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 28/3/1399پذیرش نهایی:       5/12/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

باشد. غالب گردشگران  یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگران جهت سفر به مناطق کوهستانی، شرایط اقلیمی مقصد می

تأثیر عناصر اقلیمی بر روی دهند. جهت بررسی  برای انتخاب مقصد سفر، وضعیت اقلیمی منطقه را مورد توجه قرار می

های آسایش انسانی استفاده شود. در مناطق کوهستانی متغیرهای  شرایط آسایش حرارتی انسان نیاز است که از شاخص

کند که گردشگری را اقلیمی نظیر دما، رطوبت، باد، ساعات آفتابی و بارندگی با هم شرایطی را از نظر اقلیمی ایجاد می

گیری قابل اعتمادی برای تواند توانایی تصمیمدهد. مطالعه این شرایط میاثیر قرار میبه طور گسترده تحت ت

های روزانه مربوط به میانگین دمای روزانه،  شده در این مطالعه شامل داده  های استفاده گردشگران فراهم کند. داده

از ایستگاه هواشناسی استان ایالم برداشت  باشد که بارندگی، سرعت باد، ساعات آفتابی، فشار بخار آب، رطوبت نسبی می

های  بندی شده و سپس با در نظر گرفتن شاخص ها به سه دهه تقسیم ها، ابتدا ماه گردیده است. جهت تحلیل داده

دهد که ها نشان میشده است. یافته تقویم اقلیم توریستی برای این ایستگاه تهیه و تنظیم  PMVآسایش اقلیمی و روش 

جز رطوبت نسبی شامل  با در نظر گرفتن پارامترهای اقلیمی مورد مطالعه به ایالمایش اقلیمی در ایستگاه محدوده آس

مهیا  ایالمها بهترین شرایط برای گردشگران در شهر  های ژوئن، ژوالی، آگوست و سپتامبر است که در این ماه ماه

 باشد. می
 

 .، استان ایالمPMWاقلیم توریسم، آسایش اقلیمی، شاخص  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

ی عیطب یها ییبایز و کارکردها از یبردار بهره امروزه

 و استگرفته  قرار مختلفی کشورهاتوجه  مورد

 درآمد و ثروت دیتول در ریاخ یها ی دههط دری گردشگر

 است آوردهی به دست جهان اقتصاد در رای ممتاز گاهیجا

. در یک گردد یم باز بشر قدمت به گردشگری سابقه

ها تعریف ساده توریسم عبارت است از هر آنچه به توریست

 سمیتور (.1999؛ 1)فنل شودو خدمات با آنان مربوط می

 وجود یانسان جوامع در ربازید از که کهن است یا دهیپد

 ،یفن موضع به خیتار طول در جیتدر به و است داشته

 و فرهنگ تواند یم و است دهیرس خود یاقتصاد ،یاجتماع

 و یانسان و یفرهنگ روابط به وی معرف را بشر تمدن

 یدشمن و عداوت از و بخشد یم میتحک کشورها یماعتاج

 (.1389یشد )سرائی، اند یم یجهان صلح به و زدیپره یم

گردشگری عالوه بر منفعت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای 

نگی و اجتماعی  و در تبادل فره تواند یم کشور میزبان،

 .(1389 ،نژاد)دهقان سیاسی هم مفید باشد

 عیصنا عنوان بای گردشگر از امروزه محققان ازی برخ

ی اریبس و. (2008، 2پر)لی کنندیم فیتعری گردشگر

 صنعت نیتر بزرگ به شدن  لیتبد حال در که دارند اعتقاد

 دگاهیاز د(. 2008، 3)گلدن باشد یم جهان در سودآور

است زیرا در میان  جالب زینبرخورد با موضوع علمی 

ی بشری کمتر فعالیتی است که همچون ها تیفعال

ی ها شاخهمحققان  زمان همگردشگری توانسته باشد توجه 

مختلف علمی همچون جغرافیدانان، متخصصان 

شناسان، اقتصاددانان، محققان علوم ، اقلیمستیز طیمح

ریت را به خود جلب سیاسی، روانشناسان و اندیشمندان مدی

که دمای  شده  ثابت(. 1382نماید )کاویانی و همکاران، 

                                                           
1 Fennell 

2 Leiper 
3 Goelden 

به شرایط حرارتی را  هم باهوا، رطوبت، تابش و جریان هوا 

انسان نسبت به  العمل عکسو در رابطه با  آورند یم وجود

 مورد کجاشرایط حرارتی محیط باید تمام این عوامل را ی

 برای (.1389اران، صراف و همک)ساری داد قرار توجه

 حرارتی آسایش شرایط روی بر اقلیمی عناصر تأثیر ارزیابی

 استفاده انسانی آسایش های شاخص از که است نیاز انسان

 به سمیتور و میاقل هوا، نیب رابطه(. 1386)احمدآبادی،  کرد

بر صنعت  یادیز عوامل .دارد وجودی گوناگون اشکال

 و  ها آب آن نیتر مهم از یکی که گذارند یم ریتأث سمیتور

 ،یتوپوگراف ،ییایجغراف تیموقع با همراهست. ا هوا

عنوان   هوا به و  آب جانوران، و یاهیگ پوشش ،انداز چشم

 صنعت توسعه در یمحل هیپا منابع نیمهمتر از یکی

 گفت توان یم بیترت نیبد. کند یم فایا نقش یگردشگر

 است یعیطب میعظ ثروت کی صهیخصی داراهوا  و  آب که

 تیفیک و مدت طول ،یطیمح منابع بر یرگذاریتأث با که

 شخصی تجارب حتی و گردشگران یسالمت سم،یتور

 (.1386ذالفقاری،  (کند یم کنترل نیز را گردشگران

 از که میدار سروکاری هواشناس طیشرا با ما سو کی از

 و است ریمتغ اریبسی زمان مقاطع در و گرید مکان بهی مکان

ی یعن است چهره چندی ادهیپد زین سمیتور گریدی سو از

 و متفاوتی هامکان دری میاقل ویی هوا تحوالت نیب که نیا

 با همراه مثالً. است برقرار هیسو چند رابطه یک سمیتور

 سمیتور ایدن ریسردسکوهستانی و  مناطق در زمستان شروع

 کندیم دایپ رونق استی ورزش سمیتور عمدتاً کهی زمستان

 و بهار شروع با همراه گریدی هامکان در زمان مانه در و

. شودیم شروعی تابستان سمیتور هوای دما دنیرساعتدال   به

-با ا تواند یمدت برای گردشگران م عوامل سازگاری کوتاه

های تسهیل گرمایی خاص ها و مقیاسستفاده از ارزش

شده  (. روش ارائه1374 ،یخالد) منطقه به کار گرفته شود

برای هر منطقه اقلیمی دیگر از طریق  تواند یم نجایادر 
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مطالعه و استفاده قرار گیرد.  ها و ضوابط مورد اصالح آستانه

جوی و  کننده دیتهدو مخاطرات  ها تیمحدودشناسایی 

ی نهفته در ها لیپتانسو  ها جاذبهاقلیمی و نیز آگاهی از 

ی جوی و اقلیمی جغرافیای گسترده کشور در ها یژگیو

در  ها آنلحاظ داشتن  منظور بهول مختلف سال، فص

ی مختلف ملی و استانی نظیر  توسعه ها یزیر برنامه

گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است )هزارخوانی، 

1387.) 

آستانی و چراغی در بررسی موضوع خود پیرامون 

برآورد و تحلیل شاخص اقلیم آسایش گردشگری تاالب 

رسید که شاخص اقلیم آسایش پیر سلمان به این نتیجه 

های خرداد و شهریور دارای گردشگری تاالب در ماه

های دی و آذر ای باال بوده و در ماهشرایط ایدئال و رتبه

باشد )آستانی و چراغی، دارای عدم وضعیت مناسب می

ی تاالب گندمان در (. در یک تحقیق بر روی منطقه1396

از آب و هوا به این مورد صنعت توریسم و تاثیرپذیری آن 

ی کلی رسیدند که شرایط بصری محیط نقش بارزی نتیجه

در نوع احساس حرارتی افراد داشته  و آسمان ابری به همراه 

داری در نوع احساس رطوبت باال را به صورت معنی

(. 1397حرارتی تاثیر گذار بوده است )باعقیده و همکاران، 

 و هوایی بر تعدادای دیگر تاثیر مخاطرات آب در مطالعه

گردشگران خارجی شهر اصفهان به این نتیجه رسیدند که 

آلودگی هوا، گرماهای فرین، روزهای همراه با یخبندان، 

سرماهای فرین، گرد و غبار، خشکسالی و در نهایت بارش 

شدید بیش از سایر مخاطرات با تعداد گردشگران ارتباط 

راین استفاده از بناب(. 1397داشته است )غالمی و همکاران، 

و مطالعه توزیع زمانی عناصر  مدت یاقلیمی طوالن یها داده

 یزیر در جهت برنامه یراه مؤثرتر تواند یبه شکل دقیق م

 ها یبند اقلیم توریسمی باشد. عالوه بر این استفاده از طبقه

ویژه، اطالعات مفصلی برای  یشناخت میبرای پارامترهای اقل

امر گردشگری و خود  انیمتصد .دهد یها ارائه متوریست

کمال به  نیاز به یک دسترسی آسان و تمام ها ستیتور

ترین اطالعات در خصوص اقلیم منطقه دارند، که مهم

عوامل در مورد مناظر اقلیمی مختلف مربوط به امر 

  (.2007 ،1)ماتزاراکیس ردیگ یگردشگری را در برم

به پارامترهای انسان وابستگی احساس حرارتی 

های با استفاده از مدل مختلف و یها ختلف اقلیمی از جنبهم

 3(، کینگ1950) 2مختلف توسط دانشمندانی چون اسکارلن

4ن(، لیست1951)
( با 1980) 6ر(، سوها1959) 5توم (،1951) 

فاکتورهای اقلیمی  لهیوس به استفاده از روابط ساده تجربی و

 رطوب وــرارت مــدرجه ح درجه حرارت خشک،

دانشمندانی  گرفته است. قرار یبررس ت باد موردرعــس

 (،1985) 9فریتس (،1967) 8گیونی (،1970) 7چون فانگر

تعدادی از  اثر(، 1990) 11جندریتزکی ،(1984) 10هوپ

برای محاسبه درک حرارتی  را انرژیی بیالن ها مدل

با ، پوشش و فعالیت و مکانزمان، گروهی از مردم در 

رطوبت  ازجمله درجه حرارت،) از عناصر اقلیمی استفاده

 ثانیه و سرعت باد برحسب متر بر درصد، بی برحسبنس

آسمان  بلند اتمسفری و امواج کوتاه و تشعشع مستقیم تابش

 یها شاخص(. 2000، 12بیکر) اند مشخص کرده معین ابری(

 جمعی تأثیر که هستند جداولی و ها اگرامید آسایش،

 نشان کجای را سایشآ احساس برمؤثر  عوامل کلیههمزمان 

 تغییرات ای پاره با حرارتی آسایش های شاخص از. دهند می

 مناطق و مقاصد توریستی اقلیم شرایط ارزیابی برای توان می
                                                           

1 Matzarakis 

2 Scarlne 

3 King 

4 Listen 

5 Tome 

6 Sohare 

7 Fanger 

8 Givoni 

9 Freitas 

10 Hoppe 

11 Jendritzky 

12 Bicker 



و همکاران( تبارآرین).... نقش عناصر اقلیمی در تقویم اقلیم توریست     

 

20 

 و گرفت بهرهبه ویژه کوهستانی  توریستی مختلف

 و کرد آگاه مقصد اقلیمی شرایط نوع از را ها توریست

را مشخص  نیکوهستا مناطق توریستی اقلیم های پتانسیل

نمود در این مطالعه، برای بررسی و تعیین روزهای دارای 

ایالم که از جمله مقاصد آسایش برای گردشگری در شهر 

 از شاخص توریستی واقع در کوهستان زاگرس است

(PMV) باشد فیزیولوژی می ـ های دماکه از شاخص

های دمای فیزیولوژیک به دلیل شاخص شده است.  استفاده

ه از متغیرهای بیشتر و دخالت بسیاری از عناصر استفاد

فیزیولوژیک و شخصی، شرایط آسایش حرارتی را  اقلیمی،

رو، در نمایند. از اینبرای کاربران به نحو بهتری ارائه می

بسیاری از مطالعات مرتبط با موضوع اقلیم و گردشگری از 

 شود.ای استفاده میها به نحو گستردهاین شاخص

 قیق. روش تح2

نسبی، های آماری شامل )دما، بارندگی، رطوبتداده

 صورت  بهساعات آفتابی، سرعت باد، فشار بخار آب( که 

است. در  شده  استفادهروزانه در ایستگاه سینوپتیک ایالم 

روزانه مربوط به  ازین مورداین مرحله ابتدا تمام آمارهای 

ندگی گراد(، بارشش متغیر دمای هوا )برحسب درجه سانتی

متر(، سرعت باد )نات(، ساعات آفتابی، فشار بخار )میلی

بار(، رطوبت نسبی )درصد( ایستگاه ایالم برای آب )میلی

ای به صورت دهه 1959ـ 2018هر ماه سال در دوره آماری 

بندی گردید و با توجه به )سه دهه برای هر ماه( طبقه

این های آسایش اقلیمی در ارتباط با هر کدام از شاخص

های مربوط به هر شاخص در طول روزهای متغیرها فراوانی

سال استخراج و نسبت به تهیه نمودارهای این متغیرها  اقدام 

ی زمانی همراه ها دورهشناسایی  منظور بهشد. در این مطالعه 

استفاده شد. معادله  PMV شاخصبا آسایش حرارتی از  

که در  باشداین شاخص آسایش حرارتی به صورت زیر می

توسط فانگر ارائه شده است )ماتزاراکیس،  1970سال 

 (. در رابطه زیر:2007

PMV = (/028+/202*EXP(/036MET/A)*(H-ESW-

Ere-c-r)) * ((H-Ed-Esw-Ere-CR)/A)  

Met= سرعت متابولیک  

A= برحسب  سطح بدنm
2 

=Hمتابولیک  لهیوس به دشدهیگرمای درونی تول(w/m
2) 

=Ed پوست ن تبخیری آب در جریان انرژی نها(w/m
2) 

=ESW  تعرق تلفات حرارت تبخیر(w/m
2) 

= Ere  تعرق حرارت تبخیر(w/m
2) 

C=  تعرق تبادل حرارت همرفتی(w/m
2) 

R= تشعشع امواج بلند از انسان (m/s) 

 بستگیدر معادله فانگر سرعت متابولیک یک شخص 

شرح  فعالیت، اندازه، وزن، جنس و سن فرد دارد. به

 استفاده در معادله به این صورت است: داردهای مورداستان

جنس  ،سال 35سن  سرعت متابولیک برای یک شخص با

کیلوگرم میزان پوشش  75 و وزن cm 175 قد ،مرد

کیلومتر در  2/3 با سرعت یشخص یرو ادهیکلو برای پ95/0

w/m) ساعت
از ضریب تشعشع امواج بلند  است. 220(2

 برای شخص در 95/0 ستان وبرای شخص در لباس تاب 97/0

نوعی  PMVمقیاس  (.2000، بیکر) لباس زمستان است

ای است که دامنه آن درجه 6احساس حرارتی  یبند میتقس

صفر در این مقیاس  کند.تغییر می )گرم( 3)سرد( تا  -3 از

  به -1تا  1فاصله بین  نشانگر احساس حرارتی خنثی است.

 . است دهش  قرار دادهمحدوده آسایش  عنوان

 های تحقیق. یافته3

 دمای هوا   الف(

ی زمانی مناسب ها محدودهتشخیص دقیق  منظور به

 محدوده دمایی 9به ایستگاه ایالم دمایی جهت گردشگری، 

وقوع هر محدوده  فراوانی است که درصد شده  میتقس

 که یطور به .های مختلف متفاوت استدمایی در ماه
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های دسامبر، موماً در ماهصفر عکمتر از  محدوده دمایی

 فراوانیافتد که بیشترین درصد  ژانویه و فوریه اتفاق می

وقوع این محدوده دمایی مربوط به دهه سوم ژانویه 

شده و  اول نوامبر شروع هاز ده 0-5دمایی   محدوده باشد. می

 فراوانیو بیشترین درصد  ابدی یآوریل ادامه م دهه دوم تا

مربوط به دهک اول ژانویه  دمایی  وقوع این محدوده

که از گراد درجه سانتی 5 -10دمایی  محدوده باشد. در می

جز دهک اول و  )به «هم» دوم هدوم اکتبر شروع و تا ده هده

 فراوانی بیشترین و کمترین درصد ،یابد دوم فوریه( ادامه می

« هم»اول  هدوم مارس و ده هوقوع به ترتیب مربوط به ده

  باشد. می

با کمترین  10-15سوم سپتامبر محدوده دمایی  هاز ده

دسامبر ادامه  ه دوموقوع شروع و تا ده فراوانیدرصد 

نیز « ژوئن»وم د هاول مارس تا ده هده و شامل یابد می

سوم  هشود. باالترین درصد در این محدوده دمایی در ده می

از اول  15-20شود. محدوده دمایی  آوریل مشاهده می

 از و نوامبر دوم وقوع تا فراوانی ن درصدسپتامبر با کمتری

گیرد که می دربر وم ژوئن راس هده اول آوریل تا هده

اول  هوقوع این محدوده دمایی ده فراوانی بیشترین درصد

باشد که از  می 20-25باشد. بهترین محدوده دمایی  اکتبر می

وقوع شروع و تا  فراوانیبا کمترین درصد « هم»اول  هده

 ه دوممیان ده نیدر ا  یابد، بر ادامه میاکت دومدهک 

در محدودة  وقوع را دارد. فراوانیسپتامبر بیشترین درصد 

وم س هشده و تا ده اول ژوئن شروع هکه از ده 25-30دمایی

دوم  هاول آگوست و ده هسپتامبر ادامه دارد به ترتیب ده

وقوع  فراوانیسپتامبر دارای بیشترین و کمترین درصد 

  هستند.

 با آهنگ 30-35محدوده دمایی  آغاز ماه ژوالیبا 

که  ابدی یادامه ماول سپتامبر شروع و تا دهک مالیم 

وقوع در این محدوده دمایی دهک  فراوانیبیشترین درصد 

 35-40باالترین محدوده دمایی  باشد. سوم ژوالی می

های دمایی کمترین  باشد که در میان تمام محدوده می

 ه سومدوم ژوالی تا ده هکه از ده را داردوقوع فراوانی 

 فراوانییابد که بیشترین و کمترین درصد  اگوست ادامه می

اول  هسوم ژوالی و ده هوقوع به ترتیب مربوط به ده

هوا  یباشد. اولگی محدوده آسایش ازنظر دما آگوست می

درجه و در زمستان 29تا  5/21در تابستان بین  رانیا یرا برا

گراد پیشنهاد کرده است  سانتیدرجه 7/25تا  20بین 

دوم  هدوم ژوئن تا ده هده . بنابراین(1387کسمایی،  )

باشند و  سپتامبر دارای بیشترین درصد محدوده آسایشی می

سوم آوریل به علت خنکی و  هاز دهه دوم اکتبر تا ده

ها دارای حداقل و سایر ماه سردی هوا فاقد محدوده آسایش

 (.1دار )نمو باشد محدود آسایشی می

 

 بارندگیب( 

بررسی نحوه توزیع بارندگی ایستگاه ایالم نشان   

شهرستان در فصول سرد این بیشترین بارندگی  که دهد یم

افتد که  سوم( اتفاق می ه)ده هدوم( تا م هسال از اکتبر )ده

 هبارندگی مربوط به ده نیفراوادر این میان بیشترین درصد 

پارامتر بارندگی  وجه به اینکه. با تباشد می  %(45دوم مارس )

اکثر و  ستیهای آسایش توریستی مناسب ن ازلحاظ شاخص

 از .دهند یمهوای صاف و آفتابی را ترجیح  گردشگران

اول اکتبر در  هتا ده هسوم م هماه از سال از ده 4 ،رو نیا

ترین ماه  باشد. خشک مناسب می امر گردشگریایالم برای 

درصد  یکباشد که  میسوم(  هسال ماه آگوست )ده

 .(2)نمودار  احتمال بارندگی را دارد

 



و همکاران( تبارآرین).... نقش عناصر اقلیمی در تقویم اقلیم توریست     

 

22 

 برحسب درصد فراوانی برای هر دهه  1959-2018از سال. میانگین روزانه دمای هوای ایستگاه ایالم 1نمودار 

.1397و هواشناسی، ایستگاه ایالم، منبع: سازمان آب 

 
 برحسب درصد فراوانی برای هر دهه  1959-2018سالاز . میانگین بارندگی روزانه ایستگاه ایالم 2نمودار 

 1397منبع: سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه ایالم، 

 رطوبت نسبی پ( 

برای کشور ایران در کل سال  دئالیرطوبت نسبی ا

شده است )کسمائی،  در نظر گرفتهدرصد  65تا  30بین 

های مختلف سال در مقایسة رطوبت نسبی ماه. (1368

دهد که بیشترین رطوبت نسبی  یالم نشان میشهرستان ا

 . باشد های سرد سال میمربوط به ماه
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  دهه  برحسب درصد فراوانی برای هر 1959-2018از سال.میانگین رطوبت نسبی روزانه ایستگاه ایالم 3نمودار 

 1397منبع: سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه ایالم، 

 هه ژوالی )دهکمترین درصد رطوبت نسبی مربوط ب

زیر این ایستگاه  رطوبت نسبی درصد 32باشد که  سوم( می

درصد است و بیشترین میزان آن مربوط به ماه ژانویه  20

درصد روزها در ماه رطوبت باالی  50باشد که بیش از  می

 درصد از روزها در ایستگاه 51درصد را دارند. حدود  70

باشد. د میدرص 65تا  30ایالم دارای رطوبت نسبی بین 

رطوبت  نظر ازبهترین محدوده زمانی برای این ایستگاه 

 باشد یمهای آوریل و مه  نسبی جهت گردشگری ماه

  (.3)نمودار 

 سرعت بادت( 

ی گردشگری ها تیفعال محدودکنندهیکی از عوامل 

وزش از  اگر سرعتباشد که باال بودن سرعت وزش باد می

یک عامل منفی و  انعنو  بهحد استاندارد باالتر برود 

. حد استاندارد برای سرعت وزش شود یمبازدارنده تلقی 

ی رایج بند میتقس. باشد یمی متفاوتی بند میتقسباد دارای 

که مبنای این  باشد یم 1برای اقلیم ایران به شرح جدول 

 (.1)جدول  باشد یممطالعه نیز 

 

 بندی سرعت باد براساس میزان آسایش. تقسیم1جدول 

 باد سرعت انسانالعمل  عکس

 قهیدر دق متر 3 تا 0 شود ینم احساس یو ناراحت است راکدهوا کامالً 

 قهیمتردردق 15 تا 3 شود یم احساس هوا حرکت یراحت احساسی بطورعموم

 قهیدر دق متر 30 تا 15 ستینکننده  ی ناراحتول شود یم احساس هوا حرکت

 قهیمتردردق 60 تا 30 باشدتحمل  قابل تواند یی مول شود یم احساسکامالً  هوا حرکت

 قهیمتردردق 120 تا 60 شود یم کار در انجام اخاللو باعث  دارد وجود وزش حالت

 قهیمتردردق 240 تا 120 یناراحت احساس شروع

 باالمتر به  240 تحمل رقابلیغ

7: 1383منبع: کسمایی، 

رصد اطالعات باد ایستگاه ایالم بیانگر آن است که د

باشد.  تغییرات سرعت باد در کل سال دارای نظم خاصی می

درصد متغیر است.  63تا  31فراوانی هوای آرام در سال بین 

باشد.  ترین ماه آوریل می دسامبر و پرتالطم ،ماه نیتر آرام

درصد  51آرامش هوا در طول سال در ایستگاه ایالم 

ایالم از  تگاهسیدر ا. بهترین بازه زمانی از این لحاظ باشد می
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ژوئن تا اواخر اکتبر برای فصل گرم سال و ماه ژانویه برای 

 (.4)نمودار  باشد یمفصول سرد سال 

 

 

 ، برحسب درصد فراوانی برای هر دهه 1959-2018از سال. میانگین روزانه سرعت باد ایستگاه ایالم 4نمودار 

 1397منبع: سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه ایالم، 

 
 برحسب درصد فراوانی برای هر دهه 1959-2018. میانگین روزانه فشار بخارآب ایستگاه ایالم از سال5ودار نم

 1397منبع: سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه ایالم، 

 آب  بخارث( فشار 

 متر یلیم 14تا  5آب بین  محدوده آسایش فشار بخار      

 گونه چیب هآ باشد که در این محدوده فشار بخارجیوه می

(. 11: 1387 )توسلیان، تأثیر منفی بر روی توریسم ندارد

 دهد یمدر ایستگاه ایالم نشان  آب بخارمطالعه توزیع فشار 

های مختلف ایستگاه در ماه این آب در فشار بخار که این

حداکثر  بطوریکهباشد. یکسانی نمی یها عیسال دارای توز

سوم( و حداقل  هفشار بخارآب مربوط به ماه ژوالی )ده

 .باشد یسوم( م هفشار بخارآب مربوط به ماه ژانویه )ده

فزایش دما فشار بخارآب نیز با ا نشان داد ها یبررس

بیشترین و کمترین فشار بخارآب  که یطور به ابدی یافزایش م

. باشد یهای گرم و سرد سال مبه ترتیب مربوط به ماه

ل در محدوده درصد از روزهای سا 50بیش از ی طورکل به

آسایش قرار دارند که بیشترین این محدوده در فصول گرم 
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. بهترین محدوده زمانی فشار بخارآب سال قرارگرفته است

)نمودار  باشد یمایستگاه ایالم از ماه مه تا پایان ماه آگوست 

5.) 

 ساعات آفتابیج ( 

فتابی باال نشان از هوای آرام دارد و آدر کل ساعات 

( گراد یدرجه سانت 21های گرم سال )دمای باالی ماه رازیغ به

افزایش ساعات آفتابی باعث افزایش محدوده آسایش 

 دهد یمنشان ساعات آفتابی ایستگاه ایالم  بررسیشود.  می

بیشترین ساعات آفتابی مربوط به فصول گرم سال است که 

از اول مارس تا اول نوامبر به دلیل ارتفاع زیاد خورشید و 

. بیشترین وجود داردرین ساعات آفتابی تش بیشتاب هیزاو

سوم ژوالی و کمترین  هدرصد ساعات آفتابی مربوط به ده

. بهترین سوم ژانویه است هساعات آفتابی مربوط به ده

محدوده زمانی ازلحاظ تعداد ساعات آفتابی برای 

. البته باشد یمگردشگری ژوئن، ژوالی، آگوست و سپتامبر 

 در طولها ماه نیدر اجربه ثابت کرده ت کرد کهباید اشاره 

به علت باال رفتن درجه حرارت،  16تا 12 از ساعتروز 

افزایش ساعات آفتابی باعث کاهش محدوده آسایش 

 (. 6)نمودار  شود یم

 

  (PMVچ ( شاخص آسایش حرارتی )

در محدوده آسایش  -1تا  1بین  فاصلهشاخص  نیدر ا

در ایستگاه  PMVخص بررسی و محاسبه شاگیرد.  قرار می

از دهه دوم مه تا دهه سوم اکتبر بیشترین  دهد یمنشان  ایالم

. در این میان سهم ماه درصد محدوده آسایشی وجود دارد

ها بیشتر است. از از سایر ماه درصد 95دوم( با  هسپتامبر )ده

سوم( تا آخر ماه مارس خارج از محدوده  هماه نوامبر )ده

رایط خنک و سرد حاکم است. آسایش حرارتی بوده و ش

 .(7)نمودار  ها دارای محدوده آسایشی پایینی هستندماه هیبق
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 (1397)منبع: سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه ایالم، 
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 برحسب درصد فراوانی برای هر دهه   1959-2018ارتی ایستگاه ایالم از سال . محدوده آسایش حر7نمودار 

 .1397منبع: سازمان آب و هواشناسی، ایستگاه ایالم، 

 گیری. بحث و نتیجه4

با توجه به اینکه هدف این مطالعه تهیه تقویم اقلیم 

توریستی برای شهر ایالم بود بر این اساس در این بخش 

تقویم بر اساس شش متغیر اقلیمی نسبت به تهیه این 

و نمودار  2مورداستفاده در این مطالعه اقدام گردید)جدول 

های  توزیع متغیرها بر مبنای درصد در دهه 8(.در نمودار 8

شده است و بر این اساس گردشگران  مختلف سال نشان داده

توانند در شرایط  می 2با استفاده از این نمودار و جدول 

طول سال را در شهر ایالم شناخته و  اقلیمی غالب در

های مطلوب از دیدگاه خودشان را برای زمان  محدوده

 (. 8و نمودار  2مسافرت انتخاب نمایند )جدول 

طورکلی نتایج حاصل از متغیرهای مورد بررسی در  به 

دهد  شده نشان می  های زمانی تعیین این مطالعه در محدوده

 که:

های ژوئن، ژوالی، امل ماهـ محدوده آسایشی دمای هوا ش

 شود.  آگوست، و سپتامبر می

های ـ بهترین محدوده آسایشی پارامتر رطوبت نسبی ماه

 باشد. مارس، آوریل و مه می

های ژوئن، ژوالی و ها مربوط به ماه ـ کمترین بارندگی

ها منطبق باشد و محدوده آسایش نیز بر همین ماه سپتامبر می

 باشد.  می

ئن، ژوالی، آگوست و سپتامبر ازلحاظ ساعات های ژوـ ماه

باشند و در محدوده  آفتابی باالترین ساعات را دارا می

 آسایشی قرار دارند.

باشد ژانویه که دارای فشار بخارآب پایینی می غیراز ماه ـ به

 ها شرایط آسایشی برقرار است.در دیگر ماه

م ـ محدوده آسایش اقلیمی در ایستگاه ایالم برای تما

های ژوئن،  غیراز رطوبت نسبی شامل ماه پارامترهای اقلیمی به

ها بهترین  باشد که در این ماه ژوالی، آگوست و سپتامبر می

 باشد. شرایط برای گردشگران در شهر ایالم مهیا می

نظر ماندگاری و  در نهایت نتایج این مطالعه از نقطه

(، 1950های خارجی با نتایج اسکارلن )شباهت در پژوهش

( مطابقت 1980( و سوهار )1951(، لیستن )1951کینگ )

های داخلی نیز با نتایج غالمی و همکاران دارد. در پژوه

( مطابقت دارد به طوری 1397(، باعقیده و همکاران )1397)

صد
در
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( به این نتیجه رسیده 1396که در پژوهش آستانی و چراغی )

لمان بودند که شاخص اقلیم آسایش گردشگری تاالب پیر س

ای باال های ژوئن و سپتامبر دارای شرایط ایدئال و رتبهدر ماه

های که در این بوده که در اینجا ماههای مذکور  با ماه

های مناسب که دارای پژوهش ذکر گردید و به عنوان ماه

به شاخص آسایش گردشگری باال بودند، مطابقت دارد. 

در این طورکلی نتایج حاصل از متغیرهای مورد بررسی  

 دهد که: شده نشان می  های زمانی تعیین مطالعه در محدوده

های ژوئن، محدوده آسایشی دمای هوا شامل ماه

 شود. ژوالی، آگوست، و سپتامبر می

های بهترین محدوده آسایشی پارامتر رطوبت نسبی ماه

 باشد. مارس، آوریل و مه می

و های ژوئن، ژوالی ها مربوط به ماه کمترین بارندگی

ها منطبق باشد و محدوده آسایش نیز بر همین ماه سپتامبر می

  باشد. می

های ژوئن، ژوالی، آگوست و سپتامبر ازلحاظ ماه

باشند و در  ساعات آفتابی باالترین ساعات را دارا می

 محدوده آسایشی قرار دارند.

-ژانویه که دارای فشار بخارآب پایینی می غیر از ماه  به

 ها شرایط آسایشی برقرار است.اهباشد در دیگر م

محدوده آسایش اقلیمی در ایستگاه ایالم برای تمام 

های  غیر از رطوبت نسبی شامل ماه  پارامترهای اقلیمی به

ها  باشد که در این ماه ژوئن، ژوالی، آگوست و سپتامبر می

باشد بهترین شرایط برای گردشگران در شهر ایالم مهیا می

 برای فواصل ده روزه 1959ـ 2018وزانه پارامترهای اقلیمی ایستگاه ایالم از سال . میانگین ر2جدول 

 1397منبع: سازمان آب و هواشناسی ایالم، 

 ماه
فواصل 

 روزه ده

دمای 

 هوا
 بارندگی

رطوبت 

 نسبی

ساعت 

 آفتابی

فشار 

 بخار

 آب

سرعت 

 باد
 ماه

فواصل 

 روزه ده

دمای 

 هوا

بارند

 گی

رطوبت 

 نسبی

ساعت 

 آفتابی

فشار 

 بخار

 آب

سرعت 

 باد

 6/3 7/9 114 3/24 0.1 8/25 19 ژوالی 3 4/3 46 9/70 3/18 0/8 1 ژانویه

  2 1/0- 3/15 3/71 45 4 6/3   20 5/27 4/0 6/23 116 10 3/9 

  3 8/0- 3/29 3/73 43 8/3 2/3   21 7/27 2/0 1/23 120 5/10 6/3 

 4/3 3/9 110 9/23 5/0 4/27 22 آگوست 4/4 5/4 49 4/71 24 -1/0 4 فوریه

  5 1/6 19 4/69 51 5 8/3   23 8/26 05/0 5/23 112 9 1/3 

  6 2/3 3/19 7/64 52 1/5 6/4   24 3/25 04/0 1/24 113 8/8 8.2 

 5/3 5/7 103 25 3/0 9/22 25 سپتامبر 7/3 2/5 61 5/59 3/20 5.5 7 مارس

  8 9/6 9/32 59 63 6/5 2/4   26 1/21 1/0 1/27 97 3/7 4/3 

  9 4/8 3/25 4/56 64 6 4   27 4/19 3/0 3/28 97 8/6 4/3 

 4 7/6 88 3/33 8/2 1/17 28 اکتبر 4/8 6/6 67 53 9/23 5/10 10 آوریل 

  11 2/12 7/23 5/51 72 1/7 2/5   29 3/15 2/7 9/38 80 2/6 7/3 

  12 2/13 5/23 7/51 73 3/7 7/4   30 3/13 15 2/47 77 1/6 4 

 1/5 1/6 64 7/54 3/20 8/10 31 نوامبر 5/3 2/8 84 5/50 1/20 5/14 13 می

  14 7/16 4/13 5/46 92 4/8 3/3   32 1/8 7/18 2/59 61 7/5 9/4 

  15 6/18 1/6 39/4 103 5/8 7/3   33 8/6 5/17 2/59 59 4/5 5 

 3/4 4/5 53 3/64 19 4/6 34 دسامبر 4 9 113 3/33 3/2 6/20 16 ژوئن

 17 3/22 3/0 4/28 116 2/9 4   35 3/3 2/20 5/68 48 2/5 2/4 

  18 24 2/0 2/26 119 2/1 8/3   36 8/1 5/18 7/68 47 6/4 8/3 



و همکاران( تبارآرین).... نقش عناصر اقلیمی در تقویم اقلیم توریست     

 

28 

 
 و  بر هر دهه  1959-2018های  . تقویم اقلیم توریستی ایستگاه ایالم بر اساس دوره آماری سال8نمودار 

1397و هواشناسی، ایستگاه ایالم،  منبع: سازمان آب

 فهرست منابع

و مدل  GISبرآورد و تحلیل شاخص اقلیم آسایش گردشگری تاالب پیر سلمان با استفاده از ". 1396آستانی، سجاد و مهرداد چراغی. 

(TCI)" 102 - 85. صص 33سال نهم. شماره  ی علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب.فصلنامه. 

بندی آن در محیط  یران با استفاده از شاخص اقلیم توریستی و پهنهارزیابی اقلیم توریستی ا، 1386احمدآبادی، علی، 

GIS. 8ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، ص نامه کارشناسی پایان . 

تبار سنجی های آب وهوایی در گردشگری و اعبررسی میدانی عملکرد فراسنج". 1397با عقیده، محمد و فاطمه میوانی و ناهید توکلی. 

 .25 - 13، صص 29 شماره جغرافیا و پایداری محیط زیست.. "های زیست اقلییمی تاالب گندمانشاخص

، 1381ترجمه: سید حسین بحرینی، کیوان کریمی،  ریزی محیطی برای توسعه زمین. برنامه. 1999بییر، آن، آر. هیگینز، ک. 

 .93انتشارات دانشگاه تهران، ص 

 .244نشر قومس، تهران، ص  آب و هواشناسی کاربردی،، 1374خالدی، شهریار، 

، چهارمین کنگره صنعت توریسم درکشورهای اسالمی و نقش آن در وحدت جهان اسالم، 1389نژاد، فاطمه، دهقان

 .5المللی جغرافیدانان جهان اسالم، ص  بین

( و PETهای دمای معادل فیزیولوژی ) ستفاده از شاخصتعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با ا"، 1386ذالفقاری، حسن، 

 .129ـ 141، صص 62، شماره 39، سال های جغرافیایی پژوهش، "(PMVشده ) بینی متوسط نظرسنجی پیش

مجله ، "بندی کلیماتوریسم منطقه ارسباران با استفاده از شاخص پهنه"، 1389صراف، بهروز، طاهره جاللی و آذین جالل کمالی، ساری

 .63ـ 88، صص 30سال دهم، شماره  می پژوهشی فضای جغرافیایی،عل

المللی جغرافیدانان چهارمین کنگره بین شرق،های اکوتوریستی جنوبمطالعه راهبردی جاذبه، 1389سرائی، محمدحسین، 

 .1جهان اسالم، ص 

ی مجله "تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان تاثیر مخاطرات آب و هوایی بر". 1397غالمی، صفورا و امیر گندمکار و راضیه فنایی. 

 .146ـ 168. صص 26سال هفتم. شماره  ی گردشگری.ریزی و توسعهبرنامه

مجله ، "بررسی تأثیر تغیر اقلیم و پیامدهای آن بر صنعت اکوتوریسم"، 1386کاویانی، محمدرضا، امیرحسین حلبیان و مهران شبانکاری، 

 .32ـ 45، صص 15، پیاپی 4ره ، شما10سال  زیست، انسان و محیط
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Abstract 

One of the pieces of information needed for tourists to travel to mountainous areas is the climatic 

conditions of the destination. Most tourists pay attention to the climatic conditions of the region when 

choosing a travel destination. In order to study the effect of climatic elements on human thermal 

comfort conditions, it is necessary to use human comfort indicators. In mountainous areas, climatic 

variables such as temperature, humidity, wind, sunshine hours and precipitation together create 

climatic conditions that affect tourism widely. Studying these conditions can provide tourists with the 

ability to make reliable decisions. The data used in this study include the data related to the average 

daily temperature, precipitation, wind speed, sunshine hours, water vapor pressure, relative humidity, 

which was collected from the meteorological station of Ilam province. To analyze the data, first the 

months are divided into three decades and then the tourist climate calendar is prepared and adjusted 

for this station by considering the climatic comfort indicators and the PMV method. The results show 

that the climatic comfort zone in Ilam station considering the studied climatic parameters except for 

relative humidity in June, July, August and September, which are the best conditions for tourists in 

Ilam. 
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