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 چکیده

گردشتگری   شترای  اللییتی مد ت    ، تتری  پارامترهتا   گذار هستتن  هتی ی تی از م ت      امروزه در پیشرفت صنعت گردشگری عوامل مختلفی تاثیر

، طتو  مت و و هیفیتت توریست     ، گتذاری بتر منتابح میی تی     باش . اللی  و گردشگری ارتباط تنگاتنگی با ه  دارن  بی طوری هی اللی  با تاثیر می

هتای مختلفتی بترای     دهت . شتا     گیری برای سفر را تیت تاثیر لرار می تجارب شخ ی گردشگران و انتخاب و ت یی ، سالمتی گردشگران

های اللییی در توسعی فرآین های گردشتگری در   ضعیت اللی  گردشگری ارائی ش ه است. ه ف ای  پژوهش ارزیابی شرای  و ویژگیبررسی و

هتای   آمت ه از مت     دستت  هتای بتی   را بررسی نیودی . یافتتی  9002تا  9002های  های اللی  گردشگری در دوره باش  هی شا   استان اصف ان می

هننت گی   نسبت بی بی ر ل رو تبیی  PMWو  TCI ،PETهای  ده  هی شا   ا شرای  والعی جوی اصف ان نشان میاللییی و مدایسی نتایج ب

 صتورو  میاستباو  طبت   .است متفاوو بوده سا  مختلف های ماه در اصف ان ش ر اللییی زیست شرای  هی ده  نتایج نشان میب تری دارن . 

 شت ر  TCIشتا     عت دی  مدتادیر  سپتامبر و اهتبر بتاتتری  ، می، های آپریل ماه، بررسی های مورد اساس شا   بر ایستگاه 5 گرفتی در هر

سپتامبر و اهتبر دارای هوای م بوع و مالی  ، آپریل، های می اساس شا   بی ر ماه باشن . بر میآ   را نیایش داد هی دارای شرای  ای ه اصف ان

شرای  آستایش بترای گردشتگر در     PMWو  PETهای  اساس شا   چنی  بر ه و  هن  می راحتی احساس معیولی پوشش با است و انسان

 انستان  دانستی هی اللییی آسایش لیاظ از ماه ب تری  را سپتامبر ماه ها روش اغلب هی داشت اذعان توان والح می در  باش . فراه  میسپتامبر ماه 

اللییتی   هتای  سامانی تاثیر تیت استان اللی ، سرد هستن  های ماه از هی دسامبر و فوریی، ژانویی های در ماه و هن  می آسایش احساس ماه ای  در

 هن . می آسایش ع م احساس ها ای  ماه طی در انسان و دارد وجود ها ماه ای  در شرای  نام لوبی هی است

 

 استان اصفهان. ، آسایش حرارتی، های اقلیم گردشگری شاخص، کلیدی: اقلیم گردشگری واژگان
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 مقدمه

. آب و هوا نتیجه عملکرد مشترک همهه  (993:9919، وند پورعیدی و حلبیان)است  طبیعی عظیمِ ثروتِ یك هوا و آب

 تهثثیر  یکهدیگر  بر گوناگون طرق به( و عناصر مختلف آن و 3: 9901، عناصر آب و هوایی است )کاویانی و علیجانی

آورند. با توجه به اینکهه اقلهیم بهر گردشهگران تهاثیر       میاقلیمی را به وجود  های یکدیگر ویژگی با تعامل در و گذاشته

 و شهود  مهی  محسوب گردشگری برای بالقوه های و توان ها مزیت جزو اقلیمی مطلوب شرایط بودن دارا زیادی دارد و

 شناسی اقلیم عنوان به جدیدی  بحث، کنند می هوایی توجه و آب شرایط به سفر زمان و مکان انتخاب در مسافران اغلب

امهروزه در پیشهرفت صهنعت گردشهگری عوامهل       (.01:9919، زاده شهجاعی  و شده اسهت )آرویه    مطرح گردشگری

تهوان   به طوری که می، باشد شرایط اقلیمی مقصد گردشگر می، تری  پارامترها گذار هستند که یکی از مهم مختلفی تاثیر

گهذاری   اقلیم با تهاثیر ، چنی  هم (.1  :9911، همکارانگفت اقلیم و گردشگری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند )هجرتی و 

، 9تجهارب شخصهی گردشهگران )اسهکات    ، سهالمتی گردشهگران  ، طول مدت و کیفیت گردشهگری ، بر منابع محیطی

(. حتهی برخهی از   111:1112، 1دههد )همیلتهون   گیری برای سفر را تحهت تهاثیر قهرار مهی     ( انتخاب و تصمیم3:1119

، 9اُلسه  داننهد )  کننده برای صنعت گردشهگری مهی   کننده و هم تعیی  م به عنوان عامل محدودهوا را ه و  آب ، محققی 

ریزی زمانی تورهای گردشگری از مهوارد مههم و مهوثر     (. لذا داشت  اطالعات جوی و اقلیمی جهت برنامه191:9112

 (.  93:9111، 9لچا و شکلفردشود ) در امر تورگردانی محسوب می

: 9901، )کاویهانی و علیجهانی   های اقلیمی در اجرای اهداف عملی اقتصادی و صنعتی مرسوم اسهت  دانستهاستفاده از 

؛ 1111، و همکاران 3؛ مورگان9102، 2های صورت گرفته توسط برخی از محققی  )میکزوکوفسکی . البته با تالش(99

ه است. یکی از مشکالت محققهان اقلهیم   ( کاربردهای اقلیم در گردشگری نیز بررسی و مطالعه شد1110، 1ماتزارکیس

با ، گردشگری برای مطالعه آب و هوا ای  بوده است که عوامل محیطی موثر بر شرایط آسایش حرارتی در فضای آزاد

بیان شرایط اقلهیم آسایشهی   (. لذا 191:9912، یك محدوده بسیار گسترده و متغیر مواجه هستند )خراسانی و همکاران

ای از عناصهر هواشهناختی و انسهانی و محیطهی دخالهت داده       گردد که در آن مجموعه ی بیان میهای معموالً با شاخص

  آب ی واکهنش افهراد بهه شهرایط     کنند کهه نشهان دهنهده    های اقلیمی را به شکلی ارائه می ها داده شود. ای  شاخص می

 هها   گیرنهد. ایه  شهاخص    برمی در درجاتی را از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب، بندی عددی وهوایی است و در طبقه

ههای مختلهف را از    کهان مکننهد و امکهان مقایسهه     تر مهی  جوی را از آسایش انسان آسان عناصر تفسیر تثثیرات پیچیدة

بهه  ، کننهده بهودن اقلهیم    کننده و تعیهی   محدود(. 1:9911، آورند )اسماعیلی و همکاران دیدگاه اقلیم آسایشی فراهم می

شود. با ای  رویکرد اقلیم خود منبعِ جاذبه بهرای برخهی    ری و انتخاب مقاصد را سبب میترتیب فصلی شدن گردشگ

شهود.   های گردشهگری خهود یهك جاذبهه محسهوب مهی       از مقاصد گردشگری است و به تنهایی در کنار سایر جاذبه
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 35...  ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای

رافیایی نقش بسزایی های گردشگرپذیر جغ بیوکلیماتیك در پهنه  اقلیمی و آسایش چنی  داشت  دیدی روش  از توان  هم

های توریستی و نیز افزایش تقاضای گردشگران منطقه خواهد داشت. بدیهی اسهت سهفر و    ریزی در مدیریت و برنامه

ای را  عزیمت به مناطق و مقاصد گردشگری با شهرایط نامسهاعد اقلیمهی و آسهایش مشهکالت و تهدیهدهای عدیهده       

تهاثیر اشهعه مهاورای بهنفش و ...( در ایه       ، آلودگی ههوا ، حرارتی های تواند برای گردشگران به بار آورد )استرس می

تواند گردشگران را از خطرات ناشی از مسائل ذکر شده محافظت نمایهد   زمانی می -خصوص آگاهی از توزیع فضایی

ههای اقلیمهی در توسهعه     ایه  پهژوهش بهه دنبهال ارزیهابی شهرایط و ویژگهی       ، (. با ای  اوصاف13: 9919، )عبدالهی

ههای مختلهف    باشد. هدف ای  است مشهخص گهردد: بها شهاخص     گری در شهرهای منتخب استان اصفهان میگردش

 ها است؟ های گردشگری و تفریحی کدام ماه های مناسب برای فعالیت آسایش اقلیمی و اقلیم گردشگری ماه

 تحقیق پیشینه

 انجهام  مختلفهی  تحقیقهات  المللهی  بی  و ملی سطح در گردشگری مقاصد انتخاب در اقلیمی عناصر اهمیت به توجه با

 شههر  انسهانی  اقلهیم  زیسهت  تطبیقهی  ارزیهابی  در( 9919) نسب هاشمی و باشند: عطایی می ذیل شرح به که است شده

 در را کبوترآبهاد  و شرق، اصفهان سینوپتیك ایستگاه سه PMV ،PET ،TCI، ترجونگ های روش از استفاده با اصفهان

 از هها  ماه بهتری  را سپتامبر و مه های ماه ها؛ روش اغلب که رسیدند نتیجه ای  به و کردند بررسی 1191 تا 9111 دوره

 ههای  مهاه ) دسهامبر  و فوریه، ژانویه های ماه در مطالعه مورد های ایستگاه اقلیمی شرایط و دانسته اقلیمی آسایش لحاظ

 وند پورعیدی و حلبیان. کنند می پیدا سوق نامطلوب سمت به( گرم های ماه) اوت و ژوئیه، ژوئ  های ماه و( سال سرد

. کردنهد  ارزیهابی  1199 تها  9111 دوره در TCI مهدل  از اسهتفاده  با را اصفهان شهر در اقلیمی شاخص روند( 9919)

 و خهرداد ، بهمه   های ماه در اصفهان در گردشگری اقلیمی شاخص که دهد می نشان پژوهش ای  از آمده بدست نتایج

 از ایهران  در جههانی  حرارتهی  اقلهیم  کهاربرد ( 9912) همکاران و زاده فرج. باشد می دار معنی و مثبت روند دارای مهر

 که طوری به یابد؛ می کاهش، ارتفاع افزایش با ایران در UTCI ساالنه توزیع که رسیدند نتیجه ای  به گردشگری منظر

 در و دارد بسهزایی  نقهش  ایران اقلیمی آسایش بر توپوگرافی. رسد می حد کمتری  به البرز و زاگرس مرتفع نواحی در

 آسهایش  کهه  بود ای  از حاکی نتایج چنی  هم، یابد می افزایش مرتفع نواحی به پست مناطق از استرس بدون روزهای

 بهه  را خهود  سفرهای توانند می گردشگران که است گرفته بر در را ایران مکانی مساحت بیشتری  بهار فصل در حرارتی

 را رود زاینده رودخانۀ مسیر گردشگری آسایش اقلیم( 9913) همکاران و برقی. کنند ریزی برنامه ایران مختلف نواحی

 دورة طهول  کهه  رسهیدند  نتیجهه  ای  به و کردند ارزیابی 1199 تا 9109 سالۀ 99 دوره در CTIS شاخص از استفاده با

 اسهت  کوتاه، ایستگاهی هر در و متفاوت بسیار گاوخونی باتالق تا سد از رود زاینده رودخانۀ مسیر در اقلیمی آسایش

 بهه  رود زاینهده  رودخانۀ مسیر گردشگری عمدة محدودیت. دارد پاییز و بهار های فصل در عمدتا را مقادیر بیشتری  و

 و شهرقی  منهاطق  در زیاد گرمایی های تنش و دسامبر و نوامبر، مارس، فوریه، ژانویه های ماه در زیاد سرمایی های تنش

 بررسهی  در( 9913) همکهاران  و حسهینی . شهود  مهی  مربهوط  ژوئیهه  و ژوئه   های ماه در( ورزنه و کبوترآباد) کویری

 یهك  از گهذار  کهه  رسیدند نتیجه ای  به TCI شاخص و هوا های گونه شناسایی بر تاکید با تبریز توریسم شناسی اقلیم

 در گردشهگران  گرمهایی  آسهایش  بهرای  زمان تری  مناسب و شود می هوا های گونه پیدایش سبب، دیگر فصل به فصل

باشهد.   مهی  مهاه  بهمه   و دی، زمهان  نامسهاعدتری   و است تابستان فصل سرتاسر و بهار اواخر، ها آن فعالیت اوج زمان



 7931اول، زمستان شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  34

 انجهام  CTT تهر  کامهل  شهاخص  ارائهۀ  و TCI شهاخص  اصهالح  زمینۀ در هایی پژوهش( 1110) همکاران و 9دفریتس

 دمهای  ماننهد  گردشهگری  اقلهیم  یهها  پژوهش زمینۀ در ارزشمندی های تالش پژوهشگران، اخیر های سال در. اند داده

 اقلیمهی  یهها  شهاخص  دیگهر  و گرما تنش، موثر دمای، PMV شده بینی پیش متوسط آرای، PET فیزیولوژیك معادل

 نقهش  و انسهان  حرارتهی  ادراکات و ها شاخص موضوع به( 1199) 1ماتزاراکیس و لینگ پینگ. اند داده انجام توریستی

 و هها  شهاخص  بررسی به، است شده مطالعه تایوان و شرقی چی  در که مقاله ای  در. است پرداخته در توریسم در آن

. اسهت  پرداختهه  حرارتی اقلیمی های بندی طبقه و فیزیولوژی نظر از یکسان دماهای پایه بر توریستی حرارتی ادراکات

 بها  ههوایی  و آب شهرایط  اسهاس  بهر  چهی   تابسهتانی  گردشگری مقصدهای فضایی تمایز( 1191) همکاران و 9یانگ

 گردشهگری  منهابع  فضهایی  توزیع اوالً که رسیدند نتیجه ای  به و کردند بررسی گرم هوای جهانی شاخص از استفاده

. دارد قهرار  باالیی سطح در بلند و متوسط مناطق در که باشد می( شلوغی فصل) پیك دو ویژگی دارای چینی تابستانی

 بهرای  توانهد  مهی  هها  یافتهه  ایه  . بود دالیان و هاربی ، چینگدائو، شاخص ای  اساس بر چی  در مقاصد تری  مهم، دوم

 در افهزایش  چنهی   از کهه  گردشهگری  مهدیران  چنهی   هم و کنند می ریزی برنامه خود تابستانی تعطیالت در که افرادی

 ای دوره نوسهانات  بهر  اقلیمهی  عوامهل  اثهر ( 1191) همکهاران  و 9چه  . باشهد  مفید، هستند مند بهره گردشگران تعداد

 فصهلی  فاکتورهای که رسیدند نتیجه ای  به و کردند بررسی را چی  هینان جزیره در جنوبی کره و روسیه گردشگری

 آن اصهلی  عامهل  کهه  گذارد می تاثیر گردشگری تقاضای فصلی الگوی روند بر را ای مالحظه قابل اثرات هوایی و آب

 فصهلی  عوامهل  بهه  کشهور  ای  حساسیت، مبدا کشور در تعطیالت روزهای تعداد، ای  بر عالوه. است حرارت درجه

 حساسهیت  شهده  پرداخهت  تعطهیالت  روزههای  از بیشتری تعداد دارای کشورهای. دهد می قرار تاثیر تحت را اقلیمی

 اثهرات  بهروز  سهبب  اسهت  ممکه   آینهده  در زمهی   کهره  شدن گرم، نهایت در. دارند هوایی و آب شرایط به بیشتری

 در( 1190) همکهاران  و 2سهبزواری  اربهابی . باشهد  داشته گردشگری صنایع بر ناپذیری اجتناب تثثیر که شود ممانعتی

 چابههار  بنهدر  در موردی مطالعه: گردشگری برای ایران شرقی جنوب ساحلی مناطق هوایی و آب های قابلیت ارزیابی

 بهرای  CIT شاخص به جزئی تغییرات، گردشگری رضایت درجه و PMV شاخص ترکیب با که رسیدند نتیجه ای  به

 کهه  داشهت  متفهاوت  نتهایجی  شهده  اصهالح  روش. باشهد  مهی  ههوا  و آب راحتهی  مورد در منطقه واقعیت دادن نشان

. بهود  اقلیمهی  متغیرههای  به وابستگی صرفاً نه و هوا و آب راحتی تعریف در گردشگران دیدگاه اهمیت کننده منعکس

 بهرای  مطلهوب  ههوایی  و آب شهرایط  بها  ای دوره عنهوان  بهه  را مهارس  و نوامبر های  ماه چنی  هم شده اصالح روش

 و 3سهیوز  لمهی . اسهت  منطقهه  ههوایی  و آب شهرایط  از بینانه واقع ارزیابی یك که دهد می نشان چابهار در گردشگری

 نشهان  نتایج. کردند بررسی را قبرس در گردشگری صنعت در گرما با مرتبط اقلیمی تغییرات اثرات( 1193) همکاران

 بها  مقایسهه  در را تابسهتان  در عمهومی  گردشگری های فعالیت برای مناسب شرایط دور آینده در فقط TCI که دهد می

 باشهد؛  سهودمند ، پهاییز  و بههار  فصهول  در و دهد می نشان فعلی هوایی و آب شرایط در خوب بسیار یا خوب شرایط
                                                                                                                                                               
1
 - De Freitas 

2
-Ping Lin and Matzarakis 
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-Yang 

4-Chen 
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 قهرار  منفهی  تهثثیر  تحهت  آینهده  ههوایی  و آب تغییرات از که دهد می نشان آینده های بینی پیش و ساحلی گردشگری

 .بود خواهد مثبت تغییری هر و گرفت نخواهد

 مبانی نظری:

مناسهب باشهد. بهه    درصهد افهراد    01منظور از آسایش انسان مجموعه شرایطی است که از نظر دمایی دست کم برای 

یا وضعیتی که بهدن انسهان بهرای حفادهت در     ، نه احساس گرما و نه احساس سرما کند، عبارتی انسان در آن شرایط

ها و توان  های منظم موازنه مکانیسم، برابر پایداری محیط داخلی خود نیازی به کوشش فراوان ندارد و در آن وضعیت

، گیهرد یهك واکهنش متقابهل و مهداوم وجهود دارد )خالهدی        در آن قرار میهای محیطی که  بیولوژیکی انسان و انرژی

اش را از دمهای   (. آسایش دمایی بطور ذاتی یك پاسخ ذهنی یا حالتی از ذه  است که شخص خشهنودی 190، 9919

ای توسط نوعی وابستگی بهه شهرایط و عوامهل     کند. در حالی که آسایش گرمایی ممک  است تا اندازه محیط ابراز می

ستد گرمای بدن با محهیط    و  ای از داد احساس شخصی از آسایش دمایی نخست نتیجه، فرهنگی تحت تثثیر قرار گیرد

مقهدار رطوبهت و سهرعت بهاد( و دو پهارامتر      ، تابش، است. آسایش دمایی به وسیله چهار پارامتر محیطی )دمای هوا

( آسههایش 9939گیهرد. کسهمایی )   رار مهی تهثثیر قه   یها میهزان متابولیههك( تحهت   ، شخصهی )پوشهاک و سهطح فعالیهت    

بیهان کهرده اسهت. ایه      ، )بیوکلیماتیك( انسانی را وابسته به تعادل گرمایی بدن او با محهیط پیرامهونش  ، اقلیمی زیست

تهابش  ، رطوبهت نسهبی  ، دمای هوا، فعالیت فیزیکی شخصی، های هوای اطراف تعادل به ترکیب عواملی مانند: ویژگی

پیوندد که تعهادل بهی  دمهای دفهع      هنگامی به وقوع می، د. حالت تعادل آسایش زیست اقلیمیآفتاب و باد بستگی دار

درجهه   91شده و جذب شده بی  پوست و محیط ایجاد شود و سبب متعهادل مانهدن دمهای درونهی بهدن انسهان در       

مها و رطوبهت   درجهه گر ، ههوا  و های متعدد مرتبط با عوامل آب (. مطابق پژوهش13: 9939، سلسیوس شود )کسمایی

باشهند   تر می ای  دو عامل کاربردی، های آسایش انسان دارند آسایش و بررسی مدل، نقش بیشتری روی سالمت انسان

، های سنجش آسایش بر ای  دو عنصر استوار است )علیجهانی  (. به ای  دلیل بیشتر مدل931:1191، 9رمضانی گورابی)

ی  رطوبت است که در آن ساز و کار تنظهیم دمهای بهدن در کمینهه     طیفی از دما و، (. شرایط آسایش دمایی21: 9912

های اقلیمی در یك بستر جغرافیایی تهثثیرات   پذیری مؤلفه (. ثبات و یا تغییر91: 9901، روش وری باشد )صادقی کنش

خهونگرم   های موجودات زنده در بر دارد. در ای  میان انسان به عنوان موجهودی  ها و عملکرد متفاوتی را در مکانیسم

 1یها   9دهد. چرا که کاهش یها افهزایش    بیشتری  واکنش را نسبت به تغییرات اقلیمی به ویژه تغییرات دمایی نشان می

های انسانی گردد. بنابرای  لزوم تنظهیم شهرایط دمهایی     ممک  است منجر به مختل شدن فعالیت، درجه سلسیوس دما

تهری    های بالقوه محیطی منطقهی  گیری از انرژی در ای  راه بهرههای انسانی ضروری است.  محیط زندگی برای فعالیت

(. داشت  احساسی ناخوشهایند از شهرایط اقلیمهی ممکه      11:9903، ی دستیابی به آسایش دمایی است )لشکری شیوه

ی تورهای سیاحتی بهه   است با حذف تعدادی از سفرهای آخر هفته توسط مردم همراه گردد. یکی از دالیل عدم ارائه

ممک  است شهرایط اقلیمهی حهاکم در آن منطقهه خهاص      ، ای از سال های ویژه خصوصاًدر زمان، عضی از مناطق دنیاب

سهازی و حمایهت مسهافری  و     ی جغرافیهایی در آمهاده   باشد. از طرف دیگر شهرایط اقلیمهی مناسهب در یهك ناحیهه     
                                                                                                                                                               
1-

 Ramazani Gourbi 
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. اقلهیم بخهش مهمهی از درفیهت     باشهد  محیطی بسیار حائز اهمیهت مهی   گردشگران در برابر بعضی از خطرات زیست

دهد. در حقیقت آب و هوا و تنوع آن به عنوان یك منبهع گردشهگری    گردشگری یك منطقه را به خود اختصاص می

 مطرح است. اغلب گردشگران در انتخاب محل و مدت اقامت به آن توجه دارند.

 روش

ورة مهم اقلیم آسایش و اقلهیم گردشهگری د   های از شاخص، به منظور ارزیابی بهینه اقلیم گردشگری، در ای  پژوهش

، فرودگهاه یها شهرق اصهفهان    ، ایسهتگاه اصهفهان   2از آمهار و اطالعهات هواشناسهی روزانهۀ     ، 1199تها   1111سالۀ  2

ههای اقلیمهی اسهتفاده شهده توسهط سهازمان        نرمهال ، هها  دادهاستفاده شهده اسهت.    آباد و ورزنه ا نجف، خورت مورچه

که شرایط اقلیمی عهالوه   اند ز بانك اطالعاتی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تهیه شدههواشناسی کشور بودند که ا

 مردم بومی را نیز مورد نظر قرار دهد. چهار شاخص مورد استفاده در ای  پژوهش:، بر گردشگران

بهاد و  ، ارشب، رطوبت نسبی، : ای  شاخص با استفاده از ترکیب پارامترهای مختلف دماTCIشاخص اقلیم گردشگری 

 سازد. های مختلف را آشکار می شرایط مطلوب اقلیم در زمان، ساعات آفتابی

(: ای  شاخص به منظور محاسبه قدرت سردکنندگی محیط از معدل دمای روزانه بر حسب درجه CPIشاخص بیکر )

آسایشهی را بهرای   شهرایط  ، سلسیوس و سرعت باد بر حسب متر در ثانیه و از طریهق ترکیهب دو عنصهر دمها و بهاد     

 (.10: 9901، ( )محمدی و سعیدی9کند )جدول شماره  گردشگران ارزیابی می
 : درجات قدرت سردکنندگی و آستانه تحریک بیوکلیمایی انسانی بیکر1جدول شماره 

 شرایط بیوکلیمایی انسانی شرایط محیطی CPIمقادیر 

 فشار بیوکلیمایی شرجی و نامطبوع، گرم، داغ 4-0

 محدوده آسایش بیوکیلمایی تحمل قابل، گرم 5-9

 محدوده آسایش بیوکیلمایی مطبوع، مالیم 19-10

 تحریك مالیم خنك 99-90

 تحریك متوسط تا شدید زا سرد و کمی تنش 99-90

 زا به طور متوسط تنش خیلی سرد 49-40

 زا شدیداً تنش سرد نامطبوع 59-50

شود که عالوه بر مطالعات  های فیزیولوژیك دما محسوب می شاخصتری   : ای  شاخص از جمله مهمPMVشاخص 

، ای در مطالعات مربهوط بهه گردشهگری نیهز کهاربرد وسهیعی دارد )ذوالفقهاری        ریزی شهری و منطقه مربوط به برنامه

های مختلف انسانی و وضعیت فیزیولوژیکی بدن در آسهایش   (. ای  شاخص به منظور دخالت دادن ویژگی999:9903

فشهار  ، بهاد ، رطوبت نسهبی ، و گردشگران ارائه شده است. در ای  شاخص عالوه بر پارامترهای اقلیمی مانند دما مردم

میزان پوشش لباس و میزان متابولیك بدن را نیهز  ، وزن، قد، جنس، متغیرهایی همانند س ، بخار آب و ابرناکی آسمان

ههای مختلهف بهرای گردشهگری      طلوبیت اقلهیم را در زمهان  دهد و در نهایت شرایط م ها مورد نظر قرار می در ارزیابی

 و احساس حرارتی بدن کاربرد دارد. TSNکند. ای  شاخص برای تعیی  مقدار  ارزیابی می

است اما ارزش و اهمیت معیارها متفاوت بهوده و   PMV: ساختار و متغیرهای ای  روش مانند شاخص PETشاخص 

 (. 1کند )جدول شماره  ارزیابی میبه گونه دیگر شرایط و وضعیت آسایشی را 
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 و در درجات مختلف حساسیت انسانPET و PMVی شاخص : مقادیر آستانه9جدول شماره 
 PMV PET ضریب حساسیت گرمایی درجه تنش فیزیولوژیك

 - < -9.3 بسیار سرد تنش سرمایی بسیار شدید

 9 -9.2تا  -1.3 سرد تنش سرمایی شدید

 0 -1.2تا  -9.3 خنك تنش سرمایی متوسط

 99 -9.2تا  -1.3 کمی خنك تنش سرمایی اندک

 90 -1.2تا  1.2 آسایش بدون تنش حراراتی

 19 9.2تا  1.3 کمی گرم تنش گرمایی اندک

 11 1.2تا  9.3 گرم تنش گرمایی متوسط

 92 9.2تا  1.3 داغ تنش گرمایی شدید

 99 > 9.3 بسیار داغ تنش گرمایی بسیار شدید

 .9111، و ماتزارکیس و همکاران 919: 9901، صراف و همکاران ساریمنبع: 

 منطقه مورد مطالعه

درصد مساحت کل کشور( در قسمت مرکهزی کشهور    91/3کیلومتر مربع )معادل  119319 استان اصفهان با مساحتی

درجه  22دقیقه تا  93درجه و  91دقیقه عرض شمالی خط استوا و  11درجه و  99دقیقه تا  91درجه و  91ایران بی  

ایسهتگاه سهینوپتیك و    91اصفهان استان  9نقشه شماره  در النهار گرینویچ قرار دارد. دقیقه طول شرقی از نصف 99و 

 ای فیهروزه  زیبهای  نگی ، اصفهان شهر(. 993:9911، دهد )عمرانی و یزدان پناه ایستگاه کلیماتولوژی را نمایش می 99

  و ایهران   میهان شههرهای   در، فهرد  بهه   منحصر  های  ویژگی از دلیل برخورداری به که، ایران قلب در است شهری، ایران

 عوامل همچنی  و فراوان باستانی و تاریخی آثار (. وجود990:9919، وند دارد )حلبیان و پورعیدی  بسیار شهرتی جهان

، است.از طرفی در مورد شهر اصهفهان  کرده تبدیل ایران شهرهای پذیرتری  از گردشگر یکی به را اصفهان مذکور استان

 ایه   در گردشهگری  فضهایی  ریهزی  برنامه لزوم مرکز شهر در سنتی و تاریخی بافت و گردشگری های  جاذبه قرارگیری

 (.  1:9919، کند )کریمیان و همکاران می چندان دو را شهر

 
 (991:9911، پناه )عمرانی و یزدانمنبع:  اصفهان های کلیماتولوژی استان ایستگاه پراکندگی نقشه: 1شماره نقشه

 ها یافته

نتهایج   9طبق جهدول شهماره   مختلف وضعیت اقلیم گردشگری شهر اصفهان بررسی شده است.   شاخص 9بر اساس 

، 12بهاالتری  امتیازهها را بهه ترتیهب      TCIدهد که ایستگاه اصفهان بر اساس شاخص  حاصل از ای  پژوهش نشان می

ههای   باشهند. در مهاه   آل مهی  اند و دارای شرایط ایده آپریل و سپتامبر کسب کرده، اکتبر، می های را در ماه 19و  19، 19

ههای   که در شهاخص بیکهر مهاه    شرایط برای سفر گردشگران عالی است. در صورتی 02و  09مارس و ژوئ  با امتیاز 
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اصهفهان دارای ههوای مطبهوع و مالیمهی      90و اکتبر بها امتیهاز   99سپتامبر با امتیاز ، 99می با امتیاز ، 91آپریل با امتیاز 

و مهاه  ههای   زاسهت. طبهق شهاخص    هوا سرد و کمی تهنش  99و دسامبر با امتیاز  91های ژانویه با امتیاز  باشد و ماه می

 کند. شرایط آسایش را برای گردشگر فراهم می PMWدر  -1.99و امتیاز  PETدر شاخص  91سپتامبر با امتیاز 
 و بیکر ایستگاه اصفهانPET ،PMW ،TCIهای  : نتایج حاصل از روش9جدول شماره 

 ضریب ماه
PET 

 ضریب
PMW 

 شاخص حساسیت حرارتی شاخص بیکر حساسیت حراراتی

TCI 

 حساسیت حرارتی

 خیلی خوب 11.9 زا سرد و کمی تنش 91.00 بسیار سرد -9.30 -1.20 ژانویه

 خیلی خوب 11.1 خنك 11.99 بسیار سرد -9.91 -1.19 فوریه

 عالی 09.9 خنك 19.10 سرد -9.11 9.19 مارس

 آل ایده 19.1 مطبوع، مالیم 91.19 خنك -1.99 1.33 آپریل

 آل ایده 12.9 مطبوع، مالیم 99.19 کمی خنك -1.30 93.11 می

 عالی 02.3 تحمل قابل، گرم 0.23 کمی گرم 1.13 19.19 ژوئ 

 خیلی خوب 11.0 تحمل قابل، گرم 2.23 کمی گرم 9.91 12.91 ژوئیه

 خیلی خوب 10.0 تحمل قابل، گرم 1.20 کمی گرم 1.1 19.10 اوت

سههپتام

 بر

 آل ایده 19.3 مطبوع، مالیم 99.19 آسایش -1.99 91.11

 آل ایده 19.0 مطبوع، مالیم 90.19 خنك -9.1 99.93 اکتبر

 خیلی خوب 19.3 خنك   13.3 سرد -9.19 9.2 نوامبر

دسهههام

 بر

 خیلی خوب 19 زا سرد و کمی تنش 99.99 بسیار سرد -9.1 -1.99

 ی پژوهشها منبع: یافته

دههد کهه ایه      نشهان مهی  شرق اصفهان )فرودگاه( ایستگاه وضعیت اقلیم گردشگری  در بررسی 9طبق جدول شماره 

 13و اکتبر با امتیاز  19امتیاز  سپتامبر با، 13می با امتیاز ، 11های آپریل با امتیاز  در ماه TCIایستگاه بر اساس شاخص 

شرایط برای سفر عالی است. طبق شاخص  09باشند و در ماه ژوئ  با امتیاز  آل برای گردشگران می دارای شرایط ایده

ههای   دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و مهاه  99و سپتامبر با امتیاز  99اوت با امتیاز ، 92های می با امتیاز  بیکر ماه

در  19و  11ههای ژوئه  و اوت بهه ترتیهب بها امتیهاز        مهاه زاسهت.   هوا سرد و کمی تنش 99دسامبر با امتیاز  ژانویه و

 باشد. شرایط آسایش برای گردشگر فراهم می PMWدر شاخص  1.90و  1.1و  PET شاخص
 بیکر ایستگاه شرق اصفهان )فرودگاه( وPET ،PMW ،TCIهای  : نتایج حاصل از روش4جدول شماره

 ضریب ماه
PET 

 ضریب
PMW 

حساسهههههههههیت 

 حراراتی

 شاخص حساسیت حرارتی شاخص بیکر

TCI 

 حساسیت حرارتی

 خیلی خوب 19 زا سرد و کمی تنش 99.19 بسیار سرد -2.99 -2.11 ژانویه

 خوب 30.9 خنك 19.11 بسیار سرد -9.00 -1.90 فوریه

 خیلی خوب 11.1 خنك 12.13 سرد -9.23 9.30 مارس

 آل ایده 11.0 خنك 19.90 خنك -1.20 1.03 آپریل

 آل ایده 13.3 مطبوع، مالیم 92.91 خنك -9.10 99.99 می

 عالی 09 تحمل قابل، گرم 1.09 آسایش 1.1 11.9 ژوئ 

 خیلی خوب 11.3 تحمل قابل، گرم 3.11 کمی گرم 1.13 19.9 ژوئیه

 خیلی خوب 13.0 مطبوع، مالیم 99.91 آسایش 1.90 19.23 اوت

 آل ایده 19.9 مطبوع، مالیم 99.32 کمی خنك -1.11 93.10 سپتامبر

 آل ایده 13.9 خنك 11.93 خنك -1.19 1.93 اکتبر

 خیلی خوب 12.1 خنك 10.11 سرد -9.9 1.19 نوامبر

 خوب 31.1 زا سرد و کمی تنش 99.99 بسیار سرد -2.1 -9.29 دسامبر

 ی پژوهشها منبع: یافته
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تری  ایستگاه به شهر اصفهان و در شمال شهرسهتان اصهفهان قهرار دارد کهه بهر اسهاس        خورت که نزدیك ایستگاه مورچه

آل  دارای شهرایط ایهده   13و اکتبر بها امتیهاز    19سپتامبر با امتیاز ، 10می با امتیاز ، 19های آپریل با امتیاز  ماه TCIشاخص 

های مهی   شرایط برای سفر عالی است. طبق شاخص بیکر ماه 01و مارس با امتیاز  09های ژوئ  با امتیاز  باشند و در ماه می

، 91ههای ژانویهه بها امتیهاز      دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و ماه 99و سپتامبر با امتیاز 91اکتبر با امتیاز ، 99با امتیاز 

شهرایط آسهایش    PMWو  PETهای  ق شاخصزاست. طب هوا سرد و کمی تنش 99و دسامبر با امتیاز  99فوریه با امتیاز 

نشهان داده شهده    2باشد که در جدول شهماره   فراهم می -1.93و  90سپتامبر به ترتیب با امتیازهای برای گردشگر در ماه 

 است.
 و بیکر ایستگاه مورچه خورت PET ،PMW ،TCIهای  : نتایج حاصل از روش5جدول شماره 

 ضریب ماه

PET 

 ضریب

PMW 

 شاخص حساسیت حرارتی شاخص بیکر حراراتیحساسیت 

TCI 

 حساسیت حرارتی

 خوب 31.1 زا سرد و کمی تنش 91.99 بسیار سرد -2.93 -9.19 ژانویه

 خیلی خوب 11.9 زا سرد و کمی تنش 99.9 بسیار سرد -9.1 -9.93 فوریه

 عالی 01.9 خنك 11.01 سرد -9.29 9.19 مارس

 آل ایده 19.3 خنك 11.91 خنك -1.2 0.13 آپریل

 آل ایده 10.3 مطبوع، مالیم 99.19 کمی خنك -1.19 92.13 می

 عالی 09.1 تحمل قابل، گرم 0.11 کمی گرم 1.33 19.13 ژوئ 

 خیلی خوب 19 تحمل قابل، گرم 9.09 کمی گرم 9.21 11.11 ژوئیه

 خوب   31.9 تحمل قابل، گرم 1.11 کمی گرم 1.10 19.19 اوت

 آل ایده 19 مطبوع، مالیم 99.99 آسایش -1.93 90.21 سپتامبر

 آل ایده 13.3 مطبوع، مالیم 91.10 خنك -9.19 99.23 اکتبر

 خیلی خوب 19.1 خنك 13.21 بسیار سرد -9.33 1.10 نوامبر

 خوب 31.1 زا سرد و کمی تنش 99.11 بسیار سرد -9.03 -1.13 دسامبر

 ی پژوهشها منبع: یافته

دهد که بر اسهاس   نشان می، باشد تری  ایستگاه در غرب شهر اصفهان می آباد که نزدیك نجفایستگاه  3جدول شماره 

آل  دارای شرایط ایده 10و اکتبر با امتیاز  11سپتامبر با امتیاز ، 10می با امتیاز ، 19های آپریل با امتیاز  ماه TCIشاخص 

شرایط بهرای سهفر عهالی اسهت. طبهق شهاخص بیکهر         09و مارس با امتیاز  09های ژوئ  با امتیاز  باشند و در ماه می

ههای ژانویهه    دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و مهاه  93و اکتبر با امتیاز  91آپریل با امتیاز، 99های می با امتیاز  ماه

 PMWو  PETههای   زا است. طبهق شهاخص   هوا سرد و کمی تنش 91و دسامبر با امتیاز 91فوریه با امتیاز، 91با امتیاز 

فهراهم   -1.9و  91و مهی بها امتیهاز    -1.9و  90سهپتامبربا امتیهاز   ههای   رایط آسایش برای گردشگر به ترتیب در مهاه ش

 باشد. می
 و بیکر ایستگاه نجف آبادPET ،PMW ،TCIهای  : نتایج حاصل از روش6جدول شماره 

 ضریب ماه

PET 

 ضریب

PMW 

 شاخص حساسیت حرارتی شاخص بیکر حساسیت حراراتی

TCI 

 حساسیت حرارتی

 خیلی خوب 19.3 زا سرد و کمی تنش 91.39 بسیار سرد -9.19 -1 ژانویه

 خیلی خوب 19 زا سرد و کمی تنش 91.29 بسیار سرد -9.90 1.19 فوریه

 عالی 09.9 خنك 19.99 سرد -9.93 2.9 مارس

 آل ایده 19.9 مطبوع، مالیم 91.21 خنك -9.30 99.0 آپریل

 آل ایده 10.1 مطبوع، مالیم 99.11 آسایش -1.9 91.90 می

 عالی 09.1 تحمل قابل، گرم 1.32 کمی گرم 9.11 19.39 ژوئ 

 خیلی خوب 19 تحمل قابل، گرم 1.11 کمی گرم 9.21 11.90 ژوئیه

 خیلی خوب 11.3 تحمل قابل، گرم 3.11 کمی گرم 1.13 19.11 اوت

 آل ایده 11 تحمل قابل، گرم 1.39 آسایش -1.9 90 سپتامبر

 آل ایده 10.1 مطبوع، مالیم 93.00 کمی خنك -9.93 91.11 اکتبر
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 خیلی خوب 19.1 خنك 12.91 سرد -9.13 9.13 نوامبر

 خیلی خوب 19.0 زا سرد و کمی تنش 91.99 بسیار سرد -9.9 -9.1 دسامبر

 ی پژوهشها منبع: یافته

دههد   نشان می 1نتایج در جدول شماره ، باشد میغربی شهر اصفهان  تری  ایستگاه در جنوب ایستگاه ورزنه که نزدیك

دارای  10و اکتبهر بها امتیهاز     19سپتامبر با امتیاز، 19می با امتیاز ، 19های آپریل با امتیاز  ماه TCIکه بر اساس شاخص 

اکتبهر بها    و 90آپریل با امتیاز، 99های می با امتیاز  دهد که ماه چنی  شاخص بیکر نشان می باشند. هم آل می شرایط ایده

ههوا سهرد و کمهی     91و دسهامبر بها امتیهاز    91های ژانویه با امتیاز دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و ماه 93امتیاز

 91سپتامبر با امتیهاز  های  شرایط آسایش برای گردشگر در ماه PMWو  PETهای  زاست. به ترتیب طبق شاخص تنش

 شد.  با فراهم می -1.93و  90و می با امتیاز  1.1و 
 و بیکر ایستگاه ورزنه PET ،PMW ،TCIهای  : نتایج حاصل از روش7جدول شماره

 ضریب ماه
PET 

 ضریب
PMW 

 شاخص حساسیت حرارتی شاخص بیکر حساسیت حراراتی

TCI 

 حساسیت حرارتی

 خیلی خوب 19 زا سرد و کمی تنش 91.10 بسیار سرد -9.01 -1.93 ژانویه

 خیلی خوب 19 خنك 10.91 بسیار سرد -9.9 1.90 فوریه

 خیلی خوب 11.0 خنك 11.11 سرد -9.10 2.1 مارس

 آل ایده 19.1 مطبوع، مالیم 90.90 خنك -9.09 99.10 آپریل

 آل ایده 19.1 مطبوع، مالیم 99.11 آسایش -1.13 90.93 می

 خیلی خوب 10.3 تحمل قابل، گرم 1.00 کمی گرم 9.11 19.99 ژوئ 

 خیلی خوب 11.1 شرجی و نامطبوع، گرم، داغ 9.11 گرم 9.01 11.90 ژوئیه

 خیلی خوب 13.3 تحمل قابل، گرم 2.12 کمی گرم 9.9 13.10 اوت

 آل ایده 19.1 تحمل قابل، گرم 1.12 آسایش 1.1 91.1 سپتامبر

 آل ایده 10 مطبوع، مالیم 93.03 کمی خنك -9.21 91.2 اکتبر

 خیلی خوب 10.9 خنك 12.93 سرد -9.9 9.09 نوامبر

 خیلی خوب 19.9 زا سرد و کمی تنش 91.01 بسیار سرد -9.20 -9.0 دسامبر

 ی پژوهشها منبع: یافته

 تجزیه و تحلیل:

ههای بهالقوه را بالفعهل     های توسعه گردشگری پتانسیل ریزی توان با استفاده از برنامه با شناخت آب و هوای مناطق می

در فصهل بههار و پهاییز     TCIآسایش ایستگاه اصفهان در مرکز استان بر پایهۀ شهاخص    اقلیم در داده رخ کرد. تغییرات

د. بها  باشه  ایهران مهی  کنند که فصل شلوغی یها   نسبت به فصول دیگر بهتری  شرایط سفر را برای گردشگران فراهم می

ن و تابستان بهرای  شرایط اقلیمی در فصل زمستا، توجه به اینکه اصفهان در یك منطقه گرم و خشك قرار گرفته است

ههای   دههد کهه مهاه    آل فاصله دارد و شرایط خیلی خوبی دارد. شاخص بیکر در ای  ایستگاه نشان می گردشگر از ایده

ههای آن   های گرم وقابل تحملی اما زمستان سپتامبر و اکتبر دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و تابستان، می، آپریل

ماه سپتامبر شهرایط آسهایش بهرای گردشهگر فهراهم       PMWو  PETهای  صسرد و کمی تنش زاست. بر اساس شاخ

ایسهتگاه   ریهزی نمهود.   توان گردشگری جایگزی  را بر ای  ای  شهر برنامهه  ها بسیار سرد است و می کند و زمستان می

تهری   ورزنه که در شرق استان واقع شده و نزدیك تاالب گاوخونی است نسهبت بهه مرکهز اسهتان دارای ههوای گهرم      

سپتامبر و اکتبر دارای ، می، های آپریل تنها ماه TCIشود؛ بر اساس شاخص  باشد و یك منطقه کویری محسوب می می

، آپریهل ، های مهی  های سال شرایط یکسان و خیلی خوب است. در شاخص بیکر ماه باشد و بقیه ماه آل می شرایط ایده
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ژوئیه هوا داغ و شرجی و نهامطبوع اسهت کهه حتمهاً بایهد       سپتامبر و اکتبر دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و ماه

شرایط الزم برای بازدید در ای  موقع سال برای گردشگران اندک نیز تدبیر شود چرا که ممک  است گردشگرانی کهه  

شهرایط آسهایش بهرای     PMWو  PETههای   کنند صدمه وارد کند. بر اسهاس شهاخص   از کویرهای منطقه استفاده می

شهود گردشهگران از مسهیرهای     باشد و ماه ژوئیهه ههوا گهرم اسهت و پیشهنهاد مهی       فراهم میسپتامبر  گردشگر در ماه

ههای   مهاه  TCIطبهق شهاخص   ، ایستگاه نجف آباد که در شرق استان واقع شده استجایگزی  در ای  ماه بهره ببرند. 

تهوان گردشهگری    میوه در ای  منطقه مهی  با توجه به باغات، باشند آل می سپتامبر و اکتبر دارای شرایط ایده، می، آپریل

تابستان و پاییز گردشگری منطقه را رونق بخشهید.  ، کشاورزی یا سبز را برای ای  شهر تعریف نمود و در فصول بهار

های گرم و قابهل تحملهی    آپریل و اکتبر دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و تابستان، های می در شاخص بیکر ماه

سهپتامبر  های  شرایط آسایش برای گردشگر در ماه PMWو  PETهای  های سرد و تنش زا. در شاخص دارد و زمستان

مورچهه  ایستگاه  کند. شرایط اقلیمی را به خوبی تفکیك می TCIباشد. ای  شاخص هم چون شاخص  فراهم میو می 

، مهی ، ههای آپریهل   ماه TCIبر اساس شاخص ، کاشان واقع شده است-خورت که در شمال استان و در مسیر اصفهان

های دیگر شرایط نسهبتاً خهوبی دارنهد. شهاخص بیکهر       باشند و بطور کلی ماه آل می سپتامبر و اکتبر دارای شرایط ایده

ههای سهرد و    های دیگر زمستان وع و مالیمی هستند اما هم مانند ایستگاهاکتبر و سپتامبر دارای هوای مطب، های می ماه

را نشهان  سهپتامبر  ای  ایستگاه شهرایط آسهایش بهرای گردشهگر در مهاه       PMWو  PETهای  زایی دارد. شاخص تنش

شهاخص  ، های بسیار سردی دارد. ایستگاه شهرق اصهفهان )فرودگهاه(    دهد و بر ای  اساس مورچه خورت زمستان می

TCI باشهند.   آل مهی  سپتامبر و اکتبر دارای شرایط ایهده ، می، های آپریل ها شرایط خوبی داررند و در ماه تقریباً همه ماه

و  PETاوت و سپتامبر دارای هوای مطبوع و مالیمی هستند و بر اساس شاخص ، های می بر اساس شاخص بیکر ماه

PMW باشد. راهم میهای ژوئ  و اوت ف شرایط آسایش برای گردشگر در ماه 

 گیری بحث و نتیجه

تهوان   های اقلیمی و مقایسه نتایج با شرایط واقعی جوی اسهتان اصهفهان مهی    آمده از مدل دست های به با توجه به یافته

، TCIههای   و شهاخص  اسهت  متفاوت بهوده  سال مختلف های ماه در اصفهان استان زیست اقلیمی شرایطنتیجه گرفت 

PET  وPMW  باشد. زیرا مدل بیکهر   تر می کنندگی بهتری دارند و نتایج به واقعیت نزدیك نسبت به بیکر قدرت تبیی

بهر اسهاس    TCIدر حهالی کهه شهاخص    ، شهود  های دما و سهرعت بهاد سهنجیده مهی     پارامتر میانگی  1تنها بر اساس 

گردشهگری را تبیهی     بهرای  ههوا  و آب آفتهابی شهرایط   بارش و ساعات میزان، باد پارامترهای بیشتری چون؛ سرعت

دههد کهه هماننهد     بطور کلی نتایج حاصل از محاسبۀ شهاخص اقلهیم گردشهگری اسهتان اصهفهان نشهان مهی        کند. می

آسهایش گرمهایی در   ، باشد چرا که در ایه  مواقهع   اکثرشهرهای توریستی ایران بهتری  زمان سفرفصل بهار و پاییز می

یت گردشگران بهتری  شرایط خود را از لحاظ عناصهر اقلیمهی دارا اسهت. بهر     طول شبانه روز و در زمان حداکثر فعال

 اختصهاص  به خود را عددی مقادیر سپتامبر و اکتبر باالتری ، می، های آپریل شهر اصفهان در ماه TCIاساس شاخص 

سهپتامبر و اکتبهر دارای ههوای    ، آپریهل ، های می اساس شاخص بیکر ماه باشد. بر آل می است و دارای شرایط ایده داده

 و PETههای   اسهاس شهاخص   چنی  بهر  کند و هم مطبوع و مالیم است و انسان با پوشش معمولی احساس راحتی می

PMW  هها   اغلهب روش  توان اذعان داشت که واقع می در باشد. فراهم میسپتامبر شرایط آسایش برای گردشگر در ماه
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 ههای  در مهاه  کنهد و  اقلیمی دانسته که انسان در ای  ماه احساس آسایش می ایشماه سپتامبر را بهتری  ماه از لحاظ آس

 شرایط نامطلوبی که، های اقلیمی است تاثیر سامانه اقلیم استان تحت، های سرد هستند فوریه و دسامبر که از ماه، ژانویه

 اوت باعث و ژوئیه، ژوئ  های ماه رکند. د آسایش می  عدم ها احساس وجود دارد و انسان در طی ای  ماه ها در ای  ماه

 دوره دو صهورت  بهه  ای  استان اقلیمی آسایش دوره بنابرای  .گردد نسبی می تابش شدید آفتاب و افت شدید رطوبت 

 شههر  ایه   در محدودیت گردشهگری  عامل تری  است. عمده شده واقع پاییز فصل ابتدای و بهار فصل اواسط در مجزا

 فصهل  اواسط تا بهار فصل گرمایی )اواخر های تنش زمستان( و فصل پایان تا پاییز )اواخرسرمایی  های تنش به مربوط

 زمهان  شهود  سهعی  اسهتان اصهفهان   در اقلیمی آسایش های دوره گرفت  نظر در شود با می پیشنهاد لذا باشد. می تابستان(

 گهردد تها   افهزوده  سفر از مندی رضایت و کیفیت بر تا باشد دوره ای  طی ها در و نمایشگاه ها همایش، تورها برگزاری

 و طبیعهی ، تهاریخی  ههای  جاذبهه  از ای  اسهتان  در اقلیمی آسایش با همراه محیط یك در خارجی و داخلی گردشگران

 .نمایند دیدن آن فرهنگی

 منابع
 از اسهتفاده  بها  ایهران  گردشهگری  اصهلی  شهر چند آسایشی اقلیم ( ارزیابی9912مجید )، حبیبی نوخندان، امیر، گندمکار، رضا، اسماعیلی

 .9-90صص ، 12 شماره، طبیعی جغرافیای های پژوهش، (PETفیزیولوژیك) معادل شاخص دمای

 معهادل  دمهای  ههای  شهاخص  از اسهتفاده  بها  شهرشهیراز  گردشهگری  اقلهیم  شهرایط  ارزیابی، (9919) کبری، زاده شجاعی، عباسعلی، آروی 

 .01-10صص، 3 شماره، 1 سال، طبیعی جغرافیای، PMV شده بینی پیش نظرسنجی متوسط و PET فیزیولوژی

 از اسهتفاده  بها  رود زاینهده  رودخانهۀ  مسهیر  گردشهگری  آسهایش  اقلیم ( ارزیابی9913آرزو )، اسماعیلی، اهلل حجت، پناه یزدان، حمید، برقی 

 .09-13صص ، 9شماره ، 31پیاپی ، 10سال ، ریزی محیطی جغرافیا و برنامه، CTISشاخص 

ههای ههوا و    توریسم تبریز با تاکیهد بهر شناسهایی گونهه     شناسی  اقلیم، (9913سادات ) فخری، نیا فاطمی، بتول، زینالی، سید محمد، حسینی 

 .19-03صص ، 21شماره ، 91سال ، فضای جغرافیایی، TCIشاخص 

، 1سهال  ، مطالعات مدیریت گردشگری، هانروند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصف، (9919الله )، وند پورعیدی، امیرحسی ، حلبیان

 .999-939صص ، 11شماره 

 تهران. نشر قومس.، ای( ریزی تاحیه هوا در برنامه  و  هواشناسی کاربردی )کاربرد آب و آب، (9919شهریار )، خالدی

، برای انواع فعالیت گردشهگری ی قشم  ( ارزیابی ساعتی آسایش اقلیمی جزیره9912حس  )، ذوالفقاری، اسدله، خورانی، حمید، خراسانی

 .111-111صص ، 93شماره ، 2سال ، ریزی و توسعه گردشگری برنامه

و متوسهط   (PET( تعیی  تقویم مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخص دمای معهادل فیزیولهوژی )  9903حس ؛ )، ذوالفقاری 

 . 911-999صص ، 31شماره ، های جغرافیایی پژوهش، (PMVشده ) بینی نظرسجی پیش

بهرای مطالعهه اقلهیم     RayManتهری  شهاخص    ( تعیی  مناسب9901عاطفه؛ )، حسینی صدر، غالم حس ، محمدی، بهروز، صراف ساری

 . 911-912، چهاردهمی  کنفرانس ژئوفیزیك ایران، آسایش در شمال استان آذربایجان غربی

نشریه هویت ، هوای خشك مطالعه موردی شهر یزد  و در شرایط آب  تعیی  محدوده آسایش حرارتی، (9901حس  ) محمد، روش صادقی 

 .9شماره ، شهر

نشریه تحقیقات ، GISدر محیط  TCIآسایش گردشگری استان کرمان با استفاده از مدل  ( تحلیل فضایی اقلیم9919)، اصغر علی، عبدالهی 

 . 19-993صص، 91شماره ، سال پانزدهم، جغرافیایی کاربردی علوم

، PMV ،PETههای  انسانی شهر اصفهان با اسهتفاده از روش  اقلیم ( ارزیابی تطبیقی زیست9919سادات )، نسب شمیها ، هوشمند، عطایی 

TCI ،39-01صص ، 99شماره، 9 سال، ای های شهری و منطقه مطالعات و پژوهش، ترجونگ. 
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، مدیریت منابع و توسعه کشور )نقش آب و هوا در طراحهی مسهک (  هواشناسی در  نگرشی نو در کاربرد آب و، (9912بهلول )، علیجانی 

 .9شماره ، های جغرافیایی فصلنامه پژوهش

، فضهای جغرافیهایی  ، ( تعیی  تقویم آسایش اقلیم گردشگری مناطق توریستی اسهتان اصهفهان  9911اهلل ) حجت، یزدان پناه، زینب، عمرانی 

 .999-991صص ، 99شماره ، 99سال 

مخهاطرات  ، ( کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظهر گردشهگری  9912بهلول )، علیجانی، محمد، سلیقه، حس ، فرج زاده 

 .991-911صص ، 1شماره ، 2سال ، محیط طبیعی

 چاپ اول.، انتشارات سمت، تهران، ( مبانی آب و هواشناسی9901بهلول؛ )، محمدرضا؛ علیجانی، کاویانی 

های گردشگری و کاربری اراضی با استفاده از  ( بررسی ارتباط میان جاذبه9919احمد )، پوراحمد، حسنعلی، فرجی سبکبار، تقی، کریمیان 

 .9-93صص، 9شماره ، 1دوره ، گردشگری شهری، دار جغرافیایی شهر اصفهان مدل رگرسیون وزن

 مسک . وزارت مسک  و شهرسازی. های ساختمان و مرکز پژوهش، ( اقلیم و معماری خرمشهر9939مرتضی )، کسمایی

مجلهه  ، مطالعهه مهوردی شههر قهم    ، اقلیمی موثر بر ارزیهابی آسهایش انسهان    های زیست ( شاخص9901)، علی، سعیدی، حسی ، محمدی

 . 91شماره ، 99سال ، شناسی محیط

راهبردههای مناسهب جههت توسهعه     ، آسهایش  ههای اقلهیم   ( توانمنهدی 9911اکهرم ) ، حقیقهت  صابر، رضا، اسماعیلی، حس  محمد، هجرتی

 .9شماره ، 9سال ، های نو در جغرافیای انسانی پژوهشی نگرش -فصلنامه علمی، رضوی مطالعه موردی: خراسان، گردشگری
Arbabi Sabzevari , Azadeh, Miri,Morteza, Raziei ,Tayeb, Oroji ,Hassan, Rahimi, Mojtaba (2018), 

Evaluating the climate capabilities of the coastal areas of southeastern Iran for tourism: a case 

study on port of Chabahar, International Journal of Biometeorology, Volumes 62 , Issues 273 ,pp 

1–11. 

Chen, Fan, Liu, Jun, Ge, Quansheng (2017), effect of climate factors on periodical fluctuation of 

Russian and South Korean tourist demand in Hainan Island, China, Chinese Geographical Science, 

Volume 27, Issue 4, pp 648–659. 

De Freitas CR, Scott D, McBoyle, G.(2008), a second generation climate index for tourism (CIT): 

specification and verification, Int J Biometeorol,52(5):399-407. 

Guclu, Y., (2010), “The examination of climate comfortable conditions in termd of coastal tourism on 

the Aegean region belt”, Department of social studies Educa, 7:24-41. 

Hamilton, Jacqueline M. , Maddison , David J. , Tol , Richard S. J. ,(2005), Effects of climate change 

on international tourism, CLIMATE RESEARCH Clim Res, CLIMATE RESEARCH Clim 

Res,Vol. 29:pp 245–254. 

Lecha, L., shackleford, p., (1997), Climate services for tourism and recreation. WMO Bulletin,PP: 46-

49. 

Lemesios, Giannis, Giannakopoulos, Christos, Papadaskalopoulou, Christina, Anna Karali, 

V. Varotsos, Konstantinos, Moustakas, Konstantinos, Malamis, Dimitris, Zachariou-Dodou, Maria, 

Petrakis, Michael , Loizidou, Maria (2016), Future heat-related climate change impacts on tourism 

industry in Cyprus, Regional Environmental Change, Volume 16, Issue 7, pp 1915–1927. 

Ping Lin T, Matzarakis A; (2011); Tourism climate information based on human thermal perception in 

Taiwan and Eastern China; Tourism Management, Vol 32, 492-500. 

Ramazani Gourbi, Bahman (2010). The Zonning of Human Bioclimatic Comfort for Ecotourism 

Planning in Gilan, Iran south Western of Caspian sea, Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences 4(8). 

Scott͵ D͵ McBoyle͵ G.Schwartzentrube͵ M, 2004, Climate change and the distribution of climatic 

resources for tourism in North America ͵ Clim Res ͵ Volume 27. 

Shackford, P., Olsson, L., (1995), Tourism, climate and weather, WMO Bulletin 44, PP: 239-242. 

Yang, Jun, Zhang, Zhenchao, Li, Xueming, Xi, Jianchao, Feng, Zhangxian (2017), Spatial 

differentiation of China’s summer tourist destinations based on climatic suitability using the 

Universal Thermal Climate Index, Theoretical and Applied Climatology, Issue 3-4, pp 1–16. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00484-018-1516-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00484-018-1516-4
https://link.springer.com/journal/484
https://link.springer.com/journal/11769
https://link.springer.com/journal/11769/27/4/page/1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Freitas%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18097690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scott%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18097690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McBoyle%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18097690
http://www.int-res.com/articles/cr2005/29/c029p245.pdf
http://www.int-res.com/articles/cr2005/29/c029p245.pdf
https://link.springer.com/journal/10113
https://link.springer.com/journal/10113/16/7/page/1
https://link.springer.com/journal/704

