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 چکیده
با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و وابستگی این صنعت به اقلیم به عنوان یک فاکتور تعیین کننده جهت برنامه ریزی 

تا متقاضی  مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی امری ضروری استاخت شرایط آب و هوایی مطلوب و نالزوم شن ،گردشگران

استان گیالن با توجه به . ، نوع لباس و تجهیزات مورد نیاز انجام دهدحرکتبرنامه ریزی خود را از نظر زمان  اسب با آن،بتواند متن

ترین شرایط جغرافیایی و برخورداری از عوامل طبیعی نظیر نواحی ساحلی، جلگه ای و کوهستانی به عنوان یکی از گردشگرپذیر

تواند گامی مهم در زیربنای آب و  باشد و با تهیه این تقویم جامع میزمانی گردشگری میمناطق کشور نیازمند تقویم مکانی و 

گیالن بر اساس آمار آب و هوائی استان  آسایش حرارتی اقلیمهدف از این پژوهش بررسی هوای زیستی گردشگری برداشت. 

حلیل آن بر اساس نقشه های بدست و ت (PET) مدلبا استفاده از  ( و8149 - 4411های سینوپتیک در فاصله زمانی) ایستگاه

های الزم را جهت توسعه گردشگری این استان و مکان یابی و  تا به کمک آن بتوان برنامه ریزیمی باشد  GIS آمده از نرم افزار

تیر تا  41ی سال اخیر در ماه جوالی که مصادف با تاریخ شمس 93نتایج بدست آمده نشان میدهد در  زمان یابی مناسب ارائه داد.

ز تنش گرمای و ا شده بهتر ماه نیا در شیآسا میاقل طیشرا و دارد یکاهش روند PET شاخص مقدارمرداد ماه می باشد  41

های اکتبر و می )اردیبهشت و مهر( از جمله مناسبترین ایام برای گردشگری از لحاظ اقلیم  همچنین ماهشدید کاسته شده است. 
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 مقدمه
 آسگایش  آب و هگوای  شگرای   دارد. ای عمگده  نقگش  گردشگگران  تقاضای در و است آب و هوا به وابسته آشکاری طور به گردشگری

 ایگ   در رفتگه  بکگار  های شاخص و می شود مطرح محیطی و انسانی و هواشناختی عناصر از وسیله مجموعه ای به معموال گردشگری

 از را درجاتی بندی عددی، طبقه یک در ارقام و اعداد از استفاده با که بود خواهد یآب و هوای شرای  به افراد واکنش دهنده زمینه نشان
 توأم اثر بایست می انسان بر هوا و آب أثیرت جهت ارزیابی که است ای  بر عقیده مروزها .می گیرد بر در نامناسب بسیار تا مناسب بسیار

 می هوا و آب گفت توانداده شوند. پس می دخالت محی  و عوامل و پدیده های آب و هوایی حرارتی اجزاء و آب و هوایی عناصر همه

هر منطقه در ترسگیم  به طور کلی اقلیم  باشد. داشته گردشگری مقاصد انتخاب در ایکنندهتعیی  نقش و شود محسوب جاذبه یک تواند
 ه پذیرش گردشگران در نواحی مختلگف گانهای چند بر پایه اقلیم قابلیت .کند خطوط آینده توسعه گردشگری نقش بسیار مهمی ایفا می

هگای طبیعگی گردشگگری در     آورد قابلیگت از ای  رو بررسی اقلیم در بگر  .های گردشگری است در طول سال زمینه ساز افزایش ظرفیت
رونگ  در  پر پذیر ی  مورد تبدیل بگه یگک منبگر گردشگگر    استفاده از هم از طرف دیگر بسیاری از مقاصد گردشگری با دارد. اولویت قرار

در زمینگه   .سگت ا زمینهفصول خاصی شده اند. می توان گفت که هم گردشگر و هم صنعت گردشگری نیازمند اطالعات مناسب در ای  
 1توس  محققی  در داخل و خگار  از کشگور انجگام شگده اسگت، از جملگه: مگاتزراکیس        اقلیم آسایش گردشگری استان مطالعات زیادی

است، اطالعات زیست اقلیمی را بگرای   ها کمهای هواشناسی در آندر مناط  جنوب شرق آلمان در مناطقی که تراکم ایستگاه( 7337)
  هگای زیسگت اقلیمگی اراشگه شگده اسگت      صورت نقشگه  ها بهتحلیل گردشگری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که نتیجه ای  تجزیه و

.(Matzarakis, 2007: 17)مقاصگد بررسی تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر گردشگگری یونگان کگه یکگی از محبگوب تگری         در 
نگی،  افگزایش نگرا  أکید کردنگد کگه بگا توجگه بگه تگاثیر تغییگرات آب و هگوایی و        ت (7312و همکاران ) 7جهانگردی جهان است، میچلدو

ای و تطبی  کسب و کارهای گردشگری و مقصد به شرای  گردشگری باید به طور فوری و واقر گرایانه با کاهش تولید گازهای گلخانه
گگردش   درجگه سگانتیگراد در   7پیامگدهای گرمگایش جهگانی     (Michailidou &  Partners, 2016:1).آب و هوایی تغییر کند 

غییر در آب و هوا بر اروپای مرکزی و شمال اروپا تأثیر مثبتی دارد. با توجه به اینکه دوره دو درجه تابستانی اروپا نشان می دهد که ت
شده در مورد مطلوبیت آب و هوایی کشورهای مدیترانگه نشگان   زده متمرکز است، تغییرات تخمی  میالدی  7323تا  7311ای بی  

یگزدان پنگاه و همکگاران    . (G.Grillakis &  Partners, 2016: 30)های سازگاری زود هنگگام اسگت   دهنده نیاز به استراتژی
 7311تگا   7310های  زاینده رود در طی سال آسایش گردشگری در مسیر رودخانه ( در بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر7312)

برای  سگط  آب و هگوای   به ای  نتیجه رسیدند که روند تغییرات دما در ای  منطقه صگعودی اسگت بنگا    PETبا استفاده از شاخص 
و  1مطالعات اسگکوت  .Yazdanpanah &  Partners, 2016: 82))آسایش گردشگری در کل ای  منطقه افزایش یافته است 

را برای اهداف مختلف گردشگری از بُعگد جغرافیگای    TCI و مدل  Urban4HCI : ( یک مقایسه بی  نتایج مدل7312همکاران )
هایی از نظر سازگاری بگا الگوهگای مشگاهده    دهد که بی  دو مدل مذکور تفاوتدهد. نتایج نشان میشهری در سراسر اروپا اراشه می

( 7317. خواجگه و خالگدی )  (Scott &  Partners, 2016: 2) های زمستان وجود داردو ماه اعتدالی  هایده به ویژه در فصلش
ل، اکتبر و نگوامبر بگرای   در ماه آوری سراوان هر و مناط  خاش وایرانش و شهر نیک طب  تحقیقی نشان دادند در ماه مارس، مناط 

ایده آل هستند. آنان همچنی  به ای  نتیجه رسیدند که در ای  مناط  افزایش ارتفاع تأثیر مهمی بر شرای  آب و هوایی  گردشگری،
، نشان دادنگد در  TCIارزیابی مدل ( طب  7317و همکاران ) 1کواچ. Khaledi, 2017: (Khajeh  & (1227 گردشگری دارد

رای اهداف شود اما حداقل بکشور مجارستان شرای  گردشگری در فصو ل بهار و پاییز بهبود خواهد یافت و در تابستان نیز بدتر می
 ( با بیان اینکگه 7317) 7و دایکم  2اسمیت (.Kovacs  et al, 2017: 79–99)ماند مناسب باقی می گردشگری از نوع گسترده

در چند دهه گذشته مطالعات گردشگری بیشتر بر سالمتی متمرکز شده است، ارتبگاط بگی  انگواع مختلگف سگالمتی، گردشگگری و       
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- با استفاده از آزمگون رونگد مگ   ( 7311) 7و ناهامو 1داب  Diekmann.(Smith &1 :2017 ,-(13ها را بررسی کردند  فعالیت
ساالنه و در میانگی  بارش ساالنه در دادند که تغییرات قابل توجهی در دمای متوس  کندال بر روی داده های بارندگی و دما نشان 

ویکتوریا فالس است و ممک   دید بالقوه برای حیات وحش و فضایاست. ای  تغییرات یک ته هشهر زیمبوی لیوینگستون انجام شد
و همکگاران   1. وانگmo(Dube &  Nha ,113 :2018-(123 در آینده تضعیف کند را است عملیات و فعالیت های گردشگری

( با بررسی تأثیر کیفیت هوا برای تقاضای گردشگری، گردشگری را تا حد زیادی وابسته به آب و هوا دانسته و نتیجه گرفتند 7311)
رونگد   .(Wang &  Partners, 2018: 152-161)گردشگران را تغییر دهگد  آب و هوایی می تواند تصمیم گیری  ویژگی های

نشان داد که بی  تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه تخت جمشگید   TCIگردشگری ساالنه شهرستان مرودشت با استفاده از شاخص 
با میانگی  دمای هوا، ساعات آفتابی و وزش باد رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد درحالیکه بی  تعداد بازدیدکنندگان و بارش بگاران  

( بگا اسگتفاده از   7313احمگدآبادی و رنجبگر )   .(Ranjbar, 2010: 79)فی رابطه معکوس وجود دارد و رطوبت هوا به دلیل اثر من
 Ahmad Abadi and) کردنگد بنگدی  مناط  مستعد اقلیم آسایش گردشگری ایران را برای فصول مختلف پهنگه  TCIشاخص 

Faraj Zadeh 2010: 42).  
شاخص  از استفاده با استان اصفهان گردشگری اقلیم بندیپهنه و ابیعنوان ارزی با پژوهشیدر ( 7311عطایی و هاشمی نسب )

PET انگد.  بندی و ارزیابی اقلیم آسایش استان اقدام نمودهبه پهنه 0جغرافیایی با استفاده از روش کریجینگ اطالعات سیستم و
اکتبر و مناط  حاشیه غربی )داران( های آوریل و نتایج ای  پژوهش، حاکی از آن است که مناط  شمالی و شرقی استان در ماه

   هگای مگه و سگمتامبر دارای شگرای  اقلیمگی مناسگب گردشگگری هسگتند        های ژوش ، ژوشیه و اوت و دیگر مناط  در مگاه در ماه
(Ataee and Hashmi Nasab, 2011: 27). ( آب و هوای7311غیور ) بر را بختیاری و چهارمحال استان گردشگری آسایش 

حضگور   بگرای  را شگرای   بهتگری   ژوشگ   و جگوالی  مگی،  هگای  هام که یافتند دست نتیجه ای  به و کرده بررسی TCIشاخص  اساس
به ای  نتیجگه رسگید کگه در منطقگه آزاد      TCI( با استفاده از شاخص 7317ذوالفقاری ) .(Ghaior, 2011: 45)  دارد گردشگران

 لی از نظر آسایش اقلیمگی بگرای گردشگگری در منطقگه فگراهم اسگت      ماه از سال )اسفند تا آبان( شرای  خوب تا عا 1حداقل ارس 
(Zolfagari, 2012: 37) .( 7311گندمکار )بنگدی اقلگیم آسگایش    ای اقگدام بگه پهنگه   با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه
پهنگه اقلگیم آسگایش    نتایج حاصل از ای  پژوهش نشگان داد کگه اسگتان اصگفهان دارای چهگار      نمود.  گردشگری در استان اصفهان

های خاصی از سال بهتری  شگرای  بگرای   گردشگری مجزا است که هر پهنه دارای شرای  آب و هوای خاص خود است و در زمان
( با استفاده از متغیرهای دما و رطوبت به بررسگی  7311دالور و مرادی فر ). (Gandomkar, 2013: 76) حضور گردشگران را دارد
هگای اردیبهشگت و مهگر بگه لحگا        دشگری استان گیالن پرداختند. یافته های تحقی  آنان نشان داد که مگاه وضعیت اقلیم آسایش گر

شرای  دمایی از وضعیت ممتازی به لحا  گردشگری برخوردار می باشد و فصل تابستان و زمسگتان جهگت انجگام فعالیگت گردشگگری      
با بررسی رونگد تغییگرات آب و هگوای    ( 7310کار و مرادمند ). گندم(Delavar and Moradi Far, 2013: 17)مطلوب نمی باشد 

های اخیر، وضگعیت  به ای  نتایج دست یافتند که طی سال PMVآسایش گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص
بتری بگرای گردشگگری   شاخص آب و هوای آسایش گردشگری ای  استان در فصل بهار بهبود یافته و جنوب استان دارای شرای  مطلو

 .(Gandomkar & Moradmand 2014: 1) شودهای گرم به گردشگران توصیه میهای سرد سال و شمال استان در ماهدر ماه

و متوس  نظرسگنجی پگیش بینگی     (PET)ارزیابی شرای  اقلیم آسایش گردشگری شهر شیراز با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک 
 دو صورت به شهر ای  گردشگری در های فعالیت و فراغت اوقات گذران برای اقلیمی شرای  باالتری  که میدهد نشان (PMV)شده 

  (Arvin and Shojaei Zadeh, 2014: 98).اسگت  شگده  واقگر  (اکتبر) پاییز فصل ابتدای می( و) بهار فصل اواس  در مجزا دوره
بگا اسگتفاده از   ن گیالن با استفاده از روشگهای نگوی  پرداخگت. او    بندی آب و هوای آسایش گردشگری استا( به پهنه7311مهدی پور )
فیزیولوژیگک   دمگای  و شگاخص  (PPD) بینگی درصگد افگراد ناراضگی     و پیش (PMV)بینی شده  حرارتی متوس  آرای پیششاخص 

(PET)،   هایی مانند ه در ماهنمود. نتایج حاصل از ای  پژوهش نشان داد کآب و هوای آسایش گردشگری استان گیالن را پهنه بندی
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 ,Mehdi Pour)باشگد  و مارس هر سه شاخص شرای  آب و هوای آسایش نامناسب و دارای تگنش مگی   ژوشیهژانویه، فوریه، دسامبر، 

نشان دادند که در شهرستان بم چهار ماه از سال شامل مارس )اسفند(،  TCI( با استفاده از شاخص 7311دارابی و جوزی ) .(1 :2015
 ,Darabi and Josei)باشگد   روردی (،  اکتبر )مهر(، نوامبر )آبان(، بهتری  زمان برای استفاده گردشگران از ایگ  شگهر مگی   آوریل )ف

و ( TCI)( به ارزیابی اقلیم آسایش گردشگگری اسگتان زنجگان بگا اسگتفاده از شگاخص       7311سلمانی مقدم و جعفری ) (.41 :2015
های فروردی ، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر با رتبه خوب، خیلگی   داد که ماهپرداختند. نتایج تحقی  نشان  GISتکنیک 

 ,Salmani Moghaddam and Jafari) خوب، عالی و ایده آل بهتری  شرای  را برای حضور گردشگران در استان دارا می باشند

نشان داد بگا توجگه بگه اینکگه      TCIا استفاده از شاخص ارزیابی و پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان یزد ب (.133 :2015
هگای  باشد لذا بهتری  زمان بگرای گردشگگری بیابگانی دراسگتان مگاه     اکوتوریسم غالب در استان یزد اکوتوریسم بیابان و کویری می

بگا اسگتفاده از   ( 7312فگالح قگالهری و رضگایی )    (.Mirhosseini, 2016: 101) استاردیبهشت، مهر، آبان و اسفند فروردی ، 
بر اساس نتایج به دست آمده از ای  تحقی  ( به بررسی اقلیم آسایش خراسان رضوی پرداختند. ET)شاخص اقلیم آسایش میسنارد 

گر استان به طور کلی برای حضور گردشمشخص شد که ماه های ژانویه، فوریه، دسامبر و مارس )اسفند( به دلیل سرما و بارش در 
د. ماه های سمتامبر)شگهریور(،  شار سیبری شرای  نامناسب تری دارفواحی شمالی استان به علت وجود پرا نمناسب نیست، مخصوص

( به ترتیب از نظر اقلیمی بهتری  زمگان جهگت گردشگگری مگی باشگد. نتگایج نشگان داد        اد(، ژوش )خرداد( و مه )اردیبهشتاوت)مرد
 FllahQalheri and) بگوده لوب و سبزوار دارای کمتری  زمان مطلوب ایستگاه نیشابور و تربت حیدریه دارای بیشتری  زمان مط

Rezaei, 2016: 81).  ( بگرآورد اقلیمگی نیگاز بگه گرمگایش و سگرمایش انزلگی را بررسگی         7312پورمحمد و همکگاران ) کردنگد 
(Pormohammd & Partners, 2016: 82). نی گیالن، در ارتباط با وضعیت آسایش حرارتی مساک  بومی در نواحی کوهستا

( به ای  نتیجه رسیدند که در فصل زمستان تنش سرمایی شدید، در فصل بهار شرای  راحتی و در فصل 7311فراستی و همکاران )
تابستان حساسیت حرارتی کمی گرم تا گرم و در فصل پاییز نیز شرای  خنک با تنش سرمایی متوس  حاکم است و تنهگا در فصگل   

 ,Frasati &  Partners) هگا از شگرای  مطلگوب برخوردارنگد     ه سیستم گرمایشی است و سگایر مگاه  زمستان و ماه دسامبر نیاز ب

 انسان بیولوژیکی هایمکانیسم وضعیت، که در آن است مناسبی هوای و آب آسایش، اقلیم از ای  پژوهش، منظور در. (13 :2018
 مدیریت و ریزیبرنامه برای مختلف، مناط  در گردشگری ایشآس اقلیم تغییرات چگونگی از افتد. از جهت دیگر آگاهینمی خطر به

 در واقر کلیماتوریسم به عنوان بخش زیر ساخت در توسعه صنعت توریسم مورد توجه برنامه ریزان، .باشدمی مفید گردشگری موف 
ن نشگان مگی دهگد کگه     و دست اندرکاران امور گردشگری است. بررسی آثار گردشگران در بسیاری از کشورهای جهگا  پژوهشگران

پدیده های شاخص جغرافیایی که طبیعت تحت تاثیر اقلیم و حتی اثر گذار بر اقلیم و یا اثر گذار بر آب و هگوا هسگتند،برای جلگب و    
هگای اطالعگات   شگود و بگا کمگک سگامانه    استفاده مگی  PETجذب گردشگران جذابیت بیشتری داشته اند. در ای  راستا از شاخص 

 شود.به صورت نقشه برای هر ماه نمایش داده می مورد مطالعههای منطقه اقلیمی ایستگاهجغرافیایی ویژگی 

 پژوهش روش

شاخص مورد استفاده قرار می گیرد  برای ارزیابی تأثیر آب وهوا بر انسان و مطالعات اقلیم آسایشییکی از روش هایی که امروزه 
. اگر چه ای  شاخص اساسأ برای ( نام داردPET: Physiological Equivalent Temperature) فیزیولوژیک دمای معادل

میرود مطالعات توریسم به شمار  درها  مهمتری  شاخصیکی از گردشگری طراحی نشده ولی با تغییرات و تعدیل ها امروزه  اهداف
(Matzarakis, 2004: 151 .)ر حرارتی حداقل برای از شرای  آسایش اقلیمی مجموعه شرای  آب و هوایی است که از نظ منظور

 .(Zolfagari, 2010: 71) نه گرما کند و آن شرای  نه احساس سرما انسان در به عبارت دیگر درصد مردم مناسب باشد. 13
مشت  گردیده اند امروزه در مطالعات زیست اقلیم  شاخص های مرتب  با فیزیولوژی انسان که از معادله بیالن انرژی بدن انسان

صورت گرفته است، گیالن استان گردشگری دارند. در ای  تحقی  که با هدف بررسی شرای  اقلیم آسایش  ویژه ایانسانی جایگاه 
 .( استفاده شده7312 تا 1113) ساله 17در یک دوره آماری  گیالن سینوپتیک استانهای داده های آب و هواشناسی ایستگاه  از

از شاخص های معروف PET شاخصاست.   PETشاخصحقی  استفاده ازگردشگری در ای  ت روش ارزیابی شرای  اقلیمی برای
سوخت و ساز با کار  که از معادله بیالن انرژی بدن انسان مشت  شده است. در تعریف ای  شاخص برای است فیزیولوژیک –دما 
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ارزش  1در جدول  .ده استبه طور میانگی  در نظر گرفته ش (ClO) 1/3وات و  13سبک و میزان نارساناشی لباس به ترتیب اعداد 
 .(Karimi, 2008: 101) نارساناشی پوشاک مختلف آمده است

 
 ارزش نارسانائی پوشاک مختلف .4جدول 

 لویارزش نارسانائی به ک پوشاک مختلف ردیف

 3 برهنه 1

 1/3 شلوار کوتاه 7

 11/3 لباس زیر نازک پنبه ای و آستی  کوتاه،شلوار بلندنازک وجوراب پنبه ای 1

 1/3 + پیراه  آستی  کوتاه یقه باز 1مثل ردیف 0

 1 شلوار سبک، جلیقه، پیراه  آستی  بلند و کت 1

 1/1 + پالتوی پنبه ای 1مثل ردیف  2

 1/1 لباس مخصوص مناط  قطبی 7

 
 اسگتفاده مگی شگود کگه از طریگ  روابگ         MEMI  ناز مدل بیالن انرژی برای افراد یا هما  PET در ای  مطالعه برای محاسبه
 :ریاضی زیر بدست می آید

𝑆                                                               ( نرخ جریان خون1رابطه) = 𝐻 + 𝐶 + 𝑅 + 𝐸𝑝 + 𝐸𝑠𝑟 + 𝐸𝑠𝑤 + 𝐸 
 ( نرخ تعرق 7)رابطه 

𝑄𝑏 =
 6.3 + 75(𝑇𝑐 − 36.6)

(1 + 0.5)34
− 𝑡𝑠𝑘 

 ( تولید حرارت1) رابطه
𝑆𝑤 = 8.4710 − 5(1𝑡𝑠𝑘 + 0.9𝑡𝑐) − 35.6(

𝑘𝑔

𝑠𝑚2
) 

𝐻 ( جریان حرارت همرفتی0)رابطه  = 𝑚 ( 𝐼 − ℎ ) 

𝐶 جریان حرارتی تابش (1)رابطه  = 𝐴𝑠𝑘 𝑓𝑐𝑙 ( 𝑇𝑎 − 𝑡𝑠𝑘 ) 

𝑅 انتشار بخار آب(2)رابطه = 𝐴𝑠𝑘 𝑓𝑐𝑙 𝑐𝑓𝑓 𝑒𝑠 ( 𝑇𝑟4 − 𝑡𝑠𝑘4 ) 

𝐸𝐷 ف حرارت پنهانی به وسیله تعرقاتال (7)رابطه  = 𝑚𝑟 ( 𝑃𝑎 − 𝑃𝑣𝑠𝑘 ) 

𝐸𝑠𝑟 تبخیر ( اتالف حرارت به وسیله1)رابطه  = 𝑟𝑡𝑚 𝐶𝑝 ( 𝑇𝑎 − 𝑇𝑟 ) 

𝐸𝑠𝑟    برای زن (1)رابطه  = 𝑠𝑤 𝑟 

𝐸𝑆𝑊 حرارت افزوده یا تلف شده از طری  خوردن(13)رابطه  = 𝐴𝑠𝑘 𝑟 ℎ 𝑐 0.622( 𝑝𝑎 − 𝑝𝑣𝑠𝑘) 

𝐸𝑓 حرارت منتقل شده از مرکز به پوست (11) رابطه = 𝑚𝑓 𝐶𝑓 ( 𝑇𝑓 − 𝑇𝑐 ) 

𝑄𝑏     حرارت منتقل شده از مرکز به پوست (17) رابطه = 𝑃𝑏 𝐶𝑏 ( 𝑇𝑐𝑘 − 𝑇𝑐 ) 

 

 . توضیحات فرمولها8جدول

M (نرخ سوخت و ساز ) وات بر متر مربر 

S حرارت خالص ذخیره شده در هسته ηمکانیکی ، کارایی 

Ask سط  پوست بر حسب متر مربر 

fcl ×  fcff نسبت مساحت شخص پوشیده به مساحت بدون پوشش 

Tsk دمای پوست ta دمای هوا به درجه سانتیگراد 

Pa فشار بخار جزشی به پاسکال 

Tr دمای تابش متوس  به درجه سانتیگراد 

Icl مقاومت لباس در برابر انتقال حرارت 

Cb ژه خوحرارت وی 

R حرارت نهانی تبخیر 

Pvi فشار بخار اشباع در دمای پوست 

Hc دمای سط  لباس به درجه سانتیگراد 

Tcl ضریب انتقال حرارت همرفتی(W/K) 
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Cb ، Cf  ، Cp  غذا و خون به ترتیب،گرمای ویژه هوا 

Rtm جرم هوای تعریقی در هر ثانیه 

Mf معادل غذا در واحد وات 

Δ تفان بولتزم ضریب ثابت اس 

Pb چگالی خون 

Ε قابلیت انتشار پوست 

Pvi فشار بخار اشباع در دمای پوست 

 
 در درجات مختلف حساسیت انسان  PET مقادیر آستانه شاخص  .9 جدول

 PET حساسیت حرارتی درجه تنش فیزیولوژیک تقسیم بندی حرارتی

  خیلی سرد تنش سرمای بسیار شدید 1

 0 دسر تنش سرمای شدید 7

 1 خنک تنش سرمای متوس  1

 11 کمی خنک تنش سرمای اندک 0

 11 راحت بدون تنش سرما 1

 71 کمی گرم تنش گرمای اندک 2

 71 گرم تنش گرمای متوس  7

 11 خیلی گرم نش گرمای شدیدت 1

 01 داغ تنش گرمای بسیار شدید 1

 

، تهیه داده های هواشناسی مثل دما و رطوبت هوا و سرعت باد به سادگی PET  حاسبه شاخص حرارتیالزم به ذکر است برای م
به سادگی امکان پذیر نمی باشد  "محی  متوس  دمای تابشی"پذیراست ولی محاسبه و بدست آوردن برخی پارامترها مثل  امکان

 ک گرفته شده تا ضریب دقت محاسبات افزایش یابد.کم Ray Man افزار از ای  رو برای محاسبه ای  پارامترها از نرم
ساختمان های شهری طراحی  توس  دکتر آندریاس ماتزاراکیس برای محاسبه شارهای تابشی به ویژه در بی  Ray Man مدل
 .دمیگیر مورد استفاده قرار PET دمای تابشی محی  و در نهایت برای محاسبه های مناسب برای محاسبه متوس  از روشو شده 

 PET :برای محاسبه  Ray Man متغیرهای مورد نیاز مدل

 .متغیر های موقعیتی شامل طول و عرض جغرافیایی، موقعیت و ارتفاع شهر مورد نظر -1

 برحسب هکتوپاسکال، رطوبت نسبی بر حسب متغیرهای هواشناسی شامل دمای خشک برحسب درجه سانتیگراد، فشار بخار -7
 .میزان ابرناکی برحسب اکتا بر ثانیه و درصد، سرعت باد برحسب متر

 های فردی می بایست ویژگی مؤثر در مدل می باشند. در ای  رابطه شامل متغیرهای فردی به عنوان ویژگی های فیزیولوژیک -1

 .مثل قد، وزن، س  و جنسیت وارد مدل شود

 .ت مشخص می شودشامل نوع پوشش و فعالیت می باشد. پوشش بر حسب کلو و فعالیت بر حسب وا -0
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 11دقیقه تا  10درجه و  12کیلومتر مربر می باشد. ای  استان در  10711ستان گیالن از استان های شمالی کشور با مسا حت ا

 .ه استقرار گرفت مبدأ دقیقه طول شرقی از نصف النهار 10درجه و  13دقیقه تا  11درجه و  01دقیقه عرض شمالی و  77درجه و 
های البرز  کیلومتر تغییر می کند. رشته کوه 131تا  71، از کیلومتر و پهنای آن 711آن از شمال باختری به جنوب خاوری، ازای  در

شوسه  متر، همانند دیواری در باختر و جنوب گیالن کشیده شده و ای  منطقه جز از راه دره منجیل، راه 1333با ارتفاع متوس  
کیلومتر و  1. کمتری  فاصله کوه از دریای خزر )در بخش حوی  از شهرستان تالش( نزدیک به ران ندارددیگری به فالت ای

ای  استان، از شمال به دریای  کیلومتر است. 13قزوی ( حدود  -شت، مسیر جاده ره آن از دریا )در امام زاده هاشمبیشتری  فاصل
استان مازندران  اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوی  و از شرق به خزر و کشورهای مستقل آسیای میانه، از غرب به استان
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 131بخش،  01شهر و  17، شهرستان 12، استان گیالن دارای 1111، تا سال محدود می گردد. بر اساس آخری  تقسیمات کشوری
 آبادی خالی از سکنه( می باشد. 737آبادی دارای سکنه و  7213آبادی ) 7117دهستان و 

: آستارا گ آستانه اشرفیه گ املش گ بندر انزلی گ تالش گ رشت گ رضوانشهر گ رودبار گ رودسر های استان گیالن عبارتند از ستانشهر
 گ سیاهکل گ شفت گ صومعه سرا گ فوم  گ الهیجان گ لنگرود گ ماسال.

 

 
 در کشور گیالناستان  جغرافیایی موقعیت .4 شکل

 

 بحثیافته ها و 
ای  طب  توصیه مدل می توان مواردی را بصورت بنابرند پوشش و نوع فعالیت بسیار متفاوت که داده های فیزیولوژیک،با توجه به این
غیرهگا را در جامعگه   میانگی  متعارف ایگ  مت  رد قد، وزن و س  می توانومارد در نظر گرفت. به طور مثال درحالت استاند میانگی  یا

مگرد یگا    وات را می توان برای یکی از جنس های 13و و فعالیت متوسطی مثل رانندگی با لیک 1/3مورد پوشش رقم لحا  نمود. در
زن و مرد وجود دارد که در بسیاری از موارد قابگل چشگم    زن در نظر گرفت. گفتنی است که تفاوت بسیار ناچیزی در ای  زمینه بی 

 وجی مدل بصورت مقادیر محاسبه شگده خر ،ن آن ها به مدلرها و وارد نمودبعد از تعریف متغی. (111،1112ذوالفقاری،) پوشی است
بگر  همچنی   کنیم. را بصورت ماهانه رسم می PETنقشه های   GISسمس به کمک نرم افزار .بدست می آید PETبرای شاخص

 به دست آمد. 7312تا  1113ر سالهای د PETاساس روش م  کندال روند تغییرات شاخص 
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 ویهماه  ژان  PETنقشه   .8 شکل

 

 
 ماه  فوریه PETنقشه  .9شکل 

 
 ماه  مارس PETنقشه    .1شکل 

 

 
 ماه  آوریل PETنقشه   .8شکل 

 
 ماه  می PETنقشه    .9شکل 

 

 
 ماه  ژوئن PETنقشه   .3شکل 
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 ماه  جوالی PETنقشه   .1شکل 

 

 
 ماه آگوست PETنقشه   .4 شکل

 
 ماه  سپتامبر PET.  نقشه41شکل 

 

 
 ماه  اکتبر PETنقشه  .44شکل 

 
 ماه  نوامبر PETنقشه   .48شکل 

 

 
 ماه  دسامبر PETنقشه .49 شکل
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اسفند( و 13بهم  تا  17بهم (، فوریه )11 دی تا 11های ژانویه ) که استان گیالن از نظر گردشگری در ماه نقشه ها نشان میدهد
)خیلی سرد و سرد( در اکثر مناط   سرمای شدید و بسیار شدید شرای  تنشی اقلیم آسایشی با دارا دی( 13آذر تا  13) ماه دسامبر

در  (آذر 1 تا آبان 13) نوامبردر ماه  ،اغلب نقاط استان تنش سرمای متوس در  ( یفرورد 11 تا اسفند 11) مارسدر ماه  باشد. می
ردیبهشت( اقلیم آسایش استان در مناطقی نظیر ا 13فروردی  تا  17در ماه آوریل ). اکثر مناط  تنش سرمای اندک را شاهد هستیم

جیرنده و ماسوله از تنش سرمای متوس  برخوردارند و سایر  مناط  دیلمان، شت دارای وضعیتی بدون تنش سرماست.کیاشهر و ر
که در ای  ای  مسئله نشان میدهد  .ش سرمای اندک در ای  ماه می باشدد دارای تننمناط  استان که بخش زیادی را در بر میگیر

در . باشد ، تا انزلی و نیز رشت در وضعیت تقریبا مناسبی میحوالی کیاشهردوره زمانی وضعیت اقلیم آسایش برای گردشگران در 
ارتفاعات دیلمان و جیرنده دارای تنش سرمای اندک، نوار ساحلی از رودسر تا انزلی و نیز آستارا  خرداد( 13اردیبهشت تا  11ماه می )

جهت حضور گردشگر  ان بدون تنش هستند و شرای  کامال مساعدیای تنش گرمای اندک می باشد ولی سایر نقاط استو تالش دار
مرداد  13مرداد( و آگوست ) 1تیر تا  13جوالی ) (،تیر 1خرداد تا  11های ژوش  ) اقلیم آسایش در ماه د.ندر ای  ایام را دارا می باش

. اما در تمام ای  ایام می توان گفت ارتفاعات دیلمان و گرمای اندک تا متوس  استش شهریور( در اکثر مناط  بصورت تن 1تا 
سیاهکل و نیز جیرنده در ایام گرم سال بهتری  و مساعدتری  شرای  اقلیمی را دارا هستند زیرا همانطور که در نقشه ها مالحظه می 

مهر( اکثر نواحی استان از تنش گرمای  1شهریور تا  13امبر )در ماه سمت شود ای  مناط  بدون حساسیت و تنش حرارتی می باشند.
آبان( یکی از بهتری  ایام  1مهر تا  1در ماه اکتبر ) .رشت و کیاشهر و الهیجان در ای  ایام شرای  گرمتری دارند اندکی برخوردارند.

 برای حضور گردشگران در اغلب نقاط استان است به ویژه در نوار ساحلی.
از جمله بهتری  ایام مناسب برای گردشگران  و نیز مهرماه از نظر اقلیم آسایشیتوان گفت ماه اردیبهشت و خرداد به طور کلی م

خیر از شدت تنش گرمایی در فاصله سال ا 17مهمتری  یافته در ای  پژوهش به ای  نکته اشاره دارد که در طی  .استان گیالن است
 ا ماه میالدی می، کاسته و شرای  اقلیم آسایش در ای  ماه بهتر شده به گونه ای که مقدارماه مصادف بمرداد 13تیرماه تا  13زمانی 
 7312تا  7311و سال   10تا  12در بازه عددی  7313تا  7332، سال 12تا  72در بازه عددی  7331تا  7331سال  PET شاخص

سته شده. ای  مساله نشان می دهد که از شدت سال کا 17بوده و شدت میانگی  ای  شاخص در طی  17تا  17در بازه عددی 
شرجی و رطوبت توام با گرما در ای  ایام کاسته شده و به ویژه در ارتفاعات سیاهکل دیلمان و جیرنده می توان شرای  را برای 

 .افزایش سفرهای تابستانی فراهم کرد
 8149تا  4411در سالهای   PETروند تغییرات  .1جدول

 های سالماه (8149تا  4411) PETمقدار شاخص 

 JAN روند ندارد

 FEB روند ندارد

 MAR روند ندارد

 APR روند ندارد

 MAY روند ندارد

 JUN روند ندارد

 JUL روند کاهشی دارد

 AUG روند ندارد

 SEP روند ندارد

 OCT روند ندارد

 NOV روند ندارد

 DEC روند ندارد

 
سال اخیر بر وضعیت اقلیم آسایش  17ماه جوالی دامنه ی کم تنش تری از گرما در طی  یافته های تحقی  نشان می دهد در

شاخص  طب گردشگری استان حاکم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده به پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان گیالن 
PET  ه شدن پرداختماه جوالی در سط  استان گیال 7312تا  7331ساله از  1در بازه های زمانی  . 
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 (8118تا  8114ماه  جوالی ) PETنقشه   .41شکل 

 

ماه جوالی استان گیالن بیانگر تنش گرمایی اندک در محدوده دره منجیل می در  7331تا  7331 سال هایدر  بدست آمدهنتایج 
ن گیالن به غیر از محدوده آستارا که از . سایر نواحی استااستباشد که ای  امر نتیجه وزش باد در ای  منطقه و تعدیل دمای هوا 

 .(10)شکل شماره  هستندد دارای تنش گرمایی متوس  نتنش گرمایی شدید برخوردار می باش
 

 
 (8141تا  8119ماه  جوالی ) PETنقشه   .48شکل 

 
محدوده هگای دیلمگان و   بیانگر شرای  بسیار مطلوب گردشگری در  7313تا  7332در بازه زمانی  PETبررسی روند اقلیم آسایشی 

جیرنده می باشد. سایر نواحی کوهستانی ای  منطقه به همراه دره منجیل تا ارتفاعات ماسوله نیگز از تگنش گرمگایی انگدک در مگاه      
 و سایر نواحی استان نیز دارای تنش گرمایی متوس  می باشد. بودهجوالی برخوردار 
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 (8149تا  8144ماه  جوالی ) PETنقشه   .49 شکل

  

در حالیکه فق  در دو منطقه رشت و کیاشهر شاهد تگنش گرمگایی شگدید و شگرای  نگامطلوب بگرای        7312تا  7311در بازه زمانی 
گردشگری هستیم منطقه جیرنده از شرای  بسیار ایده آلی برای گردشگری برخوردار می باشد. سایر مناط  کوهستانی ای  منطقه تا 

نش گرمایی اندک قرار داشته و از شرای  نسبتاً مطلوبی برای گردشگری برخگوردار مگی باشگند و    ارتفاعات ماسوله نیز در محدوده ت
 سایر نواحی استان نیز دارای تنش گرمایی متوس  است.

 

 
 (8149تا  4411ماه  جوالی ) PETنقشه  .43شکل 

 

ه بنگدی گردیگده اسگت. همانگونکگه از     پهن 7312تا  1113از سال ماه جوالی   PETساله شاخص  12نیز روند  17در شکل شماره 
نقشه دیده می شود شهرهای جیرنده، دیلمان و نواحی اطراف از شرای  بسیار ایده آلی به لحا  گردشگری برخوردار هستند و تنش 

قرار گرمایی در ای  مناط  دیده نمی شود. سایر مناط  مرتفر کوهستانی شرق گیالن تا ماسوله نیز در محدوده تنش گرمایی اندک 
به تنهایی در استان گگیالن بگه دلیگل    د. در ای  ماه شهر رشت نلحا  گردشگری در ماه جوالی می باش ازداشته و مناط  مطلوبی 

تردد زیاد وسایل نقلیه و نیز وجود صنایر و فعالیتهای صنعتی و ایجاد جزیره حرارتی در ای  شهر از تنش گرمگایی شگدید برخگوردار    
  می باشد. سایر نواحی استان نیز در محدوده تنش گرمایی متوس  قرار دارد.بوده و مطلوب گردشگری ن
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 نتیجه گیری
 دیگر عبارت به یا باشد راحت و افراد، مناسب از صد در 13 برای حداقل حرارتی نظر از که است شرایطی مجموعه انسانی آسایش از منظور
 (Jahanbaksh, 1998: 68) است آن دیگر تعبیر بودن حالت خنثی و کند سرما احساس نه و گرما احساس نه شرای  آن تحت انسان
 های جاذبه تعدد و اقلیمی تنوع با گیالن استان محی  زیست وسیر پهنه .میباشد قابل استخرا  ها فرمول و آماری رواب  از استفاده با که

 با. شود گردشگر جذب برای مناسب مقصدی تواند یکه م است گردشگری حوزه در گیالن باالی قابلیت دهندهنشان و گردشگری، طبیعی
 مورد قبول علمی و کمی های روش از استفاده با منطقه گردشگری اقلیم که رسد می نظر به امر ضروری ای  شد، ذکر که مطالبی به توجه
( و داده های ایستگاه های PETبا استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک ) تحقی  در ای . شود مطالعه زمانی و مکانی لحا  از جهان در

با . مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ماه هر حرارتی های (، محدوده1113-7312سینوپتیک استان گیالن طی سال های )
بر اساس روش م  کندال مشخص شد که ماه جوالی در استان گیالن دارای روند کاهشی است و از  PETتعیی  روند تغییرات شاخص 

طلوبتری به لحا  اقلیم گردشگری نسبت به گذشته برخوردار است. به منظور آشکارسازی پهنه های اقلیم گردشگری استان شرای  م
گردید و  7312تا  7331ساله از سال  1و روند تغییرات آن، اقدام به ترسیم نقشه ها در بازه های زمانی  PETگیالن با استفاده از شاخص 
 ساله نیز جداگانه ترسیم شد و مورد بررسی قرار گرفت.  17زه زمانی سمس روند ای  تغییرات در با

که هیچ محدوده آسایشی بدون تنش در استان گیالن وجود نداشت  7331تا  7331ساله اول یعنی  1نتایج نشان داد که در بازه زمانی 
محدوده های جیرنده تا دیلمان  7313تا  7332ساله دوم یعنی از سال  1شرای  به سمت مطلوبتری پیش رفت به گونه ای که در بررسی 

از شرای  ایده آلی به لحا  گردشگری برخوردار شدند. ضم  آنکه تمامی نواحی کوهستانی ای  منطقه تا ماسوله نیز از تنش گرمایی کمی 
ساله سوم  1دار است. بررسی برخوردار بوده و دارای شرای  خوب گردشگری هستند و سایر نواحی استان نیز از تنش گرمایی متوس  برخور

ساله دوم تبعیت می کند؛ در ای  بازه نیز محدوده بدون تنش  1در ماه جوالی تقریباً از همان روند  PETاقلیم آسایش گردشگری شاخص 
مطلوبی به لحا  گرمایی مربوط به جیرنده و نواحی اطراف بوده و سایر نواحی مرتفر کوهستانی ای  منطقه تا ماسوله نیز از شرای  نسبتاً 

گردشگری برخوردارند. در ای  بازه زمانی محدوده رشت و کیاشهر دارای تنش گرمایی شدید و سایر نقاط استان نیز از تنش گرمایی 
ماه جوالی استان بیانگر شرای  ایده آل گردشگری در محدوده های  PETساله شاخص  17متوسطی برخوردار هستند. همچنی  روند 

ن و نیز شرای  نسبتاً مطلوب برای مناط  مرتفر کوهستانی شرق استان تا نواحی کوهستانی ماسوله می باشد. در ای  روند جیرنده و دیلما
شهر رشت تنها نقطه استان است که دارای تنش گرمایی شدید بوده و شرای  نامطلوبی به لحا  اقلیم گردشگری ایجاد کرده؛ بقیه نقاط 

توس  است. در راستای نتایج تحقی  حاضر، نتایج تحقیقات سایر پژوهشگران در خار  و داخل کشور نیز استان نیز دارای تنش گرمایی م
( و گری 7312موید ای  امر است که تغییرات آب و هوایی تأثیر مستقیم بر اقلیم آسایش گردشگری دارد. به طور مثال میچلدو و همکاران )

و هوایی و پیامدهای گرمایش جهانی در یونان و اروپا به ای  نتیجه رسیدند که ای  ( در بررسی تغییرات آب 7312لیکس و همکاران )
( در بررسی اقلیم 7312تغییرات می تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر اقلیم آسایش گردشگری داشته باشد. همچنی  یزدان پناه و همکاران )

( در بررسی اقلیم آسایش گردشگری استان چهارمحال بختیاری 7310) آسایش گردشگری مسیر رودخانه زاینده رود و گندمکار و مرادمند
 بر روند تغییرات آب و هوایی بر شرای  اقلیم آسایش گردشگری تأکید دارند.

 پیشنهادات
احلی اندازهای بسیار زیبای طبیعی و همچنی  منگاط  سگ  ها و چشمهای شمالی کشور است و با دارا بودن جاذبه استان استان گیالن یکی از

گگردد  تگا مگورد توجگه و     زیبا همواره مورد توجه گردشگران مختلف بوده است. بر اساس نتایج حاصل از ای  تحقی  موارد زیر پیشنهاد مگی 
   پیگیری مسئوالن امر به رشد و توسعه استان بویژه در زمینه گردشگری کمک نماید.

 اص اعتبار به آن هاردشگری استان و اختصهای پژوهشی در ابعاد گ توجه به فعالیت .1

 های محیطیتوجه به قابلیت توسعه گردشگری با .7

 ریزی گردشگری با توجه به شرای  اقلیمی ماهانه فصلی و ساالنهبرنامه .1

 های الزم برای جذب گردشگر و امکانات رفاهی و روبنایی جهت جذب گردشگر و ایجاد اشتغالساختایجاد زیر .0

 و سرمایه گذاری الزم در ای  راستا و گردشگری ساحلی و کوهستانیستانه توجه به گردشگری زمستانه و تاب .1
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 
The climate of each region plays a very important role in drawing the future lines of tourism 

development. Given the importance of the tourism industry and the dependence of this industry 

on the climate as a determining factor for tourism planning, it is necessary for domestic and 

foreign tourists to know the favorable and unfavorable weather conditions so that the applicant 

can plan accordingly. Do the type of clothing and equipment you need in terms of travel time. 

Methodology  
Guilan province, due to its geographical conditions and natural factors, as one of the most 

touristic regions of the country, needs a spatial and temporal calendar of tourism. The aim of 

this study was to investigate the climate of thermal comfort in Guilan province based on the 

weather statistics of synoptic stations in the time interval (1980-2016) and using the PET model 

and its analysis based on the maps obtained from GIS software. After defining the variables and 

entering them into the model, the output of the model is obtained as the calculated values for the 

PET index. Then, with the help of GIS software, PET maps are drawn monthly. 

Results and discussion  
The findings show that May, June and October are the best days for tourists in Guilan province 

in terms of climate. Also, during the last 37 years, the intensity of thermal stress has decreased 

between July 10 and August 10, and the weather conditions have improved in this month. 

Conclusion 
By determining the trend of PET index changes based on man Kendall method, it was found 

that July has a decreasing trend in Guilan province and has more favorable conditions in terms 
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of climate and tourism than in the past. The results showed that in this period, Rasht and 

Kiashahr areas have severe heat stress and other parts of the province also have moderate heat 

stress. Also, the 37-year trend of PET index in July shows the ideal tourism conditions in 

Jirandeh and Deilman areas and also relatively favorable conditions for high mountainous areas 

in the east of the province to the mountainous areas of Masouleh. 

 

Keywords: Tourism, comfort climate, Guilan Province, PET model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


