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 چکیده

شگری تنوع لحاظ از ایران شور جزو دنیا در گرد سوب برتر ده ک  توان و ها جاذبه از آگاهی شود، لذا می مح

ستره در بویژه اقلیمی طبیعی های ست. در برخوردار سزایی به اهمیت از ایران جغرافیایی ی گ  دهه چند طول ا

 آسایش چگونگی اقلیم بتوان آنها کمک به است تا شده ارائه بسیاری زیست اقلیمی ل های مد و ها اخیر شاخص

بیشتر این شاخص ها بر پایه عنصر دما بنیان نهاده  .کرد ارزیابی را یک منطقه هوایی و آب بودن شرایط مساعد و

صر  شاخص ها دارند. اما در این امر توجه کمتری به عنا صر رطوبت و باد هم نقش زیادی در این  ست و عنا شده ا

گردشگری حوضه  آب و هوای آسایش بررسی با هدف پژوهش آب و هوایی و به ویژه عامل ارتفاع شده است.  این

ستفاد بازفت با شان  گرفته و تاثیر عامل ارتفاع بر آن انجام PETشاخص  از ها ست. نتایج حاصل از این پژوهش ن ا

ست. علت این تنوع آب و هوایی  سیار زیادی ا سایش آب و هوایی ب می دهد که حوضه دارای تنوع آب و هوایی و آ

 4060متر تا  870ه )از ارتفاع گستره طوالنی حوضه در عرض جغرافیایی و به ویژه اختالف ارتفاع بسیار زیاد حوض

سرد تا داغ  سیار  سیار زیاد از ب سایش آب و هوایی ب ضه دارای تنوع آ ست که حو شده ا ست. این امر موجب  متر( ا

است. این امر موجب شده که انواع گردشگران بتوانند در ماه های مختلف سال از آب و هوای این حوضه استفاده 

 .نمایند
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 مقدمه 

از آنجا که آب و هوا می تواند به عنوان عامل جاذبه گردشگری محسوب گردد؛ لذا در گردشگری حائز اهمیت فراوان می 

در یک آب و هوای مناسب  باشد.آب وهوا می تواند هم یک پارامتر مثبت و هم منفی باشد، به طوری که یک تجربه خوب

موجب رضایتمندی گردشگر از محیط می شود و یک تجربه بد مبنواند خاطره بدی در ذهن گردشگر ایجاد کرده و ماندگاری 

 صنعت گستردگی کشور موجب یک یا یک منطقه در هوا و آب او و بازگشت دوباره او به مقصد را با مشکل مواجه نماید. تنوع

 ریزی برنامه دیدگاه از کند.  اقلیم می فراهم مختلف فصول را در گردشگری های فعالیت وجود امکان می گردد و گردشگری

هیچ  فرد آن در که هستند آسایشی اقلیم یا مطلوب اقلیم جستجوی در معموال دارد و گردشگران اهمیت بسیار گردشگری

مقصد  برای گیری تصمیم در مهمی را نقش عامل ندارد و این را اقلیمی و حرارتی آسایش عدم و نارضایتی احساس گونه

 افراد از درصد 80 برای حرارتی نظر از است که شرایطی مجموعه آسایش، شرایط از منظور [.1] باشد می دارا گردشگری

 است شرایطی نیز حرارتی بودن خنثی حالت .سرما نکند و گرما احساس شرایط آن در انسان دیگر عبارت یا به باشد؛ مناسب

 مازاد انرژی یا کمبود دچار اینکه بدون کند، حفظ موجود بهترین شکل به را خود حرارتی بیالن تواند می انسانی که ارگانیسم

 در .دارند عمده ای نقش تابش و رطوبت باد، دما، عنصر چهار دیدگاه اقلیمی از انسان آسایش شرایط شکل گیری در .شود

 های شاخص و بیشتر مدلها دلیل همین به و دارند انسان راحتی و سالمت بیشتری در تأثیر رطوبت و دما عناصر این بین

 ارزیابی با که است آن پی در پژوهش به دلیل اهمیت این موضوع این .است شده استوار دو عنصر این بر انسان آسایش سنجش

شناسایی نماید. گردشگران  را گردشگری مناسب مکانی و زمانی شرایط مختلف، های ماه بازفت در منطقه اقلیم آسایشی شرایط

عام اگر به گردشگری بپردازند، مکانی را انتخاب می کنند که دارای آسایش آب و هوایی باشد و اگر بخواهند به مکان خاصی 

به گواریتی و تیپتون   مسافرت کنند زمانی را انتخاب میکنند که در آن زمان، مکان مذکور دارای آسایش آب و هوایی باشد.

بررسی رابطه بین گرمای تابشی، دمای هوا و آسایش حرارتی در استراحت و ورزش پرداختند. در تمام شرایط، متوسط درجه 

دقیقه اول، نسبت به شرایط هوای آرام، پایین تربوده است.  5متر برثانیه  در طول  3تا 1حرارت بدن به هنگام مواجهه با باد 

درجه سلسیوس، گرمای تابشی افراد در حالت استراحت باالتر از افراد درحال ورزش است.  26باد و  در دمای در هنگام  وزش 

درجه سلسیوس میانگین دمای پوست افراد درحال ورزش کمترازافراد در حال استراحت است و تفاوت معنی  26در دمای  

بستگی باالیی بین سرعت باد و بار حرارتی تابشی مشاهده داری مشاهده شده است. در تمام درجه حرارت های هوا، ضریب هم

شد. عوامل دیگری ممکن است قابل اندازه گیری نباشند که موجب تغییراتی در  آسایش حرارتی و متوسط دمای پوست و 

ش حرارتی  . مارتینلی و همکاران به بررسی تاثیرنسبت عرض جغرافیایی و ارتفاع درآسای[2] بدن شده است. پیشنهاد شده است

فضاهای بازدر مناطق آب و هوایی ایتالیا پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل میانگین روزانه و تجزیه و تحلیل فرکانس 

فصلی نشان می دهد که باالرفتن ارتفاع نسبت به  عرض اثرثابتی بر روی آسایش حرارتی دارد. این اثر مطلوب برای دو فصل 

ست که در تابستان بیشتر از زمستان  آشکاراست. در فضاهای باز با آب و هوای گرم بیشتر استفاده زمستان و فصل تابستان ا

. ایسیما موریس و همکاران به بررسی تاثیر سطح شهرنشینی واثر متقابل منطقه شهری، برآب و هوا در مناطق [3] میشود

ح شهرنشینی به طور قابل توجهی تحت تاثیر فرم و شهری و آسایش حرارتی انسانی پرداختند. نتایج  نشان می دهد که سط

شکل شهری، پارامترهای اقلیمی و ساختار فضایی شهراست. عالوه بر این، بین سطوح شهرنشینی و میانگین عدم آسایش 

جه در 0.04درجه سانتیگراد و  0.64درجه سانتی گراد،   0.7حرارتی در فضای باز شهری رابطه معنی دار وجود دارد.) افزایش

  ،(RSI)و شاخص تنش نسبی  (ETI)، شاخص دمای موثر شاخص (THI)سانتی گراد( به ترتیب برای شاخص رطوبت نسبی 



 

. [4] مشاهده نشد UOTDدرصد( رابطه معناداری بین سطح شهرنشینی و شاخص  95با این حال، )در سطح معناداری 

 توسعه گردشگری)مطالعه جهت مناسب راهبردی آسایش، اقلیم های مندی هجرتی و همکاران در پژوهشی با عنوان توان

 به مهرماه و خرداد در قوچان، اقلیم آسایشی شرایط بهترین رضوی( پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خراسان:موردی

 زاستان( شمالی قوچان)نواحی خصوص وبه مشهد تابستانی، شهر سفرهای مقصدگزینی جهت رسد می نظر به .پیوندد می وقوع

برآورد و تحلیل شاخص اقلیم آسایش گردشگری تاالب شیرین سو با آستانی و همکاران  به  .[5] برخوردارند بهتری شرایط

پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، در ماه های خرداد و شهریور دارای  (TCI)و مدل  GISاستفاده از 

شرایط نشان دهنده بهترین ماه های سال از لحاظ اقلیمی برای حضور گردشگر در شرایط ایده آل و رتبه ای باال بوده که این 

تاالب می باشد؛ همچنین وضعیت شاخص اقلیم آسایش گردشگری تاالب در ماه های تیر، مرداد و اردیبهشت عالی و مطلوب 

و همچنین در مهرماه با شروع فصل بوده، در ماه فروردین با شروع فصل بهار و افزایش دما، کاهش میزان بارش و تعدیل هوا 

پاییز وضعیت بسیار خوبی را برای تاالب مشاهده می کنیم، در ماه های آذر، دی و بهمن وضعیت توریسم و گردشگری تاالب 

در حد مرزی قرار داشته و در نهایت در ماه های اسفند و آبان شاخص اقلیم آسایش گردشگری تاالب شیرین سو دارای رتبه 

 تعیین تقویم آسایش اقلیم گردشگری مناطق توریستی استان اصفهانعمرانی و همکاران به  [.6] بول می باشدای قابل ق

در سطح استان برای گردشگران بهترین و  TCI نتایج به این صورت حاصل شد که ماه می و اکتبر از نظر شاخص پرداختند

ل سه کالس خیلی خوب، عالی و ایده آل است. در ماه مارس، مناسب ترین ماه می باشند به طوری که در ماه می استان، شام

در ماه  TCI آپریل و نوامبر نیز چهار کالس خوب، خیلی خوب، عالی و ایده آل در سطح استان تشکیل شده است. شاخص

ایده آل  های ژوئن، ژوئیه و آگوست شرایط خوبی برای گردشگران ندارد فقط غرب استان در این ماه ها دارای کالس عالی و

می باشد و تقریبا بقیه استان شرایط مناسبی ندارد. در ماه دسامبر شمال استان دارای شرایط عالی و جنوب آن نامطلوب 

است. ماه های ژانویه و فوریه از لحاظ آب و هوایی تقریبا یکسان هستند به طوری که شمال استان در این دو ماه وضعیت 

ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر مشهد با استفاده شمس و همکاران به بررسی  .[7] خیلی خوب و عالی را نشان می دهد

 شرایط اقلیمی روزانه ی  ماههای اوانز الگوی طبق که می دهد نشان بررسی پرداختند نتایج از شاخصهای کمی آسایش حرارتی

 شهر  مشهد در اسفند و بهمن دی، آذر، آبان، مهر، اردیبهشت، فروردن، ماههای شبانه ی اقلیمی شرایط و گرم مرداد و تیر

 مشهد درشهر شب، طول در مرداد و تیر خرداد، و روز طول در مهر و شهریور خرداد، اردیبهشت، فروردین، در .است سرد

 برای زمان شب بهترین و روز طول )آسایش( در راحت اقلیمی شرایط با ماه خرداد الگو این طبق است، حاکم دمایی آسایش

 بیکر انسانی شاخص بیوکلیمای در و شهریور و مرداد خرداد، اردیبهشت، ماههای مؤثر دمای شاخص در .است گردشگری

 شهر در گردشگری برای دارند، مناسب قرار محیطی آسایش شرایط شهریور در و مرداد خرداد، اردیبهشت، فروردین، ماههای

 شهر در سال طول در که گفت توان پژوهش، می این در شده بررسی شاخصهای کلی مقایسه با مجموع در هستند. مشهد

 فراغت اوقات گذران و گردشگری برای را ترین شرایط مناسب شهریور و مرداد خرداد، اردیبهشت، فروردین، ماههای مشهد،

ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص ( به بررسی 1394سلمانی مقدم و همکاران) .[8] دارند

(TCI)  و تکنیکGIS  پرداختند.  نتایج پژوهش نشان داد که ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و

دارا می باشد. در ماه های مهر با رتبه خوب، خیلی خوب، عالی و ایده آل بهترین شرایط را برای حضور گردشگران در استان 

آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند به دلیل نفوذ وگسترش سیستم پرفشار غربی وکاهش دما، استان زنجان وضعیت مناسبی برای 

 مکانی آسایش اب و هوایی در حوضه بازفت می باشد. -حضور گردشگران ندارد. هدف اصلی این پژوهش تهیه تقویم زمانی

 



 

 هامواد و روش

استان کهگیلویه ، از جنوب به استان خوزستان، از مغرب به استان اصفهاناستان چهارمحال بختیاری  از شمال و مشرق به 

استان چهارمحال شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستانهای  شود.محدود می استان لرستانو از سمت شمال غربی به  و بویراحمد

ترین  رودخانه کارون ازمهمترین و پرآب( 1است که حوضه بازفت در این شهرستان واقع شده است. )شکل شماره  و بختیاری

های رود کارون محسوب می  رودخانه های حوضه آبریز خلیج فارس می باشد که حوضه بازفت یکی از مهمترین سرشاخه

رودخانه بازفت یکی از رودخانه های پرآب و زیبای استان چهارمحال بارندگی در آن نسبتاً در حد باالیی است. شود و میزان 

و بختیاری است که به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی کارون شناخته می شود. این رودخانه با عبور از بخش های وسیعی 

رودخانه بازَفت از دامنه  .را ساخته و در معرض نمایش گذاشته است از استان چهارمحال و بختیاری مناظر زیبا و کم نظیری

( سرچشمه استان چهارمحال و بختیاریکیلومتری شمال غربی شهرکرد )مرکز  120های منار، گله سگا، تورک و زردکوه در کوه

 (2) شکل شماره شود.گیرد و سپس از طریق منطقه بازفت، به سمت جنوب شرقی روان میمی

 

  
حوضه های آبی موقعیت حوضه بازفت در  2شکل شماره  حوضه  جغرافیائی موقعیت 1شکل شماره 

 کشور

شکل  ه ها در ایستگا این مکانی موقعیت که شده است ایستگاه سینوپتیک استفاده 6اقلیمی های داده از تحقیق این در

  .است شده داده نشان 1جدول  در عرض و ارتفاع و نظر طول از آنها مشخصات به همراه 3شماره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 اطراف حوضه ی بازفتنقشه پراکنش ایستگاه های هواشناسی  3شکل شماره 

 

 موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه( 1جدول )

ارتفاع ایستگاه  نام ایستگاه ردیف

 )متر(

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

 دقیقه 26درجه و  32 دقیقه 7درجه و  50 2285 کوهرنگ 1

 31     31 50    49 1580 لردگان 2

 32     17 50    51 2048.9 شهرکرد 3

 31    56 49    17 320.5 مسجدسلیمان 4

 31    59 51    18 2260 بروجن 5

 31    51 49    52 767 ایذه 6

 

ایستگاه کوهرنگ، لردگان، شهرکرد و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. ایستگاه های مسجدسلیمان و  4

ایستگاه از نزدیک ترین ایستگاه ها به حوضه بازفت می باشد. که از لحاظ شرایط اب  6ایذه در استان خوزستان قرار دارد. این 

 باشند. و هوایی، بسیار نزدیک به این حوضه می 

شار تابش را در محیط های ساده و پیچیده و بر مبنای چند پارامتر مختلف شامل دما، رطوبت،  (Ray Man)  ریمنمدل 

سرعت باد و تابش موج بلند و کوتاه خورشیدی محاسبه می کند. در نهایت این مدل دمای تابشی خورشید را بر روی باالنس 

شش عادی تخمین می زند. خروجی مدل می تواند برای شاخص های حرارتی و آسایش انرژی انسان در یک فعالیت نرمال با پو

و یا میانگین دمای پیش بینی شده در  (SET)دمای مؤثر استاندارد  ،(PET)بیوکلیماتیک مثل دمای معادل فیزیولوژیک 

 به کار برده شود. (PMV)نظرسنجی 



 

 متغیر با کمی متغیر یک ی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه (Correlation Coefficient)ضریب همبستگی 

.ضریب همبستگی است متغیر دو همبستگی تعیین در استفاده مورد معیارهای از یکی همبستگی، ضریب. است دیگر کمی

در عدم وجود رابطه است و  -1تا  1دهد. این ضریب بین شدت رابطه و همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می

در صورتی که بین متغیرها رابطه وجود داشته باشد، می توان آن را با الگوهای ریاضی بیان  بین دو متغیر، برابر صفر است.

کرد. معموال چنین الگویی ممکن است از نوع خطی یا غیر خطی باشد. اگر بتوان الگوی همبستگی را به  صورت یک معادله 

 گویند.له رگرسیون خطی میخط نوشت، به آن معاد

 نتایج
درماه ژانویه کل حوضه در وضعیت سرد تا بسیار سرد قرار گرفته است که دارای تنش سرمایی می باشد و برای گردشگر 

 عام به هیچ وجه توصیه نمی شود. باتوجه به اینکه این ماه در این منطقه دارای بارش های جامد می باشد برای گردشگران

(. کل حوضه درماه فوریه در وضعیت سرد تا بسیار 4خاص عالقه مند به ورزش های زمستانی توصیه می شود. )شکل شماره 

سرد قرار گرفته است که دارای تنش سرمایی می باشد و برای گردشگر عام به هیچ وجه توصیه نمی شود. در این ماه ، به 

ران خاص عالقه مند به ورزش های زمستانی توصیه می شود. )شکل شماره دلیل بارش های جامد در این منطقه، برای گردشگ

5) 

  

گردشگری  آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه  5شکل شماره 

 حوضه بازفت در ماه فوریه
گردشگری  آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 4شماره شکل 

 حوضه بازفت در ماه ژانویه

درماه مارس کل حوضه، به غیر از بخش کوچکی در نواحی جتوبی، در وضعیت سرد تا بسیار سرد قرار گرفته است که   

دارای تنش سرمایی می باشد. این منطفه در این وضعیت برای گردشگر عام به هیچ وجه توصیه نمی شود. در این ماه، این 

مستانی، به دلیل بارش های جامد، توصیه می شود. بخشی از نواحی منطقه برای گردشگران خاص عالقه مند به ورزش های ز

(. 6جنوبی حوزه، در این ماه دارای وضعیت خنک است و برای گردشگری در طول روز وضعیت مناسبی دارد. )شکل شماره 

وز وضعیت در ماه آوریل، بخش هایی از قسمت های جنوبی حوزه دارای وضعیت خنک است و برای امور گردشگری در طول ر



 

مناسبی دارد، اما ارتفاعات شرقی، شمالی و غربی دارای تنش سرمایی است و برای گردشگر عام به هیچ وجه توصیه نمیشود. 

 (7)شکل شماره 

  
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 6شکل شماره 

 گردشگری حوضه بازفت در ماه مارس
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 7کل شماره ش

 گردشگری حوضه بازفت در ماه آوریل

  
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 8شکل شماره 

 بازفت در ماه می گردشگری حوضه
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 9شکل شماره 

 گردشگری حوضه بازفت در ماه ژوئن
در ماه می تنوع بسیار زیادی در وضعیت آسایش آب و هوایی حوضه مشاهده می شود. به طوری که از وضعیت آسایش 

در جنوب غرب حوضه تا سرمای بسیار شدید در ارتفاعات غربی، شرقی و شمالی مشاهده می شود. در این زمان بخش های 

ند. بخش هایی از قسمت های شمالی هم دارای وضعیت جنوبی و مرکزی حوضه برای گردشگری وضعیت بسیار مناسبی دار

خنک است و برای امور گردشگری در طول روز وضعیت مناسبی دارد، اما ارتفاعات شرقی، شمالی و غربی دارای تنش سرمایی 

هوایی  است و برای گردشگر عام به هیچ وجه توصیه نمیشود. نکته قابل توجه در این ماه تنوع زیاد وضعیت های آسایش آب و

(. ماه ژوئن، دراین زمان همه نوع گردشگری میتواند جذب کند چه در نواحی جنوبی و مرکزی حوزه  8است. )شکل شماره 



 

که وضعیت کمی گرم دارد که مناسب برای ورزش های آبی است . ناحیه کوچکی از نواحی جنوبی نیز حتی وضعیت گرم 

نیز دیده میشود که برای گردشگران که به دنبال هوای خنک وفرارازگرما  دیده میشود. در حالی که در همین ماه وضعیت سرد

 (9هستند، بسیار مناسب است. )شکل شماره 

در ماه جوالی، تقریبا تمام حوزه در وضعیت  آسایش و کمی گرم قرار دارد. که همه نوع گردشگری میتواند جذب کند و 

وبی نیز وضعیت گرم و حتی داغ دیده میشود که برای گردشگر عام بسیار مناسب برای ورزش های آبی است . در نواحی جن

( در ماه آگوست، تقریبا تمام حوزه را وضعیت کمی گرم فراگرفته است که همه نوع 10توصیه نمی شود. )شکل شماره 

میشود که گردشگری میتواند جذب کند و بسیار مناسب برای ورزش های آبی است . در نواحی جنوبی نیز وضعیت گرم دیده 

 (11برای گردشگر عام توصیه نمی شود. )شکل شماره 

  
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 10شکل شماره 

 والیج گردشگری حوضه بازفت در ماه
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه  11شکل شماره 

 گردشگری حوضه بازفت در ماه آگوست

  
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 12شکل شماره 

 گردشگری حوضه بازفت در ماه سپتامبر
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی نقشه 13شکل شماره 

 گردشگری حوضه بازفت در ماه اکتبر



 

اه سپتامبر، دراین زمان همه نوع گردشگری میتواند جذب کند چه در نواحی جنوبی که وضعیت کمی گرم دارد که م

در همین ماه وضعیت سرد نیز دیده میشود که برای گردشگران که به دنبال مناسب برای ورزش های آبی است در حالی که 

( در ماه اکتبر، بخش هایی از قسمت های جنوبی و 12هوای خنک و فرار ازگرما هستند، بسیار مناسب است. )شکل شماره 

ین در همین بخش مرکزی حوزه دارای وضعیت خنک است و برای امور گردشگری در طول روز وضعیت مناسبی دارد، همچن

های جنوبی نیز وضعیت آسایش دیده میشود که مناسب برای گردشگران عام می باشد اما ارتفاعات شرقی، شمالی و غربی 

 (13دارای تنش سرمایی است و برای گردشگر عام به هیچ وجه توصیه نمیشود. )شکل شماره 

  
 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی : نقشه14شکل شماره 

 حوضه بازفت در ماه نوامبرگردشگری 

 آسایش اقلیم شاخص پراکندگی : نقشه15شکل شماره  

 گردشگری حوضه بازفت در ماه دسامبر

 

درماه نوامبر کل حوضه، به غیر از بخش کوچکی در نواحی جنوبی، در وضعیت سرد تا بسیار سرد قرار گرفته است که 

برای گردشگر عام به هیچ وجه توصیه نمی شود. در این ماه، این  دارای تنش سرمایی می باشد. این منطفه در این وضعیت

منطقه برای گردشگران خاص عالقه مند به ورزش های زمستانی، به دلیل بارش های جامد، توصیه می شود. بخشی از نواحی 

( 14کل شماره جنوبی حوضه، در این ماه دارای وضعیت خنک است و برای گردشگری در طول روز وضعیت مناسبی دارد. ) ش

درماه دسامبر کل حوضه در وضعیت سرد تا بسیار سرد قرار گرفته است که دارای تنش سرمایی می باشد و برای گردشگر عام 

به هیچ وجه توصیه نمی شود. باتوجه به اینکه این ماه در این منطقه دارای بارش های جامد می باشد برای گردشگران خاص 

 (15انی توصیه می شود. )شکل شماره عالقه مند به ورزش های زمست

 نتیجه گیری
کیلومترمربع با وجود کوچک بودن دارای تنوع آب و هوایی و آسایش آب و  3000زیر حوضه بازفت با مساحت حدود 

 هوایی است. علت این تنوع آب و هوایی گستره طوالنی حوضه در عرض جغرافیایی و به ویژه اختالف ارتفاع بسیار زیاد حوضه

متر( است. این امر موجب شده است که حوضه دارای تنوع آسایش آب و هوایی بسیار زیاد از  4060متر تا  870)از ارتفاع 



 

بسیار سرد تا داغ است. این امر موجب شده که انواع گردشگران بتوانند در ماه های مختلف سال از آب و هوای این حوضه 

 استفاده نمایند.

مارس، نوامبر و دسامبر، بیشتر حوضه دارای وضعیت سرد تا بسیار سرد است و جهت گردشگری  ماه ژانویه، فوریه، 5در 

 زمستانی بسیار مناسب است، هرچند برخی بخش های کم ارتفاع حوضه دارای شرایط خنک هستند.

ای سرد تا گرم ماه های می تا سپتامبر حوضه دارای تنوع بسیار زیادی در شرایط آسایش آب و هوایی است و از آب و هو

 را پوشش می دهد و گردشگران با تمایالت مختلف می توانند از این شرایط بهره مند شود.

در دو ماه آوریل و اکتبر حوضه دارای شرایط کمی خنک در نواحی پست جنوبی، تا شرایط بسیار سرد در ارتفاعات شمالی، 

 غربی و شرقی حوضه است.

آب و هوایی، اختالف ارتفاع بسیار زیاد حوضه است که همین امر موجب شده  عامل اصلی این تنوع در شرایط آسایش

 است که حوضه بتواند توانمندی جذب انواع گردشگر را داشته باشد.
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Abstract: 

Iran is among the top ten countries in the world in terms of tourism diversity. Therefore, having 

enough knowledge of the natural attractions and climatic particular geographical areas of Iran is 

essential. In recent decades, many climatic indicators and biological models provided to predict the 

comfort climates and favorable weathers. Most of these indicators has been established based on the 

temperature, humidity and wind. However, this relates to topography than those climatic factors. This 

study examined the tourism climate comfort in Bazoft Basin using PET index and the effect of 

altitudinal height. The results of this study shows that Bazoft basin is rich in diversity from weather 

and climatic comfort point of view. The high diversity within Bazof basin is related to high altitudinal 

difference which ranges from a height of 870 m to 4060 m. Therefore, the climatic comfort of the 

basin shows very cold to very hot ranges. We conclude that different types of tourism can benefit and 

develop within this basin. 
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