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چکیده
اقلیم عامل مهمی در توسعه گردشگری میباشد و در بسیاری از کشورها آب و هوا یک سرمایه با ارزش برای گردش بوسحم رگ   
میشود ،زیرا یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگرها برای سفر شرایط اقلیمی مقصد میباشد و گردش انرب نارگ مم مممه س اب ار دوخ رف    
توجه به شرایط اقلیمی مقصد مورد نظر طرحریزی میکنند .در این پژوهش وضعیت اقلیم توریستی اصفهان از طریققق ش خا صصصها ای

 PET ،PMV ،CPI ،HU ،TCIدر یک دوره آماری  60ساله (  1951تا  )01 20ب یار

ایس اگت ههه س سسینوپتیک شهههر اص دروم ناهف   

صهای  PET ،PMV ،CPI ،HU ،TCIبه هعسوت روظنم     
ارزیابی قرار گرفت .بطور کلی هدف اصلی این پژوهش ،تعیین شاخ 

تهای گردشگری میباشد .این تحقیق با توجه به
گردشگری و شناخت وضعیت اقلیمی شهر اصفهان در طول سال برای انجام فعالی 
نوع هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع توصیفی -تحلیلی است .نتایج بدست آمده از این شاخصها نشان میدهد که

در شهر اصفهان با توجه به شاخص  TCIماههای آوریل ،می ،سپتامبر و اکتبر دارای آسایش اقلیمی ،در ش صخا
دارای آسایش حرارت تتی ،در ش صخا

 CPIماهههها ای آوریل ،،م ممی ،اکتب بماون ،ر رر ررر و دس بما ررر ،در ش صخا

 PETبهترررین م رب ها اا ااای

تهای توریستی دارا میباشند.
گردشگری اکتبر و در شاخص  PMVماه می بهترین شرایط را جهت انجام فعالی 

واژههای کلیدی :اقلیم گردشگری ،شهر اصفهان ،شاخص بیوکلیمایی ،آسایش اقلیمی.

( -1نویسنده مسئول) bornareza@yahoo.com

 HUهمه ماهههها ا
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 -1مقدمه
ضرورت همگامی با تغییرات پرشتاب و فزاینده جهان شمول ،کشور را بر آن میدارد که در شرایط فراگی یتباقر و ر   
کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب از جمله تدوین استراتژی صنعت و بخصوص صنعت گردشگری بزن ات د   
در عرصه تحوالت جهانی از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر ،شالوده جامعهای توانگر را
پایهریزی کند .تأثیر عناصر اقلیمی در رضایتمندی گردشگران باعث افزایش حساسیت و اهمیت آن در انتخاب مکانی
مناسب برای اقامت گردشگران شده است .لذا داشتن دیدی روشن از توان اقلیمی و آسایش بیوکلیماتیک در پهنههای
یهای توریس  شیازفا زین و یت تتت تتتتقاضا نارگشدرگ ی   
گردشگر پذیر جغرافیایی نقش بسزایی در مدیریت و برنامهریز 
منطقه خواهد داشت .بدیهی است سفر و عزیمت به مناطق و مقاصد گردشگری با شرایط نامناسب اقلیمی و یا ب نود
یتواند برای گردشگران به با دروآ ر ...
شناخت کامل از شرایط اقلیمی و آسایشی ،مشکالت و تهدیدات عدیدهای را م 
در این خصوص اطالع رسانی از شرایط جوی و برخورداری از آسایش اقلیمی مقاص مهم فادها زا یرگشدرگ د     
راهنمایان تور و برنامهریزی گردشگری ب باسح ه   

یآیددد تا و نارگشدرگ 
م مم 

 هژیو هب ا بیسآ دارف م( ریذپ ا دنن        

سالخوردگان ،بیماران و کودکان) را از خطرات ناشی از مسائل ذکر شده محافظت نماید .بنابراین از آنجا ک هزورما ه   
بخش وسیعی از ادبیات گردشگری به نتایج اقتصادی و نقش مث غتشا داجیا رد نآ تب ا  فوطعم ل ا تس

 و ا و میلق     

آسایش اقلیمی ارتباط محکمی با جذب گردشگر و افزایش تقاضای گردشگران دارد ،اصفهان نیز یکی از اس ات نننهاای
گردش پذیر بوده که دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک میباشددد .مطالع  و ه شششناسایی مح ود د دیتهاا و مخا تارط
تهدید کننده جوی و اقلیمی نیز آگاهی از جاذبهها و پتانسیلهای نهفته در ویژگیهای جوی و اقلیمی استان به منظور
داشتن آنها در برنامهریزیهای مختلف استانی و شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .در همین راستا این س لاؤ
مطرح شد که چگونه میتوان اطالعات مفیدی در رابطه با وضعیت اقلیم گردشگران در ماههای مختلف سال بدست
آ و ر د؟
بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است که توانهای اقلیمی و بیوکلیماتیک شهر اصفهان به عنوان شهری که با اراد 
یر و د ،
بودن پتانسیلهای باالی طبیعی و اقلیمی یکی از مستعدترین شهرهای کشور از حیث جذب گردشگر بشمار م مم 
شناسایی و توانهای اقلیمی و محدودههای آسایشی آن برای تمامی ماههای سال مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا
اينكه بتوان زمینههای بهتری را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم ساخت.
 -2پیشینه
آمالنگ و واینر ( )14 06: 02با بررسی تغییرات آینده اقلیمی جهان قسمتهای خاصی از مدیترانه را در فصول بها و ر
پاییز خوشایند دانستهاند ک رد یمهم لماع یرگشدرگ تیباذج رد ینامز و یناکم رییغت نیا ه

عیزوت

ییاضف            

گردشگری خواهد داشت .هارتز و همکاران ( ،) 06:73 02در مورد اقلیم شناسی استراحتی آریزوناي آمریکا و برتیال و

همکاران (  ) 2006:913مطالعه تغییر اقل رارق ثحب دروم ار يرگشدرگ يور می       دادهانددد .ما يكارازت سسس ،) 2007 (1در
جنوبشرق آلمان در مناطقي كه تراكم ايستگاههاي هواشناسي در آنها كم اس  تسيز تاعالطا ،ت ا ر يميلق ا ب  راي      
Matzarakis

1

صهای بیوکلیمایی مؤثر23 ...
مطالعه شاخ 

گردشگري مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .جكويالين ،) 2007:161 (1در پژوهشی با عنوان اثرات تغییر اقلیم بر
گردشگري در آلمان ،بریتانیا و ایرلند به این نتیجه رسید مدلها نشان میدهند که طی سالللهااي آین ب هجوت اب هد ه    

تغییرات اقلیمی ،جاذبه گردشگري حرکتی ساده و آرام به سمت نواحی ش دهاوخ یلام د یگنز .تشا ننن ننن
ن 2و همکا نار

(  ) 58 1 0: 1 20به تعیین آسایش زیست اقلیمی در مسیر ارض روم با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختهاند.
     

كاويانی (  ) 1372:77با استفاده از دادههای  48ايستگاه ب رب ه ر  تسيز يس ا  ميلق ا  يناسن ا  رب ناري ا صخاش ساس    

  

ترجونگ پرداخته است و بيوكليماي ايران را در ماه ژانويه به  12تيپ و در ماه ژوئيه به  19نوع تقسيم نم .تسا هدو
خسروی (  ) 1380:56با اشاره به اهمیت صنعت توریسم در سطح دنیا به مبحث تغییرات اقلیمی و نتایج متفا هک یتو   

برای صنعت توریسم دارد ،اشاره میکند .خوشحال و همکاران ( ) 78 1 385: 1با بهره گیري از چهار روش طبقه بن نندي
ی اس ات ننن اص اهف ننن پرداختهههانددد.
ت اقلیممم انسانی ی
زیست اقلیمی با استفاده از گروه بندي خوشهای ،به پهنه بند ييي زیست ت
احمدآبادي (  ) 1386با استفاده از شاخص  TCIو دادههاي  144ايس  طيارش يسررب هب هاگت ا سيروت ميلق ت ناريا ي

      

صهاای  PETو
پرداخته است .ذوالفقاری (  ) 1386 :129تقویم مناسب برای گردشگری در تبریز را با استفاده از شاخص ص
 PMVتعیین نموده است .شهبازی (  ) 1386در شمال کشور  6ایستگاه س سسینوپتیک را در دوره آماررری  1974تا 2003
بررسی نمود ،هدف تحقیق او بررسی ویژگی زمانی و مکانی آسایش اقلیمی در  6ایستگاه سینوپتیک در شمال کش رو
بود .فرج زاده و همکاران (  ) 1388:57به تحليل تغ يي ر پذيري شاخص اقليم توريستي ا رش رد ناري ا و يلاسكشخ طي
ترسالي پرداختهاند .گندمکار ( ،)99 89: 31به برآورد و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در شهرستان سمیرم با استفاده
از شاخص  TCIپرداخته اس و هداز جرف .ت  یدابآ دمحا (((( ((((( )1 389:3 1ب علاطم ه هه ههه ب میلقا طیارش لیلحت و دروآر     
یده میلقا طیارش هک د     
گردشگری ایران با استفاده از شاخص  TCIپرداخته اس م ناشن شهوژپ نیا جیاتن ،ت یییییی یییییی
گردشگری در ایران دارای تنوع زیادی میباشد .حسنوند و همکاران ( ،)1 390:12 1به تبی شیاسآ نازیم ییاضف نی     
اقلیمی استان لرستان بر اساس شاخص  TCIپرداختند ،نتایج این بررسی نشان داد که شا رد ناتسا يرگشدرگ صخ

  

تمام طول سال داراي تنوع زیادي است .عزتیان و همکاران (  ) 1391:139به بررسي زيست اقل ناتسا يرگشدرگ مي    
کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از شاخص اقليم گردشگري پرداختهاند ،نتايج نشان داد که بخشهاي غربي و ش يقر
استان در ماههای مختلف سال شرايط کام ًالًال متفاوتي در خصوص آسايش گردش نراد يرگ دد ددد .عمران هانپ نادزی و ی    
(  ) 1392:113به تع يي ن تقويم آسايش اقليم گردشگري مناطق توريستي استان اصفهان پرداختهاند .فت راکمه و یحو ان   
(  ،) 1392:169به ارزيابي شرايط اقليم گردشگري استانهاي شمالي حاشيه درياي خزر پرداختهاند ،نتايج حاصل نشان
یباشددد.
ميدهد که در فصل بهار به طور كلي قسمت شر يق مناسبتر از قسمت غرب يرگشدرگ ميلقا رظن زا ي      م مم 
شمس و همکاران ( ،)19 93: 31به ارزيابي شرايط اقليم گردشگري شهر مشهد با استفاده از شاخصهاي کمي آسايش
حرارتي پرداختهاند .پور امرایی و همکاران ( )1 394:7 1در مقاله جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت
و گردشگری شهروندان به این نتیجه رسیدند که پارک چنگری میتواند تأثیر به سزایی در توسعه صنعت گردش یرگ
Jacqueline
Zengin

1
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در شهر کوهدشت داشته باشد ،همچنین احداث و تجهیز این پارک تا حد زیادی در رفع نیا درم تغارف تاقوا ز م     
کوهدشت ضروری است.
 -3مواد و روشها
شهر اصفهان بعنوان مرکز استان اصفهان و بزرگترین کانون شهری در این ناحیه با ط ییایفارغج لو   

 52درج و ه 93

دقیقه و  04ثانیه و عرض جغرافیایی  32درجه و  28دقیقه و  30ثانیه شمالی بر روی جلگه حاصلخیزی در دو ط فر
زاینده رود قرار گرفته و از زمینهای زراعی وسیعی برخوردار است .ارتفاع متوس هفصا رهش ط ا رد ن

فلتخم طاقن      

متفاوت بوده و اختالف ارتفاع بین کوتاهترین و بلندترین ناحیه به  80متر میرسد .مرتفعترررین ناحی  هقطنم ،ه ه راز    
جریب ،در جنوب شهر  1630متر و کم ارتفاعترین نق  رانک رد هط ر دور هدنیاز هناخدو )تشهب نالاد(        1550متر
یرس هفصا رهش .د ا  ن از هب لامش
ارتفاع دارد .متوسط ارتفاع نقاط مسکونی متراکم در شمال شهر به  585 1مت م ر یی یی

   

شهرستانهای اردستان ،کاشان و گلپایگان و از جنوب به شهرستان شهرضا ،از ش زا و نیئان هب قر غ فرط رب ب هههههه ههههههه
شهرستان فریدن محدود میشود .در شکل  1موقعیت ایستگاه اصفهان مشخص گردیده است.

ش ک ل  : 1ن ق ش ه م و ق ع ی ت ج غ ر ا ف ی ا یی

شهر اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

مدل  Raymanابتدا توسط ماتزاراکیس ) (matzarakisابداع شد و سپس توس ناملآ ناسدنهم نمجنا ط      ) (VDIدر
طهای ساده و پیچی پ دنچ یانبم رب و هد ا خم رتمار ت فل       
سال  998 1توسعه داده شد .این مدل شار تابش را در محی 
شامل دما ،رطوبت ،سمت باد و تابش موج بلند و کوتاه خورشیدی محاسبه میکند .در نهایت این مدل دما شبات ی   
خورشید را بر روی باالنس انرژی انسان در یک فعالیت نرمال با پوشش عادی تخمین میزند .خروجی مدل میتواند
بر شاخصهای حرارتی و آسایش بیوکلیماتیک مثل دمای معادل فیزیولوژیک ) ،(PETدمای مؤثر اس درادنات ) (SETو
یا میانگین دمای پی 
شبینی شده در نظرسنجی ) (PMVبه کار برده شود.
برای ورود دادهها به محیط نرمافزاری  Raymanسایه اندازی پدیدههای طبیعی و مصنوعی نیز مورد توجه قرار گرفته
است و تمام اطالعات مربوط به افق نیز که برای بدست آوردن مسیر خورشید ضروری است در نرمافزار ث هدش تب   
و سپس موقعیت جغرافیایی (طول و عرض) و پارامترهای مورد نیاز از جمله دما و رطوبت و سرعت وزش باد ب یار
هر ماه بطور جدگانه در نرم افزار  Raymanثبت میشود و بدین طری ارح تیساسح ق ر یت      PMVو  PETایس هاگت
سینوپتیک شهر اصفهان در محیط  Excleقرار داده شده و دادههای آماری پارامترهای ک ،دش هتفرگ یسانشاوه زا ه     

صهای بیوکلیمایی مؤثر25 ...
مطالعه شاخ 

برای هر شاخص ( PMV،HU ،CPI ،TCIو  )PETطبق فرمول محاسبه شد و شرایط اقلیم گردشگری ش ناهفصا ره   
طی سالهای  1 95 1 – 2010بدست آمد و آنها را در نرمافزار  Excleوارد نموده و برای هر ک میسرت یرادومن ماد    
شده است.
شاخصهای بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری که در این پژوهش کار ش هد

شاخص ص
صهاای ،PET ،HU،CPI ،TCI

 PMVمیباشند .با توجه به اینکه مقادیر  TCIبه شکل نقطهای نیاز میباشد که این مقادیر به س رهش لک ینعی حط     
اصفهان تعمیم داده شد در این پژوهش با توجه به اینکه ایستگاه سینوپتیک شهر اصفهان به تنهایی مورد بررسی رارق
یتوان استفاده کرد ،پس بنا  ندرک دراو اب نیارب دادددددددهها طیحم رد یرامآ ی    
گرفته است از نقشه پهنهبندی اقلیمی نم 
 Excleبرای هر کدام از شاخصهای مذکور نمودارهایی برای کل شهر ترسیم شد .الزم به ذکر اس یقحت نیا ت ق از   
یشود .در جدول  1مشخصات ایستگاه سینوپتیک اص ناهف
نوع کاربردی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام م 

یشود.
مشاهده م 
جدول شماره  :1مشخص ات ایست گاه سینوپتیک مورد مطالع ه
نام ایستگاه

ارتفاع

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

اصفهان

1550 /4M

5140 E

3237 N

منبع :اداره کل هواشناسی استان اصفهان5931 ،

به منظور محاسبه شاخص  ،TCIابتدا آمار و اطالعات هواشناسی مورد نیاز در برآورد شاخص ،شامل میانگین روزانه
دمای خشک ،میانگین روزانه رطوبت نسبی هوا ،میا ازور نیگنایم ،کشخ یامد رثکادح هنازور نیگن ن دح ه ا لق

      

رطوبت نسبی ،میانگین روزانه مقدار کل بارندگی ،میانگین روزانه تعداد ساعات آفتابی و میانگین روزانه س داب تعر   
در هر ماه از اداره کل هواشناسی استان اصفهان تهیه شد .سپس هر یک از مولفههای شاخص با توجه به آمار بدست
آمده محاسبه میشوند و با توجه به اهمیت نسبی آنها در شاخص آسایش ،وزن دهی و رتبهبندی میش ریداقم و دنو   
یآید و در نهایت در فرمول قرار م 
مولفهها بدست م 
یگیرند تا مقدار  TCIبدست آید.
رابطه  :1شاخص آسایش اقلیم گردشگری:

)TCI= 2 (4CTD+ CIA+ 2P+2S+W
در این رابطه  CIDشاخص در بازه زمانی روز CIA ،شاخص آسایش شبانه روز P ،مق ،شراب راد

    Sتع عاس داد ات   

یباشد .رتبه هر کدام از متغیرهای فوق را باید در فرمول قرار داد تا مقدار  TCIبدست آید.
آفتابی و  Wسرعت باد م 
 -4یافتههای تحقیق
 -4-1محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری
 -4-1-1محاسبه آسایش حرارتی
در شاخص آسایش مساعدترین و بهینهترین منطقه از لحاظ آسایش گرمایی ودحم رد  د یامد نیب ه     

 20 - 27درجه

سانتیگراد و رطوبت نسبی بین  30 -07درصد میباشد .این منطقه دارای شرایط بهینه از نظر آسایش گرمایی و تسا 
یشود .این مقدار به تدریج با رفتن ب رطا ه ا م شهاک ف
برای  TCIبا مقدار  5مشخص م 

یياب میلقا صخاش رد .د    
یییی یییی

گردشگری ) (TCIبرای محاسبه شاخص آسایش روزانه ) (CIDو شاخص آسایش شبانه روزی ) (CIAاز ش  لک ( ()2
استفاده م 
یباشد.
یشود .سهم هر دو شاخص در مقدار  TCIیک منطقه  50درصد م 
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شکل  :2شاخص آسایش حرارتی
م ن ب ع  :م ی ک ز ک و س ک ی 985 1 ،

 -4-1-2محاسبه شاخص آسایش روزانه CID

شاخص آسایش روزانه ) (CIDاز قرار دادن متغیرهای حداکثر دمای روزانه و حداقل رطوبت نسبی روزانه ،در ش لک
تها معمو ًالًالًالًال بیش نیرت
( )2بدست میآید این شاخص شرایط دمایی و رطوبتی را در طول روز ،یعنی زمانیکه توریس 
یگیرد .به همین خاطر این شاخص اهمیت زیادی (ضریب وزنی  04درص لومرف رد )ید   
فعالیت را دارند در نظر م 
 TCIدارد .در جدول ( )2مقادیر این شاخص برای ایستگاه شهرستان اصفهان محاسبه شده است.
ج د و ل ش م ا ر ه  : 2ن م ر ه ز ی ر ش ا خ ص  CIDا ی س ت گ ا ه م و ر د م ط ا ل ع ه
MAR

FEB

JAN

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

July

Jun

MAY

APR

نام ایستگاه

3

2/5

2

2/5

3/5

4/5

4

3

2/5

3

4/5

5

اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

 -4-1-3محاسبه شاخص آسایش شبانه روزی )(CIA

مقیاس سنجش دوم که شاخص آسایش شبانه روزی است ،با اس یگنایم ریغتم ود زا هدافت ن  هنازور  دددد دددددما نیگنایم و    
رطوبت نسبی روزانه به دست میآید .این شاخص به علت اینکه میانگین شرایط آسایش دمایی هنابش یمامت رد ار     
روز نشان میدهد ،حتی در مدتی که توریستها در فضای داخلی در حال استراحت هستند ،اهمیت کمتری نسبت به
شاخص بق لی دارد و فقط سهمی  10درصدی در فرمول  TCIدارد .برای محاسبه این زیر شاخص دو متغی نیگنایم ر   
یدهیم تا عدد  CIAبدست آید.
روزانه دما و میانگین رطوبت نسبی روزانه را در شکل ( )2قرار م 
یده نامه و د   
بعنوان مثال ترکیب میانگین دمای  28درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی  30درصد نمره مطلوب  5را م 
دما با رطوبت نسبی  04درصد نمره  4/5میگیرد .در جدول ( )3مقادیر این شاخص برای ایس هبساحم ناهفصا هاگت
شده است.
جدول شماره  :3نمره زیر شاخص  CIAایستگاه مورد مطالعه
MAR

FEB

JAN

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

July

Jun

MAY

APR

نام ایستگاه

2/5

2

1/5

1/5

2

3

4/5

4/5

4

4/5

4/5

3

اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

صهای بیوکلیمایی مؤثر27 ...
مطالعه شاخ 
 -4-1-4محاسبه پارامتر بارش )(P

تها
بارندگی از طریق مقدار ریزش و هم از طریق توزیع زمانی آن ،تأثیر کام ًالًال مشخص در آسا سیروت یمیلقا شی تتت تتت
دارد .برای توریستها تحمل بارشهای سبک یا متوسط طوالنی نسبت به بارشهای رگباری کوتا تدم ه   

لتررر
م شک ل ل

است و تأثیر عدم آسایش بیشتری دارد .در فرمول  TCIبه علت نبود اطالعات و آمار در برخی کش ریغتم طقف اهرو    
مقدار مطلق بار ماهانه مورد استفاده قرار گرفته است .در فرمول TCIمقدار رتبه بارش با استفاده از جدول ( )4بدست
میآید .در این سیستم رتبه دهی بارش ،با افزایش بارش ،مقدار رتبه کاهش مییابد که تأثیر منفی افزایش بارش را در
لذت ،تفریح و آسایش اقلیمی توریستها نشان میدهد .به طور کلی بارش وزنی  20درص لومرف رد ید     TCIدارد.
در جدول ( ،)4مقادیر اسم شاخص برای ایستگاه اصفهان محاسبه شده است.
جدول شماره  :4نحوه طبقهبندی رتبه بارش در شاخص TCI
رتبه

میانگین بارندگی ماهانه به میلیمتر ()mm

5

 9و 0- 14

4/5

 9و 51- 29

4

 9و 30 - 44

3/5

 9و 45 - 59

3

 9و 60 - 74

2/5

 9و 75 - 89

2

 9و 90 - 104

1/5

 9و 05 1-911

1

 9و 120 - 134

0/5

 9و 35 1- 149
 150یا بیشتر

0

م ن ب ع  :م ی ک ز ک و س ک ی 985 1 ،
جدول شماره  :5رتبه بارش ) (Pایستگاه مورد مطالعه
MAR

FEB

JAN

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

July

Jun

MAY

APR

نام ایستگاه

4/5

4/5

4/5

4/5

5

5

5

5

5

5

5

4/5

اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

-4-1-5محاسبه پارامتر تعداد ساعات آفتابی )(S

مزایای تابش نور خورشید مانند افزایش ویتامین  Dو هیستامینها و نیز افزایش کلسیم ،منیزیم و سطح فسفات خ نو
و نیز استفاده از نور خورشید برای تمام آفتاب و همچنین تأثیری که نور خورشید در بهبود کیفیت عکسهای گرفته
شده توسط توریستها دارد ،باعث شده است که این فاکتور به عنوان یک فا  نییعت رد تبثم روتک آآآ آآآآسا یمیلقا شی   
مطرح شود .در مقابل این مزایا ،نور خورشید دارای مضراتی نیز میباشد ک ناطرس و یگتخوس باتفآ زا ناوتان ه      
پوست در اثر اشعههای ماوراء بنفش خورشیدی نام برد .همچن رد باتفآ رون نی

غاد میلاقا با  ثع ا مد شیازف ای

یشود .نور خورشید همانن راد شراب د ا نزو ی   
تها م 
تشعشع هوا و افزایش عدم آسایش اقلیمی توریس 

     

 20درص ید

یده لومرف رد .د   
در شاخص  TCIمیباشد و بطور کلی بیشترین نور آفتاب بیشترین رتبه را نیز به خود اختصاص م 
 TCIاز میانگین ساعات آفتابی در روز استفاده میشود .این متغیر از تقسیم میانگین ماهانه سا ادعت رب یباتفآ تاع دد ددددددد
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یش  لودج رد .دو (( (((،)7
روزهای هر ماه بدست میآید و برای تعیین رتبه در فرموب  TCIاز ج  لود ( ( )6اس م هدافت یی یی
مقادیر این شاخص برای ایستگاه اصفهان محاسبه شده است.
جدول شماره  :6طبقات متغیر تابش در شاخص اقلیم توریستی
رتبه ماهانه

میانگین ساعات آفتابی در روز
 10ساعت و بیشتر

5

 9-9 : 59ساعت

4/5

 8-8 : 59ساعت

4

 7-7 : 59ساعت

3/5

 6-6 : 59ساعت

3

 5-5 : 59ساعت

2/5

 4-4 : 59ساعت

2

 3-3 : 59ساعت

1/5

 2-2 : 59ساعت

1
0/5

 1-1 : 59ساعت

0

کمتر از یک ساعت

م ن ب ع  :م ی ک ز ک و س ک ی 985 1 ،
جدول شماره  :7رتبه ساعات آفتابی ) (Sایستگاه مورد مطالعه
MAR

FEB

JAN

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

July

Jun

MAY

APR

نام ایستگاه

3/5

3/5

3

3

3/5

4/5

5

5

5

5

4/5

4

اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

 -4-1-6محاسبه پارامتر باد )(W

باد یک متغیر پیچیده در ارزیابی شاخص اقلیم آسایش گردشگری ) (TCIمیباشد .باد با انتقال گرما از طری مطالت ق   
و افزایش تبخیر و برداشتن الیههای گرمایی هوای اطراف پوست نقش عمدههای در احسا راد ییامرگ شیاسآ س د    .
برای ساخت سیستم رتبه دهی سرعت باد باید به این مطلب توجه داشته باشیم که هر چه س  شیازفا داب تعر ی دبا     
باعث افزایش عدم آسایش میشود در نتیجه باید به عنوان یک عامل منفی در نظر گرفته ش لومرف رد نآ هبتر و دو    
 TCIکمتر شود .با توجه به اینکه باد در اقالیم مختلف تأثیر متفاوتی در احساس آسایش اقلیمی دارد باید با توج هب ه   
شرایط اقلیمی مناطق بر آنها سیستم رتبهبندی مجزایی در نظر گرفته شود .به همین خاطر  4نوووع سیس بتر مت هه هههبندییی
سرعت باد برای فرمول  TCIدر نظر گرفته شده است که در جدول ( )8نشان داده شدهاند .زمانیکه میا دح نیگن ا رثک   
دما بین  24 -51درجه سانتیگراد باشد ،از ستون سوم این جدول یعنی سیستم نرمال استفاده میکنیم که در آن کمترین
میانگین ماهانه سرعت باد بیشترین رتبه ( )5را به خود اختصاص میدهد .سیس نوتس( هدنیآ یاهداب مت       )2اث تار
مثبت تبخیر و سرد کنندگی باد را در دماهای باال نشان میدهد .این سیستم وقتی استفاده میشود که میانگین ح رثکاد
دما بین  24تا  33درجه سانتی گراد باشد ،در این مقیاس بادهای با سرعت متوسط بیشترین آسایش اقلیم داجیا ار ی   
یدهد .برای مناطق اقلیم  لودج لوا نوتس زا غاد ی ((( (((()8
میکند و در نتیجه باالترین رتبه ( )5را به خود اختصاص م 
استفاده میشود .یعنی وقتی که میانگین حداکثر دمای روزانه بیشتر از  33درجه سانتیگراد باشد .در ای داب متسیس ن    
بطور کلی اثر منفی دارد ،اما در سرعتهای پایین میتواند اثری مثبت داشته باشد ،به همین خاطر بیشترین رت  هب ( ( )2را
بادهای با میانگین سرعت پایین کسب میکند .با توجه به اثر منفی باد در دماهای پایین ی هدش میسرت مارگومون ک     

صهای بیوکلیمایی مؤثر29 ...
مطالعه شاخ 

است تا برای ماههای که حداکثر دمای روزانه کمتر از  51درجه سانتیگراد و میا  رتشیب داب تعرس نیگن از    2Km/h
(حدود  )2m/sباشد ،مورد استفاده واقع شود .ای  لکش رد مارگومون ن ((( (((( )3نشا سوکزکیم( تسا هدش هداد ن ک ،ی     
 .) 985 1در جدول ( )9مقادیر این شاخص برای ایستگاه اصفهان محاسبه شده است.
جدول شماره  :8رتبه دهی مؤلفه باد در شاخص TCI
اقلیم داغ

سیستم بادهای آلیزه

سیستم نرمال

مقیاس بوفورت

سرعت باد ()km/h
>  88و 2

2

2

5

1

1/5

2/5

4/5

2

 75و  88 -5و 2

1

3

4

2

 03و  76 -9و 5

0/5

4

3/5

2

 23و  40- 12و 9

0

5

3

3

 79و  24 - 19و 12

0

4

3/5

4

 29و  80 - 24و 19

0

3

2

4

 79و  30 - 28و 24

0

2

1

5

 52و  80 - 38و 28

0

0

0

6

<  52و 38

منبع :میکزکوسکی985 1 ،

شکل  :3سیستم رتبه دهی اثر خنک کنندگی باد در شاخص TCI
منبع :میکزکوسکی985 1 ،
جدول شماره  :9رتبه سرعت باد ) (wایستگاه مورد مطالعه
MAR

FEB

JAN

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

July

Jun

MAY

APR

نام ایستگاه

5

3/5

2/5

3

3

3

2

2

2

2

3

4

اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

 -4-1-7محاسبه مقدار عددی شاخص اقلیم آسایش گردشگری )(TCI

یده و می
در مرحله آخر بعد از محاسبه مولفههای شاخص  ،TCIمقادیر عددی آنها را در فرم م رارق ،صخاش لو یییی یییی
یگیرد که بر اساس جدول تقسیمبندی شا صخ
مقدار عددی  TCIرا محاسبه میکنیم .این عدد بین  -2تا  100قرار م 
 TCIنشاندهنده وضعیت منطقه از نظر آسایش اقلیمی میباشد .جدول (  ) 10طبقهبندی مقادیر شاخص  TCIرا نشان
یدهد .در جدول ( )11مقادیر شاخص اقلیم گردشگری ) (TCIبرای ایستگاه اصفهان محاسبه شده است.
م

 30فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 6931
مبندی  TCIبرای ترسیم روی نقشه
جدول شماره  :01تقسی 
گروه اقلیمی کلی
عا ل ی
خیلی خوب و خوب
قابل بق ول

نامطلوب

حدود شاخص ()TCI

گروه اقلیمی

رتبه

ایده آل

9

90 - 100

عا ل ی

8

80 - 89

خیلی خوب

7

07- 79

خوب

6

60 - 69

قابل بق ول

5

50 - 59

حد بحرانی و مرزی

4

04- 49

نامطلوب

3

30 -39

بسیار نامطلوب

2

20 - 29

بسیار نامطلوب

1

10 - 19

غیر قابل تحمل

0

)-9( -9

غیر قابل تحمل

-1

( )- 20 ( – )- 10

منبع :میکزکوسکی985 1 ،
جدول شماره  :11شاخص  ،TCIایستگاه مورد مطالعه (منبع :نویسندگان) 1395 ،
MAR
71

FEB
63

JAN
54

DEC
59

NOV
72

OCT
86

SEP
85

AUG
77

July
72

Jun
77

MAY
89

APR
88

نام ایستگاه
اصفهان

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

لهای 1 95 1 – 01 20
شکل  :4نمودار شاخص اقلیم گردشگری  TCIدر ماههای مختلف طی سا 
منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

در این شاخص شهرستان اصفهان در ماههای آوریل ،می ،سپتامبر و اکتبر دارای شرایط اقلیمی عا شیاسآ رظن زا یل    
اقلیمی گردشگران دارد ،بطوریکه دارای نمره  80 - 89میباشد و در ماههای ژوئن ،جوالی ،آگوس ون ،ت ا سرام ،ربم    
یباش دن
دارای شرایط اقلیمی خیلی خوب از نظر آسایش اقلیمی گردش راد هکیروطب ،دراد نارگ ا هوحن ی      07- 79می ی
(شکل .)4
 -4-2محاسبه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET)1

ج د و ل ش م ا ر ه  12م ق ا د ی ر آ س ت ا ن ه ش ا خ ص ه ا ی  PETو  PMVد ر د ر ج ا ت م خ ت ل ف ح س ا س ی ت ا ن سا ناشن ار ن   
م ی د ه د .

Physiological Equivalent temperature

1

صهای بیوکلیمایی مؤثر31 ...
مطالعه شاخ 
صهای  PETو  PMVدر درجات مختلف حساسیت انسان
جدول شماره  : 12مقادیر آستانه شاخ 
مقدار شاخص PET

مقدار شاخص Pmv

تنش سرمای شدید

سرد

4

-3

تنش سرمای متوسط

خنک

8

-2

تنش سرمای اندک

کمی خنک

بدون تنش سرما

راحت

درجه تنش فیزیولوژیک

حساسیت حرارتی

تنش سرمای بسیار شدید

خیلی سرد

13

-1

81

0

تنش گرمای اندک

کمی گرم

23

+1

تنش گرمای متوسط

گرم

29

+2

تنش گرمای شدید

خیلی گرم

35

تنش گرمای بسیار شدید

داغ

41

+3

منبع :ماتزارکیس2007 ،

 PETرا میتوان بصورت دمای هوایی که در آن بیالن انرژی انسان برای شرایط درون منزل در حالت تعادل با خرن    
یسازد تا اثرات مرکب
تعریق بوده و مشابه شرایط فضاهای آزاد است ارزیابی کرد .از این رو  PETکاربران را قادر م 
شرایط حرارتی فضاهای آزاد را با تجارب فضاهای سرپوشیده مقایسه کنند.
برای محاسبه دمای معادل فیزیولوژیک مراحل زیر باید طی شود:
 .1شرایط حرارتی بدن بر اساس الگوی  MEMIجهت ترکیب با شاخصهای جوی ،محاسبه شود.
 .2مقادیر محاسبه شده دمای متوسط پوست و دمای مرکزی بدن وارد الگوی  MEMIو معادالت بیالن ان ندب یژر   
انسان حل شوند.
 .3بدین ترتیب در پایان این مراحل دمای حاصل شده ،دمای معادل فیزیولوژیک خواهد ب رب .دو ا یامد هبساحم ی     
معادل فیزیولوژیک امروزه نرم افزارهای مختلفی طراحی و ارائه شده است که الگوی  Raymanیکی از مناسبببترررین
یر و د .
آنها به شمار م 
در جدول  13مقادیر آستانه شاخص  PETدر درجات مختلف حساسیت انسان در شهرستان اصفهان طی سالللهاای
 1 95 1- 2010نشان داده میشود.
لهای 1 95 1-01 20
جدول شماره  : 13مقادیر شاخص  PETدر درجات مختلف در شهرستان اصفهان طی سا 
وضعیت حرارتی

مقدار شاخص PET

ماه

خیلی سرد

3/1

Jan

سرد

5/3

Feb

خنک

10 /3

Mar

کمی خنک

17 /1

Apr

کمی گرم

24 /4

May

گرم

33 /8

Jun

خیلی گرم

37 /2

Jul

خیلی گرم

35

Aug

گرم

29 /3

Sep

راحت

19 /3

Oct

کمی خنک

10 /4

Nov

سرد

4/5

Dec

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،
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لهای 1 95 1 – 01 20
شکل  :5نمودار شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در ماههای مختلف طی سا 
منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

شبینی شده )(PMV
 -4-3محاسبه شاخص نظر متوسط پی 

یک شاخص ایده آل میبایست از سه جنبه فیزیکی (مثل باران و برف و  ،) ...فیزیولوژیکی (مثل دما وه ی ا و ) هبنج   
روانشناختی (صاف بودن آسمان) ترکیب شده باشد .بعالوه در آن تعادل انرژی بین بدن و جو نیز لحاظ ش .دشاب هد   
صهاای دماا-فیزیول یژو
شبینی شده از جمله مهمترین شاخص ص
شاخصهای استرس گرمایی و متوسط نظرسنجی و پی 
محسوب میشوند که هر سه جنبه ذکر شده در آن لحاظ شده است و امروزه در مطالعات مربوط به آب و هواشناسی
توریسم و بررسی محیطهای آسایش اقلیمی کاربرد وسیعی پیدا ک در ه هان  لودج رد .د (( (((  ) 14مقا تسآ رید ا صخاش هن    
 PMVدر درجات مختلف حساسیت انسان در شهرستان اصفهان محاسبه شده است.
یباش  شیاسآ طیارش هک د ا یمیلق       ب یار
در این شاخص در شهرستان اصفهان بهترین ماه برای گردشگری اکتبر می ی
گردشگران برقرار بوده و بدترین ماهها ژانویه ،ژوالی و آگوست میباشد در ماههای آوریل و نوامبر هم شرایط خوب
یباشد (شکل .)5
است و برای گردشگری مناسب م 
لهای 1 95 1-01 20
جدول شماره  : 14مقادیر آستانه شاخص  PMVدر درجات مختلف در شهرستان اصفهان طی سا 
وضعیت حرارتی

مقدار شاخص PMV

ماه

خیلی سرد

-3/8

Jan

خیلی سرد

-3/5

Feb

سرد

-2/4

Mar

کمی خنک

-0/9

Apr

راحت

0/5

May

گرم

2/1

Jun

گرم

2/7

Jul

گرم

2/3

Aug

کمی گرم

1/3

Sep

کمی خنک

-0/5

Oct

سرد

-2/3

Nov

خیلی سرد

-3/5

Dec

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

صهای بیوکلیمایی مؤثر33 ...
مطالعه شاخ 

لهای 1 95 1 - 01 20
شبینی شده در ماههای مختلف طی سا 
شکل  :6نمودار شاخص نظر متوسط پی 
منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

 -4-4محاسبه شاخص قدرت سرد کنندگی محیط )(CPI

جهت ارزیابی دامنه تحریکات بیوکلیمای انسانی در محیطهای مختلف میتوان از شاخص قدرت سرد کنندگی بیکر
استفاده کرد .مشابه با شاخص سوزباد در محیطهای سرد و خنک این شاخص کاربرد بیشتری دارد .در بررسی شرایط
آسایش حرارتی محیطهای سرد مناسب برای اهداف گردشگری میتوان برای بررسی قدرت سرد کنندگی محیط بیکر
استفاده کرد (جدول  )51این شاخص به صورت رابطه زیر قابل ارائه است:
رابطه (CPI = (0.26 + 0.34 V0.632) 36.5-T :)2

در رابطه فوق CPI :شاخص قدرت سرد کنندگی بیکرV ،سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه و  Tمعدل دمای روزانه بر
یباشد.
حسب سانتی گراد م 
یباش  شیاسآ طیارش هک د ا رب یمیلق ای ییییی یییییی
ی
در این شاخص در شهرستان اصفهان بهترین ماه برای گردشگری م م ی یی یی
یباش و دن
یییی یییی

گردشگران برقرار بوده و بدترین ماهها ژانویه ،فوریه ،و دسامبر میباشد که ب من بسانم یرگشدرگ یار
یرسد (شکل .)6
ماههای آوریل ،اکتبر هم شرایط خوب است و برای گردشگری مناسب به نظر م 
جدول شماره  : 15درجات قدرت سرد کنندگی و آستانههای تحریک بیوکلیمای انسانی بیکر
مقادیر CPI

شرایط محیطی

شرایط بیوکلیمای انسانی

4-0

داغ ،گرم ،شرجی و نام بط وع

فشار بیوکلیمایی

9-5

گرم ،قابل تحمل

محدود ،آسایش بیوکلیمایی

19 - 10

مالیم و م بط وع

محدوده آسایش بیوکلیمایی

29 - 20

خنک

تحریک مالیم

93- 30

سرد و کمی تنش زا

تحریک متوسط تا شدید

خیلی سرد

به طور متوسط تنش زا

سرد نام طب وع

شدیدًاًا تنش زا

49 -04
59 - 50

م ن ب ع  :ب ی ک ر 2003 ،
لهای 1 95 1-01 20
جدول شماره  : 16درجات قدرت سرد کنندگی و آستانههای تحریک بیوکلیمای انسانی ) (CPIشهر اصفهان طی سا 
MAR

FEB

JAN

خنک

خنک

خنک

23

24

21

DEC
مالیم و

NOV
مالیم و

OCT
مالی و م

SEP
گرم قابل

AUG
گ اق مر بل     

July
گرم قابل

Jun
گرم قابل

MAY
مالی و م

APR
مالی و م

م بط وع

م بط وع

م بط وع

تحمل

تحمل

تحمل

تحمل

م بط وع

م بط وع

9

6

5

7

19

16

13

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

13

81
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لهای 1 95 1 – 01 20
شکل  :7نمودار شاخص اقلیمی بیکر در ماههای مختلف طی سا 

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

در این شاخص شهرستان اصفهان در ماههای آوریل ،می ،اکتبر ،نوامبر ،دسامبر شرایط آسایش اقلیمی بر و هدوب رارق
یباشد و مابقی ماهههاا دارای ش مرگ طیار   
در سه ماه ژانویه ،فوریه ،مارس نیز دارای شرایط خنک یا تحریک مالیم م 
یباشند (شکل .)7
قابل تحمل م 
 -4-5محاسبه شاخص عدم آسایش )(HU

شاخص  Humidexابتدا در سال  965 1توسط هواشناسان کانادا طراحی شده و از همان سال بطور گس مامت رد هدرت   
جهان مورد استفاده قرار گرفته است .هدف از طراح هئارا ،صخاش نیا ی      روشهاای سا رب هد ا اسحا کرد ی س    
حرارتی گرم همراه با رطوبت برای یک فرد متوسط بوده است .این شاخص عدم آسایش ساده ،در اصل برای تعی نی
حساسیت افراد به تنشهای حرارتی محیط بویژه در فصل تابستان طراحی گردیده است .ادارات هواشناسی کانادا طی
سالهای اخیر برای هشدار به مردم در مورد خطر فشار گرما از این شاخص استفاده کردن شیاسآ مدع صخاش .د     
حرارتی مذکور از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است:
رابطه (H = T+ (0.5555 (E-10)) :)3

در این رابطه  Hشاخص عدم آسایش حرارتی T ،درجه حرارت بر حسب سانتیگراد و  Eفشار بخار بر حسب میلی
یباشد.
بار م 
دامنه تغییرات شاخص مذکور و توصیف حالتهای پیش آمده در جدول (  ) 17ارائه شده است.
جدول شماره  : 17دامنه تغییرات آسایش یا عدم آسایش شاخص )(HU
شا خ ص

توصیف

آسایش حرارتی (عدم آسایش در حد ناچیز)

کمتر از 29
34 - 30

عدم آسایش قابل توجه

93- 35

عدم آسایش آشکار

45 -04

عدم آسایش شدید (احتراز از مواجه شدن)

54 - 45

عدم آسایش در حد خطرناک

باالی 54

احتمال خطر آسیب حرارتی شدید

م ن ب ع  :ذ و ا ل ف ق ا ر ی 1386 ،
لهای 1 95 1-01 20
جدول شماره  : 18دامنه تغییرات آسایش یا عدم آسایش شاخص ) (HUشهر اصفهان طی سا 
MAR
آسا شی

FEB
آسایش

JAN
آسا شی   

DEC
آسا شی   

NOV
آسا شی   

OCT
آسا شی

SEP
آسا شی   

AUG
آسا شی   

July
آسا شی    

Jun
آسا شی     

MAY
آسا شی    

APR
آسا شی     

ح ر ا رت ی

حرارتی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

ح ر ا رت ی

7

2

-0/2

1

7

51

22

27

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

29

62

20

14

صهای بیوکلیمایی مؤثر35 ...
مطالعه شاخ 

لهای 1 95 1 – 2010
شکل  :8نمودار شاخص عدم آسایش در ماههای مختلف طی سا 
منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

در این شاخص شهرستان اصفهان در همه ماهها دارای آسا  شیاسآ رظن زا یترارح شی ا رب یمیلق ای نارگشدرگ        
یباشد (شکل .)8
م
 -5نتیجهگیری
شهر اصفهان به دلیل داشتن جاذبههای طبیعی تاریخی و فرهنگی میتواند بعنوان یکی از منا  بذاج قط

گگ گگگردش نارگ

داخلی و خارجی مطرح باشد .با توجه ب هکنیا ه    تأثثیر عناص  رد یمیلقا ر ر ب نارگشدرگ یدنمتیاض ا  ثع ا شیازف       
حساسیت و اهمیت آن در انخاب مکانی مناسب برای اقامت گردشگران شده است ،لذا داشتن دیدی روش وت زا ن ان   
اقلیمی و آسایش بیوکلیماتیک نقش بسزایی در برنامهریزیهای گردشگری و نیز افزایش تقاضای گردش هقطنم نارگ   
خواهد داشت .بنابراین سفر و عزیمت به مناطق گردشگری با شرایط نامناسب اقلیمی و یا زا لماک تخانش نودب 

  

شرایط اقلیمی مشکالت و تهدیداتی را میتوانددد ب وآ راب هب نارگشدرگ یار ر مرن رد .د رازفا         Raymanموقعیت
جغرافیایی و پارامترهای مورد نیاز از جمله دما و رطوبت و سرعت وزش باد برای هر ماه جداگانه ثبت ش نیدب و د   
طریق حساسیت حرارتی  PMVو  PETایستگاه سینوپتیک شهر اصفهان در محیط  EXCELقرار داده شد و دادههای
آماری پارامترهایی که از هواشناسی گرفته شد ،برای هر شاخص طبق فرمول محاسبه شد و شرایط اقل یرگشدرگ می   
شهر اصفهان به دست آمد .با توجه به اینکه ایستگاه سینوپتیک شهر اصفهان به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته اس ،ت
از نقشهی پهنهبندی اقلیمی نمیتوان استفاده کرد ،پس بنابراین با وارد کردن دادههای آماری در محیط  EXCELبرای
هر کدام از شاخصها نمودارهایی برای کل شهر ترسیم شد .از این رو در این پژوهش شرایط اقلیمی شهر اصفهان بر
اساس شاخصهای  PMV ،CPI ،HU،TCIو  PETمورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بدست آم میلقا صخاش زا هد    
گردشگری نشان میدهد که بهترین ماههای سال از نظر اقلیم گردشگری در این شهر ماههاای اکت و یم ،ربماتپس ،رب
آوریل میباشد و در شاخص  PMVو  PETبهترین ماه برای گردش و ربتکا یرگ

رد و یم

صخاش     

 CPIماه ههاای

آوریل ،می ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر و در شاخص  HUهمه ماهها دارای آسایش اقلیمی ب نارگشدرگ یار    م ممیباشنددد.
بنابراین شهر اصفهان با توجه به شاخصهای بیوکلیمایی نامبرده از آسایش اقلیمی مطلوبی برخوردار ب نیرتهب و هدو   
یشود.
مکان برای گردشگری محسوب م 
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در راستای استفاده بهینه از فرصتها و اس هفصا یرگشدرگ تعنص یاهتیفرظ و اهدادعت ا شهاک و ن هتیدودحم ا و      
چالشها و توسعه صنعت گردشگری اصفهان و هدایت این فعالیت به جایگاه حقیقی و شایس همانرب تهج دوخ هت     
ریزان و سیاستگذاران فعالیت گردشگری اصفهان پیشنهادها و راهکارهایی به این شکل ارائه میگردد:
 پیشنهاد میشود از نتایج این پژوهش در کارهای تحقیقی که در زمینه اکوتوریسم شهر اصفهان است ،برای ارزیا یبنقش اقلیم در توسعه اکوتوریستی مناطق استفاده شود .زیرا روشهای موجود که برای ارزیا هدافتسا میلقا شقن یب     
یباشد.
شهای بیوکلیمایی م 
یشود رو 
م
 -ایجاد واحد تحقیقات ،آما هب طوبرم تاعالطا و ر

ب و نارگشدرگ تاصخشم ا گ یاهراز ر رد ناهفصا یرگشد       

  

زمینههای مربوط به انگیزه ،اهداف ،تعداد ،س  یاهیگژیو ،سنج ،ن ا یعامتج  ،،،،، ،،،،اقتصا رگشدرگ یگنهرف و ید ا و ن
شناخت دقیق ظرفیتها ،توانها ،محدودیتها و تنگناهای گردشگری در شهر اصفهان بعنوان ی زبا و یلصا زاین ک ار     
واقعی برنامهریزی و تعیین اولویتها ،بسیار حائز اهمیت است.
 با توجه به تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده میتوان پتانسیلهای اقلیمی مطلوب در فصول مختلف شهر اص ناهفرا شناسایی و در زمینه گردشگری ،جذب توریست ،استقرار بیمارستانها ،آسایشگاههاا ،تفریحگاهههاا و  ...ا تامادق
الزم را بعمل آورد .با توجه به ساعات آفتابی زیاد در اصفهان میتوان در زمینه سرمایه گذاری برای استفاده از ان یژر
خورشیدی کارهای مفیدی انجام داد.
منابع

احمدآبادي ،ع . 1386 .ارزيابي اقليم توريستي ايران با استفاده از مدل اقليم توريستي و پهنه بندي در محيط  ،GISپايا يسانشراك همان ن    
ارشد اقليم شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان .5931 .دادههای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اصفهان.

پورامرایی ،س ،.اکبری ،م ،.صابری ،ا .4931 .جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقا و تغارف ت

همانلصف ،نادنورهش یرگشدرگ      

مطالعات مدیریت گردشگری ،سال دهم. 84 - 71 :،
حسنوند ،ع ،.سلیمانی تبار ،م ،.یزدان پناه ،ح .0931 .تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی اس تسرل نات ا  رب ن ا ساس     

شا صخ

 ،TCIمجله

برنامهریزی فضایی.121- 144 :)1( ،

خسروی ،م . 1380 .بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیم بر صنعت توریسم ،مجله سپهر ،جلد . 66 – 56 :9
خوشحال ،ج ،.غازی ،ا ،.آروین ،ع . 385 1 .استفاده از گروه بندي خوشهای در پهنه بندي زيس ناتسا :يدروم هعلاطم( يناسنا ميلقا ت       
اصفهان). 186 - 78 1 :)1( 20 ،

صهاای دما ژولویزیف ی یی ییی ) (PETو متوسط
ذوالفقاری ،ح . 1386 .تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخ 
شبینی شده) ، (PMVمجله پژوهشهای جغرافیایی. 142 - 129 :26 ،
نظرسنجی پی 

شمس ،م ،.صفاري راد ،ع ،.قاسمي ،ا .3931 .ارزيابي شرايط اقليم گردشگري شهر مشهد با استفاده از شاخصهاي کمي آسايش حرارتي،
فصلنامه جغرافيا يي فضاي گردشگری. 104 - 91 :) 10 ( 3،
یهای زمانی و مکانی آسایش اقلیمی در سواحل ایران ،پایان نام یفارغج دشرا یسانشراک ه ا د  ،ا گشن اه      
شهبازی ،ف . 1386 .بررسی ویژگ 
رازی کرمانشاه.
عزتيان ،و ،.ميرعنايت ،ن ،.حاجيان ،م .1931 .بررسي زيست اقليم گردشگري استان کهگيلويه و بويراحم  اب د ا فتس ا زا هد  صخاش ا ميلق      
گردشگري ،فصلنامه فضاي گردشگري.161 - 139 :)3(1 ،

37 ...صهای بیوکلیمایی مؤثر
 مطالعه شاخ
:) 41 ( 3 ،ی
 مجله فضای جغرافیایی ی، تعیین تقویم آسایش اقلیم گردشگری مناطق توریستی استان اصفهان.2931 . ح، یزدان پناه،. ز،عمرانی
. 130 -311
    مجل یاضف ه، ارزيابي شرايط اقليم گردشگري استانهای شمالي حاش زخ يايرد هي ررر رررر.2931 . ا، ابراهيمي تبار،. ا،  زهرا يي،. ص،فتوحي
. 189 - 169 :) 42 ( 13 ، جغرافيا يي
    تحليل تغ يي رپذيري شا وت ميلقا صخ رر ررريس ريا يت ا و يلاسکشخ طيارش رد ن. 388 1 . ع، احمدآبادي،. ا، فتح نيا،. م،  راز يق،. م،فرج زاده
. 71 - 57 : دوره، مجله جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي،ترسالي

 فص همانل،)TCI((  ارزیابی و پهنهبندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردش  یرگ. 1389 . ع، احمد آبادی،. م،فرج زاده
. 31 - 42 : 67  شماره،پژوهشهای جغرافیای طبیعی
. 08 1 - 77 : 28  شماره،  فصلنامه تحقيقات جغرافيا يي، بررسي و تهيه نقشه زيست اقليم انساني ايران. 1372 ،. م،كاوياني

: )8 ( 3

ی،  مجله جغرافیای طبیع،TCI  برآورد و تحليل شاخص اقليم گردشگري در شهرستان سميرم با استفاده از مدل. 1389 . ا،گندمکار
.011 - 99

Amelung, B. Blazejczyk, K.Matzarakis. 2007. A.climate chang and Tourism-Assessment and copying
strategies. 41-54.
Becker S. (2003). Bioclimatic Rating of cities and Resort in South Africa according to the climate index.
Inter.Jour.of Climatology.vol 20.pp:1403-1414.
Berrittella Maria, Bigano Andrea, Roson Roberto, Tol Richa rd S.J. 2006. Ageneral equilibrium
analysis of climate change impacts on tourism, Tourism Management, Vol. 27, 913-924.
Hartz Donna A., Brazel Anthony J., Heisler Gordon M. 2006. A case studyin resort climatology of
Phoenix, Arizona, USA, International Journal ofBiometeorology, Vol 51: 73-83.
Jacqueline,Hamilton, M., and Richard SJ Tol. 2007. The impact of climate change on tourism in
Germany, the UK and Ireland: a simulation study." Regional Environmental Change 7.3, 161-172.
Matzarakis, A. 2007. Assessment method for climate and tourism based on daily data. Developments
in tourism climatology, (12).
Mieczkowski, Z .1985. The tourism climatic index: a method of evaluatingworld climates for tourism.
Canadian Geographer, 29(3), 220-233.
Zengin, Murat, Ibrahim Kopar, and Faris Karahan. 2010. "Determination of bioclimatic comfort in
Erzurum–Rize expressway corridor using GIS." Building and Environment 45.1, 158-164.

