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 چکیده
توجه و ارزیابی به این  عامنل از ، گردشگری مقصدهایاهمیت عامل اقلیم در سنجش وضعیت  با توجه به

و  هناداد بنر  تأکیندهنای متللنا اانشایش یاالنه اسنت و در این  مینا  ها و دیندگا طریق ارائه شاخص

 یهاشاخصهای گردشگرا ، در کنار توجه به و رضایلمندی هادگا یدمیدانی مبلنی بر سنجش  یهایابیارز

را از شنرای  اقلیمنی  یترناننهیبواقعتصنویر  تواندیمکارشناسانه،  یهادگا یداسلاندارد اقلیم گردشگری و 

طبیعنی و انانانی بنی  مقاصند گردشنگری و بنی   هنایتفاوتبرای گردشگری ارائه دهند  بنا توجنه بنه 

ایلمندی گردشنگرا  گردشگرا ، هدف ای  پژوهش، سنجش شرای  اقلیمی برای گردشگرا  با ترکیب رضن

قبلی است و برای ای  منظنور، جشینر  ق نم بنه  یهاشاخصکارشناسی و اصلاح و بازبینی در  یهاداد با 

و  PMV ،PET یهاشناخصارزیابی شنرای  اقلیمنی،  منظوربه نوا  مطالعه موردی انلتاب شد  است ع

CIT منورد سننجش  3011-3002ی به صورت ترکیبی برای ایالگا  ساحلی جشیر  ق م و در دور  آمنار

، ن انگر نکله قابل توجهی بنود  بنا وجنود مطلوبینت اقلنیم گردشنگری بنرای هایابیارزقرار گرات  نلایج 

سنال و همنننی   یهناما کلینه ، CITسرد سال و ساعات شبانه در جشیر  ق م، از منظر شاخص  یهاما 

بنرای  قبولقابنل یناا ( از شنرای  مطلنوب تابانل یهناما سناعات روزاننه  جشبنه) روزشنبانهکلیه مقاطع 

 هنایتفاوت  بنا توجنه بنه دیرسنیمنگردشگری برخوردار بودند که کمی با شرای  منطقه ناسازگار به نظر 

صنورت گرانت و بنا  CITو بی  گردشگرا ، بازبینی متلصری در شاخص  مقصدهاطبیعی و اناانی بی  

را  از شرای  حرارتی متللنا، نلنایج جدیندی و میشا  رضایلمندی گردشگ PMVترکیب نلایج شاخص 
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جشیر  ق م در نیمی از سال )از ما  می تا اکلبنر(  دهدیمبرای اقلیم گردشگری جشیر  حاصل شد که ن ا  

ااصنله دارد  علنت ملفناوت  قبولقابنلدر همی  باز  زمانی، از شرای  مطلوب یا  روزشبانهو کلیه ساعات 

   است  اقلیمی یهاداد القیم رضایلمندی گردشگرا  در بود  نلایج اعلی، دخالت داد  م

 ، جشیر  ق مCIT: اقلیم گردشگری، شاخص واژگان کلیدی

 مقدمه -7

و یکنی از  (1299نگهبنا ،  ؛1299)محمدی و سعیدی، بر زندگی، آسایش و سلامت اناانی،  مؤثراقلیم، یکی از عوامل 

گردشنگری، شنرای   ریشیبرنامنهاز دیندگا  اسنت   (De Freitas et al., 2008) منابع چ مگیر در مقاصد گردشگری

مثبت گردشگرا  را در پنی داشنله باشند و  یهاپاسخ تواندیمیک اقلیم  ( Martın, 2005) دارد یبایاراقلیمی اهمیت 

 کننندیمنسفر خود را با توجه به شرای  اقلیمنی و جنوی مقصند منورد نظنر طنرح رینشی  یهابرنامهگردشگرا  نیش 

(Berrittella, 2006)   در تعیی  تقویم مااارت خنود اقنداک کننند  بنا  توانندیماقلیمی  یهاداد همننی  گردشگرا  از

مکنانی اقلنیم  –عوامل متللا بر آ ، سنجش و ارزیابی دقینق زمنانی  تأثیرگذاریتوجه به ماهیت چند وجهی اقلیم و 

 یهنایابینارز  بنر پاینه اسنتمتللنا  یهادگا یندل و نظر گنرال  و عوامن گردشگری، نیازمند در هایاعالیتبرای 

( با در نظر گرال  پاراملرهنای دمنا، رطوبنت نانبی، سنرعت بناد، مینشا  بنار  و 1792کارشناسانه میکشوکوااکی )

کنه  ( Behzadmoghaddam &Raazanipour, 2013) را ارائنه نمنود TCI1ساعات آالنابی و ترکینب آنهنا، شناخص 

و در داخنل توسن  انر   Olya & Alipour (2015)(، 2004و همکارا  )  Scott از جملهتوس  پژوه گرا  متللا 

( در ترکینب 1271( برای ارزیابی اقلیم گردشگری کل ک ور و پژوهش صفوی و همکنارا  )1299زاد  و احمدآبادی )

سننجش وضنعیت  حالی باااقلیمی با گردشگرا  ورودی برای اسلا  مازندرا  مورد بررسی قرار گراله است   یهاداد 

گرال  ملغیرهای اردی جامعه مقصند و گردشنگرا   در نظراقلیمی و بدو   یهاداد اقلیم گردشگری با تکیه صرف بر 

در این  مینا  انجناک  ییهناتلا ن ا  دهند  شرای  دقیق اقلیم گردشگری باشد  به همی  دلیل پژوه نگرا   تواندینم

، شناخص دمنای ایشیولوکینک هناداد ( بنا تکمینل این  2002) Matzarakis( و سپس 1972) Fangerدادند از جمله 

(PMV3 را ارائه کرد و ملعاقب آ  شاخص )PET2  وSET1 بر اساس مطالعنات Parsons  (1993 و )Hoppe (1996 )

غینر   ها، به ملغیرهای اردی مانند شرای  سنی و جنای، وز  و قد و میشا  کالری، پوشنا  وارائه شد که در ای  رو 

، Zaninovic & Matzarakis (2004) شند  اسنت  محققنا  متللنا از جملنه تأکیددر تحلیل اقلیم برای گردشگری 

Lin  & Matzarakis (2011 و غیر  در )علناو  بنر ملغیرهنای   اسنلفاد  نمودنند هاشناخصخود از ای   یهاپژوهش

                                                           
1 Toursm climate index 

2 Predicted Mean Vote 

3 Physiological Equivalent Temperature 

4 Stendard Effective Temprature 
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مهمنی  تنأثیراتی آنها از شرای  متللا اقلیمی نیش متللا گردشگرا  و ارزیابی و میشا  رضایلمند یهایژگیواردی، 

، با مطالعات خنود و بنا ( 2009و همکارا  ) De Freitasبر ارزیابی حقیقی شرای  اقلیم بر گردشگری در مقاصد دارد  

را بنه  CIT1، شناخص 3009گردشنگرا ، در سنال  یهادگا یدعینی و میدانی و اسلفاد  از نظرات و  یهاداد بر  تأکید

حرارتنی، ایشیکنی و  یهاجنبنهوا  نال دوک شاخص اقلیم گردشگری ارائه کرد که در آ  علاو  بنر درنظنر داشنل  عن

زیبایی شناخلی اقلیم، میشا  رضایلمندی گردشگرا  از شرای  متللا حرارتی و عناصر اقلیمی را نیش مندنظر قنرار داد  

و  Pouاثر تغییر اقلیم بر گردشگری چند ایالنت آمریکنا،  بررسی منظوربه( 2009و همکارا  ) De Freitasاست  پس از 

( در تحلینل پلانانیل شنرای  2015) Zaninovicو  MCITو ارائه شاخص  CIT( با تکمیل شاخص 2010همکارا  )

گردشنگری اسنلفاد   هنایاعالیتدر ارزیابی شرای  اقلیم برای  CIT، از شاخص یکرواساقلیمی در گردشگری ک ور 

ر ، شنرای  اقلنیم بنندCIT( با تکیه بنر شناخص 1271و همکارا  ) پوریشماک ور نیش، نتالی  بار، کرد  در داخل 

میندانی و نظنرات گردشنگرا  اسنلفاد  نمودنند   یهناداد انشلی را برای گردشگری ارزیابی کرد  و برای ای  منظور از 

نناطق کوهانلانی شهرسنلا  اردبینل از همی  شاخص برای ارزیابی اقلیم گردشنگری م ،(1272همننی  حنفی نیری )

 اسلفاد  کرد  است 

بنا  ییهاشناخصکنه از  باشندیمناقلیم گردشنگری  یهایابیارزبررسی پی ینه پژوهش، ن ا  از سیر تغییرات در 

انردی گردشنگرا  و  یهنایژگنیومبلنی بر  یهاشاخصکارشناسانه تا  یهاشاخصاقلیمی و  یهاداد صرف بر  تأکید

میدانی و گردشنگرمحور بنر پاینه رضنایلمندی گردشنگرا  دچنار تغیینرات شند  و شنرای  اقلنیم  یهاداد همننی  

اقلصنادی، اجلمناعی و ارهنگنی بنی   هنایتفاوتاما وجنود ؛ متللا بررسی کرد  است یهانظرگا گردشگری را از 

و انانانی بنا  گردشگری از نظنر طبیعنی مقصدهایگردشگری و شرای  ملفاوتی که  مقصدهایگردشگرا  ورودی به 

 یهناداد ارائه شد  کنه بنر پاینه  یهاشاخصصرف بر  تأکیدیکدیگر دارند موجب شد  تا ارزیابی اقلیم گردشگری با 

  در ایرا ، نواحی متللنا ک نور، شنرای  نلایج واقعی به همرا  داشله باشدخاص مکانی و زمانی است، نلواند هموار  

اوت بی  شمال و جننوب ک نور بنارز اسنت  جشینر  ق نم در داخنل خلنیج   ای  تفدهندیمملفاوت اقلیمی را ن ا  

ملعندد کئوتوریانلی،  یهاجاذبنهو بنه دلینل داشنل   رودیماارس، از مهملری  مقاصد گردشگری در ک ور به شمار 

شهری و قرار گرال  در محنل اسنلراتژیک و منرزی، از موقعینت مهمنی در  یهاجاذبهارهنگی و تاریتی و همننی  

گری برخوردار است و از آنجا با عناصر طبیعی دریا، ساحل، ش  و آالاب، پیوند دارد، عامل اقلنیم نقنش مهمنی گردش

  علناو  بنر ملفناوت بنود  جشینر  ق نم بنه عننوا  مقصند کنندیمنگردشگری ای  جشیر  ایفا  ریشیبرنامهدر تعیی  

متللنا در سنطد داخلنی و خنارجی  یهانهگویر  نیش از جشبهگردشگری نابت به مناطق دیگر، گردشگرا  ورودی 

آنهنا در  یهادگا یندمیندانی، رضنایلمندی گردشنگرا  و  یهناداد هالند  همی  مائله اهمیت و ضرورت اسلفاد  از 

                                                           
1 Climate index for tourism 
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  ای  پژوهش با اسنلفاد  تحلینل اقلنیم گردشنگری در جشینر  ق نم، ضنم  کندیمارزیابی اقلیم گردشگری را آشکار 

ر  برای گردشگرا  و تعیی  تقنویم اقلنیم گردشنگری، در تلنا  اسنت تنا مینشا  اثنرات ارزیابی وضعیت اقلیمی جشی

رضایلمندی گردشگرا  بر نلیجه نهایی اقلیم گردشگری و ترکیب ای  دو اناکلور را ن نا  داد  و بنا اصنلاح و بنازبینی 

ارائنه دهند کنه  کارشناسنی و میندانی یهناداد نلایج جدیندی از ترکینب  CITمتلصر در شاخص اقلیم گردشگری 

مکانی و زمانی باشد  بنرای این  منظنور  هایتفاوتدیگر قرار گراله و آشکار کنند   یهاپژوهشمورد اسلفاد   تواندیم

مکانی، نلایج جدید بنر پاینه  یهالیتحلبه صورت ترکیبی اسلفاد  شد  و ضم   CITو  PET، PMV یهاشاخصاز 

 است  شد تغییرات صورت گراله، ارائه 

  هاروشواد و م -5

 منطقه مورد مطالعه -5-7

 خلنیج و ک نور جشیر  تری در محدود  سیاسی اسلا  بشرگ ق م جشیر قلمرو مکانی پژوهش، جشیر  ق م است  

 شنهاب و هرمنش مرکنشی، سه بتنش (  دارای1292و شا  پاندزاد ،  1299)مالوای الممالکی و رسلم گورانی،  اارس

و اروجنی و همکنارا ،  1299)نوحنه گنر و حانی  زاد ،  باشدیمک و لار  هم مرز است و با سه جشیر  هرمش، هنگا

 ( Attar & Hamzeei, 2004) باشندیمنآب و هوای مال  بر منطقه آب و هوای گرک و مرطوب با دماهای بالا (  1271

 دینآیمن حاناب بنه ا ایر گردشگری هایاز قطب یکی دارد، که اراوانی طبیعی یهاجاذبه از با برخورداری ق م جشیر 

 .دهدیم(، موقعیت منطقه مورد مطالعه را ن ا  1شکل ) ( 1299نوحه گر و حای  زاد ، )
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 روش کار -5-5

بنر پاینه  گردشگری هایاعالیتکه در پی واکاوی ارزیابی گردشگرمحور منابع اقلیمی برای  ای  پژوهش از آنجایی

پی ی  و ارائه نظرات تاز  است، یک پژوهش بنینادی و از آ  سنو کنه وضنعیت جشینر  ق نم و  یهاشاخصبررسی 

، ینک پنژوهش کناربردی دهندیمنتقویم اقلیم گردشگری ای  جریش  را برای گردشگرا  و ملصدیا  گردشگری ارائه 

 یهناداد هواشناسنی کنل ک نور  و همنننی  رسمی سنازما   یهاداد پژوهش از طریق  یهاداد   شودیممحاوب 

یر  ق م تهیه شند  اسنت  ملغیرهنای پنژوهش شنامل سنه بتنش جشبهمیدانی از طریق پرس نامه گردشگرا  ورودی 

ملغیرهای اقلیمی شامل عناصر دما، رطوبت نابی، سرعت باد، میشا  پوشش ابر و میشا  بار ، ملغیرهای انردی شنامل 

مردک و گردشگرا  و ملغیرهای رضایلمندی گردشگرا  از شرای  اقلیمی است  تجشینه  وز ، قد، شرای  سنی و جنای

و تحلیلنی  یاانهیمقااقلیم گردشگری مورد نظر پنژوهش و رو   یهاشاخصحاصل نیش از طریق  یهاداد و تحلیل 

جاییکنه کناربرد ایالگا  ساحلی جشیر  ق نم اسنت  از آن یهاداد   محدود  زمانی پژوهش، بر اساس ردیگیمصورت 

مناسب مناطق ساحلی با عناصر دریا، ش  و آالاب است، بنه همنی  دلینل این  پنژوهش نینش در  عمدتاً CITشاخص 

سناحلی اسنلفاد  شند  اسنت  ایانلگا   یهاانلگا یا یهاداد سواحل جشیر  ق م صورت گراله و برای ای  منظور از 

  بنه همنی  دلینل، دور  زمنانی باشندیمدارای آمار  3002از سال  بود  و تنها سیتأستاز   یهاالگا یاساحلی ق م، از 

اقلیمی در دو مقطع زمانی ماهانه و روزانه مورد تحلینل قنرار گرالنه اسنت   یهاداد است   3011تا  3002آمار از سال 

 120  از طرینق پرس ننامه توسن CITمیدانی، ملغیرهای تعیی  شد  در شناخص  یهاداد گردآوری  منظوربههمننی  

 گردشگر که برای گرد  و مااارت به سواحل جشیر  ق م آمد  بودند، در ما  تیر و آذر منورد ارزینابی قنرار گرانت 

این  بنا ملغیرهنا، تعینی  شند   هاپرس ننامههای ملعدد و سنجش سازگاری گردشگرا  منلتب پس از انجاک پرس نامه

ملغیرهنا، محندودیت مکنانی و در دسنلرس بنود  و همنننی  تعداد گردشگری با توجه به میشا  توانایی در ارزینابی 

همنننی  انلتناب دو منا  تینر و آذر، بنه دلینل سننجش  اشلبا ، تعینی  و تکمینل شند  یهاپاسخحذف کرد  برخی 

که سنجش شرای  اقلیمی در شرای  متللا حرارتنی انجناک اقلیمی و حرارتی در شاخص است  از آنجایی هایتفاوت

اقلیمنی ارز  گنذاری شنود و از آنجنا کنه امکنا  تهینه  هایتفاوتنیش بر مبنای  هاپرس نامهت تا شد  است، نیاز اس

اقلیمی بایار بالایی است، به عننوا  قلمنرو  هایتفاوتموجود نبود، دو ما  تیر و آذر که دارای  هاما پرس نامه در همه 

 زمانی پژوهش انلتاب شدند 

گردشنگرمحور و مینشا   یهناداد زیابی شرای  اقلیم گردشگری، با توجه به با توجه به اینکه هدف ای  پژوهش، ار

شناخص دمنای  PETشاخص  اسلفاد  شد  است  CITو  PET ،PMV یهاشاخصرضایلمندی گردشگرا  است، از 

مرتب  با معادل بیلا  انرکی بد  انانا  اسنت  این  شناخص بنرای موقعینت  یهاشاخصمعادل ایشیولوکیک یکی از 

ز منشل تعریا شد  است  ملغیرهایی مانند دمای هوا، رطوبت، سرعت باد، دمای تابش ملوسن  محنی  اطنراف بیرو  ا
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مهم در ای  شاخص است  دامنه ایشیولوکیکی این  شناخص بنی  تننش گرمنایی و سنرمایی  یهاشاخصاز عناصر و 

 11تنا بی نلر از  1قنادیر کملنر از شدید و احااس حرارتی آ  بی  از داغ تا خیلی سرد، ملغیر است  همنننی  دماننه م

 ( 1291 ،است )ذوالفقاری

 PMVشاخص پژوهش است که در واقنع لازمنه ارزینابی آ ، سننجش مقنادیر شناخص   یترمهم CITشاخص 

با در نظر گرال  ملغیرهنای انردی و احاناس حرارتنی منردک و گردشنگرا ، بنه عننوا  ینک   PMVاست  شاخص

معادلنه  1(ASHRAEه آمریکایی خنک کنندگی گرما و مهندسی  وضنعیت هنوا )شاخص اقلیم آسایش ارائه شد  جامع

به عنوا  شاخص تعیی  کنند  احااس آسایش حرارتنی  و سنطد  PMVرا برای محاسبه شاخص تواز  گرمایی اانگر 

)هنوا(، به کار بردند که از ملغیرهای اقلیمی مانند سرعت بناد ، (Kumar et al., 2010) آسایش درو  یک اضای محدود

مینشا  پوشنش، سنطد اعالینت و ننرب ملابولینک و  یهاشناخصدمای هوا، میانگی  دمای تاب ی و رطوبنت نانبی، 

متللنا  یهناارمولاز طرینق  PMV  محاسنبه مقندار کنندیمنملغیرهای اردی شامل قد، وز ، س  و جنس اسلفاد  

بات را انجاک داد که در ای  پنژوهش نینش از این  ای  محاس توا یم Raymanکه با اسلفاد  از نرک ااشار  ردیگیمصورت 

 نرک ااشار جهت تعیی  مقدار شاخص اسلفاد  شد  است 

بنا اانشایش   (1)رابطه  دهدیمدرصد نارضایلی پیش بینی شد  گردشگرا  از شرای  اقلیمی را ن ا   PPDشاخص 

  ارمنول زینر مقندار این  شنودیمن کاسنله به سوی مقادیر مثبت و منفی، از میشا  رضنایلمندی PMVمقادیر شاخص 

 :(Maiti, 2014) کندشاخص را محاسبه می

PPD = 100-95 Exp [- (0.03353PMV4 + 0.2179PMV2)]                                            )1( رابطه  
 

 0.2ر بنی  بود  و مقنادی PMVدرصد، ن انگر شرای  مطلوب  PPD 1همر  با مقدار  -0.3تا  0.3بی   PMVمقدار 

    (Gilani et al., 2015) است PMVدرصد نیش ن انگر شرای  نابی شاخص  PPD 10با مقدار  -0.2تا 

( ارائنه شند کنه 3009به عنوا  نال دوک شاخص اقلیم گردشگری توسن  دی اریلنش و همکنارا  ) CITشاخص 

 یهاجنبنهبالا، ترکینب اثنرات نال دوک شاخص اقلیمی برای گردشگری را دقت نظری و علمی  یهایژگیومهملری  

متللا اقلیمی و شناخت اثرات برجاله عناصر آ ، سادگی در امر محاسبه و همنننی  اهنم و در  آ  و سننجش آ  

حرارتنی )بنر پاینه  یهاجنبهای  شاخص با در نظر گرال   ( De Freitas et al., 2008) شماردمی به صورت تجربی بر

)شامل میشا  پوشش ابر در آسما ( و جنبه ایشیکی )شامل میشا  بنار  و سنرعت  جنبه زیبایی شناخلی (،TSNمقادیر 

، وضنعیت اقلنیم بنرای گردشنگری را منورد هاجنبنهباد( و ارزیابی میشا  رضایلمندی گردشگرا  نابت به هر یک از 

ملنر بنر  1یش از از نظر ای  شاخص، بار  بیش از یک ساعت یا سه میلیملر و باد بنا سنرعت بن .دهدیمارزیابی قرار 

از طرینق  TSNمینشا  رضنایت گردشنگرا  از شنرای  اقلیمنی را کناهش دهند  مقندار  توانندیمثانیه در سطد زمی  

                                                           
1 American Society of heating refrigeration and air conditioning engineers 
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)بانیار سنرد( را  -1)بانیار داغ( تنا  1از مقنادیر  یادامنهقابل محاسبه است که  PPDو  PMVشاخص  یهایخروج

بنر  CIT، بر اساس مطالعات صورت گراله، میشا  مطلوبینت دی اریلش ( 1271 ،)شمای پور و همکارا  شودیمشامل 

کنه بنر اسناس  (3)رابطنه  )بایار کم تا بایار خوب( تعیی  کرد  است 9تا  1از مقادیر  یادامنهرا،  TSNاساس درجه 

       (De Freitas et al; 2008) شودیمارمول زیر محاسبه 

Crate = 6 4 + 0 4 TSN _ 0 281 TSN2                                                                                             )3 رابطه( 
 

  ردینگیمندر یک ماتریس قرار داد  شد  و توس  گردشگرا  مورد ارزیابی قنرار  CITشاخص  یهاجنبهمجموعه 

بار  را نانبت بنه شنرای  متللنا  ای  ماتریس میشا  مطلوبیت و رضایت گردشگرا  نابت به عناصر ابرناکی، باد و

  در ای  ماتریس، میشا  رضایت و آسایش گردشگرا  نابت به وجنود هنر ینک از دهدیمحراراتی مورد سنجش قرار 

( متللا از طریق مصناحبه ینا پرس ننامه، منورد TSNزیبایی شناخلی و ایشیکی محی  در شرای  حرارتی ) یهاجنبه

گردشگرا  در ارتباط با اهمیت پاراملرهای اقلیمی دمنا، بنار ، سنرعت  یهاا دگیدسنجش قرار گراله است  همننی  

دارای ن نانگر وضنعیت مطلنوب و  1و  9برابر بنا  CITباد، میشا  پوشش ابر و تابش آالاب، ارزیابی شد  است  مقدار 

 -1: باشندیمنتش اصنلی پرس نامه پژوهش دارای سه ب ( De Freitas et al., 2008) است قبولقابل، نیش 1و  2مقادیر 

بتش اول مربوط به میشا  اهمیت عناص اقلیمی باد، تنابش آالناب، بنار  و مینشا  دمنا بنرای گردشنگرا  در زمنا  

)کملری  اهمیت( م تص شند  اسنت   1)بی لری  اهمیت( تا  9یر  ق م است که میشا  اهمیت از باز  جشبهمااارت 

و میشا  سرعت باد مطلوب بنرای گردشنگرا  منورد ارزینابی قنرار بتش دوک میشا  پوشش ابر مناسب و مطلوب  -3

است، میشا  راحلنی و رضنایلمندی گردشنگرا  در  CITبتش سوک که در واقع بتش اصلی شاخص  -2گراله است  

هر یک از شرای  نه گانه احااس حرارتی را نابت به عناصر میشا  ابرناکی، سرعت باد و میشا  بنار  در قالنب ینک 

، قالنب این  مناتریس ن نا  1  در جدول داد  استمورد سنجش قرار  9تا  1ونه شناسی گردشگری از باز  ماتریس گ

احاناس حرارتنی و در سنلو ، پاراملرهنای اقلیمنی اسنت و  یهاگوننهداد  شد  است کنه در سنطر این  مناتریس، 

ارزینابی  9تنا  1از بناز   گردشگرا  میشا  رضایت خود از عناصر اقلیمی را در هر ینک از شنرای  احاناس حرارتنی

کننند چنانننه در ینک شنرای  حرارتنی در ای  ماتریس از گردشگرا  خواسله شد  است تنا تصنور در واقع   کنندیم

 خاصی قرار داشله باشند، واکنش و رضایت آنها نابت به هر یک از عناصر اقلیمی به چه میشا  خواهد بود  
 

 CITماتریس گونه شناسی  .7جدول

 یششرایط آسا
درصد و  04پوشش ابر 

 کمتر

 14پوشش ابر 

 درصد و بیشتر

 9بارش باران بیش از 

 میلیمتر و یک ساعت

 m/s6سرعت باد بیش از  

 در ساعت در سطح زمین

     خیلی داغ

     داغ



 شمار  بیات و پنج                           جغراایا و متاطرات محیطی                                                                                           101

 

 

 7جدول ادامه 

 یششرایط آسا
درصد و  04پوشش ابر 

 کمتر

 14پوشش ابر 

 درصد و بیشتر

 9بارش باران بیش از 

 میلیمتر و یک ساعت

 m/s6سرعت باد بیش از  

 در ساعت در سطح زمین

     گرک

     تا حدودی گرک

     معمولی

     تا حدودی خنک

     خنک

     سرد

     خیلی سرد

 

 بحثنتایج و  -2

متللنا اقلنیم  یهاشناخصگردشنگری در جشینر  ق نم،  هنایاعالیتارزینابی شنرای  اقلیمنی بنرای  منظوربه

 یهناداد مورد سنجش قرار گرالنند   PETو  PMV یهاشاخصگردشگری پژوهش مورد ارزیابی قرار گرالند  ابلدا 

ا  ساحلی ق م از طریق سنازما  هواشناسنی اقلیمی عناصر دما، رطوبت نابی، سرعت باد و میشا  ابرناکی آسما  ایالگ

گردآوری شد  همننی  با توجه به بررسی سالنامه آمناری اسنلا  هرمشگنا  و  3011- 3002کل ک ور در دور  آماری 

یر  ق م مااارت کنرد  بودنند، مینانگی  جشبهمیدانی،  یهاداد بررسی گردشگرانی که در دور  ارزیابی اقلیم بر اساس 

 کیلوگرک به عننوا  مینانگی  قند و وز  در 92و وز   1.92مرد و همننی  میانگی   عمدتاًسال و  29تا  23س  برابر با 

و میشا  پوشنا  برابنر بنا  90همننی  بر مبنای اسلانداردها، میشا  اعالیت بر حاب وات برابر با نظر گراله شد  است  

منورد  PETو  PMVو نلنایج مقنادیر شناخص  Raymanو ملغیرها در نهایت وارد نرک اانشار  هاداد کلو است   0.7

، محاسبه مینشا  نارضنایلی گردشنگرا  و PMVمیشا  مطلوبیت شاخص  ترقیدقسنجش  منظوربهسنجش قرار گرات  

 ( ضروری است PPDمردک از شرای  اقلیمی )شاخص 

را  راهگ نا باشند  در سنجش دقیق شرای  اقلیمی بنرای گردشنگ تواندیم PETارزیابی ماهانه و روزانه شاخص 

در  31و  19است اما بنه دلینل نبنود آمنار در مقناطع زمنانی بامنداد،  روزشبانه 31نلایج روزانه به صورت ساعلی برای 

محاسنبه  12بامنداد تنا  2ایالگا  ساحلی ق م، شرای  و مقادیر اقلیم گردشگری در مقطع روزانه در محدود  سناعات 

و بنا کناهش و  شنودیمن، به عنوا  محدود  مطلوبیت و آسایش تلقنی 32تا  19 گردید  در ای  شاخص، آسلانه مقادیر

  ابدییمااشایش مقادیر از ای  باز ، میشا  تنش سرمایی یا گرمایی ااشایش 
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 در جزیره قشم PETمقادیر شاخص  .5جدول

 Jan FEB MAR APR MAY Jun JUL AUG SEP OCT NOV DES زمان دیده بانی

03:00 11.1 12.1 12.2 19.1 32.9 31.7 39.9 39.1 31.9 32.9 19.2 12.2 

06:00 11.1 19.9 19.7 33.9 39 20 21.9 21.2 37.7 29.9 32.2 19.9 

09:00 31.1 39.1 11.2 21.1 29.9 27.3 27.3 10.2 11.9 11.2 22.9 37.1 

12:00 39.1 39.9 21.9 21.3 10.7 12.9 12.2 11.7 11.9 11.7 21.1 20 

15:00 31.1 31.7 39.7 21.9 22.1 29.1 29.9 29.9 10.2 27.1 21.2 37.3 

 11.1 30.7 39.3 20.9 23.1 23.1 21.1 39.9 33.1 19.1 12.2 12.9 ماهانه

 
 هنایاعالیتبنرای  هناما   یترمطلنوبننوامبر، منارس و آورینل،  یهاما ، (3)جدول  PETبر طبق نلایج شاخص 

، کمنی از شنودیمل دسامبر، اوریه و کانویه که در واقع مقطع زمانی آذر تا اوایل اسفند را شام یهاما گردشگری است  

محدود  آسایش دور بود  و دچار تنش سرمایی اند  هالند  در مقابل، از اردیبه ت ما ، شرای  اقلنیم گردشنگری از 

گرک سال، شرای  نامناسبی برای گردشگری از منظنر اقلیمنی دارنند  البلنه  یهاما و کلیه  ردیگیمحالت مطلوب ااصله 

هر( کمی به شرای  مطلوب نشدیک هانلند  از منظنر شنرای  سناعلی نینش، سناعات اکلبر و می )اردیبه ت و م یهاما 

پناییش و زمانلا  نینش دچنار تننش  یهناما در شرای  نامطلوبی قرار دارند و حلی در  هاما در همه  12و  13، 7روزانه 

ما  از سال این  مقناطع  را دارند  حداقل چهار یترمطلوبصبد، شرای   1بامداد و  2گرمایی هالند  در مقابل ساعات 

اول بهنار و  یهناما ، 2تاحدودی به شرای  مطلوب هالند  البله در سناعت  هاما در محدود  آسایش قرار دارد و بقیه 

 عمندتاًسنرد سنال  یهاما صبد، مائله کمی ملفاوت بود  و  1که برای ساعت دارند در حالی یترمطلوبپاییش شرای  

 منؤثردر تحلیل شرای  اقلیم گردشنگری بانیار   PETدر کنار شاخص  PMV  شاخص در شرای  آسایش قرار دارند

 :دهدیمن ا   را PPD1( مقادیر شاخص 1و جدول )  PMV( مقادیر شاخص 2هالند  جدول )
 

 در جزیره قشم PMVمقادیر ماهانه شاخص  .9جدول

 PMV ماه
احساس 

 حرارتی
 PMV ماه درجه تنش فیزیولوژیک

احساس 

 حرارتی
 تنش فیزیولوژیک درجه

JAN. 1.3- تنش سرمای اند  کمی خنک JULY 3.9 تنش گرمای شدید خیلی گرک 

FEB. 0.9- تنش سرمای اند  کمی خنک AUG. 3.9 تنش گرمای شدید خیلی گرک 

MAR. 0.1- بدو  تنش سرما راحت SEP. 3.1 گرمای ملوس  تنش گرک 

APR. 0.7 تنش گرمای اند  کمی گرک OCT. 1.9 گرمای ملوس  رکتنش گ 

                                                           
1 Predict Percentage Dissatisfied 
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 0ادامه جدول 

 PMV ماه
احساس 

 حرارتی
 PMV ماه درجه تنش فیزیولوژیک

احساس 

 حرارتی
 درجه تنش فیزیولوژیک

MAY 1.9 گرمای ملوس  تنش گرک NOV. 0.2 بدو  تنش سرما راحت 

JUNE 3.2 گرمای ملوس  تنش گرک DEC. 0.1- تنش سرمای اند  کمی خنک 
 

 در جزیره قشمPPD ایتی مقادیر شاخص نارض .0جدول

 PPD ماه PPD ماه PPD ماه PPD ماه

JAN  22.32 APR  33.10 JULY 79.91 OCT  11.92 

FEB  19.17 MAY 19.03 AUG  71.92 NOV  10.32 

MAR  2.31 JUNE 72.12 SEP  71.10 DEC  13.22 

 

 هنایاعالیتقلیمنی بنرای جشینر  ق نم از نظنر ا یهناما   یترمطلنوب، PPDو  PMVبر پایه نلنایج شناخص 

در  PMV، مقنادیر شناخص هناما اسفند و آبنا ( اسنت  در این   یهاما نوامبر و مارس )برابر با  یهاما گردشگری، 

درصد اسنت و این  مانئله  10محدود  مطلوب و مناسب قرار دارد و از طرای میشا  نارضایلی گردشگرا  نیش کملر از 

دسامبر و اوریه نیش شنرای  مناسنبی بنرای گردشنگری  یهاما در محدود  آسایش است   هاما موجب قرار گرال  ای  

در محدود  آسایش است اما میشا  نارضایلی آنها به ویژ  در منا  اورینه )بهمن (  PMVدارند و از نظر مقدار شاخص 

  اقلیمنی از محندود  بالا بود  و موجب کاهش نابی در میشا  مطلوبیت شد  اسنت  از منا  آورینل بنه تندریج شنرای

گرمایی ملوس  تنا شندید  یهاتنشگرک تا ما  اکلبر، در شرای  نامطلوب بود  و دچار  یهاما مطلوب دور شد  و کلیه 

  اانشایش شندید باشندیمندرصند  79درصد و در ما  جولای تا منرز  10هالند  میشا  نارضایلی در کلیه ای  ما  بالای 

زیادی دارند  بررسی نلایج حاصنل از شناخص  تأثیراتناکی در ایجاد چنی  شرایطی، گرما و رطوبت و باد و کاهش ابر

نانبت بنه سناعات  یترمطلنوبصبد دارای شنرای   1بامداد و  2که ساعات  دهدیمن ا  (، 3)شکل   PMVروزانه 

سنرد سنال  یهاما رد و در محدود  مطلوبیت و آسایش قرار دا کاملاً  در ای  دو مقطع، چهار ما  از سال باشدیمروزانه 

 10کملنر از  هناما می و اکلبر نیش با شرای  مطلوب ااصله زیادی ندارند  میشا  نارضنایلی نینش در این   یهاما به همرا  

 یهناما  عمندتاًبامنداد،  2درصد است  تفاوت ای  دو مقطع در ای  اسنت کنه در سناعت  10درصد یا کمی بی لر از 

سرد سال، کمی دچار تنش سنرمایی هانلند و حلنی تنا  یهاما بی لری برخوردار است و  و نوامبر از مطلوبیت لیآور

سرد سنال، شنرای  مطلنوبی  یهاما صبد، کلیه  1 زمانی درصد نارضایلی را به همرا  دارند، در مقابل در مقطع 10مرز 

لنت این  مانئله در مینشا  دمنا و   عشنودیمنبهار و پاییش، کمی از میشا  مطلوبیت کاسنله  یهاما را دارند و به سمت 

است  در ااصله اخللاف سنه سناعله بنی  دو مقطنع زمنانی،  2رطوبت نابی و ابرناکی در ای  ساعت نابت به ساعت 



 109                                        با گردشگری اعالیلهای برای اقلیمی شرای  سنجش و ارزیابی                سال هفلم       

    

 

به گنرک نگنه داشنل   اندکی  از طرای ااشایش میشا  ابرناکی، کندیممیشا  دما، کمی ااشایش و رطوبت نابی کاهش پیدا 

 یهناما ، موجب شد  اسنت کنه 1 ساعت نابت به 2ما و ابرناکی و باد در مقطع ساعت اما کاهش د کندیمهوا کمک 

بامنداد بنه دلینل دمنای کملنر،  2گنرک سنال، سناعت  یهاما در  ملعاقباًسرد سال، در ای  مقطع چندا  مطلوب نباشد  

وط بنه مقناطع سناعت مربن یهاداد است  اگرچه  ترمناسب، 1 ساعترطوبت نابی بی لر، سرعت باد کملر نابت به 

 بناًیتقرنیانت و شنرای   2و  1گفت شرای  ای  دو مقطع بی شنباهت بنه سناعت  توا یمموجود نیات اما  31و  19

سال در شرای  ننامطلوب قنرار دارد  اانشایش دمنا، کناهش  یهاما ( در کلیه 12و  13، 7م ابهی دارد  ساعات روزانه )

( از دلاینل شنودیمباد )که باعث سلب آسایش از ساکنی  سیار جریش   رطوبت نابی، کاهش ابرناکی و ااشایش سرعت

را ن نا  داد  اسنت  در این  نمنودار، محندود  خاکانلری،  PMV، نلنایج شناخص 3شنکل  اصلی ای  مائله است 

 :کندیممحدود  مطلوب را م تص 
 

 
 در جزیره قشم PMVنمودار مقادیر روزانه شاخص  .5شکل

 

تقریبنی نلنایج دو شناخص دارد و اخللناف  ین نا  از سنازگاری و برابنر PETبنا  PMVمقایاه نلایج شاخص 

کنه  یامحندود   را ن ا  داد  است PPD، نلایج شاخص نارضایلی 2همننی  شکل   شودینمچندانی بی  آنها م اهد  

 :را ن ا  داد  است PPDبا کادر م تص شد  است، منطقه مطلوب 
 

 
 در جزیره قشم PPDنارضایتی  درصد اخصنمودار نتایج روزانه ش .9شکل 
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ملغیرهنای انردی، در این  بتنش  یهاهینپااقلیمی و بر  یهاداد پس از بررسی شرای  اقلیم گردشگری با اسلفاد  

  بنرای این  منظنور ردینگیم قرارو میشا  رضایلمندی آنها از شرای  اقلیمی مورد ارزیابی  هادگا یداثرات گردشگرا  و 

توس  گردشگرا  در سواحل جشیر  ق م مورد ارزیابی قنرار گرانت  در بتنش  CITنظر در شاخص ملغیرهای مورد 

اول، میشا  اهمیت چهار ملغیر اقلیمی دما، سرعت باد، تابش آالاب و بنار  در ماناارت و گنرد  گردشنگرا  ینک 

ابی کننند کنه در سنفر مقصد گردشگری مانند جشیر  ق م مورد بررسی قرار گرات  هدف ای  بود که گردشگرا  ارزی

 1ملغیرهای اقلیمی تا چنه مینشا  بنرای آنهنا حنائش اهمینت اسنت  مقنادیر ارزینابی از  یک از یر  ق م، هرجشبهخود 

از بی نلری  اهمینت  3.13بنا مینانگی   عامل مینشا  دمنا، ،کملری  اهمیت( است  بر طبق نلایج 9)بی لری  اهمیت( تا )

هنر سنه ملغینر سنرعت بناد، بنار  و  آ ، ارت گردشگرا  برخوردار بود  پس ازنابت به سایر عناصر اقلیمی در ماا

، ملغینر تنابش حنالباای زیاد برای گردشگرا  است،  باًیتقرو دارای اهمیت  ،2.2با میانگی  پیرامو   باًیتقرتابش آالاب، 

سرعت باد و بنار  کنه  آالاب با کمی اخللاف و ضریب تغییرات کملر، در اولویت دوک گردشگرا  جشیر  ق م است 

اخللناف بنی  ملغیرهنا از نظنر  حنالباای بعدی قرار دارنند   یهاتیاولو، در شودیمجشء جنبه ایشیکی اقلیم محاوب 

همه ملغیرها به نوبه خود برای گردشگرا  حائش اهمیت هالند اما به دلینل قنرار  ظاهراًگردشگرا  چندا  زیاد نیات و 

، طبیعی است که تابش آالاب و دمای مناسب، اهمیت بی نلری نانبت بناد و بنار  داشل  گردشگرا  در کنار ساحل

همننی  میشا  مطلوبیت میشا  پوشش ابر و سرعت باد از نظر گردشگرا  مورد ارزینابی قنرار گرانت کنه  داشله باشد 

و  داننندیمنمطلنوب ملر در ثانینه را  7تا  1درصد و سرعت باد ملوس  بی   20آسما  با پوشش ابر  عمدتاًگردشگرا  

  شودینم هاآ ای  مقادیر از باد و ابرناکی، موجب نارضایلی 

متللا اقلیمی از نظر گردشگرا  و میشا  رضایلمندی آنها از شرای  حرارتنی متللنا و  یهاجنبهارزیابی  منظوربه

د  اسنت  در این  اسنلفاد  شن CITوضعیت عناصر اقلیمی در ای  شرای ، از ماتریس گونه شناسنی اقلیمنی شناخص 

ماتریس، از گردشگرا  خواسله شد  است که پاسنخ دهنند در صنورتی کنه در هنر ینک از شنرای  حرارتنی خناص 

یر  سفر کرد  باشند و همشما  عناصر اقلیمی بر منطقه حاکم شود، مجموعه شرای  اقلیمی شنکل گرالنه، تنا چنه جشبه

را ن نا  داد  اسنت  مقنادیر  هنایابیارز( نلایج ای  10)میشا  موجب رضایت آنها برای گردشگری خواهد شد  جدول 

حناوی نکنات  (،2)جندول  این  مناتریس  باشندیمن)کملری  رضنایلمندی(  9)بی لری  رضایلمندی( تا  1ارزیابی از 

مینشا  رضنایت،  عمندتاًمتللفی است  ابلدا اینکه میانگی  کلی رضایت از ترکیب شرای  متللا چنندا  بالنا نبنود  و 

یا کملر از آ  است  از طرف دیگر، میشا  رضایت گردشگرا  در شرای  حرارتی گرک نابت بنه شنرای  سنرد، ملوس  

کمی بی لر است  نلایج ن انگر ای  مائله است که گردشگرا  عوامل پوشنش ابنر و مینشا  بنار  زیناد را بنه مینشا  

شند  سناحل و بنرهم خنورد  وسنایل   با با سرعت بالا ممک  اسنت موجنب آشنفله دهندیمسرعت باد بالا ترجید 

خنک شند  و ینا کناهش گرمنا را بنه همنرا   تواندیمگردشگرا  غیر  شود، در حالیکه آسما  پر از ابر و بار  بارا  
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داشله باشد  به طور کلی گردشگرا  در کلیه شرای  حرارتی، از وجود ابر زیاد در آسنما  و بنار ، رضنایت بی نلری 

درصند  20ر دارند  نلایج کلی نیش ن انگر تمایل گردشگرا  به وجود آسما  ابنری بنیش از نابت به باد و آسما  کم اب

 است  
 

 مختلف اقلیمی در جزیره قشم هایجنبهنتایج ارزیابی گردشگران از  .1جدول

 شرایط آسایش
 04پوشش ابر 

 درصد و کمتر

 14پوشش ابر 

 درصد و بیشتر

بارش باران بیش از 

میلیمتر و یک  9

 ساعت

 m/s6ت باد بیش از  سرع

 در ساعت در سطح زمین
 میانگین

 1.31 1.10 2.90 2.99 1.97 خیلی داغ

 1.30 1.21 2.99 2.72 1.99 داغ

 1.32 2.17 1.32 1.39 1.91 گرک

 1.31 2.11 1.17 1.29 1.92 تا حدودی گرک

 1.10 1.01 1.90 1.10 2.10 معمولی

 2.03 1.91 1.71 1.73 2.17 تا حدودی خنک

 2.10 1.91 2.11 1.97 2.20 کخن

 2.39 2.32 2.19 1.71 2.11 سرد

 2.21 2.39 2.17 2.01 2.22 خیلی سرد

 

طبیعی است که شرای  جشیر  ق م نیش در ای  مورد تاثیرگذار بود  است چرا که به دلیل دمای زیاد جشینر ، بنار  

ست که اگر منطقه منورد مطالعنه در شنمال ک نور کمی از شرای  گرمایی بکاهد  طبیعی ا تواندیمو آسما  ابری زیاد 

بود، ممک  بود نلایج دیگری حاصل شود  همننی  گردشگرا  در شنرای  هنوای سنرد و خننک، تماینل چنندانی بنه 

 زیاد و سرعت باد و آسما  ابری ندارند، هر چند که میشا  نارضایلی آنها خیلی زیاد نیات   یهابار 

نظنری و میندانی منجنر بنه  یهنایبررسن( از طریق 3009و  3001اریلش )تحقیقات دی  CITدر بررسی شاخص 

ن نانگر شنرای   9و  1و مقادیر حاصله شد  بود  مقنادیر  PMVاز طریق ضرایب شاخص  CITتعیی  مقدار شاخص 

بنرای  CIT( نلنایج مقندار 1  جندول )دهنندیمنرا ن نا   قبولقابلشرای  نابی و  2و  1مطلوب و اید  آل و مقادیر 

 :دهدیمشیر  ق م را ن ا  ج
 

 برای جزیره قشم CITمقادیر  .6جدول 

 Jan FEB MAR APR MAY Jun JUL AUG SEP OCT NOV DES زما 

03:00 2.0 2.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 2.2 

06:00 2.7 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 2.2 2.1 2.7 1.0 1.2 1.2 
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 6ادامه جدول 

 Jan FEB MAR APR MAY Jun JUL AUG SEP OCT NOV DES زما 

09:00 1.2 1.2 3.9 2.9 1.9 1.3 1.3 2.7 2.9 1.0 2.1 1.1 

12:00 1.2 1.1 1.1 2.1 1.3 2.1 3.2 3.2 3.7 2.7 2.2 1.1 

15:00 1.2 1.2 1.1 1.1 2.1 1.9 1.2 1.1 1.0 1.9 2.7 1.1 

 1.1 1.2 1.2 2.9 2.1 2.2 2.1 1.3 1.2 1.1 2.7 2.2 ماهانه

 
 یهناما ارائنه شند  اسنت، کلینه  CITکه در شاخص  C rateبر طبق ارمول مقادیر  شودیمطورکه م اهد  هما 

گنرک تابانلا  نینش شنرای   یهناما هانلند و حلنی  قبولقابنلجشیر  ق م از نظر اقلیمی برای گردشگرا  مطلوب ینا 

زمانلا ، تابانلا  و پناییش کلینه سناعات  ی دارند  در بررسی روزانه نیش م تص شند  اسنت کنه در اصنولقبولقابل

ظهنر کنه  13تیر تا مهنر سناعت  یهاما ی دارند و در اصل تابالا  نیش به اسلثنای قبولقابلشرای  مطلوب یا  روزشبانه

مطلنوبی را ن نا   بعضناًو  قبولقابنلتابالا  در کنل سناعات، شنرای   یهاما ، بقیه دهدیمشرای  نامطلوبی را ن ا  

اخللناف آشنکاری دارد، بنا واقعینت موجنود  PETو  PMV یهاشاخصای  نلایج حاصله علاو  بر با نلایج   دهدیم

مطالعات دیگنر باشند کنه بنه ه در دیدگا  تحقیقات دی اریلش و جشیر  کمی در تضاد است  شاید علت اصلی ای  مائل

بنا مقندار  PMVمقادیر شناخص  حرارتی گرک اهمیت بی لری قائل است و همی  مائله موجب شد  است که شرای 

ن انگر اانشایش تننش گرمنایی اسنت   PMVبالا، برای گردشگرا  مطلوب تلقی شود در حالیکه مقدار بالای شاخص 

بنی   هنایتفاوتاما وجنود ؛ همننی  تحقیقات محققا  متللا ممک  است آنها را به ای  نلایج و دیدگا  رساند  باشد

تغییرات زیادی در شرای  مطلوبیت به همرا  داشله باشند  گردشنگرا  در  واندتیمگردشگری و گردشگرا   مقصدهای

اقلیم گردشنگری اعمنال شنود   یهایابیارزمتللفی دارند که باید در نلایج  یهادگا یدشرای  مکانی و زمانی متللا، 

مینشا  رضنایلمندی  و ترکیب کمی و عینی CITبرای ای  منظور در ای  پژوهش اقداک به بازبینی متلصری در شاخص 

  به همی  منظور با ضرب مقنادیر مینشا  رضنایلمندی گردشنگرا  در مقنادیر شد  استاقلیمی  یهاداد گردشگرا  با 

تنا  39-  در شاخص اصنلاح شند ، بناز  مقنادیر از شدمیدانی ترکیب  یهاداد کارشناسی با  یهاداد ، PMVشاخص 

( دامنه مطلوبینت شناخص را ن نا  داد  9است  جدول ) ترمطلوبای  است و مقادیر کملر، ن ا  دهند  شرملغیر  39

 است:

 CITبازه مطلوبیت شرایط اقلیمی برای گردشگران در شاخص بازبینی شده  .1جدول

 شرای  اقلیمی برای گردشگری باز 

 مطلوب / مناسب 3تا  0و  -3تا  0

 / قابل تحمل قبولقابل 1تا  3و   -1تا  -3

 / نامناسب قبولقابلغیر 1و  -1بالاتر از 
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بنا  9و در شنکل  ( ن نا  داد  شند  اسنت9نلایج جدید مطلوبیت اقلیم برای گردشگرا  جشیر  ق م در جندول )

 ( م تص شد  است:قبولقابلزمینه رنگی خاکالری پر رنگ )محدود  مطلوب( و خاکالری کم رنگ )محدود  
 

 CITری بر اساس شاخص بازبینی شده میزان مطلوبیت شرایط اقلیمی برای گردشگ .8جدول 

زما  

 دید  بانی
Jan FEB MAR APR MAY Jun JUL AUG SEP OCT NOV DES 

03:00 -9.3 -1.1 -2.2 0.0 2.9 1.9 9.2 9.2 1.9 1.2 -0.2 -1.1 

06:00 -1.0 -1.9 0.0 2.0 1.9 9.7 11.1 10.1 7.3 12.9 2.1 -0.7 

09:00 2.1 2.1 19.9 10.3 12.1 12.2 12.2 11.1 11.2 12.9 10.2 1.0 

12:00 1.2 2.2 9.1 11.2 12.2 19.9 17.2 17.1 19.3 11.1 10.7 1.0 

15:00 2.0 2.9 2.2 9.2 11.2 12.7 11.2 11.9 12.9 12.7 7.3 2.2 

 2.0- 3.2 9.3 10.3 11.2 11.9 10.1 9.9 2.9 0.2- 1.0- 1.0- ماهانه

 

 
 CITی گردشگری بر اساس شاخص بازبینی شده برانمودار میزان مطلوبیت شرایط اقلیمی . 0شکل

 

آشنکاری بنود  و بنا واقعینت  هنایتفاوت( دارای 9نلایج جدید حاصل از شاخص اصلاح شد  نابت به جدول )

سرد سال در محدود مطلوبیت برای گردشگری قرار دارند و در این  مینا   یهاما سازگار است  در نلاید حاصله، کلیه 

کنه در  شنوندیمنبنرای گردشنگرا  تلقنی  هناما ا  تا اوایل آذر )مارس و دسامبر( مطلوبت تنری  اسفند و آب یهاما 

منی و  یهناما ی هانلند  قبولقابنلسرد سال به همرا  ما  آورینل دارای شنرای   یهاما محدود  مطلوب بود  و دیگر 
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را نینش  هناما این   توا یمدانی ندارند و برای گردشگری دور هالند اما ااصله چن قبولقابلاکلبر از محدود  مطلوب و 

تابالا  در شرای  نامطلوب قرار دارنند  بننابرای  بنر خلناف نلنایج قبلنی  یهاما اما کلیه ؛ برای گردشگری اسلفاد  کرد

قرار داشلند، در اینجا نیمی از سنال )از منی تنا اکلبنر( از شنرای   قبولقابلدر شرای  مطلوب یا  هاما شاخص که کلیه 

که هنی  ینک از  دهدیمی نیش ن ا  روزشبانهلازک برای گردشگری به صورت مناسب برخوردار نیالند  بررسی شرای  

زمانلا   یهناما ( در هی  ماهی از سال، در شرای  مطلوب قرار ندارند و تنهنا در 12و  13، 7ساعات روزانه )ساعات 

یا قابل تحمل هالند  ای  در حالی اسنت کنه در نلنایج قبلنی،  ولقبقابل)از اوایل آذر تا اوایل اسفند( برای گردشگری، 

ینا  قبولقابنلبنرای گردشنگری  هناما تابالا ، شرای  نامطلوبی داشت و بقینه  یهاما در  13تنها مقطع زمانی ساعت 

ایی همنرا  ، ما  کانویه با تنش سنرم2در مقطع روزانه، مطلوبیت بی لری دارند  در ساعت  1و  2مطلوب بودند  ساعات 

بنه  قبولقابنلتابالا ، هر دو مقطنع زمنانی از شنرای   یهاما وجود ندارد  در  یامائله، چنی  1است اما برای ساعت 

 تر است کمی قابل تحمل 2ی  ساعت شرا علاًیطبدور هالند اما 
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ررسنی مطالعنات متللنا، متللنا اقلنیم گردشنگری و ب یهاشاخصای  پژوهش در نظر داشت تا با اسلفاد  از 

میندانی و نظنرات و  یهاداد ضم  بررسی شرای  اقلیمی جشیر  ق م برای گردشگرا ، گامی در جهت توسعه کاربرد 

 یهنایبررسناقلیم برای گردشگری بردارد  این  مانئله از آ  سنو بنود کنه  یهایابیارزرضایلمندهای گردشگرا  در 

د ک ور مانند اسلا  مازندرا ، بابلار، بنندرانشلی، م نکی  شنهر، کنیش و نگارندگا  در زمینه اقلیم گردشگری در سط

بندر چابهار از طریق مطالعات متللا صورت گرات و همننی  بررسی تحقیقات دیگر، ن ا  داد که شنرای  مقاصند 

از  مهمنی بنود  و از طرانی گردشنگرا  ورودی نینش هایتفاوتگردشگری از لحاظ جغراایای طبیعی و اناانی دارای 

های متللا ارهنگی و اقلصنادی هانلند کنه هنر ینک از آنهنا دارای روحینات و سنلایق گونناگو  هانلند و طیا

و نگارندگا  خود این  تفاوتهنا  دهندیمملفاوتی را از خود ن ا   یهاواکنشگردشگرا  در شرای  متللا جغراایایی، 

بنارز اسنت  بنه  کاملناًدر مناطق دیگر جها  نینش  هاتتفاوای   علاًیطبرا در مناطق متللا ک ور م اهد  کرد  است و 

و شاخصنی کنه در این  پنژوهش  CITاقلیم گردشگری مانند  یهاشاخصیک نکله کلیدی باید توجه داشت و اینکه 

اصلاح شد، برای گردشگرا  ارائه شد  است  شرای  گردشگرا  با مردک ساک  یک مقصد گردشنگری ملفناوت اسنت  

 هجالب و جدید هالند  تجربه یک رویداد ینا حادثن یهاتجربهبه دنبال کاب  هاآ ری هالند، گردشگرا ، ساکنی  گذ

تجربنه جدیند  چنرا کنه رضنایت آنهنا کانب ؛کندینمد برای آنها نارضایلی ایجا الشاماًجالب در ای  مقطع کوتا  سفر، 

خاصنی از تفریحنات  یهاشیراگاست نه راحلی و آسایش صرف  برخی گردشگرا ، در واقع ماجراجو بود  و برخی 

یک جاذبه در یک مقصد باشد  تجربه یک روز بارانی در هوای گرک یا سنرد ینا  تواندیمرا دارند  اقلیم، خود  هاجاذبهو 

کنه بنا  یامصناحبهشنرای  ملفناوتی را بنرای آنهنا رقنم زنند  در  توانندیمیک روز طواانی و یا تگرگ شدید و غیر  
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، برخی آنها تمایل داشلند که باد یا بارا  شدید را تجربنه کننند، شنرایطی کنه گراتیمت گردشگرا  جشیر  ق م صور

برای مردک عادی چندا  جالنب نباشند  نبایند ارامنو  کنرد در ینک سیانلم گردشنگری، گردشنگرا ،  است ممک 

ری نیش بایند شنرای  و به نوعی نقش مهمی در توسعه سیالم دارند  برنامه ریشا  گردشگ شوندیمعنصر تلقی   یترمهم

اقلیمی را برای گردشگرا  در نظر داشله باشند و بحث آسایش ساکنا  شهر، باید به صورت جداگانه مورد بحنث قنرار 

گیرد  همننی  شرای  مقصد گردشگری را نباید نادید  گرات  شرای  گرک جشیر  ق م وجود روحینات جالنب توجنه 

اقلیمنی ینک منطقنه و شنرای   یهناداد   بنابرای  به تکیه صرف بنر کندیمه و رضایت آنها از باد و بارا  زیاد را توجی

ارزیابی دقیقی از شرای  اقلیمی کرد و باید شرای  و روحینات گردشنگرا  نینش لحناظ شنود  بنا  توا ینماردی ااراد، 

و همکنارا   (، پنو3007و ملعاقنب آ  ینو و همکنارا  ) CIT( در ارائه شاخص 3009و  3002دی اریلش ) ییهاتلا 

عیننی و میندانی  یهناداد ( انجاک دادند، اسلفاد  از 3012و  3012(، زانینوویج )1271(، شمای پور و همکارا  )3010)

در ارزیابی اقلیم گردشگری، رشد و توسعه پیدا کرد اما مطالعات نگارندگا  ن ا  داد  در مطالعات انجاک شند ، ترکینب 

ارائنه شند  توسن  دی اریلنش  CITقلیمی آشکار نیات و همننی  نلایج شاخص ا یهاداد رضایلمندی گردشگرا  با 

برای برخی مناطق مانند جشیر  ق م، پاستگوی واقعیات نیات  بننابرای  اصنلاح  الشاماًدارای محدودیت مکانی بود  و 

نلنایج  PMVمتلصری در شاخص صورت گرات و با ترکیب نلنایج رضنایلمندی گردشنگرا  بنا مقنادیر شناخص 

مورد توجنه تحقیقنات دیگنر قنرار  تواندیمجدیدی حاصل شد که به واقعیت نشدیکلر بود  ای  شاخص پی نهاد شد  

پنذیر بنود  و رضنایت بگیرد و مشیت آ  ای  است که چناننه گردشگرا  نابت به شرای  متللنا اقلیمنی، انعطناف

م گردشگری ظاهر شود و تصویر واقع بنیاننه تنری از در نلایج نهایی اقلی تواندیمبی لری داشله باشند، ای  رضایلمندی 

 شرای  اقلیمی برای گردشگرا  در بر داشله باشد 
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