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 چکیده

تغییر و یا نوسان رود که هر گونه  عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه و ایجاد محدودیت در صنعت گردشگری به شمار می اقلیم به

در آن منتهی به تغییر در صنعت گردشگری خواهد شد. در این مطالعه به منظور شناسایی تقویم گردشگری شهرستان پلدختر که از 

استفاده شد.  PETو  PMVاقلیمی  های زیست های تاریخی و طبیعی منحصر به فردی برخوردار است از مدل ریمن و شاخص جاذبه

، روند تغییرات یکنواخت و نایکنواخت ITAدو آزمون ناپارامتری من ـ کندال و سنس استیمیتور و مدل گرافیکی همچنین با کاربرد 

ب اقلیم گردشگری در دهد که شرایط مطلو اقلیم گردشگری این شهرستان ارزیابی شد. نتایج حاصل از اجرای مدل ریمن نشان می

شود و انسان در این دو ماه نیاز به هیچ اقدامی برای تغییر شرایط دمای محیط  یتنها در ماه آوریل و اکتبر فراهم م مقیاس روزانه

های گرمایی و  های نوامبر و مارس نیز با وجود تنش مندی دارد. همچنین در ماه ندارد و از وضعیت دمایی محیط، احساس رضایت

ر مقیاس بلندمدت، تنش سرمایی بسیار شدید با شود. د سرمایی بسیار اندک، شرایط کم و بیش مطلوبی برای گردشگری ایجاد می

بیش از  PMVها مشاهده نشد. در صورتی که تنش گرمایی بسیار شدید، متناظر با شاخص  کدام از ماه کمترین فراوانی روزانه در هیچ

گردشگری پلدختر دهد و شرایط غیرقابل تحملی در اقلیم  درجه سلسیوس از ژوئن تا سپتامبر رخ می 41بیش از   PETو شاخص 5/3

های زیست اقلیمی  آید. ارزیابی روند تغییرات متغیرهای هواشناختی و اقلیم گردشگری داللت بر افزایش دما و شاخص پدید می

 های سرمایی آن کاسته شده است. از های گرمایی پلدختر افزایش و از سویی از مقدار تنش دارد بدین ترتیب از یک سو تنش

های اوریل و مارس به صورت نایکنواخت است.  در ماه PET هد که تغییرات شاخص نشان می  ITAمدل سویی، نتایج حاصل از 

 کامالً متفاوت است. های سال همچنین شدت شیب تغییرات داخلی این شاخص در اغلب ماه
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 مقدمه  .1

ای  عنوان مولفه توسعه صنعت گردشگری نه تنها به امروزه

شود بلکه  مهم برای رشد اقتصادی کشورها محسوب می

عنوان یکی از بازیگران اصلی در تغییر و توسعه  به

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این کشورها نیز شناخته 

هایی که توسعه گردشگری را جزو  است. دولت شده

ای در کشور خود  اصلی توسعههای  ها و استراتژی اولویت

ای از درآمد، اشتغال و توسعه  اند، بخش عمده شمرده

فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی آنها به صنعت گردشگری 

بسیاری از کشورها،  (.1374)پدریان، اختصاص یافته است 

منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از گردشگری بدست 

ای توسعه آورند و درآمدهای حاصل از آن را بر می

 1996، 1)اسلز و کاستاکنند  های کشور استفاده می زیرساخت

:12.)  

عنوان صادرات  چنانکه اقتصاددانان از گردشگری به

طور کلی،  به(. 9: 1374وانی، ض)راند  نامرئی یاد کرده

ترین صنعت خدماتی دنیا، از  عنوان گسترده گردشگری به

نگی اجتماعی و های اقتصادی، فره ای در عرصه جایگاه ویژه

 از (.11: 1389)موحد و کهزادی، سیاسی برخوردار است 

سویی، توسعه و رشد گردشگری در هر مکان، منوط به 

شرایط  (.21:  2005، 2)گومز ـ مارتینعوامل فراوانی است 

عنوان یکی از مهمترین  اقلیمی حاکم بر مکان موردنظر، به

رود که نقش  عوامل در این خصوص به شمار می

کند  ای در رشد و محدودیت این صنعت ایفا می کننده عیینت

 1997، 4؛ لچا و شکلفورد 33:  1995، 3)شکلفورد و اُلسن

به همین دلیل، توجه به  (.21:  2008، 5؛ دی فریتاس44:

تواند گامی  های مبتنی بر آن می ریزی شرایط اقلیمی و برنامه

                                                           
1
 Eccles and Costa 

2
 Gómez Martín 

3
 Shackford and Olsson 

4
 Lecha and shackleford 

5
 De Freitas 

اقلیم بر  مهم در توسعه صنعت گردشگری باشد. چنانکه تأثیر

عنوان یک عامل  شده تا اقلیم به رضایت گردشگران موجب

ریزی و انتخاب محل اقامت قلمداد شود  بسیار موثر در برنامه

هجرتی و همکاران،  ؛ 55: 2004و همکاران،  6)اسکات

1390 :13.)  

عناصر اقلیمی که نقش مهمی در فراهم ساختن شرایط 

عنوان  ن پلدختر بهبهینه یا ایجاد تنش در انتخاب شهرستا

کنند، افزون بر اینکه از  مقصد گردشگری ایفا می

های  تغییرپذیری ماهانه ـ فصلی برخوردارند، در طی سال

اند. بنابراین در بحث اقلیم  متمادی نیز متحمل تغییراتی شده

گردشگری این شهرستان، توجه کافی و همزمان به این دو 

قلیم گردشگری موضوع ضرورت دارد. یعنی در ارزیابی ا

های  کردن مقادیر تنش شهرستان پلدختر، عالوه بر مشخص

مدت، ضروری است که تغییرات  مدت و میان اقلیمی کوتاه

های متمادی نیز بررسی شوند. زیرا  ها در طی سال این تنش

اند که  های اقلیمی، نشان داده های بسیاری از مطالعه یافته

در  غیره، بارش وعناصر اقلیمی همچون دما، سرعت باد، 

اند. به ترتیبی  بسیاری از نواحی اقلیمی دستخوش تغییر شده

که مقادیر بیشینه و کمینه این عناصر اقلیمی و حتی زمان 

دهند. در نتیجه،  داری را نشان می رخداد آنها، تغییرات معنی

اقلیم گردشگری که برآیند اثر تجمعی این عناصر به حساب 

تغییرات معناداری برخوردار باشد. آید نیز ممکن است از  می

های  هایی با کمترین تنش اقلیمی به سویی ماه یعنی ماه

پرتنش حرکت کنند و در عوض از شدت تنش اقلیمی 

ها کاسته شود. بنابراین هدف از این تحقیق، ارائه  برخی از ماه

تقویم و شناسایی اقلیم ـ گردشگری شهرستان پلدختر و 

یر اقلیم گردشگری در شهرستان شناسایی روند و شدت تغی

شده است تا براین اساس، ضمن دستیابی به یک افق کلی  یاد

و جامع از اقلیم ـ گردشگری این شهرستان، شناختی از 

                                                           
6 
Scott 
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 تغییرات اقلیم ـ گردشگری شهرستان پلدختر نیز حاصل شود.

توجه به اهمیت صنعت گردشگری و تأثیر شگرفی که  با

های داخلی و خارجی  العهاقلیم براین صنعت دارد، مط

فراوانی در این زمینه انجام شده که در ادامه به چندین مورد 

 شود. از آن اشاره می

 48های هواشناسی  با استفاده از داده (،1372کاویانی )

پایه  اقلیم انسانی ایران را برایستگاه سینوپتیک، نقشه زیست

انویه شاخص توجونگ تدوین و بیوکلیمای ایران را در ماه ژ

نوع زیست اقلیم  19اقلیم و در ماه ژوئیه به تیپ زیست 12به 

( با محاسبه شاخص 1390و همکاران ) تقسیم کرد. هجرتی

PET  ساله در محدوده استان خراسان  22برای یک دوره

 51رضوی، دریافتند که دوره بدون تنش گرمایی در قوچان: 

 روز است 36روز و گناباد:  37روز مشهد:  42روز، سبزوار: 

که همچین نتایج مطالعه ایشان نشان داد که اردیبهشت و 

ترین زمان برای سفر به مشهد  عنوان مناسب مهرماه به

( با محاسبه شاخص 1391شوند. ذوالفقاری ) محسوب می

اقلیم گردشگری میکزکوسکی برای ایستگاه جلفا که در 

ز منطقه آزاد شهر جلفا قرار دارد نتیجه گرفت که حداقل ا

ماه از سال، شرایط آسایش اقلیمی  9اسفند تا آبان یعنی 

شود.  خوب تا عالی برای گردشگری در این منطقه فراهم می

منظور ارزیابی اقلیم آسایش  ( به1396برقی و همکاران )

ایستگاه  5های  رود از داده گردشگری مسیر رودخانه زاینده

دند. نتایج سینوپتیک مستقر در مسیر این رودخانه استفاده کر

های سرمایی زیاد از نوامبر  دهد که تنش این مطالعه نشان می

های گرمایی  رود و تنش تا مارس در مسیر رودخانه زاینده

های ژوئن و ژوئیه در مناطق شرقی و کویری،  زیاد در ماه

 کنند.  گردشگری را در این مناطق محدود می

های  ( با محاسبه شاخص1396کریمی و همکاران )

یم گردشگری و ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر دوره اقل

های نوامبر و  گردشگری سواحل عمان و خلیج فارس، ماه

مارس را برای سواحل خلیج فارس و دسامبر ژانویه و فوریه 

را برای سواحل دریای عمان به عنوان دوره مطلوب 

گردشگری شناسایی کردند. همچنین نتایج این مطالعه 

د افزیشی روزهای شرجی و تنش گرما روشن کرد که رون

در سواحل دریای عمان موجب کاهش دوره مطلوب 

گردشگری در آینده خواهند شد در صورتی که روند 

کاهشی تنش سرما و گرما به همراه روند کاهشی پدیده 

های  شرجی، باعث افزایش دوره مطلوب گردشگری در ماه

 شود.  مارس و نوامبر سواحل خلیج فارس می

( با بررسی تأثیر تغییر 1999و همکاران ) 1سونهاری

اقلیم بر صنعت گردشگری اسکاتلند نتیجه گرفتند که 

های جوی از تأثیر شگرفی بر این صنعت برخوردارند.  نوسان

همچنین ایشان دریافتند که با وجود روند افزایشی دما، اقلیم 

خشن مناطق مرتفع اسکاتلند تعدیل خواهد شد که به این 

امکان افزایش گردشگری در فصل تابستان فراهم ترتیب 

( با ارزیابی اثر تغییرات 2006و همکاران ) 2شود. بریتال می

اقلیم بر گردشگری در مقیاس جهانی نتیجه گرفت که تغییر 

اقلیم و گرمایش جهانی باعث افزایش تنش اقلیمی و کاهش 

آسایش اقلیمی در همه مناطق جهان خواهد شد. آملونگ و 

( تأثیر تغییر اقلیم بر گردشگری اروپایی 2009) 3ومورین

دهد که با  غربی را مطالعه کردند. نتایج این مطالعه نشان می

توجه به گرمایش جهانی، مناطق سردسیر شمال اروپا از 

تری برای گردشگری برخوردار خواهند شد  شرایط مطلوب

در صورتی که از میزان مطلوبیت گردشگری جنوب اروپا به 

و  4ایتالیا و اسپانیا به شدت کاسته خواهد شد. چن خصوص

های  ( با بررسی تأثیر عوامل اقلیمی بر نوسان2017همکاران )

ای گردشگری روسیه و کره جنوبی نتیجه گرفتند که  دوره

دمای هوا تأثیر شایان توجهی بر روند الگوی فصلی تقاضای 
                                                           

1
 Harrison 

2
 Berrittella 

3
 Amelung and Moreno 

4
 Chen 
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گردشگری دارد. چنانکه گرم شدن کره زمین در آینده 

 تواند محدویتی جدی بر صنعت گردشگری اعمال کند.  می

 . روش تحقیق2

های  های گرمایی اقلیم در گذشته برای تخمین مؤلفه

مختلف، از چندین شاخص گرمایی مبتنی بر پارامترهای 

هواشناسی استفاده شده است. اینک چندین شاخص وجود 

دارد که از کاربرد و محبوبیت بیشتری برخوردارند این 

PMVها عبارتند از  شاخص
 بینی میانگین نظرسنجی(، )پیش 1

PET
SETو کی(دمای معادل فیزیولوژی) 2

دمای مؤثر ) 3

 فیزیولوژی ـ دما یها شاخص نیتر مهم عنوان بهکه استاندارد(

(. 17:  1999و همکاران،  4)ماتزاراکیس شوند یم محسوب

ات مربوط به تعیین زمان مناسب مطالع در ها این شاخص

 لفقاری،ا)ذو کاربرد وسیعی دارند نیز وسعه توریسمبرای ت

قابل دستیابی   Ray Man( که با اجرای مدل19: 1386

ارائه  1در جدول  PETو  PMVهای  شاخص  هستند. آستانه

برای اجرای مدل ریمن و محاسبه اقلیم  شده است.

، (C°) های دمای هوا گردشگری شهرستان پلدختر از داده

 (Octal) و پوشش ابر (%) نسبی، نم(m/s) سرعت باد افقی

شده در ایستگاه سینوپتیک پلدختر طی بازه زمانی   ثبت

در مقیاس روزانه و ماهانه استفاده شد. در این  1999-2018

های اقلیم گردشگری به صورت روزانه  خصوص شاخص

 برای ارائه تقویم گردشگری محاسبه شدند. 

از بود تا در گام بعدی با توجه به هدف پژوهش، نی

ها  های گردشگری با استفاده از روش روند تغییرات شاخص

های آماری شناسایی شوند. در این خصوص،  و آزمون

های پارامتریک شامل تحلیل رگرسیون خطی و  روش

های ناپارامتریک همچون آزمون من ـ کندال،  روش

                                                           
1
 Predicted Mean Vote 

2
 Physiological Equivalent Temperature 

3
 Standard Effective Temperature 

4
 Matzarakis 

گر شیب سِن و آزمون رو اسپیرمن وجود دارند که  تخمین

متعددی برای پیگیری روند تغییرات های  در پژوهش

اند. با این وجود، استفاده از  های زمانی استفاده شده سری

های یادشده همراه با محدویت است. چنانکه کاربرد  روش

ها از توزیع  های پارامتریک مستلزم این است که داده روش

نرمال برخوردار بوده و فاقد همبستگی سریالی باشند. 

پارمتریک همچون من ـ کندال، عالوه های نا همچنین روش

بودن سری زمانی، تنها قادر  بر محدودیت نسبت به تصادفی

های زمانی هستند.  به شناسایی روندهای یکنواخت در سری

های  در صورتی که برای درک بهتر روند تغییرات سری

بر  زمانی و مدیریت بهینه مبتنی بر آن، ضرورت دارد تا افزون

یکنواخت، روندهای جداگانه مقادیر کم، شناسایی روندهای 

ها که به صورت روندهای نایکنواخت  متوسط و بیشینه داده

کنند نیز شناسایی شوند.  های زمانی تجلی پیدا می در سری

توسط ِسن ارائه شده که  ITAدر این خصوص، اخیراً روش 

های زمانی گوناگونی به طور موفقیت آمیزی  برای سری

گونه  رغم سادگی، نیاز به هیچ ن روش بهای بکار رفته است.

های  پیش فرضی نداشته و از قابلیت بیشتری نسبت به روش

یادشده برخوردار است. چنانکه این روش قادر است عالوه 

بر روندهای یکنواخت، روندهای پنهان و روندهای داخلی را 

های زمانی شناسایی کند. بنابراین، در این مطالعه  در سری

یی روندهای یکنواخت و نایکنواخت موجود در برای شناسا

های اقلیم گرشگری و به عبارتی پیگیری روند  شاخص

های گرمایی و سرمایی  تغییرات شرایط مطلوب، تنش

استفاده شد. اجرای این  ITAشهرستان پلدختر از روش 

 روش به ترتیب ذیل انجام شد. 

و به د (،n) های ساالنه و ماهانه نخست سری زمانی داده

(، آنگاه 1تقسیم شد )رابطه  jxو  ixزیرسری برابر شامل 

 این دو سری زمانی به صورت صعودی مرتب شدند.
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                     1رابطة    i jx : i 1,2,...,n 2 x : j n 2 1,n 2 2,...,n                                          

دو زیرسری زمانی در یک دستگاه  در گام بعدی، این

و  xبر محور  ixمختصات کارتزین به صورت 
jx  بر

نگاشت شدند. اگر این دو زیر سری برابر باشند،  yمحور 

تجمع پیدا  45°خط آنگاه پراکندگی نقاط در امتداد یک 

دهد.  کنند که این عدم روند را در سری زمانی نشان می می

، متمرکز شوند، نشان از 45°اگر نقاط در باالی )زیر( خط 

روند افزایشی )کاهشی( سری زمانی دارد. در صورتی که 

واقع شوند آنگاه  45°نقاط هم در باال و هم در زیر خط 

نی یکنواخت نیست شود که روند تغییر سری زما مشخص می

و ترکیبی از روندهای مختلف در سری زمانی وجود دارد 

های سری زمانی  (. در این صورت، داده2014و  2012)سِن 

اند. انتخاب کمّی  در چندین گروه مختلف توزیع شده

ای در مورد نوع روندها  ها، تجسم بهینه مرزهای این گروه

 ( 2015کند )دابالنی و همکاران  فراهم می

 در درجات مختلف حس گرمايي و تنش فيزيولوژيکي انسان در شرايط استاندارد  PETو PMVهاي  . مقادير آستانه شاخص1جدول 

PET PMV سطح تنش فیزیولوژیکی احساس گرمایی 

  extreme cold stressتنش سرمای بسیار شدید    very coldبسیار سرد           < -5/3 <4

   strong cold stressتنش سرمای شدید              coldرد                         س -5/3تا  -5/2 8تا  4

 moderate cold stressتنش سرمای متوسط        coolخنک                         -5/2تا  -5/1 13تا  8

 slight cold stressتنس سرمای اندک                slightly coolاندکی خنک    -5/1تا  -5/0 18تا  13

 no thermal stressبدون تنش گرمایی               comfortableراحت            5/0تا  -5/0 23تا  18

 slight heat stressتنش گرمای اندک                 slightly warmاندکی گرم    5/1تا  5/0 23-29

 moderate heat stressتنش گرمای متوسط         warmگرم                         5/2تا  5/1 35تا  29

 strong heat stressتنش گرمای شدید               hotداغ                             5/3تا  5/2 41تا  35

 extreme heat stressتنش گرمای بسیار شدید     very hotبسیار داغ              > 5/3   >41

1999یس و همکاران، راکاماتزمنبع: 

 
 .1400 نگارندگان،: منبع ، ITA روش یکیگراف حیتشر. 2 شکل
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  . محدوده مورد مطالعه1. 2

 استان لرستانهای  یکی از شهرستانعنوان  بهشهرستان پلدختر 

بین طول  این استان جنوبکه در شود  محسوب می

 ꞌ38شرقی و عرض جغرافیایی ꞌ24 ˚48تا  ꞌ28 ˚47جغرافیایی

از نظر تقسیمات  است. قرار گرفته شمالی ꞌ27 ˚33تا  32˚

نقطه  269نقطه شهری و  2دهستان،  7بخش،  2سیاسی، 

شهرستان به  شرقو  شمالاز  پلدختر شهرستانروستایی دارد. 

به  غربو شمال  شمالغرب به رومشکان، از ، از آباد خرم

استان به  و جنوب غرب جنوب، از شهرستان کوهدشت

این شهرستان . (1شود )شکل  میمحدود  ایالمو  خوزستان

 تابستاندر  گرمو  زمستانو هوای معتدل در  آبدارای 

های  های گردشگری، از قطب و به دلیل تنوع جاذبه است

. روزگاری جاده رود گردشگری استان لرستان به شمار می

 ،گذشت از این منطقه می استان خوزستانبه  تهرانسراسری 

به  زال خرمراه آباد به وسیله آزاد اما اکنون این جاده از خرم

شود. رودخانه دائمی کشکان نیز از  استان خوزستان وصل می

زیبایی به این  که منظره کند منطقه عبور میاین های  دره

شهرستان پلدختر با قرارگیری در میان . منطقه بخشیده است

درصد آن را کوهستان  5/87سلسله جبال زاگرس در حدود 

بودن  سو از کوهستانی روی جنوب شود. با ییش شامل می

 اند. باتوجه به کوهستانی ها بیشتر شده منطقه کاسته و همواری

ختی آن، از نظر سا بودن منطقه و تنوع عوارض زمین 

ای یکنواخت نبوده، بلکه از  مورفولوژیکی دارای منظره

های  های باریک و کم عرض و دره های مرتفع، دشت کوه

 آبرفتی تشکیل شده است.

 
 .1400منبع: نگارندگان ، . موقعیت شهرستان پلدختر در استان لرستان1شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1


 1400 تابستان، (6)پیاپی  دوم، شماره دومسال  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
 

73 
 

 های تحقیق . یافته3

منظور تعیین زمان مناسب اقلیم گردشگری شهرستان  به

های روزانه اجرا شد. نتایج  لدختر، مدل ریمن برپایه دادهپ

ارائه شده است.  2این فرایند به صورت گرافیکی در شکل 

های آسایش اقلیمی،  شده شاخص براساس مقادیر محاسبه

دوره بدون تنش گرمایی در این شهرستان عبارت از دو 

روز  20روز که  33مدت و کامالً مجزا به طول  دوره کوتاه

واقع  روز به اکتبر اختصاص دارد. به 13آن به آوریل و  از

مدت است که وضعیت اقلیمی  تنها در این دو دوره کوتاه

توان از آن  پلدختر در شرایط مطلوبی قرار دارد که می

عنوان زمان مناسب برای گردشگری شهرستان پلدختر یاد  به

روز در اواخر  17طول  کرد. دوره تنش سرمای اندک، به

روز در نیمه اول نوامبر  13طول  س ـ نیمه اول آوریل و بهمار

روز نیمه  15واقع شده است. همچنین تنش گرمایی اندک، 

شود. بنابراین در  روز از اکتبر را شامل می 17اول ماه مه و 

توان به شرایط  این دو دوره نیز با حداقل تمهیدات می

ار مطلوب اقلیمی دست یافت. دوره گرمایی شدید ـ بسی

شدید )داغ و بسیار داغ( و غیرقابل تحمل پلدختر به طول 

روز از ژوئن شروع شده و تا اوایل سپتامبر ادامه پیدا  100

که دوره سرمایی شدید و بسیار شدید  کند. درحالی می

روز از اواخر نوامبر شروع و تا اواخر  90پلدختر به طول 

ح تنش یابد. ترسیم فراوانی روزانه سطو فوریه ادامه می

درصد از  45دهد که اگرچه تعداد  فیزیولوژیکی نشان می

های سرمایی و گرمایی  روزهای سال به طور یکسان به تنش

های گرمایی از سهم  اختصاص دارد اما سطوح باالیی تنش

بیشتری نسبت به سطوح باالیی تنش سرمایی برخوردارند. به 

تنش درصد از تعداد روزهای سال، منحصر به  15طوری که 

گرمایی بسیار شدید بوده در صورتی که تنش سرمایی بسیار 

شود  درصد از تعداد روزهای سال را شامل می 6شدید تنها 

 (. 3)شکل 

 
 1400گان، منبع: نگارند، های اقلیم ـ زیستی آهنگ تغییر روزانه شاخص. 3شکل 
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 1400گان، منبع: نگارند، هاي تنش فيزيولوژيکي بندي روزانه سطح . طبقه4شکل 

ن بلندمدت ماهانه با اجرای مدل ریمن برروی میانگی

های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک پلدختر، مقادیر  داده

های دما ـ فیزویولوژیکی برای هر ماه از سال نیز  شاخص

درج شده است.  2محاسبه شد. نتیجه این فرایند در جدول 

های گرمایی، در مقیاس  مطابق با مقادیر محاسباتی شاخص

رش آسایش و بدون پذی ماهانه تنها در آوریل، شرایط قابل

شود.  هیچ تنش گرمایی در شهرستان پلدختر فراهم می

واقع، در این ماه، تعادل گرمایی برقرار بوده و انسان نیاز به  به

هیچ اقدامی برای تغییر شرایط دمای محیط ندارد و از 

مندی دارد. از  وضعیت دمایی محیط، احساس رضایت

ار شدید در سویی، در مقیاس بلندمدت، تنش سرمایی بسی

ها مشاهده نشد. در صورتی که تنش گرمایی  کدام از ماه هیچ

و  5/3بیش از  PMVبسیار شدید، یعنی شاخص 

درجه سلسیوس، از ماه ژوئن تا  41بیش از   PETشاخص

های مارس و نوامبر نیز  دهد. همچنین در ماه سپتامبر رخ می

احساس خنکی و تنش سرمای اندکی وجود دارد. منتهی، 

ون براین دو ماه، در اکتبر که مقارن با احساس گرمای افز

اندک است، شرایط آسایش گرمایی به طور تقریبی فراهم 

طوری که در طی این سه ماه، انسان از منظر تنش  شود. به می

  گرمایی، احساس ناخوشایندی ندارد.

و  PMVهای هانه شاخص مقایسه مقادیر بلندمدت ما

PET با میانگین دمای تابشی (Tmrt)  نشان از همبستگی

ها با دمای تابشی دارد. همچنین  قوی بین این شاخص

ها، مقارن  بیشترین شدت افزایش یا کاهش مقادیر شاخص

هانه دو فصل بهار  ها بوده و تغییرات ما فصل های انتقالی با ماه

هانه دو فصل تابستان و  و پاییز بسیار شدیدتر از تغییرات ما

ها  زمستان است. در صورتی که بیشترین پراکندگی شاخص

های  آنها در ماه های زمستان و کمترین پراکندگی  در ماه

تابستان اتفاق میفتد. به این عنوان که پراکنش مقادیر 

های آسایش گرمایی در فصل تابستان از توزیع  صشاخ

تری نسبت به فصل زمستان برخوردارند و دامنه  نرمال

ها  های فصل تابستان نسبت به سایر فصل تغییرات آنها در ماه

کمتر است. به طوری که به ازای هر واحد تغییر در میانگین 

کند،  درصد تغییر پیدا می 6/2، پراکندگی آن PMVشاخص

در حالی که این فرایند در فصل زمستان به ازای هر واحد 

 رسد. این گرایش در درصد می 17تغییر در میانگین به 

ها، منسوب به تغییرپذیری بیشتر وضعیت هوای  شاخص

 زمستانه نسبت به هوا تابستان است. البته این موضوع به این
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های گرمایی در طی فصل  عنوان نیست که تغییرات شاخص

از روند معناداری برخوردارند زیرا امکان دارد چنین زمستان 

ها مستقل از زمان بوده و از یک فرایند  پراکنشی در داده

تصادفی برخوردار باشد و یا اینکه ضریب تغییرات کمتر 

ها در فصل تابستان نشانی از عدم تغییر معنادار سری  شاخص

د که آیا زمانی آن باشد. در این راستا، برای پیگیری این فراین

های متمادی، مقادیر آسایش یا احساس راحتی و  در طی سال

اند، روند  آرامش در شهرستان پلدختر متحمل تغییر شده

ها با استفاده از آزمون ناپارامتری من ـ  تغییرات این شاخص

آزمون شد. نتیجه حاصل از  ITAکندال و سنس استیمیتور و 

ارائه شده  7و شکل  3کاربرد این دو آزمون در جدول 

های حاصل از کاربرد دو آزمون من ـ  براساس آمارهاست. 

در تمامی  PETکندال و سنس استیمیتور، تغییرات شاخص 

های سال از روند افزایشی برخوردار بوده ولی این روند  ماه

های گرم سال که مقارن با شدیدترین فشارهای  تنها در ماه

واقع  ادار است. بهدرصد اطمینان معن 95اند در سطح  گرمایی

 کند. ها صدق می این نتیجه تنها در مورد میانگین شاخص

 دخترهانه شهرستان پل هاي گرمايي در مقياس ما شده شاخص . مقادير محاسبه2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1400، منبع: نگارندگان
 ، من ـ کندال و سنس استيميتور ITAهاي روند تغييرات:  .  نتايج حاصل از آزمون3جدول 

 Z Q ماه Z Q ماه

 167/0*   3*  ژوئیه 088/0 19/1 ژانویه

 122/0*  41/2*  اوت 043/0 63/0 فوریه

 175/0*  69/2*  سپتامبر 61/0 98/0 مارس

 036/0 49/0 اکتبر 088/0 1 آوریل

 107/0 68/1 نوامبر 133/0 05/1 مه

 083/0 36/1 دسامبر 133/0*  27/2*  ژوئن

Z ،آماره من ـ کندال :Q،1400، منبع: نگارندگان، درصد اطمينان 95: معناداري در سطح اعتماد *: شيب ميانه سنس استيميتور 

 شاخص             

 ماه
PMV PET (°C) SET (°C) Tmrt (°C) 

 7/25 2/7 1/8 -8/2 ژانویه

 3/27 9 9/9 -4/2 فوریه

 5/38 5/15 4/16 -1 مارس

 3/45 6/20 8/22 3/0 آوریل

 5/51 6/26 5/32 2 می

 7/59 8/32 3/42 6/3 ژوئن

 9/61 4/35 2/46 3/4 ژوئیه

 4/61 1/35 8/45 2/4 اوت

 7/55 6/30 7/38 3 پتامبرس

 5/44 1/23 4/27 1/1 اکتبر

 33 4/14 8/15 -1/1 نوامبر

 1/26 2/9 9/9 -4/2 دسامبر
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ارزیابی روند تغییرات متغیرهای دخیل در آسایش 

در تمامی دهد که روند تغییرات سرعت باد  گرمایی نشان می

های سال کاهشی است، در صورتی که تغییرات دمای  ماه

های سال به جزء اکتبر، روند افزایشی را  هوا در تمامی ماه

دهد. در این خصوص شدیدترین شیب افزایش  نشان می

دمای هوا مربوط به ژوئیه و سپتامبر بوده که مقارن با 

با  های گرمایی است. بنابراین شدیدترین افزایش در شاخص

توجه به رابطه معکوس سرعت باد و رابطه مستقیم دمای هوا 

شود که روند  با آسایش گرمایی در مدل ریمن آشکار می

کاهشی باد همراه با روند افزایشی دما، به طور تجمعی 

اند. بنابراین از  موجب افزایش شاخص آسایش گرمایی شده

یک سو کاهش سرعت باد و از سوی دیگر افزایش دمای 

اند که فشارهای گرمایی تابستان افزایش یابند  باعث شده هوا

 و فشارهای سرمایی زمستان کاهش پیدا کنند. 

یشی و در اافز ،های پاییز روند تغییرات نم نسبی در ماه

های  شیب تغییرات نم نسبی در ماهو کاهشی بوده ، ها سایر ماه

به زمستان بسیار شدیدتر از تابستان است. بنابراین با توجه 

یعنی  ریمنتأثیر مستقیم نم نسبی بر آسایش گرمایی در مدل 

شود،  ش شاخص گرمایی میایافز منتهی به افزایش نم نسبی

بدیهی است که رخداد روند کاهشی آن در فصل زمستان 

باعث تعدیل تأثیر دما و باد شده است. در نتیجه، روند 

کاهشی شدید نم نسبی باعث کاهش تأثیر دما و سرعت باد 

در تعدیل فشارهای سرمایی شده است. در صورتی که در 

فصل تابستان، روند کاهشی سری زمانی نم نسبی از شیب 

اثر کمتری برخوردار بوده و متعاقباً شدت تأثیر آن در مقابل 

های  یش شدید شاخصادما و سرعت باد که موجب افز

 نسبت به زمستان کاهش یافته است. اند، گرمایی شده

دهد که در  نشان می ITAاز روش نتایج حاصل 

های نوامبر، دسامبر، ژانویه و فوریه با وجود آنکه روند  ماه

صورت افزایشی است اما  به PETکلی تغییرات شاخص 

شیب روند این شاخص در ماه نوامبر صعودی بوده در 

ها، کاهنده  صورتی که شدت روند افزایشی آن در سایر ماه

های دسامبر و ژانویه مبتنی بر  است. بنابراین از آنجاکه ماه

شرایط اقلیمی سرد و خنک هستند، بدین ترتیب نمای 

کند که روند افزایش  مشخص می ITAگرافیکی روش 

شرایط اقلیمی سرد در دو ماه یادشده بسیار شدیدتر از 

 شرایط اقلیمی خنک است. 

های مارس و آوریل، روند  در ماه PETشاخص 

 PET. این گرایش در شاخص دهد نایکنواختی را نشان می

موجب شده تا شرایط اقلیمی مطلوب و اندکی خنک در 

های آوریل و مارس، پایدار بمانند. به عبارتی، از یک سو  ماه

اند و از  مقادیر زیرین دامنه این شرایط اقلیمی افزایش داشته

سویی دیگر، مقادیر باالی دامنه این شرایط اقلیمی کاهش 

رایشی منجر به گرایش بیشتر آوریل و اند که چنین آ یافته

 مارس به سمت شرایط مطلوب و اندکی خنک شده است.

طی  PETروند افزایشی و کامالً مشخصی در شاخص 

های ژوئن، ژوئیه، آگوست و سپتامبر وجود دارد. به  ماه

دهد که اگرچه  طورکلی نتایج حاصل از این آزمون نشان می

اند، اما  نسبتاً پایدار بوده شرایط اقلیمی اوایل بهار و پاییز

ویژه تابستان، شرایط بسیار ناپایداریی به  های زمستان و به ماه

دهد. چنین  را نشان می PETصورت افزایش در مقادیر 

های  شدن شرایط اقلیمی ماه فرایندی حاکی از خشن و سخت

مبتنی بر شرایط اقلیمی داغ و بسیار  از سال دارد که عمدتاً

 داغ هستند.
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 1400، منبع: نگارندگان، PETبرپايه شاخص   براي کل سطوح تنش فيزيولوژيکي ITA.  نماي گرافيکي مدل 5شکل 
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 1400، منبع: نگارندگان، PETبراي سطوح تنش فيزيولوژيکي ماهانه برپايه شاخص  ITA( نماي گرافيکي مدل 6شکل )

 گیری . بحث و نتیجه4
ری در این مطالعه به منظور شناسایی زمان مطلوب گردشگ

شهر پلدختر در مقیاس روزانه و ماهانه از مدل ریمن استفاده 

شد. نتایج حاصل از اجرای مدل ریمن و محاسبه 

نشان داد  PMVو  PET  ،SETاقلیمی های زیست شاخص

که در مقیاس روزانه، تنها در ماه آوریل و اکتبر و در مقیاس 

ماهانه تنها در ماه آوریل، شرایط بدون تنش گرمایی برای 

های مارس، نوامبر و اکتبر نیز  شود و در ماه انسان حاصل می

آید.  کم و بیش، شرایط مطلوب اقلیم گردشگری پدید می

همچنین از ژوئن تا سپتامبر، تنش گرمایی بسیار شدیدی 

گیرد. تحت این شرایط، وضع بسیار نامطلوب و  شکل می

شود.  غیرقابل تحملی از لحاظ اقلیمی در پلدختر ایجاد می

واقع این شرایط برای مناطقی که از اقلیم گرم و نیمه  به

خشک ـ خشک برخوردارند، مرسوم است. در این خصوص 

ختر نیز مطابق با سیستم اقلیمی کوپن ـ گیگز در  اقلیم پل

طبقه گرم و نیمه خشک جای دارد و دوره گرم و خشک 

این شهرستان از میانه بهار شروع شده و تا میانه پاییز ادامه 

دارد. حتی در فصل سرد سال نیز دماهای زیر صفر درجه را 

کند به طوری که در این مطالعه،  به ندرت تجربه می

های سرمایی شدید از کمترین فراوانی رخداد روزانه  تنش

های  کدام از ماه برخوردار بوده و در مقیاس ماهانه، در هیچ

شدن  واقع به سبب ارتفاع کم و واقع سال مشاهده نشدند. به

این شهرستان در نیمه جنوبی کشور، اغلب در فصل تابستان 

تحت تأثیر امواج گرمایی شدید و هوای خشک قرار دارد. 

هایی که در مورد اقلیم گردشگری سایر نواحی گرم  مطالعه

شده نیز فصل تابستان را از لحاظ  و نیمه خشک کشور انجام

وریل و اند و به آ اقلیم گردشگری بسیار نامطلوب دانسته

اند.  های مطلوب گردشگری اشاره داشته اکتبر به عنوان ماه

( نیز آوریل و اکتبر را از لحاظ 14: 1393باعقید و همکاران )

اقلیم گردشگری برای اصفهان که دارای اقلیمی گرم و نیمه 

زاده و احمدآبادی  اند. فرج خشک است، مطلوب دانسته

های  کشور، ماه( بامطالعه اقلیم گردشگری کل 12: 1389)

تابستان را از لحاظ اقلیم گردشگری برای بیشتر مناطق کشور 

( و 16:  1390نامطلوب تشخیص دادند. هجرتی و همکاران )

های در مورد  ( به چنین یافته13: 1390اسماعیلی و همکاران )

 اند. مشهد، سبزوار، گناباد و اصفهان نیز دسته یافته

اخت و نایکنواخت و برای شناسایی روند تغییرات یکنو

های فیزیولوژیکی  همچنین آگاهی از تغییرات سطوح تنش

کند از آزمون های  که انسان در شهرستان پلدختر تجربه می

ناپارمتری من ـ کندال و سنس استیمیتور و مدل گرافیکی 

ITA  استفاده شد. نتایج حاصل از دو آزمون من ـ کندال و

های زیست  یشی شاخصسنس استیمیتور، داللت بر روند افزا

های سال دارد. بنابراین از یک سو،  اقلیمی در تمامی ماه

های  های گرمای، بسیار تشدید و از سوی دیگر، تنش تنش
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اند. به همین دلیل با چنین روندی، در  سرمایی تعدیل شده

های مطلوب اقلیم گردشگری  آینده جابه جایی در ماه

به شیب بسیار تند رسد. همچنین باتوجه  محتمل به نظر می

های اقلیمی در فصل تابستان، وضعیت این شهرستان  شاخص

تر خواهد شد. دراین  تحمل و بغرنج در طی تابستان غیر قابل

راستا ارزیابی روند تغیرات متغیرهای موثر در آسایس اقلیمی 

نشان از روند معنادار افزایشی دمای هوا و روند کاهشی 

( نیز با 15:  1396ران )سرعت باد دارد. کریمی و همکا

های  تشخیص روند افزایشی دما نتیجه گرفتند که تنش

های سرمایی سواحل جنوبی کشور به ترتیب  گرمایی و تنش

و همکاران  افزایش و کاهش پیدا خواهند کرد. سیمپسون

(، نیز نتیجه 12: 2006( و بریتال و همکاران )14: 2008)

اقلیم، اثر منفی بر اند که گرمایش جهانی و تغییر  گرفته

گردشگری بیشتر نواحی جهان خواهد گذاشت. هاریسون و 

( و 8: 2009(، آمولونگ و همکاران )16: 1999همکاران )

( نیز با استناد به روندهای افزایشی  9: 2017چن و همکاران )

 اند.  داد گرمایش جهانی به چنین نتایجی رسیده دما و رخ

نشان داد که اگرچه روند  ITAاز سویی نتایج حاصل از مدل 

های سال مانند انچه که  کلی اقلیم گردشگری در بیشتر ماه

دو ازمون من کندال و سنس نشان دادند  افزایشی است، اما 

ها وجود دارد که به صورت  روندهای داخلی در این ماه

تجلی پیدا  ITAتغییر در شدت روند سری زمانی در مدل 

های  اد که اگرچه برپایه آمارهمی کند. همچنین نتایج  نشان د

در ماه  PETآزمون من ـ کندال و سنن استیمیتور، شاخص 

مطلوب اقلیم گردشگری )آوریل و مارس( روند کلی 

نشان از  ITAافزایشی داشته است، اما نمایه گرافیکی مدل 

وجود روند نایکنواخت در سری زمانی شاخص یادشده 

 PETینی دامنه شاخص داشت، به ترتیبی که مرز باالیی و پای

اند. بنابراین، چنین  به ترتیب روند کاهشی و افزایشی داشته

، نه تنها نشان از جابه جا نشدن PETگرایشی در سری زمانی 

شرایط مطلوب اقلیم آوریل و مارس دارد، بلکه کاهش 

تغییرپذیری ساالنه آسایش اقلیمی شهر پلدختر در آوریل و 

 دهد. مارس را نیز نوید می

 فهرست منابع
، "ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی بندر چابهار در جهت توسعه گردشگری". 1389اسماعیلی رضا؛ صابر حقیقت اکرم؛ ملبوسی شراره. 

 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.المللی جغرافیدانان جهان اسالم چهارمین کنگره بین

مقایسه عملکرد مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب بررسی و ". 1393باعقیده محمد؛ عسگری الهه؛ شجاع فائزه و جمال آبادی جواد. 

 .135-144(، صص 36)12، جغرافیا و توسعه، "گردشگری مطالعه موردی: شهر اصفهان

رود با استفاده از  ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانه زاینده". 1396پناه، حجت و اسماعیلی، آرزو .  ، حمید؛ یزدانبرقی

 .81-96(، صص 3)28، ریزی محیطی و برنامه جغرافیا، "CTISشاخص 

، اصفهان: "های گردشگری و جهانگردی سمینار اصفهان و جاذبه، "اثرات اقتصادی و فرهنگی توریسم". 1374پدریان مرتضی. 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان.

 (PET)دمای معادل فیزیولوژیک  های شاخص از هاستفاد با تبریز در گردش مناسب برای زمانی تقویم تعیین". 1386 حسن. ذوالفقاری

 .129-141(: 62)39 ،جغرافیایی های پژوهش، "(PMV)شده  بینی پیش نظرسنجی متوسط و

فصلنامه فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد ، "های اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس تحلیلی بر پتانسیل". 1391ذوالفقاری حسن. 

 .19-37(: 37)2، اهر

 . 238تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.  ،"جغرافیا و صنعت توریسم )رشته جغرافیا(". 1392علی رضا.  رضوانی

https://www.civilica.com/Papers-ICIWG04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
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 "(TCI)بندی اقلیم گردشگری ایران بااستفاده از شاخص گردشگری   ارزیابی و پهنه". 1389زاده منوچهر؛ احمدآبادی علی.  فرج

 .31-42(: 71، )های جغرافیای طبیعی پژوهش

 .77-108(: 1)8، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، "بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران". 1372محمدرضا .کاویانی 

تأثیرات بالقوه تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایه طرح ". 1396پور حمید و خسروی محمود.  کریمی زهرا؛ نظری

 .21-34(: 1)65، ریزی محیطی برنامه نشریه جغرافیا و، "اطالعات اقلیمی گردشگری

پژوهش و  ،"SWOT مدل از استفاده با کردستان استان گردشگری توسعه بر موثر عوامل تحلیل". 1389موحد علی؛ کهزادی ساالر. 

 .85-102(: 2)1، ریزی شهری برنامه

توسعه  جهت مناسب راهبردهای ش،آسای اقلیم های توانمندی ".1390اکرم.  حقیقت رضا و صابر اسماعیلی حسن؛ محمد هجرتی

 .1-10(: 1)4، انسانی جغرافیای در نو های نگرش فصلنامه ،"رضوی موردی: خراسان مطالعه گردشگری،
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Abstract 

Climate is one of the most important factors in the development and restriction of the tourism 

industry, with any change or fluctuation leading to a change in the tourism industry. In this study, 

RayMan model and PMV and PET bio-climate were used to identify the tourism calendar in 

Poldokhtar, which has unique historical and natural attractions. Also, using nonparametric tests Man-

Kendall and Sen’s Estimator and ITA model the uniform and Non-uniform trend of tourism climate 

change in this city was evaluated. The results of the RayMan model show that the favorable 

conditions of the tourism climate are only available in April and October, thus human does not need 

to change the ambient temperature conditions in this month and is satisfied with the ambient 

temperature. Also in November and March there are more or less favorable conditions for tourism in 

spite of very low heat and cold stresses. No severe cold stress was observed in any of the months. In 

case of extreme heat stress, corresponding to PMV index exceeding 3.5 and PET index exceeding 41 

degrees Celsius from June to September, unbearable conditions will occur in Poldokhtar tourism 

climate. Evaluation of trends in meteorological and tourism climate changes indicates that 

temperature and bio-climate indices have increased, on the one hand, the thermal stresses of 

Poldokhtar have increased and on the one hand, the amount of cold stress has decreased. On other 

hand, results of ITA model show, which Non-uniform is changes of PET in April and March. Also, 

in more month is different internal the intensity of slope. 

Keywords: Tourism climate calendar, Testing trend, Bio-Climate, Poldokhtar. 
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