگرفته است كه اين ناشي از پايين بودن رطوبت نسبي در اين ماهها

 در معرض نور مستقيم خورشيد قرار  مردم شيراز نيزكه اگر آنن ضمدر 
   .ندهسترو  هناشي از آن روب هاي  آفتابزدگي و خطرةلئگيرند با مس

هـاي دوم    بررسي دماهاي ظاهري روزانه شيراز نشان داد كه در دهه         
روزانه بـاالي    ةبيشينبه دليل وجود متوسط دماي      مرداد    و كل  و سوم تير  

احساس خستگي مفـرط    زيكي   فعاليت ممتد في    سانتيگراد هنگام   درجه ۲۷
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 نوسان ميانگين   ةبا توجه به دامن    ولي   .براي ساكنان اين منطقه وجود دارد     
در دهه اول تير و در تمام روزهاي شهريور هيچ مـوردي مربـوط بـه                دما  

همچنين . دشمطالعه مشاهده ن  ة  تنش گرمايي در اين منطقه در طول دور       
ـ  كـه در اغ    روزانه در شـيراز نـشان داد       ةبيشينبررسي دماي    ب روزهـاي   ل

 ةدمـاي ظـاهري هـوا در محـدود         ةبيشينتابستان بجز نيمه دوم شهريور      
 كه نشان از تنش شديد حرارتي در ساعات  درجه قرار دارد  ۴۱تا ۳۲دمايي  

خـستگي  خطردر اين صـورت عـالوه بـر امكـان           . بعدازظهر تابستان دارد  
 در  حرارتـي آفتابزدگي و انقباض حرارتي عضالني و تحليل رفتگي          ،مفرط

  .  استساعات اوليه بعد از ظهر جدي
د شمشخص ) ۳(شمارة با بررسي نمودار مربوط به بيرجند در شكل 

هاي مورد بحث تنش  تر از محدوده كه دماي ظاهري روزانه بيرجند پايين
 و ساكنان اين منطقه در تمامي روزهاي تابستان احساس استگرمايي 

اما به دليل . كنند  عباس و شيراز ميراحتي بيشتري نسبت به ساكنان بندر
 و در ۳۲تا۲۷ دمايي ةدماي ظاهري روزانه در محدود ةبيشينقرار گرفتن 

 امكان مطرح شدن تنش گرمايي ۴۱ تا ۳۲ ةمعدودي از روزها در محدود
 در اين شهر كاهش شديد .در بعضي از ساعات روز وجود خواهد داشت
 ,دشو   ميباعث خارش را رطوبت نسبي كه معموالً ناراحتي پوستي و

   .دشوتواند به عنوان عامل آزار دهنده مطرح  مي
در تمامي ) ۳(شمارة  اردبيل شكل ةماهاي ظاهري روزانبا توجه به د

روزهاي تابستان مردم در اين منطقه مشكلي از نظر تنش گرمايي 
تواند به  به همين دليل اردبيل و مناطق اطراف آن مي. نخواهند داشت

حلي براي تفرج و تجديد قواي جسمي و روحي مردم ساير نقاط عنوان م
 و فراهم آوردن امكانات جهانگرديهاي   محيطةتوسع. دشوكشور مطرح 

تواند نقش مؤثري در سالمت عمومي  تفريحي در اين منطقه از كشور مي
  .مردم كشور داشته باشد

 و ر ماههادر انتهاي اين بخش از مطالعه بايد يادآور شد كه د
 ۲۷دماي باالي ( كه دماي هوا بيشتر از حد تحمل بدن است روزهايي
 تبادل هايي پوشيد كه رما بايد لباسگهاي   خطربراي مقابله با) درجه

با  دباي در اين مواقع . گيرد گرمايي بين بدن و محيط خارج بهتر صورت 
  . از تابش مستقيم آفتاب اجتناب كرد،بدن سايه قرار دادن در

    ماهانهای ظاهری در مقياسارزيابی دم

 ةو بيشينميانگين مقادير ) ۴(شمارة در نمودارهاي مربوط به شكل 
نيز مقادير و )  MMTmax وMMT (دماي مشاهده شده ماهانه

نشان داده تير، مرداد و شهريور براي ماههاي آنها ظاهري متناظر دماي 
 يک از اين سه ماهكه مشخص است در هر  طوري همان. شده است

 تا C° ۳۲ دمايي ةدر محدود عباس ربند ة ماهان دماي ظاهرييانگينم
  کالس) III (ةدر محدود) ۱(شمارة  که بر اساس جدول  قرار دارد۴۱

در شهريور در اين شهر   ماهانهدماي ظاهري ةبيشين. شود بندی می
بخصوص مرداد و تير قرار گرفته است اما در ماههاي ) III (ةمحدود

   .شود بندي مي كالس) C°۵۴‐۴۱) II دمايي ةمرداد در محدود
 در ماههاي تير و ويژه تابستان و بةبدين ترتيب در طول سه ماه

رفتگي حرارتي   آفتابزدگي، انقباض حرارتي عضالني و تحليلئلةمرداد مس
براي مردم اين ناحيه از كشور و مسافران اين شهر در خيلي از ساعات 

يانگين دماي ظاهري ماهانه در در شهر شيراز م . استروزانه جدي
  . قرار دارد) IV( ۳۲تاC°۲۷  دماييةماههاي تير و مرداد در محدود

 دماي ظاهري ماهانه در هر سه ماه تابستان در ةدر اين شهر بيشين
 مسئله مبين اين ، قرار گرفته است)III( ۴۱ تا C°۳۲ دمايي ةمحدود
 ,حرارتي عضالنيكه مشكل تنش حرارتي، آفتابزدگي و انقباض  است آن

بخصوص چنانچه انسان در معرض مستقيم نور خورشيد قرار گيرد جدي 
اندازي   راهبرايماندن در داخل ساختمان و مصرف انرژي برق و است 

  . است ضروريوسايل مولد سرما 
 دماي ظاهري ماهانه در هر سه ةدر شرايط شهر بيرجند فقط بيشين

ته است و ساكنان آن ممكن است  قرار گرف)IV(ماه تابستان در محدوده 
در برخي از روزهاي تابستان با مشكل خستگي با فعاليت ممتد فيزيكي 

تر از  دماي ظاهري و مشاهده شده اردبيل پايين. ندشومواجه 
 و آب و هواي تابستان در استهاي مورد بحث تنش گرمايي  محدوده

  . استاين شهر و مناطق مجاور آن مطبوع و مناسب
 اقداماتی از دباي های گرمايي وجود دارد   که امکان تنشدر مناطقي

های مناسب از طرف ساکنان اين مناطق صورت  قبيل پوشيدن لباس
بايد توجه داشت که روشني رنگ لباس و همچنين سبكي مواد . پذيرد

 از آن گذشته ، آن نقش مؤثري در انعكاس بهتر نور داردةتشكيل دهند
جايي هوا و  هوجود آورد كه جاب هايطي بتواند شر خلل و فرج لباس مي

  . قدرت تبادل گرمايي بدن با محيط خارج افزايش يابد
 ناشي آثار ناشي از تنش گرمايي و هاي با باال رفتن دماي هوا خطر

 و انقباض رگها افزايش B1سوء تغذيه، كمبود ويتامين براي مثال  ,از آن
  . يابد مي
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، (MMT)دماي ماهانه ساله مقادير ۲۲ميانگين : ) ۴( شمارةشكل

ماهانه  بيشينه ظاهري و ظاهري ،(MMTmax)ماهانهي دمابيشينه 

براي ماههاي تابستان براي شهرهاي شيراز، بندر عباس، بيرجند و 

  اردبيل

  گيري كلي نتيجه
 ميزان سالمتي انسان در شهرهاي ،با استفاده از دماي ظاهري

شيراز، بيرجند و اردبيل در مقياس روزانه و ماهانه بررسي بندرعباس، 
  . دش

در اين تحقيق مشخص شد كه در اغلب روزهاي فصل تابستان به 
 ةلئ دماي ظاهري، ساكنان بندر عباس با مسةدليل باال بودن بيشين

ند زيرا در بسياري از اين روزها هستآفتابزدگي و انقباض حرارتي مواجه 
 دماي ظاهري در ة آخر شهريور بيشينةول تير و ده اةبجز تقريباً ده

   . درجه سانتيگراد قرار دارد۵۴ تا ۴۱ ةمحدود
 ة دماي ظاهري نيز نشان داد كه در طول سه ماهةبررسي ماهان

 آفتابزدگي، انقباض ةلئتابستان و بخصوص در ماههاي تير و مرداد مس
باس و حرارتي عضالني و تحليل رفتگي حرارتي براي مردم بندر ع

  . استجديمواقع  از بسياريمسافران اين شهر در 
 روزانه در شيراز نشان داد كه اغلب روزهاي ةبررسي دماي بيشين

 ة دماي ظاهري هوا در محدودةتابستان بجز نيمه دوم شهريور بيشين
 درجه قرار دارد كه نشان از تنش شديد حرارتي در ۴۱ تا ۳۲دمايي 

  . دساعات بعد از ظهر تابستان دار
 دماي ظاهري ماهانه در هر سه ماه تابستان در ةدر اين شهر بيشين

 آن موضوع مبين درجه قرار گرفته است اين ۳۲تاC°۴۱ دمايي ةمحدود
طي است كه مشكل تنش حرارتي، آفتابزدگي و انقباض حرارتي عضالني 

  .ماههاي تابستان وجود دارد
 ۳۲ تا ۲۷ي  دماية دماي ظاهري روزانه بيرجند در محدودةبيشين

 درجه سانتيگراد قرار ۴۱ تا ۳۲ ةدرجه و در معدودي از روزها در محدود
گرفته است و امكان مطرح شدن تنش گرمايي در بعضي از ساعات روز 

  . وجود خواهد داشت
 دماي ظاهري ماهانه در هر سه ماه تابستان در ةدر اين شهر بيشين

و ساكنان آن ممكن د دار درجه سانتيگراد قرار ۳۲تا۲۷ دمايي ةمحدود
است در برخي از روزهاي تابستان با مشكل خستگي با فعاليت ممتد 

  . ندشوفيزيكي مواجه 
تر از   پژوهش معلوم شد كه دماهاي ظاهري اردبيل پايين ايندر
 و در تمامي روزهاي تابستان استهاي مورد بحث تنش گرمايي  محدوده

  .خواهند داشتمردم اين منطقه مشكلي از نظر تنش گرمايي ن
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  تشكر و قدرداني
هاي اين تحقيـق را       از مديريت محترم سازمان هواشناسي كشور كه داده       
  .دشو  در اختيار قرار دادند صميمانه تشكر و قدرداني مي

  
  

  ها يادداشت
1- Heat Index 
2- American Meteorological Society 
3- Apparent Temperature  
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