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بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگري استان چهارمحال و بختیاري با استفاده از 

  PMVشاخص

  2سعیده مرادمند     1امیر گندمکار

  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -1

  ریزي توریسم دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد کارشناس ارشد جغرافیا، برنامه -2

  

  چکیده

و تحت تأثیر  شده گرفته نظر در و جغرافیایی اجتماعی موضوع یک به عنوان جهانی عرصه درگردشگري 

باشد. شرایط مناسب و ایده آل اقتصادي، فرهنگی  و غیره می  فرهنگی، اقتصادي، اجتماعیمحیطی،  ، زیستاقلیمی عوامل

 هاي سازمان گردشگران ودر نتیجه  .شگر به آن شودمنجر به واکنش مثبت گرد تواند و نیز اقلیمی در مقصد گردشگري می

هاي زیست  ها و مدل هستند. در طول چند دهه اخیرشاخصدر این زمینه اطالعات قابل اعتمادي  مندنیاز گردشگري

اقلیمی بسیاري ارائه شده است تا به کمک آنها بتوان چگونگی اقلیم آسایش و مساعد بودن شرایط آب و هوایی یک 

رزیابی کرد. این پژوهش به منظور مطالعه و بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگري استان چهارمحال و منطقه را ا

ایستگاه هواشناسی در  8ي  هاي ماهانه انجام گرفته است. در این تحقیق از داده  PMVبختیاري با استفاده از شاخص 

هاي  نقشه  Arc GIS 9.3الزم،  با کمک نرم افزار ) استفاده شده است. پس انجام مراحل2010 – 1987سال ( 24طی 

کیلومتر تهیه شد. در نهایت روند تغییرات این  10*10هاي  ) با سلول2010میالدي تا دسامبر  1987ماهانه (از ژانویه 

کندال محاسبه و نقاط داراي روند -سال به صورت ماهانه با استفاده از روش من 24شاخص، بر روي هر سلول طی 

  شی با عالمت + مشخص گردید.افزای

هاي اخیر وضعیت شاخص اقلیم آسایش گردشگري استان چهارمحال و  طی سالبر اساس نتایج بدست آمده، 

هاي سرد سال  جنوب استان داراي شرایط مطلوبتري براي گردشگري در ماه بختیاري در فصل بهار بهبود یافته است.

  شود. ان، براي سفر به گردشگران توصیه میباشد و در ماههاي گرم، نواحی شمالی است می

  PMVگردشگري، اقلیم آسایش، استان چهار محال و بختیاري، شاخص  کلیدي: هايهواژ

                                                             
 مسئول مکاتبات: sa_moradmand2007@yahoo.com 
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  مقدمه

اي دارد. اقلیم  نقش عمده گردشگرانو در تقاضاي  گردشگري به طور آشکاري وابسته به اقلیم است

نیز هست که بر چگونگی شکل  بایی شناختیتنها یک عامل حرارتی و فیزیکی نیست بلکه یک عامل زی

گردشگران  هاي مثبت تواند پاسخ واقع یک اقلیم مناسب می در .جامعه گیاهی و محیطی و غیره اثر می گذارد

مورد نظر  اقلیمی و جوي مقصد و گردشگران نیز برنامه سفر خود را با توجه به شرایط را در پی داشته باشد

محیطی را  کند و شرایط عامل جغرافیایی است که فضاي جغرافیایی ایجاد می کنند. اقلیم یک ریزي می طرح

. شرایط اقلیم آسایش گردشگري معموال به وسیله کند براي اقامت گردشگران در مقصد گردشگري ایجاد می

هاي بکار رفته در این زمینه  شود و شاخص اي از عناصر هواشناختی و انسانی و محیطی مطرح می مجموعه

بندي  دهنده واکنش افراد به شرایط اقلیمی خواهد بود که با استفاده از اعداد و ارقام در یک طبقه نشان

گیرد. امروزه عقیده بر این است که جهت  عددي، درجاتی را از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب در بر می

جزاء حرارتی محیط دخالت داده بایست اثر توأم همه عناصر اقلیمی و ا ارزیابی تأثیر آب و هوا بر انسان می

هایی منجر به ارائه و توسعه علوم جدید در چند دهه اخیر گردیده است. پس  شوند. یک چنین دیدگاه

اي در انتخاب مقاصد  تواند یک جاذبه محسوب شود و نقش تعیین کننده توان گفت آب و هوا می می

  ).41,  1389گردشگري داشته باشد( ذوالفقاري 

دلیل دارا بودن ویژگیهاي خاص جغرافیایی و توپوگرافی از لحاظ ه ب حال و بختیارياستان چهارم

و همین مسأله در کنار سایر شرایط نظیر آثار  هاي متفاوتی در آن وجود دارد آب و هوایی متنوع بوده و اقلیم

هر چه بیشتر تواند عامل مهمی در جذب گردشگر و توسعه  تاریخی و باستانی و طبیعت بکر این منطقه، می

از این رو هدف کلی از این پژوهش، بررسی شرایط اقلیم آسایش گردشگري و روند  .این صنعت شود

باشد. بدین منظور با استفاده  در استان چهارمحال و بختیاري می  PETشاخصساله آن بر اساس  24تغییرات 

اري شناسایی و مشخص شده کندال فصول و نواحی زیست اقلیمی استان چهارمحال و بختی-از تحلیل من

  است.

  

 بیان مسأله

هاي مختلف آب و  فواید بالقوه اطالعات اقلیم شناسی باعث تشویق گستره محققان به مطالعه جنبه

هاي تحقیق  و اوقات فراغت شده است. زمینهگردشگري ریزي  در زمینه فرایندهاي برنامهگردشگري هواي 

هاي وابسته به احداث و  گیري تا فعالیت فرآیندهاي تصمیم در این ارتباط به قدري گسترده است که از
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توسعه امکانات گردشگري یا تعیین فصل تفریح، نیازهاي تکنیکی و امکانات الزم، تعیین مناطق مناسب 

  شود. براي گردشگري با هدف کمک به گردشگران در انتخاب مناطق مناسب براي سفر را شامل می

  

 تعریف گردشگري 

ي(تور) گرفته شده است. تور در زبان  اي است فرانسوي که از ریشه وریسم واژهگردشگري یا ت

فرانسه به معانی مختلف آمده: حرکت دورانی، عمل پیمودن، طی کردن پیرامون، سیر کردن و گردش نمودن. 

گردشگردي عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و گردشگر کسی است که براي  1به نظر پیرالروس

 کند. خود و لذت بردن مسافرت می خشنودي

  

  تعریف اقلیم 

شود. به  جا می معموال در هر مکان مشخص، در طول سال یک هواي معین به دفعات بیشتري جابه

یابد. این هوا در هر منطقه، آب و منطقه به  طوري که از نظر فراونی، این هوا در آن مکان نمود بیشتري می

ست از: هواي غالب در یک محل در دراز مدت ( علیخانی آید. پس آب هوا عبارت ا حساب می

). ریشه کلمه اقلیم که در فارسی به معناي خطه، کشور، قلمرو معینی که وضعیت آب و  1384،18وکاویانی،

باشد. مجموعه اطالعات آماري هوا که در توصیف یک  هواي یکسان دارد است، از کلمه یونانی کلیما می

  ).1385،62کند اقلیم نام دارد (محمدي، مکان یا منطقه دخالت می

با توجه به اهمیت صنعت گردشگري، لزوم شناخت شرایط اقلیمی مطلوب و نامطلوب جهت 

گردشگران داخلی و خارجی امري ضروري است، مشخصات کلی از آب و هواي مقصد و تغییرات روزانه، 

و هوایی  براي مقصد گردشگري از  ماهانه و فصلی، دما، بارش، رطوبت، تابش، باد و سایر عناصر آب

ریزي خود را از نظر زمان حرکت،  شود تا متقاضی بتواند متناسب با آن، برنامه اطالعات مهم محسوب می

اقلیم از مؤثرترین عوامل ساختاري سیاره ). 1384،25نوع لباس و تجهیزات مورد نیاز انجام دهد( فرج زاده ,

اي متأثر از شرایط اقلیمی  کلیه مظاهر حیات در سطوح گستردهزمین است و بدون شک طبیعت، انسان و 

وجوي اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن، فرد هیچ گونه  باشد. گردشگران معموالً در جست می

گیري براي  احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد و این عامل نقش مهمی را در تصمیم

  ).26، 2004باشد ( ماتزارکیس،  را میمقصد گردشگري دا

                                                             
1.Pear Larousse  
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  پیشینه تحقیق

هاي مختلف اقلیم آسایش گردشگري  اهمیت اطالعات اقلیمی باعث تشویق محققان به مطالعه جنبه

  اي کارهاي انجام گرفته در این حوزه است: هاي زیر نمونه شده. پژوهش

محیط اطرافشان براي مقایسه  ها و ) براي پی بردن به اختالف بین فضاي داخلی پارك1991برادس( 

پارك را در مکزیکوسیتی انتخاب و به بررسی تفاوتهاي حرارتی و رطوبتی آنها  5آسایش حرارتی آنها، 

پرداخت. او مشاهده کرد که اختالف درجه حرارت در اوایل بعد از ظهر بیشتر از دیگر ساعات شبانه روز 

  است.

 که اطالعاتی و داده قرار ارزیابی مورد یونان دشگريگر براي را ) شرایط اقلیمی2004ماتزاراکیس(

 دماي و نسبی رطوبت هوا، دماي خورشید، روزانه تابش بارش، را دسترس است قابل گردشگري براي اغلب

  .داند می آب

) اطالعات اقلیمی و زیست اقلیمی را براي گردشگري یونان مورد ارزیابی قرار 2007ماتزاراکیس (

که اغلب براي گردشگري قابل دسترس است و بارش، تابش روزانه خورشید، دماي هوا،  داده و اطالعاتی را

  داند. شوند، می رطوبت نسبی و دماي آب که به صورت ماهانه استفاده می

) در مقاله اي با عنوان کاربرد آسایش حرارتی در نقاط شهري شهري گرم و مرطوب 2004امانوئل(

  پرداخته است.

) در یک مطالعه شبیه سازي شده به بررسی نقش تغییرات آب و هوایی 2005(همیلتون و همکارانش

آنها به این نتیجه رسیدند که علی رغم افزایش تغییرات آب و هوایی و  المللی پرداختند. در گردشگري بین

  نیز افزایش دماي هوا، صنعت گردشگري در دراز مدت همچنان رو به رشد است.

پژوهشی با تجزیه و تحلیل تأثیر تغییرات آب و هوایی بر صنعت  ) در2006بریتال و همکاران (

در نهایت منجر به از دست دادن و افزایش دما  تغییرات آب و هوا دریافتند در مقیاس جهانی،گردشگري 

  خواهد شد.مناطق  همه رفاه

قرار ) در پژوهشی بنیانهاي هواشناسی حیاتی را براي توریسم مورد بررسی 2007اهیر و همکاران(

ي فراوانی حس گرمایی مورد تجزیه و تحلیل  اند. در این تحقیق وضعیت هواشناسی حیاتی به وسیله داده

ارز فیزیولوژي انسان را در ده روز مشخص از سال بررسی  قرار گرفته است و درجه حرارتهاي معادل یا هم

یل درجه حرارت، تابش نور خورشید، کرده و سپس با ترکیب این پارامتر با دیگر پارامترهاي هواشناسی از قب

  اند. مقدار و تعداد روزهاي بارندگی و طوفان، مناطق آسایش را براي توریسم مشخص کرده
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اي با عنوان تعیین آسایش زیست اقلیم در مسیر ارض روم(ترکیه)  ) در مقاله2009زنگین و همکاران(

ایستگاه در فصل تابستان به این  9آمار هوا شناسی ي اطالعات جغرافیائی با استفاده از  با استفاده از سامانه

در  Meseit نتیجه رسیدند که عامل توپوگرافی در این منطقه یکی از عوامل مؤثر بوده و منطقه جنوب کوه

  ي آسایش است. این فصل خارج از محدوده

هاي  یط) در محPET)، به ارزیابی دماي آسایش با استفاده از شاخص(2010ماتزاراکیس و همکاران(

ها نشان داد بهترین شرایط آسایش با وضعیت تراکم سایه در طی بهار،  مختلف شهري پرداختند. ارزیابی

  تابستان و پاییز است.

ي راه آهن در  اي با عنوان بررسی آسایش حرارتی در محل پایانه ) در مقاله2010دب و همکاران (

ص رضایت مسافر در این مکانها وجود یک محیط هاي مهم در خصو اند که یکی از جنبه هند، بیان نموده

به ارزیابی رضایت مسافران در ایستگاه جنوب هند  PETقابل قبول گرمایی است؛ لذا با  بکارگیري شاخص 

اند که در نهایت به ارائه پپیشنهاداتی در خصوص افزایش آسایش مسافران در مورد  در ماه ژوئن پرداخته

 ه نمودند.هاي پایان ها و در ارتفاع سقف

اي با عنوان اثر سایه در دراز مدت بر آسایش در فضاي باز  ) در مقاله2010پینگ لین و همکاران (

هاي هوا  (درصد آسمان باز) با استفاده از داده SVFو  PET(مطالعه موردي: تایوان) با استفاده از شاخص 

ي آسایش اقلیمی ساکنین  دا محدودهاند که ابت ساله مورد بررسی قرار داده 10ي آماري  شناسی طی دوره

نشان دادند که مقادیر  SVFتایوان را طی سال مشخص کردند سپس با استفاده از مقادیر بدست آمده از 

  شود. در تابستان و مقادیر پائین آن در زمستان باعث ناراحتی انسان می SVFباالي 

را با در جنوب اقیانوس آرام آب و هوا در گردشگري  ات تغییر ) تأثیر2012وانگ و همکارانش(

  ، بررسی کردند.هاي دولتی و خصوصی سهم بالقوه مشارکتتوجه به 

اي با عنوان بررسی آسایش حرارتی در فضاي آزاد جهت  ) در مقاله1387بذرپاش و همکاران (

اکوتوریسم در شهرستان بابلسر، به بررسی و توان سنجی اقلیمی از لحاظ آسایش حرارتی در شهرستان 

دهد که این شهرستان از ماه اردیبهشت تا اواخر آبان داراي شایط  ابلسر پرداخته اند. نتایج کار آنها نشان میب

 بهینه براي حضور گردشگر است.

) به بررسی شاخص اقلیم آسایش گردشگري در جزیره کیش پرداختند و 1387ضیائی و همکاران(

 را دارد. دریافتند که ماه مارس بهترین وضعیت اقلیم آسایشی
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) با ارزیابی و پهنه بندي اقلیم آسایش گردشگري ایران به این نتیجه 1389زاده و همکاران ( فرج

دست یافتند که در ماههاي سرد سال، نواحی جنوبی کشور از شرایط مساعدي براي حضور گردشگران 

 برخوردار است.

ش گردشگري استان آذربایجان شرقی بندي اقلیم آسای اي با پهنه ) در مقاله1389زینالی و همکاران (

هاي توریستی این استان در  ي بهینه از پتانسیل ، راهکارهاي الزم براي استفاده PETبا استفاده از شاخص

هاي استان، ماههاي ژوئن و  دهد که در اکثر ایستگاه فصول بهار و تابستان ارائه نمودند. نتایج نشان می

 د.سپتامبر از اقلیم مناسبی برخوردارن

به ارزیابی و  PET) در تحقیقی با استفاده از شاخص دماي فیزیولوژیک1390اسماعیلی و همکاران (

  هاي آسایش اقلیمی در خراسان رضوي پرداخته است. شناسایی محدوده

شاخص ) اقلیم آسایش گردشگري استان چهارمحال و بختیاري را بر اساس 1390غیور و همکاران (

TCI هاي می، جوالي و ژوئن بهترین شرایط را براي حضور  نتیجه دست یافتند که ماه کرده و به این بررسی

  گردشگران دارد.

 

  موقعیت جغرافیایی استان

دقیقه  14درجه و  31کیلومتر مربع مساحت دارد و بین  16532استان چهارمحال و بختیاري حدود 

دقیقه ي طول شرقی قرار  24رجه و د 51دقیقه تا  49درجه و  59دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  32تا 

  ).1377،23گرفته است(زنده دل، 

  
  (منبع:نگارنده)) موقعیت جغرافیائی استان 1شکل
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  ها ها و روش داده

  هاي مورد استفاده در تحقیق ایستگاه

م)  2010 –م  1987ساله ( 24ایستگاه با طول دوره آماري  8هاي اقلیمی  در این تحقیق از داده

به همراه مشخصات آنها از نظر طول و عرض و  1ها در شکل که موقعیت مکانی این ایستگاه استفاده شده

  نشان داده شده است. 1ارتفاع در جدول 

شود  کند که مطابق با مقیاس احساس حرارتی اشرا سنجیده می ضرایبی را تعیین می PMV شاخص

ر یک فضاي معین است و نشانگر احساس حرارتی متوسطی توسط یک دسته بزرگی از اشخاص د

)fanger ،1970:ASHRAE ،2001فرد  1396هاي گوناگون بر  ) بر همین اساس، فانگر پس از آزمایش

 PMVبینی شده) یا  معادله آسایش حرارتی خود را تحت عنوان (نظر متوسط پیش 1970باالخره در سال 

جریان حرارت واقعی از بدن در یک ارائه کرد. معادله مذکور، آسایش حرارتی را به صورت عدم تعادل بین 

محیط حرارتی معین و جریان حرارت مورد نیاز براي شرایط بهینه (مثل شرایط خنثی) در یک فعالیت معینی 

  )2دهد(جدول اي اشرا نشان می شرایط حرارتی را بر حسب مقیاس هفت طبقه PMVدهد. شاخص ارائه می

  

  
  در تحقیق (منبع: نگارنده) هاي استفاده شده )موقعیت مکانی ایستگاه2شکل
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  هاي استفاده شده در تحقیق ) مشخصات ایستگاه 1جدول

  طول جغرافیایی  عرض جغرافیایی  ارتفاع به متر  نام ایستگاه  شماره

  51.50  17.32  9.2048  شهرکرد  1

  18.51  57.31  2197  بروجن  2

  7.50  26.32  2285  کوهرنگ  3

  49.50  31.31  1580  لردگان  4

  41.51  50.30  5.1831  یاسوج  5

  50.51  59.31  2.1845  شهرضا  6

  22.50  58.32  2290  داران  7

  42.49  24.33  2022  الیگودرز  8

  

  )1999در درجات مختلف حساسیت انسان(ماتزاراکیس،  PMV) مقادیرآستانه شاخص2جدول 

  PMVمقدار  PETمقدار   حساسیت حرارتی  درجه تنش فیزیولوژیک

      ر سردبسیا  تنش سرمایی بسیار زیاد

  -3  4  سرد  تنش سرمایی زیاد

  -2  8  خنک  تنش سرمایی متوسط

  -1  13  کمی خنک  تنش سرمایی اندك

  0  18  آسایش  بدون تنش

  +1  23  کمی گرم  تنش گرمایی اندك

  +2  29  گرم  تنش گرمایی متوسط

  +3  35  داغ  تنش گرمایی زیاد

    41  بسیار داغ  تنش گرمایی بسیار زیاد

  

  ي زیر قابل محاسبه است: عادلهاز طریق م PMVشاخص 

PMV = ( 303/0 e - 036/0 M + 028/0 )[(M-W) – H – Ec – Crec – E rec ]                           1-3فرمول(  

E = 3 - 10 ×05/3  (256tsk   3373 -  - Pa) + Esw                               2-3فرمول(  

Ec = 3- 10 ×05/3  [ 5733 - ×99/6 (M-W) – Pa]  42/0+ (M-W-  15 /58 )                          3-3فرمول   (

            
Crec = 0014/0 M(34-Ta)                                                                                            4- 3فرمول(  

Erec= 72/1  × 10-5M( 5867 –Pa)  5- 3فرمول                          (                                                      

             
H آید: میگیري است و از طریق معادله زیر نیز به دست  به طور مستقیم قابل اندازه )Matzarakis،2000(  .  

                                                               H=Kcl=tsk – tcl/Icl)                                                                 6-3فرمول 
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  در معادالت فوق:

Crec  مربع) وات بر متر( تعرق تبادل حرارت همرفتی  Ec   تبادل حرارت تبخیري در سطح

(وات در حالت حرارت خنثی پوست

  مربع) متر بر

Esw  مربع) وات بر متر( تلفات حرارت تبخیري تعرق  

Tcl  گراد سطح لباس ( درجه سانتی دماي(  H   تلفات حرارت خشک بصورت

وات بر متر (همرفت، هدایت و تابش

  )مربع

Tsk  گراد دماي متوسط پوست( درجه سانتی(  

Ta  گراد دماي هوا ( درجه سانتی(  Icl   تابش لباس به طور متوسط براي

  مربع)وات بر متر ( سوخت و ساز بدن آهنگ M مربع) (وات بر مترتمام بدن

W  وات بر متر مربع( نیروي مکانیکی مؤثر(  e  تبادل حرارت تبخیري در سطح

 ستپو

  (وات بر متر مربع)

Pa  پاسکال  جزئی هوا بخار فشار ،رطوبت )(  

Erec  وات بر متر مربع(  قتبادل حرارت تبخیري تعر(    

  

  رها به شرح زیر ارائه کرد:توان به چهار دسته از متغی را می PMVهاي مورد نیاز جهت شاخص  داده

 دسته اول شامل متغیرهاي موقعیتی شامل: طول، عرض و ارتفاع. -

  نشان داده شده است: 3دسته دوم مربوط به عناصر اقلیمی است که در جدول  -

  

  PMVهاي هواشناسی مورد نیاز  جهت محاسبه شاخص  ) داده3جدول 

 واحد  داده هوا شناسی  ردیف

  گراد تیسان  دماي هواي خشک  1

  هکتو پاستال  فشار بخار آب  2

  درصد  رطوبت نسبی  3

  متر بر ثانیه  سرعت باد  4

  اکتا  میزان ابرناکی  5

  )1390،87(اسماعیلی ،مأخذ:                             

 باشد. هاي فیزیولوژیک مؤثر شامل: قد، وزن، سن و جنسیت می دسته سوم متغیرهاي فردي شامل ویژگی -

  باشد. هارم متغیرهاي مربوط به نوع پوشش و فعالیت میدسته چ -
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  هاي تحقیق یافته

  

  در ماه فوریه PMV ) تغییر روند شاخص 4شکل  
  

  در ماه ژانویه PMV ) تغییر روند شاخص3شکل  

  
  در ماه آوریل PMV ) تغییر روند شاخص 6شکل  

  
  در ماه مارس PMV ) تغییر روند شاخص5شکل  

  

  
  در ماه ژوئن PMV ) تغییر روند شاخص8شکل  

  
  در ماه می PMV ) تغییر روند شاخص 7شکل  
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  در ماه آگوست PMV ) تغییر روند شاخص10شکل  

  
  در ماه جوالي PMV ) تغییر روند شاخص 9شکل 

  

  
  در ماه اکتبر PMV ) تغییر روند شاخص12شکل  

  

  در ماه سپتامبر PMV ) تغییر روند شاخص11شکل  

  
  در ماه دسامبر PMV ) تغییر روند شاخص14شکل  

  
  در ماه نوامبر PMV ) تغییر روند شاخص13شکل  
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  بینی شده استان چهارمحال و بختیاري توزیع روند زمانی و مکانی تغییرات شاخص نظر متوسط پیش )4جدول

  نحوه تغییرات  PMVوضعیت  فعلی PMVوضعیت قبلی  منطقه  ماه

  

  مارس

اناست جنوب  وضعیت بهبود شدید سرماي تنش شدید بسیار سرماي تنش 

 وضعیت بهبود شدید سرماي تنش شدید بسیار سرماي تنش استان  مرکز

 وضعیت بهبود شدید سرماي تنش شدید بسیار سرماي تنش شرق استان

 بدون تغییر وضعیت  شدید بسیار سرماي تنش شدید بسیار سرماي تنش استان غرب

استان جنوب  آوریل  وضعیت بهبود  تنش سرماي اندك شدید سرماي تنش 

 وضعیت بهبود سرماي متوسط تنش شدید سرماي تنش مرکز استان

استان  شرق  وضعیت بهبود متوسط سرماي تنش شدید سرماي تنش 

 وضعیت بهبود متوسط سرماي تنش شدید سرماي تنش استان غرب

استان جنوب  می   وضعیت تغییر بدون  اسرم تنش بدون  بدون تنش سرما 

استان جنوب  ژوئن  وضعیت شدن بدتر اندك گرماي تنش اندك گرماي تنش 

استان  مرکز  وضعیت شدن بدتر اندك گرماي تنش اندك گرماي تنش 

  

  گیري نتیجه

تغییرات رخ داده در اقلیم آسایش در مرکز استان، نواحی جنوبی، غربی و شرق استان چهار محال و 

به جز غرب استان که شرایط اقلیمی به دلیل افزایش تنش سرما و سرد فوریه (هاي ژانویه،  بختیاري، در ماه

شدن هوا، بدتر شده)، مارس (به جز نواحی غربی استان که بدون تغییر است) آوریل، سپتامبر(به جز نواحی 

وجه به موقعیت زمانی غربی استان که بدون تغییر است)، اکتبر، نوامبر و دسامبر (فقط در جنوب و مرکز) با ت

هر ماه، رو به بهبودي و مساعد شدن اقلیم رفته است. نقاط جنوبی، غرب، شرق و مرکز استان چهارمحال و 

و گرم بودن هوا در این ماه،  PMVبختیاري در ماه آگوست، همگی به دلیل افزایش مقدار عددي شاخص 

ن نقاط ذکر شده در ماه جوالي به دلیل عدم شرایط بدتر و نامساعدتري را تجربه کردند؛ در حالی که ای

وجود تغییرات چشمگیر در وضعیت تنشی اقلیم و ثابت ماندن شرایط زیست اقلیمی، بدون تغییر وضعیت 

  هستند.

توان گفت وضعیت اقلیم آسایش استان در  ، می4هاي به دست آمده و طبق جدول  با توجه به نقشه

بودي داشته و شرایط مساعدي براي حضور گردشگران فراهم شده فصل بهار طی این سالها روند رو به به

هاي مارس و آوریل (فروردین و اردیبهشت)  به ویژه در ماه PMVاست. وضعیت شاخص اقلیم آسایش 

اي که وضعیت در ماه  هاي اخیر و با توجه به نتایج به دست آمده روند بهتري را طی کرده به گونه طی سال

اي بسیار شدید خارج شده و تنش سرماي متوسطی در این ماه بر استان حاکم مارس از حالت تنش سرم

ها به وضعیت بدون تنش سرما و یا تنش  است. در ماه آوریل نیز تنش سرماي متوسط در طول این سال

  سرماي اندك تبدیل شده است.
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