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  تهیه تقویم گردشگري شهراصفهان و خواهرخوانده هایش
  

  2پروانه محمدي حصاري      1امیر گندمکار

   

   علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، اصفهان، ایران. گروه جغرافیا، دانشکده .1

  جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، اصفهان، ایران .2

 
  

  چکیده:

گري تاثیر قابل از جمله عوامل موثّر در گردشگري، آب و هوا است. آب و هوا در انتخاب مکان و زمان گردش

گیرند که بیشترین آسایش آب و هوایی را توجهی دارد. گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري، زمانی را در نظر می

کنند که داراي بیشترین آسایش آب و هوایی داشته باشد و همچنین در انتخاب مکان گردشگري، مکانی را انتخاب می

  باشد.

ریزي زمانی و مکانی گردشگري، به آسایش آب و هوایی دشگري هم براي برنامهریزان و متخصصان امر گربرنامه

  اي خوش براي گردشگران ایجاد نمایند.توجه زیادي دارند تا بتوانند خاطره

اش و با کاربرد مدل هاي آب و هوایی شهر اصفهان و شهرهاي خواهرخواندهدر این پژوهش با استفاده از داده

  یولوژیک، پراکنش زمانی و مکانی آب و هواي آسایش گردشگري تهیه شد.شاخص دماي معادل فیز

هایش شهر داکار و هاوانا با هفت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین شهر اصفهان و خواهرخوانده 

ر با سه ماه قابل ماه قابل قبول، بهترین شرایط را از نظر اقلیم آسایش گردشگري دارد. و شهر اصفهان و ایروان و الهو

  ترین رتبه را دارد.قبول، پایین

شهرقابل قبول و ژوئن، سپتامبر، اکتبر با تعداد هفت شهر  10ها، می، با تعدادهاي سال هم بهترین ماهدر بین ماه

  د.قابل قبول، بهترین وضعیت را دارند و ماه ژانویه با فقط دو شهر داراي شرایط قابل قبول، بدترین شرایط را دارن

  تقویم آسایش اقلیمی، شاخص دماي معادل فیزیولوژیک، گردشگري، اصفهان، خواهرخواندگی. :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  :نویسنده رابط Msaye13@yahoo.com 
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  مقدمه

هاي شود که بیشترین رشد را طی سالهاي اقتصادي جهان محسوب میترین بخشتوریسم از مهم

میلیارد نفر گردشگر،  6/1با  2020شود این صنعت عظیم و پردرآمد درسال بینی میاخیر داشته است. پیش

المللی سهم بسیار بزرگی از درآمد و اشتغال را در جهان به خود اختصاص بدهد. توریسم داراي ابعاد بین

بسیار قوي است و به هرگونه تغییر در اقلیم که تعادل رقابتی مقاصد گردشگري را برهم بزند بسیار حساس 

  ) 154، 1389است.(ذوالفقاري، 

توجه چندانی از  1980ارز بودن اهمیت تغییر آب و هوا برگردشگري، متأسفانه تا دهه با وجود ب

است. بعضی از مطالعات انجام گرفته در این زمینه نیز که بیشتر به افزایش سوي محققان به این امر نشده

اند، قادر به داشته هاي افراطی دما و افزایش بارشهاي شدید و نظایر آنها توجهدماهاي افراطی، کاهش حداقل

ارزیابی پیامدهاي واقعی محیط جوي بر انسان ازجمله بر گردشگرانی که نیازمند اطالعات کافی درباره فشار 

اند، نیستند. شهر اصفهان با تعداد سیزده شهر در چهار قاره جهان فیزیولوژیکی به ویژه در شرایط عدم سازش

شهر شیان در کشور چین، کواالالمپور در کشور مالزي، خواهرخواندگی دارد. این شهرها عبارتند از 

فرایبورگ در کشور آلمان، فلورانس در کشور ایتالیا، یاش درکشور رومانی، بارسلون در کشور اسپانیا، ایروان 

سن پترزبورگ در  ارمنستان، کویت در کشور کویت، هاوانا در کشور کوبا، الهور در پاکستان،درکشور 

  سنگال و  بعلبک در لبنان.روسیه،  داکار در 

تنوع مکانی و زمانی شهرهاي خواهرخوانده اصفهان و پراکنش مناسب آن در چهار قاره، آسیا، اروپا، 

آمریکا، آفریقا و همچنین تنوع آب و هوایی این شهرها و قرارگیري آنها در نواحی مختلف آب و هوایی،  از 

ناسبی را جهت تبادل گردشگر بین اصفهان و شرایط بسیار م اي تا جنب قطبی،آب و هواي حاره

  کند.خواهرخوانده هایش فراهم می

ها ها و مخاطرات تهدیدکننده اقلیمی و آگاهی از جاذبهاز طرفی دیگر مطالعه و شناسایی محدودیت 

هاي نهفته در ویژگیهاي اقلیمی جغرافیاي گسترده شهرهاي خواهرخوانده در ماههاي مختلف سال و پتانسیل

المللی، ملی، استانی و شهري خصوصاً ریزي در سطوح مختلف، بینه منظور لحاظ کردن آنها در برنامهب

توان به اقلیم میتوسعه گردشگري از اهمیت زیادي برخوردار است. بنابراین، با بررسی و ارزیابی زیست

تواند ست یافت که انسان مینوعی تعادل در عناصر اقلیمی به منظور ایجاد محیطی همراه با آسایش انسان د

با شرایطی نسبتاً مطلوب زمینه را براي انجام فعالیتهاي معیشتی و زیستی خود فراهم نماید بدین سان مقولۀ 

نماید. در آسایش براي استمرار فعالیت انسان و تکامل جسمی و روحی او، بسیار مهم و قابل اعتنا جلوه می

مفاهیم اساسی هوا و آب و هوا شناسی و رابطه آن با گردشگري این فصل سعی بر این است که برخی از 

  مورد بررسی قرار گیرد.
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         با توجه به اهمیت اقیلم آسایش در گردشگري شهرهاي خواهرخوانده در جذب گردشگران 

ترین زمان براي هایی از قبیل اینکه اقلیم آسایش تا چه حد در جذب گردشگر موثر است؟ مناسبپرسش

  هایش از نظر اقلیم گردشگري چه زمانی در سال است؟ادل گردشگر بین اصفهان و خواهرخواندهتب

) در پژوهشی با عنوان اطالعات آب و هوایی براي گردشگري به بررسی 2010اسکات و لیموکس (

رابطه آب و هوا و گردشگري پرداختند. بخش گردشگري یکی از بزرگترین صنایع جهانی و با باالترین 

تواند یک عت رشد است و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ملی و محلی با توجه به اینکه آب و هوا هم میسر

             ي مهم براي امر گردشگري باشد لذا مقاصد گردشگري و منبع حیاتی و هم یک عامل محدود کننده

          مهمی براي آب و هوا در اي به آب و هوا دارند و نقش ریزان امور گردشگري حساسیت ویژهبرنامه

شوند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اطالعات آب و هوایی و مخاطرات ریزي سفر قائل میبرنامه

  وهوایی از جمله مهمترین اطالعات کلیدي مورد نیاز گردشگري است. هوایی و تغییرات آبوآب

گردشگري در نواحی سردسیر در اصل گرمایش ) در پژوهشی تحت عنوان 2013فورلند و همکاران (

هاي آب و هوایی گردشگران در تابستان قطب شمال با استفاده از آمار و برآوردهاي جهانی به مقایسه اولویت

ها و تقاضاي آب و هوایی اي پرداختند. این پژوهش به صورت انحصاري اولویتآب و هوایی منطقه

ي آینده در شمال اسکاندیناوي بینی شدهفعلی و آب و هواي پیشگردشگران را در آب و هواي تابستانی 

کند. مشاهدات فعلی پارامترهاي آب و هوایی مانند رطوبت دماي هوا و روزهاي گرم و معتدل و مقایسه می

اي نظرات مردم و گردشگران بینی آینده آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و طی پرسشنامههمچنین پیش

         وص مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روزهاي معتدل و گرم بیشتر شرایط در این خص

کند اما افزایش رطوبت هوا موجب کاهش لذّت گردشگران از تري را براي گردشگران ایجاد میمطلوب

ردشگران تماشاي خورشید نیمه شب خواهد شد نتایج این مطالعه روش جدیدي را براي درك بهتر رفتار گ

  تحت شرایط تغییرات آب و هوایی ارائه می دهد.

) پیامدهاي تغییرات آب و هوایی بر گردشگري استرالیا را مورد ارزیابی قرار 2014آملونگ و نیکولز(

هاي آب و هوایی گردشگري به بررسی تغییرات احتمالی در دادند. در این مطالعه با استفاده از شاخص

 هاي اصلی گردشگري استرالیا پرداخته شد و مفاهیم جریانهاي گردشگري، جذابیت آب و هوایی مکان

ریزي گردشگري، توسعه و مدیریت گردشگري مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج حاصل از این پژوهش برنامه

         تري را براي نواحی جنوبی و شرایط نشان داد که تغییرات آب و هوایی شرایط گردشگري مطلوب

ها و بهبود خدمات و گذاريرا براي نواحی شمالی ایجاد خواهدکرد؛ لذا توجه به افزایش سرمایهتري سخت

هایی براي به حداقل رساندن اثرات تغییرات آب و هوایی در زیر ساختها در نواحی جنوبی و اجراي مکانیزم

  نمود. شود، تا بتوان بیشترین انطباق را براي گردشگران ایجادنواحی شمالی توصیه می

است. هاي زاگرس قرار گرفتهشهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان و در کوه )1389گندمکار(

آب و هواي این شهرستان متغیر است و شامل آب و هواي نیمه خشک در نواحی شمالی شهرستان، آب و 
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است. به طور  اي در نواحی مرکزي و آب و هواي نیمه مرطوب تا مرطوب در نواحی جنوبیهواي مدیترانه

کلی آب و هواي این شهرستان در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد و مرطوب است. این منطقه از 

هاي و با داشتن جاذبه .هاي گذشته به عنوان یک مکان ییالقی و خوش آب و هوا شناخته شده استزمان

تا کنون از این پتانسیل استفاده ا طبیعی و آب و هواي مناسب توانایی زیادي در جذب گردشگر دارد. ام

ها و است. به منظور توسعه گردشگري در این منطقه باید زمانصحیح نشده و بهره کافی هم کسب نشده

هاي مناسب جهت حضور گردشگران در منطقه مشخص شود. یکی از مهمترین نیازهاي گردشگران مکان

  .است هاي مساعد براي گردشگريآگاهی از وضعیت اقلیمی و زمان

ت مددر این تحقیق با استفاده از داده هاي روزانه دوره آماري بلند )1390اسماعیلی و همکاران(

) شرایط اقلیم آسایشی چهار شهر اصلی گردشگري مشهد، اصفهان، رشت و کیش به 1340-1385هاي (سال

به دست آمده نشان داد  است. نتایجمورد ارزیابی قرار گرفته (PET) وسیله شاخص دماي معادل فیزیولوژیک

کوتاه بوده و به صورت دو دوره مجزا در ابتداي فصل  ،که دوره آسایش اقلیمی در شهرهاي مورد مطالعه

شود در مشهد و پاییز و بهار واقع شده است. طول این دوره که بهترین زمان براي امور گردشگري توصیه می

  روز از سال است.  85و کیش  37، رشت 35اصفهان 

براي ارزیابی تطبیقی زیست اقلیم انسانی شهر اصفهان با بکارگیري  )1391ایی و هاشمی نسب(عط

بینی ، متوسط نظرسنجی پیش(PET)، دماي معادل فیزیولوژیک (TCI)هاي ترجونگ، اقلیم گردشگري روش

قل و از فراسنج هاي اقلیمی میانگین متوسط، حداقل و حداکثر دما، میانگین متوسط، حدا (PMV) شده

حداکثر رطوبت نسبی، میانگین ساعات آفتابی و میانگین متوسط سرعت باد و متوسط فشار بخار و میزان 

الی  1992ایستگاه سینوپتیک اصفهان، شرق اصفهان، کبوترآباد طی دوره آماري هجده ساله ( 3ابرناکی 

 هاي مه و سپتامبر را بهترین دهد که اغلب روش ها؛ ماه. نتیجه این بررسی نشان میکردند) استفاده 2010

هاي ژانویه، فوریه و هاي مورد مطالعه در ماهها از لحاظ آسایش اقلیمی دانسته و شرایط اقلیمی ایستگاهماه

  هاي ژوئن، ژوئیه و اوت (ماه هاي گرم) به سمت نامطلوب سوق پیدا دسامبر (ماه هاي سرد سال) و ماه

  کنند.می

تحلیل اقلیم آسایشی  به PMVو  PETاز دو شاخص با استفاده  )1392رضانژاد و قاسم زاده(

دوره آسایش اقلیمی در این روستا کوتاه و محدود به دوره پرداختند و به این نتیجه رسیدند که دهستان صور 

اي که با وجود عدم تنش گرمایی باشد که بیشتر در خرداد و مهر ماه به وقوع می پیوندد، به گونهروز می 44

روز از سال در شرایط تنش سرمایی بسیار شدید تا تنش سرمایی متوسط  179ش گرمایی بسیار شدید، و تن

قرار دارد که، عالوه بر ماه هاي فوق چهار ماه از سال نیز جهت گردشگري در روستاي صور مناسب 

  شود.تشخیص داده می

ی آسایش اقلیمی به بررس PETو  PMVهاي با استفاده از شاخص) 1392فرجی و یوسف زاده(

آمده نشان داد که این دو شاخص با اختالف بسیار جزئی با  به دستج شهرستان اردبیل پرداختند. نتای
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همدیگر (دهه اول مهر)، براي شهرستان اردبیل خوب جواب دادند و کامالً با هم مطابقت ل خرداد و دهه او

 50تیر تا اول شهریور به مدت  10بازه زمانی داشتند. همچنی زمان آسایش اقلیمی شهرستان در مجموع، از 

کند. ه ایام سال این شهرستان درجات متفاوتی از تنش هاي سرما (عمدتاً) را تجربه میباشد، در بقیروز می

هاي مختلف گردشگري نوع خاصی از با توجه به تخصصی شدن گردشگري می توان گفت هر یک از گونه

ی و گرمایی) را می طلبد. بنابراین در صورت تجه به این نتایج، بدیهی این تنش ها (طبقه بندیهاي سرمای

ها در زمینه توسعه صنعت گردشگري در شهرستان اردبیل همراه با  ها و فعالیت است که برنامه ریزي

  موفقیت خواهدبود.

)، عطائی و همکاران 1393)، برنا و همکاران (1390)، باهک (1391همچنین امیدوار و همکاران (

) به برسی آسیاش اقلیم شهرهاي 1392) و یزدان پناه و عمرانی (1389)، فرج زاده و احمدآبادي (1393(

  اند.مختلف کشور با استفاده از روش هاي نوین پرداخته

)، ماتزراکیس و آلکوفورد 2014)، فالک (2004در مطالعات خارجی هم ریچاردسون و لومیس (

  اند.به بررسی آب و هواي آسایش گردشگري پرداخته )2014)، و رومانو و همکاران (2007(

  

  هاروش ها وداده

در این پژوهش به منظور بررسی و محاسبه اقلیم آسایش شهر اصفهان و شهرهاي خواهرخوانده اش 

  است.هاي هواشناسی این شهرها استفاده شدهمیالدي) ایستگاه 2012تا  1983ساله ( 30از آمار 

تهیه تقویم آسایش اقلیمی از مدل، شاخص دماي معادل فیزیولوژیک  در این پژوهش به منظور

)PET.استفاده شده است ،(  

  

  PETشاخص زیست اقلیم دماي معادل فیزیولوژیک 

اي امروزه مورد ترین شاخصهاي آقلیم آسایش، دماي معادل فیزیولوژیک است که به طور گستردهیکی از مهم

عبارت از دمایی است که در آن بیالن انرژي انسان براي شرایط فضاي ، PETگیرد. استفاده محققان قرار می

سرپوشیده معادل دماي پوست و نرخ تعریق تحت شرایط واقعی فضاهاي آزاد مورد بررسی است. دماي 

جولیاس و ماتزراکیس، توان در تمام اقلیمها و در تمام سال مورد استفاده قرار داد(معادل فیزیولوژیک را می

2007.(  
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  در درجات مختلف حساسیت انسان PET : مقادیر آستانه شاخصهاي1جدول 

 درجه تنش فیزیولوژیک حساسیت حرارتی PET  مقدارشاخص

  تنش سرماي بسیار شدید خیلی سرد 

 تنش سرماي شدید سرد 4

 تنش سرماي متوسط خنک 8

 تنش سرماي اندك کمی خنک 13

 بدون تنش سرما راحت 18

 رماي اندكتنش گ کمی گرم 23

 تنش گرماي متوسط  گرم 29

  تنش گرماي شدید  خیلی گرم  35

  تنش گرماي بسیار شدید  داغ  41

  1999منبع: ماتزاراکیس و همکاران، 

  

  
  : موقعیت شهر اصفهان و خواهرخوانده هایش1شکل شماره 
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  یافته هاي پژوهش: 

هایش نشان ن و خواهرخواندهبررسی شاخص دماي معادل فیزیولوژیک اقلیم آسایش در شهر اصفها

ریزي کرد. در ادامه به تفصیل توان براي تمام طول سال در امر گردشگري این شهرها برنامهدهد که میمی

  است.آورده شده )PETنتایج حاصل از شاخص دماي معادل فیزیولوژیک(

ي وضعیت اقلیم هایش دو شهر داکار و هاوانا دارادر ماه ژانویه از بین اصفهان و خواهرخوانده

آسایش گردشگري راحت و مطبوع هستند و بهترین مقاصد گردشگري براي این ماه هستند. همچنین در این 

ماه شهرهاي کویت و الهور داراي شرایط خنک و قابل قبول هستند و در بیشتر زمانهاي روز از نظر وضعیت 

کواالالمپور داراي وضعیت گرم است ولی اقلیم آسایش گردشگري شرایط مناسبی را دارند. در این ماه شهر 

عصرها و هنگام شب براي امر گردشگري مناسب است. اصفهان و دیگر شهرهاي خواهرخوانده در این ماه 

داراي وضعیت بسیار سرد هستند و تنش سرمایی برآنها حاکم است و براي امر گردشگري به هیچ عنوان 

ردشگران عام که به دنبال آسایش آب و هوایی هستند فقط شود به طور کلی در این ماه براي گتوصیه نمی

  چهار شهر داکار، هاوانا، کویت و الهور داراي شرایط مساعدي هستند.

هایش دو شهر داکار و هاوانا داراي وضعیت اقلیم در ماه فوریه از بین اصفهان و خواهرخوانده

براي این ماه هستند. همچنین در این آسایش گردشگري راحت و مطبوع هستند و بهترین مقاصد گردشگري 

ماه شهر کویت داراي شرایط خنک و قابل قبول هستند و در بیشتر زمانهاي روز از نظر وضعیت اقلیم 

آسایش گردشگري شرایط مناسبی را دارند. در این ماه شهر کواالالمپور داراي وضعیت گرم وغیر قابل قبول 

ط در میانه هاي روز با پوشش مناسب و گرم قابلیت گردشگري است. بارسلونا داراي شرایط سرد است و فق

را دارد. اصفهان و دیگر شهرهاي خواهرخوانده در این ماه داراي وضعیت بسیار سرد هستند و تنش سرمایی 

شود به طور کلی در این ماه براي برآنها حاکم است و براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی

دنبال آسایش آب و هوایی هستند فقط سه شهر داکار، کویت، هاوانا، داراي شرایط گردشگران عام که به 

  مساعدي هستند.

هایش دو شهر داکار و کویت داراي وضعیت اقلیم در ماه مارس از بین اصفهان و خواهرخوانده

 آسایش گردشگري راحت و مطبوع هستند و بهترین مقاصد گردشگري براي این ماه هستند. در این ماه

شهرالهور و هاوانا داراي وضعیت کمی گرم و قابل قبول است ولی عصرها و هنگام شب براي امر 

گردشگري مناسب است. اصفهان، جیان، بارسلونا، فرایبورگ، فلورانس و بعلبک داراي شرایط سرد هستند و 

بورگ و ایروان در یاش، سن پترز فقط در میانه هاي روز با پوشش مناسب و گرم قابلیت گردشگري را دارند.

این ماه داراي وضعیت بسیار سرد هستند و تنش سرمایی برآنها حاکم است و براي امر گردشگري به هیچ 

عنوان توصیه نمی شوند، همچنین شهر کواالالمپور در این ماه با تنش گرمایی مواجه است. به طور کلی در 

ی هستند فقط چهار شهر داکار، کویت، هاوانا و این ماه براي گردشگران عام که به دنبال آسایش آب و هوای

  الهور داراي شرایط مساعدي هستند.
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در ماه آوریل از بین اصفهان و خواهرخوانده هایش شهر جیان، داراي وضعیت اقلیم آسایش 

گردشگري راحت و مطبوع هستند و بهترین مقاصد گردشگري براي این ماه هستند. همچنین در این ماه 

رگ، فلورانس، یاش، ایروان و بعلبک داراي شرایط خنک و قابل قبول هستند و در بیشتر شهرهاي فرایبو

زمانهاي روز از نظر وضعیت اقلیم آسایش گردشگري شرایط مناسبی را دارند. در این ماه شهرداکار و هاوانا 

ر گردشگري داراي وضعیت کمی گرم و قابل قبول است در بیشتر طول شبانه روز به جز نیمه روز براي ام

هاي روز با پوشش مناسب و گرم مناسب است. سن پترزبورگ داراي شرایط سرد است و فقط در میانه

قابلیت گردشگري را دارد. و شهرهاي کواالالمپور، کویت و الهور با تنش گرمایی روبرو هستند و براي امر 

دشگران عام که به دنبال آسایش شود به طور کلی در این ماه براي گرگردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی

  آب و هوایی هستند پنج شهر اصفهان، داکار، جیان، بارسلونا، هاوانا داراي شرایط مساعدي هستند.

هایش شهرهاي فرایبورگ، فلورانس، بارسلونا و ایروان در ماه می از بین اصفهان و خواهرخوانده

و بهترین مقاصد گردشگري براي این ماه داراي وضعیت اقلیم آسایش گردشگري راحت و مطبوع هستند 

هستند. همچنین در این ماه دو شهر سن پترزبورگ و بعلبک داراي شرایط خنک و قابل قبول هستند و در 

هاي روز از نظر وضعیت اقلیم آسایش گردشگري شرایط مناسبی را دارند. در این ماه شهرهاي بیشتر زمان

گرم و قابل قبول است در بیشتر طول شبانه روز به جز نیمه هاي  اصفهان، داکار و جیان داراي وضعیت کمی

روز براي امر گردشگري مناسب است. شهرهاي کواالالمپور، کویت، الهور با تنش گرمایی روبرو هستند و 

شوند. به طور کلی در این ماه براي گردشگران عام که به دنبال براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی

ب و هوایی هستند شهرهاي فرایبورگ، فلورانس، بارسلونا، ایروان، یاش، سن پترزبورگ، بعلبک، آسایش آ

  اصفهان، داکار و جیان داراي شرایط مساعدي هستند.

هایش فقط شهر یاش، داراي وضعیت اقلیم آسایش در ماه ژوئن از بین اصفهان و خواهرخوانده

باشد. همچنین در این ماه شهر گري براي این ماه میگردشگري راحت و مطبوع است و بهترین مقصدگردش

باشد و در بیشتر زمانهاي روز از نظر وضعیت اقلیم سن پترزبورگ داراي شرایط خنک و قابل قبول می

آسایش گردشگري شرایط مناسبی را دارد. در این ماه شهرهاي فرایبورگ، فلورانس، بارسلونا، ایروان و 

ي روز براي امر و قابل قبول است در بیشتر طول شبانه روز به جز نیمهبعلبک داراي وضعیت کمی گرم 

گردشگري مناسب است. در این ماه شهرهاي اصفهان، داکار، جیان و هاوانا داراي وضعیت گرم است ولی 

عصرها و هنگام شب براي امر گردشگري مناسب است. دیگر شهرهاي خواهرخوانده شامل کواالالمپور، 

شود به این ماه داراي وضعیت تنش گرمایی براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی کویت، الهور در

طور کلی در این ماه براي گردشگران عام که به دنبال آسایش آب و هوایی هستند هفت شهر یاش، سن 

  پترزبورگ، فرایبورگ، فلورانس، بارسلونا، ایروان، بعلبک داراي شرایط مساعدي هستند.

یه در این ماه شهرهاي فرایبورگ، یاش، سن پترزبورگ و بعلبک داراي وضعیت کمی گرم در ماه ژوئ

و قابل قبول است و در بیشتر زمانهاي روز براي امر گردشگري مناسب است. همچنین شهرهاي داکار، 
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ي امر کواالالمپور، فلورانس، بارسلونا، ایروان و هاوانا داراي وضعیت گرم هستند و عصرها و هنگام شب برا

گردشگري مناسب است. دیگر شهرها شامل اصفهان، جیان، کویت و الهور در این ماه داراي وضعیت تنش 

شود به طور کلّی در این ماه براي گردشگران گرمایی است و براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی

ش، فرایبورگ، بعلبک داراي عام که به دنبال آسایش آب و هوایی هستند فقط چهار شهر سن پترزبورگ، یا

  شرایط مساعدي هستند.

هایش فقط شهر سن پترزبورگ داراي وضعیت اقلیم در ماه اوت از بین اصفهان و خواهرخوانده

آسایش گردشگري راحت و مطبوع است و بهترین مقصد گردشگري در این ماه است. در این ماه شهرهاي 

و قابل قبول است و در بیشتر طول روز براي امر فرایبورگ، یاش و بعلبک داراي وضعیت کمی گرم 

گردشگري مناسب است. در این ماه شهرهاي داکار، کواالالمپور، فلورانس، بارسلونا، ایروان و هاوانا داراي 

وضعیت گرم است و عصرها و هنگام شب براي امر گردشگري مناسب هستند. اصفهان، جیان، کویت و 

شود نش گرمایی هستند و براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمیالهور در این ماه داراي وضعیت ت

به طور کلی در این ماه براي گردشگران عام که به دنبال آسایش آب و هوایی هستند فقط چهار شهر سن 

  فرایبورگ و بعلبک داراي شرایط مساعدي هستند. پترزبورگ، یاش،

یش شهرهاي فرایبورگ، یاش، بعلبک داراي وضعیت هادر ماه سپتامبر از بین اصفهان و خواهرخوانده

ها هستند. همچنین اقلیم آسایش گردشگري راحت و مطبوع است و بهترین مقاصدگردشگري براي این ماه

باشد و در بیشتر زمانهاي روز از نظر در این ماه شهر سن پترزبورگ داراي شرایط خنک و قابل قبول می

مناسبی را دارند. در این ماه شهرهاي جیان، فلورانس، بارسلونا و  وضعیت اقلیم آسایش گردشگري شرایط

ي روز براي امر ایروان داراي وضعیت کمی گرم و قابل قبول است در بیشتر طول شبانه روز به جز نیمه

گردشگري مناسب است. در این ماه شهرهاي اصفهان، داکار، الهور و هاوانا داراي وضعیت گرم است ولی 

ام شب براي امر گردشگري مناسب است. دیگر شهرهاي خواهرخوانده شامل کواالالمپور، عصرها و هنگ

شود به کویت در این ماه داراي وضعیت تنش گرمایی است و براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی

ش، طور کلی در این ماه براي گردشگران عام که به دنبال آسایش آب و هوایی هستند هشت شهر جیان، یا

  فرایبورگ، بارسلونا، بعلبک،  فلورانس و ایروان داراي شرایط مساعدي هستند.

هایش شهرهاي اصفهان، جیان، ایروان، الهور و بعلبک در ماه اکتبر از بین اصفهان و خواهرخوانده

داراي وضعیت اقلیم آسایش گردشگري راحت و مطبوع هستند و بهترین مقاصد گردشگري در ماه اکتبر 

شهرهاي فرایبورگ، یاش و ایروان در این ماه داراي شرایط خنک و قابل قبول هستند و در بیشتر  هستند.

زمان هاي روز براي گردشگري مناسب هستند. در این ماه داکار و کویت داراي وضعیت گرم و مناسب در 

برآن حاکم  باشد و تنش سرماییپترزبورگ در این ماه داراي وضعیت بسیار سرد میشب هستند. شهر سن

شود به طور کلی در است و شهر کواالالمپور با تنش گرمایی براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی
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این ماه براي گردشگران عام که به دنبال آسایش آب و هوایی هستند هفت شهر اصفهان، فلورانس، بارسلونا، 

  جیان، الهور، هاوانا و بعلبک داراي شرایط مساعدي هستند.

هایش شهر کویت داراي وضعیت اقلیم آسایش ر ماه نوامبر از بین اصفهان و خواهرخواندهد

باشد و بهترین مقاصد گردشگري در ماه نوامبر است. همچنین در این ماه گردشگري راحت و مطبوع می

روز از باشند و در بیشتر زمانهاي شهرهاي اصفهان، بارسلونا و بعلبک داراي شرایط خنک و قابل قبول می

نظر وضعیت اقلیم آسایش گردشگري شرایط مناسبی را دارند. دو شهر داکار و هاوانا در این ماه داراي 

هاي شبانه روز براي گردشگري مناسب هستند. شهر شرایط کمی گرم و قابل قبول هستند و در بیشتر زمان

اسب است. در این ماه دو کواالالمپور داراي شرایط گرم است و هنگام غروب و شب براي گردشگري من

شهر جیان و فلورانس داراي وضعیت سرد است و هنگام روز و به ویژه در میانه روز براي گردشگري 

ها شامل سن پترزبورگ، فرایبورگ، یاش و ایروان در این ماه مناسب است. دیگر شهرهاي خواهرخوانده

و براي امر گردشگري به هیچ عنوان  داراي وضعیت بسیار سرد می باشد و تنش سرمایی برآن حاکم است

شود به طور کلی در این ماه براي گردشگران عام که به دنبال آسایش آب و هوایی هستند چهار توصیه نمی

  شهر داکار، کویت، الهورو هاوانا داراي شرایط مساعدي هستند.

اي وضعیت اقلیم در ماه دسامبر از بین اصفهان و خواهرخوانده هایش دو شهر داکار و هاوانا دار

آسایش گردشگري راحت و مطبوع هستند و بهترین مقاصد گردشگري براي این ماه هستند. در این ماه شهر 

کواالالمپور داراي وضعیت گرم است ولی عصرها و هنگام شب براي امر گردشگري مناسب است. شهرهاي 

هنگام ظهر با پوشش گرم براي اصفهان، الهور و بعلبک داراي شرایط سرد هستند و فقط در نیمه روز 

گردشگري داراي وضعیت مناسب می باشند. دیگر شهرهاي خواهرخوانده از جمله جیان، فرایبورگ، یاش، 

فلورانس، سن پترزبورگ و ایروان در این ماه داراي وضعیت بسیار سرد هستند و تنش سرمایی برآنها حاکم 

شود به طور کلی در این ماه براي گردشگران عام که است و براي امر گردشگري به هیچ عنوان توصیه نمی 

 به دنبال آسایش آب و هوایی هستند فقط سه شهرکویت، هاوانا، داکار داراي شرایط مساعدي هستند.

شهر بعلبک واقع در کشور لبنان شرایط آب و هوایی و اقلیم آسایش نزدیک به شهر اصفهان دارد با 

ها کمی گرم و قابل ر داراي شرایط بسیار گرم نیست و شرایط در این ماهاین تفاوت که تابستان ها در این شه

هاي سرد سال به ویژه هاي می تا اکتبر براي سفر به بعلبک بسیار مناسب است اما ماهتحمل است لذا ماه

ژانویه، فوریه و دسامبر در این شهر شرایط سرد تا بسیار سرد حاکم است و شرایط براي گردشگري مناسب 

ي ست. دیگر ماههاي سال شامل مارس، آوریل و نوامبر شهر بعلبک داراي شرایط خنک است و در میانهنی

  روز براي امر گردشگري شرایط مناسبی دارد.
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تقویم زمانی، مکانی اقلیم آسایش گردشگري شهر اصفهان و خواهرخوانده هایش بر اساس  54-4جدول شماره 

  PETمدل

  
  

  نتیجه گیري:

بر اساس یافته هاي این پژوهش، مشخص شد که در بین شهرهاي اصفهان و  در مجموع و

خواهرخوانده هایش، شهر بعلبک بهترین شرایط آسایش اقلیم را دارد و در بیشتر زمانهاي سال براي حضور 

  گردشگر مساعد و مطلوب است. 

اروپایی هم شهر پس از آن شهرهاي داکار و هاوانا شرایط بسایر مناسبی دارند. از بین شهرهاي 

  باشد.بارسلونا بهترین شرایط آسایش آب و هوایی را دارا می

در این بین شهر کوآالالمپور به دلیل گرما و رطوبت باال، بدترین شرایط را دارد و همچنین شهر سن 

  پترزبورگ به دلیل سرماي شدید در بیشتر سال، به جز چند ماه، شرایط چندان مناسبی ندارد.

  اي سال هم ماه آوریل، می و اکتبر بهترین شرایط براي تبادل گردشگر را دارند.در بین ماهه

  قدردانی:

با توجه به حمایت شهرداري اصفهان از این پژوهش، بدین وسیله از مسئولین محترم شهرداري 

  اصفهان کمال تشکر را دارم.
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