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 هدیکچ
 ییاسانش روظنم هب و راسمرگ ناتسرهش رد یترارح شیاسآ یبایزرا و نییعت فده اب هک دشاب یم یدربراک عون زا رضاح قیقحت
 میلقا نییعت یارب .تسا هتفرگ ماجنا یمیلقا طیارش ساسارب ناتسرهش نیا رد یرگشدرگ یاه تیلاعف یارب بسانم یاه نامز
 لدم زا میلقا اب یرگشدرگ عون بسانت نییعت یارب و (DI) شیاسآ مدع و (Olgyay) یگلوا یمک صخاش ود زا ،یرگشدرگ
 هزاب رد یتاعلاطم هدودحم یبسن تبوطر و امد هب طوبرم یرامآ یاه هداد روظنم نیدب .دیدرگ هدافتسا (2812) ناراکمه و روپ نمهب

 ،نیدرورف یاههام ،یگلوا صخاش ساسارب هک تسا هدوب نآ رگنایب جیاتن .تفرگ رارق یبایزرا و شجنس دروم ریخا لاس 32 ینامز
 زا .دنشاب یم یتاعلاطم هقطنم رد یشزرو یرگشدرگ یارب اه نامز نیرتهب و دنراد رارق یترارح شیاسآ نوز رد رهم و تشهبیدرا

 یرگشدرگ یارب یبسانم یاه نامز دایز یامرس لیلد هب دنفسا و نمهب ،ید ،رذآ و الاب یامرگ لیلد هب دادرم و ریت ،رگید یوس
 و نمهب ،ید ،رذآ ،رویرهش ،دادرم و ریت یاههام ،زین شیاسآ مدع صخاش ساسارب ،رگید یوس زا .دنشاب یمن زاب یاضف رد یشزرو
 نییعت رد یمیلقا یاهرتماراپ و اه صخاش هب یدج هجوت موزل هدنهد ناشن رما نیا .دنشاب یمن یرگشدرگ یارب یبسانم یاه نامز دنفسا

  .دشاب یم یشزرو یرگشدرگ یاه تیلاعف یارب بسانم یدنب نامز و یترارح شیاسآ
 
 راسمرگ ناتسرهش ،یشزرو یرگشدرگ ،یگلوا صخاش ،شیاسآ مدع صخاش ،یترارح شیاسآ :یدیلک ناگژاو
 
 

                                                           
 mtayebisan@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -8



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 649

 همدقم
 زور و تسا هدش لیدبت ناهج یداصتقا یاه شخب نیرتدمآرد رپ و نیرتگرزب زا یکی هب هزورما یرگشدرگ تعنص
 و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناهج GDP زا دصرد 88 ؛یرگشدرگ .تسا یگدنلاب و هعسوت لاح رد زور هب

 .(UNWTO, 2016) دراد تیلاعف شخب نیا رد ،رفن کی ایند رد لغاش رفن 78 ره زا ینعی ،رفن نویلیم 557 هنالاس
 نیرتگرزب هب یدالیم 5757 لاس ات تعنص نیا هک دهد یم ناشن یرگشدرگ ناسانشراک هاگدید و یللملا نیب یاهرامآ

 فلتخم یاهروشک یارب ار یرامش یب یلغش یاه تصرف و ریگمشچ یداصتقا دمآرد و دش دهاوخ لیدبت ایند تعنص
 ,NDNTM) درک دهاوخ یزاب هتفاین هعسوت قطانم و مورحم یاهروشک ییادزرقف رد ار یمهم شقن و دروآ یم مهارف

2007; Gratton & Taylor, 2010; Jago et al., 2003; Funk & Brunt, 2007). هژیو هب ،قطانم زا یرایسب رد 
 حرطم یداصتقا یاهزاین یارب یخساپ ناونع هب یرگشدرگ ،دنرادروخرب یدرفب رصحنم و هژیو تعیبط زا هک یقطانم
 نیا هنایلاس دشر ،7وکسنوی نامزاس و 8یرگشدرگ یناهج نامزاس یاهرامآ قبط رب .(Jennifer et al., 2010) تسا

 نیرتالاب دصرد 54 ات 59 هنایلاس دشر اب 9مسیروتوکا هکیروط هب ،دوش یم ینیب شیپ دصرد 2/6 ات 4/9 نیب تعنص
 تیلاعف کی ناونع هب یرگشدرگ .(UNWTO, 2006) تشاد دهاوخ ار یرگشدرگ فلتخم یاه شخب رد دشر
 ینوگانوگ لماوع طابترا نیا رد .دشاب نآ یاه تیلاعف ۀدننک نیمأت هک تسا یناکم رتسب کی دنمزاین یعامتجا یداصتقا
 رارقتسا رد یمهم شقن هک یلماوع زا یکی .دنوش عیزوت رتسب نیا رد نگمهان روط هب اه تیلاعف نیا هک دنا هدش بجوم
 دصقم باختنا رد یعیبط ۀبذاج کی ناونع هب میلقا هزورما .تسا میلقا ،دراد یناسنا یاههاگتنوکس رارقتسا مدع و
 یاضاقت نازیم شیازفا ای و شهاک اب طابترا رد هقطنم کی داصتقا رب یدیلک تاریثأت و تسا حرطم یرگشدرگ
 .(DeFreitas, 2003) دراد یرگشدرگ

 تیفیک و تدم لوط ،یعیبط عبانم رب یراذگریثأت اب هک تسا یعیبط میظع تورث کی یگژیو یاراد اوه و بآ
 تاعالطا زا یکی.(2398مانرف) دنک یم لرتنک ار نارگشررگ یصخش براجت یتح و نارگشدرگ یتمالس ،یرگشدرگ
 دصقم باختنا یارب نارگشدرگ رثکا و دشاب یم دصقم یمیلقا طیارش ،رفس تهج نارگشدرگ زاین دروم و مهم
 دارد تیمها رایسب یرگشدرگ یزیر همانرب هاگدید زا میلقا ،دنهد یم رارق هجوت دروم ار یمیلقا تاظحالم یرگشدرگ
 و یتیاضران ساسحا هنوگ چیه درف نآ رد هکدنتسه شیاسآ میلقا اب بولطم میلقا یوجتسج رد ًاالومعمنارگشدرگ و
 اراد یرگشدرگ دصقم یارب یریگ میمصت رد ار یلصا شقن لماع نیا ودرادن یمیلقا و یترارح شیاسآ مدع
 تاعلاطم هب ناوت یم هدش ماجنا راسمرگ یمیلقا طیارش رب هک یتاعلاطم رگید زا .(7398یمحرت ،یبایماک)دشاب یم
  .درک هراشا 0857 ینمؤم و 8398 یدمحازرحم
 .دشاب یم راسمرگ ناتسرهش رد یرگشدرگ (شیاسآ میلقا) یترارح شیاسآ هدودحم نییعت ،قیقحت نیا ماجنا زا فده
 هب هجوت اب و همادا رد .تسا هدش هدافتسا یقیبطت هسیاقم روظنم هب شیاسآ مدع و یگلوا صخاش ود زا ،روظنم نیدب
  .ددرگ یم هعلاطم دروم هدودحم یدنب هنهپ و یدنب هقبط هب مادقا ،جیاتن

                                                           
1 - World Tourism Organization (WTO) 
2 - United Nations Educational Scientific and cultural Organization (UNESCO) 
3 - Ecotourism 
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 یاه هشقن زا هعلاطم نیا رد .دشاب یم یلیلحت عون زا ؛ارجا ظاحل هب و یدربراک ؛یجورخ ظاحل هب ،قیقحت نیا
 ،(Saman Co, 2017) دنا هدش هیهت راسمرگ ناتسرهش (DEM) یموقر یاه هیال زا هک 555558:8 سایقم اب یفارگوپوت
 دروم هدودحم رد یرگشدرگ یارب بسانتم یاهزور و شیاسآ میلقا ندش صخشم روظنم هب .تسا هدش هدافتسا
 هدودحم رد ،روظنم نیدب .تسا هدش یریگ هرهب (DI) شیاسآ مدع صخاش و (Olgyay) یگلوا شور ود زا ،هعلاطم
 2398-13 یبآ لاس هب یهتنم هلاس 07 هرود یرامآ هرود رد کیتپونیس یاههاگتسیا تدمدنلب رامآ زا هعلاطم دروم
 فورعم زین یگلوا صخاش هب هک (یناسنا کیتامیلکویب) یناسنا یمیلقا تسیز صخاش ای رادومن .تسا هدش هدافتسا
 نیا .دشاب یم یتحار و شیاسآ رظن زا هقطنم ای هاگتسیا کی ییاوه و بآ طیارش رگنایب هک تسا یصخاش ،تسا

 و هدش لیکشت یبسن تبوطر لقادح و امد لقادح و یبسن تبوطر رثکادح و امد رثکادح رصنع راهچ زا صخاش
 لقادح و امد رثکادح رصنع ود قیرط زا هنازور طیارش .دوش یم هبساحم هنازور طیارش و هنابش طیارش شخب ود یارب
 یقالت هطقن .دوش یم هبساحم یبسن تبوطر رثکادح و امد لقادح رصنع ود قیرط زا زین هنابش طیارش و یبسن تبوطر
 ود زا رادومن نیا .(8 لکش) دنوش یم نییعت یناسنا یمیلقا تسیز رادومن رد هنابش و هنازور طیارش رد رصنع ود نیا
 هراپ و لصتم رگید مه هب هنابش و هنازور طیارش هطقن ود .تسا هدش لیکشت یبسن تبوطر یقفا و امد یدومع روحم

 هقطنم رادومن زکرم .دنک یم صخشم هام نآ یارب ار یشیاسآ طیارش ،نآ یریگرارق لحم هک دنک یم میسرت ار یطخ
 نیفرط هب تکرح اب .تسا طسوتم زین تبوطر نازیم و تسین دایز امد نازیم هک تسا ییاج هطقن نیا .تسا شیاسآ
 .(Blen & Martin, 2008) دوش یم هتساک تیبولطم نازیم زا

 
 (Blen & Martin, 2008) (یگلوا) یناسنا یمیلقا تسیز رادومن .1 لکش

 اوه و هتفر الاب یبسن تبوطر مه تسار تمس هب .دوش یم بولطمان طیارش ًااعبط و هدش رتشیب امد الاب تمس هب
 طیارش ،تسالاب یبسن تبوطر و امد هک ییاج تسار تمس ییالاب یاه تمسق رد سپ .دوش یم بولطمان و یجرش
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 هدش صخشم یگدز امرگ و غاد و بوطرم و مرگ یلیخ قطانم مان هب قطانم نیا رادومن رد و تسا مکاح یبولطمان
 یبسن تبوطر پچ تمس هب ابقاعتم .دوش یم شیاسآ رد یفنم لماع ببس و هدش رتمک امد نییاپ تمس هب .تسا
 قطانم مه پچ تمس ینییاپ قطانم نیاربانب .دوش یم رتمک تیاضر نازیم هجیتن رد و رت کشخ اوه و هتفای شهاک
 تسار تمس هشوگ و کشخ و مرگ قطانم الاب پچ تمس هشوگ .دنراد یبسانمان طیارش و دنتسه کشخ و درس
 شیاسآ هقطنم یالاب شخب رد .دنهد یم لیکشت ار یبسن شیاسآ قطانم طاقن یقاب .دنتسه بوطرم و درس قطانم نییاپ
 .دنهد یم ناشن ار تبوطر و داب ربارب رد شیاسآ زرم هک دنراد دوجو داب تعرس طوطخ زین
 یارب هک لکش نیدب .دوش یم هدافتسا یبسن تبوطر لقادح و امد رثکادح رصنع ود زا هنازور طیارش هبساحم یارب

 صخشم اهنآ یقالت هطقن و ادیپ یقفا روحم زا ار یبسن تبوطر لقادح و یدومع روحم زا امد رثکادح ،هنازور طیارش
 سپس .دوش یم صخشم و هدروآ تسد هب یبسن تبوطر رثکادح و امد لقادح قیرط زا مه ار هنابش طیارش .ددرگ یم
 هطوبرم هاگتسیا یارب رظن دروم هام هنابش و هنازور طیارش رادومن .دنوش یم لصتم رگیدکی هب یطخ هراپ اب ود نیا
 هب ،دشاب رت هدیشک طخ هراپ هچ ره .دشاب زین هام یمیلقا طیارش رگنایب دناوت یم طخ هراپ لکش عون .دوش یم میسرت
 هچره .دهد یم ناشن رتشیب ار یمیلقا تهباشم دشاب رت کیدزن هچ ره .تسا زور و بش نیب امد رتشیب ناسون یانعم
 زا یکاح دوش هدیشک الاب هب هچ ره و دایز یتبوطر فالتخا زا ناشن ،دوش هدیشک یقفا روحم تمس هب طخ هراپ
  .دشاب یم ییامد یالاب تافالتخا
 یمامت یبسن تبوطر و امد هنازور یرامآ یاه هداد ،راسمرگ ناتسرهش رد (DI) ناسنا شیاسآ مدع نازیم نییعت یارب
 دندش لیدبت شیاسآ مدع صخاش هنازور ریداقم هب 8 هطبار ساسارب یتاعلاطم هقطنم یسانشاوه یاههاگتسیا
(Polydoros & Cartalis, 2014). صخاش یلصا یاه هفلوم TCI تسا هدش هیارا ریز لودج رد.  
 DI= Ta – 0.55 (1-0.01Rh) (Ta-15.5) :(8) هطبار
 طیارش صخاش نیا .تسا دصرد بسحرب یبسن تبوطر Rh و سویسلس بسحرب اوه هنازور یامد نیگنایم Ta هک
  .تسا هدش هدروآ 8 لودج رد هک دنک یم یدنب هتسد فلتخم هقبط شش هب ار ناسنا یشیاسآ

 (Bady, 2014) شیاسآ مدع صخاش هناگ شش یاه یدنب هقبط .1 لودج
 شیاسآ مدع طیارش  (DI) شیاسآ مدع صخاش هقبط هرامش
5 87< DI شیاسآ 
8 47< DI ≥ 87 شیاسآ مدع ساسحا ٪50 زا رتمک 
7 27< DI ≥ 47 شیاسآ مدع ساسحا ٪50 زا رتشیب 
9 37< DI ≥ 27 دنراد شیاسآ مدع ساسحا تیعمج رتشیب. 
4 79< DI ≥ 37 دنراد شیاسآ مدع ساسحا تیعمج مامت. 
0 DI ≥ 79 یکشزپ یسناژروا طیارش 

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 لوط رد اهزور زا کی ره هب ،(DI) شیاسآ مدع صخاش هنازور ریداقم هب یبسن تبوطر و امد هنازور ریداقم زا دعب
 ناشن ار شور نیا یامنهار 7 لکش .تفرگ قلعت شیاسآ مدع صخاش هناگ شش تاقبط زا یکی ،هعلاطم دروم هرود
 .دهد یم
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 .(Bingo & Hamilton, 2006) (DI) شیاسآ مدع صخاش نییعت یامنهار رادومن .2 لکش

 روپ نمهب یامنهار زا یتاعلاطم هقطنم شیاسآ میلقا اب یشزرو یاه تیلاعف و اه یربراک عون قیبطت روظنم هب و اهتنا رد
 هک یعیبط یاهاضف و دورهاش ناتسرهش یعیبط یاه هبذاج ،لدم نیا ساسا رب .دیدرگ هدافتسا (7857) ناراکمه و
 یاهتیلاعف ،امنهار نیا اب قباطم .دندرگ یم یدنب هقبط نوز 0 و یلصا هقطنم 9 رد ،دنراد یشزرو یرگشدرگ ناکما
 زا هتسد نآ زکرمتم یاهتیلاعف زا روظنم .دنوش یم میسقت هدرتسگ و زکرمتم هتسد ود هب (یشزرو / یرگشدرگ) یجرفت
 .یکسا ریظن ،دنتسه هجوت لباق و عیسو تازیهجت و اهتخاسریز دنمزاین ندش ییارجا یارب هک دنتسه یتامادقا
 تازیهجت هب زاین ارجا یارب هک دوش یم یشزرو و یرگشدرگ تامادقا زا یعاونا لماش هدرتسگ جرفت ،نینچمه
 ود نیا هب هجوت اب .ییامیپهوک ریظن .دنشاب یم ارجا لباق تازیهجت و تاناکما لقادح اب و هتشادن ددعتم و هدرتسگ
 و یجرفت یاهتیلاعف عاونا ناوت یم ،دورهاش ناتسرهش یارب هدش هتفرگ رظن رد یاه نوز و یلصا قطانم زین و ،دروم
 .(7 لودج) دومن یفرعم هقطنم نیا رد ار یشزرو

 راسمرگ ناتسرهش رد یشزرو یرگشدرگ لیسناتپ یاراد یاه نوز و یلصا قطانم یامنهار .2 لودج

(Bahmanpour et al., 2012) 

 نوز یلصا هقطنم
 یرگشدرگ تیلاعف / شزرو

 هدرتسگ جرفت زکرمتم جرفت

 یاهرخص و یناتسهوک یلامش
 (سارک) یراوسروتوم
 ناتسهوک یراوس هخرچود
 تشگروخ

 ییامیپهوک ،دیص و راکش ،یود مرن ،یور هدایپ ،یراکراوس

 ینابایب یزکرم
 (لیبموتا و هخرچود ،روتوم) یلار تاقباسم

 تشگروخ
 کبس یاهامیپاوه و یراوسردیالگ

 یدرونهوک
 ییامیپهوک 
  یور هدایپ

 یدرون هرخص
  دیص و راکش
  یدرگ تعیبط
 ییامیپهار
 یراوس تیاک
 یدرونراغ
 یراکراوس
 یود مرن

 یریوک یبونج
 تشگروخ ،(لیبموتا و هخرچود ،روتوم) یلار تاقباسم
 کبس یاهامیپاوه و یراوسردیالگ

  یدرگ تعیبط ،دیص و راکش ،یور هدایپ
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  .دنا هدش هیارا 9 لودج رد (9298-13) ریخا هلاس 07 ینامز هزاب رد راسمرگ ناتسرهش میلقا هب طوبرم یرامآ یاه هداد
 (Authors, 2019) هلاس 52 ینامز هزاب رد راسمرگ ناتسرهش یمیلقا یاه هداد هصالخ .3 لودج

 

 نازیم (دصرد) یبسن تبوطر (دارگیتناس) ترارح هجرد

 یگدنراب

رتمیلیم)
) 

 دادعت

اهزور
 ی

 نادنبخی

 تاعاس

 یباتفآ

 نازیم

 ریخبت

 داب تعرس رثکادح

 (هیناثربرتم)
 لدعم

قادح
 ل

 لدعم

کادح
 رث

کادح
 رث

 قلطم

قادح
 ل

 قلطم

سوتم
 ط

کادح
 رث

 قلطم

قادح
 ل

 قلطم

سوتم
 ط

 35 220.9 265.9 0 9.6 31 4 97 18.6 5.2 31.8 25.2 12.0 نیدرورف
شهبیدرا

 ت
17.4 31.2 37.8 9.8 24.3 87 6 33 8.5 0 220.3 324.5 25 

 25 474.6 353.6 0 1.6 20 3 57 30.7 17.6 43.2 37.6 23.7 دادرخ
 14 606.8 324.4 0 0 18 3 56 34.2 22.2 45.0 40.6 27.8 ریت
 15 554.4 344.6 0 0 19 5 46 33.9 21.2 42.8 40.5 27.3 دادرم
 12 368.3 316.1 0 6 28 5 84 28.0 13.0 41.0 34.5 21.6 رویرهش
 17 239.5 288.4 0 0 26 5 57 23.2 6.2 34.6 29.9 16.5 رهم
 20 70.5 146.0 0 40.3 64 18 100 12.3 0.8 24.4 16.9 7.8 نابآ
 12 0.0 204.9 16 29.6 67 26 97 5.6 2.2- 14.4 10.6 0.7 رذآ
 15 0 223.4 21 1.1 56 15 97 5.3 3.8- 15.8 10.8 0.2- ید
 17 0.0 211.5 13 27.1 58 12 97 4.8 6.2- 15.6 9.4 0.3 نمهب
 23 0.0 229.5 12 2.8 42 10 93 7.7 4- 23.6 13.4 2.0 دنفسا

.3128 62 126.6 38.5 3 100 19.1 6.2- 45 25.1 13.1 هنایلاس
6 

2859.
5 35 

 هلاسم نایب
 نیا هک تسا هقطنم کی یرگشدرگ ۀدننک فیعضت ،سکعلاب ای هدنهد قنور مهم یاه هبنج زا یکی ناونع هب اوه و بآ

 دایز تیعمج ندوب اراد دوجواب ناهج یاهروشک زا یرایسب .دهد رارق ریثأت تحت ار یرگشدرگ یاضاقت دناوت یم دوخ
 Fang) دنشاب یم هجوت لباق یرگشدرگ یاهدمآرد دقاف بسانم ِنیّیوج تیعضو نادقف لیلد هب ،نردم یاه یزاسرهش و

& Yin, 2015). طیارش تیعضو ریغتم ود ساسا رب ناکم کی رد نارگشدرگ دادعت هک تسا هدرک نشور ریخا تاعلاطم 
 رد میلقا .تسا ریسفت لباق رگید فرط زا ریغتم ود نیا زا هدش هئارا تاعالطا و فرط کی زا میلقا و یّیوج
 .دننک یم افیا یدیلک شقن ناکم کی یتسیروت ِدتدم هاتوک یاه یزیر همانرب رد یّیوج طیارش و تدمدنلب یاه یزیر همانرب
 یاه تیلاعف دوبهب تهج ناکم کی میلقا و یّیوج طیارش قباطم دنتسه مزلم یرگشدرگ یاهنامزاس و اهداهن نیاربانب

 .(Hamilton & Lau, 2005; Lin et al., 2006) دنیامن یزیر همانرب ،یرگشدرگ تعنص
 ،لماش طابترا نیا هک دراد دوجو یگنتاگنت طابترا یرگشدرگ و میلقا و یّیوج طیارش نیب ،یرگشدرگ یسانش میلقا رد
 .(DeFreitas, 2003) تسا یترارح و (...و فرب ،ناراب ،داب) یکیزیف (...و زور لوط ،یکانربا) یتخاش ییابیز یاه هبنج
 ضرعم رد نتفرگ رارق .تسا ناسنا یتخانشاوه راتفر تیبولطم طیارش نییعت رد یلصا لماع طیحم یترارح هبنج
 طیارش نارگشدرگ هک یماگنه ،سکعرب .دهد یم رارق ریثأت تحت ار رگشدرگ یتمالس ،دیدش ای و یوق یترارح سرتسا

 ,Matzarakis) دبای شیازفا تسا نکمم نارگشدرگ دادعت ،دنیامن هبرجت ار یترارح شیاسآ هدودحم هب کیدزن یترارح

2006). 
 شقن زین یعیبط طیحم لماوع ،یسایس و یعامتجا ،یگنهرف لماوع رب هوالع ،یرگشدرگ تعنص تیمها هب هجوت اب
 ؛لصا رد .(Vasconcelons et al., 2007) دننک یم افیا رگشدرگ بذج نینچمه و یرگشدرگ هعسوت رد ار یمهم
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 لماوع لماش یعیبط و یکیزیف راتخاس کی یاراد اضف نیا هک دنک یم هدافتسا ییایفارغج ییاضف زا رگشدرگ
 هب هک یلماوع زا یخرب نینچمه و (یروناج و یهایگ هعماج ،یفارگوپوت ،یسانش نیمز ،میلقا) یعیبط و یسانش تسیز
 یراکشآ روط هب یرگشدرگ .(Blen & Martin, 2008; Scott, 2007) دشاب یم ،تسا هدمآ دوجو هب اه ناسنا هلیسو
 رد ار یمهم شقن میلقا .(DeFreitas et al., 2004) دراد یا هدمع شقن یرگشدرگ یاضاقت رد و تسا میلقا هب هتسباو
 تیباذج یارب یلحم صخاش کی ناونع هب دناوت یم میلقا .دنک یم افیا فلتخم حوطس رد یرگشدرگ یاه تیلاعف
 تسا راذگرثا نارگشدرگ شیاسآ رب و اهدرکراک و اهراتخاس ،یا هرود یاهتیلاعف یور رب نینچمه و دشاب هقطنم
(Scott, 2007).  
 رتهب ات ددرگ یسررب هناگادج روط هب یا هقطنم ره یارب تاعلاطم هنوگ نیا تسا رتهب هک دننک یم هیصوت ناصصختم
 بلس بجوم اوه یکشخ ،قطانم زا یرایسب رد لاثم یارب .دومن یفرعم ار هقطنم یرگشدرگ یاضاقت یوگلا ناوتب
 تبوطر رادقم نیمه شیازفا اما .تسا هجوت دروم رتشیب یبسن تبوطر اب یلوصف رد یرگشدرگ قنور و هدش شیاسآ
 رد .دهد یم شهاک ار رفس زا اهنآ تیاضر و هدش نارگشدرگ دنیاشوخان ساسحا بجوم رگید یحاون زا یرایسب رد
 ناشن ار یرگشدرگ رب میلقا رییغت ریثات کیتامش روط هب 9 لکش .دومن ییاه لالدتسا نینچ ناوت یم زین امد دروم
 .(DeFreitas, 2003) دهد یم

 
 یرگشدرگ یاه یراذگ هیامرس رد دوجوم کسیر نازیم و یرگشدرگ یاضاقت رب ییاوه و بآ تیعضو ریثات .3 لکش

 (DeFreitas, 2003). 

 نینچمه .دراد دوجو هقطنم یرگشدرگ یارب تساوخرد نازیم نیرتشیب ،هنیهب یاوه و بآ کی رد ،الاب لکش هب هجوت اب
 یاهدمآرد یسررب زا هدافتسا .دشاب یم لقادح ،یقطانم نینچ رد یرگشدرگ یاه یراذگ هیامرس کسیر رادقم

 اب ار یرگشدرگ رب یمیلقا تاریثأت ناوت یم ییاوه و بآ عونتم قطانم رد و فلتخم لوصف رد هدمآ تسد هب یرگشدرگ
 .دومن ییاسانش رگشدرگ بذج تهج ار ییاوه و بآ یاه هنومن نیرت بسانم و هسیاقم رگیدکی
 یفلتخم عاونا یارب اضاقت داجیا هب رجنم 5638 و 5038 یاه ههد رد یللملا نیب یرگشدرگ هژیو هب و یرگشدرگ دشر
 یناگدننکدیدزاب دروم رد یمیلقا یاهشور هیلوا تیمها .دش ناسنا یانبم رب شیاسآ میلقا یبایشزرا یاهشور زا
 یاه تیلاعف هک لاس زا یصخشم نامز دروم رد نکیلو دنتشادن هنالاس یمیلقا تیعضو هب هقالع هک دوب یتقوم
 نیا لماش هک یتاعلاطم .(Mieczkowski, 1985) دنتشاد ینارگن ،دریگ یم تروص ناگدننکدیدزاب طسوت یرگشدرگ
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 هب هتسباو ای یرگشدرگ میلقا یسررب هب وا .تسا هتفرگ تروص 1638 لاس رد 8ریترویه طسوت ،دوش یم هقبط
 رد 7وارک نینچمه .تخادرپ ربماتپس ات نئوژ یاه هام لوطرد یا هنارتیدم و یبرغ یاپورا رد یرگشدرگ یاه تیلاعف

 تخادرپ اداناک یبرغ قطانم یاهورملق رد یجرفت و یرگشدرگ یاهتیلاعف یارب یمیلقا یدنب هقبط هب 6238 لاس
(Hamilton et al., 2005). 
 تیفیک رد یمهم شقن (زور کی لوط رد) نارگشدرگ دیدزاب لوط رد هژیو هب یوج طیارش تاناسون و تارییغت
 زا هدافتسا ،یترارح طیارش فیصوت یارب هداس هار کی .دراد ناکم باختنا ًااتیاهن و اهرگشدرگ شیاسآ و یرو هرهب

 اهنآ رثکا هک دنا هدش عادبا هداس یترارح صخاش دصکی زا شیب ،هتشذگ لاس 578 لوط رد .تسا یترارح یاه صخاش
 Jendritzky) دنتسه داب تعرس و امد ،درس طیارش رد و یبسن تبوطر و امد یمیلقا رتماراپ ود لماش ،مرگ طیارش رد

et al., 2012).  
 زاب یاضف رد ییامد شیاسآ هبساحم یارب هک تسا هدش داهنشیپ یناهج ییامرگ شنت صخاش ناونع هب DI9 صخاش
 یسانشاوه یاهریغتم هنوگچ دنک یم نییعت هک دش داهنشیپ (3038) 4مات طسوت راب نیلوا صخاش نیا .دوش یم هدافتسا
  .دنراد رثا ناسنا یترارح شیاسآ رب یبسن تبوطر و امد ریظن
 تروص یترارح فلتخم یاه صخاش زا هدافتسا اب یرگشدرگ یارب ،یترارح طیارش یبایزرا یارب یرایسب تاقیقحت
 رارق یبایزرا دروم روشک یرگشدرگ یارب ار یناهج یترارح میلقا صخاش (0398) ناراکمه و هداز جرف .تسا هتفرگ
 یسررب دروم یرگشدرگ اب هطبار رد ار یترارح شیاسآ و یمیلقا طیارش ،2557 لاس رد سیکرازتام ؛نینچمه .دنداد
 رد تاعلاطم نیرت یمیدق .(Matzarkis, 2007) دراد دیکأت تالیطعت نارذگ یارب یمیلقا لماوع تخانش رب و هداد رارق
 نییعت هب یمیلقا تسیز رادومن هئارا اب تصش ههد رد هک تسا 0یگلوا لدم هعلاطم لماش ،شیاسآ میلقا هنیمز
 فلتخم یمیلقا هقطنم راهچ رد هک یتابساحم و اه شیامزآ ساسارب وا .تخادرپ فلتخم لماوع صخشم و هناگادج
 تسین ناسکی ،فلتخم قطانم رد یترارح تمواقم و تیفرظ هب زاین هک تفرگ هجیتن ،داد ماجنا اکیرمآ
(Farajzadehasl & Karimpanah, 2008). یددعتم شیاسآ یاهرایعم هک درک حرطم ار یشور 9638 لاس رد یگلوا 
 ریز یاه ضرع) رگید ییایفارغج یاهضرع یارب شور نیا دربراک یارب ار یتاداهنشیپ و تسا هداد رارق رظندم ار
 رد ناسنا شیاسآ دودح ،دومن داهنشی وا هک کیتامیلکویب لودج رد .(Olgyay, 1973) تسا هداد هئارا (هجرد 54
 هداد ناشن ،دننک یم داجیا شیاسآ هقطنم هدودحم رد هک داب و باتفآ لثم ،ییاوه و بآ رصنع ود تارییغت اب هطبار
  .دوش یم
 رادقریب ،(1298) یلیلخ تاعلاطم هب ناوت یم ناریا رد یگلوا شور زا هدافتسا اب هتفرگ ماجنا تاعلاطم رگید زا
  .درک هراشا 2198 لاس رد یدیعس و یدمحم (2198) ییابطابط و شور یقداص ،(2298)
 اب ییایفارغج ضرع و لوط رظن زا هک تسا هتفرگ رارق کشخ همین و کشخ میلاقا رد ناریا تحاسم موسود دودح
 ندوب دعاسمان و یبآ عبانم تیدودحم و قطانم نیا یاه کاخ مک لیسناتپ هب هجوت اب .دنک یم قیبطت ناهج ینابایب دنبرمک

                                                           
1 - Heurtier 
2 - Crow 
3 - Discomfort Index 
4 - Thom 
5 - Olgyay 
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 رگید داعبا یسررب موزل هک تسا ییاهانگنت یاراد یحاون نیا رد رادیاپ یداصتقا هعسوت ،یزرواشک شرتسگ طیارش
 یداصتقا و یعامتجا راتخاس  هب شخب قنور یاه تیلاعف هلمج زا .دیامن یم یرورض ار یداصتقا و دروآدوس یاه تیلاعف
 ینابایب و یریوک ساسح و هدننکش قطانم رد نارگشدرگ شریذپ و اضاقت دشر هب ور دنور .تسا مسیروت یحاون نیا
 نیا هب صاخ هجوت موزل قطانم نیا یرگشدرگ یارب عماج و نودم یزیر همانرب دوجو مدع و ریخا یاه لاس یط ناریا
  .(Amengual et al., 2014) تسا هدرک دیدشت ار قطانم
 ناتسرهش نیرت یبرغ راسمرگ .دشاب یم نانمس ناتسا رد عقاو راسمرگ ناتسرهش ،قیقحت نیا رد هعلاطم دروم هدودحم
 هب قرش زا ،نیمارو هب برغ زا ،دنوامد هب لامش زا هک ،دشاب یم عبرمرتمولیک 7180 دودح یتعسو یاراد و ناتسا
 0079 عافترا هب تسا یا هلق راسمرگ هطقن نیرت عفترم .(4 لکش) دوش یم دودحم یزکرم ریوک هب بونج زا و نادارآ
 ترواجم رد رتم 776 عافترا هب زین نآ هطقن نیرت تسپ و ناتسرهش نیا یرواخ لامش رد ناتسغاب هوک رد عقاو رتم
 ناتسا زین و ناتسرهش نیا یمئاد هناخدور اهنت دور هلبح .تسا راسمرگ ناتسرهش یرتخاب بونج رد کمن هچایرد
 رارق ناتسرهش نیا بونج رد زین ریوک یلم کراپ و هداد لیکشت ریوک و نابایب ار ناتسرهش یبونج قطانم .دشاب یم
  .(Bahmanpour et al., 2012) دراد

 
 (Authors, 2019) (111111:1 سایقم) ،نانمس ناتسا و روشک رد هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم .4 لکش

 ناتسهد 9 لماش هک تسا شخب 7 یاراد و ،هدوب نانمس ناتسا هناگتشه یاه ناتسرهش زا یکی راسمرگ ناتسرهش
 هدش لیکشت نارجل و هموح ناتسهد 7 زا یزکرم شخب و ،هدوب یکناویا ناتسهد لماش یکناویا شخب .دنشاب یم
 .تسا ناتسرهش نیا زکرم راسمرگ رهش .دشاب یم یکناویا و راسمرگ یرهش هطقن 7 یاراد ناتسرهش نیا .تسا
  .تسا هدوب هنکس زا یلاخ یدابآ 797 و هنکس یاراد یدابآ 31 یاراد 0398 لاس یرامشرس ساسارب ناتسرهش نیا
 لاس یرامشرس رد هک هدوب رفن 77896 ناتسرهش تیعمج 0698 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسارب

 زا ناتسرهش تیعمج مهس ،تسا هتفای شیازفا رفن 87422 هب 0398 لاس یرامشرس رد و هدیسر رفن 34206 هب 7398
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 دصرد 75288 هب 0398 لاس رد و دصرد 4258 یدعب هرود رد هک هدوب 2258 لداعم ،0198 لاس رد ناتسا تیعمج لک
 .تسا هدوب وربور یدصرد 8925 شیازفا اب طسوتم روط هب تدم نیا یط رد و ،هدیسر
 ،یکناویا شخب یاهاتسور و زکرم دننام راسمرگ ناتسرهش رگید طاقن رد اما .دنتسه نابز یسراف راسمرگ رهش مدرم
 و ییاکیلا ماوقا .تسا نانمس ناتسا نانابز تات زکرم یکناویا رهش .دننک یم تبحص یتات نابز هب و دننکاس اه تات
 ،ولناصوا) یرذآ نامدرم هب ناوت یم راسمرگ ناتسرهش ماوقا رگید زا .دننک یم شیوگ یناردنزام نابز هب زین یناردنزام
 و ولداش یاهدرک ،فابیلاق هقطنم یاه کلیگ ،نانابز برع ،اه یناردنزام ،اه یدازریمهش ،اه ییاکیلا ،(رفن و یکوزاپ
  .درب مان ار دنورانید یاهرل و ولروچارق
 ییاتسور یاه هاگتنوکس و راسمرگ رهش هکیروط هب .دراد رارق هلزلز رطخ ضرعم رد ناتسرهش نیا یاه هاگتنوکس
 .دنریگ یم رارق الاب هلزلز رطخ هنهپ رد نآ فارطا یاهاتسور و یکناویا رهش و طسوتم رطخ هنهپ رد نآ نوماریپ
 رطخ هدودحم .دنتسه طسوتم رطخ اب نیمز شنار ضرعم رد ناتسرهش نیا یقرش لامش رد ییاه هدودحم نینچمه
 .درادن دوجو ناتسرهش نیا رد الاب رطخ اب شنار
 لوط .تسا هدوب ییاتسور هار رتمولیک 557 و یعرف هار رتمولیک 00 ،هاردازآ رتمولیک 59 یاراد ناتسرهش نیا
  .دراد دوجو هقطنم نیا رد یلیر طخ رتمولیک 49 ؛نینچمه .دشاب یم رتمولیک 66 ناتسرهش نیا یاههارگرزب
 یور رب زربلا یاههوک و ریوک یمیلقا عضو ریثأت و دروخرب هجیتن رد ناوت یم ار راسمرگ ناتسرهش یاوه و بآ
 .تسا ناراب تروص هب بلغا ،لامش رد یا هکیراب زج هب ناتسرهش نیا رد یوج تالوزن .دومن صخشم رگیدکی
 هب یلاس زا کدنا ناراب رادقم نیمه شزیر ندوب بترمان .دراب یم ناتسمز یاههام رد ًاامومع هیحان نیا زیچان ناراب

 4398 لاس رد راسمرگ ناتسرهش یگدنراب طسوتم .تسا ناتسرهش نیا ییاوه و بآ یاهیگژیو رگید زا رگید لاس
 شهاک دصرد 69 تدمدنلب نارود هب تبسن و شیازفا دصرد27 دودح لبق لاس هب تبسن هک هدوب رتم یلیم 62 دودح
 .دهد یم ناشن
 نازیم هدمآ لمع هب تاقیقحت ساسارب .دشاب یم مهم ناراب رادقم هک دراد تیمها هزادنا نامه هب اجنیا رد ریخبت رادقم
 ینابایب یاهاوه و بآ زا یکی صخشم هنومن ار راسمرگ ناوت یم و تسا یوج تالوزن ربارب 76 ات 77 ریخبت
 ،سکعرب و کشخ و مرگ رایسب هیحان نیا یاه ناتسبات .تسا دایز یلیخ یلصف تارییغت راسمرگ رد .دومن بوسحم
  .تسا یناراب و درس ًاآتبسن نآ یاه ناتسمز
 هدودحم رد لدتعم کشخارف و ،ناتسرهش ینایم شخب رد درس کشخارف میلقا ار ناتسرهش نیا تحاسم نیرتشیب

 زین یشخب و ،لدتعم یا هنارتیدم میلقا یاراد ناتسرهش لامش رد یکیراب راون .دهد یم لیکشت ناتسرهش یبرغ بونج
  .(SYSP, 2017) دنشاب یم درس ینابایب کشخ میلقا یاراد یکناویا و راسمرگ یاهرهش لامش رد
 هقطنم هیشاح رد و ناتسرهش نیا ینایم قرش تمسق رد راسمرگ ناتسرهش یزرواشک یضارا دصرد 72 زا شیب

 یکناویا رهش تسد نییاپ رد و ناتسرهش یقرش لامش تمسق رد یضارا نیا یقبام .تسا هدش عقاو راسمرگ یرهش
 دروم راسمرگ تشد .دریگ یم ماجنا اهرهش رارقتسا هدودحم رد یعارز یاه تیلاعف هدمع نیاربانب .تسا هتفرگ رارق
 رد ناتسرهش نیا مکارتم همین و مکارتم عتارم .دشاب یم نردم یشکهز و یرایبآ یاه هکبش یاراد و هتفرگ رارق هعلاطم
 و هدش عقاو ناتسرهش یبونج شخب رد آتدمع مکارت مک عتارم و ،هدش عقاو یناتسهوک قطانم رد نآ یلامش تمسق
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 یاهرهش هیشاح رد ناتسرهش نیا یاه یرادغرم هیلک .دشاب یم یرادعترم و یرادماد یاه تیلاعف یارب بسانم
 تالوصحم زا .دنا هدش رقتسم یکناویا رهش فارطا رد ناتسرهش نیا یاه یرادماد .دنا هدش داجیا یکناویا و راسمرگ
 نیا یتسد عیانص هتشر نیرت مهم و ؛درب مان ناوت یم ار ریجنا و رانا ،هزبرخ ،هبنپ ،مدنگ ،هقطنم نیا یزرواشک یلصا

  .(Saman Co, 2017) دشاب یم یموب یاه حرط و شوقن اب میلگ عاونا ناتسرهش

 .دوش یم لماش ار ناتسا یاه لگنج لک زا دصرد 5720 هک هدوب راتکه 15397 راسمرگ ناتسرهش رد اه لگنج حطس
 کراپ .درادن دوجو هوبنا یعیبط یاه لگنج ،هقطنم نیا رد .دنتسه ینابایب و سرا یاه هنوگ لماش ًااتدمع ،اه لگنج نیا
 هتفرگ رارق پتسا و نابایب نایم کراپ نیا .دوش یم هتخانش هقطنم رد دوجوم هاگتسیز نیرتدنمشزرا ناونع هب ریوک یلم
 ،غات ،هنب هب ناوت یم هقطنم ناهایگ زا .تسا هدش هقطنم ناهایگ عاونا شیور رد عونت داجیا ثعاب یتیعضو نینچ .تسا
 زا .درک هراشا ...و نگج ،وزاس ،ین ،رتشراخ ،اردفا ،کجنخ ،غیت گرگ ،هنمرد و نوگ عاونا ،چیق ،ناینشا ،روش ،زگ
 هابور ،ینش هابور ،شیم و چوق ،زب و لک ،ریبج ،لاکاراک ،یناریا گنلپ هب ناوت یم هقطنم نیا نارادناتسپ نیرتمهم
 زا یراکش ناگدنرپ عاونا ،رکوک و وهیت ،هرقرقاب ،هربوه ناگدنرپ زا و یشت ،شوگرخ ،لاغش ،گرگ ،راتفک ،یلومعم
 غزو ،یناریا رادخاش یعفا و یرفعج رام ،یریوک هجمزب دننام ناگدنزخ و ناگدنوج عاونا و لاد ،هپگراس ،هجیلد لیبق
 .(Bahmanpour et al., 2012) درک هراشا رادزیمهم تشپ کال و (ضارقنا ضرعم رد) یریوک
 لیلحت و هیزجت
 و یترارح شیاسآ ،رظن دروم ینامز هزاب رد یتاعلاطم هدودحم رد کیتپونیس یاههاگتسیا یاه هداد زتنس هب هجوت اب
  .(4 لودج) تسا هدش هئارا و نییعت (یگلوا شور) رثوم یامد ساسارب ناسنا یمیلقا

 (Authors, 2019) (یگلوا شور) رثوم یامد ساسا رب راسمرگ کیتپونیس هاگتسیا رد ناسنا شیاسآ .4 لودج
 / هام
 رتماراپ

  هنازور طیارش
 (تبوطر لقادح/امدرثکادح)

  هنابش طیارش
 (تبوطر رثکادح/امد لقادح)

 شیاسآ بیرض

 شیاسآ C°3237 - 57٪ C°0268 - 79٪ رهم
 کنخ C°3268 - 56٪ C°122 - 16٪ نابآ
 کنخ یلیخ C°6258 - 96٪ C°225 - 82٪ رذآ
 کنخ یلیخ C°1258 - 24٪ C°)725-) - 06٪ ید
 کنخ یلیخ C°423 - 34٪ C°925 - 26٪ نمهب
 کنخ یلیخ C°4298 - 49٪ C°527 - 50٪ دنفسا
 شیاسآ C°7207 - 87٪ C°5278 - 84٪ نیدرورف
 شیاسآ C°7289 - 97٪ C°4228 - 94٪ تشهبیدرا

 مرگ C°6229 - 08٪ C°2297 - 07٪ دادرخ
 مرگ یلیخ C°6254 - 98٪ C°1227 - 17٪ ریت
 مرگ یلیخ C°0254 - 48٪ C°9227 - 37٪ دادرم
 مرگ C°0249 - 28٪ C°6287 - 09٪ رویرهش

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هداد ناشن لکش رد هک روطنامه .تسا هدش هیارا 0 لکش رد زین راسمرگ ناتسرهش یمیلقا تسیز رادومن ؛نینچمه
 تسا نآ رگنایب ،تسا هدیدرگ میسرت هنابش و هنازور طیارش ساسارب هک ناتسرهش نیا یمیلقا تسیز رادومن ،دوش یم
 یخرب و هتشاد رارق شیاسآ هدودحم رد ًاالماک اههام یخرب هک یروط هب هدوب دایز رایسب هقطنم نیا رد یمیلقا عونت هک
  .دنراد رارق نوز نیا زا رود رایسب رگید
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 ،رهم) هام هس هک دومن یریگ هجیتن نینچ ناوت یم ،راسمرگ ناتسرهش رد تبوطر و ییامد یاه صخاش هب هجوت اب
 زا رود طیارش رد (دنفسا و نمهب ،ید ،رذآ) هام راهچ و هدوب یترارح شیاسآ هدودحم رد (تشهبیدرا و نیدرورف
 .دریگ یم رارق مرگ میلقا رد زین رویرهش و دادرم ،ریت ،دادرخ یاههام .دنراد رارق کنخ یلیخ و یترارح شیاسآ
 رارق یجرش و بوطرم نوز رد یتاعلاطم هدودحم نیا رد لاس یاههام زا کی چیه ،تسا هدش صخشم هک روطنامه
 .دنرادن

 
 (Authors, 2019) راسمرگ ناتسرهش یمیلقا تسیز رادومن .5 لکش

 زبس یاه گنر .تسا هدش نایب 6 لودج رد یگلوا صخاش ساسارب راسمرگ ناتسرهش یرگشدرگ میلقا یدنب هقبط
 نوز رد تشهبیدرا ،نیدرورف یاههام ،یگلوا صخاش ساسارب .دنتسه یترارح شیاسآ نوز رد عقاو یاههام هناشن
 و هامریت ،رگید یوس زا .دنشاب یم راسمرگ ناتسرهش رد یرگشدرگ یارب اه نامز نیرتهب و دنراد رارق یترارح شیاسآ
 یرگشدرگ یارب یبسانم یاه نامز دایز یامرس لیلد هب دنفسا و نمهب ،ید ،رذآ و الاب یامرگ لیلد هب هام دادرم
 .دنشاب یمن

 (ناگدنراگن :عبنم) راسمرگ ناتسرهش رد یگلوا صخاش هنایهام ریداقم .5 لودج
 دنفسا نمهب ید رذآ نابآ رهم رویرهش دادرم ریت دادرخ تشهبیدرا نیدرورف

            

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 مرگ یلیخ مرگ شیاسآ کنخ کنخ یلیخ
     

  .تسا هدش هیارا 6 لودج رد هک هدش هبساحم زین راسمرگ ناتسرهش شیاسآ مدع صخاش ،رگید یوس زا
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 (Authors, 2019) (DI) شیاسآ مدع صخاش ساسارب راسمرگ ناتسرهش یمیلقا تیعضو نییعت .6 لودج
 شیاسآ مدع طیارش  (DI) شیاسآ مدع صخاش هام

 شیاسآ 12 نیدرورف

 شیاسآ 12 تشهبیدرا

 شیاسآ مدع ساسحا ٪15 زا رتشیب 52 دادرخ

 .دنراد شیاسآ مدع ساسحا تیعمج رتشیب 12 ریت

 .دنراد شیاسآ مدع ساسحا تیعمج رتشیب ۳2 دادرم

 شیاسآ مدع ساسحا ٪15 زا رتمک 32 رویرهش

 شیاسآ 12 رهم

 شیاسآ مدع ساسحا ٪15 زا رتمک 22 نابآ

 شیاسآ مدع ساسحا ٪15 زا رتمک 22 رذآ

 شیاسآ مدع ساسحا ٪15 زا رتمک 22 ید

 شیاسآ مدع ساسحا ٪15 زا رتمک 22 نمهب

 شیاسآ مدع ساسحا ٪15 زا رتمک 22 دنفسا

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
  .تسا هدش هیارا 6 لکش رد راسمرگ ناتسرهش شیاسآ مدع صخاش رادومن

 
 (Authors, 2019) هعلاطم دروم ینامز هزاب رد راسمرگ ناتسرهش شیاسآ مدع صخاش رادومن .6 لکش

 نوز رد (تشهبیدرا و نیدرورف ،رهم) هام هس ،زین صخاش نیا ساسارب هک ددرگ یم صخشم 6 لودج هب هجوت اب
 ،ید ،رذآ) هام راهچ نکیلو .دنتسه راسمرگ ناتسرهش رد یشزرو یرگشدرگ یارب نامز نیرتهب و دنراد رارق شیاسآ
 یهتنم یاه تیلاعف ماجنا ،تهج نیدب .دنتسه هجاوم یرتمک شیاسآ مدع اب ،یگلوا صخاش فالخرب (دنفسا و نمهب
  .دوش ماجنا تاظحالم تیاعر اب ات تسا مزال راسمرگ ناتسرهش رد و نامز نیا رد یشزرو یرگشدرگ هب
 رد یشزرو یرگشدرگ و یمیلقا یدنب هقبط هب مادقا (7857) ناراکمه و روپ نمهب یوگلا ساسارب ،تیاهن رد
 یرگشدرگ زا یعون ،قیقحت نیا رد یرگشدرگ زا روظنم ،ددرگ یم ناشن رطاخ .(2 لکش) دیدرگ راسمرگ ناتسرهش
 هک هنایوجارجام و یشزرو یرگشدرگ عاونا لماش و دشاب یمن هتسباو صاخ و هژیو ییاوه و بآ طیارش هب هک تسا
  .ددرگ یمن ،دنشاب یم (...و باتفآ میقتسم شبات ،ریوک ،خی و فرب ریظن) درفبرصحنم یمتسیسوکا طیارش دنمزاین

y = -1.437x + 65.935 
R² = 0.8266 
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 نوز / هقطنم
 تیلاعف عون
 یرگشدرگ / یشزرو

 یداهنشیپ یاه نامز

 و یناتسهوک) یلامش
 (یا هرخص

 ناتسهوک یراوس هخرچود ،(سارک) یراوسروتوم ،(گنیپمک) تشگروخ
 یراوس تیاک ،ییامیپهوک ،دیص و راکش  ،یود مرن ،یور هدایپ ،یدرونراغ ،یراکراوس

 ،رهم ،رویرهش ،ریت ،دادرخ ،تشهبیدرا ،نیدرورف
 نابآ

 

 (ینابایب) یزکرم
 و یراوسردیالگ ،تشگروخ ،یلار تاقباسم ،ناتسهوک یراوس هخرچود ،(سارک) یراوسروتوم
 کبس یاهامیپاوه
 (بسا و رتش) یراکراوس ،یود مرن ،یدرگ تعیبط ،یور هدایپ ،ییامیپهوک

 ،رهم ،رویرهش ،دادرخ ،تشهبیدرا ،نیدرورف
 نابآ

 (یریوک) یبونج
  ،یور هدایپ ،تشگروخ ،(لیبموتا و هخرچود ،روتوم) یلار تاقباسم
 یود مرن ،یدرگ تعیبط ،یور هدایپ

 رهم ،دادرخ ،تشهبیدرا ،نیدرورف

  یرگشدرگ شیاسآ میلقا اب بسانت و راسمرگ ناتسرهش رد یشزرو - یعیبط یاه هبذاج تیعقوم .7 لکش

(Authors, 2019) 

 تاداهنشیپ هیارا و یریگ هجیتن
 ناوت یم ،هعلاطم دروم یمک صخاش ود یناشوپمه ساسارب .دشاب یم یعونتم ًااتبسن میلقا یاراد هعلاطم دروم هاگتسیا
 بسانم یرگشدرگ یارب و دنراد رارق یترارح شیاسآ نوز رد ًااعطق رهم و تشهبیدرا ،نیدرورف هام 9 هک دومن ناونع
 طیارش یتبوطر و ییامد یاه صخاش ضاحل زا زین دنفسا و نمهب ،ید ،رذآ ،دادرم ،ریت یاههام نینچمه .دنتسه
 و تسا ٪59 - ٪06 ،بسانم یبسن تبوطر هدودحم یگلوا داهنشیپ ساسارب .دنرادن یرگشدرگ یارب یبسانم
 اب .(Givoni et al., 2002) دشاب یم ٪57 -٪51 هدودحم نیا (ASHRAE) اکیرمآ هدحتم تالایا درادناتسا ساسارب
 نیا هک تشاد راهظا ناوت یم ،دشاب یم ٪0219 ،راسمرگ ناتسرهش یبسن تبوطر هنالاس نیگنایم هکنیا هب هجوت

 اجنآ زا نکیلو .دراد رارق یرگشدرگ یارب یبولطم تیعضو رد یبسن تبوطر طیارش ظاحل زا عومجم رد ناتسرهش
 صخاش یتبوطر زاجم هدودحم رد هام نیا ،دبای یم روهظ رذآ هام رد ٪26 دودح یبسن تبوطر نیگنایم نیرتالاب هک
 ،دنک یم یترارح شیاسآ داجیا راسمرگ ناتسرهش رد هک یبسن تبوطر لقادح نیگنایم نینچمه .درادن رارق یگلوا



 359 ...هب راسمرگ ناتسرهش شیاسآ میلقا نییعت

 دادعت .دنرادن رارق یگلوا صخاش زاجم هدودحم رد هک دوش یم نایب هام دادرم رد ٪38 و ریت هام رد ٪18 لداعم
 یگلوا صخاش اب (DI) شیاسآ مدع صخاش هاگدید زا راسمرگ ناتسرهش رد یترارح شیاسآ اب بسانتم یاههام
 ربارب زین تسین ایهم یرگشدرگ میلقا یارب بسانم طیارش هک لاس زا ییاههام دادعت نینچمه ،(هام 9) دشاب یم ربارب
  .(هام 6) دنشاب یم

 و رگشدرگ بذج رد یعیبط هبذاج کی ناونع هب دوخ اوه و بآ و هدوب میلقا هب هتسباو تعنص کی یرگشدرگ تعنص
 هب یفاک هجوت و هدش یقلت یهیدب رما کی ناونع هب هراومه عوضوم نیا اما .دراد ییازس هب ریثأت هقطنم یرگشدرگ قنور
 یا هقطنم ره یارب تاعلاطم هنوگ نیا ددرگ یم داهنشیپ ؛نیاربانب .تسا هدشن یرگشدرگ یاه یزیر همانرب رد نآ تاریثأت
 لباق دیاوف هلمج زا .دومن یفرعم ار هقطنم ره یرگشدرگ یاضاقت یوگلا ناوتب رتهب ات ددرگ یسررب هناگادج روط هب
 رد کمک یارب هدش فیرعت و صخشم درادناتسا کی نییعت هب ناوت یم اه صخاش نیا دربراک دروم رد یسرتسد

 ینیب شیپ ،رفس هرود رد دصقم یعقاو تیعضو دروم رد نارگشدرگ هب بسانم یهد عالطا ،یرگشدرگ یاه یزیر همانرب
 و بآ تیعضو هب هجوت اب دصقم رییغت ،رفس تاکرادت زا حیحص کرد و رفس هرود رد دصقم ییاوه و بآ تیعضو
 یبایرازاب یاه یزیر همانرب هب کمک ،رفس یاه همانرب هیهت تهج هدافتسا ،رت بسانم دنچ ره یناکم باختنا و ییاوه
 یارب صخاش زا هدمآ تسدب تاعالطا هب هجوت اب هقطنم رد یرگشدرگ تالیهست بسانم یحارط ،یرگشدرگ دصاقم
 بذج یارب ار نامز نآ ،ییاوه و بآ رظن زا صخاش هک ییاه هرود یارب بسانم تاناکما کرادت و فلتخم لوصف
  .دومن هراشا دناد یمن یرگشدرگ بسانم تسیروت

 یرازگساپس
  .ددرگ یم ینادردق و رکشت دندومن یراکمه ،قیقحت نیا ماجنا رد هک یناسانشراک و اه نامزاس یمامت زا هلیسونیدب
 عبانم
 هار زا شجنس و ییایفارغج تاعالطا متسیس دربراک هلجم ،دورهاش رهش یرگشدرگ شیاسآ میلقا نییعت و یبایزرا.(2398) بنیز ،مانرف

 28-2 تاحفص ،3 هرود ،یزیر همانرب رد رود
 دیکأت اب نانمس ناتسا یاهرهش یرگشدرگ یزیر همانرب تهج دازآ یاضف رد یترارح شیاسآ یسررب.(1398)مساق ،یمحرت.دیعس ،یبایماک

  91-72 هحفص یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن همانلصف ،رهش یدهم ناتسرهش رب
 شیامه ،کیژولویزیف لداعم یامد لدم زا هدافتسا اب راسمرگ ناتسرهش یشیاسآ میلقا یسررب.(8398)ریما ،راکمدنگ .ناگژم ،یدمحازرحم

 راسمرگ 4548 زادنا مشچ یا هقطنم
 رد یشزرو یاه هعومجم یطیحم تسیز کسیر یبایزرا .(1398)رقاب ،لسرم.یلع ،8داژن یمیهف.یفطصم دیس ،یناث یبیط.دمحا ،ینمان

 هحفص ،88 هرود ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن همانلصف ،(نارهت رهش قرش لامش :یدروم هعلاطم) اوه یاه هدنیالآ اب طابترا
468-328 

Amengual, A., Homar, v., Romero, R., Ramis, Alonso, S., 2014. Projections for the 21st century of the 
climate potential for beach-based tourism in the Mediterranean. INT J CLIMATOL, 34(13): 81-98. 

Bady, M., 2014. Analysis of outdoor human thermal comfort within three major cities in Egypt. Open 
Access Library Journal, 1:1-11. 

Bahmanpour, H., Laghaei, H.A., Moharamnezhad, N., Mafi, A., Abdi, H., 2012, Sustainable Sport 
Tourism Site Selection by Ecological Capability Evaluation (Case Study: Shahroud Nature Park–
IRAN), the 3rd International Conference on Sports and Exercise Science, Journal of Sports Science 
and Health Academic Journal of Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University, 279-293 pp. 
[E-journal http://www.ejournal.academic.chula.ac.th/ejournals] 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 169

Bigano, A., Hamiltom, JM., 2006. "The impact of on holiday destination choice", Climate Change 
76(3-4) :389-406. 

Blen, M., Martin, G., 2008. Weather Climate and Tourism a Geography Perspective, Annals of 
Tourism Research, vol 23, No3, pp 571-591.[https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.08.004]. 

De Freitas, C.R., 2003. Tourism climatology: evaluating environmental information for decision 
making and business planning in the recreation and tourism sector. Int J Biometeorol 48:45˚54. 
doi:10.1007/ s00484-003-0177-z 

De Freitas, C.R.; Scott, D. and Boyle, G., 2004. A New generation Climate index for Tourism, 
Tourism climatology, icis, workshop. Pp 19-26. 

Fang, Y., Yin, J., 2015. National Assessment of Climate Resources for Tourism Seasonality in China 
Using the Tourism Climate Index, Atmosphere, 6(2): 183-194 

Farajzadehasl, M., Karimpanah, R., 2008, Analysis of suitable zones of ecotourism development in 
Kurdistan province using GIS, Journal of Natural Geography Research, No. 65, pp. 50-33. 

Funk, D.C., Bruun, T.J., 2007, the role of socio-psychological and culture-education motives in 
marketing international sport tourism: A cross-cultural perspectives, Tourism Management, 28, pp 
806–819. 

Givoni, B., Noguchi, M., Saaroni, H., Pochter, O., Yaacov, Y., Feller, N., Becker, S., 2002. Outdoor 
comfort research issues. Energy and Buildings 1462:1–10 [DOI: 10.1016/S0378-7788(02)00082-
8]. 

Gratton, C., Taylor, P., 2000. The economics of sport and recreation, New York: E & FN Spon. 255 P.  
Hamilton, M., Maddison, D.J., Tol, R.J., 2005. Climate change and International Tourism,: A 

simulation Study, Global Environmental Change15, pp253-266. 
Hamilton, J.M., Lau, M.A., 2005. The role of climate information in tourist destination choice 

decision-making. In: Gössling S, Hall CM (eds) Tourism and global environmental change: 
ecological, social, economic and political interrelationships. Routledge, London, pp 229˚250 

Jago, L., Chalip, L., Brown, G., Mules, T., Ali, S., 2003. Building events into destination branding: 
Insights from experts. Event Management, 8, pp 3–14. 

Jendritzky, G., Dear, R., Havenith, G., 2012. UTCI, Why another thermal index? Int J Biometeorol 
56:421˚428. doi:10.1007/s00484-011-0513-7 

Jennifer, K., Strickland-Munro, J.K., Allison, H.E., Moore, S.A., 2010. Using resilience concepts to 
investigate the impacts of protected area tourism on communities, Annals of Tourism Research, 
Vol. 37, No. 2, pp. 499–519. 

Lin, T., Hwang, C., Cheng, H., 2006. The influence of climate information on travel arrangements. In: 
Proceedings of the 8th Leisure, Recreation and Tourism Research Symposium, Taipei, 7 October 
2006. Outdoor Recreation Association, Taipei, pp 120˚126. 

Matzarakis, A., 2007. Thermal comfort and tourism, climate change and tourism-Assessment and 
coping strategies, Princeton University Press. USA, 167p. 

Matzarakis, A., 2006. Weather- and climate-related information for tourism. Tour HospPlann Dev 
3:99˚115. doi:10.1080/ 14790530600938279 

Mieczkowski, Z., 1985. The Tourism Climatic Index: A Method of Evaluating World Climates for 
Tourism, The Canadian geographer, Volume 29, Issue 3, pp220-233. 

Mohammadi, H., Saeedi, A., 2008, Effective Bioclimatic Indicators on Evaluation of Human Comfort 
Case Study: Qom City. Journal of Environment, Thirty-Fourth Year, No. 47, p. 73-86. 

NDNTM, 2007. I. R. of IRAN National Document for development and Nature Tourism Management, 
Central Research of Water and Energy, National Committee of Ecotourism. 314 P.  

Olgyay, V., 1973. Design with Climate, Princeton University Press. USA, 245p.  
Polydoros, A. Cartalis, C., 2014. Assessing thermal risk in urban areas–an application for the urban 

agglomeration of Athens. Advances in Building Energy Research, 8: 74-83. 
Sadeghiravesh, M.H., Tabatabaei, M., 2008, Determination of Thermal Comfort Range in Dry 

Climates Case Study: Yazd City, Journal of City Identity, Third Year, No. 4. 
Saman Consulting Engineers, 2017, Garmsar City Development Document, Ministry of Roads and 

Urban Development, p. 
Scott, D., 2007. A Review of the Status of the Breeding water bird’s in Iran in the 1970s,podoces 



 169 ...هب راسمرگ ناتسرهش شیاسآ میلقا نییعت

Journal,2(1), pp1-21.  
Scott, D., McBoyle, J., 2001. Using a ‘tourism climate index’ to examine the implications of climate 

change for climate as a natural resource for tourism. In: Matzarakis, A., de Frietas, C.R. (eds.) 
roceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation. International 
Society of Biometeorology, Commission on Climate, Tourism and Recreation, Halkidi, Greece, pp. 
69-98. 

SYSP, 2017. Statistical Yearbook of Semnan Province, Iranian Statistical Center Publications, 77 p. 
UNWTO, 2016. Tourism facts and figures, United Nations World Tourism Organization. Available 

from www.unwto.org. Retrieved February 15, 2009. 
United Nations World Tourism Organization. 2006. International trade statistics. Geneva: World 

Trade Organization.{www.who.org}. 
Vasconcelons, J.; Oliviera, V.; Imeida, P. and Gamboa, R., 2007. Could climate change have a 

positive impaction in Portugal west tourism region coasts, International Conference on Climate 
Change Impacts on Tourism, Lisbon, 7-8th September. 

 
 
 
 
 
 


