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 در ارزشیابی شاخص گرمایش
  نوار ساحلی استان بوشهر  

 

 

 

 3رضا خواجه 2دکتر هوشمند عطایی 1دکتر نصراله پاینده 

 چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی اجمالی استان بوشهر)با تأکید برر بشرس سرا(،یبا برا     

استفاده از پارامترهای متوسط ا (داکثر و (داقل دمای ماهانه و همچنین متوسط ا (داکثر 

گرمرای اراهری اهرار ایسرت اه      و (داقل رطوبت نسبی ماهانه ا شاخص گرمایس یرا 

سینوپتیکی بندر ماهشهر ا بندر بوشهر ا بوشهر دریایی و بندر لن ه و درنهایت کرل نروار   

سا(،ی استان بوشهر محاسبه ا ارزیابی و رابطه ی آن با امور نظامی مرورد بررسری قررار    

 گرفته است . 

در داخرل  از این اهار ایست اه ا دو ایست اه بندر بوشهر و بوشرهر دریرایی   

محدوده و دو ایست اه بندر ماهشهر و بندر لن ره در بیررون از محردوده ی مرورد     

مطالعه قرار دارند و به عنوان ایست اه های تکمی،ی مورد استفاده قرار گرفته انرد .  

مریددیب   2002ترا   1811بیسرت سرا) ) از سرا)     مورد اسرتفاده ا دوره ی آماری 

 انتشاب شده است 

آماری داده ها ا تردوین مطالر، ا تهیره ی نقشره هرا و       به منظور محاسبه ی

و نررا افررار    Arc GIS ا Word اExcel ا نمودارهرا از نررا افرارهرایی ماننرد     

                                                 
 استادیار دانش اه اماا (سین )عب -1

 استادیار دانش اه پیاا نور -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد اق،یم شناسی در برنامه ریری محیطی دانش اه پیاا نور -3
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استفاده شده اسرت .   (Heat index calculation)محاسبه ی شاخص  گرمایس

و سرایر   2ا محاسربه ی شراخص گرمرایس    1ی میران ین همچنین معادالت محاسربه 

زا نیر مورد استفاده قرار گرفته است . تح،یل داده های شاخص گرمرای  معادالت ال

دما )از آذر تا اسفند ماهب وضعیت    ااهری نشان می دهد که فقط اهار ماه از سا) 

ا دو ماه از سا) )فروردین و آبان ماهب وضعیت زرد و شس ماه  مط،وب )سبرب است

اسرت . ایرن بردان     بقرمرر ) وبدما نرامط،  از سا) )اردیبهشت تا  مهر ماهب وضعیت

معناست که از نظر دمایی ا بهترین شرایط برای برنامه های نظامی در زمران لر،، ا   

آذر تا اسفند ماهب . ارا که هری  گونره    (ماههایی است که وضعیت سبر (اکم است

محدودیت دمایی برای نیروها و ادوات نظامی جهت اجرای رزمایس ها و تمرینرات  

ولی در زمان جنگ و بحران ا شرایط مساعد دمرایی بیشرتر بره    ا نظامی وجود ندارد

 است تا نیروهای خودی . مهاجماننفع نیروهای دشمن و 

ا 5ا شاخص گرمای ااهری4ا بشس سا(،ی3استان بوشهر: واژه های کلیدی

  1ا برنامه ریری های نظامی 2ا گرمازدگی 6سآسای
 
 

 

                                                 

  M =  -1  

2- Heat Index = -42.379 + (2.04901523 T) + (10.14333127 rh22475541 T rh) - 
(6.83783 ) 
 

 

3- Bushehr Province 
4- Coastal part 
5- Heat index 

6- Comfort 
7- Sunstroke 

8- military planning 
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 مقدمه 

اقتصرادی ا اجتمراعی ا    نسران اعرم از  پیرامون ا و فعالیت کاربطور ک،ی محیط 

سیاسی و بشصوص نظامی همواره تحت تأثیر اق،یم بوده و خواهد بود .ارا که میردان  

عمل فعالیتها و برنامه های نظامی بیس از هر فعالیتی وابسته به محیط طبیعی و به تبرع  

ت کره  آن پارامترهای اق،یمی است . در واقع شرایط فعالیتهای نظامی بره گونره ای اسر   

بردون   اانسان مجبور است در محیطی که مثد شرایط جن ی به او تحمیل کرده اسرت 

داشتن سرپناه در شرایط عدا امنیت همراه برا خطرر جرانی فعالیرت نمایرد. در انرین       

بطور مثا) درجه (رارت  .شرایطی گاه خطر عنالر اق،یمی از خطر دشمن بیشتر است

ن پوست بردن ا کراهس میرران دیرد ا     زیاد باعث گرمازدگی ا سوخت ی و خشك شد

گشادی رگها ا کاهس فعالیت بدنی ا ازدیاد عرق و کاهس اشرتها و در نهایرت مرر     

نیروهای نظامی می گردد . وزش باد شدید باعث  کاهس قردرت شرنوایی ا خشرکی    

پوست بدن ا انتشار میکروبها و ویروسهای انواع بیماریها و آلودگیهرا ا ایجراد گررد و    

همچنین براد   . بان را با مشکل مواجه می سازد دید را محدود و کار دیده اغبار گشته 

باعث نفوذ گرد و غبار در وسایل و جنگ افرارها شده و کارایی آنها را پایین می آورد 

عوامرل و عنالرر آب و    شناسرایی . این مهم خود یکی ازعوام،ی است کره مرا را بره    

 رد .  وا میدا تأثیر گذار بر امور نظامی هوایی

ا سرعت باد و سایر عوامل جروی در  دما (التی از جو است که با رطوبت 

تعامل می باشد . هرگاه دمای محیط در ارتباط با انسان و ویژگیهای فیریولوژیرك  

وی قرار گیرد ا اثرات ویژه ای بر توانایی جسرمانی او برجرا مری گرذارد . بردین      

انری در خصروص ارا ره ی    منظور بیس از هشتاد سا) است کره پژوهشرهای فراو  

 ) 41ا  1313شاخص های دمایی انجاا گرفته است ) پاینده ا 
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داغی  جدید توان به : شاخص از جم،ه شاخص های دمایی ارا ه شده ا می

ا شراخص دمرای    2بTHIرطوبرت )  –ا شراخص دمرا    1بSSI(رارت تابستانی )

ا  4ب ATIا شراخص دمرای آشرکار )      3بWBGTمرطوب محفظره ی کرروی )  

ب  ا شاخص دمای آسایس فن ر و شراخص دمرای مر ثر    WCIخص سوز باد )شا

(ETI ب  51ا  1313اشاره نمود ) پاینده ا   5ب 

تجریه و تح،یل شاخص گرمای اراهری بررای    وهدف ک،ی این مقاله ا محاسبه 

طوری که هرگاه ه . ب استنوار سا(،ی استان بوشهر و تأثیر آن بر فعالیت نیروهای نظامی 

ا(ساس متفاوتی رارت هوا ثابت باشدا اما میران رطوبت هوا تغییر کند ا فرد درجه ی (

نسبت به دما از خود نشان می دهد ا در (الیکه دماسنج دمای ثابتی را نشان مری دهرد .   

شود که فرد در یك درجه (رارت ثابت ا ا(ساس بنابراین تغییرات رطوبت هوا باعث می

درجره   30ور مثا) هرگاه دماسنج خشك ا دمای هروا را  متفاوتی از دما داشته باشد. به ط

درلد باشد ا شاخص گرمای ااهری ا مقدار  30سانتی راد نشان دهد و رطوبت هوا نیر

نشان می دهد . در (الیکه اگر رطوبت درجه را که در محدوده ی آسایس قرار دارد ا 28

یرون از محدوده ی درجه که ب 31درلد برسد ا شاخص گرمای ااهری مقدار  10هوا به 

آسایس قرار دارد را نشان می دهد و فرد شروع به عرق کردن می کند وا(ساس گرما و 

نارا(تی می نماید . به عدوه این شاخص می تواند در بسیاری از موارد دی رر از جم،ره   

 پرشکی ا توریسم ا فعالیتهای ورزشی و ... کاربرد داشته باشد .

 

 

                                                 
1-  New Summer Simmer Index 

2-  Temperature Humidity Index 
  bulb Glob Temperature = WBGT Wet 3 - 

4 -  Apearant Temperature Index 
5 -  Wind Chill index 
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 پیشینه ی تحقیق 

 ینه ی نظری شاخص های دمايي :الف ( پیش

مطالعات جدّی مربوط به تأثیرپذیری انسان از دمای محیط و تعامرل برین ایرن دو در    

ی که اقداا بره انردازه گیرری    انسالهای آخر جنگ جهانی او) شروع گردید . اولین پژوهش ر

ترا را  کراربرد دماسرنج کا  1816بودند . آنها در سا) 1ا هیل و همکارانس نددمای آسایس نمود

ب . نامبردگان دریافتند که بین سرعت خنك کنندگی  16ا  2004توسعه بششیدند ) جانسون ا 

دماسنج و اثرات دما بر بدن انسان ارتباط وجود دارد . مطالعات بعدی توسط هاوگتون و یا  

ر ب منجر به ارا ه نمودار دمای م ثر گردید . مطالعات در ارتباط با اثرر دمرا برر پیکر     1823لو ) 

شراخص    1838انسان و ابداع شاخص های دمایی همچنان ادامه داشت ا تا اینکره در سرا)   

ب  1838) 2«سیپل و پاسل»  توسط دو محقق جهان رد قط، جنوب به ناا« سوز باد » (رارتی 

 ب . 4ا  1314در خد) اقامت در قط، جنوب ارا ه گردید ) پاینده ا 

خد) رزمایس در جرایرر پراری    نیروی دریایی آمریکا در  1850در سا) »

در جنوب کارولینا متحمل ت،فات قابل توجّهی گردید . دپارتمان مطالعات نیرروی  

دریایی بی درنگ مأموریت یافت تا اثرات دما را بر روی توانایی تمرینات نظرامی  

« دمای تر محفظه ی کروی » بررسی نماید . این مطالعات منتهی به ابداع شاخص 

ب ارا ه گردید.  1858)  3دما توسط تاا –شاخص رطوبت   1858) گردید . در سا

ا نرواقص شراخص    5و همکراران  اژبا همکاری گ 4م سسه ی آشرا 1822در سا) 

ب را کره برا    * SETهای دمای م ثر را برطرف و شاخص دمای م ثر استاندارد ) 

ص متمایر  می شود ا منتشر نمود . این شراخ  Tعدمت ستاره )*ب بر روی (رف 

                                                 
1 -  Hill et. Al. 

Sipple & Pasel  2 - 
  Thom  1 -  

   American society if heating , Refrigerating and Air – conditioning Engineears , inc   2 -  
  3 -   Gagge et al 
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بر روی هراران نفر در شرایط مشت،ف دمایی تست گردید و از آزمایشهای مشت،ف 

 ب . 4ا  1314پاینده ا « ) موفق بیرون آمد

توسرط یرك    2000در ارتباط با مناطق گرا نیر شاخص جدیردی در سرا)   

جوشرس  » تحرت عنروان    1مهندس مکانیك مرتبط با ناسا به نراا جران دب،یروپپی   

بره   3ب AMS قاالت ساالنه ی خدمات هواشناسی آمریکا )در م 2«تابستانی جدید 

 ب.5ا 1314مناسبت آغاز هراره ی جدید میددی ارا ه گردید ) پاینده ا 

 

 ب ( پیشینه ی پژوهشي و کاربردی شاخص های دمايي در ايران :

بررسی اق،یمی پدید ه ی شررجی  » ب ا در مقاله ای تحت عنوان  1360کاویانی  ) 

به بررسی پدیده ی شررجی پرداختره  و برا الهراا از     « طق جنوب کشور در سوا(ل ومنا

ایست اه اق،یمی جنوب کشرور   35انتشاب  با تجارب شارلو ا لنکستر ا کارستن ا روگه و

به تعیین درجه شدت  آنها ومقایسه با یکد ی ر پرداخته ونشان داده کره قطر، شررجی    

 زمرررررین بررررررخدف نظرررررر شرررررارلوا تنهرررررا متع،رررررق بررررره جیبررررروتی    

نمی باشد ب،که بنردر امراا خمینری و بنردر عبراس از انران شردت درجره ی شررجی          

قطر، شررجی واقعری زمرین ت،قری گردنرد.        برخوردارند که ا(تماالً می توانند به عنوان

ارزیرابی اقرالیم (یراتی و آسرتانه هرای       ب در مقاله ای دی ر تحت عنروان 1321کاویانی )

لبرز میانی با اسرتفاده از معادلره ی بکرر    تحریك آن در سوا(ل جنوبی خرر ودامنه های ا

                                                 
   Pepi J. W.  4-  

   New Summer Simmel  5-  
  American Meteoroloyy Service  6-   
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اقداا به تهیه ی دو نقشه ی بیو ک،یمایی تابستانه و زمستا نه برای نوا(ی مربور نمروده و  

 . ب20ا 1360کاویانیا آن را اساس تقسیم بندی تحریکات بیو ک،یمایی ت،قی کرده است )

آسایس به »  ب ا با انتشار کتاب ارزشمند خود تحت عنوان 1362رازجویان )  

اقداا به بررسی عوامل م ثر برر آسرایس ) در   « وسی،ه ی معماری همساز با اق،یم 

فصل او) کتاب ب نموده است و ضمن آن عوامل م ثر بر آسایس دمایی از جم،ره  

دمای خشك ا دمای تر ا رطوبت نسبی و تابس خورشیدی را مورد بررسری قررار   

دمرای مر ثر نروین همرراه برا       داده است . در این فصرل شراخص دمرای مر ثر و    

نمودارهای زیست اق،یمی و زیست اق،یم ساختمانی ا معرفی شده و مورد ارزیابی 

 ب .22ا 1362رازجویان اقرار گرفته است . )

تأ ثیرر اق،ریم در معمراری فروالد     » ب ا در مقاله ای تحت عنوان  1321غیور ) 

دانش اه  1321یور ماه که در هشتمین کن ره ی جغرافیدانان کشور در شهر« شهر  

الفهان برگرار گردید ضمن بررسی تأثیر تشعشع ا دمرا ا و رطوبرت در معمراری    

فوالد شهر به بررسی مسیر و زاویه ی تابس خورشید ی در این شرهر پرداختره و   

آن اه با تعیین دمای م ثر نسبت به تعیین دمای م ثر در ساعات مشت،ف شبانه روز 

ای سا) پرداخته و در پایان مقاله به هبرای تمامی ماه با فال،ه ی دو ساعت یکبار

تح،یل را(تی گرمایی در این شهر برای ایجاد محیطی آراا تر وآسروده ترر بررای    

 ب .  260 – 212ا 1321) غیور ا  ستزندگی پرداخته ا

روز گرمایس و  –درجه  تح،یل سه بعدی» ب ا در مقاله ای تحت عنوان  1321خ،ی،ی ) 

سراختمانی ا نظیرر    –با عنایت به اینکره تح،یرل هرای اق،یمری     « تره ی ایران سرمایس در گس
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8   7331بهار و تابستان  33و33شماره  – دهمسال                            

گیونی که بره منظرور در نظرر گررفتن     نمودارهای زیست اق،یمی اول ی و تکامل یافته ی آن ا 

شرایط اق،یمی ساختمان ها طرا(ی گردیده اند ؛ بر اساس روش های متعارف انجاا می گیرد 

ه از نظر دمایی وضع معینری دارنرد ا مشرشص مری سرازد و      و عموماً درلدی از ایاا سا) ک

انرژی مورد نیاز را برآورده نمی کند ا لذا اقداا به اندازه گیری نیاز انرژی ماه های مشت،ف سا) 

نموده اند . خ،ی،ی ضمن محاسربه   2و یا درجه  روز گرمایس1بر (س، درجه  روز سرمایس

افیایی و ارتفاع نقاط بره عنروان متغیرر    ی همبست ی اند متغیره بر (س، طو) و عرض جغر

مستقل و ارتباط آنها با درجه روز گرمایس و سرمایس نسبت به پهنه بندی کشور اقداا کررده  

است . او این کار را طی دو نقشه ی جداگانه انجاا داده که یکی به عنوان نیاز بره درجره روز   

در فصل گرا سا) اسرت .   گرمایس در فصل سرد سا) و دی ری نیاز به درجه روز سرمایس

ی نیازمند سرمایس و در نقشه ی دوا به پنج نا(یه  در نقشه ی او) کشور را به هفتنا(یهوی 

 ب . 2-11ا  1321ی نیازمند گرمایس تقسیم کرده است ) خ،ی،ی ا 

مقد مه ای بر اق،یم شناسری نظرامی   » ب ا در مقاله ای تحت عنوان 1313پاینده  )

س اق،یم شناسی در مهند سی رزمی و تاکتیك های مر  ثرر   به نق« ومهندسی رزمی  

در استراتژی های نظامی پرداخته است . وی در این مقاله سه عامرل جرو ا زمرین و    

دشمن را به عنوان عوامل مهم در برآورد های نظامی مطرر  کررده و نقرس پرارامتر     

رسری قررار   هایی همچون بارش ا باد  ا دما و رعد وبرق را در امور نظامی مرورد بر 

داده است . و در پایان به این نتیجه رسیده که بررسی وتح،یل هرر کرداا از پرارامتر    

                                                 
   1 -  Colling Degree Day = CDD 

   2 -  Heating    Degree Day = HDD 
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های فوق از ضروریات مهندسی رزمی بوده و لحاظ نمودن شرایط اق،یمی در زمران  

جنگ نه تنها از شدت (وادث ناخواسته کاسته ب،کره مری تروان از ایرن توانمنردی      

   .ب25-38ا1313)پایندهااده نموداستف نیر اق،یمی در جنگ ع،یه دشمن

به بررسری  « اثر دمای محیط بر رزا » ب ا در مقاله ای با عنوان  1313پاینده ) 

شرایط مشت،ف دمای بدن انسان پرداخته و سپ  نقس تبشیر در کا هس (ررارت  

بدن را تشری، نموده و در پایان انواع شاخص های دمایی از قبیل شاخص جدیرد  

رطوبت اشاخص دمای مرطروب محفظره    –انی اشاخص دما د اغی (رارت تابست

ی کروی  ا شاخص سوز باد  ا شاخص دمای آسایس فن ر و شاخص دمای م ثر 

را مورد ارزیابی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که اطدع از شراخص هرای   

ما را نسبت به دما در ارتباط با فعالیت هرای نظرامی وسرعت مری      ن رشدمایی ا 

 ب. 41 – 66ا 1313پاینده ا  بششد )

محاسبه ی دمای م ثر اسرتاندارد برا   » ب ا در مقاله ای با عنوان  1313پاینده ) 

ایسرت اه   110ا دمرای مر ثر را برا ایرن نررا افررار در       « طرا(ی نرا افرار سدمت 

سینوپتیکی کشور محاسبه نموده است . وی دمای م ثر استاندارد را معاد) دمرا در  

درلرد و هروای    50رد یا به عبارتی دمای محیطی با رطوبت نسربی  محیط استاندا

آراا دانسته و کاربردهای دمای م ثر را در ساخت  تأسیسرات مسرکونی ا اداری ا   

لنعتی اورزشی اتفریحی و همچنین اهداف  آموزشی و نظرامی ا  مرورد بررسری    

 ب . 23 – 81ا  1313قرار داده است ) پاینده  ا 
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مرد (ظرات فیریولوژیرك و    » در مقالره ای تحرت عنروان    ب ا  1316پاینده ) 

به بررسی عنصر دما در کرارایی نیروهرا و   « روانشناختی توان رزا در محیط گرا  

تجهیرات نظامی پرداخته است . وی در این مقالره عکر  العمرل بردن انسران در      

 تعامل با محیط گرا را تشری، نموده و توانرایی نیروهرای نظرامی را در تعامرل برا     

 محیط گرا تحت تأثیر سه عامل قرار داده است : 

 توانایی جسمانی وروانی نیرو .-1

 عوامل دمایی محیط رزا .  -2

 نوع فعالیت  ا مقدار فعالیت و مدت زمان آن .  -3

درجه ی  21 – 44او همچنین دامنه ی دمای درونی قابل تحمل انسان را از 

درجره در زمران بری تحرکری      21ی سانتی راد ا تقسیم بندی نموده بطوریکه دمرا 

درجه را قطرع سیسرتم عصربی مرکرری بردن       42ماهیچه هاست و دمای باالتر از 

است . در بششی از این مقاله به تأ ثیر فعالیت های نظامی و رطوبت  معرفی نموده

در افرایس دمای بدن انسان پرداخته و در پایان عک  العمل بدن انسان نسبت بره  

 ب . 12- 40ا 1316ی را تشری، نموده است ) پاینده اگرما وع،ل گرما زدگ

 

 موقعیت جغرافیايي بخش ساحلي استان بوشهر

 12درجره و   30دقیقره ترا    14درجه و  22بشس سا(،ی استان بوشهر بین 

دقیقه طو) شرقی در  51درجه و  52دقیقه تا  6درجه و  50دقیقه عرض شمالی و 
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ی ا از عدارد . این منطقه از نظرر ارتفرا  جنوب ایران و در (اشیه خ،یج فارس قرار 

مترر از سرط، دریرا را شرامل مری شرود .  مسرا(ت آن         200سط، دریا تا ارتفاع 

 ب . .bushehr.frw.org.ir   wwwکی،ومتر مربع می باشد )  861463

منطقه مورد مطالعه از شما) به استان خوزستان و باکمی فالر،ه بره اسرتان    

رق با کمی فال،ه به استان فارس ا ازجنوب شررقی  کهکی،ویه و بویرا(مد ا از مش

 کی،رومتر بره    625با استان هرمرگران و از جنروب و مغررب برا طرولی در (ردود       

 ب . 2ا  1313خ،یج فارس محدود می گردد )کرامتی و همکاران ا 

بشس سا(،ی استان از نظر توپوگرافی ا در امتداد خ،یج فارس قرار دارد و 

رب در ) نا(یه دی،م ب به طرف جنوب و جنوب شررق  هر اه از شما) و شما) غ

 20به سوی برازجان پیس رویم ا عرض ج، ه بیشتر شده و در نا(یه دالکری بره   

کی،ومتر می رسد . پ  از آن ج، ه ا باریك و کم عرض شده و سرپ  در امترداد   

  500کی،ومتر ا اراضی در ارتفاع کمترر از   140دره ی رود مند به فال،ه ی بیس از 

شرده و کوههرا    تر واقع شده اند و پ  از آن ا بار دی ر عرض  ج، ره  باریرك  م

مشرف به دریا قرار می گیرند . ج، ه مذکور از رسوبات رودهای دالکی ا شاپور ا 

اهرا و مند شکل گرفته و در بین آنها شهرها و مراکر جمعیتی استان بوشرهر قررار   

 ب . 152ا  1310گرفته است ) لفوی ا 

ددی از جم،ه کمی ارتفاع ا قرار گررفتن در محردوده عررض هرای     عوامل متع

وزش بادهای گرا جنوب غربی و بادهای گررا و  جغرافیایی پایین ا مجاورت با دریا ا

زمستانی سریک،ون هرای سرودانی و مدیترانره ای از      -مرطوب دریایی و عبور پاییری 
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وسرط دمرای سراالنه ی    عوامل عمده تعیین کننده وضعیت اق،یمی منطقه می باشند . مت

درجه سرانتی راد و (رداقل مط،رق     51درجه ا (داکثر دمای مط،ق منطقه  6/26منطقه 

روز ا میران ین   85/31درجه سانتی راد ا میان ین روزهای ابری کامل منطقره   -6/2دما 

درلرد  متوسرط    25/13درلد ا (رداکر رطوبرت نسربی آن ا     44/60رطوبت نسبی 

می،یمتر مری   220درجه و میان ین بارش ساالنه منطقه ا 56/228جهت باد غال، منطقه 

باشد . بین فصو) زمستان و پاییر ا بهار و تابستان اختدف کمتری مشاهده می شرود .   

بارندگی های منطقه کم و متغیر است یعنی اینکه میران بارندگی در سرالهای مشت،رف   

        ز متوسرط برارش سراالنه    بسیار تغییر می کند و امکان دارد مقردار آن خی،ری زیرادتر ا   

می،یمتر ب و یا خی،ی کمتر از این مقدار باشد که بیشتر این بارش ها نیر  از آبران   220) 

 ب . 152ا  1310تا اردیبهشت ماه اتفاق می افتد ) لفوی ا 

 تصویر ماهواره ای منطقه ی مورد مطالعه
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  1شاخص گرمايش يا دمای ظاهری

انجراا   2توسرط اسرتدمن   1828ص در سرا)  مطالعات مربوط به ایرن شراخ  

گرفت . بنا به تعریف ا  شاخص گرمایس یا دمای ااهری شاخصی اسرت کره برا    

ترکی، دو عنصر درجه ی (ررارت و رطوبرت نسربی ا گرمرای واقعری کره فررد        

 ب. www.en.wikipedia.orgا(ساس می کند را تشمین می زند ) 

این شاخص کاربردهای فراوانی در ارتباط با فعالیتهای انسرانی دارد کره از   

جم،رره ی آن مرری ترروان برره کرراربرد آن در محصرروالت مهندسرری و آزمایشررهای  

فیریولوژیست ها برای اندازه گیری استرس دمایی ا اشاره نمود . در آمریکرا اداره  

ر بررای  ی م،ی آب و هروا ا اسرتاندارد مششصری را برر (سر، شراخص مرذکو       

 راهنمایی و مشاوره ی عمومی مردا برای محافظت از ریسك گرمرای هروا بکرار    

برد که به طور ساده ) شاخص دما ب نامیده می شود که بر اساس کرار اسرتدمن   می

تحت عنوان )) شاخص شرجی بب منتشر شده است  1828تدوین یافته و در سا) 

ده از آزمرایس هرایی در شررایط    کار قب،ی خود را با استفا 1814. استدمن در سا) 

ب آفتابگوناگون ا در محیط بسته ) سایه ب و همچنین محیط باز )در معرض تابس

 ب . 56ا  1313توسعه بششید ) پاینده ا 

بدن انسان بر اثر فعالیت ا گرا شده و عک  العمل نشان مری دهرد    : توضیحات

، پوست بره فارای آزاد ا   می شود . با تبشیر عرق از سط که این خود باعث عرق کردن

گرمای زیادی از بدن جذب و لرف این تبشیر می شود و بدین طریق بدن خنرك مری   

مری شرود کره     شود . رطوبت زیاد هوا ا این روند طبیعی تبشیر را کند می کند و باعرث 

(رارت برای مدت بیشتری در سط، پوست بماند و گرمای بیشتری را ا(ساس کنریم .  

                                                 
  1 -  Heat index (HI), or apparent temperature (AI)   

   2 -  Steadman 

http://www.en.wikipedia.org/
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افرادی کره در هروای آزاد نیرر ورزش یرا فعالیرت مری کننرد ا        این وضعیت (تی برای 

وضعیت خطرناکی را بوجود می آورد . قاعده ی ک،ی برای محافظت بدن در برابر گرمرا  

ا نوشیدن زیاد آب برای ج،وگیری از کم شدن آب بدن و به ترأخیر انرداختن خسرت ی    

که هم ی اینها مرا را  بدن ا سردرد ا تپس شدید ق،، و نف  نف  زدن تند ا می باشد . 

 ب .   www.nsis.orgبا خطراتی از قبیل گرمازدگی مواجه می سازد ) 

با افرایس گرمای محیط ا بدن عرق بیشتری می کند تا با تبشیر آن ا بدن را 

خنك کند . این عرق تنها آب نیست ب،که (اوی سدیم و امد  دی ر است . دفع 

خواهد شد . انانچه دفع سدیم 1از (د سدیم ا موج، انقباظ شدید عادت بیس

ا همراه با دفع بیس از (د آب بدن باشد ا فررد دارار تحریرك پرذیری شردید و      

ضعف و خست ی می گردد . دفع امد  دی ر از طریق عرق ا موج، کم خونی و 

 ب .  22ا  1311ضعف قدرت عادت خواهد شد ) هوش ور ا 

  راه آبی که دفرع مری شرود ا مقرداری پتاسریم از بردن نیرر دفرع        مس،ماً هم

می،ی اکیواالن ) وزن اکیواالن گرا هرر   10می گردد . ذخیره ی پتاسیم بدن (دود 

ماده عبارتست از وزن اتمی/ ارفیت  همان ماده ب در مایع خارج س،ولی ا (ردود  

 2100یعنری  درلرد ایرن مقردار     10می،ی اکیواالن در بافت ها و در (دود  3500

 150ترا   50می،ی اکیواالن در عادت قرار دارد . روزانه در (الت عرادی (ردود   

می،ی اکیواالن از طریق ادرار و (ردود   60می،ی اکیواالن پتاسیم وارد بدن و (دود 

می،ی اکیواالن از طریق مدفوع ا دفن می شود . اما وقتی گرمرا افررایس یابرد ا     10

 « .همان مأخذ»از این قانون ک،ی تجاوز می نماید  تعریق شدت یافته و دفع امد 

  

                                                 
   1 -  Muscle  cramps 

http://www.nsis.org/
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 عوارض ناشي از گرمازدگي :

فرد گرمازده بر (س، شدت گرما ا ارفیت تحمرل و مردت زمران توقرف در     

گرما ا داار آسی، های جدی و یا خفیف می شود که عبارتند از : ا(ساس ضرعف و  

یت های ارادی ا ا(تقان بی (الی و نارا(تی عمومی ا کاهس ارفیت کار ا کاهس فعال

پوستی ) نرسیدن خون و اکسیژن به پوست ب ا تاکی کاردی ) افرایس ضربان ق،ر، ب ا  

ا کرامپ ا تظاهر عکر  العمرل    غدرد شدید عادت ا تن ی نف  ا سرگیجه ا استفرا

های روانی و ... می گردد که در موارد شدید ا بیمار قدرت شناسایی را از دسرت مری   

منجر به مر  خواهد شد . هنوز بره طرور قطرع مشرشص نشرده کره        دهد و در ادامه

گرمازدگی ا ونه و به اه ع،ت ا منجر به مر  می شود ولری در اتوپسری هرا ا ورا    

 «.همان مأخذ»مغری و خون ریری مششص گردیده است 

بعدوه گرمای بیس از (د ا اثرات سوء بر دست اه سازنده ی اسپرماتوزو ید 

ف آماس و تورا غده های مولد عرق و عرق سوز و ضرع دارد و همچنین موج، 

می دهد که نتیجره ی آن ایجراد مشرکدت     اعصاب شده و ترش، معدی را کاهس

ذب و دفع غذا است . به نظر می رسد در آب و هوای گرا ا فشار خون جهام ا 

 کمتر شده و (جم خون در اثر نوشریدن بیشرتر مایعرات ا افررایس مری یابرد کره        

 قیق شدن خون خواهد بود . اما آب اضرافی برا عررق کرردن ا دفرع      نتیجه ی آن ر

می گردد . همراه با عرق ا نمرك هرای الزا در خرون از پدسرما خرارج شرده و       

کیفیت و کمیت خون داار تغییر و نوسان می گرردد کره در نهایرت موجر، کرم      

 شدن مقاومت بردن در برابرر بیمراری هرا ا بره خصروص بیمراری هرای عفرونی          

 «.همان مأخذ»می گردد 
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در پایان باید این نکته را متذکر شد که انسان قردرت زیرادی در انطبراق و    

عادت در برابر شرایط جدید آب و هوایی ا مثل گرما دارد . در (ا) (اضر عادت 

دادن و تمرین سربازان برای انجاا خدمت در منراطق گررا و خشرك و مرطروب     

 « .همان مأخذ»قابل اجتناب می باشدبرای باال بردن کارایی سربازان ا امری غیر 

 مای شاخص گرمایس و درجه ی آسایسراهن : 1جدو) شماره ی 

www.crh.noaa.gov 
 شاخص گرمايش درجه ی آسايش

 20 – 28 ا(ساس را(تی و آسایس

  30 – 38 بعای افراد ا(ساس را(تی می کنند 

  40 – 45 س نارا(تی می کنندبیشتر افراد ا(سا

 و باالتر 46 وضعیت خطرناك و ا(تما) گرمازدگی
 

ب نشران  1جردو) شرماره ی  انانچه جدو) راهنمای شاخص گرمایس یا دمای 

باشد ا وضعیت سبر (راکم اسرت و    20 – 28می دهد ا اگر مقدار شاخص گرمایس 

سایس و را(تری کامرل   با رنگ سبر نشان داده شده است . در این وضعیت ا شرایط آ

مهیاست و تماا افراد  ا(ساس را(تی کرده و فعالیت و تحررك در براالترین سرط، و    

بدون محدودیت امکان پذیر می باشد . در برنامه ریری نظامی ا از آنجا که نیروهرا در  

بیشتر مواقع نااارند در شررایط اق،یمری طبیعری و بردون اسرتفاده از وسرایل کمکری        

ده ا اجرای مأموریت و عم،یات نمایند ا بنابراین وضرعیت سربر   سرمایشی و خنك کنن

بهترین شرایط را برای تحرك ا فعالیت و اجرای مأموریت مهیرا مری سرازد ا نیراز بره      

امکانات آمادی و پشتیبانی به (داقل ممکن کاهس می یابد ا نیاز به وسایل سرد کننده 

http://www.crh.noaa.gov/
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رسد ا بیماری ها کاهس یافته برای ج،وگیری از فاسد شدن مواد غذایی به (داقل می 

 و نیروهای بومی و غیر بومی بیشترین کارایی را خواهند داشت .  

باشد ا وضعیت زرد (راکم اسرت و    30 – 38اگر مقدار شاخص گرمایس 

با رنگ زرد نشان داده شده است . با گذر از وضعیت سبر و رسیدن بره وضرعیت   

رج شرده ا لرروا اسرتفاده از    زرد ا کم کم شرایط مساعد دمایی نیر از (الرت خرا  

وسایل سرمایشی و خنك کننده کم کم ا(سراس مری گرردد ا تحررك و فعالیرت      

نیروهای بومی که به این شرایط عادت کرده اند یا افرادی که آموزش های الزا در 

اند ا را(ت ولی برای نیروهای غیر بومی زمینه ی سازگاری با این شرایط را دیده 

که با این شرایط سازگاری ندارند ا مشکل بوده و فعالیت آنان محدودتر می شرود  

  ا نیاز به امکانات آمادی و پشتیبانی بیشتری جهرت اجررای عم،یرات و مأموریرت     

می باشد ا مواد غذایی فاسد شدنی و دارویی بیشتر از وضرعیت سربر در معررض    

 قرار می گیرند و از کارایی نیروها تا (دودی کاسته می شود . فاسد شدن 

باشد ا وضعیت نارنجی (اکم اسرت   40 – 45اگر مقدار شاخص گرمایس 

و با رنگ نارنجی نشان داده شده است . دما و رطوبت به عنوان عوامل منفی عمل 

نران  کرده ا این وضعیت زنگ خطری برای تماا افراد و نیروهاست . یعنی بیشتر آ

(تی نیروهای بومی و آموزش دیده نیر ا(ساس نارا(تی کرده و قادر به فعالیت و 

تحرك سن ین نیستند و در لورت فعالیت زیاد و فشرار ناشری از آن ا وضرعیت    

برای آنان قرمر شده و خطرات جانبی را در پی خواهد داشت ا در لورت اجبرار  

آمرادی زیرادی خواهرد برود ا      ادامه ی مأموریت و فعالیت ا نیاز بره وسرایل   برای

ا(تما) فاسد شدن مواد غذایی و (تی مواد ناریه نظامی افرایس یافته ا ن هرداری  
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مهمات (سراس از قبیرل مهمرات شریمیایی و میکروبری بسریار مشرکل و خطرر         

 انفجارخود به خود مهمات وجود دارد وکارایی نیروها به شدت کاهس می یابد . 

می شود و       باالتر باشد ا وضعیت قرمر (اکم و  46اگر مقدار شاخص گرمایس 

با رنگ قرمر نشان داده شده است . این وضعیت بدترین (الت از نظر شرایط آسایس است 

و نیروهای بومی نیر (تی بدون تحرك و فعالیت ا(سراس نرارا(تی کررده و در لرورت     

 فعالیت شدید داار گرمازدگی و عواق، ناشی گرمازدگی اتفاق می افتد.

استفاده از امکانات سرمایشی و خنك کننده به بیشترین (د خود رسیده ا (ول،ه 

 می رسد .    و توان نیروها را می گیرد و در واقع کارایی نیروها به پایین ترین (د
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 درلد 20 – 100شاخص گرمایس ) دمای ااهری ب برای رطوبت نسبی  : 2جدول شماره ی 

 
جدو) توسط ن ارنده برا اسرتفاده از معادلره ی شراخص      تذکر : اعداد این

 گرمایس و نرا افرار محاسباتی مربوطه انجاا گرفته است .
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ب نشران مری دهرد ا     2انانچه جدو) شاخص گرمایس ) جدو) شماره ی 

تأثیر رطوبت نسبی دردرجه ی (رارت باال بیشتر نمود پیدا می کند . یا به عبارتی 

(د آسایس فراتر مری رود ا نقرس منفری رطوبرت      زمانی که درجه ی (رارت از

 نسبی هوا بیشتر نمود پیدا می کند . 

در این شرایط با اندك افرایس رطوبت نسربی ا مقردار شراخص گرمرایس     

برا رطوبرت نسربی     20 افرایس قابل مد(ظه ای پیدا می کند . به طور مثا) در 

 25ل مد(ظه ای ندارد و مقردار  درلد ا مقدار شاخص گرمایس تغییر قاب 51-32

درلرد ا   32-51برا رطوبرت نسربی     44 را نشان می دهد ؛ در لرورتیکه در   

 افرایس می یابد . 21به  53مقدار شاخص گرمایس از 

با افرایس رطوبت نسبی ا مقدار شراخص   30تا  20 در درجه ی (رارت 

از رطوبت نسبی  20 ه طور مثا) در گرمایس ابتدا افرایس و سپ  کاهس می یابد ؛ ب

افرایس  و سپ   25به  23درلد ا مقدار شاخص گرمایس از  100درلد به سمت  20

ا برا   44مرثدً دمرای   30  یکاهس می یابد . درلرورتیکه در دماهرای براال     15به 

 بره  45درلد ا مقدار شراخص گرمرایس از    100درلد به  20افرایس رطوبت نسبی از 

 می رسد و همچنان روند افرایشی را طی می کند . 143

 از طرفی دی ر ا هراه از درجه ی (رارت پایین برا رطوبرت نسربی براال      

درلدب پیس  20درلدب به سمت درجه (رارت باال با رطوبت نسبی پایین ) 100)

می رویم ا گذر از وضعیت سبر به وضعیت قرمر ا به لورت پ،کانی خواهد برود  

ارتفاعی پ،کان ها همواره کمتر می شود . این شرایط نیر تأکیرد دی رری    که فال،ه

بر تأثیر بیشتر رطوبت نسبی در درجه (رارت های باال مری باشرد ؛ بره طوریکره     

تغییر وضعیت ها در درجه (رارت های باال با انردك تغییرری در رطوبرت نسربی     
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یتی بره  (الل می شود ولی در درجه (ررارت هرای پرایین بررای گرذر از وضرع      

 وضعیت دی ر ا درلد رطوبت نسبی باید تغییر بیشتری یابد .

 ب شاخص گرمایس )دمای ااهریب ایست اه بندر ماهشهر3جدو) شماره 

 
شاخص گرمایس ماهانه ) که ترکیبی از متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی 

ب نشان می دهد کره  3ماهانه می باشدب در ایست اه بندر ماهشهر )جدو) شماره ی 

 شس ماه از سرا) )از مهرر ترا اسرفند مراهب ا وضرعیت سربر و نیمره ی دوا سرا)          

 )از اردیبهشت تا شهریورب ا وضعیت زرد (اکم است . 

پراکندگی وضعیت ها از نظر شاخص گرمایس (داکثر )ترکیبی از (داکثر  

دما و (داکثر رطوبت نسبی ماهانهب ا کامدٌ متفاوت و بدین لورت است که فقط 

از سا) )از آبان تا اسفند ماهب وضعیت سبر و آسایس برقرار اسرت ا یرك   پنج ماه 

ماه از سا) )فروردینب وضعیت زرد و شس ماه از سا) )اردیبهشت ترا مهرر مراهب    
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های با وضعیت زرد در شراخص گرمرایس    وضعیت قرمر است . یا به عبارتی ماه

 ماهانه ا تبدیل به وضعیت قرمر شده است .  

ل )ترکیبی از (داقل دما و (داقل رطوبت نسبی ماهانرهب  شاخص گرمایس (داق

 ها وضعیت سبر (اکم است.  ایست اه بندر ماهشهر نیر نشان می دهد که در اکثر ماه

بنابر این در ایست اه بندر ماهشهر ا از لحراظ شراخص گرمرایس ماهانره و     

شاخص گرمایس (داقل ماهانه ا وضعیت سبر و از نظر شاخص گرمایس (داکثر 

 هانه ا وضعیت نارنجی (اکم است . ما

 شاخص گرمایس ) دمای ااهری ب ایست اه بندربوشهر : 4 جدول شماره

 
شاخص گرمایس ماهانه )که ترکیبی از متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی 

ب نشان می دهرد کره   4ماهانه می باشدب در ایست اه بندر بوشهر )جدو) شماره ی 

 ردین مراهب ا وضرعیت سربر و سره مراه در سرا)       هفت ماه از سا)  )از مهر تا فرو



 بوشهر ارزشابی شاخص گرمایش در نوار ساحلی استان 
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)اردیبهشت ا خرداد و شهریورب ا وضعیت زرد و دو ماه از سا) )تیر و مرداد مراهب  

 ا وضعیت نارنجی (اکم است . 

پراکندگی وضرعیت هرا از نظرر شراخص گرمرایس (رداکثر ) ترکیبری از         

دین لورت است (داکثر دما و (داکثر رطوبت نسبی ماهانه ب ا کامدٌ متفاوت و ب

که فقط پنج ماه از سا) ) از آبان تا اسفند ماه ب وضرعیت سربر و آسرایس برقررار     

  اسررت ا یررك مرراه از سررا) ) فررروردین ب وضررعیت زرد و شررس مرراه از سررا)    

هرای برا وضرعیت     ) اردیبهشت تا مهر ماه ب وضعیت قرمر است . یا به عبارتی ماه

 ل به وضعیت قرمر شده است .  زرد و نارنجی در شاخص گرمایس ماهانه ا تبدی

شاخص گرمایس (داقل )ترکیبی از (داقل دما و (رداقل رطوبرت نسربی    

ها ) از فرروردین ترا    ماهانهب ایست اه بندر بوشهر نیر نشان می دهد که در اکثر ماه

 آبان ماهب وضعیت سبر ا یك ماه از سا) )اسفندب ا وضعیت زرد و سه ماه از سرا)  

ب ا 20ر مقدار شراخص گرمرایس کمترر از وضرعیت سربر )     )آذر ا دی و بهمنب نی

 (اکم است و نیاز به وسایل گرمایشی می باشد .  

بنابر این در ایست اه بنردر بوشرهر ا از لحراظ شراخص گرمرایس ماهانره ا       

وضعیت زرد ا از نظر  شاخص گرمایس (داقل ماهانه ا وضرعیت سربر و از نظرر    

 نجی (اکم است . شاخص گرمایس (داکثر ماهانه ا وضعیت نار

 شاخص گرمایس ) دمای ااهری ب ایست اه بوشهر دریایی :5جدو) شماره 



  ارزشیابی شاخص  گرمایش در نوار ساحلی استان بوشهر 
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شاخص گرمایس ماهانه )که ترکیبی از متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی 

ب نشان می دهرد   5ماهانه می باشدب در ایست اه  بوشهر دریایی )جدو) شماره ی 

 ا وضعیت سبر و اهار ماه در سرا)  که شس ماه از سا)  )از آبان تا فروردین ماهب 

 )اردیبهشررت ا خرررداد ا شررهریور و مهررر مرراهب ا وضررعیت زرد و دو مرراه از سررا) 

 )تیر و مرداد ماهب ا وضعیت نارنجی (اکم است . 

پراکندگی وضعیت ها از نظر شاخص گرمایس (داکثر )ترکیبی از (داکثر دما و  

بدین لورت است که فقط پرنج مراه از   (داکثر رطوبت نسبی ماهانهب ا کامدٌ متفاوت و 

سا) )از آبان تا اسفند ماهب وضعیت سربر و آسرایس برقررار اسرت ا یرك مراه از سرا)        

)فروردینب وضعیت زرد ا دو ماه از سا) )اردیبهشت و مهرماهب وضعیت نارنجی و اهار 

برا   هرای  ماه از سا) )خرداد تا شهریور ماهب وضعیت قرمر است . یا به عبارتی بیشتر مراه 

 وضعیت زرد  و نارنجی در شاخص گرمایس ماهانها تبدیل به وضعیت قرمر شده است .  



 بوشهر ارزشابی شاخص گرمایش در نوار ساحلی استان 
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شاخص گرمایس (داقل ) ترکیبی از (داقل دما و (داقل رطوبت نسبی ماهانهب 

ایست اه بوشهر دریایی نیر نشان می دهد که هفت ماه از سا) ) شرهریور ا مهرر ا آبران ا    

داد ماه ب وضعیت سبر ا دو ماه از سا) ) تیر و مررداد  اسفند ا فروردین ا اردیبهشت و خر

ماه ب ا وضعیت زرد و سه ماه از سا) ) آذر ا دی و بهمن ب نیر مقدار شاخص گرمرایس  

 ب ا (اکم است و نیاز به وسایل گرمایشی می باشد .     20کمتر از وضعیت سبر ) 

اقل بنابر این در ایست اه بوشهر دریایی ا از لحراظ شراخص گرمرایس (رد    

ماهانه ا وضعیت سبر و از نظرر شراخص گرمرایس ماهانره و شراخص گرمرایس       

 (داکثر ماهانه ا وضعیت زرد (اکم است . 

 شاخص گرمایس ) دمای ااهری ب ایست اه بندر لن ه : 6جدو) شماره 

 
شاخص گرمایس ماهانه ) که ترکیبی از متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی 

ب نشان می دهرد کره    6بندر لن ه ) جدو) شماره ی ماهانه می باشد ب در ایست اه 

 شس ماه از سا)  ) از آبان تا فروردین مراه ب ا وضرعیت سربر و دو مراه در سرا)      



  ارزشیابی شاخص  گرمایش در نوار ساحلی استان بوشهر 
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) اردیبهشت و مهر ماه ب ا وضعیت زرد ا دو ماه از سا) ) خردادو شهریور ماه ب ا 

 است .  وضعیت نارنجی و دو ماه از سا) ) تیر و مرداد ماه ب ا وضعیت قرمر (اکم

پراکندگی وضرعیت هرا از نظرر شراخص گرمرایس (رداکثر ) ترکیبری از         

(داکثر دما و (داکثر رطوبت نسبی ماهانه ب ا کامدٌ متفاوت و بدین لورت است 

که فقط اهار ماه از سا) ) از آذر تا اسفند ماه ب وضعیت سربر و آسرایس برقررار    

ماه از سا) ) فروردین ماه ب  است ا یك ماه از سا) ) آبان ماه ب وضعیت زرد ا یك

وضعیت نارنجی و شس ماه از سا) ) اردیبهشت تا مهر ماه ب وضعیت قرمر است . 

یا به عبارتی تماا ماههای با وضعیت زرد  و نارنجی در شاخص گرمایس ماهانه ا 

 .تبدیل به وضعیت قرمر شده است 

بی شاخص گرمایس (داقل ) ترکیبی از (داقل دما و (داقل رطوبرت نسر  

ماهانه ب ایست اه بندر لن ه نیر نشان می دهد که ده ماه از سا) ) شهریور تا خرداد 

 ماه ب وضعیت سبر و دو ماه از سا) ) تیر و مرداد ماه ب ا وضعیت زرد (اکم است.  

بنابر این در ایست اه بندر لن ه ا از لحاظ شاخص گرمایس ماهانه ا وضعیت 

ر ماهانره ا وضرعیت قرمرر و از لحراظ     زرد ا از لحاظ شراخص گرمرایس (رداکث   

 شاخص گرمایس (داقل ماهانه ا وضعیت سبر (اکم است . 

 

 

 

 

 

 

 



 بوشهر ارزشابی شاخص گرمایش در نوار ساحلی استان 
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 شاخص گرمایس ) دمای ااهری ب منطقه ی مورد مطالعه : 2جدو) شماره 

 
شاخص گرمایس ماهانه ) که ترکیبی از متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی 

   ب نشران   2) جردو) شرماره ی    ماهانه می باشد ب در بشس سا(،ی استان بوشرهر 

می دهد که شس ماه از سا)  ) از آبان تا فروردین ماه ب ا وضرعیت سربر و اهرار    

ماه در سا) ) اردیبهشت ا خرداد ا شهریور و مهر ماه ب ا وضعیت زرد و دو ماه از 

 سا) ) تیر و مرداد ماه ب ا وضعیت نارنجی (اکم است . 

گرمایس (رداکثر ) ترکیبری از (رداکثر    پراکندگی وضعیت ها از نظر شاخص  

دما و (داکثر رطوبت نسبی ماهانه ب ا کامدٌ متفاوت و بدین لورت اسرت کره فقرط    

اهار ماه از سا) ) از آذر تا اسفند ماه ب وضعیت سبر و آسایس برقرار اسرت ا دو مراه   

ر از سا) ) فروردین و آبان ماه ب وضعیت زرد و شس ماه از سا) ) اردیبهشت ترا  مهر  

هرای برا وضرعیت زرد  و     ماه ب وضعیت قرمر (اکم است . یا بره عبرارتی تمراا مراه    

 نارنجی در شاخص گرمایس ماهانه ا تبدیل به وضعیت قرمر شده است .  



  ارزشیابی شاخص  گرمایش در نوار ساحلی استان بوشهر 
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شاخص گرمایس (داقل ) ترکیبی از (داقل دما و (داقل رطوبرت نسربی   

آبران مراه ب   ماهانه ب این منطقه نیر نشان می دهد که نره مراه از سرا) ) اسرفند ترا      

وضعیت سبر وسه ماه از سا) ) آذر ا دی و بهمن ماه ب ا شاخص گرمرایس کمترر   

 از وضعیت سبر است .

 نتیجه گیری و پیشنهادات : 

در بشس سا(،ی اسرتان بوشرهر ا از لحراظ شراخص گرمرایس ماهانره ا        

وضعیت زرد ا از لحاظ شاخص گرمایس (داکثر ماهانه ا وضرعیت نرارنجی و از   

گرمایس (داقل ماهانه ا وضعیت سبر (راکم اسرت . از آنجرا کره      لحاظ شاخص

منطقه ی مورد مطالعه دارای اق،یم گرا و مرطروب مری باشرد ا از نظرر شراخص      

گرمایس ) گرمای ااهری ب ا آن ایری که بیشرترین اهمیرت را در برنامره ریرری     

بت نظامی دارد ا شاخص گرمایس (داکثر ) ترکیبی از (داکثر دما و (داکثر رطو

نسبی ماهانه ب می باشد که فقط اهار ماه از سا) ) از آذر تا اسفند ماه ب وضرعیت  

سبر و آسایس برقرار است ا دو ماه از سا) ) فروردین و آبان ماه ب وضعیت زرد و 

شس ماه از سا) ) اردیبهشت تا  مهر ماه ب وضعیت قرمر (اکم است و در مجموع 

  .باشدر ا وضعیت نارنجی (اکم میداکثدر کل سا) نیر از نظر شاخص گرمایس (

این بدان معناست که از نظر دمایی ا بهترین شرایط برای برنامه های نظرامی در  

هایی است که وضعیت سبر (اکم است ) آذر تا اسفند ماه ب . ارا که  زمان ل،، ا ماه

 هرری  گونرره محرردودیت دمررایی برررای نیروهررا و ادوات نظررامی جهررت اجرررای      

تمرینات نظامی وجود ندارد ولری در زمران جنرگ و بحرران ا شررایط      رزمایس ها و 

مساعد دمایی بیشتر به نفع نیروهای دشمن و اشغال ران اسرت ترا نیروهرای خرودی .     

 توضی، اینکه نیروهای غیر برومی وقتری وارد منطقره ای برا شررایط دمرایی متفراوت        
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بره تجهیررات    می شوند ا در لورت مساعد برودن محریط از نظرر آب و هروا ا نیراز     

کمتری جهت اجرای عم،یات در آن منطقه دارنرد و ایرن خرود امتیرازی مثبرت بررای       

نیروهای دشمن است که نااارند تجهیرات خود را از نقاط دوردسرت تهیره نماینرد .    

بعدوه اینکه نیروهای نظامی آنان نیر در انین شرایطی قاب،یت تحرك و جابجایی الزا 

این ادعا می توان به (م،ره ی نظرامی آمریکرا بره کشرور       را دارا می باشند در مصداق

را مثا) زد که بدون شك از عوامل ال،ی انتشراب ایرن    1311عراق در اسفند ماه سا) 

ماه ا شرایط مساعد دمایی در کنار کاهس محردودیت دیرد ناشری از ابرنراکی آسرمان      

کمری اخرتدف   در این ماه نا(یۀ بوشهر و برا   جهت عم،یات و پشتیبانی هوایی است .

   خ،یج فارس مساعدترین آب و هوا را برای انجاا عم،یات نظامی دارد.

طی ماههای فروردین تا آبران مراه در منطقره ی مرورد مطالعره ا وضرعیت       

نارنجی تا قرمر (اکم است که شررایط دمرایی بسریار نامسراعدی جهرت اجررای       

یشتر برنامه هرای  عم،یات و برنامه های نظامی بوده به طوری که در زمان ل،، ا ب

نظامی به تعویق می افتد یا در لورت اجررا ا بسریار کوتراه مردت و در سراعات      

خالی ) ساعات اولیه ی لب، و شر، ب برگررار مری گرردد . در زمران جنرگ و       

بحران ا این شرایط بیس از آنکه برای نیروهای خودی محدود کننده باشد ا بررای  

ارکات و پشتیبانی از جنگ هرینه های نیروهای دشمن و مهاجمی که برای تهیه تد

د ا مشکل ساز خواهد بود . بعدوه اینکه نیروها و افرراد  نشومی گراف را متحمل 

نظامی کارایی الزا را نداشته و (تی بدون تحرك و فعالیت نیر ا(ساس نرارا(تی  

کرده و در لورت فعالیت شدید ا داار گرمازدگی و عواق، ناشی از آن خواهند 

تح،یل توان نیروها ا شیوع انواع بیماری ها ا ضعیف شدن رو(یره ی   شد و باعث

آنان و (تی در نهایت ناکاا ماندن مأموریت آنران خواهرد شرد . در ایرن شررایط      
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نیروهای بومی و خودی که سالهای سا) با انین مششصات دمایی دست و پنجره  

قرهای پشتیبانی نرا کرده اند ا به دالیل متعدد از جم،ه نردیکی محل عم،یات به م

و در نتیجه تهیه ی را(ت و به موقع تدارکات مشصوص مناطق گرا می توانند بر 

 این محدودیت های دمایی غ،به کرده و شرایط را به نفع خود رقم برنند .

به جرأت می توان گفت که در آب و هوایی که در محردوده ی آسرایس و   

در دست جنا(ی اسرت کره از   بدون محدودیت قرار دارد ا ابتکار عمل و پیروزی 

توانایی ا مهارت و تجهیرات عم،یاتی و تاکتیکی برتری برخوردار اسرت . ولری از   

   آنجا که وضعیت ک،ی دمایی و رطوبتی منطقه ی مورد مطالعه در بیشتر ایراا سرا)   

) فصو) بهار و تابستان ب ا خرارج از شررایط آسرایس قررار دارد ا پر  بره نفرع        

د به شرط آنکه شناخت خوبی نسربت بره محریط داشرته     نیروهای خودی می باش

باشیم و در برنامه ریری و طرا(ی عم،یات هرا بره نحرو ا(سرن از ایرن شرناخت       

استفاده گردد . هر اند که از نظر امکانات و تجهیرات نظامی در موضع پایین تری 

ا باشیم ؛ زیرا انرژی محیط گرا می تواند توان تاکتیکی ا تجهیراتری و سرازمان رز  

جنا  مقابل را به االس کشیده و زمین گیرر نمایرد .  بره نظرر مری رسرد کره در        

 لورت برنامه ریری دشمن برای تهاجم به کشور و بره تبرع آن (م،ره بره اسرتان     

) انانچه تجربه ی تهاجم آمریکا به کشور همجوار ما عراق نشان می دهرد ب  از   

را که وضعیت آسرایس (راکم   های  نظر زمانی ا با لحاظ نمودن دی ر شرایط ا ماه

 است ) آبان تا فروردین ماه ب را در برنامه ی خود قرار دهند .  
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 پیشنهادات : 

لحاظ نمرودن شررایط گرمایشری محریط در طرا(ری و تصرمیم گیرری        -1

 فرماندهان و انتشاب راه کارهای مناس، با شرایط دمایی محیط .

ر پرهیرر نمروده و از   با جن  پ،ی اسرت در شرایط گرمایس از لباس های -2

 استفاده شود .  لباسهای با جن  پنبه

 از زمین و سایبان های طبیعی و مصنوعی استفاده شود . -3

در (د امکان از وسایل و تجهیرات غیر ضروری همراه نیروهای پیراده کاسرته   -4

 اون (مل کوله پشتی و تجهیرات سن ین دمای بدن را افرایس می دهد. شود .

 تهویرۀ  ا(داث گردد تا جریران  و به روشی درها ا روبه بادسن رها و اا-5

 هوا در آنها امکان پذیر باشد .

 با نوشیدن آب سرد ا دمای بدن را هراند به لورت موقت ا پایین آورد.-6

ساعات ن هبانی در هوای گرا و در معرض تابس مستقیم آفتاب کراهس و   -2

  هبانی به (د کفایت باشد.ساعات استرا(ت در محیط خنك پ  از مأموریت یا ن

جهت انجاا تحرکات ا فعالیرت هرای شردید و     مناس،انتشاب ساعات -1

 آفتاب باشد. گرما و تابسعم،یات ؛ مثل ساعات اولیه ی لب، یا ش، که بدور از 
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 منابع و مآخذ :
 یرررراری ا بسرررراط زاده کرنرررردی ا مانرررردانا ا تجریرررره و تح،یررررل زیسررررت اق،رررریم فصرررر،ی اسررررتان اهارمحررررا) و بشت  -1

 تهران. ب1313)ا  سازمان جغرافیایی نیروهای مس،،  66نشریه ی ع،می سپهر ا دوره ی هفدهم ا شماره 

 22ا مقدمه ای بر اق،یم شناسی نظامی و مهندسی رزا ا فص،نامه ی ع،وا نظامیا سا) هفتم ا شماره  ب1313)پاینده ا نصراله ا-2

 .فهانالا دانشکده ی افسری ) ع،وا پایه ی نظامی ب 

ا دانشرکده ی افسرری )    22ا اثر دمای محیط بر رزا ا فص،نامه ی ع،وا نظامی ا سا) هفتم ا شماره ب1313)پاینده ا نصراله ا -3

 .الفهان  ع،وا پایه ی نظامی ب

 ا پهنررره بنررردی دمرررای مررر ثر در سرررط، کشرررور برررا تأکیرررد برررر جغرافیرررای نظرررامی ا  ب1314)پاینرررده ا نصرررراله ا -4

 .الفهان  اانش اه الفهانرساله ی دکتری ا د 

ا محاسبه ی دمای م ثر با طرا(ی نرا افرار سدمت ا فص،نامه ی پژوهشهای  جغرافیایی ا سا) سی  ب1315)پاینده ا نصراله ا-5

 .تهران اادانش اه تهران 52و هشتم ا شماره 

ه ی ع،وا نظامی ا سا) نهم ا شرماره ی  ا مد(ظات فیریولوژیك و روانشناختی توان رزا ا فص،نام ب1316)پاینده ا نصراله ا -6

 .الفهانا مجتمع دانش اهی امیرالم منین ) ع ب  31

روزهای گرمایس و سرمایس در ایران ا فص،نامه ی تحقیقات جغرافیرایی ا  –ا تح،یل سه بعدی درجه ب1321)خ،ی،ی ا ع،ی ا-2

 .مشهد اا دانش اه فردوسی مشهد 55و  54شماره پیاپی 

 .تهران اا آسایس بوسی،ه ی معماری همساز با اق،یم ا ااپ او) ا  دانش اه شهید بهشتی ب1362)ا رازجویان ا محمود-1

 .تهران اا آسایس بوسی،ه ی معماری همساز با اق،یم ا ااپ او) ا  دانش اه شهید بهشتی  ب1321)رازجویان ا محمود ا-8

 . تهران اسازمان جغرافیایی نیروهای مس،،  ا ج،د سوا ا مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایرانا ب1310)لفوی ا سید یحیی ا-10

رطوبرت ب ا مجموعره مقراالت هشرتمین      –دمرا   –ا تأثیر اق،یم در معماری فوالدشهر ) تشعشع   ب1323)غیور ا (سنع،ی ا-11

 .الفهان ادانش اه الفهان کن ره جغرافیدانان ایران ا ج،د او) ا

 اا جغرافیای استان بوشهر ا شرکت ااپ و نشر کتراب هرای درسری ایرران     ب1313) اکرامتی ا مس،م و کنین ا عبدالحسین -12

 . تهران

ا بررسی اق،یمی پدیده ی شرجی در سوا(ل و منراطق جنروب کشرور ا نشرریه ی انجمرن       ب1360)کاویانی ا محمدرضا ا -13

 .تهران اجغرافیدانان کشور ا دانش اه تهران

 .تهران اا مبانی آب و هواشناسی ا ااپ او) ا انتشارات سمت ب1321)،و) ا کاویانی ا محمدرضا و ع،یجانی ا به-14

ا بررسی و تهیه ی نقشه ی زیست اق،یم انسانی ایران ا   فص،نامه ی تحقیقات جغرافیرایی ا    ب1322)کاویانی ا محمدرضا ا-15

 .  مشهد اا دانش اه فردوسی مشهد 21شماره پیاپی 

 .مشهدا ولوژی جغرافیایی ایران ا ج،د او) ا جهاد دانش اهی مشهدا پاتب1311)هوش ور ا زردشت ا -16
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