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 چکیده

 تانش  باه  محققان اخیر، های سال در. دهد قرار تأثیر تحت را افراد سالمت تواند می مکانی هر در جوّی شرایط

 اقلیمای  زیسات  شرایط شناخت هدف با پژوهش این. اند کرده توجه ها بیماری برخیِ تشدید در آن اثر و حرارتی

 بار  عاالوه . شاد  انجاام  شاهر  ایان  در عروقای  -قلبای  بیماران پذیرش میزان با آن ارتباط بررسی و کرمانشاه

 آمااری  دورة طای  علای  امام بیمارستان از روزانه صورت به عروقی -قلبی بیماران پذیرش آمار جوّی، متغیرهای

 باه  کرمانشااه  اقلیمای  زیست شرایط شاخص، چندین اساس بر نخست،. شد تهیه 10/2/1394 تا 1/7/1388

 - قلبای  بیمااران  مراجعاات  میزان با اقلیمی زیست شرایط از یک هر ارتباط سپس،. شد شناسایی روزانه صورت

 و Tek های شاخص اساس بر داد، نشان نتایص .شد بررسی گوناگون، های آزمون از استفاده با کرمانشاه، عروقی

TE، هاای  پاذیرش  افازایش  باا  سرد و گرم بسیار شرایط میان درصد 95 اطمینان سطح در داری معنی ارتباط 

 شارایط  نیاز  PET و PMV هاای  شااخص  اساس بر. دارد وجود کرمانشاه در عروقی -  قلبی بیماران بیمارستانی

 اغل  نتایص کلی، طور به. است مؤثر عروقی -قلبی بیماران پذیرش در شرایط، دیگر از بیش سرد، اقلیمی زیست

 افازایش  باا  مساتقیمی  ارتبااط ( شرجی و گرم یا سرد بسیار) اقلیمی حاد شرایط که است آن گویای ها شاخص

 .دارد کرمانشاه در عروقی -قلبی بیماری

 .کرمانشاه شناسی، اقلیم زیست حرارتی، تنش عروقی، - قلبی بیماری ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

 تغییراتـی  چنـین  .اسـت  کـرده  ایجاد اقلیمی و جوّی شرایط در هایی دگرگونی شهرها توسع  و پیشرفت اخیر، های سال در

 بـر  اقلیم اهمیت. است داده قرار تأثیر تحت شهرها، در ویژه به را، افراد بهداشت و سالمت میزان و طبیعی محیط پایداری

 از ناشـی  های بحران برابر در سالمت از حفاظت سال را 2008 سال جهانی بهداشت سازمان که شده باعث انسان سالمت

 و انسـانی  هـای  فعالیت در جوّی شرایط و اقلیم شک، بدون(. 1392 همکاران، و باعقیده) کند معرفی هوایی و آب تغییرات

 دمای و است گراد سانتی درج  37 عادی حالت در انسان بدن دمای. است تأثیرگذار ها  انسان سالمت و بهداشت همچنین

 در و کنـد  مـی  حـرارت  جذب به شرو  گیرد، قرار پوست سطح از تر گرم محیطی در بدن اگر. است کمتر آن پوستِ سطح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: b.mohammadi@uok.ac.ir  :09188775160نویسندۀ مسئول  
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 شـدن  خنک میزان در و تبخیر ظرفیت بر هوا رطوبت دما، بر عالوه. دهد می دست از را خود حرارت تدریج به سردتر محیط

 انسـان  در تأثیری تقریباً هوا رطوبت میزان گراد سانتی درج  25 تا 20 دمای در. گذارد می اثر تعر  و تبخیر طریق از بدن

 بـر  هوا رطوبت تأثیر گراد سانتی درج  25 از بیش دمای در. شود نمی احساس عمالً درصد 85 تا 30 نسبی رطوبت و ندارد

 کنـد،  مـی  جلـوگیری  پوست روی بر تعر  و تبخیر از اینکه دلی  به مرطوب، و گرم هوای. یابد می افزایش تدریج به انسان

 کسـمایی، ) کنـد  مـی  ایجـاد  تنفسی مخاط برای مشکالتی را نیز خشک هوای دیگر، سوی از. شود می عصبی تنش باعث

1392.) 

 قـرار  اقلیمـی  شرایط تأثیر تحت انسان روحی و جسمی آسایش و زندگی روزمرۀ های فعالیت گفت توان می بنابراین،

 دما که هنگامی اما. شود می کمتر ها خودکشی و ومیرها، مرگ ها، پذیرش میزان حرارتی آسایش زمان در که جایی تا دارد؛

 مـثالً، . گـذارد  مـی  اثـر  1عروقی -قلبی و تنفسی بیماری و منفی احساسات و اعصاب بر رود، می فراتر خود ای آستانه حد از

 و ثنـایی ) یابـد  افـزایش  برابـر  دو تنفسـی  ومیرهـای  مـرگ  میـزان  که شد موجب تهران در 1392 سال گرمای موج بروز

 -قلبی بیماری استرس، میزان بگیرد، فاصله انسان آسایشی اقلیم زیست محدودۀ از دما اگر مکان هر در(. 1394 همکاران،

 از دمـا  اگـر  ،(1393) همکـاران  و میوانه پژوهش اساس بر(. 2010 ،گورابی رمضانی) یابد می افزایش ومیر مرگ و عروقی،

. یافـت  خواهـد  افزایش ومیرها مرگ میزان تغییرات این با متناسب شود، خارج گراد سانتی درج  25 ـ18  مطلوب محدودۀ

 های بیماری جمله از ها بیماری بروز در مؤثر پارامترهای ترین مهم از جوّی، شرایط و اقلیم ویژه به محیطی، عوام  بنابراین،

روزانـه   ومیرهای مرگ در توجهی درخور تأثیردما  ناگهانی کاهش یا افزایش اقلیمی، عناصر میان در هستند عروقی -قلبی

 در 2کرونری عرو  بیماری فصلی تغییرات مطالع  با ،(1995) همکاران و داگالس مثالً،(. 1994و همکاران،  کانستدارد )

 بهـار  فصـ   واقـا،  در. اسـت  بوده پاییز و بهار فص  در کرونری عرو  بیماری  پذیرش بیشترین که دادند نشان اسکاتلند،

 سرد شرایط به تابستان گرم شرایط گذار نیز پاییز فص  و است تابستان گرم شرایط به زمستانی سرد شرایط از گذار فص ِ

 سـرد  بسیار) دمایی حاد شرایط حال، این با. است ناگهانی و شدید فص  دو این در دمایی تغییرات بنابراین،. است زمستان

 - قلبـی  ومیر مرگ و 3قلبی نارسایی مانند هایی بیماری بیمارستانی پذیرش میزان افزایش با مستقیمی ارتباط( گرم بسیار یا

 دالیـ   تـرین  مهم از یکی زمستان سرد هوای ،(2002) همکاران و استوارت تحقیق اساس بر مثالً،. دارد تنفسی و عروقی

 بـیش  درصد 6 ها   بیماری این بیمارستانی پذیرش فوریه و ژانویه در که طوری به است؛ اسکاتلند در قلبی نارسایی افزایش

 .است شده گزارش نرمال حد از کمتر درصد 7/7 ژوئیه ماه در و نرمال حد از

 -قلبـی  ومیرهـای  مـرگ  بـر ( سـرد  بسیار) پایین دماهای که شد مشخص نیز( 2002)  همکاران وبراگا  پژوهش در

 بر 4میوکارد انفارکتوس بیماری دیگر، طرف از. است داشته مستقیمی تأثیر متحده ایاالت شهر دوازده در تنفسی و عروقی

 الگنن) دارد وجود بیماری این تشدید امکان نیز سرد شرایط در حال، این با. شود می تشدید( گرم بسیار) باالتر دماهای اثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cardiovascular 

2. Coronary artery 

3. Heart failure 

4. Myocardial infraction 
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 همکـاران،  و آبریننـی ) شـود  مـی  تشـدید  سـرد  هـوای  و زمستان فص  در نیز 1صدری آنژین بیماری(. 2008 همکاران، و

 بسـیار  هم سرد بسیار شرایط در هم (2013 همکاران، و ویلسون) دما شدید و ناگهانی تغییرات بر عالوه بنابراین،(. 2011

طـول   افزایش. (2010 همکاران، و بینتن) دهد می نشان را داری معنی افزایش ها بیماری از برخی بیمارستانی پذیرش گرم

 و سـیز  تحقیق اساس بر همچنین،(. 2002 الچوسکی،روزانه دارد ) ومیر مرگ میزان در توجهی درخور تأثیر یزگرما ن دورۀ

 4 افـزایش  باعث تواند می دما گرادِ سانتی درج  یک هر افزایش گراد، سانتی درج  25 دمای از باالتر در ،(2000) همکاران

 بیماران پذیرش افزایش بر باال دماهای و گرما امواج تأثیر. شود اسپانیا در 2قلبی ایسکمیک ومیرهای مرگ میزان درصدی

 بارنـت . اسـت  شـده  تأییـد ( 2014 همکـاران،  و زاکـرایس ) آلمـان  و( 2014 همکاران، و وب) استرالیا در قلبی ایسکمیک

کـه   داد نشـان  امریکـا  متحـدۀ  یـاالت شهر ا 107سالمندان  عروقی - یقلب ومیرهای مرگ بر دمااثر  مطالع  با نیز( 2007)

 خواهد شد. عروقی -یقلب ومیرهای مرگ درصدی 4/7 یشدما باعث افزا  درج 10 یناگهان یشافزا

 هـای  بیمـاری  گرمسـیری،  مناطق در که طوری به دارد؛ تأثیر ها بیماری برخی تشدید در نیز سرما و گرما دورۀ طول

 همکـاران  و روکـالو (. 2004 همکـاران،  و بارنـت ) است داده نشان را داری معنی افزایش سرد های دوره طول در کرونری

 با البته و زمستان فص  در ومیرها مرگ بیشترین که رسیدند نتیجه این به استکهلم ومیر مرگ بر دما اثر مطالع  با( 2008)

 مطالعـات  از برخـی  موضو  نیز ها انسان سالمتی بر اقلیمی متغیرهای زمان هم تأثیر. دهد می رخ ای هفته یک زمانی تأخیر

 هوای اما ندارد، قلبی سکت  در چندانی اثر هوا فشار تغییرات که دادند نشان پژوهشی، در ،(2006) همکاران و اوشاج. است

 و راولجن پژوهش اساس بر. شود می بیماری این بیمارستانی های پذیرش دار معنی افزایش باعث کم نسبی رطوبت و سرد

 بوده مؤثر اسلوونی در 3کرونری سندرم بیماری افزایش در کم رطوبت و سرد هوای که شد مشخص نیز( 2014) همکاران

 و ،(2014) همکـاران  و جـی  ،(2014) همکـاران  و النگـن  ،(2014) همکـاران  و بریتنـر  مانند دیگری، تحقیقات در. است

 عروقـی،  - قلبـی  هـای  بیمـاری  تشدید بر دما تنش و ناگهانی کاهش و افزایش نقش به ،(2013همکاران ) و راجر  لکم

 سـکت   تشـدید  در زمسـتان  سرد هوای که اند آن بر( 2015) همکاران و ریورو. است شده اشاره ومیر مرگ و مغزی، عرو 

 بـارانی  هـای  مـاه  در بیمارستانی های پذیرش کمترین که شد مشخص ها، آن پژوهش اساس بر است؛ مؤثر هاوانا در قلبی

 میـزان  در را روز طـول  و آفتـابی،  سـاعات  دما، بین ارتباط( 1383) همکاران و دستجردی خوشحال. است تابستان فص 

 کـه  داد نشـان  پـژوهش  ایـن  نتـایج . کردنـد  بررسـی  واریانس آنالیز روش از استفاده با اصفهان در دارویی های خودکشی

 هـای  مـاه ) حرارتـی  آسـایش  دارای های ماه در آن کمترین و( تیر ماه) سال زمان ترین گرم در ها خودکشی تعداد بیشترین

 شـیراز،  ماننـد  ایـران،  شـهرهای  از برخـی  در که اند آن بر( 1387) هریس مجنونی و السادات ناظم. است( مهر و فروردین

 از بـیش  مـرداد  و تیـر  هـای  مـاه  در عضـالت  حرارتی انقباض و زدگی، آفتاب گرمازدگی، وقو  خطر بندرعباس، و بیرجند،

 اسـتان  در اهـر  شـهر  در را قلبـی  سـکت   بـا  هوا دمای میان ارتباط( 1388) همکاران و بخش جهان. است دیگر های زمان

 در قلبـی  سـکت   از ناشـی  ومیـر  مـرگ  و پایین دماهای که داد نشان ها آن پژوهش نتایج. کردند بررسی شرقی آذربایجان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Angina pectoris 

2. Iischemic Heart Disease (IHD) 

3. Coronary syndrome 

http://jech.bmj.com/search?author1=Adrian+G+Barnett&sortspec=date&submit=Submit
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 شـرایط  بـا  هـا  بیماری از بسیاری که دریافت توان می پیشین مطالعات مرور با .دارند هم با داری معنی رابط  اهر شهرستان

 های بیماری جوّی، شرایط از برخی رخداد زمان در واقا، در دیگر، عبارت به یا. اند مرتبط مکان هر بر حاکم اقلیمی و جوّی

 بیمارسـتانی  هـای  پـذیرش  میزان زمین  در کرمانشاه اقلیمی زیست شرایط از آگاهی با پژوهش این. شود می تشدید خاصی

 طـول  محدودۀ در مربا، کیلومتر 24640 مساحت با کرمانشاه، استان .است شده انجام کرمانشاه در عروقی - قلبی بیماران

 37 درجـه،  33 جغرافیـایی  عـرض  و شـرقی  ثانیـ   58 و دقیقه، 1 درجه، 48 تا ثانیه 39 و دقیقه، 20 درجه، 45 جغرافیایی

 تنهـا  علـی  امـام  بیمارسـتان  اسـتان،  سـطح  در. است شده واقا شمالی ثانی  8 و دقیقه، 17 درجه، 35 تا ثانیه 8 و دقیقه،

. شـد  انتخاب مطالعه مورد به عنوان منطق  کرمانشاه بنابراین،. است استان در عروقی - قلبی بیماران تخصصی بیمارستان

 شـرایط  ارتبـاط . شـد  شناسـایی  متعـددی  هـای  شـاخص  از اسـتفاده  بـا  کرمانشـاه  اقلیمی زیست شرایط حاضر پژوهش در

 در عروقی -قلبی بیماران پذیرش میزان با  جداگانه صورت به ها شاخص این از یک هر وسیل  به برآوردشده اقلیمی زیست

 (.1 شک ) شد بررسی کرمانشاه

 

 

 کرمانشاه جغرافیایی موقعیت .1 شکل

 

 ها روش و مواد

 عروقـی  -قلبـی  بیمـاران  پـذیرش  میـزان  با آن ارتباط و اقلیمی زیست شرایط ارزیابی برای داده نو  دو از پژوهش این در

 بیمـاران  پـذیرش  آمـار  و کرمانشـاه  همدید ایستگاه جوّی متغیرهای از ای مجموعه دیگر، عبارت به. شد استفاده کرمانشاه

 دمـا  متوسـط  شـام   جوّی متغیرهای از. شدند انتخاب تحلی  و تجزیه برای کرمانشاه علی امام بیمارستان عروقی -قلبی

 زاویـ   یـا  ارتفـا   ،(مربـا  متر بر وات) خورشید کلی تابش ،(درصد) نسبی نم ،(ثانیه بر متر) باد سرعت ،(گراد سانتی درج )

 آمار همچنین و( هکتوپاسکال) آب بخار فشار ،(اکتا) ابرناکی ،(گراد سانتی درج ) شبنم نقط  دمای و( درجه) خورشید تابش

 در کرمانشـاه  ایسـتگاه  جـوّی  متغیرهای به مربوط آمار اگرچه. شد استفاده نیز عروقی -قلبی بیماران روزان  پذیرش تعداد

 روز از ـ مشترکی دورۀ عروقی، -قلبی بیماران پذیرش به مربوط اطالعات فقدانِ دلی  به بود، اختیار در مدت طوالنی دورۀ
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 و اقلیمـی  متغیرهای از داده پایگاه دو بنابراین،. شد انتخاب ها آن بین ارتباط بررسی برای ـ10/2/1394 روز تا 1/7/1388

 .شد تهیه جداگانه صورت به کرمانشاه عروقی - قلبی بیماران پذیرش به مربوط آمار

 ایـن  در. شـد  شناسـایی  روزانـه  صـورت  بـه  کرمانشـاه  اقلیمی زیست شرایط اقلیمی، متغیرهای دادۀ پایگاه اساس بر

 هـای  شـاخص . شـد  اسـتفاده  کرمانشـاه  اقلیمـی  زیسـت  شـرایط  تعیـین  بـرای  2بیوکلیمـا  و 1ریمن افزار نرم دو از پژوهش

 بـر  عـالوه . شـد  محاسبه ریمن افزار نرم اساس بر 4شده بینی پیش رأی میانگین و 3فیزیولوژیک معادل دمای اقلیمی زیست

 اساس بر یادشده های شاخص. شدند محاسبه بیوکلیما افزار نرم طریق از نیز 6مؤثر دمای و 5معادل دمای های شاخص این،

 محاسب  فیزیولوژیک، های واکنش اعمال سبب به که است شایان ذکر. اند محاسبه قاب  دستی صورت به جوّی متغیرهای

 در مرتبط افزارهای نرم از اقلیمی زیست های شاخص اغلب برآورد در بنابراین،. است مشک  و پیچیده ها شاخص این دستی

 همـ  . شـد  داده دخالـت  جـوّی  متغیـر  دو از بـیش  یـا  دو اغلـب  هـا  شاخص از یک هر محاسب  در. شد  استفاده زمینه این

 اقلیمی زیست شرایط شاخص، هر های آستانه اساس بر سپس،. شدند برآورد روزانه صورت به روابط از استفاده با ها شاخص

 صـورت  بـه  اقلیمـی  زیست شرایط از یک هر و عروقی -قلبی بیماران پذیرش بین ارتباط سرانجام،. آمد دست به کرمانشاه

 در( 10شـفه  و ،9هـاول  -جیمز تعقیبی های آزمون ،8متغیره تک واریانس ،7لوین آزمون) آماری های آزمون طریق از جداگانه

 .شد بررسی SPSS افزار نرم

 

 معادل دمای شاخص

 در. کنـد  مـی  ارزیـابی  را انسان ارگانیسم بر متغیر دو این زمان هم ارتباط و بخار فشار و حرارت درج  اثرهای شاخص این

 بـه  شـاخص  این. باشد شده متراکم دما آن در آب بخار هم  که( هوا ثابت فشار در) است حرارتی درج  شاخص این واقا،

 :(2016 همکاران، و لوچیس) شود می محاسبه 1 رابط  صورت

(1) etTek 5.1 

 مقادیر 1 جدول. است هکتوپاسکال حسب بر آب بخار فشار نیز e و گراد سانتی حسب بر حرارت درج  t ،1 رابط  در

 .دهد می نشان شده گرفته درنظر معادل دمای شاخص برای که را ای آستانه

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. RayMan 

2. BioKlima 

3. Physiological Equivalent Temperature (PET) 

4. Predicted Mean Vote (PMV) 

5. Equivalent Temperature (Tek) 

6. Effective Temperature (ET) 

7. Levene 

8. Univariate analysis of variance 

9. Games-Howell 

10. Scheffe 
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 معادل دمای شاخص حرارتی احساس آستانة. 1 جدول

 (گراد سانتی درج  حسب بر) شاخص مقادیر حرارتی احساس

 18 زیر سرد

 24 تا 18 خنک

 32 تا 24 خنک کمی

 44 تا 32 آسایش

 56 تا 44 شرجی کمی

 56 باالی شرجی

 

 مؤثر دمای شاخص

 قـرار  سـایه  در انسان که شرایطی در را نسبی رطوبت و باد، سرعت هوا، دمای متغیرهای مشترک اثر مؤثر دمای شاخص

 محاسـبه  2 رابط  از مؤثر دمای شاخص باشد، ثانیه بر متر 2 با مساوی و کمتر باد سرعت اگر. کند می ارزیابی باشد گرفته

 (:1998 مکوکا،) شود می

(2) )01.01)(10(4.0 fttTE  
 :شود می محاسبه 3 رابط  با مؤثر دمای شاخص باشد، ثانیه بر متر دو از بیش باد سرعت که شرایطی در همچنین،

(3) 
  

)01.01(29.0
)4.176.1/(10014.068.0

)37(37

75.0
ft

vf

t
TE 






 
 حسـب  بـر  بـاد  سرعت  vو درصد، حسب بر نسبی رطوبت f گراد، سانتی درج  حسب بر حرارت درج  t ،3 رابط  در

 .دهد می نشان شده گرفته درنظر مؤثر دمای شاخص برای که را ای آستانه مقادیر 2 جدول. است ثانیه بر متر

 

 مؤثر دمای شاخص حرارتی احساس آستانة. 2 جدول

 (گراد سانتی درج  حسب بر) شاخص مقادیر حرارتی احساس

 1 زیر سرد بسیار

 9 تا 1 سرد

 17 تا 9 خنک

 21 تا 17 مطبو 

 23 تا 21 آسایش

 27 تا 23 گرم

 27 باالی داغ
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   شده بینی پیش رأی میانگین شاخص

 شـده  آوری جما های داده اساس بر که است حرارتی آسایش تشخیص زمین  در شده شناخته های مدل از یکی شاخص این

 شـرایط  ارزیابی در توان می شاخص این از. است شده تعری  ـ اند بوده کنترل تحت آن اقلیمی متغیرهای که ـ اتا  یک در

 شـاخص،  ایـن  بـرآورد  در. است شده مشتق Fanger's حرارتی تعادل معادل  از شاخص این. کرد استفاده حرارتی آسایش

 های رابطه از شاخص این برآورد در. گیرد می قرار نظر مد نیز انسان پوشش و ها فعالیت سطح اقلیمی، متغیرهای بر عالوه

 (:2011 نیکولوپولو،) شود می استفاده 5 و 4

(4) ]))[(28.0303.0( 036.0

recrecc

M ECEHWMePMV  

 

swask EPtE   )3373256(1005.3 3

 
)15.58(42.0])(99.65733[1005.3 3   WMPWME ac 

)34(0014.0 TaMCrec  

)5867(1072.1 5

arec PME  

 
 :شود می محاسبه 5 رابط  صورت به H 4 رابط  در

(5) 
cl

cl
skcl

I

t
tKH 

 
recC :حسب بر تعر  همرفتی حرارتی تبادل W/m2؛ 

recE :حسب بر تعر  تبخیر حرارتی تبادل W/m2؛ 

swE :حسب بر تعر  تبخیری حرارتی تلفات W/m2؛ 

cE :حسب بر( حرارتی آسایش زمان در) پوست سطح در تبخیری حرارت تبادل W/m2؛ 

clI :حسب بر بدن تمام برای متوسط طور به لباس پوشش عایق W/m2؛ 

M :حسب بر بدن ساز و سوخت نرخ W/m2؛ 

clt :گراد؛ سانتی درج  حسب بر لباس سطح دمای 

skt :گراد؛سانتی درج  حسب بر متوسط دمای 

W :حسب بر مؤثر مکانیکی نیروی W/m2؛ 

e :حسب بر تبخیری حرارت تبادل W/m2؛ 

H :حسب بر تابش و هدایت، همرفت، صورت به خشک حرارت تلفات W/m2؛ 

aP :پاسکال؛ حسب بر هوا جزئی بخار فشار 

Ta :گراد سانتی درج  حسب بر هوا دمای. 

 .دهد می نشان را شاخص این حرارتی های آستانه 3 جدول
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 شده بینی پیش رأی میانگین شاخص اساس بر انسان حرارتی های آستانه. 3 جدول

 شاخص مقادیر حرارتی احساس

 -5/3 از کمتر سرد بسیار

 -5/3 تا -5/2 سرد

 -5/2 تا -5/1 خنک

 -5/1 تا -5/0 خنک کمی

 -5/0 تا 5/0 آسایش

 5/0 تا 5/1 گرم کمی

 5/1 تا 5/2 گرم

 5/3 تا 5/2 گرم بسیار

 5/3 از بیشتر داغ

 

 فیزیولوژیک معادل دمای شاخص

 ریـزی  برنامـه  توریسـم،  وهواشناسیآب مطالعات در آن از که دارد وجود فیزیولوژیک -دما شاخص زیادی تعداد اکنون هم

 فیزیولوژیـک  معـادل  دمای ها شاخص این ترین مهم از یکی. شود  می استفاده آن نظایر و محیطی، زیست پزشکی، شهری،

 انـرژی  بـیالن  آن در کـه  اسـت  دمـایی  فیزیولوژیک معادل دمای. دارد قرار محققان توجه مورد گسترده طور به که است

 ایـن . اسـت  آزاد فضـاهای  واقعـی  شرایط تحت تعریق میزان و پوست دمای معادل سرپوشیده فضای شرایط برای انسان

 و منـزل  تجـارب  با را آزاد فضاهای در پیچیده حرارتی شرایط ترکیبی اثرهای تا سازد می قادر را گوناگون کاربران شاخص

. کـرد  اسـتفاده  سال طی در و ها اقلیم هم  در توان می شاخص این از این، بر عالوه. کنند مقایسه کار و کسب های مکان

 شـاخص  ایـن  در مناسـب  شک  به یک هر ـ باد سرعت و رطوبت، دما، شام  ـ بدن انرژی بیالن بر مؤثر جوّی متغیرهای

 لحـاظ  خـوبی  به شاخص این در نیز داخلی حرارت تولید و حرارت انتقال برابر در لباس مقاومت همچنین،. اند شده منعکس

 ویـژه  بـه  شـاخص،  ایـن  مبنای بر ریزی برنامه و مقایسه بنابراین،. است گراد سانتی درج  مبنای بر شاخص این است. شده

 انـرژی  بـیالن  آن در کـه  دمـایی  صـورت  بـه  توان می را شاخص این(. 4 جدول) است تر آسان شهری، ریزان برنامه برای

 معـادل  دمـای  شـاخص  رو، ایـن  از. کـرد  ارزیـابی  بـوده  تعریـق  میزان با تعادل حالت در منزل درون شرایط برای انسانی

 سرپوشـیده  فضـاهای  تجـارب  بـا  را آزاد فضـاهای  حرارتـی  شرایط مرکب اثرهای تا سازد می قادر را کاربران فیزیولوژیک

 RayMan میـان  این در. است شده طراحی گوناگونی افزارهای نرم فیزیولوژیک معادل دمای محاسب  برای. کنند مقایسه

 (:2013 همکاران، و گومز)رود می شمار به ها آن ترین مناسب از یکی
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 (گراد سانتی درجة) فیزیولوژیک معادل دمای اساس بر حرارتی حساسیت مقیاس. 4 جدول

 (گراد سانتی درج  حسب بر) شاخص مقادیر حرارتی احساس

 4 از کمتر سرد خیلی

 4-8 سرد

 8-13 خنک

 13-18 خنک کمی

 18-23 راحت

 23-29 گرم کمی

 29-35 گرم

 35-41 گرم خیلی

 

 لوین آنالیز آزمون

 اسـاس  بـر  سپس،. شد تعری  ها نمونه واریانس برابرنبودنِ و برابربودن ترتیب به یک فرض و صفر فرض پژوهش این در

 هـا  نمونـه  همگنی بررسی به که است ناپارامتریک آزمونی لوین آزمون. شد آزمون ها نمونه واریانس همگنی لوین، آزمون

 ایـن  بـرای . اسـت  تـر  مقـاوم  نرمال حد از ها داده انحراف برابر در ها، آزمون دیگر به نسبت آزمون، این واقا، در. پردازد می

 وارد عروقـی  -قلبی بیماران پذیرش مجمو  و اقلیمی زیست های شاخص از یک هر شدۀ کدبندی های داده نخست آزمون،

. شـد  رد یا تأیید صفر فرض ،sig مقدار به توجه با لوین، آزمون اجرای از بعد. (1997 لووی، و کیس) شد SPSS افزار نرم

 .شود می تأیید درصد 95 اطمینان سطح در یک فرض و شود می رد صفر فرض باشد 05/0 از کمتر p-value که هنگامی

 

 متغیره تک واریانس آزمون

 واریـانس  آزمـون  از اقلیمـی  زیسـت  شـرایط  از یـک  هر در کرمانشاه عروقی -قلبی بیماران پذیرش میانگین مقایس  برای

 در اقلیمـی  زیسـت  شـرایط  و عروقـی  - قلبی بیماران پذیرش میزان بین دار معنی اختالف بنابراین،. شد استفاده متغیره تک

 اقلیمی زیست شرایط بین که است آن دهندۀ نشان باشد، 05/0 از کمتر sig مقدار اگر. شد بررسی درصد 95 اطمینان سطح

 بـا  بیماران پذیرش میانگین بین صورت این غیر در دارد؛ وجود معناداری تفاوت عروقی -قلبی بیماران پذیرش میانگین با

 .(1994 براشرز، و جکسون) ندارد وجود معناداری تفاوت اقلیمی زیست شرایط

 

 شفه و هاول -جیمز تعقیبی های آزمون

 رفتـه  کـار  بـه  واریانس آنالیز آزمون در که است صفر فرض تأیید یا رد تحلی  و تجزیه تعقیبی های آزمون کاربردِ از هدف

 استفاده آزمون این از عروقی -قلبی بیماران پذیرش میانگین اختالف میزان معناداری کردن مشخص برای بنابراین،. است

 صــورت در و هـاول  -جیمــز آزمـون  از باشــد 05/0 از کمتـر  درصـد  95 معنــاداری سـطح  در p-value کــه زمـانی  .شـد 
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 اسـتفاده  اقلیمـی  زیسـت  شرایط با بیماران پذیرش میزان اختالف معناداری بررسی برای شفه آزمون از مقدار تربودن بزرگ

 بـه  عروقی -قلبی بیماران پذیرش اختالف معناداری تعقیبی، های آزمون از استفاده با. (1995 ال روکا، و کرومری) شود می

 .شد بررسی دو به دو یا زوجی صورت

 

 پژوهش های یافته

 مختلـ   هـای  شاخص اساس بر کرمانشاه اقلیم زیست شرایط نخست: شد انجام بخش دو درپژوهش  این تحلی  و تجزیه

 -قلبـی  بیمـاران  پـذیرش  میـزان  با اقلیمی زیست شرایط از یکهر  ارتباط سپس،. شد شناسایی مطالعه مورد دورۀ طی در

 کاهش و تشدید در یک  کدام اقلیمی زیست شرایط میان در که شد مشخص بنابراین،. شد بررسیروزانه  صورت به عروقی

 هـا،  شـاخص  و اقلیمـی  زیسـت  شرایط بین ارتباط آماری بررسی از پیش البته،. اند بوده مؤثر عروقی -قلبی بیماران پذیرش

 طور به. شود ارائه ها آن جنسیت و سن تفکیک به عروقی - قلبی بیماران بیمارستانی مراجعات میزان از گزارشی است بهتر

 بیمارستان در عروقی - قلبی بیمار عنوان با نفر 30831 حدود( 10/2/1394 ـ 1/7/1388) مطالعه مورد دورۀ طی در کلی،

 طـور  به. بودند زن درصد 35/43 و مرد درصد 65/56 حدود کننده، مراجعه تعداد این از. اند شده بستری کرمانشاه علی امام

 هـای  گـروه  بـه  نسـبت . است بوده سال 60 تا 51 بین عروقی - قلبی بیماران از درصد 5/29 حدود یِسن میانگین متوسط،

 سی زیر بیمارانِ مراجع  میزان مجمو ، در. است بوده سنی گروه این به متعلق بیماران مراجع  میزان باالترین دیگر، سنی

 تـوان  می را کننده مراجعه عروقی - قلبی بیماران سنّی توزیا از بیشتری جزئیات 2شک   دردرصد بوده است.  3حدود  سال

  .کرد مشاهده

 

 

 مطالعه مورد دورة طی کرمانشاه در عروقی - قلبی بیماران سنی توزیع. 2 شکل
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 کرمانشاه در عروقی -قلبی بیمارهای پذیرش میزان با معادل دمای شاخص ارتباط

 در فقـط  نیـز  شرجی کمی شرایط. است نداده رخ شرجی شرایط مطالعه، مورد دورۀ طی در معادل دمای شاخص اساس بر

 شـرایط  کرمانشـاه  در اقلیمـی  زیسـت  شرایط ترین غالب دیگر، سوی از. است بوده حاکم( روزها ک  از درصد 6/0) روز 11

 بـوده ( درصد 3/28 یا روز 551) آسایش شرایط آن از پس و( مطالعه مورد دورۀ ک  از درصد 7/30 حدود یا روز 597) سرد

 هـر  رخـداد  زمان در بیماران مراجع  میزان. است شده گزارش خنک شرایط نیز مطالعه مورد دورۀ از درصد 3/15 در. است

 اگرچـه . اسـت  نفـر  15 حـدود  آسـایش  دورۀ در بیماران مراجع  میزان کمترین. است متفاوت اقلیمی زیست شرایط از یک

 حـاکم  کرمانشـاه  در شرایطی چنین که بار هر در است، داشته کمی فراوانی مطالعه مورد دورۀ طی در شرجی کمی شرایط

 رخداد با دیگر، سوی از. اند شده پذیرش کرمانشاه علی امام بیمارستان در عروقی -قلبی بیمار نفر 20 متوسط طور به بوده،

 ،(شرجی کمی و سرد) فرین شرایط در گفت توان می بنابراین،. است بوده نفر 19 حدود بیماران مراجع  میزان سرد شرایط

 (.5 جدول) دارد وجود مراجعه میزان نظر از توجهی درخور تفاوت اقلیمی، آسایش شرایط با مقایسه در

 

 بیمارستانی مراجعات میزان و معادل دمای شاخص اساس بر برآوردشده اقلیمی زیست شرایط. 5 جدول

 معیار انحراف بیماران پذیرش تعداد متوسط روز درصد روز تعداد شاخص اقلیم زیست شرایط

 8/6 19 7/30 597 سرد

 8/6 5/16 3/15 297 خنک

 6/8 6/16 1/25 489 خنک کمی

 3/7 5/15 3/28 551 آسایش

 9/4 20 6/0 11 شرجی کمی

 0 0 0 0 شرجی

 

 پذیرفتـه  درصـد  95 اطمینـان  سطح در ها نمونه واریانس برابری باشد، Sig<0.05 میزان اگر لوین، آزمون اساس بر

 بـودن  ناهمگن به توجه با (.17 جدول) است ناهمگن ها نمونه واریانس لوین، آزمون داربودن معنی دلی  به بنابراین،. یستن

 شـرایط  هـر  در کننـده  مراجعـه  بیمـاران  تعـداد  های میانگین مقایس  برای متغیره تک واریانس آزمون از ها، نمونه واریانس

 مقدار در( Sig=0.000 به توجه با) داری معنی اختالف که داد نشان متغیره تک واریانس آزمون. شد استفاده اقلیمی زیست

 مراجعـات  میزان تفاوت که گفت توان می دیگر، عبارت به. دارد وجود اقلیمی زیست شرایط هر در بیماران مراجع  میانگین

 شده محاسبه آماری توان این، بر عالوه. است دار معنی 95/0 اطمینان سطح در مختل  اقلیمی زیست شرایط در بیمارستانی

 میزان مقایس  برای( Observed Power=1) کافی توانایی متغیره تک واریانس تحلی  که داد نشان نیز alpha =0.05 با

 (.6 جدول) است داشته را مختل  اقلیمی زیست شرایط در بیمارستانی مراجعات

 

 



 366 1396، تابستان 2شماره ، 49های جغرافیای طبیعی، دورة  پژوهش 

 معادل دمای شاخص برای متغیره تک واریانس تحلیل نتایص. 6 جدول

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Observed Power 

Corrected Model 205/3265 4 301/816 676/14 00/0 1 

Intercept 713/76179 1 713/76179 648/1369 00/0 1 

Tek 205/3265 4 301/816 676/14 00/0 1 

Error 627/107902 1940 620/55    

Total 667643 1945     

Corrected Total 832/111167 1944     

 

 بـین  ارتبـاط  و داری معنی میزان تحلی  برای هاول -جیمز تعقیبی آزمون از ،ها نمونه ناهمگنی شدن مشخص از پس

 شرایط دیگر از آسایش شرایط رخداد زمان در بیماران مراجع  میانگین آزمون، این اساس بر. شد استفاده ها نمونه میانگین

 اسـت  بـوده  دار معنـی  سرد شرایط به نسبت بیماران مراجع  میزان کمتربودن اما. است بوده کمتر برآوردشده اقلیمیِ زیست

(Sig=0.00) .همچنـین  و شـرجی،  کمـی  ،خنک کمی شرایط به نسبت نیز خنک زمان در بیماران مراجع  میزان متوسط 

 بـه  نسـبت ( Sig=0.00) داری معنی افزایش بیماران مراجع  میزان سرد شرایط در فقط حال، این با. است بوده کمتر سرد

 را داری معنـی  افـزایش  خنـک  کمـی  شرایط به نسبت سرد شرایط در بیماران مراجع  میزان همچنین، .دارد خنک شرایط

 یافته کاهش بیمارستانی مراجعات میزان شرجی، کمی شرایط به نسبت نیز، سرد شرایط در. (Sig=0.00) است داده نشان

 خنـک  کمـی  شرایط در بیماران مراجعات همچنین،. (Sig=0.906) است نبوده دار معنی بیماران مراجع  کاهش اما است،

 (.7 جدول) (Sig=0.242) است نبوده دار معنی آن مقدار اما داد، نشان را شرجی کمی شرایط به نسبت محسوسی کاهش

 

 معادل دمای شاخص اقلیمی زیست شرایط زوجی های مقایسه برای هاول -جیمز آزمون نتایص. 7 جدول

(I) Tek (J) Tek Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 آسایش

 39/0 -36/2 290/0 504/0 98/0 خنک

 -08/2 -37/4 00/0 419/0 -23/3* سرد

 26/0 -47/2 173/0 499/0 -11/1 خنک کمی

 42/0 -48/9 078/0 527/1 -53/4 شرجی کمی

 خنک

 -91/0 -57/3 00/0 486/0 -24/2* سرد

 40/1 -65/1 999/0 556/0 -12/0 خنک کمی

 42/1 -51/8 216/0 547/1 55/3 شرجی کمی

 سرد
 43/3 80/0 00/0 481/0 12/2* خنک کمی

 64/3 -25/6 906/0 522/1 -30/1 شرجی کمی

 55/1 -39/8 242/0 546/1 -42/3 شرجی کمی خنک کمی
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 کرمانشاه در عروقی -قلبی بیماران مراجعات میزان با مؤثر دمای شاخص ارتباط

 سـرد،  شرایط. است شده مشاهده مطالعه مورد دورۀ طی در کرمانشاه در اقلیمی زیست شرایط هم  شاخص، این اساس بر

 تجربه( درصد 6/24) روز 478 و ،(درصد 7/24) روز 481 ،(درصد 7/28) روز 558 در ترتیب به یک هر خنک و سرد، خیلی

 حاکم( درصد 2/17) روز 335 و( درصد 3/4) روز 83 در ترتیب به مطبو  و آسایش اقلیمی شرایط دوره این طی در. اند شده

( مطالعـه  مـورد  دورۀ ک  از درصد 5/0 از کمتر مجمو  در) روز 8 و 2 در فقط گرم و داغ شرایط دیگر، سوی از. است بوده

. اسـت  داده نشـان  بیشـتری  حاکمیـت  سرد به متمای  شرایط مطالعه، مورد دورۀ طی در کلی، طور به. است شده مشاهده

 شـرایط  در .است داده نشان را محسوسی تفاوت اقلیمی زیست شرایط از یک هر رخداد زمان در بیمارستانی مراجعات تعداد

 پـذیرش  کرمانشـاه  علـی  امـام  بیمارستان در عروقی -قلبی بیماری دلی  به نفر 29 حدود روز هر در متوسط طور به داغ،

 درخور اقلیمی شرایط دیگر به نسبت بیمارستانی مراجعات میزان ،اقلیمی وضعیت این کم فراوانی وجود با واقا، در. اند شده

 از. اسـت  گیر چشم بسیار مطبو  شرایط در نفر 15 روزانه متوسط با مقایسه در بیماران پذیرش مقدار این. است بوده توجه

 در داغ، اقلیمی زیست شرایط استثنای به. است بوده نفر 18 از بیش مراجعات تعداد سرد بسیار شرایط زمان در دیگر، سوی

 شـرایط  دیگـر  بـا  داغ شرایط میان آشکاری تفاوت پس. است شده گزارش نفر 18 تا 15 بین مراجعه میزان ها حالت دیگر

 (.8 جدول) است حاکم اقلیمی زیست

. اسـت ( Sig=0.00) دار معنـی  درصـد  95/0 اطمینـان  سـطح  در هـا  نمونه واریانس که داد نشان لوین آزمون تحلی 

 جـدول ) اسـت  نـاهمگن  هـا  آن واریانس توزیا و یستن پذیرفته 95/0 اطمینان سطح در ها نمونه واریانس برابری بنابراین،

 شـرایط  در بیمـاران  مراجعـ   میـانگین  در داری معنـی  اخـتالف  نیـز  پـژوهش  ایـن  در متغیـره  تـک  واریـانس  تحلی (. 17

( Observed Power=1) شده محاسبه آماری توان به توجه با. داد نشان را( Sig=0.00 به توجه با) مختل  اقلیمی زیست

 شـرایط  مقایسـ   بـرای  کـافی  توانـایی  از( متغیره تک واریانس تحلی ) آزمون این که گفت توان می نیز alpha =0.05 با

 (.9 جدول) است بوده برخوردار اقلیمی زیست

 

 بیمارستانی مراجعات میزان و مؤثر دمای شاخص اساس بر برآوردشده اقلیمی زیست شرایط. 8 جدول

 معیار انحراف بیماران پذیرش تعداد متوسط روز درصد روز تعداد شاخص اقلیم زیست شرایط

 8/6 3/18 7/24 481 سرد بسیار

 4/7 5/17 7/28 558 سرد

 1/8 8/15 6/24 478 خنک

 5/7 2/15 2/17 335 مطبو 

 7/7 4/17 3/4 83 آسایش

 1/4 5/17 4/0 8 گرم

 7/0 29 1/0 2 داغ

 

 



 368 1396، تابستان 2شماره ، 49های جغرافیای طبیعی، دورة  پژوهش 

 مؤثر دمای شاخص برای متغیره تک واریانس تحلیل نتایص. 9 جدول

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. Observed Power 

Corrected Model 188/2894 6 365/482 634/8 00/0 1 

Intercept 367/26290 1 367/26290 5/470 00/0 1 

TE 188/2694 6 365/482 634/8 00/0 1 

Error 644/108273 1938 869/55    

Total 667643 1945     

Corrected Total 83/111167 1944     

 

 مراجعـات  میـانگین  زوجـی  مقایسـ   بـرای  هاول -جیمز تعقیبی آزمون از ها نمونه واریانس بودن ناهمگن به توجه با

 در بیمـاران  مراجعـ   میـانگین  آزمـون،  ایـن  اسـاس  بـر . شـد  استفاده اقلیمی زیست شرایط از یک هر زمان در بیمارستانی

 دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در مراجعات میانگین اختالف اما. بود بیشتر مطبو  و خنک شرایط از آسایش های زمان

 حـال،  ایـن  با. است کمتر داغ و سرد، خیلی سرد، گرم، شرایط به نسبت آسایش زمان در بیماران اتمراجع همچنین،. نبود

 میـانگین . است( Sig=0.00) دار معنی داغ شرایط به نسبت فقط آسایش شرایط در بیمارستانی مراجعات میانگین بودن کم

 اطمینـان  سـطح  در مراجعه اختالف این و بوده کمتر سرد خیلی و سرد، داغ، های حالت به نسبت خنک شرایط در مراجعه

 و مطبـو   شـرایط  از بیش خنک شرایط حاکمیت زمان در عروقی - قلبی بیماران پذیرش. است بوده دار معنی درصد 95/0

 -قلبـی  بیمـاران  پـذیرش  میـانگین . است نبوده دار معنی اختالف موارد، از یک هیچ در اما .است بوده گرم شرایط از کمتر

 فقـط  مراجعـه  میزان باالبودن که حالی در. است بیشتر مطبو  و گرم، سرد، شرایط به نسبت سرد خیلی شرایط در عروقی

 حـاد  شـرایط  دو زمان در بیمارستانی مراجعات میانگین مقایس . است بوده( Sig=0.00) دار معنی مطبو  شرایط به نسبت

 سـطح  در و بوده داغ شرایط از کمتر مراتب به سرد خیلی زمان در مراجعه میانگین که داد نشان( داغ و سرد خیلی) اقلیمی

 مراجعـات  در سـرد  خیلـی  شـرایط  به نسبت داغ شرایط بنابراین،(. Sig=0.015) است بوده دار معنی درصد 95/0 اطمینان

 سـرد،  شـرایط  از بـیش  تـوجهی  درخور مقدار به داغ شرایط رخداد زمان در مراجعه میانگین. است بوده مؤثرتر بیمارستانی

 اثـر  بنابراین،. است بوده دار معنی یادشده حالت سه به نسبت داغ شرایط در مراجعه میانگین باالبودن. است مطبو  و گرم،

 سـرد  و گـرم  شـرایط . شـود  مـی  تأیید مطبو  و گرم، سرد، شرایط با مقایسه در بیمارستانی مراجعات میزان بر داغ شرایط

 سـرد  شـرایط  اما. دارند یکسانی تأثیر بیمارستانی مراجعات میزان در  بنابراین،. دارند برابری بیمارستانی مراجعات میانگین

 دار معنـی  اقلیمـی  زیسـت  شرایط دو این بین اختالف و است برخوردار بیشتری مراجع  میانگین از مطبو  شرایط به نسبت

 اما بوده، بیشتر مطبو  شرایط به نسبت گرم شرایط رخداد زمان در عروقی -قلبی بیماران مراجع  متوسط نهایت، در. است

 (.10 جدول) نیست دار معنی آن مقدار
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 مؤثر دمای شاخص اقلیمی زیست شرایط زوجی های مقایسه برای هاول -جیمز آزمون نتایص. 10 جدول

(I) TE (J) TE Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 آسایش

 34/4 -22/1 625/0 926/0 56/1 خنک

 81/1 -62/3 953/0 904/0 -90/0 سرد بسیار

 -71/7 -47/14 00/0 985/0 -09/11* داغ

 63/2 -81/2 1 905/0 09/0 سرد

 71/5 -89/5 1 671/1 09/0 گرم

 98/4 67/0 257/0 942/0 16/2 مطبو 

 خنک

 -04/1 -90/3 00/0 485/0 -47/2* سرد بسیار

 -15/8 -16/17 004/0 623/0 -65/12* داغ

 -22/0 -09/3 013/0 487/0 -65/1* سرد

 03/4 -34/7 907/0 486/1 -65/1 گرم

 22/2 -04/1 936/0 551/0 59/0 مطبو 

 سرد بسیار

 -78/4 -59/15 015/0 589/0 -19/10* داغ

 13/2 -/49 521/0 443/0 82/0 سرد

 50/6 -87/4 997/0 473/1 81/0 گرم

 58/5 54/1 00/0 513/0 06/3* مطبو 

 داغ

 35/16 65/5 013/0 591/0 11* سرد

 82/16 18/5 001/0 524/1 11* گرم

 37/17 12/9 002/0 645/0 25/13* مطبو 

 سرد
 68/5 -69/5 1 473/1 00/0 گرم

 77/3 72/0 00/0 515/0 24/2* مطبو 

 93/7 -43/3 739/0 496/0 25/2 مطبو  گرم

 

 عروقای  -قلبای  بیمااران  مراجعاات  میازان  باا  شاده  بینی پیش رأی میانگین شاخص ارتباط

 کرمانشاه

 بـر . شـود  می بندی طبقه مختل  حالت نهه به مکان هر اقلیمی زیست شرایط شده، بینی پیش رأی میانگین شاخص اساس بر

 شـرایط . اسـت  شـده  شناسایی مختل ، های فراوانی با البته مطالعه، مورد دورۀ در اقلیمی حالت هفت شاخص، این اساس

 و شدید گرمایی تنش شرایط همچنین،. است نشده گزارش کرمانشاه در دوره این در شدید بسیار سرمایی و گرمایی تنش

 زیـادی  چندان نه تفاوت. اندبوده کرمانشاه اقلیمی زیست شرایط ترین غالب روز 322 و 332 با ترتیب به شدید سرمایی تنش

 میـزان  بیشـترین  و کمتـرین . شود مین دیده اقلیمی زیست شرایط از یک هر رخداد زمان در بیماران مراجع  میانگین میان
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 شـدید  سـرمای  تـنش  و( روز هـر  در نفـر  9/14) کم گرمای تنش رخداد زمان در کرمانشاه عروقی -قلبی بیماران مراجع 

 (.11 جدول) است شده گزارش( روز هر در نفر 53/18)

 دلیـ   بـه . انـد  همگننا ها نمونه واریانس که شد مشخص لوین آزمون اساس بر ها نمونه واریانس همگنی بررسی در

 تحلیـ   اسـاس  بـر (. 17 جدول) یستن پذیرفته درصد 95 اطمینان سطح در ها نمونه واریانس برابری Sig=0.028 اینکه

 اقلیمـی  زیسـت  شـرایط  در بیمـاران  مراجعـ   میانگین در( Sig=0.000 به توجه با) داری معنی تفاوت متغیره، تک واریانس

 بیمـاران  مراجعـ   میـانگین  در داری معنـی  تفاوت شده، مشاهده اقلیمی زیست شرایط بین در عبارتی، به. دارد وجود مختل 

 توانـایی  متغیره تک واریانس تحلی  که داد نشان نیز alpha =0.05 با شده محاسبه آماری توان. دارد وجود عروقی - قلبی

 (.12 جدول) است داشته را اقلیمی زیست شرایط مقایس  برای( Observed Power=1) کافی

 

 بیمارستانی مراجعات میزان و شده بینی پیش رأی میانگین شاخص اساس بر برآوردشده اقلیمی زیست شرایط. 11 جدول

 معیار انحراف بیماران پذیرش تعداد متوسط روز درصد روز تعداد شاخص اقلیم زیست شرایط

 0 0 0 0 شدید بسیار سرمای تنش

 9/6 53/18 6/16 322 شدید سرمای تنش

 7 45/17 3/15 298 متوسط سرمای تنش

 3/7 03/18 6/14 283 کم سرمای

 6/7 82/16 4/14 281 آسایش

 2/8 9/14 13 253 کم گرمای

 4/7 66/15 1/17 332 مالیم گرمای تنش

 6/7 66/16 9 176 شدید گرمای تنش

 0 0 0 0 شدید بسیار گرمای تنش

 

 

 شده بینی پیش رأی میانگین شاخص برای متغیره تک واریانس تحلیل نتایص. 12 جدول

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Observed 

Power 

Corrected Model 960/2843 6 993/473 480/8 00/0 1 

Intercept 010/531990 1 010/531990 723/9517 00/0 1 

PMV 960/2843 6 993/473 480/8 00/0 1 

Error 873/108323 1938 895/55    

Total 667643 1945     

Corrected Total 832/111167 1944     
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 میـزان  تحلیـ   بـرای  هـاول  -جیمـز  تعقیبی آزمون از نیز شاخص این در ها نمونه واریانس بودن همگننا به توجه با

 میـانگین  مالیـم،  گرمـای  تنش رخداد زمان در آزمون، این اساس بر. شد استفاده ها نمونه میانگین بین ارتباط داری معنی

 تفاوت Sig=0.912 به توجه با اما است، بوده کم گرمای تنش شرایط از بیش کرمانشاه در عروقی -قلبی بیماران مراجع 

 سـرمای  تـنش  آسایش، شرایط به نسبت کمتری مراجع  میانگین دارای مالیم گرمای تنش شرایط. نشد دیده داری معنی

 زمـان  این در بیماران مراجع  میزان حال، این با. است قوی گرمای تنش و مالیم، سرمای تنش شدید، سرمای تنش کم،

 اطمینـان  سـطح  در را داری معنـی  تفـاوت  مالیـم  سرمای تنش و شدید، سرمای تنش کم، سرمای تنش شرایط به نسبت

 مالیـم  سـرمای  و شدید، سرمای کم، سرمای تنش های حالت به نسبت آسایش زمان در بیماران مراجع . داد نشان 95/0

 داری معنـی  تفـاوت  حالت دو هر در. است بیشتر شدید گرمای تنش و کم گرمای تنش شرایط به نسبت همچنین و کمتر

 مالیم، سرمای تنش از بیش کم سرمای تنش زمان در بیماران مراجع  میانگین. نشد دیده بیماران مراجعات میانگین میان

 تفـاوت  فقـط  یادشـده،  اقلیمـی  شـرایط  میـان  در. اسـت  بـوده  شدید سرمای تنش از کمتر و شدید گرمای و کم، گرمای

 وجود کم گرمای تنش شرایط و کم سرمای تنش زمان در مراجعات میزان میان درصد 95/0 اطمینان سطح در داری معنی

 شـدید  گرمـای  و کـم،  گرمای مالیم، سرمای تنش از بیشتر شدید سرمای تنش زمان در بیماران مراجع  میانگین. داشت

 نشـان  را داری معنی تفاوت کم گرمای تنش با فقط شدید سرمای تنش شرایط در بیمارستانی مراجعات میانگین اما. است

 برخـوردار  شدید گرمای و کم گرمای تنش به نسبت بیشتری بیمارستانی مراجعات میانگین از نیز مالیم سرمای تنش. داد

 و مالیـم  سـرمای  تـنش  شـرایط  زمـان  در مراجعات میانگین میان داری معنی تفاوت Sig= 0.002 به توجه با. است بوده

 ایـن  با. است کمتر شدید گرمای تنش شرایط از کم گرمای تنش زمان در بیماران مراجع  میانگین. دارد وجود کم گرمای

 (.13 جدول) نیست دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در تفاوت حال،

 

 شده بینی پیش رأی میانگین شاخص اقلیمی زیست شرایط زوجی های مقایسه برای هاول -جیمز آزمون نتایص. 13 جدول

(I) PMV (J) PMV Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 متوسط گرمای تنش

 66/0 -98/2 488/0 615/0 -16/1 آسایش

 -59/0 -15/4 002/0 602/0 -37/2* کم سرمای تنش

 -20/1 -55/4 00/0 567/0 -87/2* شدید سرمای تنش

 -07/0 -51/3 036/0 582/0 -79/1* متوسط سرمای تنش

 71/2 -20/1 912/0 660/0 76/0 کم سرمای تنش

 10/1 -11/3 793/0 710/0 -01/1 شدید گرمای تنش

 آسایش

 67/0 -09/3 475/0 634/0 -21/1 کم سرمای تنش

 06/0 -49/3 067/0 601/0 -71/1 شدید سرمای تنش

 19/1 -44/2 950/0 615/0 -62/0 متوسط سرمای تنش

 96/3 -12/0 080/0 689/0 92/1 کم سرمای تنش
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 شده بینی پیش رأی میانگین شاخص اقلیمی زیست شرایط زوجی های مقایسه برای هاول -جیمز آزمون نتایص. 13 جدولادامه 

(I) PMV (J) PMV Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 34/2 -03/2 1 737/0 16/0 شدید گرمای تنش 

 کم سرمای تنش

 23/1 -24/2 979/0 587/0 -50/0 شدید سرمای تنش

 36/2 -19/1 959/0 601/0 59/0 متوسط سرمای تنش

 14/5 13/1 00/0 677/0 13/3* کم سرمای تنش

 52/3 -79/0 493/0 726/0 37/1 شدید گرمای تنش

 شدید سرمای تنش

 76/2 -59/0 467/0 566/0 09/1 متوسط سرمای تنش

 55/5 72/1 00/0 646/0 63/3* کم سرمای تنش

 94/3 -20/0 106/0 697/0 87/1 شدید گرمای تنش

 متوسط سرمای تنش
 50/4 59/0 002/0 660/0 55/2* کم سرمای تنش

 89/2 -32/1 927/0 709/0 78/0 شدید گرمای تنش

 53/0 -06/4 259/0 775/0 -76/1 شدید گرمای تنش کم گرمای تنش

 

 کرمانشاه عروقی -قلبی بیماران مراجعات میزان با فیزیولوژیک معادل دمای شاخص ارتباط

 هـای  حالـت  همـ   مطالعـه،  مورد دورۀ طی در. کند می بندی طبقه اقلیمی حالت نهه در را اقلیمی زیست شرایط شاخص این

 در) روز 75 و 12 در ترتیببه سرد بسیار و داغ شرایط. اند شده تجربه کرمانشاه در شاخص این وسیل  به برآوردشده اقلیمی

. نشـد  دیـده  دیگـر  اقلیمـی  شرایط میان توجهی درخور اختالف روزها، تعداد نظر از. اندبوده حاکم( مطالعه مورد دورۀ ک 

 رخداد فراوانی سرد بسیار و داغ شرایط اگرچه. است شده گزارش روز 329 و 166 در ترتیببه گرم و سرد شرایط که چنان

 - قلبـی  بیمـاران  نفـر  18 و 20 از بـیش  ترتیـب به شرایط این رخداد زمان در ،دارند اقلیمی شرایط دیگر به نسبت کمتری

 حـدود  گـرم  کمـی  شرایط رخداد دورۀ در مراجعه میزان کمترین. اند شده پذیرش کرمانشاه علی امام بیمارستان در عروقی

 (.14 جدول) است شده گزارش روز هر در نفر 15
 

 بیمارستانی مراجعات میزان و فیزیولوژیک معادل دمای شاخص اساس بر برآوردشده اقلیمی زیست شرایط. 14 جدول

 معیار انحراف بیماران پذیرش تعداد متوسط روز درصد روز تعداد شاخص اقلیم زیست شرایط

 4/6 45/18 9/3 75 سرد بسیار
 1/7 44/18 5/8 166 سرد
 2/7 57/17 2/16 315 خنک

 7 12/18 2/15 296 خنک کمی
 7/7 19/17 3/13 258 راحت
 2/8 1/15 2/12 238 گرم کمی

 6/7 88/15 9/16 329 گرم
 5/7 8/15 2/13 256 گرم بسیار

 3/7 83/20 6/0 12 داغ
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 هـا  نمونه واریانس درصد 95 اطمینان سطح در که داد نشان لوین آزمون اساس بر ها نمونه واریانس همگنی بررسی

 واریانس تحلی  اساس بر(. 17 جدول) نیست همگن ها نمونه واریانس پس ،Sig=0.044 به توجه با واقا، در. اند ناهمگن

 اقلیمـی  زیسـت  شـرایط  هـر  در بیماران مراجع  میزان میانگین در( Sig=0.000 به توجه با) داری معنی تفاوت متغیره، تک

 اقلیمـی  زیسـت  شـرایط  در کرمانشـاه  عروقـی  -قلبـی  بیمـاران  بیمارسـتانی  مراجعـات  میانگین در عبارتی، به. دارد وجود

 تحلیـ   کـه  داد نشـان  alpha =0.05 با شده محاسبه آماری توان این، بر عالوه. دارد وجود داری معنی تفاوت برآوردشده

 شـرایط  در بیمـاران  مراجعات میزان میانگین مقایس  برای( Observed Power=1) کافی توانایی از متغیره تک واریانس

 (.15 جدول) است بوده برخوردار کرمانشاه اقلیمی زیست

 

 فیزیولوژیک معادل دمای شاخص برای متغیره تک واریانس تحلیل نتایص. 15 جدول

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Observed 

Power 

Corrected Model 929/2753 8 241/344 147/6 00/0 1 

Intercept 417/199416 1 417/199416 076/3561 00/0 1 

PET 929/2753 8 241/344 147/6 00/0 1 

Error 903/108413 1936 999/55    

Total 667643 1945     

Corrected Total 832/111167 1944     

 

 بـین  اخـتالف  داری معنـی  میـزان  تحلیـ   بـرای  هـاول  -جیمز آزمون از ها، نمونه واریانس بودن ناهمگن به توجه با

 سرد، داغ، سرد، بسیار شرایط به نسبت خنک شرایط در عروقی -قلبی بیماران پذیرش مقدار. شد استفاده ها نمونه میانگین

 میـزان  خنـک  شـرایط  رخـداد  زمان در همچنین،. نشد دیده داری معنی تفاوت حال، این با. است بوده کمتر خنک کمی و

 مراجعـ   میـزان  بـا  داری معنـی  تفـاوت  فقط اما. است بوده بیشتر گرم کمی و گرم، گرم، بسیار شرایط از بیماران مراجعات

 بوده برخوردار کمتری مراجع  میانگین از داغ، شرایط به نسبت سرد، بسیار شرایط. دارد وجود گرم کمی شرایط در بیماران

 سـرد  بسیار شرایط در همچنین،. نیست دار معنی درصد 95/0 اطمینان سطح در ها آن مراجعان میزان بین تفاوت اما است،

 بیشـتر  گـرم  و خنـک،  کمی سرد، کمی سرد، آسایش، گرم، بسیار شرایط به نسبت عروقی - قلبی بیماران پذیرش میزان

. اسـت ( Sig=0.011) دار معنـی  گـرم  کمـی  و سـرد  بسـیار  شـرایط  در بیماران مراجع  میانگین بین تفاوت فقط اما است،

 شـرایط  به نسبت اما است، بوده گرم کمی شرایط از بیش گرم بسیار های زمان در عروقی - قلبی بیماران مراجع  میانگین

 گـرم  بسـیار  شـرایط  زمـان  در بیماران مراجع  میانگین کمتربودن. است بوده کمتر خنک کمی و سرد، آسایش، گرم، داغ،

. اسـت  دار معنـی  درصـد  95/0 اطمینـان  سـطح  در( Sig=0.007) خنک کمی و( Sig=0.01) سرد شرایط به نسبت فقط

 کمـی  خنـک،  کمی سرد، آسایش، شرایط از بیش عروقی -قلبی بیماران پذیرش داغ، شرایط حاکمیت زمان در همچنین،

 مراجعـ   میـانگین . اسـت  نبـوده  دار معنـی  درصـد  95/0 اطمینـان  سطح در مراجعات میانگین تفاوت اما است، گرم و گرم،
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 تفـاوت  ایـن  اما است، گرم کمی و گرم شرایط از بیش و خنک کمی و سرد شرایط از کمتر نیز آسایش شرایط در بیماران

 خنـک،  کمی شرایط از بیش سرد شرایط در بیماران پذیرش. نیست دار معنی درصد 95/0 سطح در ها مراجعه میانگین بین

 کمی شرایط با سرد شرایط در بیماران پذیرش میزان میان داری معنی تفاوتِ فقط اما. است شده گزارش گرم و گرم، کمی

 هـا  آن بین تفاوت و گرم و گرم کمی شرایط از بیش خنک کمی زمان در بیماران مراجعات میانگین. دارد وجود گرم و گرم

 شرایط به نسبت عروقی - قلبی بیماران پذیرش گرم کمی شرایط در سرانجام،. بود دار معنی درصد 95/0 اطمینان سطح در

 (.16 جدول) نبود دار معنی ها آن بین تفاوت اما است، بوده کمتر گرم

 

 فیزیولوژیک معادل دمای شاخص اقلیمی زیست شرایط زوجی های مقایسه برای هاول -جیمز آزمون نتایص. 16 جدول

(I) PET (J) PET Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 خنک

 80/1 -57/3 981/0 849/0 -89/0 سرد بسیار

 70/3 -17/0 105/0 621/0 77/1 گرم بسیار

 80/4 -33/11 831/0 159/2 -27/3 داغ

 34/2 -58/1 1 630/0 38/0 آسایش

 28/1 -02/3 941/0 689/0 -87/0 سرد

 25/1 -35/2 990/0 578/0 -55/0 خنک کمی

 52/4 35/0 009/0 670/0 43/2* گرم کمی

 51/3 -14/0 096/0 586/0 69/1 گرم

 سرد بسیار

 43/5 -12/0 073/0 881/0 65/2 گرم بسیار

 79/5 -55/10 972/0 248/2 -38/2 داغ

 06/4 -53/1 887/0 888/0 26/1 آسایش

 94/2 -91/2 1 931/0 01/0 سرد

 02/3 -35/2 1 851/0 34/0 خنک کمی

 20/6 44/0 011/0 916/0 32/3* گرم کمی

 28/5 -13/0 076/0 857/0 57/2 گرم

 گرم کمی

 04/3 -11/13 400/0 172/2 -03/5 داغ

 71/0 -49/3 500/0 673/0 -39/1 آسایش

 36/0 -91/4 010/0 729/0 -64/2* سرد

 37/0 -26/4 007/0 625/0 -32/2* خنک کمی

 88/2 -55/1 991/0 710/0 67/0 گرم کمی

 89/1 -05/2 1 632/0 -08/0 گرم

 72/11 -43/4 750/0 175/2 64/3 آسایش داغ
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 فیزیولوژیک معادل دمای شاخص اقلیمی زیست شرایط زوجی های مقایسه برای هاول -جیمز آزمون نتایص. 16 جدولادامه 

(I) PET (J) PET Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 

 49/10 -70/5 965/0 193/2 39/2 سرد

 78/10 -35/5 926/0 160/2 72/2 خنک کمی

 79/13 -39/2 273/0 187/2 70/5 گرم کمی

 02/13 -11/3 415/0 163/2 95/4 گرم

 آسایش

 05/1 -55/3 749/0 737/0 -25/1 سرد

 05/1 -90/2 871/0 634/0 -93/0 خنک کمی

 29/4 -18/0 101/0 718/0 06/2 گرم کمی

 31/3 -69/0 516/0 642/0 31/1 گرم

 سرد

 48/2 -84/1 1 693/0 32/0 خنک کمی

 71/5 90/0 001/0 771/0 31/3* گرم کمی

 74/4 37/0 009/0 700/0 56/2* گرم

 خنک کمی
 08/5 89/0 00/0 673/0 98/2* گرم کمی

 07/4 40/0 005/0 590/0 24/2* گرم

 37/1 -87/2 974/0 680/0 -75/0 گرم گرم کمی

 

 ها نمونه واریانس برابری بررسی برای لوین آزمون نتایص. 17 جدول

Sig df1 df2 F ها شاخص 

00/0 1940 4 048/13 Tek 

00/0 1938 6 071/4 TE 

028/0 1938 6 359/2 PMV 

044/0 1936 8 988/1 PET 

 

 هاول -جیمز تعقیبی آزمون از ها شاخص هم  در بود،  Sig<0.05شاخص چهار هر لوین آزمون در اینکه به توجه با

 (.17 جدول) شد استفاده اقلیمی زیست شرایط زوجی مقایس  و بررسی برای

 

 گیری نتیجه و بحث

 این با. است شده انجام بیمارستانی های پذیرش و ومیر مرگ با اقلیمی زیست شرایط ارتباط دربارۀ اندکی مطالعات ایران در

 شـده  بررسـی  ومیـر  مرگ و بیمارستانی، پذیرش دما، بین ارتباط ها آن اغلب در که دهد می نشان مطالعات این مرور حال،

 منـاطق  حرارتـی  آسـایش  نمـودن  مشـخص  بر تأکید با فقط( 1387) هریس مجنونی و السادات ناظم مطالعات مثالً،. است
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 اثر مستقیم طور به آن در که پژوهشی میان این در. است شده انجام اقلیمی زیست های شاخص از استفاده با ایران مختل 

 بـا  پـژوهش  ایـن  نتایج حال، این با. نشد دیده باشد شده بررسی بیماران های پذیرش و اقلیمی زیست شرایط بین ارتباط و

 ایـران  از خارج در. همسوست تقریباً( 1388) همکاران و بخش جهان و( 1383) همکاران و دستجردی خوشحال مطالعات

 و روکـالو  و ،(2002) همکـاران  و براگـا  ،(2002) همکـاران  و اسـتوارت  ،(1994) همکـاران  و کانست های پژوهش نتایج

 ایـن  در( PET) فیزیولوژیـک  معادل دمای و( PMV) شده بینی پیش رأی میانگین های شاخص نتایج با( 2008) همکاران

 بـا  سـرد  شـرایط  رخـداد  بین درصد 95 اطمینان سطح در داری معنی ارتباط مطالعات این در واقا، در. همسوست پژوهش

 بیمـاری  بـروز  در سـرد  شـرایط  اثرگذاری بنابراین،. داشت وجود عروقی -قلبی بیماران بیمارستانی باالی مراجعات میزان

 و بارنـت  ،(2002) همکاران و الچوسکی مطالعات حال، این با. شود می تأیید یادشده های شاخص اساس بر عروقی -قلبی

 دمـا  ناگهـانی  افزایش که است آن گویای( 2013) همکاران و ویلسون  و ،(2014) همکاران و یسزاکرا ،(2007) همکاران

 دمـای  شـاخص  بـا  مطالعـات  این نتایج. دارد مستقیم تأثیر بیمارستانی مراجعات و عروقی -قلبی ومیرهای مرگ میزان در

 شـرایط  زمـان  در عروقـی  - قلبی بیماران مراجع  میانگین موارد اغلب در ها، شاخص این اساس بر. همسوست( TE) مؤثر

 و اوشـاج  ،(2004) همکـاران  و بارنت های پژوهش اگرچه. است بوده سرد و حرارتی آسایش شرایط از بیش شرجی و گرم

 و جـی  و ،(2013) همکـاران  و لکـم  راجـر   ،(2011) همکـاران  و آبریننی ،(2008) همکاران و الگنن ،(2006) همکاران

 شـاخص  نتایج با ها پژوهش این از حاص  نتایج دارد، تفاوت حاضر پژوهش با مطالعه مورد روش نظر از( 2014) همکاران

 سـرد  و گـرم  شـرایط  رخداد زمان در بیماران مراجع  میانگین مطالعات، این اساس بر. دارد همخوانی( Tek) معادل دمای

 سـطح  در بیمـاران  مراجعـ   میـانگین  ،(گـرم  و سرد) یادشده حالت دو هر در حال، این با. ندارند یکدیگر با چندانی تفاوت

 .است شده گزارش حرارتی آسایش زمان از بیشتر داری معنی صورت به درصد 95 اطمینان

 کرمانشـاه  در عروقـی  -قلبـی  بیمـاران  پـذیرش  میزان و اقلیمی زیست های شاخص بین ارتباط بررسی کلی، طور به

 عبـارت  به. است کرمانشاه در عروقی -قلبی بیماران مراجعات افزایش در عام  ترین مهم اقلیمی حاد شرایط که داد نشان

 داری معنی افزایش کرمانشاه در عروقی -قلبی بیماران مراجع  شرجی و گرم شرایط و سرد شرایط حاکمیت زمان در دیگر،

 دو یـا  یـک  شـاخص  هـر  درگفت که  توان می مطالعه این از حاص  یجنتا اساس بر. دارد اقلیمی آسایش شرایط به نسبت

 ،(Tekمعـادل )  یشاخص دما اساس بر مثالً،بوده است.  مؤثر بیمارستانی مراجعات میزان درمختل   اقلیمی زیست شرایط

 شـرایط  رخـداد  زمـان  در کـه  طـوری  بـه  است؛ بوده مؤثر عروقی - قلبی بیمارهای افزایش در شرجی کمی شرایط رخداد

 19 متوسط طور به نیز سرد شرایط در این، بر عالوه. است بوده روز هر در نفر بیست مراجعه میزان متوسط طور به شرجی

 در نفـر  15) مراجعـه  میزان کمترین حرارتی آسایش شرایط در که است حالی در این. اند شده پذیرش عروقی -قلبی بیمار

 شـرایط  در عروقـی  -قلبـی  بیمـاران  مراجعـ   تعـداد  در درصد، 95 اطمینان سطح در واقا، در. است شده گزارش( روز هر

 معـادل  دمـای  شـاخص  اسـاس  بـر  بنابراین،. دارد وجود داری معنی تفاوت حرارتی آسایش شرایط به نسبت سرد و شرجی

(Tek)، حرارتـی،  آسـایش  شرایط رخداد با زمان هم و، بوده مؤثر بیمارستانی های پذیرش افزایش در سرد و شرجی شرایط 

 حـدی  شـرایط  رخداد میان ارتباط شاخص این واقا، در. است شده مشاهده بیماران مراجع  میانگین در داری معنی کاهش

 .کند می تأیید عروقی -قلبی بیماران پذیرش افزایش با را( سرد و گرم بسیار)
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 افـزایش  بـا  داغ و گـرم  شرایط رخداد بین را مستقیمی ارتباط TE شاخص بررسی، مورد های شاخص دیگر میان در

 کرمانشـاه،  در داغ و گـرم  شـرایط  رخـداد  بـا  زمـان  هـم  شـاخص،  ایـن  اساس بر واقا، در. داد نشان بیمارستانی مراجعات

 هـای  شـاخص  نتـایج  کلـی،  طـور  بـه . اسـت  بوده آسایش و سرد شرایط رخداد های زمان از بیش بیمارستانی های پذیرش

 اقلیمـی  زیسـت  شـرایط  کـه  است آن گویای نیز( PET) فیزیولوژیک معادل دمای و( PMV) شده بینی پیش رأی میانگین

 مـؤثر  عروقـی  -قلبی بیماران پذیرش در آسایش و گرم شرایط از بیش( سرد به متمای  شرایط کلی طور به) خنک و سرد

 و سـرد  بـه  متمای  شرایط در بیماران پذیرش میزان میان درصد، 95 اطمینان سطح در آماری، نظر از که طوری به است؛

 اقلیمی حاد شرایط که گفت توان می بندی جما یک در. دارد وجود داری معنی تفاوت( گرم و آسایش) اقلیمی شرایط دیگر

 شـرایط  در همچنـین، . دارد مسـتقیم  ارتبـاط  کرمانشـاه  در عروقی -قلبی بیماری افزایش با( شرجی و گرم یا سرد بسیار)

 .است بوده کمتر بیمارستانی های پذیرش میزان آسایش به نزدیک شرایط یا آسایش
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