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   چکیده

به عنوان پدیده  . در واقع اقلیمیکی از عوامل مؤثر که باید در بحث گردشگري به آن توجه کرد شرایط اقلیمی می باشد

اي جغرافیایی، رابطه اي تنگاتنگ و انکارناپذیر با گردشگري دارد. به طوري که بسیاري از مقاصد مطرح گردشگري جهان، 

پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط اقلیم آسایش شهر  موفقیت خود را مرهون برخورداري از اقلیمی مطلوب هستند.

، PMVصورت پذیرفته است. در این راستا از شاخص هاي  2017و آگوست سال  اصفهان طی ماه هاي مه، ژوئن، ژوالي

PET  وUTCI  استفاده شد. با توجه به این که در این پژوهش شرایط لحظه اي اقلیم آسایش مورد بررسی قرار می

راد مختلف در سطح پرسشنامه مبنی بر ارزیابی شرایط اقلیمی در ساعات روز از اف 700گیرد؛ لذا ابتدا اقدام به تکمیل 

 Accu Weatherشهر شد. سپس داده هاي دما، رطوبت نسبی، باد، فشار، ابرناکی در همان ساعات همزمان از سایت 

 Rayدر ادامه با وارد کردن داده هاي دریافت شده و همچنین پرسشنامه هاي تکمیل شده در نرم افزاردریافت گردید. 

Man  ساعات مختلف روز به دست آمد. نتایج حاصل نشان داد که در ماه مه نتایج شرایط اقلیم آسایش شهر اصفهان در

  PETو PMV و در ماه ژوئن نتایج هر سه شاخص به خصوص شاخص هاي PETو PMV حاصل از شاخص هاي

کمی با  UTCIنتایج یکسانی را نشان داد و شاخص  PETو PMVشبیه یکدیگر می باشند. در ماه ژوالي شاخص هاي 

در بعضی روزها با  UTCIمشابه یکدیگر و شاخص   PETو PMVاوت می باشد. طی ماه آگوست شاخص هاي آنها متف

در ماه مه و طبق شاخص  UTCIطبق شاخص  آنها متفاوت می باشد. مقایسه تطبیقی هر سه شاخص نیز نشان داد که 

PET .در ماه هاي ژوئن، ژوالي و آگوست شرایط آسایش در اصفهان بیشتر می باشد  

  

  ، گردشگري UTCIاصفهان، اقلیم آسایش، شاخص  کلیدي: هاي واژه

  

  مقدمه - 1

مواقع براي انتخاب مقصد مالحظات  اکثر گردشگران براي سفر، شرایط اقلیمی مقصد می باشد و یکی از اطالعات مورد نیاز

اقلیمی را موردتوجه قرارمی دهند. امروزه صنعت توریسم فراتر از یک صنعت به مثابه یک پدیده پویاي جهانی و اجتماعی 

داراي پیچیدگی هاي خاص خویش است . پدیده اي که بامکانیسمی درهم تنیده و پنهان در زمان ها و مکان هاي مختلف 

به خود می گیرد و به همین خاطر تاثیرات کامال متفاوتی را بر جوامع انسانی برجاي می نهد. از اینروست که  اشکال گوناگونی

شناخت بهترین شاخص آسایش و بهترین زمان منطقه براي گردشگري و تحلیل علمی این پدیده می تواند چهارچوب هاي 
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ین شناخت و تحلیل زمانی افزونتز می شود که این مقوله در مطمئنی براي برنامه ریزي صنعت توریسم فراهم آورد. اهمیت ا

ارتباط با عناصراقلیمی بررسی شود. اقلیم منبعی است که بوسیله توریسم مورد استفاده قرارمی گیرد، به این طریق اقلیم می 

ترین مشکل انتخاب تواند بعنوان یک ثروت براي توریسم مطرح باشد. اما در این زمینه مشکالت زیادي وجود دارد اصلی 

معیارهاي هواشناسی و اقلیم شناسی می باشد  که بتوان در این معیارها به تعریف درستی از دوره هاي زمانی مناسب جهت 

برنامه ریزي براي افزایش گردشگري درمنطقه پرداخت . از قرنها پیش تحقیقات بسیاري در زمینه آسایش آب وهوایی محل 

تغییر اقلیم و توریسم بین المللی : یک مطالعه شبیه "همیلتون و همکاران در مقاله اي با عنوان . سکونت انسان انجام شده است

به این نتیجه رسیدند که در متوسط زمان طوالنی، توریسم رشد داشته و تغییر در تغییر اقلیم کمتر از تغییرات  "سازي شده

تعیین کنندگان سازگاري تغییر اقلیم در توریسم "ه اي با عنوان هوفمان و همکاران در مفال .]1[جمعیت و ورودي ها بوده است

به این نتیجه رسیدند که نفوذ پرمعنی از آسیب پذیري تحت تأثیر اثرات تغییر اقلیم وجود  "زمستانی : در تحلیل هاي اقتصادي

ب و هوا در صنعت توریسم زمستانی تعیین کنندگان از نحوه استفاده مشتقات آ"بانک و ویستر در مقاله اي با عنوان  .]2[ندارد

متصدي تله اسکی نشان دادند که اکثریت متصدیان از خطرات آب و هوا آگاهند و آب و هواي ظاهر  61با مصاحبه با  "استرالیا

مطالعه  کنگ هنگرا بر تغییرات فصلی گردشگري در  وهوا آبیر تغییر تأثزانگ و کلندران . ]3[ شده معتبر را گزارش می دهند

و به این نتیجه  استان اصفهان پرداختندTCIدر پهنه بندي شاخصGISدر مقاله اي به بررسی کاربرد  . گندمکار]4[ردندک

اسماعیلی و  .]5[اردیبهشت و فروردین بهترین ماه ها جهت حضور گردشگر در استان می باشد رسیدند که ماه هاي مهر،

گردشگري ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که دوره آسایش در به بررسی اقلیم آسایشی چند شهر اصلی  همکاران

 شهرهاي مشهد ، اصفهان ، رشت وکیش بسیار کوتاه بودهو به صورت دوره ي مجزا در ابتداي فصل بهارو پاییز واقع شده است

یجان شرقی با استفاده از سلیقه و همکاران در پژوهشی با عنوان تعیین شاخص آسایش اقلیم گردشگري در استان آذربا. ]6[

و سپتامبر بهترین شرایط را براي حضور گردشگران در  اوتي ژوئن، ژوئیه، ها ماهاند که  یدهرسبه این نتیجه  TCIشاخص 

بررسی  TCIرا با شاخص  تعیین اقلیم آسایش گردشگري سراب گیان نهاوند جعفري و همکاران .]7[کند یماستان فراهم 

ي شهریور و خرداد، اقلیم آسایش منطقه داراي شرایط ایده آل و مناسب براي حضور ها ماهکه  نمودند نتایج نشان داد

 TCI. سلمانی مقدم و جعفري ارزیابی اقلیم آسایش گردشگري استان زنجان را با استفاده از شاخص ]8[باشد یمگردشگران 

، سپتامبر و اکتبر با شرایط عالی و ایده آل براي حضور گردشگران در اوتي می، ژوئن، ها ماهبررسی نمودند نتایج نشان داد که 

حجازي  .]9[یستني نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه، مارس و آوریل شرایط مناسب براي گردشگران ها ماهباشد و در  یماستان 

ن ماه مه ایران بیشترین آسایش را از آزاده و کربالیی آسایش حرارتی ایران را بررسی و دریافتند که در ماه سپتامبر و پس از 

. خراسانی و همکاران شرایط اقلیم آسایش جزیره قشم را بررسی و دریافتند در ماه هاي گرم سال ]10[نظر اقلیمی دارد 

 9شب و در ماه هاي سرد سال ساعت هاي  21عصر و  18صبح،  6 مناسب ترین ساعت ها براي فعالیت هاي طبیعت گردي

پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط اقلیم آسایش اصفهان با استفاده از شاخص  .]11[عصر می باشد  125 ظهر و 12صبح، 

   و مقایسه این شاخص ها صورت پذیرفته  است. UTCIو  PMV ،PETهاي 

  

  روش تحقیق - 2

دقیقه عرض  30درجه و  34دقیقه تا  45درجه و  30کیلومترمربع بین  107000استان اصفهان با  مساحتی حدود 

دقیقه طول شرقی قرار دارد این استان در بخش مرکزي فالت ایران قرار  30درجه و  55دقیقه تا  36درجه و  49شمالی و 

گرفته و از شمال به استان مرکزي و استان سمنان، از جنوب به استان فارس، از شرق به استآنهاي یزد و خراسان و از مغرب به 

شهر اصفهان یکی از شهرهاي استان . )1(شکل  شود ل وبختیاري، کهکیلویه وبویراحمد محدود میاستآنهاي لرستان و چهارمحا

ثانیه  30دقیقه و  38درجه و  32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  40دقیقه و 39درجه و  51اصفهان در طول جغرافیایی 

، 1392دي شهرداري اصفهان از تابستان سال طبق منطقه بنمی باشد. شمالی بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران 

  ).2منطقه تقسیم شده است (شکل  15شهر به 
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  موقعیت جغرافیایی شهرستان هاي استان اصفهان - 1شکل 

 

 
  گانه شهر اصفهان 15موقعیت جغرافیایی مناطق   - 2شکل 

  

در ماه  UTCIو  PMV ،PETبا استفاده از شاخص هاي در این پژوهش وضعیت لحظه اي اقلیم آسایش شهر اصفهان 

مورد بررسی قرار گرفت. سپس بین شاخص هاي نامبرده مقایسه تطبیقی صورت  2017هاي مه، ژوئن، ژوالي و آگوست سال 

جهت این امر داده هاي دما، رطوبت نسبی، باد و  پذیرفت و بهترین شاخص بیانگر شرایط اقلیم آسایش اصفهان بدست آمد.

با استفاده از  همزمان در آن ساعات نیز به صورت لحظه اي اخذ شد.  Accu Weatherفشار طی ساعات مختلف روز از سایت 

 بررسیوضعیت اقلیمی و شرایط آسایش آنها در همان لحظه  به افراد سطح شهر نسبتنفر از  700پرسشنامه تهیه شده نظر 
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شرایط اقلیم  Ray Manنیز پرسشنامه هاي تهیه شده در نرم افزار  لحظه وشد. سپس با وارد کردن مقادیر اقلیمی همان 

  شهر اصفهان سنجیده شد.آسایش 

  

  PETشاخص 1 - 2-1

شده است. در تعریف این  ي بدن انسان مشتقژیک است که از معادله بیالن انرژفیزیولو -هاي معروف دما  روش هاياز 

) به طور میانگین در clo( 9/0وات و  80روش براي نرخ سوخت و ساز با کار سبک و میزان نارسانایی لباس به ترتیب اعداد 

در درجات  PET) مقادیرآستانه روش 2( جدول در و مختلف پوشاك نارسانایی ارزش) 1نظر گرفته شده است. در جدول (

  :]12[ ایه شده استمختلف حساسیت انسان ار

  ارزش نارسایی پوشاك مختلف - 1جدول 

  ارزش نارسانایی به کلو  پوشاك مختلف  ردیف

  0  برهنه  1

  1/0  شلوار کوتاه  2

  35/0  لباس زیر نازك پنبه اي و آستین کوتاه، شلوار بلند نازك و جوراب پنبه اي   3

جوراب پنبه اي، لباس زیر نازك پنبه اي و آستین کوتاه، شلوار بلند نازك و   4

  پیراهن آستین کوتاه یقه باز

5/0  

  1  شلوار سبک، جلیقه، پیراهن آستین بلند و کت  5

  5/1  شلوار سبک، جلیقه، پیراهن آستین بلند و کت، پالتوي پنبه اي  6

  5/3  لباس مخصوص مناطق قطبی  7

                 

  PETمقادیر آستانه روش  - 2جدول 

  PET  حساسیت حرارتی  درجه تنش فیزیولوژیک

  >4  خیلی سرد  تنش سرماي بسیار شدید

  4  سرد  تنش سرماي شدید

  8  خنک  تنش سرماي متوسط

  13  کمی خنک  تنش سرماي اندك

  18  راحت  بدون تنش سرما

  23  کمی گرم  تنش گرماي اندك

  29  گرم  تنش گرماي متوسط

  35  خیلی گرم  تنش گرماي شدید

  41  داغ  تنش گرماي بسیار شدید

  

براي افراد استفاده می شود که از طریق روابط  MEMI  از مدل بیالن انرژي یا همان PET  در این مطالعه براي محاسبه

  :]12[زیر بدست می آید 

) نرخ جریان خون 1رابطه (  p sr lr sw fS H C R E E E E E         

) نرخ تعرق 2رابطه (  ( )( ) ( )( )6 / 3 75 36 / 6 / 1 0 / 5 34
b c SK
Q T t= + - + -  

) تولید حرارت 3رابطه (  ( )( )5 28 / 4710 1 0 / 9 35 / 6 /W SK cS t t kg sm-= + -  

) جریان حرارت همرفتی 4رابطه (   ( )1H M h= -  
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) جریان حرارتی تابش 5رابطه (    sk cl a SKC A f T T   

) انتشار بخارآب 6رابطه (  ( )4 4
sk cl cff r skR A  f  f  t   – Tes=  

) اتالف حرارت پنهانی به وسیله تعرق 7رابطه (  ( )D a vskE mr  P   – P=  

) اتالف حرارت به وسیله تبخیر 8رابطه (  ( )sr tm p a r E   r   C   T T  = -  

) براي زن9( رابطه  
sr w  E S r=  

) حرارت افزوده یا تلف شده ازطریق 10رابطه (

 خوردن  

( )sw sk a  vskE  A  r hc  0 / 622  /   P -P=  

پوست) حرارت منتقل شده از مرکز به 11رابطه (  ( )Ef  mf cf  T f T c= -  

) حرارت منتقل شده از پوست به محیط12رابطه(   ( )b b sk c
Qb   P  C    T  T  = -  

  در این روابط: 

M  : نرخ سوخت و ساز(وات بر متر مربع(       :کارایی مکانیکی        Ta :دماي هوا به درجه سانتی گراد  

Fcff* fcl  : مساحت بدون پوششنسبت مساحت شخص پوشیده به      Tr  : دماي تابش متوسط به درجه سانتی گراد  

TcI  :دماي سطح لباس به درجه سانتی گراد                    Cp , Cf , Cb  :گرماي ویژه هوا، غذا و خون به ترتیب  

mf : معادل غذا در واحد وات      bp چگالی خون :             r : حرارت نهانی تبخیر  

ε  :قابلیت انتشار پوست     S  :هسته حرارت خالص ذخیره شده در  Ask  :سطح پوست بر حسب متر مربع  

Tsk  :  دماي پوستPa  :     فشار بخار جزیی به پاسکال             Pvr  :پوست فشار بخار اشباع در دماي  

hc : ضریب انتقال حرارت همرفتی W/k                         rtm : جرم هواي تعریقی در هر ثانیه  

δ  ضریب ثابت استفان بولتزمن :                         IcI : مقاومت لباس در برابر انتقال حرارت  

Cb : حرارت ویژه خون  

تهیه داده هاي هواشناسی مثل دما و رطوبت هوا و سرعت باد به سادگی امکان پذیر PET  براي محاسبه شاخص حرارتی

به سادگی امکان پذیر   Tmrt یا همان "متوسط دماي تابشی محیط  "محاسبه و به دست آوردن برخی پارامترها مثل است ولی 

نمی باشد. از آنجا که پارامتر مزبور بیشترین تاثیر را در محاسبه شاخص فوق دارد از این رو براي محاسبه این پارامتر از نرم 

که توسط آندریاس ماتزاراکیس  Ray Man محاسبات افزایش یابد. مدل کمک گرفته شد تا ضریب دقت  Ray Manافزار

براي محاسبه شارهاي تابشی به ویژه در بین ساختمان هاي شهري طراحی شده است. یکی از روش هاي مناسب براي محاسبه 

  متوسط دماي تابشی محیط و در نهایت براي محاسبه PET نکه داده هاي با توجه به ای .مورد استفاده قرار می گیرد

فیزیولوژیک، پوشش و نوع فعالیت بسیار متفاوت و متغییر هستند، بنابراین طبق توصیه مدل می توان مواردي را به صورت 

میانگین یا حالت استاندارد در نظر گرفت. به طور مثال در مرد قد، وزن و سن می توان میانگین متعارف این متغیرها را در 

وات را می توان براي یکی از جنس  80کلو و فعالیت متوسطی مثل رانندگی با  9/0د پوشش رقم جامعه لحاظ نمود. در مور

هاي مرد یا زن در نظر گرفت. گفتنی است که تفاوت بسیار ناچیزي در این زمینه بین زن و مرد وجود دارد که در بسیاري از 

  موارد قابل چشم پوشی است. 

  

  PMVشاخص  -2-2

 شود استخراج می) 3(شود و سپس مقادیر عددي از جدول  انجام می زیرهاي  محاسبات از رابطه PMV در رابطه با شاخص

]١٢[: 

  )13(رابطه
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 ) 14(رابطه
  

 )15(  رابطه
  

 ) 16(رابطه 
  

 ) 17(رابطه
  

 )18(رابطه
  

 در این روابط:

Crec : تبادل همرفتی تعرق)W/M2(              Erec:  تبخیري تعرق تبادل حرارتی)W/M2(  

Ec :تبادل حرارتی تبخیري در سطح پوست موقعی که در حالت حرارت خنثی قرار دارد)W/M2(  

Esw :تلفات حرارتی تبخیري تعرق)W/M2(  Icl : تابش لباش به طور متوسط براي تمام بدن) W/M2(  

M :نرخ سوخت و ساز بدن)W/M2(                    Tcl:  دماي سطح لباس)C(           TSK:  دماي متوسط پوست)C(  

W :نیروي مکانیکی مؤثر)W/M2(                         e :تبادل حرارتی تبخیري در سطح پوست)W/M2(                       

H: تلفات حرارت خشک به صورت همرفت، هدایت، تابش)W/M2(             

 Pa :رطوبت، فشار بخار جزیی هوا)hp(                          Ta :دماي هوا)C(  

  

  PMVمقادیرآستانه روش  - 3جدول 

  PMV  حساسیت حرارتی درجه تنش فیزیولوژیک

  -  خیلی سرد  تنش سرماي بسیار شدید

  -5/3  سرد  تنش سرماي شدید

 -5/2  خنک  تنش سرماي متوسط

 -5/1  کمی خنک  تنش سرماي اندك

  -5/0  راحت  بدون تنش سرما

 5/0  کمی گرم  گرماي اندكتنش 

  5/1  گرم  تنش گرماي متوسط

  5/2  خیلی گرم  تنش گرماي شدید

  5/3  داغ  تنش گرماي بسیار شدید

  

   UTCI )( جهانی حرارتی اقلیم شاخص - 2-3

زیست  المللی بین انجمن 1999 سال در .گیرد می قرار استفاده مورد زمانی، مقیاس هر در و اقلیم هر براي شاخص این

گروه  این هدف .داد تشکیل ) UTCI ( جهانی حرارتی اقلیم شاخص ابداع براي را اي ویژه تحقیقاتی گروه یک هواشناسی

 - وسیله به ها تالش این 2002 سال از .بود فیزیولوژیک دما مدل ترین پیشرفته اساس بر حرارتی ارزیابی روش یک استخراج

کارشناسان  از مرکب COST تحقیقاتی گروه .شد تقویت )فنی توسعه و علم در همکاريCOST1 Action 730 (گروه 

 کردند همکاري می باهم UTCI - شاخص ابداع براي که بود انسانی فیزیولوژیک دما مدل و هواشناسی شناسی، اقلیم برجسته

 از محیط معادل دماي عنوان به UTCI شاخص. ]13[ شد ابداع UTCI شاخص ، 2009 فوریه در گروه فعالیت اتمام با که

 داده از استفاده با فیزیولوژیکی پاسخ .است شده تعریف واقعی محیط به مرجع شخص پاسخ فیزیولوژیکی با مرجع محیط یک

 سیستم .شود می محاسبه است، شده لباس کامل مدل با که انسان حرارت تنظیم چندگرهی مدل اساس بر و هواشناسی هاي

 حرارتی تنظیم هاي واکنش مدل، فعال سیستم .است بافتی گره 199 و بدن عنصر 12 از متشکل گرهی چند مدل غیرفعال

 دست به هاي داده از استفاده با و ]14[آماري اساس رگرسیون بر سیستم این .کند می بینی پیش را مرکزي عصب سیستم

 فعالیت و داغ استرس و گرم معتدل، سرد، استرس شرایط موقت و ثابت حالت مربوط به فیزیولوژیکی هاي آزمایش انواع از آمده
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 مقاومت و متابولیک نرخ( هواشناسی غیر و هواشناسی هاي داده UTCI ورودي شاخص .است شده ابداع سنگین ورزش

  :است زیر شامل موارد مرجع شرایط تحت )لباس حرارتی

  ). متر 1/1 در ثانیه بر متر 3/0 حدود( متر 10 ارتفاع در ثانیه بر متر 5/0 باد سرعت

  .هوا دماي معادل تابشی دماي میانگین

 درصد 50/0 مرجع رطوبت درجه، 29 مساوي یا کمتر هوا دماي و هکتوپاسکال 20 باالي بخارآب فشار در

  .است شده تعیین

 2/3 حدود متابولیکی ثانیه) میزان بر متر 1/1ساعت( بر کیلومتر 4 سرعت با زدن قدم حال در شخص یک فعالیت براي

  :شود می نوشته )19( رابطه صورت به ذکرشده متغیرهاي به توجه با شاخص مقدار .است الزم متابولیک

  UTCI = f (Ta; Tmrt; va;vp)=Ta + Offset (Ta; Tmrt; va; vp)  )19رابطه (

 و آب بخار فشار ) VP ( باد، سرعت ( Va ) تابشی، دماي میانگین  (Tmrt ) هوا، دماي ( TA )شاخص ورودي پارامترهاي

این  .شود می محاسبه BioKlima و RayMan افزارهاي نرم با UTCI شاخص3). شکل( است نسبی رطوبت RH)( یا 

  است: محاسبه قابل نیز )20( رابطه اساس بر شاخص

  UTCI = 3.21 + 0.872 *t + 0.2459 *Mrt – 2.5078 *v – 0.0176 *RH  )20رابطه (

 باد سرعت ( V ) گراد، سانتی درجه به تابشی دماي میانگین ( Mrt ) گراد، سانتی درجه به هوا دماي ( T ) فوق معادله در

  .است درصد به نسبی رطوبت ) RH ( و متري 10 ارتفاع در ثانیه بر به متر

 
حرارتی -3شکل  اقلیم جهانی شاخص از حاصل خروجی و ورودي  

از نظر تنش هاي حرارتی طبقه بندي شده اند. این طبقه بندي ها در واقع براساس پاسخ  UTCIشاخص  مقادیر مختلف

هاي فیزیولوژیکی جاندار نسبت به شرایط محیطی واقعی انجام گرفته است به گونه اي که این پاسخ ها در شرایط مرجع و با 

را براساس معیارهاي اقلیمی و فیزیولوژیکی  ) طبق بندي این شاخص4کاهش بار گرمایی یا سرمایی ایجاد می شوند. جدول (

  . ]15[نشان می دهد

  

  UTCIآستانه هاي تنش حرارتی شاخص  -4جدول 

 UTCI شرایط تنش حرارتی

46باالتر از  تنش گرمایی شدید  

38تا  46 تنش گرماي بسیار زیاد  

32تا  38 تنش گرمایی زیاد  
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26تا  32 تنش گرمایی متوسط  

9تا  26 بدون تنش حرارتی  

0تا  9 تنش سرمایی اندك  

0تا  -13 تنش سرمایی متوسط  

  -13تا  -27 تنش سرمایی زیاد

-27تا  -40 تنش سرمایی بسیار زیاد  

-40پایین تر از  تنش سرمایی شدید  

  

  مبانی نظري -3

اقامت در آن مکان گردشگري عبارت است از حرکت موقت افراد به مکان هایی خارج از محل سکونت  و کارشان که طی 

صنعت . ]16[در آنجا امکانات رفاهی جهت برآوردنیازهاي آنان فراهم آماده است  ،کارهاي روزمره را تعطیل می کنند و

گردشگري به عنوان صنعتی فعال و در حال رشد و داراي ویژگیهاي منحصر بفرد بخش مهمی از فعالیت هاي اقتصادي و 

سازمان جهانی  براساس آمارهاي .درحال توسعه را به خود اختصاص داده استتولیدي کشورهاي توسعه یافته و 

میلیون فرصت شغلی تمام وقت، پاره وقت و فصلی  200گردشگري،صنعت گردشگري، به طور مستقیم و غیر مستقیم  بیش از 

فر گردشگر در سراسر دنیا از میلیارد ن 1بر  غبال 2012این سازمان در سال  2013بوجود آورده است.براساس گزارش سالیانه ،

 .کشوري به کشور دیگر سفر کرده اند که یک رکورد بی نظیر بر جاي گذاشته است

در جستجوي اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش  معموالًیزي گردشگري بسیار اهمیت دارد و گردشگران ر برنامهاقلیم از دیدگاه 

. بدین ترتیب دانش و آگاهی در ]17[سایش حرارتی و اقلیمی ندارد گونهاحساس ناراحتی و عدم آ یچههستند (که در آن فرد 

  و مفید باشد. باارزشتواند براي طراحان توریسم، بسیار  یهام آنخصوص شرایط اقلیمی و کاربرد 

تغییرات بارندگی، تابش خورشید و عوامل مختلف آب و هوایی  با قدرت هر چه بیشتر بر زندگی انسان حاکم بوده است. به 

طوري که انتخاب نوع لباس، مسکن و سبک زندگی و معیشت او به طور غیر قابل اجتنابی، پیرو اقلیم بوده است. امروزه که 

می کند، اثرات آب و هوا بر زندگی بشر نه تنها کم نشده، بلکه با توسعه آن تمدن بشري مراحل متعدد پیشرفت خود را طی 

اهمیت و ارزش بیشتري یافته است. از ارتباط انسان با آب و هوا به این نتیجه می رسیم که شیوه هاي مختلف زندگی انسان 

  .]١٨[تحت تاثیر کاربرد، درك و اطالعات او درباره ي آب و هوا است 

زیست اقلیم شناسی، علم مطالعه و ارزیابی تأثیر هوا و اقلیم بر روي موجودات زنده اعم از گیاهی، جانوري و انسانی است 

که بیوکلیماتولوژي یا اقلیم شناسی حیاتی نامیده می شود. با توجه به این گزارش منظور از شرایط آسایش مجموعه شرایطی 

درصد از افراد مناسب باشد، یا به عبارت دیگر انسان در آن شرایط احساس سرما و  80است که از نظر حرارتی حداقل براي 

احساس گرما نکند. حالت حنثی بودن حرارتی تعبیر دیگر آن است. در چنین شرایطی است که ارگانیسم انسانی می تواند 

اد انرژي شود. در شکل گیري شرایط بیالن حرارتی خود را به بهترین شکل موجود حفظ کند، بدون اینکه دچار کمبود یا ماز

آسایش انسان از دیدگاه اقلیمی چهار عنصر دما، رطوبت، یاد و تابش نقش عمده دارند. در بین این عناصر اقلیمی دما و رطوبت 

تأثیر بیشتري در سالمت و راحتی انسان دارند و به این دلیل بیشتر شاخص ها و مدل هاي سنجش آسایش انسان بر این دو 

  .]١٩[ر استوار شده است عنص

  

 بحث و یافته ها - 4

روز کمی  MPV 8) نشان می دهد که طبق شاخص 5بررسی شرایط اقلیم آسایش شهر اصفهان طی ماه مه در جدول (

 2ک، نروز کمی خ PET 3روز گرم وجود داشته است. طبق شاخص  4روز کمی گرم و  6روز آسایش،  8روز خنک،  2خنک، 



 

 

 

9

و نظر افراد  UTCIروز گرم در این ماه مشاهده شده است. با توجه به شاخص  8روز کمی گرم و  9روز آسایش،  8روز خنک، 

  روز گرم بوده است.  12روز همزاه با آسایش و  17در همان لحظه 

  ماه مهنتایج شاخص هاي مورد مطالعه در   -5جدول 

  وضعیت آسایش UTCI وضعیت آسایش PET وضعیت آسایش PMV  زمان

 آسایش 55/16 کمی خنک 93/15  کمی خنک -01/1 2017/5/1

 آسایش 73/14 کمی خنک 7/17 کمی خنک -78/0 2017/5/2

 آسایش 33/18 آسایش 55/18 کمی خنک -95/0 2017/5/3

 آسایش 24/19 آسایش 84/20 آسایش 02/0 2017/5/4

 آسایش 95/11 خنک 2/12 خنک -15/2 2017/5/5

 آسایش 65/17 آسایش 81/19 کمی خنک -61/0 2017/5/6

 آسایش 04/222 آسایش 68/19 کمی خنک -68/0 20177/5/7

 آسایش 43/16 خنک 81/14 خنک -53/1 2017/5/8

 آسایش 72/23 آسایش 7/22 آسایش -38/0 2017/5/9

 آسایش 62/23 کمی گرم 7/23 آسایش 32/0 2017/5/10

 آسایش 63/23 گرمکمی  06/24 آسایش 28/0 2017/5/11

 آسایش 97/21 کمی گرم 6/27 کمی گرم 67/0 2017/5/12

 آسایش 06/21 راحت 34/22 آسایش -26/0 2017/5/13

 گرم 66/27 کمی گرم 53/28 کمی گرم 17/1 2017/5/14

 گرم 82/27 گرم 57/29 گرم 58/1 2017/5/16

 گرم 53/29 گرم 13/31 گرم 8/1 2017/5/17

 آسایش 26/17 آسایش 03/18 کمی خنک -93/0 2017/5/18

 گرم 6/28 گرم 22/30 گرم 67/1 2017/5/19

 آسایش 73/22 آسایش 21 آسایش -46/0 2017/5/20

 آسایش 24/19 آسایش 14/18 کمی خنک -87/0 2017/5/22

 گرم 62/24 کمی گرم 58/24 آسایش 4/0 2017/5/23

 گرم 565/24 گرم 95/30 کمی گرم 59/1 2017/5/24

 آسایش 42/15 کمی خنک 5/14 کمی خنک -45/1 2017/5/25

 گرم 88/24 کمی گرم 47/28 کمی گرم 38/1 2017/5/26

 گرم 81/27 کمی گرم 61/28 کمی گرم 07/1 2017/5/27

 گرم 31/26 کمی گرم 05/28 کمی گرم 22/1 2017/5/28

 گرم 91/29 گرم 3/33 گرم 12/2 2017/5/29

 گرم 89/23 کمی گرم 75/23 آسایش 2/0 2017/5/30

 گرم 99/29 گرم 69/31 گرم 88/1 2017/5/31

  

 11روز کمی گرم،  8روز آسایش،  PMV 6طبق شاخص  ررسی هاي صورت گرفته در ماه ژوئنب) و 6با توجه به جدول (

روز از  14روز کمی گرم،  5روز از شرایط آسایش،  PET 3مشاهده شده است. طبق شاخص  روز خیلی گرم 4روز گرم و 

 22روز همراه با آسایش و  3نیز نشان داد که  UTCIروز از شرایط خیلی گرم برخوردار بوده است. شاخص  3شرایط گرم و 

وده شبیه یکدیگر ب PETو   PMVروز گرم در این ماه وجود داشته است. همان گونه که مشاهده می شود نتایج شاخص هاي 

   نیز تقریباً مشابه با این شاخص ها بوده است. UTCIاند. شاخص 
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 ژوئننتایج شاخص هاي مورد مطالعه در  ماه  -6جدول 

  وضعیت آسایش UTCI وضعیت آسایش PET وضعیت آسایش PMV  زمان

 گرم 08/30 گرم 31/32 گرم 23/2 2017/6/1

 آسایش 62/19 آسایش 34/20 آسایش -34/0 2017/6/2

 گرم 16/24 کمی گرم 05/24 آسایش 32/0 2017/6/3

 گرم 41/24 کمی گرم 93/23 آسایش 25/0 2017/6/5

 گرم 03/26 کمی گرم 33/26 کمی گرم 69/0 2017/6/6

 گرم 95/27 کمی گرم 07/29 کمی گرم 32/1 2017/6/7

 گرم 36/27 گرم 86/29 کمی گرم 4/1 20117/6/8

 آسایش 5/19 آسایش 19 آسایش -57/0 2017/6/9

 گرم 33/30 گرم 15/32 گرم 03/2 2017/6/10

 گرم 11/31 گرم 38/33 گرم 25/2 2017/6/11

 گرم 88/29 گرم 86/31 گرم 05/2 2017/6/12

 گرم 6/29 گرم 8/31 گرم 2 2017/6/13

 گرم 58/30 گرم 66/32 گرم 08/2 2017/6/14

 گرم 58/28 گرم 3/30 گرم 93/1 2017/6/15

 گرم 86/31 گرم 45/33 گرم 53/2 2017/6/16

 آسایش 56/22 آسایش 5/21 آسایش -26/0 2017/6/17

 گرم 55/30 خیلی گرم 11/38 خیلی گرم 3 2017/6/18

 گرم 54/29 گرم 35/31 گرم 77/1 2017/6/19

 گرم 46/34 خیلی گرم 58/38 خیلی گرم 05/3 2017/6/21

 گرم 26/68 گرم 96/29 گرم 66/1 2017/6/22

 گرم 22/26 کمی گرم 42/26 کمی گرم 2/1 2017/6/23

 گرم 11/33 گرم 85/35 خیلی گرم 65/2 2017/6/24

 گرم 4/31 خیلی گرم 05/39 خیلی گرم 01/3 2017/6/25

 گرم 95/28 گرم 7/32 گرم 73/1 2017/6/28

 گرم 08/26 گرم 7/25 آسایش 51/0 2017/6/29

 

روز  7روز گرم و  12روز کمی گرم،  PMV 8) مشاهده می شود طی ماه ژوالي طبق شاخص 7همان گونه که در جدول (

روز داراي شرایط گرم  16روز داراي شرایط کمی گرم،  5نیز حاکی از آن است که  PETخیلی گرم وجود داشته است. شاخص 

روز از شرایط گرم برخوردار  22آسایش و  روز از شرایط UTCI 5روز داراي شرایط خیلی گرم بوده اند. با توجه به شاخص  6و 

  همان گونه که مشاهده می شود نتایج هر سه شاخص در جدول مذکور مشابه یکدیرگ می باشد.بوده است. 

 

 ژوالي نتایج شاخص هاي مورد مطالعه در  ماه - 7جدول 

  وضعیت آسایش UTCI وضعیت آسایش PET وضعیت آسایش PMV  زمان

 گرم 05/33 خیلی گرم 56/35 خیلی گرم 86/2 2017/7/1

 گرم 89/31 گرم 13/34 گرم 49/2 2017/7/2

 گرم 94/27 گرم 37/29 گرم 62/1 2017/7/3

 گرم 55/33 خیلی گرم 45/40 خیلی گرم 38/3 2017/7/4

 گرم 96/28 گرم 78/29 کمی گرم 12/1 2017/7/5
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 گرم 14/31 گرم 86/32 گرم 24/2 2017/7/7

 گرم 97/34 خیلی گرم 62/37 گرمخیلی  35/3 2017/7/8

 گرم 42/29 گرم 08/30 گرم 72/1 2017/7/9

 گرم 35/35 خیلی گرم 11/38 خیلی گرم 38/3 2017/7/10

 گرم 53/32 گرم 25/34 گرم 55/2 2017/7/11

 گرم 08/26 گرم 68/31 گرم 95/1 2017/7/12

 آسایش 55/25 کمی گرم 41/26 کمی گرم 85/0 2017/7/13

 گرم 37/31 گرم 1/33 گرم 12/2 2017/7/14

 آسایش 33/25 گرم 53/26 کمی گرم 33/1 2017/7/15

 گرم 44/34 خیلی گرم 16/37 خیلی گرم 88/2 2017/7/16

 گرم 94/30 گرم 1/31 گرم 84/1 2017/7/17

 گرم 52/28 گرم 55/30 گرم 77/1 2017/7/18

 آسایش 74/24 کمی گرم 94/24 کمی گرم 77/0 2017/7/19

 گرم 16/27 کمی گرم 52/27 کمی گرم 16/1 2017/7/22

 آسایش 56/25 کمی گرم 06/27 کمی گرم 4/1 2017/7/23

 گرم 4/29 گرم 22/34 گرم 2 2017/7/24

 گرم 11/30 گرم 5/34 گرم 35/2 2017/7/25

 گرم 28/32 گرم 71/34 خیلی گرم 71/2 2017/7/27

 گرم 85/33 خیلی گرم 7/36 خیلی گرم 92/2 2017/7/28

 آسایش 9/23 کمی گرم 2/25 کمی گرم 13/1 2017/7/29

 گرم 5/29 گرم 46/30 کمی گرم 33/1 2017/7/30

 گرم 5/28 گرم 53/30 گرم 03/2 2017/7/30

  

روز  PMV 2) بیانگر آن است که با توجه به شاخص 8شرایط اقلیم آسایش اصفهان در ماه آگوست در جدول (  

روز داراي  2نیز نشان می دهد که  PETروز خیلی گرم وجود داشته است. شاخص  1روز گرم و  13روز کمی گرم،  5آسایش، 

روز داراي شرایط خیلی گرم بوده اند. شاخص  2روز داراي شرایط گرم و  14روز داراي شرایط کمی گرم،  3شرایط آسایش، 

UTCI  روز گرم در این ماه وجود داشته است. 19روز همراه با آسایش و  2نشان حاکی از آن است که  

 

 آگوست نتایج شاخص هاي مورد مطالعه در  ماه -8جدول 

  وضعیت آسایش UTCI وضعیت آسایش PET وضعیت آسایش PMV  زمان

 گرم 23/29 گرم 36/30 گرم  67/1 2017/8/1

 گرم 36/30 خیلی گرم 03/36 خیلی گرم 75/2 2017/8/2

 گرم 23/31 خیلی گرم 57/36 گرم 56/2 2017/8/3

 آسایش 4/25 کمی گرم 08/25 کمی گرم 76/0 2017/8/4

 گرم 23/31 گرم 13/33 گرم 36/2 2017/8/5

 گرم 84/29 گرم 92/30 کمی گرم 58/1 2017/8/6

 گرم 41/28 گرم 11/30 گرم 76/1 2017/8/7

 گرم 82/32 گرم 35 گرم 57/2 2017/8/8

 گرم 68/26 کمی گرم 45/26 کمی گرم 63/0 2017/8/9

 گرم 16/32 گرم 18/34 گرم 46/2 2017/8/10
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 گرم 12/29 گرم 98/29 کمی گرم 44/1 2017/8/12

 گرم 36/31 گرم 6/33 گرم 31/2 2017/8/13

 گرم 94/28 گرم 19/30 گرم 82/1 2017/8/14

 گرم 67/31 گرم 13/34 گرم 57/2 2017/8/15

 گرم 01/30 گرم 5/31 گرم 82/1 2017/8/16

 گرم 35/27 کمی گرم 28 کمی گرم 1/1 2017/8/17

 گرم 78/28 گرم 53/30 گرم 7/1 2017/8/18

 گرم 78/29 گرم 6/31 گرم 28/2 2017/8/19

 گرم 02/29 گرم 76/34 گرم 31/2 2017/8/20

 آسایش 28/19 آسایش 12/21 آسایش 14/0 2017/8/21

 گرم 81/21 آسایش 46/22 آسایش -2/0 2017/8/22

 

) 12) تا (9+ متغیر می باشد. در جداول (30تا  -20اختالف بین شاخص هاي مورد مطالعه و رتبه هاي آنها محاسبه و بین 

 3نفر به اندازه  PET 3این اختالف ها و تعداد افرادي که نظرات متفاوتی داشته اند ارایه شده است. در ماه مه طبق شاخص 

 1نفر به میزان  70درجه احساس گرمتري نسبت به این شاخص داشته اند.  1نفر به اندازه  35درجه و  2نفر به اندازه  8درجه، 

نفر احساس افراد با مقدار به  108درجه احساس خنک تري نسبت به این شاخص داشته اند. در  2نفر به اندازه  9درجه و 

نفر  62درجه گرمتر،  2نفر  5درجه گرمتر،  3نفر  3احساس  PMVبرابر بوده است. با توجه به شاخص  دست آمده از شاخص

نفر احساس  103درجه خنک تر از مقدار شاخص بوده است. همچنین  2نفر  5درجه خنک تر و  1نفر  55درجه گرمتر،  1

 1نفر  64درجه گرمتر،  1نفر  39گرمتر،  درجه 2نفر  2احساس  UTCIبرابري با مقدار شاخص داشته اند. طبق شاخص 

نفر نیز احساس برابري با شاخص داشته اند. طبق  122درجه خنک تر از مقدار شاخص بوده است.  2نفر  6درجه خنک تر و 

می توان بیان نمود که این شاخص  UTCIاین جدول و با توجه به باالتر بودن تعداد افراد داراي احساس برابر در شاخص 

  اقلیم آسایش ماه مه را بهتر نشان داده است. شرایط

  

  اختالف بین شاخص هاي مورد مطالعه در ماه مه –9جدول 

2-  1-  0  1+  2+    شاخص  +3

 نفر 9  نفر 70  نفر 108  نفر 35  نفر 8  نفر 3 PET 

 نفر 5  نفر 55  نفر 103  نفر 62  نفر 5  نفر 3 PMV 

 نفر 6  نفر 64  نفر 122  نفر 39  نفر 2 0  UTCI 

  

 32درجه احساس گرمتر،  1نفر  29درجه احساس گرمتر،  2نفر  3) طی ماه ژوئن 10در جدول ( PETبا توجه شاخص 

نفر نیز احساسی برابر  107درجه احساس خنک تري نسبت به این شاخص داشته اند.  2نفر  8درجه احساس خنک تر و  1نفر 

درجه  1نفر  55درجه احساس گرمتر،  2نفر  7حساس گرمتر، درجه ا 3نفر  PMV 1با مقدار شاخص داشته اند. طبق شاخص 

درجه احساس خنک تري نسبت به مقدار به دست آمده از  2نفر  5درجه احساس خنک تر و  1نفر  20احساس گرمتر، 

 درجه 2نفر  3نیز نشان می دهد که  UTCIنفر نیز احساسی برابر با مقدار شاخص داشته اند. شاخص  91شاخص داشته اند. 

درجه احساس خنک تري نسبت  2نفر  5درجه احساس خنک تر و  1نفر  20درجه احساس گرمتر،  1نفر  59احساس گرمتر، 

نفر نیز از احساس برابري با مقدار شاخص برخوردار بوده اند. طبق نتایج به دست آمده شاخص  98به این شاخص داشته اند. 

PET  را به خوبی نشان داده است.در این ماه شرایط اقلیم آسایش شهر اصفهان  
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 اختالف بین شاخص هاي مورد مطالعه در ماه ژوئن –10جدول 

2-  1-  0  1+  2+   شاخص  +3

 نفر 8  نفر 32  نفر 107  نفر 29  نفر 3 0  PET 

 نفر 5  نفر 20  نفر 91  نفر 55  نفر 7  نفر 1 PMV 

 نفر 5  نفر 98  نفر 14  نفر 59  نفر 3 0  UTCI 

  

درجه  2نفر  4نفر  درجه احساس خنک تر و  22درجه احساس گرمتر،  1نفر  PET 21طی ماه ژوالي و طبق شاخص 

درجه  1نفر  39درجه احساس گرمتر،  2نفر  PMV 2احساس خنک تري نسبت به مقدار شاخص داشته اند. طبق شاخص 

نفر نیز احساس برابري با مقدار شاخص  90درجه احساس خنک تر نسبت به شاخص داشته اند.  1نفر  15احساس گرمتر و 

درجه از  2نفر  64درجه از احساس خنک تر و  1نفر  10درجه از احساس گرمتر،  2نفر  UTCI 1داشته اند. طبق شاخص 

نفر احساس برابر با مقدار  PET 99تري نسبت به مقدار شاخص برخوردار بوده اند. در این ماه طبق شاخص  احساس خنک

  شاخص داشته اند که نشان می دهد این شاخص در این ماه بهتر شرایط اقلیم آسایش را نشان می دهد. 

  

 اختالف بین شاخص هاي مورد مطالعه در ماه ژوالي –11جدول 

2-  1-  0  1+  2+   شاخص  +3

 نفر 4  نفر 22  نفر 99  نفر 21 0  0  PET 

0   نفر 15  نفر 90  نفر 39  نفر 2 0  PMV 

 نفر 64  نفر 10  نفر 71 0   نفر 1 0  UTCI 

  

درجه احساس  2نفر  5درجه احساس خنک تر و  1نفر  30درجه احساس گرمتر،  1نفر  22ماه اگوست  طی PETطبق شاخص 

درجه  1نفر  23درجه گرمتر از شاخص،  1نفر  45احساس  PMVخنک تري نسبت به مقدار واقعی شاخص داشته اند. با توجه به شاخص 

درجه گرمتر از  1نفر  56نیز حاکی از آن است که احساس  UTCIدرجه خنک تر از شاخص بوده است. شاخص  1نفر  1خنک تر و 

نفر  PET ،78نفر طبق شاخص  89درجه خنک تر از شاخص بوده است. همان گونه که مشاهده می شود در این ماه  1نفر  12شاخص و 

توان بیان نمود که احساس برابر با مقدار شاخص هاي نامبرده داشته اند. لذا می  UTCIنفر طبق شاخص  77و  PMVطبق شاخص 

    در این ماه را بهتر نشان می دهد. شرایط آسایش  PETشاخص 

 اختالف بین شاخص هاي مورد مطالعه در ماه آگوست –12جدول 

2-  1-  0  1+  2+   شاخص  +3

 نفر 5  نفر 30  نفر 89  نفر 22 0  0  PET 

 نفر 1  نفر 23  نفر 78  نفر 45 0  0  PMV 

0   نفر 12  نفر 77  نفر 56 0  0  UTCI 

  

  نتیجه گیري -5

با  2017در پژوهش حاضر شرایط اقلیم آسایش لحظه اي شهر اصفهان در ماه هاي مه، ژوئن، ژوالي و آگوست سال 

بررسی شد. مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که در ماه مه طبق  UTCIو  PMV ،PETاستفاده از شاخص هاي 

در این ماه نتایج روز همراه با آسایش بوده است.  UTCI 17روز همراه با آسایش و طبق شاخص  PET  8و PMVشاخص 

روز از شرایط آسایش،  PMV 6در ماه ژوئن طبق شاخص شبیه یکدیگر می باشند.  PETو PMV حاصل از شاخص هاي

در این ماه نتایج هر سه شاخص به خصوص روز از شرایط آسایش برخوردار بوده است.  UTCI 3و  PETطبق شاخص 

روز همراه با آسایش را نشان  UTCI 5در ماه ژوالي نیز تنها شاخص  شبیه یکدیگر می باشند.   PETو PMV شاخص هاي
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نتایج  PETو PMVدر این ماه شاخص هاي شرایط گرم و خیلی گرم را نشان دادند.   PETو PMV شاخص هاي داد و

روز همراه با آسایش را  2آگوست هر سه شاخص طی ماه کمی با آنها متفاوت می باشد.  UTCIیکسانی را نشان داد و شاخص 

در بعضی روزها با آنها متفاوت می باشد.  UTCIمشابه یکدیگر و شاخص   PETو PMVدر این ماه شاخص هاي نشان دادند. 

در ماه هاي ژوئن،  PETطبق شاخص در ماه مه و  UTCIطبق شاخص مقایسه تطبیقی هر سه شاخص نیز نشان داد که 

  .بیشتر می باشداصفهان در شرایط آسایش  ژوالي و آگوست
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