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بزرسی ضزایط اللین  آسایص گزدضگزی  ضْزستاى فارساى بااستفادُ اس 

 TCIهدل

 
 دکتز احود خادم الحسیٌی

 ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًدف آتاد

 دکتز َّضوٌد عطایی
 داًـگاُ پیام ًَسهشوض اكفْاىػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ 

 ًاّید السادات هیز عٌایت
 داًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ اللین ٍ تشًاهِ سیضی هحیغی داًـگاُ پیام ًَسهشوض اكفْاى

 هحود کاظن حاجیاى
 داًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ خغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی تَسیؼن 

 
 

 چکیدُ 
 ساحتی،ػالهتی،آػایؾ ٍ اػوال فیضیَلَطِن تذى ساتحت تاثیشخَدلشاسهیحذی اػت وِ احؼاع ِ تاثیشاللین تشاًؼاى ت       

وِ دسآى احؼاع ًاساحتی  ٍػذم آػایؾ حشاستی ٍاللیوی ًىٌٌذ ٍایي ػاهل دستلوین اػت دسخؼتدَی اللین هغلَب   گشدؿگش.دّذ
دس هَسد تماضای گشدؿگشی ّن ّای اللیوی دس هَاسدی ٍاتؼتگی تِ ٍیظگی. گیشی تشای هملذٍهذت ػفشاٍدخالت هؼتمیوی داسد

سٍدػٌاكش خَّی تش سٍی گشدؿگشاى، ًَع فؼالیت گشدؿگشی ٍ صهاى تحمك هٌـأ پیذایؾ ٍ ّن ػاهل هحذٍد وٌٌذُ آى تِ ؿواس هی
 .آى اثش هی گزاسد

ػاى هی دس ؿْشػتاى فاس  TCIّذف ایي همالِ تؼییي هحذٍدُ آػایؾ  ٍػذم آػایؾ اللین گشدؿگشی تا اػتفادُ اص هذل        
اص خْت تشسػی ؿاخق اللین گشدؿگشی ؿْشػتاى فاسػاى .هَسدی هی تاؿذ سٍؽ تحمیك دس ایي همالِ تِ كَست تحلیلی .تاؿذ 

داد ُ ّای هیاًگیي ٍحذاوثش دهای هاّاًِ ٍ هیاًگیي ٍ هتَ ػظ سعَتت هاّاًِ ٍ هتَػظ تاسًذگی هاّاًِ ٍػاػات آفتاتی ٍ ػشػت 
وِ هاُ ّای اسدیثْـت ٍخشداد  اػتفادُ ؿذ ٍ تش اػاع هحاػثات اًدام ؿذُ هـخق گشدیذوِ(1987-2005)تاد دس دٍسُ آهاسی 

 ..ؿشایظ ایذُ آلی سا اص لحاػ اللین گشدؿگشی دس اختیاس گشدؿگشاى لشاس هی دّذٍؿْشیَسٍ هْش 
 

 فارساى  ، TCI ضاخص اللین گزدضگزی   ،آسایص  ،گزدضگزی  ،اللین :کلوات کلیدی 
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 همدهِ
ّای گشدؿگشی ایفا تَاًذ تِ ػٌَاى ػاهل خارتِ دس كٌؼت گشدؿگشی هغشح تاؿذ ٍ ًمؾ غالة دس اًتخاب هىاىاللین هی       
ػیاػی اهاوي گشدؿگشی دس -ّای َّایی ٍ اللین ّوشاُ تا ػغح ػالهتی ٍ ٍضؼیت اختواػیتش عثك هغالؼات اخیش، ٍیظگی. ًوایذ

اهشٍصُ هغالؼِ تأثیش ٍ ٍضؼیت اللیوی ٍ خَی تش صًذگی، ػالهتی ٍ آػایؾ اًؼاى ٍ ّوچٌیي .اػتاًتخاب ٍ خزب گشدؿگشاى هَثش 
هحوَدی، )گیشد ّای ػلوی تحت ػٌَاى صیؼت اللین ؿٌاػی اًؼاًی هَسد هغالؼِ لشاس هیتَػؼِ گشدؿگشی دس لالة یىی اص ؿاخِ

1387.) 
اللین تخـی اص تلَیش . آیٌذ تلوین گیشی گشدؿگشاى هغلغ ّؼتٌذهثلغیي ایي كٌؼت ًیض اص اّویت اللین ٍ َّا دس فش       

گشدؿگشاى تشآًٌذ وِ ًیاصّا ٍ . ؿَدّای گشدؿگشی ٍ اًتخاب هماكذ گشدؿگشی تشای گشدؿگشاى تالمَُ هحؼَب هیفشآٍسدُ
ّای ِ ؿذُ دس هىاىهحلَالت اسائ. ّای گشدؿگشی تشآٍسدُ ػاصًذّا ٍ واسوشد هىاىاًتظاسات خَد سا تش اػاع هٌافغ، ٍیظگی

دس حمیمت آًچِ وِ اّویت داسد اسائِ تلَیشی هثثت اص ایي . تَاًٌذ ایي احتیاخات سا تشآٍسدُ ػاصًذگشدؿگشی تِ خَدی خَد ًوی
 .وٌذّاػت وِ گشدؿگشاى سا تِ اًدام ایي ػفش تشغیة ٍ تىشاس آى سا دس آیٌذُ تضویي هیهىاى

شاغت ًَؿت،تاٍخَد اّویت گشدؿگشی دس وـَسّای اسٍپای هَضَع آب ٍ َّا هَسد دسهمذهِ هدلِ اٍلات ف(1982)وَپان       
 .غفلت لشاس گشفتِ اػت

هیلیاسد خاتِ 1.7ّش ػالِ دس ػغح صهیي . كٌؼت خْاًگشدی یىی اص هْوتشیي فؼالیت ّای خْاى هؼاكش تِ ؿواس هی سٍد        
 (1374خالذی ، .)خایی خْاًگشدی ٍخَد داسد 

 ضْزستاى فارساى
هشوض ایي ؿْشػتاى، ؿْش . تاؿذدّؼتاى هی 2ؿْش ٍ  3تخؾ،  1ویلَهتش هشتغ ؿاهل  558ؿْشػتاى فاسػاى تا ٍػؼت        

دلیمِ  15دسخِ ٍ  32هتشی اص ػغح آب دسیا تش سٍی ػشم ؿوالی  2040ویلَهتشی غشب ؿْشوشد دس استفاع  35فاسػاى دس فاكلِ 
شیات هختلفی ٍخَد داسد اص خولِ تِ دلیل ػَاسواسی هشدم ایي خغِ ٍ یا تِ خْت پاسع دس هَسد ٍخِ تؼویِ فاسػاى، ًظ. لشاس داسد

خارتِ ّای گشدؿگشی ؿْشػتاى غاس ػشاب تاتا حیذس، غاس آلا ػیذ ػیؼی .ًظاد تَدى ایي دیاس تِ پاسػاى یا فاسػاى ًام گشفتِ اػت
 .تٌگ دسوؾ ٍسوؾ خًَماى هی تاؿذتیذول، گشدؿگاُ پیش غاس، چـوِ للؼِ فاسػاى، پاسن وَّؼتاى خًَماى، 

 

 پیطیٌِ تحمیك
 tciدس همالِ ای تِ پٌِْ تٌذی ولیواتَسیؼن هٌغمِ اسػثاساى تا اػتفادُ اص ؿاخق  (1389)ػاسی كشاف ٍ ّوىاساى -       

سااص ًظش اللین تْتشیي ؿشایظ TCI (90-100  )پشداختٌذ ٍتِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ هاّْای خشدادٍ تیش، هشداد، ؿْشیَس تا ًوشُ 
 .آػایؾ داؿتِ ٍ هاّْای آرس ٍ دی، تْوي دس تواهی ایؼتگاّْای هَسد هغالؼِ فالذ آػایؾ اللیوی تشای تَسیؼت ّا هی تاؿذ

دسهمالِ ای اسصیاتی اثشتغیشات فللی تش دسآهذ گشدؿگشی هؼثذ آًاّیتا پشداختٌذ ٍتِ ایي ًتیدِ ( 1389)فشَّدی ٍّوىاساى   -      
یشات فللی تش سٍی تؼذاد گشدؿگشاى ٍ دس ًتیدِ دس آهذ حاكل اص آى تاثیش هی گزاسد ٍ تشًاهِ سیضی ّای گشدؿگشی سػیذًذ وِ تغ

 الضاها هشتَط تِ فلل تاتؼتاى هی تاؿذ
ین دس همالِ ای  تا  ػٌَاى اسصیاتی ٍ پٌِْ تٌذی اللین گشدؿگشی ایشاى تا اػتفادُ اص ؿاخق الل( 1389)فشج صادُ ٍ ّوىاساى  -     

گشدؿگشی پشداختِ اًذ ٍ تِ ایي ًتیدِ سػیذُ اػت وِ دس هاُ ّای فلل  صهؼتاى هٌاعك خٌَتی وـَس اص ؿشایظ اللین گشدؿگشی 
 ػالی تشخَداس هی تاؿذ وِ تِ ػوت هٌاعك ؿوالی ؿشایظ هغلَب گشدؿگشی واّؾ هی یاتذ 

آػایؾ تٌذس چاتْاس دس خْت تَػؼِ گشدؿگشی  -اللین دس همالِ ی خَیؾ تِ اسصیاتی ؿشایظ ( 1389)اػواػیلی ٍ ّوىاساى -     
 .پشداختِ اًذ ٍ ًتیدِ گشفتِ اًذ وِ دٍسُ هغلَب اللین آػایؾ دس عی هاُ ّای آرس ٍ دی ، تْوي ٍ اػفٌذ هی تاؿذ 

ًتیدِ  دس همالِ ای تحت ػٌَاى تشسػی  اللین  ٍ گشدؿگشی صهؼتاًِ دس ؿْشػتاى چاتْاس تِ ایي( 1388)اػواػیل ًظاد  -     
 .سػیذُ اًذ وِ هاُ ّای فلل صهؼتاى  ٍ تِ ػالٍُ هاُ دػاهثش دس فلل پاییض اص آػایؾ اللیوی تشخَسداس اػت 
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اٍتاًگاّی .همالِ ای تحت ػٌَاى ًظشیِ ّاٍهفاّین ٍسٍؿْادسهَسدآب ٍَّا ٍگشدؿگشی اسائِ ًوَد  (1388)خَؽ اخالق  -     
 .دػت آیذاؿاسُ وشدِ ٍؿْایی وِ دسآیٌذُ اصتلفیك آًْاتتغثیمی  تِ چْاسچَتْای ًظشی ٍهفَْهی ،تِ س

تا تشسػی صیؼت اللین اػتاى چْاس هحال ٍ تختیاسی تیاى هی داسد وِ اوثش ایؼتگاّای اػتاى دس هاُ ( 1387)تؼاط صادُ ،  -     
 .ّای اسدیثْـت ، ؿْشیَس ٍهْش دس هحذٍدُ آػایؾ اللیوی هی تاؿذ

وِ هاُ هاسع  تْتشیي  ٌذٍدسیافت ٌذتشسػی ؿاخق اللین گشدؿگشی دسخضیشُ ویؾ پشداختِ ت(1387) تختیاسی ی ٍ ضیای -       
 .ٍضؼیت اللیوی تشای آػایؾ گشدؿگشاى  ساداسد

ٍتِ ایي ًتیدِ سػیذًذوِ هاُ طاًَیِ  ٌذتشسػی ؿاخق اللین گشدؿگشی دسخضیشُ ویؾ پشداختِ ت(1387)ؿایاى ٍّوىاساى   -       
 .ی اصلحاػ آػایؾ اللیوی هیثاؿذداسای پتاًؼیل تاالی

دس همالِ ی خَیؾ تِ اسصیاتی  آػایؾ اًؼاى هغالؼِ هَسدی ؿْش لن پشداختِ  ٍ تِ ایي ًتیدِ ( 1387)هحوذی ٍ ّوىاساى -       
 . سػیذُ اًذ وِ هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس عَل ػال اص ًظش تیَ ویلیوایی اص ؿشایظ داؽ تا تؼیاس خٌه تش خَسداس اػت 

تِ اسصیاتی گشدؿگشی ٍ تؼییي هحذٍدُ اػایؾ اللیوی آى دس ؿْشػتاى هشیَاى تااػتفادُ اص ؿاخق ّای (1386)هحوَدی  -       
دهای هَثش ٍ تٌؾ تدوؼی پشداخت ٍتش اػاع ًتایح حاكل اص هحاػثات ؿاخق ّای دهای هَثش ٍ تٌؾ تدوؼی هـخق گشدیذ 

فَسیِ ، هاسع ،آٍسیل ًٍَاهثش ٍ دػاهثش ًِ دس هٌغمِ آػایؾ ًٍِ دس هٌغمِ  وِ ّیچ یه اص ػاػات ؿثاًِ سٍص دس هاّْای طاًَیِ ٍ 
 . تمشیثا آػایؾ لشاس داسًذ

ؿشایظ آػایؾ   اللیوی دٍ ؿْش اصًا ٍ ًَسآتاد ساهَسد هغالؼِ  ،ًیض تا اػتفادُ اص ؿاخق ػَصتاد ( 1385)دسگاّیاى ٍهیشصائیاى  -       
 .ش تحت تاثیش ایي ؿاخق دس دٍسُ ػشد ػال لشاس داسدلشاس دادًذ ٍدسیافتٌذ وِ ًَسآتاد تیـت

 

دسپایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ خَد تِ تشسػی پٌِْ تٌذی صیؼت اللین اػتاى اكفْاى پشداختٌذ ٍ تِ ایي (1385)حیذسیاى -      
تاى اكفْاى تِ چـن ًتیدِ سػیذًذ وِ تٌَع تؼیاس صیاد اللیوی دس فلَل ٍ هاّْای هختلف دسایؼتگاّْای اللیوی ػیٌَپتیىی اػ

 .هی خَسد 
تش سٍی اللین صیؼتی ٍ هؼواسی اػتاى چْاسهحال تختیاسی واس وشدُ ٍهـاّذُ ًوَدًذ وِ ًیاص تِ ( 1375)هَحذی ٍ هؼیثی -      

 .ی ػشهایـی دس فلل تاتؼتاى ٍخَد ًذاسداها ًیاص تِ گشهایؾ دس فلل ػشد ػال دس ّوِ هٌاعك اػتاى اختٌاب ًاپزیش اػتطاًش
 453ؿشایظ آػایؾ تَسیؼن ،ٍ تِ ووه پاساهتشّای اللیوی   TCI تشای اٍلیي تاس تا اسئِ سٍؽ (1985)هیچَفؼىی  -      

 .ایؼتگاُ َّاؿٌاػی سا هحاػثِ ًوَدُ ٍ ًتایح آى سا دس عَل دٍاصدُ هاُ ػال تشای ول خْاى تؼوین دادُ اػت
َّا تش سٍی گشدؿگشی وـَس یًَاى اًدام دادُ اػت ٍتیاى هی داسد وِ هغالؼاتی سا اص لحاػ اّویت آب ٍ(1996)هاتضاساویغ -      

هذت صهاى تاتؾ آفتاب سٍصاًِ ٍ دسخِ حشاست آب ٍ  ،تاسؽ  ،سعَتت ًؼثی ،دػتیاتی تِ اعالػات ػَاهلی چَى دسخِ حشاست َّا 
ػوَهی ًمؾ تِ ػضایی دس تشًاهِ ػش ٍ كذا اص عشیك سػاًِ ّای ،آلَدگی َّا ،پاساهتشّای تىویلی دیگش چَى اؿؼِ هاٍساءتٌفؾ 

 .سیضی تؼغیالت گشدؿگشاى داسد
دس همالِ ای تا ػٌَاى واستشد آػایؾ حشاستی دس ًماط ؿْشی گشم ٍ هشعَب دس ًاحیِ والى ؿْش ولوثَ دس ( 2004)اهاًَئل  -     

ٍ ؿاخق ( R.C.I)ؾ ًؼثی ػشیالًىاتِ ایي هْن پشداختِ اػت اٍ تشای تشسػی آػایؾ حشاستی اص ؿاخق ّای تیَولیوایی، وـ
 .اػتفادُ وشدُ اػت( T.H.C)سعَتت حشاست 

تا اػتفادُ اص یه هذل ؿثیِ ػاصی ؿذُ تیاى هی داسد وِ تا تَخِ تِ افضایؾ هیضاى دی ( 2005) ّویلتَى ٍ ّوىاساى -      
ٍػشضْای خغشافیایی تاالتش اوؼیذوشتي ٍ تغییشات آب ٍ َّای دس ػغح خْاى الاهت ٍ ػفش گشدؿگشاى تیـتش تِ ػوت استفاػات 

 .پیؾ سفتِ اػت
 

 هفاّین
ایي سٍؽ تشویثی اصػَاهل هَثش اللیوی تشآػایؾ .تَػظ هیچىَفؼىی اسائِ ؿذ 1985دسػال(TCI)ؿاخق اللین گشدؿگشی        

ایي تا هحاػثِ .تِ ووه ایي ؿاخق ،تْتشیي صهاى ػفشاص ًظش آػایؾ اللیوی گشدؿگش هـخق هی گشدد.گشدؿگشاى هی تاؿذ
تیَولیواتیه تشگشدؿگشی هغشح  ایي ؿاخق اصتؼذ(.1388ضیایی،) .ؿاخق هی تَاى ووه ؿایاًی تِ گشدؿگشدساًتخاب هحل وشد
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ٍووتشیي آى (تْتشیي ؿشایظ صیشؿاخق)تاؿذ هی 5 صیشؿاخِ وِ دسّشوذام حذاوثشًوشُ  5داسای  ؿاخق اللین گشدؿگشی.هی ؿَد 
ؿاخق اللین گشدؿگشی  همذاس (TCI)تاهحاػثِ ّشؿاخق ٍلشاسدادى دسفشهَل .اؿذت هی (آى صیشؿاخق تذتشیي ؿشایظ) كفشاػت

 :ّاػثاستٌذاص ایي صیشؿاخق.آیذ تذػت هی

دهای سٍصاًِ ٍهیاًگیي سعَتت ًؼثی سٍصاًِ اػت هتغیشّای ایي ؿاخق ؿاهل هیاًگیي :َ(CIA)ؿاخق آػایؾ ؿثاًِ سٍصی      -
 .تاؿذ هی% 10، (TCI)هی دّذٍػْن آى دسسادسؿثاًِ سٍص ًـاى  آػایؾ گشهایی وِ ؿشایظ

هتغیشّای آى ػثاستٌذاص حذاوثشدهای سٍصاًِ ٍهیاًگیي حذالل سعَتت ًؼثی سٍصاًِ اػت وِ :(CID)ؿاخق آػایؾ سٍصاًِ-      
اّویت .تاؿذ هی% 40، (TCI)دّذ دسهَالؼی وِ حذاوثشفؼالیت تَسیؼن ٍخَدداسد ٍػْن آى ؿشایظ آػایؾ گشهایی ساًـاى هی

دّذ،وِ  سٍی هی 12-16ًاؿی اصهتغییشّای هَسداػتفادُ  دسایي صیشؿاخق دسػاػات تیي (TCI)ایي صیشؿاخق دسفشهَل40%
 .دّذ گشدؿگشدسایي ػاػات تیـتشیي فؼالیت تَسیؼتی سادسفضای تیشٍى اًدام هی

                                       

 ستن طبمِ بٌدی آسایص حزارتییس(1)َدارًو                                          

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 mieczkowski,1895))ضاخص آسایص                                          

 
 هی% 20، (TCI)همذاستاثیشػوذُ ای دسآػایؾ اللیوی گشدؿگشداسد ٍ ػْن آى دس تاسؽ اصعشیك تَصیغ صهاًی ٍ(R)ؿاخق تاسؽ -

 .تاؿذ
 

 ًحَُ طبمِ بٌدی ضاخص بارش دراللین گزدضگزی(1)جدٍل                                      

 ستثِ (هیلیوتش)هیاًگیي تاسؽ هاّاًِ

9/14-0 5 
9/29-15  

5/4 
9/44-30 4 
9/59-45 5/3 
9/74-60 3 
9/89-75 5/2 
9/104-90 2 
9/119-105 5/1 
9/134-120 1 
9/149-135 5/0 
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 0 ٍتیـتش150

 mieczkowski,1895))ضاخص آسایص : هٌبع 

 

تَاًذحوام آفتاب  صیشاگشدؿگشهی.َّای كاف ٍآفتاتی دسآػایؾ اللین گشدؿگشفاوتَسهَثشاػت(:S)ؿاخق ػاػات آفتاتی       
، ؿاخق ػاػات آفتاتی ّوا ًٌذتاسؽ ػْن هْوی دس ؿاخق ...تگیشدٍیتاهیي تذى خَدسااحیاوٌذ،ػىغ تْتشی تگیشدٍ

(TCI)تاؿذ هی% 20 ایي ػْن،داسد. 

 

 
 ًحَُ طبمِ بٌدی ضاخص بارش دراللین گزدضگزی(2)جدٍل                                       

 ستثِ (هاُ)سسٍصهیاًگیي ػاػات آفتاتی د

 5 ػاػت ٍتیـتش10
59/9-9 5/4 
59/8-8 4 
59/7-7 5/3 
59/6-6 3 
59/5-5 5/2 
59/4-4 2 
59/3-3 5/1 
59/2-2 1 
59/1-1 5/0 
 0 ػاػت ووتش1

 
 (W)ؿاخق تاد

اًتمال گشهای تیـتشهی تادػثة .تادتاتَخِ تِ ؿشایظ اللیوی هٌاعك تاثیشهتفاٍتی داسد.ووی هـىل اػت(TCI) دس اسصیاتی ػْن تاد
 .تاؿذ هی% 10، (TCI)ػْن آى دس. ؿَد ٍ اص ساُ  تثخیش تاػث خٌىی پَػت هی ؿَد

 
 

 ًحَُ طبمِ بٌدی ضاخص باد دراللین گزدضگزی( 3)جدٍل                                  

 (Km/h)ػشػت تاد همیاع تیفَسد ػیؼتن ًشهال ػیؼتن تادّای آلیضُ اللین داؽ

2 2 5 1 88/2> 
5/1 5/2 45 2 75/5-88/2 
1 3 4 2 03/9-76/5 
5/0 4 5/3 2 23/12-04/9 
0 5 3 3 79/19-24/12 
0 4 5/2 4 29/24-8/19 
0 3 2 4 79/28-3/24 
0 2 1 5 52/38-8/28 
0 0 0 5 52/38< 

 mieczkowski,18))ضاخص آسایص : هٌبع 
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TCI=2(4CID+CIA22R22S+W )                   زیفزهَل ضاخص اللین گزدضگ 
 

 

 

  CIa CId R S W (فاسػاى)هاُ

DBT(C)  RHmean

(%) 
Tmax ستثِ

(C) 

RH

min

(%) 

)R ستثِ

m

m) 

)S تjِس

hr

) 

س
ت

 تِ

W(k

m/hr

) 

 TCI ستثِ

Jan -3.3 61.4 1 4.4 47 1.5 87.
1 

2.5 6.2 3 2.16 5 54 

Feb 2.2 63.4 1.5 8.1 51 2 84.
6 

2.5 6.5 3 3.96 4.5 50 

Mar 7.4 49.2 2 14.7 34 2.5 95.
7 

2 8.2 4 6.48 4 56 

Apr 11.1 51.6 2.5 18.4 35 3 65.
4 

3 7.6 3.
5 

6.48 4 63 

May 16 43.6 3 24.3 28    5
     

    

13.
9 

5 9.3 4.
5 

5.76 3 90 

Jun 20.9 31.8 4 30.9 17 5 0.6 5 10.
9 

5 3.96 2.5 93 

Jul 24.5 27.7 5 34.1 16 4 0.1 5 10.
6 

5 3.96 1.5 85 

Aug 23.1 29.1 5 32.8 17 4 1.2 5 10.
7 

5 3.6 2.5 87 

Sep 18.6 34.2 3 29 21 5 0.8 5 10.
1 

5 3.24 2.5 91 

Oct 13.7 42.6 2.5 23.1 27 5 9.4 5 8.9 4 3.24 4.5 90 

Nov 7.2 56.7 2 14.1 40 2.5 70.
7 

3 6.9 3 3.24 4.5 57 

Dec 0.6 65.1 1.5 7.4 50 287
1. 

97.
2 

2 6.3 3 2.88 4.5 48 
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باتَجِ بِ جداٍل فَق ٍبااستفادُ اس هتغیزّای هیاًگیي دها ٍهیاًگیي رطَبت ًسبی ٍحداکثز دها ٍ حدالل رطَبت         

ًسبی ٍساعات آفتابی رٍساًِ ٍسزعت بادایي ضاخص اللین گزدضگزی جْت ایستگاُ فارساى هحاسبِ ضد کِ جداٍل 

 .پزداسینًْایی بِ دست آهدکِ بِ ضزح آى هی 

 

 

 

 
 ًزهالْای هاّاًِ هتغیزّای َّاضٌاسی هَثز در هحاسبِ ضاخص(4)جدٍل

 

 
 
 

Tmean(C) هیاًگیي سٍصاًِ حذاوثش دهای خـه 
RHmax(%) 

 هیاًگیي سٍصاًِ حذااوثشسعَتت ًؼثی
RHmin(%)هیاًگیي سٍصاًِ حذالل سعَتت ًؼثی 

R(mm) هیاًگیي سٍصاًِ تاسؽ 
S(hr) هیاًگیي سٍصاًِ تؼذادػاػات آفتاتی 

W(km/hr) هیاًگیي سٍصاًِ ػشػت تاد 
 

  
 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 همادیز عددی ضاخص اللین گزدضگزی(5)جدٍل                                           
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 ستثِ تفؼیشؿاخق TCI (فاسػاى)هاُ

Jan 54 5 لاتل لثَل 

Feb 50 5 لاتل لثَل 

Mar 56 5 لاتل لثَل 

Apr 63 6 خَب 

May 90 9 ایذُ آل 

Jun 93 9 ایذُ آل 

Jul 85 8 ػا لی 

Aug 87 8 ػا لی 

Sep 91 9 ایذُ آل 

Oct 90 9 ایذُ آل 

Nov 57 5 لاتل لثَل 

Dec 48 4 حذتحشاًی 
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 بحث ًٍتیجِ گیزی

        
هی تاؿذ ٍّش چمذسستثِ تاالتش تاؿذ ؿشایظ خْت گشدؿگشی    هٌاػة تشاػت 10تا 1تا تَخِ تِ ایٌىِ ستثِ ّای ؿاخق اص        

طاًَیِ ٍفَسیِ ٍهاسع هلادف تا دی ٍتْوي ٍ تشاػاع ًتایح تِ دػت آهذُ اص ؿاخق اللین گشدؿگشی ًتیدِ گشفتِ ؿذ وِ هاُ 
ؿشایظ لاتل لثَلی سا اص لحاػ اللین گشدؿگشی دس اختیاس گشدؿگشاى لشاس هی دّذٍ هاُ آٍسیل هلادف تا فشٍسدیي تا  5اػفٌذ ستثِ  

ؿشایظ  9ستثِ ٍ هی ٍ طٍئي هلادف تا اسدیثْـت ٍخشداد تا داسا تَدى . ؿشایظ خْت گشدؿگشی خَب هی تاؿذ 6داسا تَدى ستثِ 
ؿشایظ اللین گشدؿگشی ػالی هی  8خْت گشدؿگشی آیذُ آل هی تاؿذٍ هاُ خَالی ٍآگَػت هلادف تا تیش ٍهشدادتا داسا تَدى ستثِ 

آیذُ آل هی تاؿذٍؿشایظ دس هاُ  9تاص ؿشایظ اللین گشدؿگشی دس هاُ ػپتاهثش ٍاوتثشهلادف تا ؿْشیَس ٍهْش تا داسا تَدى ستثِ .تاؿذ
تا تَخِ .تحشاًی هی تاؿذ 4ؿشایظ  لاتل لثَل ٍدس هاُ دػاهثشهلادف تا هاُ آرستا ستثِ  5ف تا هاُ آتاى تا داسا تَدى ستثِ ًَاهثشهلاد

تِ هذل هحاػثِ هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ هاُ ّای اسدیثْـت ٍخشداد ٍؿْشیَسٍ هْش هٌاػة تشیي صهاى ػفش تِ فاسػاى ٍ تاصدیذ اص 
 هشاوض گشد ؿگشی هی تاؿذ 
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 فْزست هٌابع ٍ هاخذ 
 

تشسػی اللین گشدؿگشی صهؼتاًِ دس ؿْشػتاى چاتْاس،اٍلیي ّوایؾ ػلوی ػشاػشی (1388)،هشتضی ، اد ظاػواػیل ً  -      
 .داًـدَیی خغشافیا

آػایـی تٌذس چاتْاس دس خْت تَػؼِ اسصیاتی ؿشایظ اللین ( 2010)اػواػیلی ، سضا ،  كاتش ، حمیمت ، اوشم، هلثَػی ؿشاسُ  -      
 .گشدؿگشی ، هدوَػِ هماالت چْاسهیي وٌگشُ تیي الوللی خغشافیذاًاى خْاى اػالم 

پٌِْ تٌذی صیؼت اللین اػتاى چْاس هحال تختیاسی تا تاویذ تش سٍؽ تشخًَگ،پایاى ًاهِ ( 1387)هاًذاًا ،تؼاط صادُ   -      
 احذ ًدف آتاد، واسؿٌاػی  اسؿذ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍ

تشسػی پٌِْ تٌذی صیؼت اللین اػتاى اكفْاى ،پایاى ًاهِ واسؿٌاػی  اسؿذ  ،داًـگاُ آصاد اػالهی  ،( 1385)فشیثا،حیذسیاى -      
 ٍاحذ ًدف آتاد،

 آب ٍَّاؿٌاػی واستشدی،  اًتـاسات لَهغ ، تْشاى  ( 1374)خالذی،  ؿْشیاس،  -      
دٍسُ ،،هدلِ ػپْش،گشدؿگشی  -هفاّین ٍسٍؿْادس پظٍّؾ آب ٍَّا،ًظشیِ ّا؛( 1388)خؼفش ،پَس هؼلَم،فشاهض،خَؽ اخالق -      

 . 26-30ف ،ؿواسُ ّفتاد ٍیىن ،ّدذّن
هدلِ  ،ؿاخق ػَصتاد تِ ػٌَاى یه ؿاخق اللیوی هَثش تشساحتی اًؼاى( 1385... )حـوت ا ،هیشصاییاى،فاعوِ،دسگاّیاى  -      
 . اتؼتاىتْاس ٍت 60ٍ61ؿواسُ ،ًیَاس 
پٌِْ تٌذی ولیواتَسیؼن هٌغمِ اسػثاساى تا اػتفادُ اص ( 1389)،آریي،خالل ووالی  ،عاّشُ ،خاللی ،تْشٍص ،ػاسی كشاف -       

 . 30ؿواسُ ی  ،ػال دّن ،هدلِ ػلوی پضٍّـی فضای خغشافیایی،tciؿاخق 
 .اللین گشدؿگشی ،پٌدویي ّوایؾ خلیح فاسعهغالؼِ اللیوی خضیشُ ویؾ تِ هٌظَستَػؼِ (1388)ػیاٍؽؿایاى، -       
 .ؿاخق اللین گشدؿگشی ویؾ، پٌدویي ّوایؾ خلیح فاسع(1388)ضیایی،هحوَد،تختیاسی ،آسؿیي،  -       
اسصیاتی ٍ پٌِْ تٌذی اللین گشدؿگشی ایشاى تا اػتفادُ اص ؿاخق اللین ( 1389)فشج صادُ ،هٌَچْش،احوذی آتادی،ػلی -       

  ، 71،ؿواسُ ْای خغشافیای عثیؼیٍّـظگشدؿگشی،پ
 .17هدلِ خغشافیا ٍ تَػؼِ ؿواسُ (1389)فشَّدی، سحوت الِ، ؿَسخِ، هحوَد،-       

هحوذی ، حؼیي،  ػؼیذی،  ػلی،  اسصیاتی ؿاخق ّای صیؼت اللیوی هَثش تش اسصیاتی     آػایؾ اًؼاى هغالؼِ هَسدی  -       
 . 47چْاسم،  ؿواسُ ؿْش لن ، هدلِ هحیظ ؿٌاػی،  ػال ػی ٍ :

گشدؿگشی ٍ تؼییي هحذٍدُ اػایؾ اللیوی آى دس ؿْشػتاى هشیَاى تااػتفادُ اص ؿاخق ّای ( 1385)هحوَدی،  پیواى  -       
 .دهای هَثش ٍ تٌؾ تدوؼی ّوایؾ هٌغمِ ای خغشافیا گشدؿگشی تَػؼِ پایذاس

دٍسُ  ،ًـشیِ ػپْش ،صیؼتی ٍهؼواسی اػتاى چْاسهحال تختیاسی همذهِ ای تش اللین ، (1375)هحوذ  ،هؼیثی،ػؼیذ  ،هَحذی -       
 .تاتؼتاى،ؿواسُ ّدذّن ،پٌدن 

   ػایت ػاصهاى َّاؿٌاػی وـَس -        
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- Emmanuel, R.(2005)."Thermal comfort implication of urbanization in awarm humid city the 

Colombo metropolitan region (C M R) Srilanka.Building and environment , 40،1591-1601 . 
-Hamilton.jacqueline M, Maddison.David J, Tol. Richard S.J, Climate chang and international 

Tourism : A Simulation study , Global Environmental Change 15 (2005)253-266 .   
In search of  warmeris climates.The impact of climte change (Matzarak,A(2001-   

tourists climte change on flows of  British  
-MIECZKOWSKI.Z, THE TOURISM CLIMATE INDEX:  A METHOD OF EVALUATING 

WORLD CLIMATES TOURISM,1985 .                                       
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