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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1391، پاييز 34دوره جديد، سال دهم، شماره 

  

  TTCCII    ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان با استفاده ازمدلارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان با استفاده ازمدل
   

علي سعيدي
1

هوشمند عطايي 
2

نيا سيدفواد علوي 
3 

  

  چكيده 

در . استآب وهواي هر منطقه عامل بسيار مهمي براي تعيين درصد فعاليت و نيز نوع فعاليت انساني 

هاي  ، دادهTCI (4( ارزيابي شرايط اقليم آسايش انساني با استفاده از شاخص بيوكليماتيك براياين مقاله 

آوري شد و  جمع )2008- 1991(ساله  18آماري  ةايستگاه سينوپتيك استان خوزستان در يك دور 23

: پارامتر 7در اين مدل سيستمي از . يابي كرجينگ بازسازي گرديد هاي ناقص از طريق روش ميان داده

ميانگين بارش ماهانه، ميانگين دما، ميانگين نم نسبي، بيشينه دما، كمينه نم نسبي، ميانگين روزانه ساعات 

توصيفي بررسي شرايط اقليم  - ژوهش تحليليهدف از اين پ. آفتابي و سرعت باد مورد ارزيابي واقع شد

. است  TCIآسايش انساني استان خوزستان و تعيين تقويم زماني شرايط آسايش انساني بر اساس مدل 

 TCIيك بانك اطالعاتي تهيه و سپس شاخص   EXCELها در محيط در تجزيه و تحليل و پردازش داده

نقشه  GISسال محاسبه شد و با استفاده از تكنيك  هاي هاي استان به تفكيك ماه را براي كل ايستگاه

TCI  نتايج اين پژوهش نشان داد كه، شرايط مطلوب . هاي سال تهيه وترسيم نموديم را براي تمامي ماه

هاي اسفند وآذر فراهم است؛ با اين تفاوت كه در اسفند ماه  در اين استان از لحاظ آسايش اقليمي در ماه

  .استهاي جنوبي بيشتر  يمي در قسمتآل اقل وسعت شرايط ايده

  
 .TCI ، GISاقليم آسايش، استان خوزستان، شاخص : كليدواژگان

  
       

                                                 
 )            ع(عضو هيأت علمي دانشگاه جامع امام حسين . 1

 نور مركز تهران عضو هيأت علمي دانشگاه پيام .2

 )ع(كارشناس ارشد جغرافياي نظامي دانشگاه جامع امام حسين  .3

4. The tourism Climatic Index 
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  مقدمه

 ها و توجه ويژه انسان به مطالعه راحتي گرمايي بخصوص درسده اخير به ارايه انواع روش
منجرگرديده غيرمسكون  اقليم انساني درمحيط مسكون و هاي مطالعه وضعيت زيست تكنيك

مفاهيم  سازي و مكان، نقطه شروع فرموله كردن ساختمان تحليل شرايط اقليمي هر زيرا. است
به حداقل رساندن استفاده از انرژي براي  هدف ايجاد حداكثر شرايط راحتي و طراحي شهري با

ارائه راهكارهاي  بهبود شرايط زيست انسان و). 3: 1997گيوني،( است سرمايش وگرمايش
بندي  طبقه مسكن نيازمند شناخت و كاربست آن در بخش ساختمان و جويي انرژي و هصرف

 .اقليم است زيست

 ، الزم مسئله تعيين معيار اوالً :رسد بندي اقليمي نگرش به دو نكته بنظر خيلي مهم مي در پهنه
بندي  پس در اين پژوهش سعي شده كه يك پهنه ، نواحي اقليمي ها و تعيين حدود بين گروه ثانياً

اين وجود  با ، عدم آسايش در نقاط مختلف استان خوزستان ارائه شود اقليمي ازجهت آسايش و
هاي  با توجه به نقص مطالعات مدون و به هنگام در زمينه بيوكليمايي استان خوزستان با شيوه

   .شود نوين اجراي اين تحقيق با ارزش ومهم تلقي مي
  

  پيشينه تحقيق 

بررسي زيست  با نامه كارشناسي ارشد خود پايان در 1387 زاده سال در ايران تحقيقات بساط
 ، هاي ارديبهشت هاي استان در ماه ايستگاه كه اكثر دارد اقليم استان چهار محال بختياري بيان مي

  ).1387(است مهر در محدوده آسايش اقليمي  شهريور و
اي به بررسي شاخص اقليم گردشگري در جزيره كيش  مقاله در1387سالبختياري  ضيايي و
 كه ماه مارس بهترين وضعيت اقليمي براي آسايش گردشگران را دارد دريافتند و پرداختند

شاخص اقليم گردشگري  در تحقيقي با استفاده از1389 زاده و احمدآبادي سال فرج). 1387(
)TCI( ميكزكوفسكي)ليم گردشگري ايران پرداختند، دراين تحقيق آماربه ارزيابي اق )1985 

بندي بدست  براساس خوشه. محاسبه شد )1990- 2004( ايستگاه سينوپتيك كشور 144ساله 15
زاده و  فرج( آمده براي اين شاخص، شش منطقه گردشگري براي كشور قابل تشخيص بود

در پژوهش خود با استفاده از  ، 1390همكاران سال  حسنوند و ).42- 31: 1389،  احمدآبادي
شرايط آسايش  ، ايستگاه سينوپتيك استان لرستان 9هاي اقليمي  و داده tciشاخص بيوكليماتيك 
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نتايج اين بررسي نشان داد كه شاخص . ن گشته استياستان لرستان در تمام طول سال تبي
بهترين ماهها از نظر  اي كه به گونه. گردشگري استان در تمام طول سال داراي تنوع زيادي است

 ، عالي و بسيار خوب ، ال دارا بودن شرايط آسايش براي گردشگران ماه آوريل با سه كالسه ايده
هستند ماه مي با دو طبقه عالي و خيلي خوب و نيز ماه اكتبر با دو طبقه عالي و بسيار خوب 

  .)144- 121: 1390 ، حسوند وهمكاران(
بندي بيوكليمايي را مطرح كرد و طي  تقسيم) 1968(ترجونگ ، اما تحقيقات كشورهاي ديگر

. انجام داد و حاصل آن را به صورت نمودار ارائه كرد ها ي متعددي كه روي انسانها آزمايش
 ، به كمك پارامترهاي اقليمي و TCI براي اولين بار با ارائه روش 1985ميچوفسكي در سال 

طول دوازده  نتايج آن را در محاسبه نموده و ي راايستگاه هواشناس 453شرايط آسايش توريسم 
جهت ) 1997(گيوني . (Mieczkowski,Z, 1985) ماه سال براي كل جهان تعميم داده است

ي اصلي ها ي دما و رطوبت نسبي به عنوان پارامترها پارامتر بر ، ي زيست اقليمها تعيين محدوده
  ). Givoni. Baruch‚1997( تاكيد دارد

در   Pschrometricبا اسـتفاده از نمـودار مـاهوتي و جـدول     ) 1998(همكاران  و حميد آ زين
منطقه دره كالنگ مالزي به بررسي آسـايش حرارتـي كاركنـان بـراي رسـيدن بـه راحتـي در        

 .)1998A.A.m.sayigh‚ A.zain-Ahmed‚ 437-440( ساختمان مناطق مرطوب نموده اسـت 
 ي كاربرد آسايش حرارتي در نقـاط شـهري گـرم و   اي به بررس مقالهر د 2005 سال امانوئل در

مرطوب در ناحيه كالن شهر كلمبو در سريالنكا پرداخته است، ايشان بـراي بررسـي آسـايش    
شـاخص رطوبـت حـرارت     و) R.C.I(نسـبي   كشـش  ، ي بيوكليمـايي هـا  حرارتي از شـاخص 

)T.H.C( ــرده ــتفاده ك ــت اس ــال . (Emmanuel,R,2005,1591-1601) اس ــاتزاراكس در س  م
هوايي در مفهوم گردشگري عواملي چـون دمـاي معـادل     وآب و با ادغام عوامل اقليمي2007

اي  مدت آفتاب وابرنـاكي بررسـي ايـن عوامـل را تـا انتخـاب دوره       ، بارندگي ، باد ، فيزيولوژي
 .Matzarakis, A .De Freitas, C) دانـد  خـاص بـه مـدت سـه مـاه پـس از آن الزامـي مـي        

R.,scott,D, 2007,52-58) .   اي بـه بررسـي وضـعيت آسـايش      در مقالـه  2009هـين در سـال
پرداخت وبه اين نتيجه رسـيد كـه فصـل تابسـتان      TCIتوريسم در اسپانيا با استفاده از روش 

 Hein, L.Metzger,M.J and )اسـت در ايـن كشـور دارا    را بهترين وضعيت آسايش توريسم

Moreno , A,2009,170-178 .(در مقالـه خـود از تجزيـه تحليـل      2010لك مارتين در سالفا
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 از 06/2005-87/1986ارتباط آن با گردشگري زمستاني اتريش بـراي يـك دوره   عمق برف و
  .martin f , 2010, 912-924)( استفاده كرد Dynamic panel datd روش مدل

 
  ها مواد و روش

النهار  دقيقه طول شرقى از نصف 39 درجه و 50دقيقه تا  41درجه و  47استان خوزستان بين 
شمالى از خط استوا، در جنوب  دقيقه عرض 4درجه و  33دقيقه تا  58درجه و  29گرينويچ و 

اطالعات اقليمي موردنياز بسته به نوع مدل از ايستگاههاي سينوپتيك . غربى ايران واقع شده است
دوره آماري متفاوت از سالهاي  و بعضاً كليماتيك مدنظر در داخل و خارج استان خوزستان طي

اين آمار از بيست و . تهيه شده است 1از سامانه اطالعاتي سازمان هواشناسي كشور 2008ـ 1991
آبادان، اميديه، ايذه، اهواز، بستان، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوشتر، : سه ايستگاه سينوپتيك شامل

گودرز، كوهرنگ، داران، دوگنبدان، آباد دزفول، ماهشهر، مسجد سليمان، هنديجان، الي صفي
مازو، : آباد، پل دختر، بوشهر و هشت ايستگاه كليماتولوژي شامل لردگان، دهلران، درود، خرم

كشت و صنعت كارون، سردشت دزفول، حميديه، باغ ملك، هفت تپه، باغ ملك و ديلم بدست 
اي هواشناسي مذكور نسبت موقعيت ايستگاهه. آمده كه ميانگين هر كدام از عوامل محاسبه گرديد

 . نشان داده شده است) 3(به منطقه مورد مطالعه در شكل 

 
                                                 

1.WWW.irimo.ir 

موقعيت ايستگاههاي : 1شكل

هواشناسي نسبت به استان 

 خوزستان
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  TCIشاخص 

توسط ميچنوفسكي ارائه گرديد، از  1985كه در سال  TCI(1(شاخص اقليم آسايش گردشگري 
در واقع تركيبي از عوامل اقليمي مؤثر بر آسايش ) TCI. (استي گوناگون حائز اهميت ها جنبه

به كمك اين شاخص، مناسبترين زمان . )61- 49 :1387شايان و همكاران، (. باشد گردشگران مي
همچنين با محاسبه آن براي مناطق . شود سفر از نظر آسايش اقليمي گردشگران تعيين مي

توان كمك شايان توجهي به  ي ميتر در سطح جهان مختلف كشور و يا حتي به طور وسيع
ي ها براي گردانندگان تورها، راهنمايان تور و آژانس) TCI. (گردشگران در انتخاب مقصد نمود
از . هاي مناسب زماني و مكاني قابل استفاده خواهد بود ريزي مسافرتي در ارائه تورهايي با برنامه

حدود تغييرات اين شاخص را براي  هاي هواشناسي، بيني توان با در نظر گرفتن پيش طرفي مي
  ي آتي تخمين زدها سال

 
TCIمتغيرهاي فرمول  2  

دما، رطوبت، بارش، تابش آفتاب و باد عناصر اصلي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند اما 
اي تحت عنوان دماي آسايش است كه بايد مد نظر  مهمتر از هر عنصر ديگر پارامتر پيچيده

هاي گوناگون آماده  گيري متغير بندي استاندارد بايد به منظور اندازه سيستم درجه. گرفته شود
به معناي حد مطلوب در هر شرايط است و عدد پايين تر تا صفر  در تسهيالت آماري پنج. شود

متغيرهاي انتخابي بر اساس اهميت آنها در نظر . گردد به معني كاهش مطلوبيت طلقي مي
اين روند و فرايند منطقي در . بندي شوند ه ترتيب اهميت درجهها متفاوت هستند و بايد ب انسان

شود و با عناصر ديگر  اين بخش توضيح داده خواهد شد و با مفهومي از دماي آسايش آغاز مي
  .يابد آب و هوايي ادامه مي

  
  متغير دماي آسايش

صر آب و براي اين هدف آناليز و بررسي گرماي مطلوبي با ارزيابي يكسان و همزمان دو عن
عنصر است كه  6 تأثيردر واقع، اگر چه دماي آسايش تحت . كنيم هوايي دما و رطوبت آغاز مي

                                                 
1.The tourism Climatic Index 
2. The tourism Climatic Index 
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. مورد آنها انساني هستند 2پارامتر آنها عناصر محيطي هستند و با دماي محيط تغيير ميكنند و  4
دماي  و فشار بخار آب يا رطوبت هواي اطراف؛) دماي خشك(دماي هوا : اين عناصر عباتند از

 تأثيرو ميزان فعاليت كه ميزان دماي بدن را تحت  ها تابشي، شدت باد، مقاومت گرمايي لباس
  .دهد قرار مي
كه از معادله . شوند عنصر احساسات گرمايي مختلفي را نيز موجب مي 6هاي مختلف اين تركيب

  TCIت فرمولشوند اما اين معادله به خاطر اينكه براي ساخ مربوط به گرماي مطلوب منتج مي
 تنها دو متغير از اين متغيرها شامل دماي خشك. شود گيرد در اينجا ذكر نمي مورداستفاده قرار نمي

DBT1  و رطوبت نسبي RH2 ،  به نظر ضروري و اساسي هستند و مابقي عناصر ثابت در نظر
شود و  بنابراين، در اينجا دماي تابشي با دماي خشك مخزن برابر در نظر گرفته مي. شوند گرفته مي

مقاومت گرمايي البسه در يك محيط كامالً راحت به طور . شود شدت باد صفر در نظر گرفته مي
 كاندرور و دمينا ، در مورد دماهاي سردتر، همانگونه كه رانتر. دشو در نظر گرفته مي 1ـ  6/0فرض

مورد لباس تا حدي فرض . هاي فصلي استفاده شود عنوان كرده بودند، بايد لباس 1974در سال 
در . كند ايجاد نمي ها اي در اعداد و ارزش ير عمدهيكند اما تغ بودن عناصر ما را ضعيف مي“ ثابت”

برابر باشد با  ها در خارج از خانه كه تقريباً د  كه فعاليت توريستشو نهايت، چنين فرض مي
به نظر  ها گره، براي توريست 2كيلومتر در ساعت و يا در حدود  5/2ـ  3روي با سرعت  پياده

  .مفيد و مناسب در نظر گرفته شده است
مانده گرفته شده است، يعني دماي خشك مخزن و رطوبت  تصميمي كه در مورد دو عامل باقي

تا حد  ، گذار هستندتأثيرنسبي، به عنوان دو متغير خيلي اساسي كه در گرماي مطلوب بسيار 
ي بسياري ها سال اخير، تالش 50در. شود پشتيباني مي زيادي با مطالعات و تحقيقات فيزيولوژي

در حال حاضر سطح آسايش با . م ارتباط دهندانجام شده كه اين دو عامل را به نحوي به ه
  . استدرصد  50درجه و رطوبت  25دماي 

 
  بندي دماي آسايش سيستم درجه

براي ايجاد چنين سيستمي با استفاده از آن چيزهايي كه براي تعيين و سنجش سطح دماي 

                                                 
1. Daily Bulb Temperature 
2. Relative Humidity (mean %) 
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اند و  دو متغير دماي خشك مخزني و رطوبت نسبي انتخاب شده
 1972استانداردهاي 

بندي آسايش در نظر 
هميشه وجود دارد و ثابت است، اما دماي خارج 

قرار  تأثير شود را تحت
استانداردهاي آسايش شخصي خيلي بيشتر از دماي پايين خارج از خانه مورد قبول 

  .ر از دماي بدن فرد نشسته است

  بندي آسايش حرارتي مورد استفاده در برآورد شاخص اقليم آسايش براساس شاخص دماي مؤثر

كـه متشـكل از   
هـر دوي اينهـا   
ها در خارج از خانه فعاليت بيشـتري دارنـد اتفـاق    
به همين دليل، شاخص راحتي در طول روز، مهمترين شاخص  آب و هواي خـوب در  
وزن هـر كـدام از   

1. Daytime Comfort Index
2. Maximum Air 
3. Relative Humidity (min %)

                                                                                                                                                                    ... ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

دو متغير دماي خشك مخزني و رطوبت نسبي انتخاب شده
استانداردهاي  ).1شكل(نها دوباره اعمال گرديده آنيز در  سسه آشرا

بندي آسايش در نظر  منطقه درجه به عنوان) گرماي خنثي(براي نهايت راحتي 
هميشه وجود دارد و ثابت است، اما دماي خارج  اگر چه در اينجا دماي تابشي

شود را تحت مي باعث باالرفتن ميانگين دماي روزانه نيز خصوصاً در هواي داغ كه
استانداردهاي آسايش شخصي خيلي بيشتر از دماي پايين خارج از خانه مورد قبول 

ر از دماي بدن فرد نشسته استي بيشتبدن شخصي كه در حال حركت است خيل

  

  

بندي آسايش حرارتي مورد استفاده در برآورد شاخص اقليم آسايش براساس شاخص دماي مؤثر

   بندي گرماي مطلوب

كـه متشـكل از   . اسـت  CID(1(اولين مقياس شـاخص دمـاي آسـايش و راحتـي در طـول روز      
هـر دوي اينهـا    معموالً. است 3و كمترين رطوبت نسبي 2دماي روزانه متغيرهاي باالترين ميانگين

ها در خارج از خانه فعاليت بيشـتري دارنـد اتفـاق     در زماني كه توريست
به همين دليل، شاخص راحتي در طول روز، مهمترين شاخص  آب و هواي خـوب در  

وزن هـر كـدام از   . در صـد  نقـش خواهـد داشـت     40حدود   TCIنظر گرفته شد كه در فرمول

                                         
Daytime Comfort Index 
Maximum Air Temperature 
Relative Humidity (min %) 

ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

دو متغير دماي خشك مخزني و رطوبت نسبي انتخاب شده ،  TCIآسايش براي
سسه آشراؤمهاي  استاندارد

براي نهايت راحتي  موسسه آشرا
اگر چه در اينجا دماي تابشي. شود گرفته مي

خصوصاً در هواي داغ كه
استانداردهاي آسايش شخصي خيلي بيشتر از دماي پايين خارج از خانه مورد قبول . دهد مي

بدن شخصي كه در حال حركت است خيل دماي  .است
  
  
  
  
  
  
  

بندي آسايش حرارتي مورد استفاده در برآورد شاخص اقليم آسايش براساس شاخص دماي مؤثر سيستم طبقه: 1شكل

  
بندي گرماي مطلوب درجه

اولين مقياس شـاخص دمـاي آسـايش و راحتـي در طـول روز      
متغيرهاي باالترين ميانگين

در زماني كه توريست 16الي  12بين ساعت 
به همين دليل، شاخص راحتي در طول روز، مهمترين شاخص  آب و هواي خـوب در  . افتند مي

نظر گرفته شد كه در فرمول
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 DBT  2روزانـه 
و بـه ايـن   ). 1

دهـد كـه در طـول مـدت     
و به همين دليـل، نسـبت بـه شـاخص طـول روز، ايـن       
با اين شاخص ميتوان كمتـرين دمـاي ممكـن را در طـول     
ي ايـن معادلـه از   

 

1. Daily Comfort Index
2. Daily Bulb Temperature
3. Relative Humidity (mean %)

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                   

  . ارائه شده است
 DBT: اسـت كـه دو متغيـر دارد    CIA(1(مقياس دوم شاخص راحتي در شبانه روزانه 

1جـدول  (نقـش دارد    TCIدرصد در فرمـول  10اين شاخص فقط 
دهـد كـه در طـول مـدت      ساعت نشان مي 24گرمايي مطلوب را در طول 

و به همين دليـل، نسـبت بـه شـاخص طـول روز، ايـن       . اغلب در خانه هستند
با اين شاخص ميتوان كمتـرين دمـاي ممكـن را در طـول     . شاخص قابليت اطمينان كمتري دارد

ي ايـن معادلـه از   هـا  ه هر يك از مولفـه الزم به ذكر است كه در محاسبات مربوط ب
 . گردد استفاده مي) ميانگين بلند مدت

 (ICI)هاي مؤثر بر شاخص اقليم آسايش گردشگري  مؤلفه: 

 

                                         
Daily Comfort Index 

Bulb Temperature 
Relative Humidity (mean %) 

 284                                                        

ارائه شده است 1در جدول  ها مولفه
مقياس دوم شاخص راحتي در شبانه روزانه 

اين شاخص فقط . 3روزانه  RHو
گرمايي مطلوب را در طول دليل است كه شرايط  

اغلب در خانه هستند ها شب توريست
شاخص قابليت اطمينان كمتري دارد

الزم به ذكر است كه در محاسبات مربوط ب. شب داشت
ميانگين بلند مدت(آمار نرمال هواشناسي 

  
: 1جدول
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به طوريكه مشخص شده است با كاهش 
جهت تعيين رتبه مربوط به بارندگي، نرمال ماهانه 
متر براي هر ماه به طور مجزا در ايستگاه مطالعاتي محاسبه و مطابق 

گيرد  به آن تعلق مي
شود  دهي بارش مشاهده مي

منفي بارش را در لذت، تفريح و 

1985  

محاسبه ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي تقسيم بر تعداد روزهاي ماه مورد بررسي، ميانگين 
سپس با توجه به دامنه تغييرات تعداد 
 ساعات آفتابي در هر روز، رتبه صفر براي روزهايي با تعداد ساعات آفتابي كمتر از يك ساعت

مقياس . شود ساعت لحاظ مي

                                                                                                                                                                    ... ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

TCI  20 به طوريكه مشخص شده است با كاهش . درصد نقش دارد
جهت تعيين رتبه مربوط به بارندگي، نرمال ماهانه  .شود بارش ميزان رضايت و راحتي بيشتر مي

متر براي هر ماه به طور مجزا در ايستگاه مطالعاتي محاسبه و مطابق 
به آن تعلق مي 5ي صفر الي ها از رتبهبندي پيشنهادي توسط ميچكوفسكي، يكي 

دهي بارش مشاهده مي در اين سيستم رتبه). 2جدول()101- 83 :1386
منفي بارش را در لذت، تفريح و  تأثيريابد كه  با افزايش بارش مقدار رتبه عددي آن كاهش مي

  ).49- 61 :1387همكاران، شايان و (دهد  نشان مي ها

1985بندي متغير بارش در شاخص اقليم آسايش ـ ميچكوفسكي،  نحوه طبقه

محاسبه ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي تقسيم بر تعداد روزهاي ماه مورد بررسي، ميانگين 
سپس با توجه به دامنه تغييرات تعداد . آيد ماهانه تعداد ساعات آفتابي در هر روز به دست مي

ساعات آفتابي در هر روز، رتبه صفر براي روزهايي با تعداد ساعات آفتابي كمتر از يك ساعت
ساعت لحاظ مي 10براي روزهايي با تعداد ساعات آفتابي بيشتر از 

  .نشان داده شده است) 

ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

  متغير بارش

 TCI عامل بارش در فرمول

بارش ميزان رضايت و راحتي بيشتر مي
متر براي هر ماه به طور مجزا در ايستگاه مطالعاتي محاسبه و مطابق  بارندگي برحسب ميلي

بندي پيشنهادي توسط ميچكوفسكي، يكي  طبقه
1386ضيايي و بختياري، (

با افزايش بارش مقدار رتبه عددي آن كاهش مي
ها آسايش اقليمي توريست

  
نحوه طبقه: 2جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساعات آفتابي

محاسبه ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي تقسيم بر تعداد روزهاي ماه مورد بررسي، ميانگين 
ماهانه تعداد ساعات آفتابي در هر روز به دست مي

ساعات آفتابي در هر روز، رتبه صفر براي روزهايي با تعداد ساعات آفتابي كمتر از يك ساعت
براي روزهايي با تعداد ساعات آفتابي بيشتر از  5و رتبه 

) 3(گيري در جدول  اندازه
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نشان داده شده 

1985  

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                   

  1985نحوه محاسبه زيرشاخص ساعات آفتابي ـ ميچكوفسكي، 

نشان داده شده ) 4(جدول كه در . بندي جداگانه براي باد ايجاد شده است

1985بندي باد در شاخص اقليم آسايش ـ ميچكوفسكي،  هاي رتبه

 286                                                        

نحوه محاسبه زيرشاخص ساعات آفتابي ـ ميچكوفسكي، : 3جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عامل باد

بندي جداگانه براي باد ايجاد شده است چهار طرح درجه
  .است

  
هاي رتبه مقياس: 4جدول

  
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                       287    

 

بندي باد را بطور كلي مثبت قلمداد كرده و افزايش سرعت 
TCI  با توجه به
  .گردد

ترين  ترين ميانگين ماهانه سرعت باد به عنوان مطلوب
شود كه ميانگين دماي 

دهد كه سردسازي با تبخير در دماهاي باال 
ترين درجه براي سرعت 

درجـه   33روزانـه بيشـتر از   
ترين ميانگين  ماهانه سـرعت  

دار خنكي باد در 
شود كه ميانگين بيشينه دماي روزانه آنها 

ي ها اما در سرعت

 

 

 

 

 

 

  1985وهوايي آسايش توسط محيط زيست كانادا ـ ميچكوفسكي، 

                                                                                                                                                                    ... ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

بندي باد را بطور كلي مثبت قلمداد كرده و افزايش سرعت  سيستم بوفورت كه اين سيستم رتبه
TCIدر كل استفاده از اين سيستم در فرمول . داند باد را موجب افزايش رتبه آن مي

گردد باد بر روي آسايش و راحتي انسان حذف مي تأثيرموارد ذكر شده درخصوص 
ترين ميانگين ماهانه سرعت باد به عنوان مطلوب كه در آن پايين) 

شود كه ميانگين دماي  هايي مربوط مي است به ماه 5حالت درنظر گرفته شده و ارزش آن 
  . درجه است

دهد كه سردسازي با تبخير در دماهاي باال  نشان مي) ستون چهارم(دومين سيستم، باد بسامان 
ترين درجه براي سرعت  كه در اين مقياس مطلوب. ات خوشايند و مطبوعي دارد

  .متوسط باد در نظر گرفته شده است
روزانـه بيشـتر از    كه در آنها ميانگين دمـاي ) 5ستون (سيستم هواي خيلي گرم و داغ 

ترين ميانگين  ماهانه سـرعت   در اين مواقع، پايين. است و باد نيز در اين شرايط آزاردهنده است
  .است 2شود اما ارزش آن  باد به عنوان باالترين درجه در نظر گرفته مي

دار خنكي باد در ات منفي كه باد در ماههاي با دماي پايين دارد، نموتأثير
شود كه ميانگين بيشينه دماي روزانه آنها  و مربوط به ماههايي مي. نشان داده شده است

اما در سرعت. كيلومتر در ساعت 8درجه است و ميانگين سرعت باد بيشتر از 
  .تر همان سيستم نرمال كاربرد دارد

وهوايي آسايش توسط محيط زيست كانادا ـ ميچكوفسكي،  باد براي شاخص آب

ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

سيستم بوفورت كه اين سيستم رتبه
باد را موجب افزايش رتبه آن مي

موارد ذكر شده درخصوص 
) ستون سوم(سيستم نرمال 

حالت درنظر گرفته شده و ارزش آن 
درجه است 24تا 15روزانه آنها بين 

دومين سيستم، باد بسامان 
ات خوشايند و مطبوعي داردتأثير) 33تا24(

متوسط باد در نظر گرفته شده است
سيستم هواي خيلي گرم و داغ 

است و باد نيز در اين شرايط آزاردهنده است
باد به عنوان باالترين درجه در نظر گرفته مي

تأثيردر نهايت با توجه به اين 
نشان داده شده است) 2(شكل

درجه است و ميانگين سرعت باد بيشتر از  15كمتر از 
تر همان سيستم نرمال كاربرد دارد پايين

  
  

باد براي شاخص آببندي  سيستم درجه: 2شكل
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هاي گوناگون برحسب اهميت آنها براي راحتي و آسايش انسان وجود داشته باشند 

TCI= 2(4CID+CIA+2R+2S+W)  

  . مركب از حداكثر دماي خشك روزانه و حداقل رطوبت نسبي
  . مركب از ميانگين دماي خشك و ميانگين رطوبت نسبي

  )1985ميچكوفسكي،

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از محاسبه مقدار عددي شاخص، با استفاده از طبقه بندي ارائه شـده توسـط ميچكوفسـكي    
بنـدي و مـورد تحليـل قـرار     

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                   

هاي گوناگون برحسب اهميت آنها براي راحتي و آسايش انسان وجود داشته باشند 
  

TCI= 2(4CID+CIA+2R+2S+W)
 

مركب از حداكثر دماي خشك روزانه و حداقل رطوبت نسبي: ـ شاخص راحتي در طول روز
مركب از ميانگين دماي خشك و ميانگين رطوبت نسبي: ـ شاخص راحتي شبانه روز

  ـ ميزان بارش به ميليمتر 
  ـ ساعت تابش خورشيد 

  ـ سرعت باد بر حسب كيلومتر بر ساعت
   :فرمول از قرار زير است 5درجه مطلوب 

TCI= 2[(4*5) +5+(2*5)+(2*5)+5]=100  

ميچكوفسكي،(بندي اقليمي مربوط به آن  مقادير عددي شاخص اقليم آسايش و گروه

پس از محاسبه مقدار عددي شاخص، با استفاده از طبقه بندي ارائه شـده توسـط ميچكوفسـكي    
بنـدي و مـورد تحليـل قـرار      وضعيت منطقه در آن ماه از نظر آسـايش انسـان دسـته   

 288                                                        

   TCIرابطه

هاي گوناگون برحسب اهميت آنها براي راحتي و آسايش انسان وجود داشته باشند  وقتي متغير
  :آيد فرمول زير بدست مي

CID ـ شاخص راحتي در طول روز
CIA ـ شاخص راحتي شبانه روز

R  ـ ميزان بارش به ميليمتر
S  ـ ساعت تابش خورشيد

 Wـ سرعت باد بر حسب كيلومتر بر ساعت
درجه مطلوب به صورت عددي يا 

TCI= 2[(4*5) +5+(2*5)+(2*5)+5]=100

  
مقادير عددي شاخص اقليم آسايش و گروه: 5جدول

پس از محاسبه مقدار عددي شاخص، با استفاده از طبقه بندي ارائه شـده توسـط ميچكوفسـكي    
وضعيت منطقه در آن ماه از نظر آسـايش انسـان دسـته   ) 5جدول (

  .گيرد مي
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  )2001بويل،  اسكات و مك

انجـام گيـرد   ي هواشناسي به صورت ماهانه 
و نمودار مقادير به دست آمده براي ماههاي مختلف در يـك منطقـه روي نمـودار رسـم گـردد،      
اسـكات و مـك   

ها را به صورت نقشه 
تواند ما را سريعاً به هدفي كه داريم يعني نشان دادن 
هاي كاربردي و در راستاي اطالعات آسايش 

  

                                                                                                                                                                    ... ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

  

  

اسكات و مك(هاي مختلف سال  گانه تغييرات شاخص اقليم آسايش در ماه

ي هواشناسي به صورت ماهانه ها اگر محاسبات مربوط به شاخص با استفاده از داده
و نمودار مقادير به دست آمده براي ماههاي مختلف در يـك منطقـه روي نمـودار رسـم گـردد،      

اسـكات و مـك   ( صـورت پـذيرد  ) 3(رود يكي از شش مدل نشان داده شده در شكل 

ها را به صورت نقشه  شاخصتوان اين  براي بدست آوردن الگوهاي جهاني و محلي نيز مي
تواند ما را سريعاً به هدفي كه داريم يعني نشان دادن  با اين حال اين روش مي

 TCI هاي كاربردي و در راستاي اطالعات آسايش  به صورت نقشه
 .در يك مقياس جهاني درآورد

   

ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

  
  
  
  
  
  
  

گانه تغييرات شاخص اقليم آسايش در ماه مدل شش: 3شكل

  
اگر محاسبات مربوط به شاخص با استفاده از داده

و نمودار مقادير به دست آمده براي ماههاي مختلف در يـك منطقـه روي نمـودار رسـم گـردد،      
رود يكي از شش مدل نشان داده شده در شكل  انتظار مي

  ). 88- 2001:69بويل، 
  

  TCIكاربردهاي 

براي بدست آوردن الگوهاي جهاني و محلي نيز مي
با اين حال اين روش مي. درآورد

 TCIكاربردهاي مفيد فرمول

در يك مقياس جهاني درآورد ها انسان
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 )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران

 

ي پنجگانه انجام شد به كمك فرمـول آسـايش   
مقادير عددي شاخص اقليم 

 ArcGISدر ادامـه بـه كمـك نـرم افـزار      

 

  

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                   

ي پنجگانه انجام شد به كمك فرمـول آسـايش   ها لفهؤمحاسبات و ثبت نمرات همه م
TCI  مقادير عددي شاخص اقليم  5براي هر نطقه محاسبه و به كمك جدول

در ادامـه بـه كمـك نـرم افـزار      . گردشگري و گروههاي اقليمي مربوط به آن تعيين گرديـد 
  . ه هر ماه و بر اساس شاخص اقليم آسايش انساني ترسيم گرديد

در منطقه ) بهمن12دي تا 12(اقليم آسايش انسان در ماه ژانويه 
كه در  طوري هب. استمورد مطالعه داراي سه وضعيت متفاوت 

 64قسمتهاي جنوب و جنوب غربي با ميانگين شاخص عددي 
روي به سمت   با پيش. قرار دارددر وضعيت خوبي 

و  5و رتبه  56شمال اين وضعيت با ميانگين شاخص عددي 
شمال  اليه  البته در منتهي. شرايط قابل قبولي خواهد داشت

شرايط بحراني را  4و رتبه  43شرقي استان با ميانگين عددي 

سايش انسان در اقليم آ) اسفند10بهمن تا 
در  8و رتبه  82غربي استان با شاخص عددي 

در قسمتهاي مركز، جنوب شرقي و 
شرايط خيلي  7و رتبه  76غرب استان با شاخص عددي

در قسمتهاي شمال غربي، و قسمتي از 
شرايط خوبي  6و رتبه  65مركز و شرق با شاخص عددي 

و رتبه  53است و در شمال شرقي با شاخص عددي 
 اليه و در منتهي. وضعيت قابل قبولي را خواهد داشت

   .شرايط در وضع بحراني است 4و رتبه  41مرزي شمال شرقي با ميانگين عددي 
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  ي تحقيقها يافته

محاسبات و ثبت نمرات همه مپس از آنكه كليه 
TCIاقليم انساني مقدار عددي 

گردشگري و گروههاي اقليمي مربوط به آن تعيين گرديـد 
ه هر ماه و بر اساس شاخص اقليم آسايش انساني ترسيم گرديدي مربوط بها نقشه

 
  ماه ژانويه

اقليم آسايش انسان در ماه ژانويه 
مورد مطالعه داراي سه وضعيت متفاوت 

قسمتهاي جنوب و جنوب غربي با ميانگين شاخص عددي 
در وضعيت خوبي  6و رتبه 

شمال اين وضعيت با ميانگين شاخص عددي 
شرايط قابل قبولي خواهد داشت

شرقي استان با ميانگين عددي 
  .دهد نمايش مي

  ماه فوريه

بهمن تا 13(در ماه فوريه 
غربي استان با شاخص عددي  جنوب

در قسمتهاي مركز، جنوب شرقي و . وضعيت عالي قرار دارد
غرب استان با شاخص عددي

در قسمتهاي شمال غربي، و قسمتي از . خوبي خواهد داشت
مركز و شرق با شاخص عددي 

است و در شمال شرقي با شاخص عددي حاكم 
وضعيت قابل قبولي را خواهد داشت 5

مرزي شمال شرقي با ميانگين عددي 
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در شمال شرقي استان با 
البته در قسمتهاي مرزي 

                                                                                                                            .

  

                                                                                                                                                                    ... ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

در  TCIشرايط اقليمي استان از لحاظ شاخص 
اي  به گونه) فروردين 12

و  92ست كه در جنوب استان با شاخص عددي 
در مركز، جنوب . ايده آل خواهد بود

و  85شرقي و غرب استان با شاخص عددي 
در قسمتهايي به . استدر وضعيت عالي 

صورت نواري از شرق تا شمال غربي با شاخص 
وضعيت خيلي خوبي را 

شمال تا شرق  در قسمتهايي از
در شمال شرقي استان با . در  شرايط خوبي قرار دارد 6و رتبه 4 6

البته در قسمتهاي مرزي . داراي وضعيت قابل قبولي خواهد بود 5و رتبه 
.                                                                                                                            برد در شرايط بحراني بسر مي 4و رتبه 45

) ارديبهشت 11فروردين تا 
 سطح استان از لحاظ شاخص اقليم آسايش نسبتاً

و بجز قسمت  است
 6و رتبه  63شرقي كه با شاخص عددي 

در شرايط خوبي قرار دارد در ديگر قسمتهاي 
در  7و رتبه  79استان با شاخص عددي 

  .است
  

   

ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

  ماه مارس

شرايط اقليمي استان از لحاظ شاخص 
12اسفند تا  11(ماه مارس 

ست كه در جنوب استان با شاخص عددي ا
ايده آل خواهد بود 9رتبه 

شرقي و غرب استان با شاخص عددي 
در وضعيت عالي  8رتبه 

صورت نواري از شرق تا شمال غربي با شاخص 
وضعيت خيلي خوبي را  7و رتبه  78عددي 
در قسمتهايي از. دهد مينشان 

6استان با شاخص عددي
و رتبه  54شاخص عددي 

45شرقي با شاخص عددي 
  

  ماه آوريل

فروردين تا  13(در ماه آوريل 
سطح استان از لحاظ شاخص اقليم آسايش نسبتاً

استدر وضعيت يكساني 
شرقي كه با شاخص عددي  شمال

در شرايط خوبي قرار دارد در ديگر قسمتهاي 
استان با شاخص عددي 

استوضعيت خيلي خوب 
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و در . دهد وضعيت خيلي خوب را نشان مي
             .                 وضعيت عالي را خواهد داشت

                               

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                   

شرايط ) خرداد 10ارديبهشت تا 
اقليم آسايش انساني به صورتي است كه در 

 4و رتبه  46غربي استان با شاخص عددي 
در قسمتهايي از . در وضعيت بحراني خواهد بود

شرقي، مركز و غرب استان با شاخص 
وضعيت قابل قبولي را نشان 

تا شرق به شكل  در شسمت شمال غربي
شرايط  6و رتبه  64نواري با شاخص عددي
و از قسمت شمال و . 

وضعيت خيلي خوب را نشان مي 7و رتبه  70شمال غربي استان با شاخص عددي 
وضعيت عالي را خواهد داشت 8و رتبه  84ليه شمال شرقي با شاخص عددي 

وضعيت اقليم ) تير 10خرداد تا 
طوري است كه  هآسايش و راحتي انسان در استان ب

در قسمتهاي جنوب، مركز و غرب با شاخص 
وضعيت بحراني را نشان 
در قسمت شمال غربي تا شرق استان با 

شرايط قابل داراي  5و رتبه 
در شمال شرقي با شاخص 
وضعيت خوبي را نمايان 

شرقي با شاخص  يه شمال
  . شرايط خيلي خوبي حاكم است
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  ماه مي

ارديبهشت تا  12(در ماه مي 
اقليم آسايش انساني به صورتي است كه در 

غربي استان با شاخص عددي  جنوب
در وضعيت بحراني خواهد بود

شرقي، مركز و غرب استان با شاخص  جنوب
وضعيت قابل قبولي را نشان  5و رتبه  55عددي 

در شسمت شمال غربي. دهد مي
نواري با شاخص عددي

. سازد خوب را نمايان مي
شمال غربي استان با شاخص عددي 

ليه شمال شرقي با شاخص عددي ا منتهي
  

  ماه ژوئن

خرداد تا  11(در ماه ژوئن 
آسايش و راحتي انسان در استان ب

در قسمتهاي جنوب، مركز و غرب با شاخص 
وضعيت بحراني را نشان  4و رتبه  44عددي

در قسمت شمال غربي تا شرق استان با . دهد مي
و رتبه  55شاخص عددي 

در شمال شرقي با شاخص . قبولي خواهد بود
وضعيت خوبي را نمايان  6و رتبه  68عددي 

يه شمالال و در منتهي. سازد مي
شرايط خيلي خوبي حاكم است 7و رتبه  76عددي 
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 خوزستان جوالي

 خوزستان آگوست

                                                                                                                                                                    ... ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

شرايط اقليم ) مرداد 10تير تا 
غربي  آسايش وراحتي انسان در جنوب، غرب و شمال

به صورت  4و رتبه  43استان با شاخص عددي 
استان  در قسمت شمال تا شرق

وضعيت  5و رتبه  55به شكل نواري با شاخص عددي 
شرقي با  و در شمال. دهد قابل قبولي را نشان مي
در شرايط خوبي واقع شده  6

 11(شرايط آسايش و راحتي انسان در ماه آگوست 
. كامالً شبيه ماه جوالي مي باشد

طوري كه در جنوب، غرب و شمال غربي استان با 
به صورت بحراني نمايان  4و رتبه 

استان به شكل نواري  در قسمت شمال تا شرق
وضعيت قابل قبولي را  5و رتبه

و  65و در شمال شرقي با شاخص عددي 
  .در شرايط خوبي واقع شده است

شرايط آسايش اقليم ) مهر 9شهريور تا 
آسايش در قسمتهاي جنوب، غرب و مركز استان با 

. در شرايط بحراني قرار دارد 4و رتبه 
شرقي با شاخص عددي  در قسمت شمال غرب تا جنوب

جوالياقليم آسايش ): 6(نقشه 

آگوستاقليم آسايش ): 7(نقشه 

ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

  ماه جوالي

تير تا  11(در ماه جوالي 
آسايش وراحتي انسان در جنوب، غرب و شمال

استان با شاخص عددي 
در قسمت شمال تا شرق. بحراني نمايان است

به شكل نواري با شاخص عددي 
قابل قبولي را نشان مي

6و رتبه 64شاخص عددي
  .است

  

  ماه آگوست

شرايط آسايش و راحتي انسان در ماه آگوست 
كامالً شبيه ماه جوالي مي باشد) شهريور 10مرداد تا 

طوري كه در جنوب، غرب و شمال غربي استان با  هب
و رتبه  43شاخص عددي 

در قسمت شمال تا شرق. است
و رتبه 56با شاخص عددي

و در شمال شرقي با شاخص عددي . دهد نشان مي
در شرايط خوبي واقع شده است 6رتبه 

  

  

   ماه سپتامبر

شهريور تا 11(ماه سپتامبر  
آسايش در قسمتهاي جنوب، غرب و مركز استان با 

و رتبه  45شاخص عددي 
در قسمت شمال غرب تا جنوب
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و  66در قسمت شمال تا شمال شرقي با شاخص عددي 
و  76شرقي مرزي استان با شاخص عددي 

در قسمتهاي مركز، 

 اقليم آسايش نوامبر خوزستان

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                   

در قسمت شمال تا شمال شرقي با شاخص عددي . استوضعيت قابل قبول 
شرقي مرزي استان با شاخص عددي  يه شمالال و در منتهي. در حالت خوب خواهد بود

  .در وضعيت خيلي خوب نمايان است

شاخص اقليم ) آبان 11مهر تا 
در شرايطي است كه در جنوب و 

حالت  5و رتبه  54غربي با شاخص عددي 
در قسمتهاي مركز، . دهد قابل قبولي را نشان مي

 6و رتبه  65غرب و جنوب شرقي با شاخص عددي 
در قسمت شمال و . در وضعيت خوب خواهد بود
به صورت  7و رتبه 76غربي با شاخص عددي 
شرقي  در قسمت شمالشود و 
شرايط عالي را نمايان  8و رتبه 

در قسمتهاي مركز، ) آذر 10آبان تا  12(شاخص آسايش و راحتي انسان در ماه نوامبر 
شرقي استان با  غربي، غرب و حتي جنوب

در شرايط عالي قرار دارد  8و رتبه 
البته در قسمت كوچكي از جنوب استان وضعيت از 

 9و رتبه  91اين حالت بهتر بوده و با شاخص عددي 
در قسمت شمال . سازد آلي را نمايان مي

در  7و رتبه  75غربي تا شرق با شاخص عددي 
در قسمت شمال تا شمال . است
شرايط خوب  6و رتبه  64ا شاخص عددي 

اقليم آسايش نوامبر خوزستان): 11(نقشه 

 294                                                        

وضعيت قابل قبول  در 5و رتبه  55
در حالت خوب خواهد بود 6رتبه 
در وضعيت خيلي خوب نمايان است 7رتبه 

 
  ماه اكتبر

مهر تا  10(در ماه اكتبر 
در شرايطي است كه در جنوب و آسايش استان 

غربي با شاخص عددي  جنوب
قابل قبولي را نشان مي

غرب و جنوب شرقي با شاخص عددي 
در وضعيت خوب خواهد بود

غربي با شاخص عددي  شمال
شود و  خيلي خوب ديده مي

و رتبه  85با شاخص عددي 
  .سازد مي
  

  ماه نوامبر

شاخص آسايش و راحتي انسان در ماه نوامبر 
غربي، غرب و حتي جنوب جنوب

و رتبه  85شاخص عددي 
البته در قسمت كوچكي از جنوب استان وضعيت از 

اين حالت بهتر بوده و با شاخص عددي 
آلي را نمايان مي شرايط ايده

غربي تا شرق با شاخص عددي 
استوضعيت خيلي خوب 

ا شاخص عددي شرقي ب
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در وضعيت قابل 

                                                                                                                                                                    ... ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

در وضعيت قابل  5و رتبه  54شرقي استان با شاخص عددي  يه شمال

دي يعني ماه دسامبر شاخص 
در قسمت غرب و قسمتي از جنوب 

در شرايط  7و رتبه  74
در قسمت جنوب، مركز 

 6و رتبه  65و شمال غربي با شاخص عددي 
در قسمت . در وضعيت خوب ديده مي شود
 5و رتبه  54شمال تا شرق با شاخص عددي 
ل و در شما. حالت قابل قبولي را حاكم مي داند

در  4و رتبه  44شرقي استان با شاخص عددي 
  .شرايط بحراني خواهد بود

  استان خوزستان TCIنمودار شاخص : 13شكل

ارزيابي اقليم آسايش استان خوزستان 

يه شمالال و در منتهي استحاكم 
  .قبولي قرار دارد

  
  ماه دسامبر

دي يعني ماه دسامبر شاخص 11آذر تا 11از 
TCI  در قسمت غرب و قسمتي از جنوب

74شرقي با شاخص عددي 
در قسمت جنوب، مركز . خيلي خوب قرار دارد

و شمال غربي با شاخص عددي 
در وضعيت خوب ديده مي شود
شمال تا شرق با شاخص عددي 
حالت قابل قبولي را حاكم مي داند

شرقي استان با شاخص عددي 
شرايط بحراني خواهد بود
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بدست آمده از كليه ايستگاههاي هواشناسـي اسـتان در هـر مـاه، منحنـي      
اعـداد بدسـت آمـده از هـر مـاه در      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدست 13در استان خوزستان نمودار شكل

ي ماهانه وضعيت اقليم آسايش در استان خوزستان نشان مي دهد كه شرايط 
و )فروردين 12

در اين ماه وضعيت اقليم 
آسايش همچنان دو ماه مارس و نوامبر در وضعيت مساعدي قرار دارد ليكن ماه مارس در 

گردد،  استفاده شده در تحقيق مشاهده مي
با توجه به اين مدل 

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                   

بدست آمده از كليه ايستگاههاي هواشناسـي اسـتان در هـر مـاه، منحنـي      
اعـداد بدسـت آمـده از هـر مـاه در      . تغييرات شاخص اقليم آسايش در طول سال ترسيم گرديد

  .  آورده شده است

اقليم آسايش استان خوزستان هنتايج دوازده ما: 6جدول

در استان خوزستان نمودار شكل  TCIبا كمك مقادير بدست آمده از ميانگين ماهانه 

ي ماهانه وضعيت اقليم آسايش در استان خوزستان نشان مي دهد كه شرايط 
12اسفند تا  11(هاي مارس  مطلوب در اين استان از لحاظ آسايش اقليمي در ماه

در اين ماه وضعيت اقليم  TCIاز لحاظ مدل . فراهم خواهد بود) آذر
آسايش همچنان دو ماه مارس و نوامبر در وضعيت مساعدي قرار دارد ليكن ماه مارس در 

  .شود آل ديده مي قسمتهاي جنوبي در وسعت بيشتري شرايط ايده
استفاده شده در تحقيق مشاهده مي TCI چنانچه در نمودارهاي ماهانه مربوط به مدل

با توجه به اين مدل . شود اساس اين مدل وضعيت اوج بهاري و پاييزي در منطقه مشاهده مي

 296                                                        

  گيري بحث و نتيجه

بدست آمده از كليه ايستگاههاي هواشناسـي اسـتان در هـر مـاه، منحنـي       TCIبر اساس ميانگين 
تغييرات شاخص اقليم آسايش در طول سال ترسيم گرديد

آورده شده است) 6(جدول 

 جدول

با كمك مقادير بدست آمده از ميانگين ماهانه 
  .آيد مي

ي ماهانه وضعيت اقليم آسايش در استان خوزستان نشان مي دهد كه شرايط ها ترسيم نقشه
مطلوب در اين استان از لحاظ آسايش اقليمي در ماه

آذر 10آبان تا  12(نوامبر
آسايش همچنان دو ماه مارس و نوامبر در وضعيت مساعدي قرار دارد ليكن ماه مارس در 

قسمتهاي جنوبي در وسعت بيشتري شرايط ايده
چنانچه در نمودارهاي ماهانه مربوط به مدل

اساس اين مدل وضعيت اوج بهاري و پاييزي در منطقه مشاهده مي بر
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توان مالحظه نمود كه استان خوزستان از جمله استانهايي است كه شرايط مساعد آب و هوايي  مي
به طوري كه از ابتداي سال ميالدي، شاخص . گيرد آن در ابتداي فصل بهار و اواخر پاييز قرار مي

گيرد و به اوج خود در ماه مارس خواهد  آسايش اقليمي گردشگري روند صعودي را در پيش مي
ترين حد  پس از آن روند آسايش از شرايط پيك خود تنزل يافته و در ماه جوالي به پايين. رسيد

توان گفت  قليمي در استان، ميبا توجه به سير ماهانه وضعيت آسايش ا. خود خواهد رسيد
ي مورد استفاده به طور نسبي در اواخر فصل ها وضعيت مناسب اقليم آسايش بر اساس شاخص

بر اين اساس فرضيه اول با . بهار در ماه مارس و در اواخر پاييز در ماه نوامبر فراهم خواهد بود
  خواهد شداشاره به متفاوت بودن شرايط آسايش در نقاط مختلف استان تأييد 

  

  پيشنهادها

ي ها پيشنهادات در خصوص فعاليت ، ي صورت گرفته در اين تحقيقها با توجه به كليه بررسي
  . گردد انساني ارائه مي

تاثير حساسيت يا  ترين مناطق را براي اقامت يا سكونت افرادي كه تحت مناسب •
 .مشخص كرد توان را  با توجه به نتايج اين پژوهش مي هستندهاي اقليمي  بيماري

را  )نيازهاي حرارتي(از نتايج اين تحقيق بسياري از نيازمنديهاي مربوط به مسكن  •
  .گردد برطرف مي

راهنماي مطلوبي در جهت انتخاب مناطق مناسب براي افرادي كه قصد گذراندن  •
  .باشد تعطيالت را دارند مي

تجهيزات و  ، ها آموزش ، شود در صورت استفاده از نيروهاي غيربومي پيشهاد مي •
ي اقليمي منطقه آموزش داده شود ويا لوازم ها ادوات موردنياز با توجه به ويژگي

 .خريداري شود 

ي عمراني و توسعه استاني به اين پژوهش توجه ها در تدوين راهبردها و مديريت •
 . شود
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