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  چکیده

 علمی يها شاخه از یکی قالب در آسایش سالمتی، زندگی، روي بر و اقلیمی جوي وضعیت تأثیر مطالعه امروزه

 را خود خاص اقلیم جغرافیایی مکان گیرد . هر می قرار بررسی و مطالعه مورد "انسانی اقلیم شناسی زیست"ام ن تحت

 بر محیطی عوامل تأثیرات. باشد می منطقه هر اقلیم روي بر تأثیرگذار عوامل از یکی محل جغرافیایی يها ویژگی. دارد

 این صحیح کاربرد و اندشده اقلیمی هاي بررسی در اريآم هاي تکنیک روزافزون کاربرد باعث اقلیمی عناصر روي

 شناسایی اما تا کنون به منظور اند؛ ساخته پذیر امکان را اقلیمی عناصر مکانی تغییرات سازي شیبه و بندي مدل ،ها تکنیک

یرگذار بر از مهمترین عوامل تأث اي صورت نگرفته است،تغییرات اقلیم آسایش مطالعه و محیطی متغیرهاي بین روابط

 با توجه به رابطه علت ومعلول به از این رو دراین پژوهش روي اقلیم توپوگرافی منطقه و تغییرات ارتفاعی منطقه است.

 براي پرداخته است، که 1DEMروابطه ریگراسیونی ارتفاع و اقلیم آسایش منطقه کهگیلویه و بویر احمد بر پایه  بررسی

 استفاده PETو شاخص  منطقه در ساله، 30در یک دوره  هواشناسی ایستگاه 13 يهاي آمار داده از تحقیق این انجام

 ضرایب .اندشده استخراج توپوگرافی منطقه هاينقشه از استفاده با نیز جغرافیایی - توپوگرافی متغیرهاي. است شده

 معادالت و شده اسبهنتایج حاصل از اقلیم آسایش منطقه مح با جغرافیایی -  توپوگرافی متغیرهاي بین همبستگی

عوامل  از مهمترین ارتفاع که دهد می نشان تحقیق نتایج .است شده با تأثیر دادن توپوگرافی تهیه آسایش اقلیم بینی پیش

خوبی تأثیر ارتفاع بر اقلیم آسایش را نشان  دست آمده به اقلیم آسایش است که مقایسه نتایج به در تأثیرگذار محلی

  دهد.  می

  

   توپوگرافی رگرسیون، تحلیل اقلیم آسایش، :یديکل ه هايواژ

   

                                                        
 :نویسنده رابط daneshvar.m773@gmail.com 
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  مقدمه

امـروزه در   ،باشـند  فیزیولوژي که مبتنی بر بـیالن انـرژي بـدن انسـان مـی      -هاي ترکیبی دما شاخص

 PET)(1در این میان شاخص دماي معادل فیزیولوژیـک  .اي دارند مطالعات زیست اقلیم انسانی جایگاه ویژه

 & Ender)(است که مطالعات متعددي در سراسر دنیا از جمله براي آلمـان ه یکی از پرکاربردترین شاخص

Matzarakis, 2007, p291)  گرجســتان(Amiranashvili at al,2008,115)   شــرق روســیه ،

)&Matzarakis,2010,p386 Grigorieva( )و کل کره زمین (Thomson et al,2008,p160  از طریق

ـ فیکی و جغرافیایی، از عوامـل تأثیرگـذار در اقلـیم اسـت     هاي توپوگرا آن صورت گرفته است، ویژگی راي ب

عناصر هواشناسی مؤثر در بیالن انرژي انسان در یک ارتفـاع مناسـب زیسـت اقلـیم      PETمحاسبه شاخص 

فشـار بخـار،    پارامترهاي مؤثر مثل دماي هوا،. شود گیري می متري از سطح زمین اندازه 2شناسی مثل ارتفاع 

گیـري و یـا از طریـق     بسته به موضـوع مـورد مطالعـه انـدازه     بش متوسط محیط اطراف،سرعت باد، دماي تا

ـ    هاي رقومی محاسبه می مدل  ،رود کـار مـی   هشوند. ارتفاعی که در نرم افزار ریمن بـراي محاسـبه شـاخص ب

 تر، توپوگرافی منطقه است و هدف این پژوهش شناسایی نقش و اما در اصل عامل مهم ؛ارتفاع ایستگاه است

ارتباط بین عوامل جغرافیایی و توپوگرافی با اقلیم آسایش و دست یابی به معادالت پیش بینی اقلیم آسایش 

باشد. در زمینه تـأثیر   با تأثیر ارتفاع و شبیه سازي تغییرات اقلیم آسایش در استان کهگیلویه و بویر احمد می

هـاي اقلیمـی    اما اثر ارتفاع بـر سـایر پـارمتر    ؛اي صورت نگرفته است ارتفاع بر اقلیم آسایش تا کنون مطالعه

 تهیـه  در توپـوگرافی  تـأثیر  بـه  )( 2000همکـاران  و هاي بسیاري صورت گرفته، از قبیـل وتلینـگ  پژوهش

)، نیـز معتقدنـد اسـتفاده از    2005کونـک(  ) و (2003نـان  و کـد  نمودنـد.  کید بسـیاري أت همبارش هاي نقشه

ضی روند تغییرات توزیـع بارنـدگی اسـت. ژانـگ یـی چـی و       مدلهاي رگرسیونی بهترین روش بررسی ریا

سـاعته در ذوب   12ارتفاع، نقش دماي حداکثر روزانـه بـا تـأخیر     -) با توجه به گرادیان دما2007همکاران(

) بـه بررسـی زیسـت اقلیمـی یکـی از      2010داننـد. مـاتزاراکیس و شـو(   تر از متوسـط دمـا مـی   برف را مؤثر

پرداختنـد، در ایـن مطالعـه بـه بررسـی       2008تـا   1995هاي سترالیا طی سالترین مقاصد توریستی ا محبوب

) و عوامل زیبایی شـناختی و فیزیکـی مهـم بـراي گردشـگران نیـز پرداختـه شـده اسـت.          CTISشاخص (

) اطالعات آب و هواي مناسب براي گردشگري در یونـان را بررسـی کـرده و اطالعـات     2010ماتزاراکیس (

هتر توصیه کرده، مانند تابش اشعه ماوراء بنفش، آلودگی هـوا، سـر و صـدا و شـرایط     اضافی را براي نتیجه ب

) به بررسی اقلیم آسایش دریاچـه ارومیـه بـا اسـتفاده از روش     2011زاده و ماتزاراکیس (زیست اقلیمی. فرج

سـت.  هاي ژوئن تـا سـپتامبر ا   )پرداختند و نتایج نشان داد آسایش، بین ماهPETشاخص دماي فیزیولوژیک(

سه سـاعت مشـخص از    )، درPET) به بررسی شاخص دماي فیزیولوژیک(2012ماتزاراکیس و همکارانش (

) در دو شهر با موقیعیت ارتفاعی متفاوت در ترکیـه پرداختنـد و نتـایج آنهـا نشـان داد کـه       21و  7،14روز (

                                                        
1  - Physiological Equivalent Temperature 
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و نتیجه نشـان داد   گراد استدرجه سانتی 12)، ساالنه بین دو شهر PETتفاوت شاخص دماي فیزیولوژیک(

کـاهش   PET ،(0.67متر اختالف ارتفـاع بـین دو شـهر شـاخص دمـاي فیزیولوژیـک(       100که در ازاي هر 

)، بـه  PET) به بررسی اقلیم آسایش با شاخص دماي فیزیولوژیـک( 2011یابد. ماتزاراکیس و همکارانش( می

را بـا شـاخص    )PETوژیـک( صورت فصلی در تایوان و شرق چین پرداختند و نتایج شاخص دماي فیزیول

)TPC  .طبقه بندي ادراك حرارتی مقایسه کردند (  

  

  روش پژوهش

  (PET)شاخص دماي فیزیولوژیک

 انسان، بدن روي بر محیط حرارتی تأثیر ارزیابی در )Buttner( باتن میالدي، 1938 سال اوایل

 و آب تأثیر بخواهد کسی اگر شتدا اعتقاد او. داد قرار توجه مورد را حرارتی پارامترهاي مرکب تمام اثرات

 این. دهد قرار ارزیابی مورد را محیط حرارتی اجزاء تمام باید نماید، مطالعه انسان روي ارگانیسم بر را هوا

  :گردید ارائه قابل زیر معادله قالب در که گردید انسان حرارتی بیالن سازي به مدل منجر دیدگاه

M + W + R + C + ED + ERE + ESW + S =0 

  w/m) :2باشد( مربع متر بر وات عبارتها همه واحد که فوق معادله در

  Mنرخ سوخت و ساز بدن =

  Wخروجی کار فیزیکی =

  Rتابش خالص بدن = 

  Cجریان حرارت همرفتی =

  EDجریان حرارت نهان تبخیري آب در پوست =

  EREهاي حرارتی مؤثر در گرمایش و تبخیر و تعرق = مجموع جریان

  ESWثر در تبخیر و تعرق بدن =جریان هواي مؤ

  Sجریان حرارت ذخیره شده جهت سرمایش و گرمایش توده بدن =

مثبت و اگر در حال از دست  بدیهی است اگر بدن در حال کسب انرژي باشد عبارتهاي معادله تماماً

 یفتعر در .هستندمنفی  موارد اغلب در ED،W و ESW ولی بوده مثبت معموالً  Mدر اغلب موارد دادن

 بیالن آن طی که گرفت نظر در دمایی توان می را) (PETشاخصکار  با ساز و سوخت نرخ براي روش این

 وساز سوخت نرخ با) خورشیدي تابش و باد بدون(نشسته  حالت در و بسته محیط در انسانی بدن حرارتی

 در بدن، مرکز دماي و کلو، با دماي پوست9/0 حدود لباس حرارتی مقاومت و) وات 80(  سبک کار با

 وضعیت با همراه شاخص این بندي طبقه عددي هاي آستانه 1جدول ) در72،ص 1999باشد.(هوپپی،  تعادل

  است. شده آورده گرمایی حساسیت فیزیولوژیکی شرایط توصیفی
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   انسان حساسیت مختلف درجات در PETشاخص آستانه مقادیر )1( جدول

 PET 0C  حساسیت گرمایی  فیزیولوژیک تنش درجه

    بسیار سرد  شدید بسیار سرماي تنش

  4  سرد  شدید سرماي تنش

  8  خنک  متوسط سرماي تنش

  13  کمی خنک  اندك سرماي تنش

  18  آسایش  بدون تنش

  23  کمی گرم  تنش گرمایی اندك

  29  گرم  تنش گرمایی متوسط

  35  داغ  تنش گرمایی زیاد

  41  بسیار داغ  تنش گرمایی بسیار زیاد

(Matzarakis et al 1999,p7)  

  

 ارائه شرح بدین متغیرها از دسته چهار در توان می راPET شاخص محاسبه براي نیاز مورد هاي داده

  :کرد

  ارتفاع، و عرض و طول: همچون است، موقعیتی متغیرهاي شامل نخست دسته

  :است نیاز مورد )2( جدول شرح به اقلیمی عناصر دوم دسته

  شاخص محاسبه براي نیاز مورد هواشناسی هاي داده )2( جدول

  واحد  هواشناسی داده ردیف

  گراد سانتی  خشک هواي دماي

  هکتوپاسکال  آب بخار فشار

  درصد نسبی  رطوبت

  ثانیه بر متر  باد سرعت

  اکتا  ابرناکی میزان

  

 جنسیت و سن وزن قد، همچون مؤثر فیزیولوژیک هاي ویژگی شامل فردي متغیرهاي سوم دسته

  .است

  .است فعالیت و پوشش نوع به مربوط تغیرهايم چهارم، دسته
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 ارائه و طراحی) 10 2001،8(2ماتزاراکیس پروفسور که 1ریمن افزاري نرم مدل از حاضر تحقیق در

 را PET شاخص آوردن دست به نهایت در و تابشی دماي متوسط محاسبه قابلیت مدل حل این براي کرده،

 هاي داده ،)ها داده دوم و اول دسته( اقلیمی عناصر و محل مختصات کردن وارد از بعد مدل این در. دارد

 است، شده که ارائه را) ها داده چهارم و سوم دسته( فعالیت میزان و پوشش نوع فردي، مشخصات به مربوط

 سن و وزن قد و مورد در مثال، طور به. کرد وارد مدل به تحقیق هدف به توجه با و خواه دل طور به توان می

فعالیت  و کیلو 9/0 رقم پوشش مورد در. گرفت نظر در جامعه در را ها متغیر این متعارف انگینمی توان می

 دو این بین ناچیز تفاوتی که زن یا مرد هاي جنس از یکی براي توان می را وات 80 با رانندگی مثل متوسط

 داده نشان صشاخ محاسبه مراحل )2( شکل ). در138،ص1386 ذوالفقاري،( گرفت در نظر دارد، وجود

                       .است شده

  
  

   PETشاخص محاسبه و انسانی هواشناسی زیست ارزیابی مراحل :1 شکل

Matzarakis)،(p144,2007  

  

منطقه، نقشه  آسایش توزیع اقلیم چگونگی در جغرافیایی و توپوگرافی عوامل تأثیر بررسی منظور به

 رابطۀ کردن مشخص رگرسیونی براي تحلیل و از ضریب همبستگیو با استفاده  توپوگرافی منطقه تهیه شد

ارتباط  و شده محاسبه منطقۀ در شده توصیف آسایش اقلیم جغرافیایی و چگونگی -توپوگرافی متغیر بین

 آسایش اقلیم توزیع چگونگی در توپوگرافی تأثیرگذاري میزان تا است شده بررسی آماري لحاظ از آنها

 اقلیم چگونگی و جغرافیایی - ي توپوگرافیها متغیر بین همبستگی ضریب داابت. گردد منطقه مشخص

                                                        
1  - Rayman 
2  - Matzarakis 

 جوي محیط

 هوا دماي

 محیط تابشی دماي متوسط

 بخار فشار

 باد سرعت

 نسبی رطوبت

 انسان حالت

یتفعال رتبه  

 لباس نارسایی ارزش

 انسان بدن انرژي بیالن

(MEMI) - انسان بدن انرژي بیالن مدل 

 فیزیولوژیک دما ارزیابی شاخصهاي

(PET) - فیزیولوژیک معادل دماي 
 استاندارد شاخصهاي

 ااینه جز و فراوانی توزیع ،ها)نتایج(نقشه
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با توجه به . است شده اقدام همبستگی ضرایب تحلیل سپس به شده، محاسبه آنها داري معنی آسایش سطح

 .است شده نوشته مربرطه رگرسیون معادلۀ اطمینان،%  95 سطح در ضریب همبستگی بودن دار معنی

 متغیرهاي عنوان به آسایش اقلیم چگونگی و و مستقل متغیرهاي عنوان به جغرافیایی -رافیتوپوگ يها متغیر

ها  متغیر با رابطه در بینی پیش معادلۀ. شده اند کار گرفته به ساده خطی رگرسیون معادله نوشتن براي وابسته

  باشد: می زیر صورت به

Y = β0 + β1X  
  X اما شود؛ می بینی پیش X مقدار اساس بر آن قدارم که است وابسته متغیر  Yمعادلۀ این در که

 هر به مربوط ضریب مقدار B1.هستند جغرافیایی توپوگرافی متغیرهاي همان که شود می نامیده مستقل متغیر

 قابل باشد. نکات می )64، 1384 گندمی،( است معادله ثابت ضریب B0 و باشد مستقل می متغیرهاي از کدام

 متقارن رابطه یک ضریب همبستگی. باشد می مهم آنها ذکر که دارد وجود ستگیهمب ضریب در ايتوجه

  .است بیشتر دو متغیر وابستگی میزان باشد نزدیکتر یک به همبستگی ضریب چه هر باشد، می

  

   تحلیل جغرافیایی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه

، نشان از تغییر ارتفاعی بسیار در )2نقشه توپوگرافی استان کهگیلویه و بویر احمد در شکل شماره (

و میانگین ارتفاعات  4222.9است و حداکثر ارتفاع  122.2اي که مینیمم ارتفاع گونهاین استان دارد، به

متر و بیشترین مساحت به ارتفاعات  4000باشد. کمترین مساحت به محدوده ارتفاعی باالي می 1562.574

  متر تعلق دارد. 2000زیر 

  
  احمد بویر و شه توپوگرافی استان کهگیلویهنق: 2 شکل
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  ها نتایج و یافته

دهد و توپوگرافی را نشان می وPET بینی شده رابطه شاخص  ) معادالت پیش3جدول شماره (

  .دهدماه در استان کهگیلویه و بویر احمد نشان می 12ضرایب همبستگی و ضریب معناداري را براي 
  

  با ارتفاع همراه با معادالت ریگرسیون مربوطه PET ار ضرایب همبستگی معناد) 3( جدول

  سطح معنی دار  همبستگی ضرایب  پیشبینی معادالت  ماه

  معنی دار  -y = -0.006x + 17.17  0.92  ژانویه

  دار معنی  -y = -0.006x +18.15  0.94  فوریه

  دار معنی  -y = -0.006x + 21.37  0.94  مارس

  دار معنی  -y = -0.007x + 29.98  0.98  آوریل

  دار معنی  -y = -0.009x + 39.49  0.98  می

  دار معنی  -y = -0.008x + 45.62  0.97  ژوئن

  دار معنی  -y=-0.007x+47.73  0.96  ژوئیه

  دار معنی  -y = -0.007x + 47.62 0.96  اوت

  دار معنی  -y = -0.008x + 43.32 0.96  سپتامبر

  دار معنی  -y = -0.008x + 36.58 0.96  اکتبر

  دار معنی  -y = -0.006x + 25.02 0.93  وامبرن

  دار معنی  -y = -0.005x + 19.85 0.86  دسامبر

  

صورت نقشه نمایش داده شد.  نتیجه نهایی به GISافزار  وسیله نرم به PETپس از محاسبه مقادیر 

  اي در کنار هم نمایش داده شده است.صورت مقایسه ها بهبراي شناخت بهتر نقشه

  
  ژانویه بدون در نظر گرفتن توپوگرافی و با تأثیر دادن توپوگرافی اقلیمی بندي پهنه نقشه: 3 شکل

  )نویسندگان مأخذ(
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 بدون )PET( لوژیکشاخص دماي معادل فیزیو نهایی هاي نقشه ژانویه ماه )، در3در شکل شماره (

 و در نوار شرقی استانکم  بسیار مساحت با خنک کمی اقلیم سه منطقه توپوگرافی عامل گرفتن نظر در

دهد، اما پس از تأثیر دادن می نشان را در مناطق غربی از شمال تا جنوب و سرد خنک با بیشترین مساحت

کنیم، کمی خنک  دهد در استان چهار نوع اقلیم را مشاهده میتوپوگرافی همچنان که نقشه نهایی نشان می

ویژه  جنوب استان حاکم است، از مساحت خنک بهدهد و بیشتر در که مساحتش کمی افزایش را نشان می

هایی  در مناطق شمالی کاهش یافته است و در ارتفاعات باالتر غرب و شمال به سرد تغییر یافته و در قسمت

  شود.هاي بسیار سرد در ارتفاعات باال مشاهده می که سرد بودند، پس از تأثیر ارتفاع، اقلیم

  

    
  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در می فوریه بدوناقلی بندي پهنه نقشه: 4 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

دهد در ماه فوریه بدون در نظر گرفتن عامل توپوگرافی نشان می 4همان طور که شکل شماره 

 کمی خنک در نوار غربی استان، خنک و سرد را در شرق اقلیم 3 (PET)شاخص دماي معادل فیزیولوژیک 

اقلیم را مشاهده  4فیزیولوژیک  معادل دماي دست آوردن ضریب همبستگی ارتفاع و شاخص م اما با بهداری

در ارتفاعات پایین استان گسترش یافته و از غرب به سمت جنوب بیشتر محسوس  کنیم. محدوده خنک می

رتفاعات باال در دهد و مساحتش کاهش یافته و در ااست. محدوده اقلیمی خنک بیشترین تغییر را نشان می

شمال و شرق به سمت شرایط نامساعد سرد تا بسیار سرد تغییر یافته است که در نتایج بدون عامل 

  شود.توپوگرافی این اقلیم مشاهده نمی
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  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در بدون اقلیمی مارس بندي پهنه نقشه: 5 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

دهد که شاخص دماي معادل فیزیولوژیک نشان می 5ایی بررسی ماه مارس در شکل شماره نتایج نه

(PET)  دهد که بیشترین درصد را اقلیم کمی اقلیم را نشان می 3توپوگرافی  عامل گرفتن نظر در بدون

هاي بسیار کمی در نوار جنوب  باشد. آسایش در مساحتخنک و خنک در شرق و جنوب شرقی دارا می

با تأثیر دادن عامل توپوگرافی ) PET( فیزیولوژیک معادل دماي توان دید؛ اما شاخصاستان می غرب

خنک به سرد و در ارتفاعات بسیار شمالی و شرقی و جنوب شرق به سمت سرد و بسیار سرد محدوده 

  آسایش در جنوب استان افزایش یافته است. هايگرویده است و محدوده

  
  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در بدون آوریل اقلیمی ديبن پهنه نقشه: 6 شکل

 )نویسندگان مأخذ(

  

 توپوگرافی عامل گرفتن نظر در دهد که بدوننشان می 6هاي ماه آوریل در شکل شماره  نقشه

در  آسایش شرقی ودر شرق و جنوب  خنککمی  اقلیم سه) PET( فیزیولوژیک معادل دماي شاخص
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           و مرکز تا جنوب که بیشتر سطح استان را فرا گرفته است و کمی گرم در غرب استان مشاهده  شمال

 را اقلیم 6 فیزیولوژیک معادل دماي شاخص و ارتفاع همبستگی ضریب آوردن دست به با شود؛ امامی

م در شرق و کنیم و در کل از حالت آسایش کاسته شده و بر محدوده کمی خنک و کمی گر می مشاهده

شرق و مرکزي به سمت اقلیم خنک و جنوب استان افزوده است و در ارتفاعات باالتر در شرق، جنوب

ها  دره مانند داریم کم ارتفاعات منطقه خاص توپوگرافی خاطر به که نقاطی در شویم؛ اماحتی سرد روبرو می

  دهد.آسایش را نشان می

 

   
  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در دونب می اقلیمی بندي پهنه نقشه: 7 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

دهد که شاخص دماي معادل فیزیولوژیک نشان می 7در شکل شماره  نتایج نهایی بررسی ماه می

(PET)  دهد که بیشترین درصد را اقلیم کمی گرم اقلیم را نشان می 4بدون در نظر گرفتن عامل توپوگرافی

باشد، دو اقلیم خیلی گرم و جنوب شرق و سپس گرم در نوار غربی استان تا جنوب دارا می در شرق و

با تأثیر دادن  )PET(اما شاخص دماي معادل فیزیولوژیک  ؛توان دیدهاي بسیار ناچیز می آسایش در مساحت

نک و آسایش در خ دهد و به کمیگرم نشان می ویژه در محدوده کمی هعامل توپوگرافی تغییرات بسیاري ب

شمال و شرق تغییر یافته و در ارتفاعات بسیار به سمت خنک شدن و حتی سردي گرویده است و 

  گرم تغییر یافته است.هاي گرم در ارتفاعات پایین جنوب استان به سمت خیلیمحدوده
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  وپوگرافیت دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در اقلیمی ژوئن بدون بندي پهنه نقشه: 8 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

دهد در ماه ژوئن بدون در نظر گرفتن عامل توپوگرافی نشان می 8شکل شماره همان طور که 

طور شاخص  هاقلیم خیلی گرم را در ارتفاعات پایین جنوب، ب (PET)شاخص دماي معادل فیزیولوژیک 

دست آوردن ضریب همبستگی  هبا ب اما ؛شود و در محدوده بسیار کوچکی اقلیم داغ را داریم مشاهده می

کنیم. محدوده خیلی گرم در ارتفاعات  اقلیم را مشاهده می 7ارتفاع و شاخص دماي معادل فیزیولوژیک 

 دهد وبسیار پایین جنوبی استان به داغ تبدیل یافته. محدوده اقلیمی گرم بیشترین تغییر را نشان می

و جنوب شرقی به سمت شرایط مساعد کمی گرم تا  مساحتش کاهش یافته و در ارتفاعات باالي شرقی

آسایش و حتی کمی خنک و خنک در ارتفاعات شرق تغییر یافته است و در ارتفاعات پایین جنوبی به 

  شرایط نامساعد خیلی گرم تغییر یافته است.

 
  )نویسندگان مأخذ(گرافیتوپو دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در بدون ژوئیه اقلیمی بندي پهنه نقشه: 9 شکل

  

د که بدون در نظر گرفتن عامل توپوگرافی ندهنشان می 9در شکل شماره هاي ماه ژوئیه  نقشه

) سه اقلیم گرم در شرق استان و خیلی گرم در شمال و مرکز PETشاخص دماي معادل فیزیولوژیک (

ب و شرق استان با پدیده داغی هوا استان که بیشتر سطح استان را فرا گرفته است و در ارتفاعات پایین جنو



    ٥٢                      13 شماره سال چهارم، گردشگري،ي فضافصلنامه 

 

اقلیم را  5دست آوردن ضریب همبستگی ارتفاع و شاخص دماي معادل فیزیولوژیک  هاما با ب ؛روبرو هستیم

کنیم محدوده نامساعد داغ در ارتفاعات پایین جنوب و غرب استان افزایش یافته و محدوده  مشاهده می

اما در ارتفاعات باالتر مرکزي و شرقی به  ؛عدتر داغ تبدیل شدهخیلی گرم در ارتفاعات پایین به حالت نامسا

رفته و محدوده کمی گرم در ارتفاعات بسیار باالي شرقی استان به کمی سمت مساعدتر گرم و کمی گرم 

گرم و حتی آسایش در محدوده بسیار کوچک تغیییر یافته است. اما در نقاطی که بخاطر توپوگرافی خاص 

  ها از گرم به خیلی گرم تغییر یافته است. کم داریم مانند درهمنطقه ارتفاعات 

 

  
  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در بدون اوت اقلیمی بندي پهنه نقشه: 10 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

د که بدون در نظر گرفتن عامل توپوگرافی ندهنشان می 10در شکل شماره هاي ماه اوت  نقشه

دو اقلیم گرم در شرق استان و خیلی گرم در شمال و مرکز بیشتر  )PET(ماي معادل فیزیولوژیک شاخص د

اما با  ؛سطح استان را فرا گرفته است و در ارتفاعات پایین جنوبی استان با پدیده داغی هوا روبرو هستیم

کنیم  شاهده میاقلیم را م 5دست آوردن ضریب همبستگی ارتفاع و شاخص دماي معادل فیزیولوژیک  هب

محدوده نامساعد داغ در ارتفاعات پایین جنوبی وغربی افزایش یافته و محدوده خیلی گرم در ارتفاعات 

اما در ارتفاعات باالتر شمالی و شرقی به سمت مساعدتر گرم و  ؛پایین به حالت نامساعدتر داغ تبدیل شده

شرقی استان به کمی گرم و حتی آسایش در  رفته و محدوده کمی گرم در ارتفاعات بسیار بااليکمی گرم 

محدوده بسیار کوچک تغیییر یافته است. اما در نقاطی که بخاطر توپوگرافی خاص منطقه ارتفاعات کم 

  ها از گرم به خیلی گرم تغییر یافته است. داریم مانند دره
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  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در بدون سپتامبر اقلیمی بندي پهنه نقشه: 11 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

دهند در ماه سپتامبر بدون در نظر گرفتن عامل نشان می 11در شکل ها  همان طور که نقشه

دو اقلیم گرم در کل استان و خیلی گرم در نوار غربی  (PET) توپوگرافی شاخص دماي معادل فیزیولوژیک

شود و در محدوده بسیار کوچکی اقلیم کمی گرم را  میطور شاخص مشاهده  هرا در ارتفاعات پایین، ب

اقلیم را مشاهده  7دست آوردن ضریب همبستگی ارتفاع و شاخص دماي معادل فیزیولوژیک  هاما با ب ؛داریم

کنیم. محدوده خیلی گرم در جنوب استان افزایش مساحت داده و در ارتفاعات بسیار پایین جنوبی استان  می

و محدوده اقلیمی گرم مساحتش کاهش یافته و در مرکز و شرق و شمال به سمت شرایط به داغ تبدیل یافته 

مساعد کمی گرم تا آسایش و حتی در ارتفاعات کمی خنک رفته است و در ارتفاعات پایین جنوبی به 

 رسد.  شرایط نامساعد خیلی گرم می

  
  توپوگرافی دادن تأثیر با و رافیتوپوگ گرفتن نظر در بدون اکتبر اقلیمی بندي پهنه نقشه: 12 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

) بدون در نظر PETشاخص دماي معادل فیزیولوژیک ( 12در شکل هاي نهایی  در ماه اکتبر نقشه

گرفتن عامل توپوگرافی منطقه سه اقلیم آسایش در شرق و جنوب شرق، کمی گرم با بیشترین مساحت در 
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د، اما پس از نده و گرم با مساحت کم در غرب و جنوب را نشان می شمال و مرکز که تا جنوب امتداد یافته

کنیم، در  دهد در استان هشت نوع اقلیم را مشاهده می تأثیر دادن توپوگرافی همچنان که نقشه نهایی نشان می

مساحت  شود و ترین ارتفاعات تغییر از گرم به خیلی گرم در مساحتی بسیار کم، مشاهده می جنوب در پایین

دوده کمی گرم در مرکز کاهش یافته و در ارتفاعات پایین جنوبی به گرم و در ارتفاعات باالتر شمالی و مح

شرقی به آسایش و حتی کمی خنک تغییر یافته است. محدوده آسایش در ارتفاعات شرقی به کمی خنک، 

ارتفاعات کم داریم خاطر توپوگرافی خاص منطقه  هاما در نقاطی که ب ؛خنک و حتی سرد تغییر یافته است

  ها از آسایش به کمی گرم تغییر یافته است. مانند دره

 

 
  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در بدون نوامبر اقلیمی بندي پهنه نقشه: 13 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

) بدون PET( لوژیکشاخص دماي معادل فیزیو 13در شکل شماره  هاي نهایی در ماه نوامبر نقشه

لیم آسایش در محدوده غربی استان، کمی خنک با بیشترین قدر نظر گرفتن عامل توپوگرافی منطقه سه ا

د، اما پس از تأثیر دادن توپوگرافی همچنان که نقشه ندهمساحت و خنک با مساحت بسیار کم را نشان می

ترین ارتفاعات جنوبی تغییر از یینکنیم، در پا دهد در استان شش نوع اقلیم را مشاهده مینهایی نشان می

شود و در کل افزایش محدوده آسایش را جنوب و مشاهده می آسایش به کمی گرم در مساحتی بسیار کم،

ارتفاعات باالتر گسترش یافته است، محدوده کمی خنک کاهش یافته و در ارتفاعات  غرب داریم که در

تغییر یافته و حتی در ارتفاعات بسیار باال خیلی سرد باالتر شمالی و شرقی و جنوب شرقی به خنک و سرد 

  کنیم.  را در مساحت بسیار کم مشاهده می
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  توپوگرافی دادن تأثیر با و توپوگرافی گرفتن نظر در بدون دسامبر اقلیمی بندي پهنه نقشه: 14 شکل

  )نویسندگان مأخذ(

  

) بدون در نظر گرفتن عامل PETک(لوژیهاي نهایی شاخص دماي معادل فیزیو در ماه دسامبر نقشه

توپوگرافی منطقه سه اقلیم آسایش با مساحت بسیار کم و کمی خنک با بیشترین مساحت در غرب و 

د، اما پس از تأثیر دادن توپوگرافی ندهشرقی نشان می جنوب و شمال و خنک را در شرق و جنوب

کنیم، کمی  تان پنج نوع اقلیم را مشاهده میدهد در اسنشان می 14در شکل شماره هماچنان که نقشه نهایی 

تر جنوبی انتقال یافته و از مساحت دهد و به ارتفاعات پایینخنک که مساحتش کمی افزایش را نشان می

هایی  خنک کاهش یافته و در ارتفاعات باالتر شمالی و شرقی به خنک و حتی سرد تغییر یافته و در قسمت

هاي سرد و حتی بسیار سرد در ارتفاعات جنوب شرقی استان  اقلیم اع،که خنک بودند پس از تأثیر ارتف

  شود. مشاهده می

  

  گیرينتیجه

جغرافیایی  – در این تحقیق براي اولین بار روابط آماري بین اقلیم آسایش و متغیر توپوگرافی 

ا در اقلیم آسایش جغرافیایی ر - تأثیرگذاري متغیرهاي توپوگرافی ،اند. نتایج پژوهش شناسایی و بررسی شده

کند  ها و متغیر بیان می دهد. بررسی نتایج روابط بین اقلیم آسایش بویر احمد نشان می استان کهگیلویه و

دهند. نتایج  داري را با توپوگرافی نشان می بویر احمد بر رابطه، معنی اقلیم آسایش در کل استان کهگیلویه و

هاي اقلیمی و تري را با ویژگیو هماهنگ ی نتایج سازگارتردست آمده با در نظر گرفتن عامل توپوگراف هب

دهد که در هایی را به ما نشان میحتی اقلیم بویر احمد دارد و جغرافیایی استان آسایش استان کهگیلویه و

ها و هاي ارگانریزيبه تنهایی نشان داده نشده است و این اطالعات دقیق براي برنامه PETنتایج شاخص 

  تر است.مدرآکا گردشگران
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