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....استان ايالم با استفاده از  تعيين گسترة منطقة آسايش زيست اقليمي 

 
 1392  تابستان ،7شماره  ،ايمنطقه -آمايش شهري جغرافيا و 

  12/6/1391:  وصول مقاله 
  21/2/1392: تأييد نهايي 

  21 -  34:  صفحات            
  

  اوانز استفاده از شاخصبا  ستان ايالمسايش زيست اقليمي اآتعيين گستره منطقه 
  

  2سبزي  برزو،   1طاوسي  تقيدكتر 
  
  

  چكيده
هدف اين پژوهش، شناخت گستره آسايش . كنندهاي آب و هوايي نقشي برجسته در برنامه ريزي گردشگري هر محل بازي ميويژگي

گـرم،  (يي دمـا  طيشـرا بنابراين، براي شناسـايي پراكنـدگي   . اقليمي روزانه و شبانه به منظور برنامه ريزي گردشگري استان ايالم است
 ،هوا يدما نهيشيو ب نهيكم يمياقل يهادادهنخست  .به كار گرفته شداوانز  در گستره استان، مدل سال هايبرج هر يك از) سرد ش،يآسا
فـراهم شـد و   ) 1375 – 1387(دوره  دراسـتان   يماتولوژيكل ستگاهيا سهو  همديد ستگاهيا دوماهانه  اسيو سرعت باد در مق ينسب نم

سـال   هايهر يك از برج يشب براو روز  كيبه تفك ييدما طيسپس جداول شرا .مورد آزمون قرار گرفت يابيآنها با روش درون  همگني
كه آسايش روزانه در دو فصل بهار و پاييز، براي ايالم، ايوان و نشان داد  جينتا. شد مياستان ترس يمياقل ستيز شيآسا يهاو نقشه هيته

اي پراكنده شده است كه برج فروردين در بهار و برج آبان در پـاييز  ماه به گونه 4ماه و براي مهران و دهلران به مدت  5دره شهر به مدت 
 4، ايالم و ايوان به مدت )ارديبهشت تا مهر(برج  6آسايش شبانه دره شهر و مهران به مدت . در سرتاسر استان آسايش روزانه حاكم است

و ) فروردين و ارديبهشت(ماهه دهلران است كه در دو دوره، يكي دو ماهه  6تنها آسايش شبانه . كشدبه درازا مي) خرداد تا شهريور(برج 
چرا كه اين شهر در سطح استان تنها شهري است كه دو برج خرداد و تير داراي شرايط . جدا شده است) مرداد تا آبان(ماهه  ديگري چهار

  .باشداقليمي گرم مي
 

  .GISتوريسم، استان ايالم، شاخص اوانز،  :واژگان كليد

  
  

   

                                                     
  t.tavousi@gep.usb.ac.ir                                                                                                )  نويسنده مسؤول (  دانشيار جغرافياي دانشگاه سيستان و بلوچستان -1
  b_sabzi62@yahoo.com                                                                                     دانشگاه سيستان و بلوچستان، كارشناس ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي توريسم  -2
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 1392تابستان، 7، شماره سوم، سال ايمنطقه -جغرافيا و آمايش شهري


  مقدمه 

مخـاطرات تهديـد كننـده     شناخت محدوديت ها و
هـاي نهفتـه   هـا و پتانسـيل  اقليمي و آگـاهي از جاذبـه  

هاي اقليمـي بـراي هـر گونـه برنامـه ريـزي در       ويژگي
ــه     ــهري از جمل ــتاني و ش ــي، اس ــف مل ــطوح مختل س

عطـايي و  (گردشگري از اهميت بااليي برخوردار اسـت  
امروزه صـنعت گردشـگري   ). 64: 1391هاشمي نسب، 

در جايگاه يك پديده پوياي جهاني فراتر از يك صنعت 
و اجتماعي داراي پيچيدگي هاي خاص خـويش اسـت   

اين صنعت، بخش بزرگي از اقتصاد ). 4: 1997اليوت ، (
دهد و در حال تبـديل شـدن بـه    جهاني را تشكيل مي

ــزرگ ــت    ب ــان اس ــنعت جه ــودآورترين ص ــرين و س ت
گردشــگري بــراي اقتصـــاد    ).1: 1389ذوالفقــاري،  (

ال توسعه نيز بسيار مهم ارزيـابي شـده   كشورهاي در ح
توان بـه  چرا كه با كمك درآمدهاي مالي آن، مي. است

سـبزي و  (گونه كشورها سرعت بخشيد  روند توسعه اين
  . )7:1389زهرايي، 

نخسـت   گـام  استفاده مطلوب از امكانات طبيعي در
هـا  شناخت دقيق و سپس استفاده بهينه از آن پتانسيل

از آنجايي كه آب  ).98:1387ان،طاوسي و همكار(است 
هاي مهم گردشـگري بـوده و   و هوا بخش مهمي از پايه

نقش آن در تعيين ظرفيت گردشگري محلي چشمگير 
ــت  ــالق،   (اس ــوش اخ ــور و خ ــوم پ و ) 26:1388معص

توانـد زمينـه   هـاي اقليمـي مـي   شناخت دقيق ويژگـي 
هـاي گردشـگري فـراهم    نيرومندي براي برنامـه ريـزي  

بنابراين، هـدف ايـن   ). 2: 1383يانه، حيدري چ(سازد 
پژوهش شناخت زيست اقليم انساني روزانـه و شـبانه و   
نقش هر يك از فراسنج هاي اقليمـي بـر روي سـاختار    

هاي سال است كه فيزيولوژيك انسان در هر يك از برج
ريزي گردشـگري در گسـتره اسـتان    بتواند براي برنامه
 .ايالم سودمند باشد

  

 پيشينه پژوهش

ــتر   ــك بس ــاي اقليمــي در ي ــذيري پارامتره تغييرپ
ــدگي    ــازوكار زن ــاوتي را در س ــش متف ــايي، نق جغرافي

ــر دارد ــده در ب ــه  . موجــودات زن ــز نســبت ب انســان ني
هاي دمـايي از خـود   تغييرپذيري اقليمي به ويژه نوسان

تا جايي كه افـزايش يـا كـاهش    . دهدواكنش نشان مي
ا آشـفته نمايـد   تواند كاركردهاي انساني ردماي هوا مي

هـاي  ويژگـي ). 20:1386لشكري، و پور خادم تمـين،  (
 بنيـاني  نقـش  باد و رطوبت به ويژه دما، اقليمي زيست

داشته و  و آسايش گردشگران هاي گردشگريبرنامه در
 .)88:1372كاويـاني،  (برخوردارنـد   بـااليي  اهميـت  از

 از بسـياري  در توانـد مـي  آسـايش  همچنين احسـاس 

... پزشكي و  معماري، شهرسازي، مانند ديگرهاي برنامه
ترين  با اين پندار كه گردشگري يكي از مهم .به كار آيد

هاي اقتصـادي اسـت، در بسـياري از كشـورهاي      بخش
ريزي گردشگري بر پايه آب و هـوا صـورت   جهان برنامه

   .گيرد مي
آب و هوا بخش مهمي از مفهوم محـيط را تشـكيل   

ـ  مي گيـرد   ب آن شـكل مـي  دهد كه گردشـگري در قال
(parry,1993:354) . شــاخص بــراي نمونــه بررســي

اقليم گردشگري چندين شهر در گستره اياالت متحـده  
و كانــادا نشــان داد كــه تنهــا آب و هــواي شــهر لــوس 
آنجلس است كه در سرتاسر سال شرايط زيست اقليمي 

در صـورتي كـه   . سـازد دلپذيري براي انسان فراهم مـي 
طالعـه داراي دو اوج زمسـتاني   ساير شـهرهاي مـورد م  

 Scat(هستند  )شرايط گرم(و تابستاني ) شرايط سرد(

et al, 2004 .( نتايج بررسي اهميت اقليم در برنامـه-

ريزي گردشگري مناطق روستايي در بخشـي از كشـور   
-تركيه گوياي اين است كه محل مورد مطالعه در بـرج 

هاي ژوئن، ژوئيه و آگوست از آسـايش زيسـت اقليمـي    
  ).Topay, 2007(بااليي برخودار است 

پايگـاه   48بر پايـه شـاخص ترجونـگ، داده هـاي      
بـراي پهنـه بنـدي زيسـت اقليمـي       هواشناسي همديد
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....استان ايالم با استفاده از  تعيين گسترة منطقة آسايش زيست اقليمي 

مدل سازي شد و نشـان داد كـه ايـران در    كشور ايران 
كه اوج سرماي زمستاني كشـور اسـت بـه    ) دي(ژانويه 

همـراه  پهنه و در ژوئيه كه با اوج گرماي تابسـتاني   12
گـردد  گونه زيست اقليمـي تقسـيم مـي    19شود به مي

نقـش پارامترهـاي آب و هـوايي بـر     ). 1372كاوياني، (
صـنعت گردشــگري اسـتان گــيالن كـه بــا اســتفاده از    
شاخص فشار عصبي مطالعه شـد بيـانگر ايـن بـود كـه      
بهترين شرايط گردشگري در پهنه استان در دوره گـرم  

دوره سـرد سـال در   سال در شهرستان الهيجـان و در  
بررسـي  ). 1382اليقـي،  (باشـد  شهر آستارا فراهم مـي 

نقش آب و هوا بـر صـنعت گردشـگري غـرب درياچـه      
هاي بيكر، دماي مـؤثر، اولگـي و پـنمن    اروميه با روش

درصـد از روزهـاي سـال     78گوياي اين اسـت كـه در   
ــي محــل   ــرايط زيســت اقليم ــرد"ش ــد  18، "س درص

برتـري دارد   "گـرم "درصد نيز شـرايط   4و  "آسايش"
كــاربرد شــاخص اقلــيم   ). 1387جعفــري رنــدي،  (

نشان داد كه شرايط زيست اقليمـي  ) TCI(گردشگري 
هر يـك از  . يابدايران در هفت پهنه جداگانه ويژگي مي

ها شرايط زيست اقليمي متفاوتي در هر يك از اين پهنه
فــرج زاده و (گــذارد هــاي ســال بــه نمــايش مــيبــرج

كنكاش در مـورد شـرايط زيسـت    ). 1388احمدآبادي، 
اقليم منطقه ارسباران نشان داد كه از خرداد تا شهريور 

در . باشـد بهترين شرايط آسايشي در منطقه دلپذير مي
هاي آذر، دي و بهمـن شـرايط سـردي    صورتي كه برج

ــد داشــت   ــگران خواه ــراي گردش ــراف و (ب ــاري ص س
  ).1389همكاران، 

ليمي استان ايالم در اين راستا، پهنه بندي زيست اق
هـاي اقلـيم گردشـگري و رونـق     جهت شناخت ويژگي

چرا كـه  . صنعت گردشگري محل ضرورتي آشكار است
هـاي آب و هـوايي،   ها و محـدويت با شناخت توانمندي

ريزي گردشگري با شرايط زيست اقليمـي محـل   برنامه
توانـد بـه   بهبـود ايـن رونـد مـي    . سازگارتر خواهد شـد 

و بالندگي اقتصادي منطقه  پيشرفت صنعت گردشگري
  .به طور مستقيم و غير مستقيم كمك نمايد

  هاي طبيعي منطقه  ويژگي
 34: 15درجـه تـا    31: 58استان ايالم در عـرض  

درجه شـرقي ماننـد    48:10تا  45:24شمالي و طول 
يك متوازي الضالع در جنوب غربي كشور ايران جاي 

از جنوب  اين استان از شمال با استان كرمانشاه. دارد
با خوزستان از شرق با لرستان و از غرب با مرز حدود 

زنده دل و (كيلومتر با كشور عراق همسايه است  425
  ).1شكل (، )25:1379دستياران، 

 

 
  جايگاه استان ايالم در ايران:  1 شكل
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 1392تابستان، 7، شماره سوم، سال ايمنطقه -جغرافيا و آمايش شهري


هـاي   ايالم از چـين خـوردگي  هاي استان  ناهمواري

موازي در جهت شمال غربي به جنوب شرقي به وجـود  
انـد كـه    ها چنان گسترده و فشـرده  اين كوه. آمده است

ها  هاي ميان كوهي در ميان آن گيري دشت امكان شكل
بنابراين نواحي شمال و شمال شرقي . فراهم نشده است

استان كوهستاني و نواحي جنوب و جنوب غرب و غرب 
بـر پايـه نقـش ايـن     . استان پست و كـم ارتفـاع اسـت   

توان گستره ها بر پارامترهاي آب و هوايي، ميناهمواري
استان را به سه بخش سردسير، گرمسير و معتدل پهنه 

  .بندي كرد
كمينه دماي هـوا زمسـتاني در بخـش كوهسـتاني     
شمال و شمال شرق با زمستان سرد و نسبتاً درازتر تـا  

ميـانگين  . كنـد ير صفر افـت مـي  درجه سلسيوس ز 15
متـر در سـال    ميلـي  500بارندگي اين بخـش بـيش از   

متر و  1337هاي هواشناسي ايالم با بلندي پايگاه. است

متر از سطح دريـا نماينـده آب و    1170ايوان با بلندي 
  .هواي اين بخش كم و بيش سردسير هستند

بخش پسـت جنـوب غـرب و غـرب در برابـر وزش      
. پناه اسـت سوزان عراق و عربستان بيبادهاي خشك و 

هـاي  هـاي ماليـم و تابسـتان   اين بخش داراي زمسـتان 
بيشينه دماي هوا در اين محـل تـا   . باشدبسيار گرم مي

ميانگين بـارش ايـن   . گيرددرجه سلسيوس اوج مي 45
-متر است، پايگـاه ميلي 200بخش گرمسير نزديك به 

دهلران بـا  متر و  150هاي هواشناسي مهران با بلندي 
متـر از سـطح دريـا نماينـده آب و هـواي       232بلندي 

  .باشندگرمسيري اين بخش مي
شـود كـه   هايي محـدود مـي  بخش سوم به سرزمين

درجه زير صفر و گرماي تابسـتان   5سرماي زمستان تا 
درجه سلسيوس نوسـان دارد، پايگـاه هواشناسـي     40تا

تـوان  متر از سطح دريـا را مـي   670ي دره شهر با بلند
).1جـدول  (نماينده اين بخش ميانـه بـه حسـاب آورد    

  هاي هواشناسي استان ايالممشخصات پايگاه: 1جدول 
  ارتفاع  طول ج  عرض ج  شهر
  1337  46: 26  33: 38  ايالم
  1170  46: 19  33: 50  ايوان

  670  47: 24  33: 8  دره شهر
  150  46: 11  33: 7  مهران
  232  47: 16  33: 38  دهلران

  سازمان هواشناسي كشور: منبع

 ها مواد و روش

هـاي  جهت بررسي پارامترهاي آب و هـوايي از داده 
هــاي همديــد ايــالم و دهلــران و آمــاري روزانــه پايگــاه

هاي كليماتولوژي ايوان، مهـران و دره شـهر در   ايستگاه
بـدين  . استفاده شده است) 1375-1387(دوره آماري 

  ها با روش سازي و بازسازي داده منظور، نخست همگن

  
هـاي هواشناسـي بـه    سـپس داده . درون يابي انجام شد

پارامترهاي اقليمي مورد نياز در شاخص زيست اقليمي 
  .اوانز تبديل شدند

توان شرايط زيست اقليمـي را در  در الگوي اوانز مي
 "شب هنگام"و  "روزهنگام"ر دو بخش بازه ماهانه و د

). 167: 1390طاوسي، (به صورت جداگانه بدست آورد 
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....استان ايالم با استفاده از  تعيين گسترة منطقة آسايش زيست اقليمي 

كرد تا شرايط زيست اقليمـي هـر   اين ويژگي كمك مي
» شـبانه «و » روزانـه «برج سال در دو بخـش  12يك از 

هواشناسي مورد مطالعـه بـه    هايبراي هر يك از پايگاه
. ص شـوند عنوان نماينده بخشي از گستره استان مشخ

بنابراين ضرورت داشت تا نخست ميانگين بيشينه دمـا  
و ميانگين كمينه نم نسبي هـوا در بـازه ماهانـه بـراي     

. محاسـبه شـوند  » روزانه«تعيين شرايط زيست اقليمي 
يابي به ميـانگين ماهانـه كمينـه دمـا و     همچنين دست

ميانگين ماهانه بيشـينه نـم نسـبي هـوا بـراي تعيـين       
ــ  بخــش ديگــري از » شــبانه«ي شــرايط زيســت اقليم

  .هاي آماري بودمحاسبه
، شرايط زيست اقليمي )2جدول (بر پايه مدل اوانز 

هـاي سـال بـه    براي هر يك از برج» شبانه«و » روزانه«
  . تعيين شد صورت جداگانه در چندين گام

   نخسـت مرتبـه   »روزانـه «براي تعيين شـرايط ،
هـاي  ردههر برج در  "كمينه نم نسبي"ميانگين ماهانه 

سـپس، بـر پايـه ميـانگين     . چهارگانه اوانز مشخص شد
ها، شرايط اقليمي هر يك از برج "بيشينه دماي هواي"
» ج«و » ب«، »الـف «هـاي  آن برج در حالـت » روزانه«

 .تعيين شد

    نخسـت مرتبـه   »شـبانه «براي تعيـين شـرايط ،
هاي هر برج در رده "بيشينه نم نسبي"ميانگين ماهانه 

سـپس، بـر پايـه ميـانگين     . اوانز مشخص شدچهارگانه 
ها، شرايط اقليمـي  هر يك از برج "كمينه دماي هواي"
» ج«و » ب«، »الـف «هـاي  آن برج در حالـت » شبانه«

 .تعيين شد

  دامنه دماي آسايش روزانه و شبانه با شاخص اوانز در چهار گروه نم نسبي هوا: 2جدول 
 دماي شبانه دماي روزانهرطوبت نسبيشرايط گرماييمقياس

محدوده منطقه آسايش دمايي با  الف
 متر در ثانيه1جريان هواي 

30-05/32-5/29 5/29-5/27 

50-305/30-5/28 29 -5/26 

70-505/29-5/27 5/28-26 

100-7029 -26 28 -5/25 

 ب

  محدوده منطقه آسايش دمايي 
تابستاني و روانداز با لباس سبك 

سبك در شب باجريان نامحسوس 
 )متردر ثانيه1/0(هوا

30-030 -5/22 5/27-20 

50-3028 -5/22 5/26 -20 

70-505/27-5/22 26 -20 

100-7027 -5/22 5/25-20 

 ج
  محدوده منطقه آسايش دمايي
  با لباس معمولي وگرم
 و روانداز ضخيم درشب

30-020 -18 20 -16 

50-3020 -18 20 -16 

70-5020 -18 20 -16 

100-7020 -18 20 -16 

 ).130:1389طاوسي و عبدالهي،: (منبع

  

شرايط زيست اقليمي روزانه و شبانه هر بـرج سـال   
در شيوه نخست كـه دامنـه   . در دو شيوه استخراج شد

آسـتانه  تـا  » ج«آسايش دمايي از آستانه پاييني حالت 
گيرد، در جدول نمايش را در بر مي» الف«بااليي حالت 

در شيوه دوم شرايط دمايي تنها در محـدوده  . داده شد
گزينش شده و بـراي ترسـيم   » الف«هاي حالت آستانه

نقشه و پهنه بندي زيست اقلـيم گسـتره اسـتان بكـار     
  .رفته است
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براي اينكه بتوان شرايط دمايي را با توجه به پارامتر 

ترسـيم كـرد، بـه    ) GIS(هاي نم نسبي هوا روي نقشه
به اين صـورت  . هاي دمايي كد گذاري شدندناچار داده

تـر از آسـتانه آسـايش جـاي     كه اگر شرايط دما پـايين 
و ) 2(و اگر در منطقه آسايش بـود كـد   ) 1(داشت كد 

گرفـت كـد   هنگامي كه باالتر از آستانه آسايش قرار مي
سمت چـپ ميـانگين ماهانـه     اين كد در. داده شد) 3(

. دماي هوا نوشته شد) شبانه(يا كمينه ) روزانه(بيشينه 
اي بـراي شـرايط   به اين ترتيب كدهاي سه رقمي تـازه 

  ). 3جدول (زيست اقليمي روزانه و شبانه بدست آمدند 
  

  كد گذاري شرايط زيست اقليمي : 3جدول  
  كد شبانه  كد روزانه نسبينم كد  شرايط دمايي

  3  گرم

30-0 000<5/332000< 5/329  
50-30 000<5/330000< 329  
70-50 000<5/329000< 5/328  
100-70 000<329000< 328  

  2  آسايش

30-0 5/232-5/229  5/229  - 5/227 
50-30 5/230-5/228  229 - 5/226 
70-50 5/229-5/227  5/228  - 226 
100-70 229-226  228 - 5/225 

  1  سرد

30-0 5/129<000  5/127 < 000  
50-30 5/128<000  5/126 < 000  
70-50 5/127<000  126 < 000  
100-70 126<000  5/125 < 000  

  
  بحث و نتايج

هـاي سـطح زمـين بـر     نقش بـارز پسـتي و بلنـدي   
جداسازي ويژگي پارامترهاي آب و هوايي استان ايـالم  

برپايه بلندي هـر يـك از شـهرهاي     .بسيار روشن است
مورد بررسي نسبت به سطح درياهاي آزاد كـه يكـي از   

شـرايط  آيـد،  فاكتورهاي آب و هـوايي بـه حسـاب مـي    
  .شودزيست اقليمي استان تحليل مي

شهر ايالم با بلنـدي  اسي هاي هواشنهاي پايگاهداده
متـر از سـطح    1170متر و شهر ايوان با بلندي  1337

بخش بلند و كوهستاني آب و هواي دريا، گوياي ويژگي 
بخشـي كـه  كـم و    . شمال و شمال غرب استان اسـت 

  .باشدبيش سردتر از جاهاي ديگر استان مي
 -2/0شهر ايالم با ميـانگين ماهانـه كمينـه دمـاي     

 6/36بــرج دي و بيشــينه دمــاي درجــه سلســيوس در 
درجه در مرداد، داراي دامنه ميانگين ماهانه نم نسـبي  

بــر پايــه ). 5و  4جــداول (درصــد اســت  4/14 - 6/83
شـرايط  "، )الـف، ب و ج (هاي سه گانه مدل اوانز حالت

اين شهر از يك سو در چهار برج  "زيست اقليمي روزانه
صـورت   است و در هر» سرد«آذر، دي، بهمن و اسفند 

خواه در فضاهاي سرپوشيده و خواه » گرمايش محيط«
از سـوي ديگـر، روزهـاي    . در فضاهاي باز ضرورت دارد

اسـت و  » گـرم «) تير، مرداد و شـهريور (فصل تابستان 
بـه هـر روي،   . باشـد مـي » سـرمايش محـيط  «نيازمند 

» منطقه آسـايش «روزهايي از سال نيز شهر ايالم را در 
ش در دو دوره جداگانه مـرز  شرايط آساي. دهدجاي مي

يكـي دوره بهـاره   . شودروزهاي گرم و روزهاي سرد مي
فـروردين، ارديبهشـت و   (است كه سرتاسر فصـل بهـار   

گيرد و ديگري دوره پـاييزه كـه در   را در بر مي) خرداد
). 6جـدول  (كنـد  دو برج مهر و آبان خـود نمـايي مـي   

بـرج   8شـهر ايـالم در    "شرايط زيست اقليمي شـبانه "
بـرج   4و در » سـرد «سال از مهر تا پايـان ارديبهشـت   
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....استان ايالم با استفاده از  تعيين گسترة منطقة آسايش زيست اقليمي 

جاي » آسايش«خرداد، تير، مرداد و شهريور در منطقه 
  ).7جدول (دارد 

درجـه   1شهر ايوان با ميانگين ماهانه كمينه دماي 
درجـه در   9/36سلسيوس در بهمـن و بيشـينه دمـاي    

 - 6/76مرداد، داراي دامنه ميانگين ماهانـه نـم نسـبي    
شــرايط زيســت ). 5و  4جــداول (اســت درصــد  9/11

اقليمي اين شهر در هر دو مورد روزانه و شبانه با شـهر  
  ).7و  6جداول (ايالم همسان است 

شـهر دهلـران و   هاي هواشناسي دو هاي پايگاهداده
متـر از سـطح دريـا     150و  232مهران كه بـه ترتيـب   

بخش پست جنـوب  آب و هواي باالترند، گوياي ويژگي 
پسـت   هـاي سـرزمين . استان ايـالم اسـت  غرب و غرب 

جنوب غرب و غرب كه در برابر وزش بادهاي خشـك و  
پناه است، كم و بـيش گـرم   سوزان عراق و عربستان بي

ايـن شـهرها داراي   . باشـد تر از جاهاي ديگر استان مي
  .هاي بسيار گرم هستندهاي ماليم و تابستانزمستان

 4/4ي شهر مهران با ميـانگين ماهانـه كمينـه دمـا    
درجه در  8/43درجه سلسيوس در دي و بيشينه دماي 

 - 3/87مرداد، داراي دامنه ميانگين ماهانه نـم نسـبي   
شـرايط زيسـت   "). 5و  4جـداول  (درصد اسـت   5/11

اين شـهر مـرزي بـراي روزهـاي دي و      "اقليمي روزانه
ارديبهشت تـا  (و در يك دوره شش ماهه » سرد«بهمن 

روزانـه هـم   » طقه آسايشمن«. است» گرم«) پايان مهر
در دو دوره جداگانــه يكــي بهــاره در دو بــرج اســفند و 
فروردين و ديگري پاييزه در دو برج آبـان و آذر برتـري   

شرايط زيست اقليمـي  "در صورتي كه ). 6جدول (دارد 
-شـب . شـود آن به دو دوره شش ماهه جدا مي "شبانه

 سـال » سرماي شبانه«هاي آبان تا پايان فروردين دوره 
هـاي ارديبهشـت تـا پايـان مهـر در      سازند و شبرا مي

  ).7جدول (جاي دارند » آسايش«منطقه 
ترين ميانگين دمـاي هـوا در   در شهر دهلران پايين

ــه   ــانگين كمين ــا مي ــرج دي ب درجــه سلســيوس و  8ب
درجـه   7/46باالترين آن در مرداد با ميـانگين بيشـينه   

نـم نسـبي   باني شده است و دامنه ميانگين ماهانه ديده
درصد در بهمن نوسان  8/88درصد در تير تا  12هوا از 
زيسـت اقليمـي   "اگر چه شرايط ). 5و  4جداول (دارد 
جـدول  (اين شهر با شهر مهران يكسـان اسـت    "روزانه

بـا داشـتن    "شـرايط زيسـت اقليمـي شـبانه    "، ولي )6
دوره . در خرداد و تيـر متفـاوت اسـت   » هاي گرمشب«
نيز كمتر از شهر مهران اسـت  دهلران » هاي سردشب«

. شـود محدود مي) از آذر تا پايان اسفند(و به چهار برج 
شهر دهلران نيز ماننـد  » شرايط آسايش شبانه«اگرچه 

همتاي خود يعني شهر مهـران شـش ماهـه اسـت امـا      
هايي كه در منطقه آسايش هستند به دو دوره جدا شب
ماهـه   دو ماهه گـرم و دوره چهـار   شود و ميان دورهمي

تـر اسـت و   دوره نخست كه كوتاه. اندازدسرد فاصله مي
گيرد را بايد هاي فروردين و ارديبهشت را در بر ميشب

دوره ديگر كه از مرداد آغاز شده و تـا  . دوره بهاره ناميد
دهـد را بايـد دوره   پايان آبان برتري خود را نشـان مـي  

  ).7جدول (پاييزه نام داد 
متـر از   670ر بـا بلنـدي   پايگاه هواشناسي دره شه

هـاي آب و هـواي بخشـي از    سطح دريا بيـانگر ويژگـي  
استان ايالم است كه ميان دو آب و هواي سردتر و گرم 

ترين ميانگين دماي هواي دره شهر پايين. تر جاي دارد
درجـه سلسـيوس و    6/2در دي ماه با ميانگين كمينـه  

رجـه  د 3/44باالترين دما در مرداد با ميانگين بيشـينه  
دامنه ميانگين ماهانه نم نسبي هوا . باني شده استديده

درصد در برج دي نوسـان   5/88درصد در تير تا  11از 
اين شهر همانند » سرماي روزانه«). 5و  4جداول (دارد 

دو شهر گرمسير دهلران و مهـران اسـت و در دو بـرج    
در صورتي كه دوره پنج ماهـه  . دي و بهمن برتري دارد

كنـد  كه از خرداد تا پايان مهر بروز مي» انهگرماي روز«
يك برج ديرتر از اين دو شهر آغاز شـده و همزمـان بـا    

يابد، يعني دره شـهر يـك مـاه كمتـر بـه      آنها پايان مي
همچنين دوره گرماي روزانـه  . سرمايش روزانه نياز دارد

دره شهر در مقايسه با شهرهاي ايـالم و ايـوان دو بـرج    
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صورت كه اين دوره يك ماه زودتـر  درازتر است، به اين 

شـرايط  «. پذيردآغاز شده و يك ماه نيز ديرتر پايان مي
دره شهر نيـز هماننـد شـهرهاي ديگـر     » آسايش روزانه

استان در دو دوره جداگانه مرز روزهاي گرم و روزهـاي  
دوره بهـاره كـه يـك بـرج     » آسايش روزانه«. سرد است

شد و از اسفند كبيش تر از مناطق گرمسير به درازا مي

گيرد، يـك بـرج زودتـر از    تا پايان ارديبهشت را فرا مي
آسايش «. يابدشهرهاي بلندتر و سردتر استان پايان مي

دوره پاييزه دره شهر مانند شهرهاي دهلـران و  » روزانه
 "شرايط زيست اقليمي شبانه"). 6جدول (مهران است 

ست توان كم و بيش همتاي شهر نسبتاً پشهر را ميدره
  ).7جدول (تر مهران قلمداد كرد 

  
  ميانگين بيشينه دما و كمينه نم نسبي هوا در شهرهاي استان ايالم: 4جدول 

  دهلران  مهران دره شهر ايوان ايالم  پايگاه
  نم نسبي  دما  نم نسبي  دما نم نسبي دما نم نسبي دما نم نسبي دما  برج

  24 8/28  22  25 8/31 8/24 2/30 6/18 6/37 9/18 فروردين
  17  36  17  8/34 6/22 2/32 3/22 6/24 8/22 25 ارديبهشت
  13 9/42  9/11  4/38 9/11 1/39 1/13 7/31 2/16 9/31  خرداد
  12 9/45  5/11  3/40 11 4/43 13 6/35 8/14 6/35  تير
  2/12 7/46  12  8/43 12 3/44 12 9/36 4/14 6/36  مرداد
  2/13 5/43  6/12  8/40 9/13 5/41 9/11 3/33 15 5/33 شهريور
  6/17 8/37  7/16  8/35 18 1/36 3/17 28 5/21 28  مهر
  2/27  28  2/26  6/25 4/38 9/23 6/33 19 6/45 9/18  آبان
  5/41  20  8/40  7/18 2/50 4/18 4/40 4/12 3/49 6/12  آذر
  3/46 6/16  3/45  9/14 8/50 2/13 7/42 4/9 1/55 1/10  دي
  2/42 9/17  9/40  7/15 8/46 3/15 1/43 8/9 54 9/9  بهمن
  26 4/23  4/25  9/20 4/33 8/22 7/31 5/14 2/41 7/14  اسفند

  دما به سلسيوس و نم نسبي به درصد .)1375-1387(سازمان هواشناسي كشور: منبع

 ميانگين كمينه دما و بيشينه نم نسبي هوا در شهرهاي استان ايالم: 5جدول 

  دهلران  مهران دره شهر ايوان ايالم  پايگاه
  نم نسبي  دما  نم نسبي  دما نم نسبي دما نم نسبي دما نم نسبي دما  برج

  57 9/16  1/62  1/14 1/76 4/11 4/63 9/7 2/69 5/7 فروردين
  2/40 4/23  9/48  20 2/67 2/16 55 8/11 57 1/12 ارديبهشت
  5/28 6/28  8/31  2/25 1/35 1/24 7/33 17 1/37 4/17  خرداد
  7/27 3/31  28  27 4/31 2/27 8/28 3/20 3/31 20  تير
  26  32  27  9/28 5/32 3/28 1/27 4/24 3/30 2/22  مرداد
  4/30 8/28  2/36  9/24 7/35 9/23 1/30 18 3/33 5/18 شهريور
  34 2/24  4/42  8/19 9/43 7/18 4/36 1/15 41 6/14  مهر
  5/56 1/17  8/60  3/14 9/74 9/12 6/62 9/8 7/69 8  آبان
  3/76 8/10  4/79  9/7 3/58 9/5 9/71 4/3 8/80 4/2  آذر
  82  8  3/87  4/4 5/88 6/2 72 1/1 6/83 -2/0  دي
  8/88  8/9  4/85  2/7 1/86 9/4 6/76 1 85 4/0  بهمن
  8/60 1/12  3/75  9/9 6/78 1/7 3/64 6/4 2/68 3/3  اسفند

  سلسيوس و نم نسبي به درصددما به .)1375-1387(سازمان هواشناسي كشور: منبع
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  استان ايالم بر اساس الگوي اوانز» روزانه«تقويم شرايط زيست اقليمي : 6جدول

    12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  برج
                  ايالم

  

    گرم
                    ايوان

    آسايش                  دره شهر
                    مهران
    سرد                  دهلران

  

  استان ايالم بر اساس الگوي اوانز» شبانه«تقويم شرايط زيست اقليمي : 7جدول 
    12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  برج
                  ايالم

  

    گرم
                    ايوان

    آسايش                  دره شهر
                    مهران
    سرد                  دهلران

  
براي پهنه بنـدي شـرايط زيسـت اقليمـي آسـايش      

هاي مختلف سال و ترسيم نقشه هر استان ايالم در ماه
بـه  ) GIS(ها، سامانه اطالعـات جغرافيـايي   يك از برج

 الگـوي » بند الـف «ها تنها در اين نقشه. كار گرفته شد
اوانز برگزيده شد، چرا كه در اين حالـت دسترسـي بـه    
دماي منطقه آسايش با شرط وزش باد در هـواي آزاد و  

منطقه . متر در ثانيه امكان پذير خواهد بود 1تا سرعت 
به كمك تغيير نوع پوشش » ج«و » ب«آسايش در بند 

در فضاهاي باز يا فضاهاي سرپوشيده و همچنين بـاز و  

و بازشـوها در فضـاهاي انـدروني     هـا بست كردن پنجره
يابد، ها به منظور لگام سرعت باد گسترش ميساختمان

بدون ايـن كـه بـه كـاربرد انـرژي بـراي سـرمايش يـا         
 6و  5، 4، 3هـاي  شـكل . گرمايش محيط نيازي باشـد 

ــرج    ــه چهــار ب شــرايط زيســت اقليمــي آســايش روزان
. دهنـد ارديبهشت، خرداد، مهر و اسـفند را نشـان مـي   

نيز آسـايش شـبانه    12، و 11، 10، 9، 8، 7اي هشكل
. دهـد  پهنه استان ايالم را بر پايه مدل اوانـز نشـان مـي   
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  نتيجه گيري
سـرد،  (سه گانـه دمـاي هـوا    زيست اقليمي  شرايط

روز هنگام و شب (در دو بخش جداگانه ) آسايش و گرم
هاي سـال در گسـتره اسـتان    در هر يك از برج )هنگام

ها نشـان داد كـه در بسـياري از    يافته. ايالم بررسي شد
شـاخص  » ج«و » ب«موارد به كمك راهنمـاي حالـت   

تـوان بـدون نيـاز بـه هزينـه هـاي       مي) 2جدول (اوانز 
هاي گرمايشي و سرمايشي، شرايط دماي كاربرد سامانه

 .هوا را در منطقه آسايش قرار داد

اگرچه آسايش روزانـه شـهرهاي  ايـالم و ايـوان در     
شـود  تنها در خرداد ديده مي) 2جدول (» الف«شرايط 

و شرايط زيست اقليمي اين دو شهر از تير تا شـهريور،  
به هر روي، . است» سرد«و از مهر تا ارديبهشت » گرم«

) 4جدول (ميانگين بيشينه دما و كمينه رطوبت نسبي 
» ج«يـا  » ب«اربرد راهنمـاي  دهد كـه بـا كـ   نشان مي

-توان شرايط آسايش روزانه را بـه بـرج  ، مي)2جدول (

هاي فروردين، ارديبهشـت، مهـر و آبـان گسـترش داد     
همچنين با توجه به كمينه دمـا و بيشـينه   ). 6جدول (

شــرايط آســايش شــب «، )5جــدول (رطوبــت نســبي 

آنها نيـز در چهـار بـرج خـرداد، تيـر، مـرداد و       » هنگام
  ).7جدول (ابل گسترش است شهريور ق

» الـف «هاي اقليمي دره شهر با حالـت  تطبيق داده
ــز،   ــاخص اوان ــه «ش ــايش روزان ــرايط آس ــراي » ش را ب

ولي شرايط دما و ). 4جدول (دهد ارديبهشت نشان مي
منطقـه  «سـازد كـه   رطوبت هوا اين امكان را فراهم مي

را با تغيير ميكروكليماي محـيط، اسـتفاده از   » آسايش
هاي اسفند، فروردين، آبان ، در برج...مناسب و  پوشاك

همچنـــين در ). 6جـــدول (و آذر نيـــز فـــراهم كـــرد 
ارديبهشت، خرداد، شهريور و مهر با اسـتفاده از لبـاس   

تـوان  گرم و روانداز ضخيم و يا فضاهاي سرپوشيده، مي
دره شهر را از دو برج به شـش  » شرايط آسايش شبانه«

  ).7جدول (برج افزايش داد 
هاي پست شهرهاي دهلران و مهران كه در سرزمين

جنوب غربي جاي دارند، از شـرايط آسـايش روزانـه در    
به هـر صـورت   . مدل اوانز بي بهره هستند» الف«حالت 

تـوان شـرايط   مـي » ج«با بكارگيري راهكارهاي حالـت  
آسايش بهـاري را بـراي روزهـاي اسـفند و فـروردين و      

ـ     ان و آذر در ايـن  آسايش پـاييزي را بـراي روزهـاي آب
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شرايط آسـايش شـبانه مهـران را    . شهرها فراهم ساخت
بـه شـش   » الف«توان به آساني از دو برج در حالت مي

گسـترش  » ج«در حالـت  ) فروردين تا پايان مهـر (برج 
هـاي دهلـران كـه در حالـت     آسايش زيستي شـب . داد

به شش » ج«از سه برج بيشتر نيست، در حالت » الف«
بنابراين، در مجموع شمار شرايط . بديابرج گسترش مي

آسايش اقليمي شبانه دهلران به هفت برج افزايش پيدا 
به سخن ديگر، صرف نظـر از شـرايط اقليمـي    . كندمي

شبانه تيرماه كه براي هر سه حالت مدل اوانز گـرم بـه   
آسايش شبانه شهر دهلران در دو دوره، . آيدحساب مي

و ) يبهشت و خردادفروردين، ارد(يك دوره در سه برج 
) مرداد، شهريور، مهـر و آبـان  (دوره ديگر در چهار برج 

  .برتري دارد
بطوركلي بر پايه شاخص پيشـنهادي اوانـز، شـرايط    
زيست اقليمي روزانه به صورت فراگير در دو برج دي و 

و » گـرم «، در هر سه برج فصل تابسـتان  »سرد«بهمن 
آسـايش  (و آبـان  ) آسـايش بهـاره  (در دو برج فروردين 

گيـرد  سرتاسر گستره اسـتان ايـالم را فـرا مـي    ) پاييزه
سرماي شبانه فراگير استاني در چهـار بـرج   ). 6جدول (

از آذر تا پايان اسفند و آسايش شبانه در دو برج مـرداد  
گيـرد  و شهريور، پهنه استان را زير پوشـش خـود مـي   

  ).7جدول (
  

Ĥخذمنابع و م 

). 1381(، )متـرجم (بحريني، حسين و كيـوان كريمـي    - 1
. آر. برنامه ريزي محيطي براي توسعه زمين، نوشـته  آن 

 .بيير و كاترين هگيننز، انتشارات دانشگاه تهران

آب و هواشناسـي كـاربردي   ). 1374( خالدي، شـهريار   - 2
، نشر قومس، )ريزي ناحيه ايكاربرد آب و هوا در برنامه(

 .تهران

اني مناسب تعيين تقويم زم). 1386(ذوالفقاري، حسن،  - 3
هـاي   براي گردشگري در تبريـز بـا اسـتفاده از شـاخص    

و متوسط نظر سـنجي پـيش    (PET)دماي فيزيولوژي 

هـاي جغرافيـايي،    مجلـه پـژوهش  ). PMV(بيني شده 
 . 62شماره 

آب و هواشناسـي توريسـم،   ). 1389(ذوالفقاري، حسن،  - 4
 .انتشارات سمت: تهران

معمـاري  آسايش به وسـيله  ). 1367(رازجويان، محمود  - 5
همساز با اقلـيم، چـاپ دوم، انتشـارات دانشـگاه شـهيد      

 .بهشتي، تهران

مجموعه راهنمـاي  ).1379(زنده دل، حسين، دستياران  - 6
 .تهران نشر ايرانگردان، گردي استان ايالم، جامع ايران

ساري صراف، بهروز؛ طاهره جاللي؛ آذين جالل كمـالي،   - 7
اران با پهنه بندي كليماتوريسم منطقه ارسب« ، )1389(

، مجلـه فضـاي جغرافيـايي،    »TCIاستفاده از شـاخص  
 .30سال دهم، شماره 

هـاي هواشناسـي   سازمان هواشناسي كشور ايـران، داده  - 8
 .استان ايالم

نقش جاذبه هاي «، )1389(سبزي، برزو و زهرائي، اكبر  - 9
اكو توريستي در توسعه پايدار استان ايالم با اسـتفاده از  

GIS«برد جغرافياي طبيعي در ، همايش منطقه اي كار
برنامه ريزي محيطي دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد خـرم    

 .آباد

جغرافياي سال دوم ).1388(شايان، سياوش، و همكاران  - 10
انتشارات شركت چـاپ و نشـر كتـب    آموزش متوسطه، 

 .درسي ايران، چاپ يازدهم، تهران

فلسفه جغرافيا، انتشارات گيتا ). 1379(شكوئي، حسين  - 11
 .نشناسي، تهرا

ــدالهي،  - 12 ــي، تقـــي و آرام عبـ ــابي ). 1389(طاوسـ ارزيـ
هاي آسايش دمايي و معماري همسـاز بـا اقلـيم     شاخص

روانسر، دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز، 
 .32نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، ش 

ــاران   - 13 ــي و همك ــي، تق ــاري  ). 1387(طاوس ــيم معم اقل
وسـعه، شـماره   مدارس نوساز شهر اصفهان، جغرافيـا و ت 

 .، بهار و تابستان11

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
34 

  
 1392تابستان، 7، شماره سوم، سال ايمنطقه -جغرافيا و آمايش شهري


، كاربرد اقليمي تابش خورشيدي )1390(طاوسي، تقي،  - 14

در برنامه ريزي محيطي، انتشارات دانشـگاه سيسـتان و   
 .بلوچستان

ــادي،    - 15 ــد آب ــي احم ــوچهر؛ عل ــرج زاده، من « ، )1388(ف
ارزيابي و پهنه بندي اقليم گردشگري ايران با استفاده از 

مجله پـژوهش هـاي   » )TCI(شاخص اقليم گردشگري 
 .71جغرافياي طبيعي، شماره 

ــرا  - 16 ــابكلو، زه ــدوده   روش).1380(قي ــين مح ــاي تخم ه
 .10آسايش حرارتي، هنرهاي زيبا شماره 

بررســي و تهيــه نقشــه ).1372(كاويــاني، محمــد رضــا  - 17
زيست اقليم انساني ايران، تحقيقات جغرافيايي، شـماره  

48. 

: ي، تهــراناقلــيم و معمــار). 1378(كسـمايي، مرتضــي   - 18
 . انتشارات بازتاب

بهينـه  ). 1386(لشكري، حسن و پورخادم تمين، زهـرا   - 19
سازي جهت گيري فضاي آزاد در شهر اردبيل بر اساس 

 .79شرايط اقليمي، تحقيقات جغرافيايي شماره 

ــين   - 20 ــدي، حس ــاربري،  ). 1385(محم ــي ك ــم شناس اقل
 .انتشارات دانشگاه تهران

). 1388(امـرز  معصوم پـور، جعفـر و خـوش اخـالق، فر     - 21
ــاهيم و روش  ــه، مف ــوا   نظري ــژوهش آب و ه ــا در پ  -ه

 .71گردشگري، مجله سپهر، شماره 
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