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 چکیده
گردشگری در مناطق مختلف جغرافیایی، تهیه تقویم محیطی گردشگری  یزیر برنامه یها انیبن نیتر یکی از مهم

گردشگر در ایام زمانی و فصول بخصوص بر مبنای وضعیت اقلیم منطقه است. نقش اقلیم در زمینه جذب 
در  ها ستیپژوهش برای تعیین آسایش اقلیمی اکو توراین در گردشگر پذیر از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 اقلیمی یپارامترها نیچن و هم رمُو روش  MEMIدر مدل  کاررفته به یمیاقل ستیز یها شاخص از بوشهرشهر 

باد، فشار بخار و دمای تابشی محیط در بازه زمانی  سمان، سرعتآ ابرناکی میزان نسبی، رطوبت هوا، دمای
 یها با در نظر گرفتن میانگین درازمدت داده است. شده استفاده 81:93و ساعت به وقت محلی  (8945-8936)

متوسط )      ریو تأثاستاندارد(  مؤثر)دمای  SET، )دمای فیزیولوژیک بدن( PET یها فوق مقادیر شاخص
 مقایسه و محاسبه SPSS و RayMan یافزارها نرم از استفاده بر دو شاخص مذکور با (محیط تابشی یدما

 دهد کهکه در قالب آسایش اقلیمی اکو توریسم در مقیاس روزانه انجام شده است، نشان می ییها یشدند. بررس
 83در مقیاس روزانه از ) کین کیپی فراغتی ها تیفعالبهترین بازه زمانی برای حضور اکو توریست با توجه به 

، برای شنا در مقیاس مهرماهآبان( و در مقیاس ماهانه اردیبهشت، خرداد و  9مهر تا  6خرداد( و ) 25اردیبهشت تا 
 نیچن همشهریور( و در مقیاس ماهانه اردیبهشت و شهریور و  23مرداد تا  93اردیبهشت( و ) 98تا  83روزانه از )

اردیبهشت و شهریور  و در مقیاس ماهانه مهر( 89شهریور تا  6اردیبهشت( و ) 24تا  83برای قایقرانی از )
رابطه مثبت و قوی بین  نیچن ، همSET و PETاز نظر همبستگی رابطه مثبت و قوی بین دو شاخص  .باشند یم

، کین کیپی ی فراغتها تیفعالدر  ها بین آن رگرسیون نماییوجود دارد و      و  PET ،SET یها شاخص
 .دار است نیز جهت شنا و قایقرانی

 ، بوشهر.    ، MEMI، PET ،SET، تقویم اکو توریسم کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 تواند یم. در واقع یک اقلیم مناسب استاقلیم عامل مهمی در توسعه بخش گردشگری 

ود را با توجه به مثبت گردشگران را در پی داشته و گردشگران نیز برنامه سفر خ یها پاسخ

. این صنعت دارای اشکال مختلف و کنند یم یزیر برنامه موردنظرشرایط اقلیمی و جوی مقصد 

رویکرد  اکو توریسمانواع گوناگون گردشگری است که بسته به شرایط محیطی متفاوت است. 

از  گونه نیااخیر مطرح شده است.  یها سالجدید گردشگری در طبیعت است که در 

اکو از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان ملل متحد قرن حاضر را  28در قرن  گردشگری

و شرایط آن،  وهوا آب مطمئناً(. 53ص ، 8915پاپلی یزدی و سقایی، است )نامیده  توریسم

هر ناحیه  یوهوا آب قرار می دهد. الشعاع تحتمیزان پذیرش و جذب مسافر و گردشگر را 

باید همه آن  یبند میتقسصر آب و هوایی آن ناحیه است و هنگام مرکب از کلیه عوامل و عنا

 یها دهیپداین  نیو مؤثرتر نیتر مهمیکی از  وهوا آبعوامل و عناصر در نظر گرفته شود. 

 پایه انسانی، بیوکلیمایی مطالعات (. امروزه5ص ، 8917، همکارانسلیقه و است )زندگی انسان 

 در وهوا آب مکانی - زمانی یها تفاوت .است توریسمی یها یزیر برنامه از بسیاری اساس و

 در را ایران که است دالیلی و از است گردشگری برای قوی پتانسیل یک مختلف مناطق

 در راًیاخ که راهبردهایی است. یکی از داده قرار جهان گردشگری متنوع کشور پنج ردیف

 و محروم نواحی در توریسم گسترش و توسعه گرفته، قرار توجه مورد جهان کشورهای اغلب

 صنعت در که ییها بخشاز  یکی است گردشگری ترویج برای الزم یها لیپتانس دارای

اکو  یا گردی بوم .است اکو توریسم صنعت گرفته، قرار گردشگران توجه مورد توریسم

 و سفر اکو توریسم .شود یم معنی یگرد عتیطب عنوان با فارسی در که است یا واژه توریسم

 نخورده دست و نسبتاً بکر هنوز ها آن در طبیعت که است ییها مکان یا طبیعی مناطق از زدیدبا

 یا گونه به دارند، یکدیگر به زیادی وابستگی گردشگری و اقلیم (.8911)درام و مور،  است

 گردشگری برای بالقوه یها توان و ها تیمز جزء اقلیمی شرایط مطلوب بودن دارا که

 توجه هوایی و آب شرایط به سفر زمان و مکان انتخاب مسافران در اغلب و شود یم محسوب

جوی بر زندگی، سالمت و  شرایط اقلیمی و ریتأث(. مطالعه 8938)پروانه و مهدی نسب،  کنند یم

علمی تحت عنوان  یها شاخهآسایش انسان و توسعه گردشگری در قالب یکی از 
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 ریتأث. مناطق مختلف گردشگری تحت ردیگ یم انسانی مورد مطالعه قرار یشناس میاقل ستیز

یکی از عوامل عمده گزینش مکان  وهوا آبو  شود یمفصول مناسب و مطلوب مشخص 

هدف از انجام این (. 5ص ، 8933مناسب گردشگری طبیعی است )کریمی و محبوب فر، 

شکی و متناسب با فصل خ ، شنا و قایقرانیکین کیپ یستیاکو تور یها تیفعالپژوهش انجام 

شرایط اقلیمی مناسب در  کین کیپدر ارتباط با فعالیت  .استبوشهر  در طول سال در شهردریا 

دیگر مناطق  که نیامبادی ورود فصل بهار در مناطق جنوبی کشور با توجه به  عنوان بهفصل بهار 

ی چنین زودگذر بودن و کوتاهبهاری برخوردار نیستند. هم ییوهوا ر از شرایط مناسب آبکشو

در ارتباط با  .طلبد یممطالعات این دست را  کشور یو جنوبفصل جنوب در مناطق ساحلی 

 یها تیمنظور فعال به ساحلی نوار و آبی یها پهنه به دسترسی امکانی شنا و قایقرانی ها تیفعال

 د است.مساع یها و ماهگردشگری با توجه به فصول 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

و  اندازها چشمدر صنعت گردشگری است. محیط طبیعی،  یا تازه نسبتاً گرایش اکو توریسم

این نوع از گردشگری است.  ریگردشگر پذ یها جاذبهاصلی و  یها کانونمناظر زیبای طبیعت، 

کره زمین مسافرت  خاص خود به نواحی طبیعی و بکر یها زهیانگ باکه  ها ستیتوراکو 

و  یطیمح ستیز -فرهنگی  یها نهیزمآورد. آنان با  ، تجارب سودمند به دست خواهندکنند یم

 اکو توریسم .وندندیپ یمطبیعت هر منطقه و کشور آشنا شده و به دوستداران و حافظان طبیعت 

دارای یک مفهوم و محتوای فرهنگی و محلی و با اهمیت است و انسان را به جامعه باز  معموالً

منابع طبیعی و فرهنگ سنتی را در انسان  حفاظت از منظور بهو احساس تعهد  گرداند یم

از  درصد 53 بر بالغ 2323نموده است در سال  ینیب شیپ. سازمان جهانی گردشگری زدیانگ یبرم

 یها واژهتشکیل خواهند داد. گردشگری پایدار و بیوتوریسم  ها ستیتوراکو گردشگران را 

جهانیان و شوند ) یمر برده به کا اکو توریسممتنوعی هستند که برای گردشگری طبیعت یا 

پیشنهاد  بر اساساز طرف سازمان ملل و  8349تعریفی که در سال  (.83ص ، 8938زندی، 

 :میپرداز یمو جهانگردی، آن سازمان در رم به تصویب رسید،  بریترا یالملل نیبکنفرانس 

تعطیالت، تفریح، استراحت، گذراندن  منظور بهتوریست یا بازدیدکننده موقت کسی است که "
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بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از 

، کند یم، به کشوری غیر از کشور خود سفر ها کنفرانسدر  و شرکت تیمأمورخانواده، 

ماه بیشتر نبوده و کسب شغل  9ساعت کمتر و از  26مشروط به اینکه حداقل مدت اقامت او از 

معیار مهمی در استقرار مراکز  وهوا آب (.82ص ، 8913. )بروجنی، "نباشد مدنظرپیشه هم و 

در تعیین  تواند یماقلیمی هر مکان  یها یژگیومطالعه  که یطور به، رود یمتوریستی به شمار 

شایان توجهی  یها کمکتوریستی  یها تیفعالخاصی از  یها گونهمناطق مورد نیاز برای 

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری، لزوم شناخت  (.8976اسکوور، ) دیبنماگردشگران 

جهت گردشگران داخلی و خارجی امری ضروری است.  نامطلوبشرایط اقلیمی مطلوب و 

مقصد و تغییرات روزانه، ماهانه و فصلی، دما، بارش، رطوبت،  یوهوا آبمشخصات کلی از 

ردشگری از اطالعات مهم محسوب تابش، باد و سایر عناصر آب و هوایی برای مقصد گ

خود را از نظر حرکت، نوع لباس و  یزیر برنامهتا متقاضی بتواند متناسب با آن  شود یم

 یطیمح ستیزبر منابع  تنها نههوا و اقلیم  (.8916فرج زاده، دهد )تجهیزات مورد نیاز انجام 

یک منبع  نوانع به، بلکه گذارند یم ریتأثمناطق )که اساس گردشگری مناطق هستند( 

بوده و در کیفیت گردشگری یک منطقه و تجربه گردشگری جهانگردان  مطرح زینگردشگری 

یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگران برای سفر، شرایط  بسیار زیادی دارد. ریتأثو گردشگران 

. اکثر گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری، مالحظات اقلیمی را مورد استاقلیمی مقصد 

در جستجوی اقلیم مطلوب و یا اقلیم  معموالً ها ستیتور. جهانگردان و دهند یمجه قرار تو

احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی  گونه چیهآسایش هستند که در آن فرد 

 استبرای مقصد گردشگری دارا  یریگ میتصمندارد و این عامل نقش مهمی را در 

نکته مهم برای جهانگردان عالوه بر مسائل و عناصری نظیر  (.8933، یآباد یعلو  زاده لیاسماع)

گردشگری با در نظر گرفتن شرایط  یها محلنقاط و  یابی مکانمیراث فرهنگی و امنیت ملی، 

، سرما و ها توفاندمایی، احتمال رخداد  یها یژگیوجوی،  یها زشیرآب و هوایی به لحاظ 

 موردنظرنقاط  ها آنیر آن است که با آگاهی از گرمای شدید، کوالک برف و یخبندان و نظا

قرار  یزیر برنامهمشخص سال انتخاب و مورد  یها فصلاقلیم آسایش در  ازلحاظخود را 

یک منطقه از مطلوبیت آب و هوایی بیشتری برخوردار باشد از درآمد  هراندازه. دهند یم
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 یها استفادهگردد،  تر یطوالنفصل مناسب توریستی  هرقدرو  گردد یمبیشتری برخوردار 

این امر موجب سودآوری بیشتر  و سرانجام دیآ یمتوریستی به عمل  یها جاذبهبیشتری از 

 ازآنجاکه (.64، ص 8933)کریمی و محبوب فر،  گردد یمدر این زمینه  ها یگذار هیسرما

در  توان یماقلیمی  یها دادهشناخت شرایط آسایش اقلیمی نقش مهمی در توسعه پایدار دارد از 

، ها مدلبهره جست، بنابراین تحقیق حاضر بر اساس اهمیت شناسایی  یسمیاکو تورتقویم 

 کند یمبیان  اکو توریسماست و تهیه تقویم  یستیاکو توراقلیمی و به تهیه تقویم  یها شاخص

اکو  یها تیفعالمناسب گردشگری طبیعی هستند و چه  ییها ماهچه روزها و  در طول سالکه 

 .ردیگ یمدر شهر بوشهر صورت  یستیتور

 

 پژوهشپیشینه 

 بیومتورولوژیک با با اهمیت ارتباط در را گرمایی استرس (، مقدار8373و مایر ) ماتزاراکیس

مورد  8313-8313 یها سالیونان طی  ایستگاه هواشناسی 82در  PMVشاخص  از استفاده

ر هر ایستگاه را به یک د PMVبررسی قرار دادند و سپس به کمک یک مدل آماری مقدار 

 اقلیم وضعیت پژوهشی (، در2338) 8با دقت باال تبدیل کردند. پری یشناس میاقلنقشه 

 نشان و داد قرار مطالعه را مورد یا ترانهیمد نواحی ژهیو به خشک و گرم مناطق گردشگری در

 نای هوای گرم موج که است زمانی گردشگر برای نواحی در این شرایط بدترین که داد

9شاخص آسایش از استفاده با (،2335) 2یان می دهد. یی قرار تأثیر تحت را مناطق
CLO و 

قسمت در را انسان میزان آسایش ابرناکی، و باد سرعت هوا، دمای  روزانه اقلیمی یها داده

 باالترین و به این نتیجه رسید که بررسی کرد 8343 -8331 یها سالچین طی  مختلف های

رودخانه  جنوب و Sichuanحوضه  شرق نواحی تابستان در در اییگرم استرس درصد

Huaihe شاخص از (، با استفاده2331) 6همکاران و . تامسوناست PET تغییر اثر ارزیابی به 

 همکاران. گومز و اند پرداخته جهانی مقیاس در اقلیمی آسایش و روی سالمتی بر اقلیم

. اند کردهی والنسیای اسپانیا را ارزیابی شهر محیط انسانی اقلیم زیست (، وضعیت2331)

                                                                                                                                                                                 
1. Perry 

2. Yee yan 

3. Clothing Required to Maintain Comfort  
4. Thomson et al. 
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 درس کالس در حرارتی آسایش لیوتحل هیتجز یا مطالعه در(، 2333) 8بوراتیتی و ریکسیاردی

 آن نتایج و اند کردهرا مطالعه  PETو  PPD یها شاخصاساس  بر ایتالیا یپریجیا دانشگاه

دب و . است حرارتی آسایش شرایط یدارا زمستان پاییز فصول در درس کالس که داد نشان

 در PET شاخص اساس بر آهن راه پایانه در حرارتی آسایش (، بررسی2383) 2رامانچاندراهه

6بیولوژیک عامل چهار بررسی (، با2383) 9همکاران و پانتاوا دادند. انجام هند کشور
ASV 

5حساسیت واقعی(، )وضعیت
TS ،)4)شاخص حساسیت گینوی

DI7)شاخص ناراحتی( و
HI 

ان  .اند پرداخته آتن شهر در 2337در تابستان  ریوم مرگ بررسی ص حساسیت گرمایی( به)شاخ

تانزانیا با  شهری دارالسالم محیط انسانی اقلیم زیست (، وضعیت2389) 1دیتو و ماتزاراکیس

(، تقویم مناسب برای گردشگری 8914ذوالفقاری ) .اند کردهارزیابی  PET استفاده از شاخص

د تعیین نمو Raymanو با استفاده از مدل  PMVو  PET یها شاخصاستفاده از  در تبریز را با

روز از اول  67فقط  که یطور بهآسایش حرارتی این شهر را بسیار محدود است  و نتیجه تحقیق،

(، یازده ایستگاه سینوپتیک سواحل خلیج 8917حیدری ) .انجامد یمخرداد تا اواسط تیر به طول 

از نتایج تحقیق این  بررسی نمود PMVو  PETرا با استفاده از شاخص فارس و دریای عمان 

ماه از  88بود که زمان مناسب برای گردشگری در سواحل خلیج فارس غیر از ماه بهمن، شامل 

(، به 8911ناصری ) بوده است. ها ستگاهیاکل سال با احتساب روزهای همراه با آسایش همه 

از نظر توسعه گردشگری  آباد خرمالیگودرز، بروجرد و  یها نشهرستا یا سهیمقا -مطالعه تطبیقی

 یریکارگ به(، با 8913عطایی و هاشمی نسب )با توجه به معیارهای کلیماتوریسم پرداخته است. 

شاخص  از استفاده با سمنان استان توریستی اقلیم یها لیپتانس به مطالعه بررسی PETشاخص 

 ها ستگاهیا همه ماه می کهنتیجه این تحقیق این بوده است  ،اند پرداختهفیزیولوژی  معادل دمای

بیارجمند، ماه  شاهرود و گرمسار، ماه سپتامبر، شاهرود و سمنان، یها ستگاهیا و ماه اکتبر،

 نظرهستند که دارای بهترین شرایط از  ییها ماهبیارجمند از  آوریل در گرمسار و ماه ژوئن در

                                                                                                                                                                                 
1. Buratti & Ricciardi 

2. Deb & Ramachandraiah 

3. Pantava et al. 

4. Actual Sensation Vote  
5. Sensation-Ginovi method Thermal    
6. Discomfort Index   
7. Heat Load Index  
8. Ndetto and Matzarakis 
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سنتی )ترجونگ و  یها روش(، با استفاده از 8913معیل نژاد )بریمانی و اساقلیم آسایش هستند. 

نوین )شاخص تعادل گرمایی، گرما و رطوبت، درجه شرجی، درجه  یها روشاولگی( و 

 یمیاقل ستیز یها شاخصخستگی انسان، درجه سختی و معدل تعادل دمایی( به مطالعه بررسی 

نتایج تحقیق این بود  .اند کردهررسی را ببر تعیین فصل گردشگری در مرز نواحی جنوبی  مؤثر

سواحل جنوبی در ماه ژانویه و فوریه از بیشترین فراوانی مطلوبیت آسایش اقلیمی برخوردار  که

 RayMan مدل نیتر مناسب تعیین (، به مطالعه بررسی8913همکاران ) و صراف ساری است.

 نظرسنجی ینمیانگ ، آسایشی(PET)معادل فیزیولوژیک  دمای یها شاخص قالب در

 غربی آذربایجان استان شمال در آسایش اقلیم (SET) مؤثر دمای و (PMV) شده ینیب شیپ

 و بهتر نتایج PETشاخص  که کرد مشخص فوق یها شاخص از نتایج حاصل ،اند پرداخته

 همکاراندهد. فتوحی و  می ارائه را غربی آذربایجان استان شمال اقلیم آسایش از قبولی قابل

 آسایش یستیاکو تور یها لیپتانسو ترجونگ و اوانز  TCI یها شاخصبا استفاده از (، 8938)

ارزیابی شرایط (، 8938و همکاران ) پور یشمس .اند کردهرا ارزیابی هامون  تاالب یمیاقل ستیز

مورد  را CIT گردشگری -شاخص اقلیم  بر اساساقلیمی شهر بندر انزلی از منظر گردشگری 

اه ژوئیه و می به دلیل وضعیت مناسب گرمایی، ابر ، با توجه به نتایج تحقیق مطالعه قرار دادند

بخش،  های دیگر و سرعت بادی در حد یک نسیم فرح پراکنده، بارش کمتر نسبت به ماه

(، 8932مهدی نسب و ناصرزاده ) .ها برای حضور گردشگران در این شهر است ترین ماه مناسب

، اند پرداخته MEMIمدل  اساس بر گهر دریاچه در ردشگریگ زمانی تقویم به مطالعه تعیین

 اردیبهشت، یها ماهمنطقه  در یگردشگر فعالیت یبرا زمان نیتر مناسب مدل این بر اساس

 در ریمن مدل پارامترهای (، عملکرد8939) همکارانباعقیده و  .است مهر و شهریور خرداد،

نتیجه تحقیق این  اند نموده مقایسه و رسیگردشگری شهر استان اصفهان بر مناسب تقویم تعیین

 شناخت PMVو  PET یها شاخص SETو  PET،PMVشاخص بوده است که بین هر سه 

روند (، 8939حلبیان و پور عیدی وند ) .دهند یم ارائه مطالعه مورد  منطقه اقلیم زیست از بهتری

نتایج حاصل از تحقیق را مورد ارزیابی قرار دادند.  شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان

های بهمن، خرداد و مهر دارای  در ماه شاخص اقلیمی گردشگری در اصفهان کهنشان می دهد 

اکو تهیه تقویم  منظور بهاقلیمی  یها شاخص(، 8935حاجری ) .است دار یو معنروند مثبت 
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ناسایی را ش (8973-8939سال ) 85استان لرستان در فصل تابستان در طول دوره آماری  توریسم

مدل ریمن با شاخص  یها شاخص(، مقایسه عملکرد 8935کرده است. حاجری و لشنی زند )

سال  93در طول دوره آماری  آباد خرمدر شهرستان  اکو توریسمتهیه تقویم  منظور بهاوانز 

فروردین  26بهترین بازه زمانی برای حضور گردشگران از )، اند نمودهرا مقایسه  (8936-8945)

. از نظر باشند یم خردادماهاردیبهشت و  ،شهریور( و در مقیاس ماهانه 81تا  83ر( و )تی 9تا 

رابطه مثبت و قوی بین  نیچن هم، SET و PETهمبستگی رابطه مثبت و قوی بین دو شاخص 

. هدف است دار جهتنیز  ها آنوجود دارد و رابطه خطی بین      و  PET ،SET یها شاخص

برای  یزیر برنامهتقویم حاصل  بر اساساست که  یستیاکو تورهیه تقویم از پژوهش حاضر ت

طبیعی )خشکی و  یها جاذبهصورت بگیرد. شهر بوشهر دارای  اکو توریستجذب گردشگران 

و این  شوند یمرا شامل  یسمیاکو تور یها تیفعالخود  نوبه به هرکدامکه  استآبی( بسیاری 

یق و هدفمندی جهت جذب و توسعه گردشگران طبیعت گرد دق یزیر برنامهنیازمند به  فعالیت

و چون یکی از ارکان توسعه صنعت توریسم در هر منطقه داشتن وضعیت اقلیمی مساعد و  است

مساعد اقلیمی برای سفر به آن منطقه است. بر این اساس با بکار گیری مدل  یها زمانتعیین 

MEMI  ر ضروری است.شهر بوشهدر  در طول سال یسمیاکو تورتقویم 

 

 ی پژوهششناس روش

در بخش  متر از سطح دریا 3و در ارتفاع  طول شرقی 21°51′عرض شمالی  53°63′بابوشهر 

و در  شده است محدود خلیج فارس سمت شمال، غرب و جنوب بهمرکزی استان بوشهر، از 

( موقعیت جغرافیایی شهر بوشهر 8جنوب غرب کشور ایران واقع شده است. در شکل شماره )

مشخص شده است. شهر بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی موجب جذب گردشگران طالب 

 ایش اقلیمی ازبرای تعیین آس طوالنی است. یها سالخرما در طی  یها نخلستاندریا، ساحل و 

 یپارامترها نیچن همو  رمُو روش  MEMIدر مدل  SET و PET یمیاقل ستیز یها شاخص

باد، فشار بخار و دمای  آسمان، سرعت ابرناکی میزان نسبی، رطوبت هوا، دمای روزانه اقلیمی

. است شده استفاده 81:93و ساعت به وقت محلی  (8936-8945تابشی محیط در بازه زمانی )

. برای گردآوری اند شدهمقایسه       ریتأثبا توجه به  SET و PETتایج دو شاخص سپس ن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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و سپس پردازش  اند شدهاز اداره کل هواشناسی استان بوشهر اخذ  ها دادهاطالعات اقلیمی، ابتدا 

 انجام گرفته است. ها آنروی 

 
 موقعيت جغرافيایی بوشهر .1شکل 

 شمورد استفاده در پژوه یها روش

 MEMIمدل 

 برای مبنایی عنوان به که است فیزیولوژیک -وترم حرارتی موازنه یها مدل جزء MEMIمدل 

 نیدر ا نیاز مورد های پیراسنج .گردد یم محسوب SETو  PET یها شاخص آوردن دست به

PET یها شاخص تعیین برای مدل
2و 8

SET  پارامترهای -8: شوند یم تقسیم دسته چهاربه 

 هواشناسیپارامترهای  -2 ،حلم هندسی ارتفاع و جغرافیایی عرض طول، شامل موقعیتی؛ یها

 رطوبت پاسکال، هکتو به فشار بخار ،گراد سانتی درجه برحسب خشک یهوا یدمال: شام

 دسته -9 ،ااکت برحسبآسمان  ابرناکی میزان و هیبر ثان متر برحسب باد سرعت درصد، به نسبی

 لحاظ مدل در مؤثر ژیکلوفیزیوهای ویژگی عنوان به که ردیف متغیرهای شامل پارامترها سوم

 با .شود یم مدل وارد و جنسیت سن وزن، قد، مثل فردی یها یژگیو رابطه این در .گردند یم

 هستند، متغیر و متفاوت اریبس فعالیت نوع و پوشش فیزیولوژیک، یها داده اینکه به توجه

                                                                                                                                                                                 
1. PET: Physiologic Equivalent Temperature      
2. SET: Standard Effective Temperature   
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 نظر در استاندارد یا حالت میانگین صورت به را مواردی توان یم مدل، توصیه طبق بنابراین

 فرد . پوششباشند یم فعالیت و پوشش نوع شامل: چهارم دسته های پیراسنج -6 و گرفت

 (.79، ص 8333پ، و. )هشود یم مشخص وات برحسب فعالیت و 8کلو برحسب

 +    +   +M+ W+ R+ C                                               (                 8)معادله شماره

   + S=0  
 تابش Rخروجی کار فیزیکی،  Wبدن،  وساز سوخت درصد یا میزان M :معادله این در

پوست،  از بخارآب تبخیری نهان حرارت جریان   همرفتی، حرارت جریان Cبدن،  خالص

 هوای جریان    دن، ب تعرق و ریتبخ و گرمایش در مؤثر حرارتی یها انیجرمجموع     

معموالً  و است وات برحسب ها عبارت همه واحد معادله این در بدن. تعرق و تبخیر در مؤثر

M و     ،    مثبت وW است. منفی 

                                                     M   R   C  E=  S              (  2معادله شماره )

                 

S  استذخیره انرژی در بدن( زمانی که .+S باشد، بدن انرژی به دست )زمانی کهآورد یم ، (-

S از دست می دهد و زمانی که  ژیران( باشد، بدنS  خنثی باشد بدن کمترین استرس را دارد

 از حال در اگر و مثبت تماماً معادله باشد انرژی کسب حال در انسان بدن اگر یعنی تعادل.

 متغیرهای لهیوس به مذکور معادله بود. خواهد منفی معادله یها عبارت باشد یانرژ دندا دست

 محاسبه که برای است ذکر به الزم(. 79ص ، 8333پ، و)ه شود یم کنترل هواشناسی و آب

 یسادگ به سرعت باد و هوا رطوبت و دما مثل هواشناسی یها داده تهیه PETحرارتی  شاخص

 تابشی متوسط دمای "مثل  هافراسنج برخی آوردن دست به و سبهمحا ولی است ریپذ امکان

" طیمح
 در را ریتأث مزبور بیشترین فراسنج ازآنجاکه و ستین ریپذ امکان یسادگ ( به    ) 2

-Ti  دما همسطح  nبه  انسان بدن محیط، کل محاسبه برای دارد. فوق شاخص محاسبه

(i=1:n)جسم )فاکتورهای زاویه نسبت هر برای که گردد یم تقسیم    انتشار) ضریب و 

T  ) (Ei- i 𝜎بلند  موج تابش .شود یم استفاده وزنی فاکتور عنوان به (F1)(، یا هیزاو  و  

                                                                                                                                                                                 
 .در مترمربع است گراد یسانت درجه بر /. وات122معادل  کلو یک گرمایی تمقاوم :ندیگو یم کلو را لباس نارسانایی واحد .1

2. Mean Radiant Tempe  
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، همکاران)اسماعیلی و  شود یم ساطع سطح nاز ازهر یک (Di)پراکنده  کوتاه موج تابش

 (.5ص ، 8933

                                                                             (   9معادله شماره) 
 

    [∑    
 

 
  

       
   

    
         ]

                                                                                     

                                                          

     با برابر بولتزمن استفان ضریب 𝜎بلند،  موج طول تابش Ei در این معادله؛
   ⁄ 

 Diاست(،  37/3با  برابر استاندارد )مقدار انسان بدن انتشار ضریب   ،        5/67

 امواج جذب ضریب   انعکاس و  جهانی تابش و شده پخش تابش خورشیدی جموعم

 /. است(.7با  برابر استاندارد انسان )مقدار بدن سطح به شده کوتاه تابیده

   }=Tmrt (                           6معادله شماره )
    + 

      

               
از  تابعی   دریافتی،  تابش جهت بر عمود سطح در خورشیدی تابش شدت I له فوق:در معاد

برای  312/3برای زاویه صفر تا  931/3    انسان، دامنه  بدن وضع و دریافتی تابش جهت

 (.4ص ، 8933، همکاران)اسماعیلی و  کند یم تغییر خورشیدی درجه، ارتفاع 33زاویه 

 .شوند یم محسوب دما – فیزیولوژی یها شاخص نیتر مهم از SET و PET یها شاخص

 ارزیابی برای ،ها شاخص نیو پرکاربردتر نیتر جامع از فیزیولوژیک معادل دمای شاخص

، 8)ماتزاراکیسشود یم محسوب گردشگری اقلیم منابع شناسایی و هواشناختی زیست شرایط

 آمده دست به نتایج که است سلسیوس واحد برحسب ارائه شاخص، این اصلی مزیت .(2337

زیست  اصطالحات با است ممکن که گردشگری بخش برنامه ریزان و گردشگران را برای

 زمانی مقیاس در ارزیابی قابلیت این، بر عالوه .کند یم قابل درک باشند، نداشته هواشناسی

 .آورد یم وجود به محققان برای نیز را ساعتی حتی و روزانه

 بیالن آن طی که گرفت نظر در دمایی توان یم را (PETیک )شاخص دمای فیزیولوژ

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

 مقاومت ، شنا و قایقرانی در این پژوهش وکین کیپمختلف  یها تیفعالبا  وساز سوخت

 باشد. تعادل در بدن، مرکز دمای و پوست دمای لباس با توجه به نوع فعالیت با حرارتی

                                                                                                                                                                                 
1. Matzarakis 
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 MEMIیا  افراد برای انرژی بیالن مدل از (فیزیولوژیک معادل دمای) PET  محاسبه برای 

 .گردد یم محاسبه( 6در معادله شماره ) روابط ریاضی طریق از که شود یم استفاده

 (6معادله )

                                                                     نرخ جریان خون
H+C+R+Ep+Esr+Elr+Esw+Ef=S 

-Qb = (6/3+75 (tc-36/6))/(1+0/5 (34                                                 تعرق نرخ

tsk)) 
   Sw= 8/4710 -5 ((1tsk+0/9tc)-35/6)kg/ s                                       حرارت تولید

                                                                                                                     H= M (1-η)                                                                                       تیهمرف حرارت شار

                                                                                                     C= Ask fcl (Ta-Tsk)                                                                         تابشی حرارتی شار

                                                                                                R= Ask fcl fcffεδ (tr4-Tsk4)                                                                بخارآب انتشار
                                                                                            ED= m r (Pa-Pvsk)                                                             تعرق  لهیوس به حرارت اتالف

                                                                 تعرق لهیوس به پنهانی حرارت اتالف
Esr=rtmCp(Ta-Tr)    

                                                                                    Elr= rtm r (Pa-Pvr)/Pa                                                      تبخیر   وسیله به حرارت اتالف

                                                                                                                             زن برای
Esr= Sw r 

  ها یدنیآشامیا  غذا طریق از شده تلف یا هافزود حرارت
      Esw = Ask r hc 0/622/Pa(Pa-Pvsk)                       

                                                                                  Ef = mf cf (Tf-Tc)                                            پوست   به مرکز از شده منتقل حرارت   

                                         Qb = ρb Cb (Tsk-Tc) = (Tsk-Tcl)/Icl 22     محیط  به پوست از واردشده حرارت

 

 در شده ذخیره خالص حرارت S(، مترمربع بر )واتوساز سوخت نرخ Mدر معادالت فوق، 

 مساحت نسبت fc1    ، مترمربع برحسب پوست سطح    مکانیکی،  کارایی ηهسته، 

 تابش دمای   ، گراد سانتی درجه به هوا دمای    مساحت بدون پوست،  به پوشیده شخص

 بخار فشار     ، گراد سانتی درجه به لباس سطح دمای    ، گراد سانتی درجه به متوسط

همرفتی  حرارت انتقال ضریب hcپوست،  دمای در اشباع بخار فشار Pvrپاسکال،   به جزئی
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w/k ،   ،   هر در تعریقی هوای جرم    ، ترتیب به خون غذا، هوا، ویژه گرمای    و 

 rپوست،  انتشار قابلیت εبولتزمن،  استفان ثابت ضریب δوات،  واحد در غذا معادل    ثانیه،

 برابر در لباس مقاومت    خون،  ویژه حرارت   خون،  چگالی   تبخیر،  نهانی حرارت

 (SET)استاندارد  مؤثر دمای (.8939، همکارانعقیده و پوست )با دمای    حرارت،  انتقال

 دست در منظور به توسعه یها یزیر برنامه در جمله از دارد، فراوانی کاربردهای شاخص این

 ساتیتأس ساختن در مطالعات دمایی نجاما برای مختلف، نواحی دمای از معیاری داشتن

)پاینده و  ردیگ یم قرار مورد استفاده گردشگری تفریحی و ورزشی، صنعتی، اداری، مسکونی،

 گفت توان یممنزل  از بیرون موقعیت برای شاخص این تعریف در (.74ص ، 8915زکی، 

 کار با وساز وختسانسان نرخ  بدن حرارتی بیالن نمونه اتاق یک در آن طی که است دمایی

 مرکزی پوست و دمای دمای با که شود یم اضافه پایه وساز سوخت نرخ بر وات 13 سبک

شماره  جدول (. در76ص ، 8333)هوپ،  است تعادل در منزل، از بیرون شرایط در انسان بدن

 است. شده ارائه معادله  SET( شاخص 5شماره ) مختلف و در یها لباس نارسانایی ( ارزش8)
 

 ارزش نارسایی پوشاک .1ل جدو

 ارزش نارسایی به کلو مجموعه پوشاک ردیف
 3 برهنه 8

 8/3 شلوار کوتاه 2

، شلوار کوتاه نیآستو  یا پنبهنازک  ریز لباس 9

 بلند نازک و جوراب پنبه ایی

95/3 

 5/3 مثل باال + پیراهن آستین کوتاه یقه باز 6

 8 کتشلوار سبک، جلیقه، پیراهن آستین بلند و  5

 5/8 یا پنبهمثل باال + پالتوی  4

 5/9 لباس مخصوص مناطق قطبی 7

 (1367منبع:  )رازجویان، 

 – SET= T- 0/6 (T       (                                                                   5معادله شماره )

10)(1- 
  

   
) 
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 1رمُروش 

تلف توریستی در فصول مختلف سال شرایط و پارامترهای مخ یها تیفعالدر این روش برای 

، 8911( آمده است )رشنویی، 2اقلیمی متفاوت به کار رفته است. این شرایط در جدول شماره )

، شنا و قایقرانی کین کیپپارامترهای موجود در فعالیت  بر اساس. در این پژوهش (97-91ص 

به دست آید. سپس  شده مصرفکه کالری  ، ابتدا کالری به انرژی تبدیل شدهرمُ در روش

برای  kg79 فراغتی در وزن  یها تیفعالمحاسبه به وات تبدیل شده است،  شده مصرفکالری 

 تیدرنهااست.  وات 23و فعالیت قایقرانی  53، فعالیت شنا 96 کین کیپدر فعالیت  2مردان

امترهای اقلیمی و انسانی پار بر اساسوارد شده و  Rayman افزار نرماعداد به دست آمده در 

آب و هوایی برای  یازمندهاین (2جدول شماره ) در محاسبات را انجام داده است. افزار نرم

ر، اوقات فراغت در فصول مختلف سال )فعالیت خشکی و آبی( بر اساس روش مُ یها تیفعال

( 5(  و در جدول شماره )6، جدول شماره )ها شاخصضریب آسایش  (9در جدول شماره )

 هد.د در مقیاس روزانه را نشان می PETشاخص 
ی اوقات فراغت در فصول مختلف سال )فعاليت ها تيفعالی آب و هوایی برای ازمندهاين .2جدول 

 (1988ر)خشکی و آبی( بر اساس روش مُ

 قایقرانی شنا کین کیپ پارامتر
 22تا  2 22تا  12 22تا  12 (c)درجه حرارت هوا

 22تا  22 > 12 > 12 (km/h)باد 
(mm) بارش   صفر صفر صفر 

 (37-31ص ، 1311رشنویی،منبع: )

 

 MEMIی مدل ها شاخصمقادیر آستانه  .3جدول 

 ها رنگ PET SET وضعیت آسایش
   -22 ----- سرد العاده فوق

   (-12) -(-22) < 4 خیلی سرد
   (-12) -67/1 4 سرد

   67/1-2/12 ------ خیلی خنک
   2/12 -1/17 1 خنک

   ----- 13 کمی خنک
   1/17 -2/22 11 آسایش

                                                                                                                                                                                 
1. More  

 متوسط وزن مردان در منطقه .2 
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   ----- 23 کمی گرم
   2/22 -6/22 21 گرم

   6/22 -2/27 32 خیلی گرم
   2/27 -32 41 شرجی )داغ(

   > 32 ----- گرم العاده فوق
 (1117منبع: )ماتزاراکیس، 

 تحقیق  یها افتهی

 جزءکه  MEMIمدل ده از با استفا SETو  PET یها شاخص آوردن دست به پس از

پارامترهای موجود  بر اساس رمُ در روش است، فیزیولوژیک -وترم حرارتی موازنه یها مدل

 .محاسبه، سپس به وات تبدیل شد شده مصرف، شنا و قایقرانی، کالری کین کیپفعالیت  در

اقلیمی و  پارامترهای بر اساسوارد شده و  Rayman افزار نرماعداد به دست آمده در  تیدرنها

 .محاسبات انجام و نتایج آن به شرح زیر است افزار نرمانسانی 

( ایستگاه بوشهر در مقیاس PETدر شاخص دمای فیزیولوژیک ) نیک پیکبا توجه به فعالیت  

 گراد سانتیدرجه  29تا  81بین  آبان( 87مهر تا  82و ) (اردیبهشت 1فروردین تا  85)از ، روزانه

 گراد سانتیدرجه  81 تا 89ین ب آذر( 6آبان تا  1فروردین( و ) 86فند تا اس 3) آسایش اقلیمی،

حساسیت  گراد سانتیدرجه  89 تا 1ن بی اسفند( 1آذر تا  5) ،حساسیت حرارتی کمی خنک

حساسیت حرارتی  گراد سانتیدرجه  23تا  29ین بمهر(  88اردیبهشت تا  3) ، ازحرارتی خنک

 حاکم است.کمی گرم 

تا  81بین  آبان( 2مهر تا  2اردیبهشت( و ) 89فروردین تا  81مان فعالیت شنا، از )ز نیتر مطلوب

 29تا  9فروردین( و ) 87اسفند تا  89حاکمیت آسایش اقلیمی است. از ) گراد سانتیدرجه  29

بین اسفند(  82آبان تا  26حساسیت حرارتی کمی خنک، ) گراد سانتیدرجه  81تا  89بین آبان( 

 23تا  29بین مهر(  8تا  بهشتیارد 86حساسیت حرارتی خنک و ) گراد سانتی درجه 89تا  1

 حساسیت حرارتی کمی گرم وجود دارد. گراد سانتیدرجه 

درجه  29تا  81بین آبان(،  5مهر تا  89اردیبهشت( و ) 4اسفند تا  5از ) از نظر فعالیت قایقرانی 

 گراد سانتیدرجه  81تا  89بین اسفند(،  6آبان تا  4آسایش اقلیمی حاکم است. از ) گراد سانتی

 گراد سانتیدرجه  23تا  29بین مهر(  82اردیبهشت تا  7حساسیت حرارتی کمی خنک و )

 حساسیت حرارتی کمی گرم حاکم است. 
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 1ی فراغتیها تيفعالدر مقياس روزانه ایستگاه بوشهر بر اساس  PETشاخص  .4جدول 

                              

زمان  نیتر مناسب ،کند یمدر مقیاس روزانه را بیان  SETشاخص که ( 5جدول شماره )در 

، از ( ایستگاه بوشهر در مقیاس روزانهSETاستاندارد ) مؤثرشاخص دمای در  نیک پیکفعالیت 

آبان  6اردیبهشت( و ) 3تا  8آبان( آسایش اقلیمی، ) 9مهر تا  6خرداد( و ) 25اردیبهشت تا  83)

فروردین( حساسیت حرارتی خیلی خنک،  98دی تا  23حساسیت حرارتی خنک، )دی(  21تا 

 88مرداد تا  87مهر( حساسیت حرارتی گرم و ) 9شهریور تا  82مرداد(  و ) 84خرداد تا  24)

 شهریور( حساسیت حرارتی خیلی گرم حاکم است.

                                                                                                                                                                                 

 مرد محاسبه شده است.« قد، وزن، سن و جنسیت»در این پژوهش برحسب  متوسط  .1
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اقلیمی  شی( آساورشهری 23مرداد تا  93شهریور(  و ) 98تا  83فعالیت شنا، از ) نیتر مناسب

 3مهر( حساسیت حرارتی خنک، ) 21شهریور تا  93اردیبهشت( و ) 3تا  2حاکم است. از )

 1بهمن تا  85بهمن( حساسیت حرارتی خیلی خنک، ) 86مهر تا  2اردیبهشت( و ) 8اسفند تا 

 مرداد( حساسیت حرارتی گرم وجود دارد. 23خرداد تا  8اسفند( حساسیت حرارتی سرد  و )

مهر(، آسایش اقلیمی  89شهریور تا  6اردیبهشت( و ) 24تا  83نظر فعالیت قایقرانی از )از 

 2اردیبهشت( و ) 8اسفند تا  3اردیبهشت( حساسیت حرارتی خنک،  ) 3تا  2حاکم است. از )

مهر( حساسیت  21تا  86اسفند( و ) 1بهمن تا  5آبان( حساسیت حرارتی خیلی خنک، ) 6مهر تا 

 ساسیت حرارتی کمی گرم وجود دارد.شهریور( ح 9اردیبهشت تا  27)حرارتی سرد و 
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 فراغتی یها تیفعال بر اساسدر مقیاس روزانه ایستگاه بوشهر  SETشاخص . 2جدول 

 
 

 تحمل قابلکه دارای آسایش اقلیمی و  ییها ماه( نیز فقط روزها و 7و )( 4جدول شماره ) مضافاً

ی که آسایش اقلیمی برقرار است بهترین شرایط برای زیرا در روزهای؛ ذکر شده استاست 

توانایی تحمل شرایط را از  اکو توریستنیز  تحمل قابلو روزهای  است ها ستیتوراکو حضور 

در مقیاس روزانه از نظر شاخص  که( نشان می دهد 4جدول شماره ) نظر آب و هوایی دارد.

PET  بیشترین آسایش در فعالیت قایقرانی و در شاخص SET  بیشترین آسایش در فعالیت

روز  986و  شیروز آسا PET ،58 شاخص نیک پیکدر فعالیت  یطورکل بهاست.  نیک پیک
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روز  15، در فعالیت قایقرانی تحمل قابلروز  937روز آسایش و  51شنا ، در فعالیت تحمل قابل

آسایش و روز  77 نیک پیکدر فعالیت  SETنظر شاخص  . از تحمل قابلروز  213آسایش و 

و در فعالیت  تحمل قابلروز  837روز آسایش و  59، در فعالیت شنا تحمل قابلروز  242

 است.   تحمل قابلروز  872روز آسایش و  51قایقرانی 

 های فراغتی روزانه ایستگاه بوشهر در مقياس روزانه فعاليت MEMIهای مدل  ارزیابی شاخص .6جدول 

فعالیت فراغتی/ 

 شاخص

PET SET 

 14روز کمی خنک،  62 روز آسایش، 21 نیک پیک

 روز کمی گرم 121 روز خنک و

روز خیلی  12، روز خنک 14روز آسایش،  77

 روز خیلی گرم 26روز گرم و  76خنک، 

 121روز کمی خنک،  22روز آسایش،  21 شنا

 روز کمی گرم 143خنک و  روز

روز  121روز خنک،  31روز آسایش،  23

 روز  گرم 11و روز سرد  24خیلی خنک، 
روز کمی خنک و  111روز آسایش،  12 قایقرانی

 کمی گرم 161

روز خیلی  41روز خنک،  23روز آسایش،  21

 گرم روز 121روز سرد و  34خنک، 

 

(، در مقیاس ماهانه آسایش 7در جدول شماره ) MEMIمدل  های شاخصخروجی بر طبق 

، در مهرماهین و مهر، در فعالیت شنا فرورد PETدر شاخص  نیک پیکاقلیمی بر طبق فعالیت 

 نیک پیکدر فعالیت  SETفعالیت قایقرانی فروردین، مهر و اسفند و با توجه به شاخص 

حاکم است.  ورماهیشهراردیبهشت، خرداد و مهر، در فعالیت شنا و قایقرانی اردیبهشت و 

با توجه  .دهند یمنشان  SETو  PET را بر اساس ها تیفعالمیانگین ماهانه ( 4تا  8نمودارهای )

، شنا  و قایقرانی سیر صعودی دما نیک پیک های فعالیتدر  PETنظر شاخص  به این نمودارها از

 ماه بهمنمشهود است و در  آذرماهتا  وریاز شهرو نزول تدریجی دما   مردادماهاز فروردین تا 

 نیفرورددی دما از سیر صعو نیک پیکدر فعالیت  SET. از نظر شاخص ابدی یمصعود   مجدداً

و دوباره در اسفند  دما افزایش یافته است.  ماه بهمنتا خرداد و نزول تدریجی دما از شهریور تا 

در فعالیت شنا سیر صعودی دما از فروردین تا خرداد و نزول تدریجی دما از شهریور تا آبان و 

یت قایقرانی سیر صعودی دما از کاهش دما تا اسفند و از اسفند  دما افزایش یافته است. در فعال

از فروردین تا خرداد و نزول تدریجی دما از شهریور تا آذر و از کاهش دما تا اسفند و از اسفند  

 دما افزایش یافته است.
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 های فراغتی روزانه ایستگاه بوشهر در مقياس ماهانه فعاليت MEMIهای مدل  ارزیابی شاخص .7جدول 

ایستگاه/ 

 شاخص

PET SET 

  -فروردین و مهر آسایش نیک پیک

اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، 

 تحمل شهریور، آذر، دی و بهمن قابل

 –اردیبهشت، خرداد و مهر آسایش 

فروردین، تیر، مرداد، شهریور، آبان، 

 تحمل آذر دی، بهمن و اسفند قابل

فروردین، اردیبهشت،   -مهر آسایش شنا

 خرداد تیر، مرداد، شهریور، آبان، آذر،

 تحمل قابل اسفندماهدی، بهمن و 

 -اردیبهشت و شهریور آسایش

فروردین، آبان، آذر، دی و اسفند 

 تحمل قابل
  -فروردین، مهر و اسفند آسایش قایقرانی

اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، 

شهریور، آبان، آذر، دی و بهمن 

 تحمل قابل

اردیبهشت و شهریور آسایش، 

فند فروردین، آبان، آذر، دی و اس

 تحمل قابل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيک      در فعاليت پيک PETميانگين ماهانه شاخص   .1نمودار  
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 نيک در فعاليت پيک SETميانگين ماهانه شاخص  .2نمودار   

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يت شنا                           در فعال PETميانگين ماهانه شاخص   .3نمودار  
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 در فعاليت شنا      SETميانگين ماهانه شاخص   .4نمودار    

 

 

  

 در فعاليت قایقرانی       PETميانگين ماهانه شاخص  .5نمودار 
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 در فعاليت قایقرانی SETميانگين ماهانه شاخص   .6نمودار     

 

 های فعالیترها در (، میزان ضریب همبستگی و رگرسیون بین متغی1جدول شماره )همچنین 

 SET و PET متغیرهای مستقل شامل، دماهای به این  جدول  با توجه .دهند یمفراغتی را نشان 

. اند شدهمحاسبه      هستند که میزان همبستگی و رگرسیون این متغیرها نسبت به متغیر وابسته 

و در  13/3و قایقرانی  31/3، شنا 33/3 نیک پیک های فعالیتدر  PETهمبستگی از نظر شاخص 

. همبستگی در است 35/3و قایقرانی  33/3، شنا 36/3 نیک پیک های فعالیتدر  SETشاخص 

تا  7است. نمودارهای ) جهت همنیز  ها آنمثبت و قوی و رگرسیون  SETو  PET های شاخص

 .دهند یم( رگرسیون نمایی بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان 85

 
 های فراغتی همبستگی بين متغيرها در فعاليت ميزان  .8جدول 

ی رهایمتغ

 مستقل

 میزان همبستگی ی فراغتیها تیفعال

 نتیجه همبستگی رگرسیون همبستگی

شاخص 
PET 

همبستگی مثبت و  17/2 11/2 نیک پیک

همبستگی مثبت و  17/2 11/2 شنا قوی

همبستگی مثبت و  17/2 11/2 قایقرانی قوی

 شاخص  قوی

SET 
همبستگی مثبت و  11/2 14/2 نیک یکپ

همبستگی مثبت و  11/2 11/2 شنا قوی

همبستگی مثبت و  11/2 12/2 قایقرانی قوی

  قوی
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 نيک    در فعاليت پيک SETو  PET های رگرسيون نمایی بين شاخص  .7مودار ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيک در فعاليت پيک     و  PET رگرسيون نمایی بين دماهای .8نمودار    
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 نيک در فعاليت پيک     و  SETرگرسيون نمایی بين دماهای   .9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در فعاليت شنا SETو  PET های رگرسيون نمایی بين شاخص .10نمودار   
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 در فعاليت شنا          و  PET گرسيون نمایی بين دماهایر .11نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در فعاليت     و  SETرگرسيون نمایی بين دماهای  .12نمودار   

 شنا 
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 در فعاليت قایقرانی SETو  PET های رگرسيون نمایی بين شاخص .13نمودار 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در فعاليت قایقرانی       و  PET رگرسيون نمایی بين دماهای .14نمودار     
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 در فعاليت قایقرانی     و  SETرگرسيون نمایی بين دماهای  .15نمودار 

 
 

و      و  PET  ،  دماهایSETو  PET های (، بین شاخص81تا  1) یها شکل در کل

 .باشند یم جهت همهمبستگی مثبت و      و  SET دماهای

 

 یریگ جهینت

 رگذاریتأثیک منبع طبیعی بر روی صنعت توریسم  عنوان به وهوا آب توریستی، یمقصدها در

می دهد که تفریح و توریسم در قالب  لیرا تشک محیط مفهوم از مهمی بخش وهوا آباست. 

 شرایط به اغلب است، اختیاری و آزادانه فعالیتی توریسم اینکه علت . بهردیگ یمآن  شکل 

 محیط با او بدن حرارتی تعادل به انسانی یمیاقل ستیزوابسته است. آسایش  مطلوب اقلیمی

هوای اطراف، فعالیت  یها یژگیوعواملی مانند  ترکیب به تعادل است. این وابسته اطرافش

 تعادل حالت .است وابسته باد و آفتاب تابش ،نسبی رطوبت دما، درجه شخص، فیزیکی

 بین شده جذب و شده دفع دمای بین تعادل که ونددیپ یم، زمانی به وقوع یمیاقل ستیز آسایش

 از یکی پیرامونش محیط و انسان بدن بین حرارتی تعادل شود. برقراری ایجاد محیط و پوست

نظر محدوده دمایی در فعالیت فراغتی  از. است او شیو آسا سالمتی نیتأم برای اولیه نیازهای
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متر  23و سرعت باد کمتر از  گراد سانتی 25تا  83بین درجه حرارت  که  مُردر روش  نیک پیک

 در متر 85و سرعت باد کمتر از  گراد سانتی 23تا  85بین ، در فعالیت شنا درجه حرارت ثانیه در

متر  53تا  85از و سرعت باد  گراد سانتی 93تا  85بین و در فعالیت قایقرانی درجه حرارت  ثانیه

با در نظر  81: 93برای ساعت  RayMan افزار نرمدر  ها دادهو با توجه به خروجی  استثانیه  در

حساست حرارتی خنک تا ) نیک پیکدر فعالیت  از لحاظ محدوده دمایی PETگرفتن شاخص 

 SETو از نظر شاخص  است ((، در فعالیت شنا و قایقرانی )کمی خنک تا کمی گرمکمی گرم

(، در فعالیت خیلی خنک تا گرم) نیک پیکدر فعالیت  ضریب آسایش از لحاظ محدوده دمایی

 متأثردمای فیزیولوژیک بدن انسان  که ییازآنجا. است شنا و قایقرانی )خیلی خنک تا آسایش(

پژوهش برای در این  .شود یمبیان  SETشاخص  مطابقنتایج   نیبنابرامحیط است،  از دمای

رابطه بر اساس سه فعالیت فراغتی خشکی و آبی       و PET ،SETاولین بار بین دماهای 

و  PET ،  دماهایSETو  PET  های ،  شاخصاستشده گرفته  نمایی همبستگی و رگرسیون

  توان یمایج . با توجه به نتباشند یم جهت همهمبستگی مثبت و      و  SET و دماهای     

 یستیاکو توربوشهر تقویم در شهر  ها ستیتوراکو حضور  یزیر برنامهاز مقیاس ماهانه برای 

 نیک پیکبا توجه به فعالیت فراغتی  اکو توریستبهترین بازه زمانی برای حضور  تدوین کرد.

اهانه آبان( و در مقیاس م 9مهر تا  6خرداد( و ) 25اردیبهشت تا  83در مقیاس روزانه از )

 98تا  83فعالیت فراغتی شنا در مقیاس روزانه از ) بر اساساردیبهشت، خرداد و مهرماه، 

شهریور( و در مقیاس ماهانه اردیبهشت و شهریور، بر طبق فعالیت  23مرداد تا  93اردیبهشت( و )

مهر(  و در مقیاس ماهانه   89شهریور تا  6اردیبهشت( و ) 24تا  83فراغتی قایقرانی از )

 .باشند یماردیبهشت و شهریور 

 

  



   8931، تابستان 64شماره  طالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم، م علمی فصلنامه 274

 

 منابع
 ، ترجمه شهریار خالدی، انتشارات قومس.ستیز طیمحو  وهوا آب(، 8976اسکوور، ژیزل، )

ارزیابی اقلیم گردشگری جزیره قشم با (، 8933ی، علی، )آباد یعلرازلیقی، مریم،  زاده لیاسماع

 .ماه بهشتیاردآینده،  انداز چشم، قشم مجموعه مقاالت همایش ملی، (TCI)استفاده از شاخص اقلیمی 

 شهر چند اقلیم آسایشی ارزیابی(، 8933، گندمکار، امیر، حبیبی نوخندان، مجید، )رضا اسماعیلی،

 یها پژوهش مجله، (PET) معادل فیزیولوژیک دمای شاخص از استفاده با ایران گردشگری اصلی
 .48-67، صص 75 شماره ،طبیعی جغرافیای

 محسن ترجمه ،اکو توریسم مدیریت و یزیر برنامه بر یا مقدمه ،(8911) درام، اندی مور، الن

 نشر آییژ. اول، جلد رنجبر،

  سهیمقا و (، بررسی8939، )واد، جیآباد جمالائزه، ، شجاع، فلهه، عسگری، احمدباعقیده، م

فهان(، گردشگری )مطالعه موردی: شهر اص مناسب تقویم تعیین در ریمن مدل پارامترهای عملکرد

 .866-895، ص 94، شماره توسعه و مجله جغرافیا

، وندیهم پی توسعه جهانگردی، رویکردی پایدار و زیر برنامه(، 8913بروجنی، حمید. ضرغام، )

 انتشارات سمت.

بر تعیین فصل  مؤثری میاقل ستیزهای  (، بررسی شاخص8913بریمانی، فرامرز، اسمعیل نژاد، مرتضی، )

 .64-27، صص 29، شماره مجله جغرافیا و توسعهردی:  نواحی جنوبی ایران(، گردشگری )مطالعه مو

 ، انتشارات سمت.گردشگری )ماهیت و مفاهیم((، 8915، سقایی، مهدی، )نیحس پاپلی یزدی، محمد.

افزار سالمت،  (، محاسبه دمای مؤثر با طراحی نرم8915رضا، ) الم.زکی، غ، پاینده، نصراهلل

 .38-79، ص 57، شماره جغرافیایی یها پژوهش

ی شهرستان ها تاالب(، نگرشی بر آسایش حرارتی 8938پروانه، بهروز، مهدی نسب، مهدی، )

، صص 5، سال دوم، شماره فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگریدر جهت توسعه گردشگری،  دختر پل

78-33. 

، انتشارات پرویز کردوانی اکو توریسم با مقدمه پروفسور(، 8938جهانیان، منوچهر، زندی، ابتهال، )

 جهاد دانشگاهی.



 251 …ی میاقل ستیزی ها شاخص بر اساستهیه تقویم اکو توریسم حوزه خلیج فارس 

 

 

تهیه تقویم اکو توریسم استان لرستان در  منظور بههای اقلیمی  شناسایی شاخص(، 8935حاجری، زینب، )
 .آباد خرمدانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده علوم انسانی، کارشناسی ارشد،  نامه انیپا، فصل تابستان

های مدل ریمن با شاخص اوانز  (، مقایسه عملکرد شاخص8935) حاجری، زینب، لشنی زند، مهران،

ی عمران، معماری، مدیریت الملل نیبکنفرانس ، آباد خرمتهیه تقویم اکو توریسم در شهرستان  منظور به
 ی نوین.ها پژوهش، شرکت پیشگامان در هزاره سوم ستیز طیمحشهری و 

روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر  (،8939، پور عیدی وند، الله، )نیحس حلبیان، امیر.

 .864-869، صص 27، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگریاصفهان، 

تحلیلی بر اقلیم گردشگری سواحل دریای عمان و خلیج فارس با استفاده (، 8917، )اطمهحیدری، ف
 .کارشناسی ارشد دانشگاه رازی نامه انی، پا(PMV)و  (PET)های  از شاخص

تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از (، 8914والفقاری، حسن، )ذ

مجله ، (PMV) شده ینیب شیپو متوسط نظرسنجی  (PET)های دمای معادل فیزیولوژی شاخص
 .868-823، صص 42، شماره ی جغرافیاییها پژوهش

 ، انتشارات دانشگاه بهشتی تهران.اقلیممعماری هم ساز با  لهیوس بهآسایش (، 8947رازجویان، محمود، )

اقلیمی صنعت گردشگری در  یها تیو محدود ها تیبررسی قابل(، 8911، )روزانرشنویی، ف
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، دانشکده علوم انسانی، کارشناسی ارشد نامه انی، پاشهرستان الیگودرز

 .آباد خرم

 نیتر (، تعیین مناسب8913، )اطفهدر، عحسینی صالمحسن و ، محمدی، غهروزساری صراف، ب

چهاردهمین کنفرانس برای مطالعه اقلیم آسایش در شمال آذربایجان غربی،  RayMan شاخص  
 .835-833، صص ژئوفیزیک ایران

ی اقلیمی استان سیستان و بند پهنه(، 8917سلیقه، محمد، بریمانی، فرامرز، اسماعیل نژاد، مرتضی، )

 .82، شماره افیا و توسعه، فصلنامه جغربلوچستان

(، 8938، محمود. )پور حسن، علی اکبر؛ نجفی، محمدسعید؛ اروجی، حسن؛ علیزاده، محمد و پور یشمس

، CIT یگردشگر -ارزیابی شرایط اقلیمی شهر بندر انزلی از منظر گردشگری بر اساس شاخص اقلیم 
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