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 گردشگری  یزیربرنامه منظوربهی اقلیمآسایش  زمانی   تقویم تعیین

 کشور  توریستی در شهرهای منتخب  
 )ع(  ي دانشگاه امام عل ياي گروه جغراف  ي شناس م ياقل ارياداستـ  ي حنف يعل
 

 26/08/99تاريخ پذيرش:  08/07/99تاريخ دريافت: 
 
 

 چكيده 
بر آسایش انسان تأثیر فراوان دارد. پژوهش حاضر به تحلیل تقویم زمانی آسایش اقلیمی در چند شهر   عناصر اقلیمی 

ای انتخاب گردد.  ده است که از همه مناطق اقلیمی کشور نمایندهبزرگ کشور پرداخته است. در انتخاب شهرها سعی ش

شهر    15های توریستی در  ول مناسب ازلحاظ شرایط اقلیمی برای انجام فعالیتهدف از انجام این تحقیق شناسایی فص

یمی تأثیرگذار ترین عناصر اقلتواند مورداستفاده گردشگران هم قرار گیرد. مهمباشد که نتایج آن میتوریستی کشور می 

اطالعات مربوط به پارامترهای باشد. در این پژوهش ابتدا  در آسایش انسان، عناصر دما، رطوبت، سرعت باد و بارش می

( از سازمان هواشناسی دریافت گردید. بعد از دریافت اطالعات مربوط  1981  -2010سال )   30اقلیمی در دوره آماری  

اقلیمی نسبت به استخر های گردشگری اقدام و سپس درصد  های اقلیمی تأثیرگذار بر فعالیتاج آستانهبه پارامترهای 

صورت وزن  به  أثیرگذار نیز محاسبه گردید. در مرحله بعد بر مبنای مدل تحلیل سلسله مراتبیفراوانی روزانه عناصر ت

ایم. درنهایت به  فتهیادهی و بر اساس درجه اهمیت طی یک جدول ماتریسی به عدد مطلوبیت هر عنصر اقلیمی دست

پردا مختلف  فصول  در  موردمطالعه  در شهرهای  اقلیمی  آسایش  مناسب  مناطق  نشان  ختهشناسایی  تحقیق  نتایج  ایم. 

میمی فصول  همه  در  و  است  متفاوت  کشور  مختلف  مناطق  و  شهرها  در  اقلیمی  آسایش  دوره  طول  که  توان  دهد 

برایمنطقه مطلوبی  اقلیمی  دارای شرایط  که  را  اقلیم  فعالیت  ای  به شرایط  توجه  با  کرد.  پیدا  را  باشد  توریستی  های 

اقلیمی در فصل بهار به ترتیب مربوط به شهرهای مشهد، رشت، تبریز، کرمانشاه ترین شرایط آسایش  آسایشی، مناسب

به شهرهای    و اصفهان، در فصل تابستان مربوط به شهرهای رشت، اردبیل، مشهد، همدان و تبریز، در فصل پاییز مربوط

ا بندرعباس،  مربوط به شهرهای  تهران و در فصل زمستان  بندرعباس، اهواز، سمنان و  بوشهر، سمنان و  بوشهر،  هواز، 

 باشد زاهدان می

 ریزی، شهرهای توریستی ، گردشگری، برنامهآسایش اقلیمی، مدل تحلیل سلسله مراتبی :يديکلواژگان  
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  مقدمه 
  طور بهآسایش و سالمتی انسان، شرایط جوی و اقلیمی است. انسان از بدو تولد    ندگی،بر ز  مؤثر یکی از عوامل  

و   مطا  متأثر  یرمستقیمغمستقیم  امروزه  است.  بوده  شرایط  این  زندگی،    یرتأثلعه  از  روی  بر  جوی  وضعیت 

از   یکی  قالب  در  انسان  رفتار  و  اعمال  و  آسایش  ان  یهاشاخهسالمتی،  اقلیم  زیست  عنوان  با  سانی  علمی 

آسایش    ٔ  ٔ  درزمینهرا    اییندهفزاصنعتی مشکالت    توسعه زندگی شهری و  .گیردیمو بررسی قرار    موردمطالعه

میزان    بر اساسو شناخت آن در هر کشوری    ی بندقطب  مین تناسب و راحتی انسان فراهم آورده است. به ه 

و   هایتختپاراکز حساس جمعیتی مثل  جغرافیایی حائز اهمیت بوده، و م  یهامکان متناسب با    هاانسان فعالیت  

هستند.    .... برخوردار  بیشتری  توجه  از  از  بسیاری  اساس  و  پایه  انسانی  کلیمای  بیو  مطالعه  امروزه 

مسائل شهری و سکونتگاهی، معماری و جهانگردی است و    ٔ  ٔ  درزمینه یژهوبه، اییهناحعمران  هاییزیربرنامه

  ی برداربهرهموجود  یهاسکونتگاهطق جدید و نیز توسعه کان بشر در منامطالعات در اس  گونهینازانتایج حاصل 

مختلف برای انسان    یاههجنب  قرارگیری در محدوده آسایش اقلیمی از .  (1387همکاران،    محمدی و )   شودیم

  80برای    کمدستحرارتی    ازنظربسیار پراهمیت است. منظور از محدوده آسایش، مجموعه شرایطی است که  

از باش  درصد  مناسب  چنین   یگردعبارت بهد،  افراد  در  گرما.  نه  و  کند  سرما  احساس  نه  شرایط  آن  در  انسان 

انسان   ارگانیسم بدن  به  بیالن حرارتی  تواندیمشرایطی  در  اینکه  خود را  ترین شکل موجود حفظ کند بدون 

محیط جوی و آسایش    (. روابط علمی بین1380قبادیان و فیض مهدوی،  )دچار کمبود یا ازدیاد انرژی شود  

اثر    هاشاخص. این  قراردادزیست هواشناسی مورد تحلیل و بررسی    یهاشاخصبا استفاده از    انتویمانسان را  

ساده و در قالب   یبه صورتپیچیده بر همدیگر و بدن انسان را    یراتتأثاقلیمی و تفسیر    عوامل و عناصر مختلف

بیان    یبندطبقه فرتیاس)  کنندیمعددی  اساس (.  2001  ،1  دی  و  پایه  انسانی  بیوکلیمای  مطالعات  امروزه 

از   سکونتگاهی،    ٔ  درزمینه   یژهوبه،  اییهناحعمران    هاییزیربرنامهبسیاری  و  شهری  و  مسائل  معماری 

موجود   یهاسکونتگاهمطالعات در اسکان بشر در مناطق جدید و نیز   گونهینازاتایج حاصل جهانگردی است و ن

. این  کندیمتور انرژی حرارتی تولید  بدن انسان همواره همانند یک ژنرا  (. 2003،   2ن لور)  دشویم  یبرداربهره

این آستانه توسط غده هیپوتاالموس  شودیم  هداشتنگه ثابت    گرادسانتیدرجه    37در    معموالًحرارت   . تنظیم 

رجه سلسیوس دارد.  د  4/1د  در حدو  یونوسانمتغیر    روزشبانه. این روند در طول  گیردیمدر مغز انسان صورت  

در محیط گرم،  عرق کردن  در محیط سرد و  لرزش  دهد،  نشان  واکنش  دو صورت  به  است  قادر  انسان  بدن 

سبب   که  فردی احس  شخص  شودیمعواملی  عوامل  و  محیطی  عوامل  بخش  دو  به  نماید  سرما  یا  گرما  اس 

وبت هوا است. عوامل فردی  ید و رط بش خورش. عوامل محیطی شامل دمای هوا، سرعت باد، تاشودیمتقسیم  

لباس پوشیده شده و   فعالیت فردی، مقدار  ....( است.    یهاتفاوتشامل میزان  و  بیماری  فردی )سن، جنس، 

فرد در تبادل با محیط آسایش بیشتری داشته باشد در این حالت  ان بهترین حالت آن است که  برای یک انس

 
1 . De Freitas 
2 . Lauren 



   علي حنفي..... کشور يست يمنتخب تور  ي در شهرها   يگردشگر  يزيرمنظور برنامه به  يم ي اقل ش ي آسا  يزمان  م يتقو  نييتع 
                              

  ی هاشاخصاخیر تحت عنوان    یهاسالرساند این موضوع طی  داکثر برا به حو کارایی خود    هایتفعال  تواندیم

  یی هاساختمان است.   مؤثرنیز در آسایش انسان    ها ساختمان (.  1390احمدی، )است  قرارگرفته  یموردبررسدما 

در مقابل عوامل نامساعد جوی عملکرد خوبی دارند بلکه یک    تنهانه  شوندیمکه بر اساس طراحی اقلیمی بنا  

مختلف مانند دیوارها،    ی هاراهانرژی نیز قادر است از    اگرچه  کندیمزندگی انسان سالم و زیبا را فراهم  محیط  

)قبادیان و فیض  ل یا خارج از ساختمان انتقال دهد دل حرارت به داخ و سایر طرق تبا هاکف، هاپنجره، هاسقف

تاریخ عل 18،  1383نظری ) (.  1380مهدوی،   با عنوان  این مطلب چنین اشاره  ( در کتاب خود  به  م جغرافیا، 

عناصر    برحسب که ارسطو کره زمین را به چند منطقه آب و هوایی تقسیم نمود و این مناطق را  نموده است:  

ی و مدون شرایط و راحتی  در آن به نواحی مسکون و غیر مسکون مجزا نمود. بررسی علم  م ایی حاکآب و هو

دهه   به  انسان  هوایی  و  مسئله  گرددیبازمبیستم  قرن    60و    50آب  این  به  دانشمندان  سعی  دهه  این  در   .

اقلیمی نظیر    امترهایاز پار  یریگبهرهمعطوف گشت که با استفاده از روابط ریاضی، آماری، نمودار و همچنین  

 . یط آسایش انسان پرداخته شوددما، رطوبت، سرعت باد و ..... به برآورد شرا

سال  1اولگی در  که  بود،  کسی  زیست  1963  اولین  نمودار  نمودار  اقل   -یک  این  نمود،  ارائه  اساسیمی    بر 

در  2دوین گردید. فانگرآب و هوایی جهت برآورد نیازهای آسایش حرارتی انسان و طراحی ساختمان ت یهاداده 

عناصر آب و هوایی بر روی احساس راحتی گرمایی انجام   یر تأثتحقیق جامع و کاملی را در مورد    1972سال  

عادله تراز حرارتی بدن انسان و  ، که آسایش و راحتی در انسان مشتق از مقرارگرفتهتحلیل وی بر این مبنا داد. 

وی   ژوسکی باشدیممحیط  میک  سالمتی   ورمنظبه(  1985)  3.  با  رابطه  در  توریسم  اقلیم  وضعیت  بررسی 

با  هایستتور اقلی  یدتأک،  از عناصر  برای توریسم، نقش هر یک  اقلیم  می دما، رطوبت نسبی، تابش  بر اهمیت 

باد را برای ت بارش و  این عناصر  وریسم تشریح نمآفتاب،  با ترکیب    -یک شاخص واحد  صورتبهوده و سپس 

ایستگاه در سراسر جهان محاسبه کرده و    453اقلیم توریسم را برای    -TCI  اصطالحاًیا  شاخص اقلیم توریسم  

ترسیم نم اقلیم توریسم در جهان را  و در  1971ماهانی )  وده است.نقشه وضعیت  ( تحقیقات وسیعی را آغاز 

نطقه آسایش  و جدولی را ارائه کرد که م  مؤثرم شدن آسایش انسان عوامل دما، نم نسبی و سرعت باد را  هفرا

و معدل رطوبت نسبی همان ماه تعیین    موردمطالعهرا با توجه به معدل سالیانه دمای محل    هرماهشب و روز  

مطا.  نمودیم داز  پری   توان یمر  یگلعات  تحقیقات  بودهو 2001)  4به  یادوشان  گومز 2003)  5(،  مارتین   )6  

 ( اشاره کرد.2007) 7یس مازاراک( و 2005)

( با توجه به شواهد گیاهی و تهیه  1339عدل )  ین احمد حسوسط  ات بیوکلیمای ایران ت در ایران اولین مطالع

( کاویانی  شد.  ارائه  بیوکلیماتیک  ا1371نقشه  با  بیوکلیمای (  نقشه  دو  تهیه  به  اقدام  بیکر  معادله  از  ستفاده 

شمال نواحی  برای  زمستانه  و  که  تابستانه  کرد  ایران  جنوبی  و  اساس    درواقعی  را  تحریکات    یبندیمتقسآن 

).  داندیمبیوکلیمایی   در  1377جهانبخش  عنوا  یامقاله(  نیاز تحت  و  تبریز  انسانی  اقلیم  زیست  ارزیابی  ن 

به ارزیابی شرایط حرارتی با توجه  ان دامنه تحریکات بیوکلیمایی تبریز را مشخص کرده و بعد  حرارتی ساختم
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  12تا    6  ینرابیش  محدوده آسا  یتدرنهاین شهر تعیین و  پرداخته و تقویم نیاز حرارتی را برای ا  مؤثربه دمای  

  مؤثر   اقلیمییستز   یهاشاخصبررسی  ( به  1387مشخص کرده است. محمدی و سعیدی )  گرادسانتیدرجه  

قم   شهر  در  انسان  آسایش  ارزیابی  ).  اندپرداختهبر  انسان  1390احمدی  آسایش  تحلیل  به  عوامل    ازلحاظ( 

نقشه بیوکلیمایی استان تهران را در فصول    AHPخته است و با استفاده از مدل  اقلیمی در استان تهران پردا

دست مختلف   )  به  همکاران  و  اسماعیلی  است.  اصلی  (  1390آورده  شهر  چند  آسایشی  اقلیم  ارزیابی  به 

ایران گ کیش()  ردشگری  و  رشت  اصفهان،  م  مشهد،  دمای  شاخص  از  استفاده  )با  فیزیولوژیک  ( PETعادل 

برای    Ray Manشاخص    ینترمناسب( در تحقیقی به تعیین  1389و همکاران )   . ساری صرافپرداخته است

  ( به نقش آب و هوا در 1373ربی پرداخته است. علیجانی )مطالعه اقلیم آسایش در شمال استان آذربایجان غ

ط،  اربرد آب و هواشناسی در مدیریت محیطراحی مسکن پرداخت. همچنین ایشان در خصوص نگرش نو و ک

 با شرایط آب و هوایی در شهر تبریز پژوهشی ارائه نمودند.طراحی الگوی معماری مناسب 

میانگین روزانه دما، رطوبت نسبی، سرعت   یهادادهستفاده از  ا او ب  AHPدر تحقیق حاضر با استفاده از مدل  

نواحی مخت از  توریستی کشور که  و  بزرگ  اقلیم آسایشی چندین شهر  شرایط  بارش،  و  و  باد  لف جغرافیایی 

ارزیابی  اندشدهیدهبرگزاقلیمی کشور   نتایج  اندقرارگرفته، در مقیاس زمانی روزانه مورد    تواند یم  آمدهدستبه. 

کمکی در انتخاب    یابزار  حالیندرعاهداف گردشگری شود و    یبرامانی اقلیم آسایشی  منجر به ارائه تقویم ز

و   گردشگری  بخش  برای  مناسب  مکان  و  و  گردییران اتورهای    ارکنندگان گزبر زمان  ورزشی  مسابقات   ،

 به شمار آید.  هایشهما
 

 هاروشو  هاداده
تحقیق      این  کش   15در  سراسر  از  که  شهر  حائز    ازلحاظور  اقلیمی  و  سیاسی  فرهنگی،  مذهبی،  توریستی، 

 ای یندهنمامی کشور  مناطق اقلی  از تمام  گردید که  یسعدر انتخاب شهرها    است.  اهمیت بودند انتخاب گردیده

گردد.   جغرافیایی  انتخاب  )  موردمطالعه  هاییستگاه امشخصات  موقع1در جدول  و  جغرافیایی  (  در    هاآن یت 

 است.  شدهدادهان شن( 1شکل )



   علي حنفي..... کشور يست يمنتخب تور  ي در شهرها   يگردشگر  يزيرمنظور برنامه به  يم ي اقل ش ي آسا  يزمان  م يتقو  نييتع 
                              

 
 در تحقیق  موردمطالعهموقعیت جغرافیایی شهرهای (: 1شکل )

 موردمطالعه هاییستگاها جغرافیایی مشخصات (:1جدول )

 ارتفاع از سطح دریا  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی نام شهر  ردیف

 1361 38 05 46 17 تبریز  1

 999 36 16 59 38 مشهد  2

 1190 35 41 51 19 تهران 3

 1550 32 37 51 40 اصفهان 4

 37 37 12 49 39 رشت 5

 1370 29 28 60 53 زاهدان  6

 1484 29 32 52 36 شیراز 7

 1318 34 21 47 09 کرمانشاه  8

 19 28 59 50 50 بوشهر  9

 1754 30 15 56 58 کرمان  10

 23 31 20 48 40 اهواز  11

 1332 38 15 48 17 اردبیل 12

 1130 35 35 53 33 سمنان  13

 1741 34 52 48 32 همدان  14

 10 27 13 56 22 بندرعباس 15
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 است.  شدهانجاموهش مراحل ذیل در این پژ  موردمطالعه یشهرهابرای تعیین شرایط آسایش انسان در 

)  مؤثر  متغیرهای(  الف با جدول  مطابق  انسان  راحتی  گردید.  2در  تعیین  مجاز (  حد  این جدول  به  توجه  با 

متر در    1/ 5درصد، برای باد    70تا    40برای نم نسبی    درجه سلسیوس،   27تا    16برای انسان بین    راحتی دما

 است. شدهگرفتهت آسایش در نظر مطلوبی  در روز مترمیلی 10ثانیه و بارش بین صفر تا حداکثر 
 مجاز آسایش انسان یهاآستانه(: 2جدول )

بارش روزانه به 

 متر میلی

ه  نسبی برطوبت  سرعت باد به نات

 درصد 

 عنوان  دما به سلسیوس

 آسایش انسان  27-16 40 -70 0 -3 0 -10

اهمیت  ب کمی  )   شدهانتخاب   متغیرهای ( ضریب  اساس(  2در جدول  شرح    A.H.Pروش    بر  به  و  محاسبه 

نوع    بر اساسرا به ترتیب طی یک جدول ماتریسی و    مؤثر( انتخاب گردید. این مدل عناصر اقلیمی  3جدول )

( داده شد.  7( و کمترین آن به بارش روزانه ) 1. بیشترین ضریب به عنصر دما ) دهدیمرایب نشان  اهمیت ض

  25/0درصد و نسبت به بارش روزانه    5/0باد    تسرع به ، نسبت  درصد  75/0رطوبت نسبی نسبت به دما دارای  

بر  این مرحله    منظور شده است. در  5×5درصد درجه اهمیت برخوردار هستند. این جدول به شکل ماتریس  

 هر عنصر مشخص و تعیین گردید.  (1رابطه شماره ) اساس

 (: 1رابطه )

 
 مطلوبیت آسایش انسان NRIمحاسبه (: 3جدول )

NRI RI عناصر اقلیمی  دما  رطوبت نسبی  سرعت باد بارش روزانه 

 دما  1 3 5 7 2/3 0/ 48

 رطوبت نسبی  0/ 75 1 3 5 1/ 83 0/ 27

 باد سرعت 5/0 0/ 75 1 3 1/ 03 16/0

 بارش روزانه 0/ 25 5/0 0/ 75 1 0/ 55 0/ 09

  متغیر هر  میانگین روزانه    بر اساسدر طول دوره آماری    متغیرفراوانی روزهای مطلوب هر ایستگاه برای هر    ج(

 درصد برای سال و فصول محاسبه گردید. صورتبهاستخراج و  SPSSو  Excel افزارنرمبا استفاده از 

 به دست آمد.  ( 2رابطه شماره ) بر اساسیت هر ایستگاه ل و کل سال شرایط مطلوبد( در انتها برای هر فص

 (: 2رابطه )

 
 که در این فرمول: 

Cآسایش نهایی هر ایستگاه  : ضریب 

NRI:  ( 3جدول شماره )  بر اساس متغیروزن هر 

 طه در هر ایستگاه در طول سال یا فصول مربو  متغیرفراوانی روزهای مطلوب هر   :



   علي حنفي..... کشور يست يمنتخب تور  ي در شهرها   يگردشگر  يزيرمنظور برنامه به  يم ي اقل ش ي آسا  يزمان  م يتقو  نييتع 
                              

ترسیم   GISمربوطه در محیط   یهانقشهصورت گرفته و  Excel افزارنرمکمی با کمک  هاییلتحل  درنهایتد( 

 گردید.

 

  و بحث هاافتهي
 و تابستان در فصل بهار یمیقلا  شرایط آسایش

فصل   در  زیستی  مطلوبیت  )شرایط  در جدول  و  4بهار  ) (  2)  یهاشکل(  حدا  شدهدادهنشان  (  4و  کثر  است. 

  . باشدیمشهر مشهد  مربوط به    درصد  65  با حدود  موردمطالعهاقلیمی در این فصل در بین شهرهای    یشآسا

در    طوریهمان  ) که  مطل  شودیمدیده    (4شکل  ترتیب  اقلیمی  وبیتحداکثر  به  بهار  فصل  به   در    مربوط 

بین    این شهرهااقلیمی در    که مطلوبیت آسایش  باشدیمشهرهای مشهد، رشت، تبریز ، کرمانشاه و اصفهان  

قابل   نیز در محدوده    در این شهرها  اقلیمی  یهاآستانهفراوانی  در فصل بهار درصد  .  باشدیمدرصد    65تا    54

و مشهد و درصد فراوانی رطوبت در تبریز  درصد فراوانی دما و سرعت باد در رشت   که ریطوبهقرار دارد،  قبولی

شهرهای همدان، بوشهر، سمنان، شیراز و  اقلیمی در  سایش  مطلوبیت آاز شرایط بسیار خوبی برخوردار است.  

درتهران   بهار  فصل  در  بین    یمناسب  نسبتاًوضعیت    نیز  که  دارند  کمترین  باشدیمدرصد    54تا    52قرار   .

  باشد یممربوط به شهرهای اهواز، بندرعباس، اردبیل، زاهدان و کرمان  در این فصل  اقلیمی  مطلوبیت آسایش  

مطلوبیت میزان  نامناسب    باشدیمد  درص  49تا    34بین    که  وضعیت  در  قرار   ازلحاظکه  دارند.  قرار  اقلیمی 

 .باشدیمر این فصل گرفتن اردبیل در این گروه بیشتر به علت وجود دماهای پایین د
 منتخب هاییستگاه ادر  فصل بهار: محاسبه ضریب آسایش (  4)جدول 

میزان  

 آسایش

بارش  

 )درصد( 

سرعت باد   بارش 

 ( )درصد

 ردیف  نام شهر دما  درصد دما  رطوبت  رطوبت  درصد  سرعت باد 

 1 تبریز 0/ 48 8/53 0/ 27 61 16/0 51 0/ 09 8/96 1/59

 2 مشهد  0/ 48 7/66 0/ 27 50 16/0 71 0/ 09 6/97 6/65

 3 تهران  0/ 48 60 0/ 27 22 16/0 55 0/ 09 8/98 4/52

 4 اصفهان  0/ 48 63 0/ 27 15 16/0 71 0/ 09 2/99 5/54

 5 رشت 0/ 48 70 0/ 27 28 16/0 95 0/ 09 94 8/64

 6 زاهدان  0/ 48 57 0/ 27 8 16/0 53 0/ 09 99 9/46

 7 شیراز  0/ 48 60 0/ 27 18 16/0 63 0/ 09 98 5/52

 8 کرمانشاه  0/ 48 59 0/ 27 43 16/0 64 0/ 09 97 9/58

 9 بوشهر 0/ 48 36 0/ 27 75 16/0 49 0/ 09 99 2/54

 10 کرمان  0/ 48 64 0/ 27 9 16/0 48 0/ 09 99 49

 11 اهواز  0/ 48 24 0/ 27 18 16/0 59 0/ 09 99 7/34

 12 اردبیل  0/ 48 29 0/ 27 48 16/0 53 0/ 09 97 44

 13 سمنان  0/ 48 57 0/ 27 18 16/0 79 0/ 09 99 7/53

 14 همدان  0/ 48 49 0/ 27 50 16/0 54 0/ 09 97 4/54

 15 بندرعباس  0/ 48 18 0/ 27 64 16/0 57 0/ 09 99 9/43

 

در  محا تابستان  فصل  در  اقلیمی  آسایش  به  مربوط  )سبات  آسایش    است.  شدهدادهنشان    (5جدول  حداکثر 

در فصل تابستان به ترتیب شهرهای رشت،  باشد.  یمدرصد متعلق به شهر رشت    68اقلیمی این فصل نزدیک  
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تبریز در حداکثر مطلوبیت   اقلیمی قرار د  ازلحاظاردبیل، مشهد ، همدان و  ارند که مطلوبیت شرایط آسایش 

توان گفت که عمده  یمدرصد    برحسباصر  در ارزیابی عن  (.  5باشد ) شکل  یمدرصد    68تا    57آسایش بین  

درصد فراوانی دما در   که طوریبهگردد یماین شهرها در حد قابل قبولی مشاهده  ی اقلیمی درهاآستانهفراوانی 

ارد در  رطوبت  فراوانی  درصد  و  تبریز  و  رشت   ، است. شهرهای  همدان  برخوردار  خوبی  بسیار  شرایط  از  بیل 

زا  تهران،  اصفهان،  وضعیت  کرمانشاه،  در  شیراز  و  دار  ازلحاظمناسب    نسبتاًهدان  قرار  آسایشی  که  اقلیم  ند 

بین   این فصل مربوط به شهرهای  یمدرصد    45تا    36مطلوبیت آسایش  باشد. کمترین مطلوبیت آسایش در 

بو بندرعباس، سمنان،  باشد که در  یمدرصد    36تا    21باشد که میزان مطلوبیت بین  یمشهر و کرمان  اهواز، 

نوبی کشور مثل اهواز ، بندرعباس اقلیمی قرار دارند. در فصل تابستان در شهرهای ج ازلحاظیت نامناسب وضع

فراوانی   درصد  باال،  بسیار  دماهای  علت  به  بوشهر  صفر  دماهاو  حدود  مساعد  آن یمی  درنتیجه  که   گردد 

 (. 3یابد ) شکل  یممطلوبیت آسایش بسیار کاهش 
 منتخب هاییستگاه ادر  تابستانفصل   اقلیمی آسایش: محاسبه ضریب (  5جدول )

میزان  
 آسایش

بارش  
 ( )درصد

سرعت باد   بارش 
 )درصد( 

 ردیف  نام شهر دما  درصد دما  رطوبت  رطوبت درصد  سرعت باد 

 1 تبریز 0/ 48 72 0/ 27 27 16/0 42 0/ 09 99 5/57

 2 مشهد  0/ 48 69 0/ 27 28 16/0 72 0/ 09 9/99 61

 3 تهران  0/ 48 39 0/ 27 7 16/0 75 0/ 09 9/99 6/41

 4 ن اصفها 0/ 48 43 0/ 27 1 16/0 86 0/ 09 100 6/43

 5 رشت 0/ 48 79 0/ 27 26 16/0 96 0/ 09 92 5/68

 6 زاهدان  0/ 48 46 0/ 27 2 16/0 59 0/ 09 100 41

 7 شیراز  0/ 48 31 0/ 27 4/1 16/0 79 0/ 09 9/99 8/36

 8 کرمانشاه  0/ 48 52 0/ 27 7/0 16/0 70 0/ 09 9/99 3/45

 9 بوشهر 0/ 48 3/0 0/ 27 56 16/0 66 0/ 09 100 8/34

 10 کرمان  0/ 48 40 0/ 27 7/0 16/0 52 0/ 09 100 7/36

 11 اهواز  0/ 48 0 0/ 27 8 16/0 64 0/ 09 100 4/21

 12 دبیل ار 0/ 48 70 0/ 27 45 16/0 48 0/ 09 99 3/62

 13 سمنان  0/ 48 20 0/ 27 6 16/0 80 0/ 09 8/99 33

 14 همدان  0/ 48 81 0/ 27 13 16/0 56 0/ 09 99 3/60

 15 بندرعباس  0/ 48 0 0/ 27 41 16/0 50 0/ 09 100 28

 
 



   علي حنفي..... کشور يست يمنتخب تور  ي در شهرها   يگردشگر  يزيرمنظور برنامه به  يم ي اقل ش ي آسا  يزمان  م يتقو  نييتع 
                              

 

 در فصل تابستان  میزان آسایش اقلیمی بندیپهنه (: 3میزان آسایش اقلیمی در فصل بهار               شکل ) بندیپهنه(: 2شکل )
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   تابستان فصل اقلیمی آسایش ضریب نمودار(: 5) شکل                  بهار فصل اقلیمی آسایش ضریب  نمودار(: 4) شکل        

 و زمستان  در فصل پاییز  اقلیمی شرایط آسایش

)   یطورهمان  جدول  در  مشاهده  6که  آسایش  ،  گرددیم(  پاییز  حداکثر  فصل  در  درصد    65ک  نزدیاقلیمی 

در بوشهر، بندرعباس، اهواز، سمنان و تهران  به ترتیب شهرهای    پاییزدر فصل    .باشدیم  بوشهر  متعلق به شهر

.  باشدیمدرصد  65تا   50آسایش اقلیمی قرار دارند که مطلوبیت آسایش بین   شرایط ازلحاظحداکثر مطلوبیت 

وانی درصد فراو  بوشهر و بندرعباس  در    انی دمادرصد فراوگفت که    توان یمدرصد    برحسبدر ارزیابی عناصر  

اه کرمانششیراز، اصفهان، زاهدان، مشهد و  از شرایط بسیار خوبی برخوردار است. شهرهای    سمنان رطوبت در  

. باشدیمدرصد    49تا  41اقلیم آسایشی قرار دارند که مطلوبیت آسایش بین    ازلحاظمناسب    نسبتاًدر وضعیت  

که    باشدیماردبیل، همدان، کرمان، رشت و تبریز  ر این فصل مربوط به شهرهای  کمترین مطلوبیت آسایش د

  6  یهاشکلاقلیمی قرار دارند )   اظازلحکه در وضعیت نامناسب  باشدیمدرصد   40تا   30میزان مطلوبیت بین  

کرمان و  و شهرهای  ی دماهای مساعد  شهرهایی مثل اردبیل، همدان و تبریز به علت پایین بودن فراوان(.  8و  

 . یط عدم آسایش اقلیمی قرار دارندرشت به علت پایین بودن فراوانی رطوبت مساعد در شرا
 منتخب هاییستگاها رد پاییز فصل اقلیمی آسایش ضریب محاسبه (:6) جدول

بارش   فاینال 

 )درصد( 

سرعت باد   بارش 

 )درصد( 

 ردیف  نام شهر دما  درصد دما  رطوبت  رطوبت درصد  سرعت باد 

 1 تبریز 0/ 48 10 0/ 27 55 16/0 74 0/ 09 97 2/40

 2 مشهد  0/ 48 12 0/ 27 51 16/0 86 0/ 09 98 42

 3 تهران  0/ 48 30 0/ 27 50 16/0 83 0/ 09 99 50

 4 اصفهان  0/ 48 24 0/ 27 48 16/0 93 0/ 09 100 3/48



   علي حنفي..... کشور يست يمنتخب تور  ي در شهرها   يگردشگر  يزيرمنظور برنامه به  يم ي اقل ش ي آسا  يزمان  م يتقو  نييتع 
                              

 5 رشت 0/ 48 31 0/ 27 8 16/0 91 0/ 09 83 39

 6 ن زاهدا 0/ 48 31 0/ 27 30 16/0 74 0/ 09 98 6/43

 7 شیراز  0/ 48 32 0/ 27 40 16/0 88 0/ 09 97 49

 8 کرمانشاه  0/ 48 19 0/ 27 43 16/0 78 0/ 09 94 6/41

 9 شهربو 0/ 48 66 0/ 27 51 16/0 69 0/ 09 96 65

 10 کرمان  0/ 48 24 0/ 27 24 16/0 77 0/ 09 98 39

 11 اهواز  0/ 48 50 0/ 27 48 16/0 80 0/ 09 96 4/58

 12 اردبیل  0/ 48 4 0/ 27 36 16/0 62 0/ 09 97 3/30

 13 سمنان  0/ 48 33 0/ 27 53 16/0 88 0/ 09 98 53

 14 همدان  0/ 48 4 0/ 27 50 16/0 75 0/ 09 97 36

 15 بندرعباس  0/ 48 63 0/ 27 50 16/0 72 0/ 09 98 64

اقلیمیمطلوبیت    میزان  منتخب      آسایش  فصل  شهرهای  در  در  ) زمستان  است. 7جدول  گردیده  برآورد   )  

آ  زمستان  سایش  حداکثر  فصل  در  شهر  76نزدیک  اقلیمی  به  متعلق  فصل    .باشدیم  بندرعباس  درصد  در 

شرایط آسایش اقلیمی قرار    ازلحاظطلوبیت  در حداکثر مبندرعباس، اهواز، بوشهر  به ترتیب شهرهای    زمستان 

ارزیابی عناصر  باشدیمرصد  د  76تا    54دارند که مطلوبیت آسایش بین   باال   دهندهنشان نیز  درصد    برحسب. 

سمنان، زاهدان،  . شهرهای  باشدیمبودن درصد فراوانی دماهای مساعد در شهرهای بوشهر، بندرعباس و اهواز  

اقلیم آسایشی قرار دارند که مطلوبیت آسایش بین    ازلحاظمناسب    نسبتاًعیت  در وضشیراز، تهران و اصفهان  

 (. 9) شکل   باشدیمدرصد   39تا  37
 منتخب هاییستگاه ا در زمستان فصل اقلیمی آسایش ضریب محاسبه(: 7) جدول

بارش   فاینال 

 )درصد( 

سرعت باد   بارش 

 )درصد( 

 یف رد نام شهر دما  درصد دما  رطوبت  رطوبت درصد  سرعت باد 

 1 تبریز 0/ 48 0/ 07 0/ 27 55 16/0 67 0/ 09 3/98 4/34

 2 مشهد  0/ 48 7/1 0/ 27 37 16/0 79 0/ 09 96 32

 3 تهران  0/ 48 3 0/ 27 59 16/0 72 0/ 09 97 6/37

 4 اصفهان  0/ 48 2 0/ 27 55 16/0 78 0/ 09 98 1/37

 5 رشت 0/ 48 5/3 0/ 27 30 16/0 88 0/ 09 86 6/31

 6 زاهدان  0/ 48 17 0/ 27 50 16/0 52 0/ 09 98 8/38

 7 شیراز  0/ 48 4 0/ 27 61 16/0 76 0/ 09 92 7/38

 8 کرمانشاه  0/ 48 5/0 0/ 27 51 16/0 67 0/ 09 92 33

 9 بوشهر 0/ 48 54 0/ 27 41 16/0 56 0/ 09 96 6/54

 10 کرمان  0/ 48 6 0/ 27 45 16/0 60 0/ 09 97 4/33

 11 اهواز  0/ 48 43 0/ 27 62 16/0 70 0/ 09 98 4/57

 12 اردبیل  0/ 48 0/ 01 0/ 27 38 16/0 57 0/ 09 98 2/28

 13 سمنان  0/ 48 5 0/ 27 52 16/0 87 0/ 09 98 39

 14 همدان  0/ 48 0/ 07 0/ 27 39 16/0 65 0/ 09 96 6/29

 15 بندرعباس  0/ 48 90 0/ 27 49 16/0 69 0/ 09 96 76
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شت، مشهد ، کرمانشاه، کرمان و  اردبیل، همدان، رکمترین مطلوبیت آسایش در این فصل مربوط به شهرهای  

رار  اقلیمی ق  ازلحاظکه در وضعیت نامناسب    باشدیمدرصد    34تا    28که میزان مطلوبیت بین    باشدیمتبریز  

 باشد.یمدرصد   5کمتر از  مطلوب اقلیمیدر اکثر این شهرها فراوانی دماهای  (، 7دارند ) شکل  

 
 میزان آسایش اقلیمی در فصل زمستان  بندیپهنه (: 7صل پاییز               شکل )میزان آسایش اقلیمی در ف بندیپهنه (: 6شکل )



   علي حنفي..... کشور يست يمنتخب تور  ي در شهرها   يگردشگر  يزيرمنظور برنامه به  يم ي اقل ش ي آسا  يزمان  م يتقو  نييتع 
                              

 
   زمستان فصل اقلیمی آسایش ضریب نمودار(: 9) شکل                  پاییز فصل یاقلیم  آسایش ضریب نمودار(: 8) شکل         

 ساالنه  اقلیمی شرایط آسایش

اقلیمی شهرهامطلوبیت    تغییرات آن در    یبندپهنه( و  10ی منتخب کشور در طول سال در شکل ) آسایش 

( ای  شدهداده( نشان  11شکل  اقلیمی ساالنه در  تغییرات آسایش  بین  است. دامنه  درصد    53تا    41ن مناطق 

ضرایب   .باشدی م  بندرعباس  متعلق به شهردرصد    53اقلیمی ساالنه در حدود  حداکثر آسایش    .باشدیممتغیر  

دهد و مانند ضرایب فصلی ینمتغییرات زیادی را در شهرهای مختلف نشان  ر مقیاس ساالنه  آسایش اقلیمی د

مهاتفاوتگویای   در  نیستند.  اقلیمی  آسایش  ساالنه  ی  ترتیب شهرهای  قیاس  مشهد،  به  بوشهر،  بندرعباس، 

، کرمانشاه و  ، شهرهای همدان، اصفهان ،سمنان اقلیمی  شرایط آسایش  ازلحاظ  باال  مطلوبیت  دارایرشت، تبریز  

مطلوبیتراز  شی آسایشی  ازلحاظ  متوسط  در  در  شهرهای  و    اقلیم  تهران  و  اهواز  زاهدان،  اردبیل،  کرمان، 

 قرار دارند.  اقلیم آسایشی لحاظاز پایین مطلوبیت
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 در طول سال  منتخب هاییستگاها  ساالنه در اقلیمی آسایش نمودار  (:10)  شکل

 
 منتخب  هاییستگاها ساالنه در می اقلی آسایش بندیپهنه  (:11)  شکل

     گيرينتيجه
ار تغییرات عرض جغرافیایی و  اثر  اقلیمی کشور دارای تنوع زیادی است که در  . باشدیمتفاعی کشور  شرایط 

اقلیمی در شهرهای منتخب توریستی کشور،   ارزیابی آسایش  از مدل تحلیل سلسله مراتبی در  نتایج حاصل 

نتایج تحقیق نشان  . باشدیمن شاخص در مناطق مختلف کشور، دارای تنوع زیادی  این است که ای دهندهنشان 

م  دهدیم مناطق  و  شهرها  در  اقلیمی  آسایش  دوره  طول  اکه  متفاوت  کشور  فصول  ختلف  همه  در  و  ست 

  هم   تواندیمباشد را پیدا کرد. این تنوع اقلیمی    مطلوبیآسایش اقلیمی    شرایط  را که دارای  ایمنطقه  توان یم

برای صنعت گردشگری و هم برای کشاورزی بسیار مفید باشد. طبق محاسبات روزانه و فصلی صورت گرفته و  



   علي حنفي..... کشور يست يمنتخب تور  ي در شهرها   يگردشگر  يزيرمنظور برنامه به  يم ي اقل ش ي آسا  يزمان  م يتقو  نييتع 
                              

آسایش اقلیم  شرایط  به  توجه  به    ینترمناسبی،  با  مربوط  ترتیب  به  بهار  فصل  در  اقلیمی  آسایش  شرایط 

همدان   و  اصفهان  کرمانشاه،  تبریز،  رشت،  مشهد،  شهرها  دشگگر  ازلحاظو    باشدیمشهرهای  این  هم  ری 

نیمه    خصوص بهگردشگران باشند. در فصل تابستان با توجه به گرمای هوا در بیشتر نقاط    در اولویت   توانندیم

آسایش اقلیمی به ترتیب مربوط به  شهرهای رشت، اردبیل، مشهد، همدان،    بیشترین مطلوبیت  ، کشورجنوبی  

به ترتیب مربوط به شهرهای    نیز  اقلیمی در فصل پاییز  ایششرایط آس  ینترمناسب.  باشدیمتبریز و کرمانشاه  

توجه به سرما و برودت هوا در  . در فصل زمستان با  باشدیمبوشهر، بندرعباس، اهواز، سمنان، تهران و شیراز  

که به ترتیب    باشدیمشرایط آسایش اقلیمی مربوط به شهرهای جنوبی کشور    ینترمناسببیشتر نقاط کشور  

 .باشندیمآسایش اقلیمی برخوردار  بیشترین مطلوبیت  س، اهواز، بوشهر، سمنان و زاهدان از  عباشهرهای بندر

قلیمی و ارائه تقویم زمانی مناسب گامی مناسب در جهت باال بردن  ا  هاییلپتانسبا توجه به اینکه شناسایی  

گردشگری   توسعه  و  پیشنهاد    باشدیمکیفیت  گرفتن    شودی ملذا  نظر  در  در  آ  یهادورهبا  اقلیمی  سایش 

برگزاری تورها،    شهرهای توریستی کشور  این دوره    یهامسابقهو    هایشهما سعی شود زمان  ورزشی در طی 

سرمایی و گرمایی    یهاتنشاز سفر افزوده شود. همچنین با توجه به اینکه    مندییترضات و  باشد تا بر کیفی

، پیشنهاد باشدیمدر فصول گرم و سرد سال    توریستی کشور   یهاجاذبهزدید  از با  مندییترضاباعث کاهش  

سازمان    شودیم و    گردییران اکه  نهادها  دیگر  و  جهانگردی  تورهای  مج  یژهوبه  ربطیز  یهاارگان و  ریان 

تبلیغات خود   در  و  تورها و جذب گردشگر کرده  برگزاری  زمان  روی  بیشتری  دقت و حساسیت  گردشگری، 

به این امر اختصاص دهند تا گردشگران در یک محیط همراه با   اییژهوبسیار مهم جایگاه    مؤلفهیک    عنوان به

 یستی کشور دیدن نمایند.تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرهای تور یهاجاذبهآسایش اقلیمی از  
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