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  مقدمه -1

 بخش، اين رشد. است جهاني توسعة در محركهي روين يك گردشگري ،قطع طوربه
 در ژهيوبه ثروت، ايجاد از ترعيسر ،خود ةنوببه كه جهاني رتتجا پيشرفت سرعت از

بنابر ). 30: 1383 شورجه، و فرهودي( است رفته فراتر بوده، توسعه حال در كشورهاي
ميليارد دالر  2000ميليارد نفر گردشگر، حدود  6/1ميالدي با  2020ها در سال بينيپيش

 عوامل بر عالوه گردشگري، صنعت اهميت به توجه با درآمد ايجاد خواهد كرد.
 توسعة در را مهمي نقش نيز طبيعي محيط عوامل سياسي، و اجتماعي فرهنگي،

 واقع در). 19: 1388 رنجبر،( كننديم ايفا گردشگر جذب همچنين و گردشگري
 ساختار يك داراي فضا، اين كه كنديم استفاده جغرافيايي فضاي يك از گردشگر
 و توپوگرافي ،يشناسنيزم اقليم،( طبيعي و يشناسستيز عوامل شامل طبيعي و فيزيكي
 به هاانسان فعاليت وسيلةبه كه عواملي از برخي همچنين و) جانوري و گياهي جامعه
  ).573: 2005 گومز، نيبل( باشديم ،آمده وجود

 و آب آنها نيترمهم از يكي كه گذارنديم ريتأث سميتور صنعت بر ياديز عوامل
 و ياهيگ پوشش انداز،چشم ،يتوپوگراف ،ييايجغراف تيموقع در كنار كه هواست
 نقش يگردشگر صنعت توسعة در يمحل هيپا منابع نيترمهم از يكي عنوانبه جانوران

 ميعظ ثروت كي ةصيخص يدارا وهواآب كه گفت توانيم بيترت نيبد ؛كنديم فايا
 يسالمت سم،يتور تيفيك و مدت لطو ،يطيمح منابع بر يرگذاريتأث با كه است يعيطب

 و اسكات( كنديم كنترل زين را گردشگران يشخص تجارب يحت و گردشگران
 را گردشگران مثبت يهاپاسخ توانديم مناسب اقليم يك ،درواقع ؛)60: 2004 همكاران،

 و اقليمي شرايط به توجه با را خود سفر برنامة نيز گردشگران و باشد داشته پي در
 فضاي كه است جغرافيايي يعامل ،اقليم. كننديم يزيرطرح موردنظر مقصد جوي

 مقصد در گردشگران اقامت براي را محيطي شرايط و كنديم ايجاد جغرافيايي
  ).136: 1388 همكاران، و يمحمد( كندمي ايجاد گردشگري
 دو از يكي عنوان به هوا و آب دارند، يكديگر به زيادي وابستگي گردشگري و اقليم
(هاميلتون  است يگردشگر مقصد يبرا يريگميتصم در گردشگران تياولو يدارا عامل
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 مطلوب شرايط بودن دارا كه ياگونهبه ).9: 2006؛ لين و همكاران، 22: 2005و الو، 
 اغلب و شودمي محسوب گردشگري براي هبالقو هايتوان و هامزيت وجز اقليمي
 شرايط. كنندمي توجه هوايي و آب شرايط به سفر زمان و مكان انتخاب در مسافران
 عناصر از يامجموعه آن در كه گرددمي بيان هاييشاخص با معموالً آسايشي اقليم

 را اقليمي هايداده هاشاخص اين. شوديم داده دخالت محيطي و انساني و هواشناختي
 در و است ييهوا و آب شرايط به افراد واكنش دهندةنشان كه كنندمي ارائه شكلي به

 اين. گيرنديم بر در نامناسب بسيار تا مناسب بسيار از را درجاتي عددي، بنديطبقه
 و كننديم ترآسان انسان آسايش از را يجو عناصر ةپيچيد تأثيرات تفسير هاشاخص
  ).4: 2008(فريتاز،  آورنديم فراهم آسايشي اقليم ديدگاه از هامكان مقايسه امكان

 نادرست يرتصو گردشگر به است ممكن ييهوا و آب نادرست يانتخاب اّطالعات
 وهواآب به مربوط اّطالعات هرچند ).7: 1993(پري،  بدهد يگردشگر مقصد از

 التيتعط يبندزمان و يزيربرنامه در گردشگران به ندرتبه و هستند فيضع معموالً
 كنديم كمك موميع افكار در يگردشگر مقصد كي گاهيجا ارتقاء در اي و خود

 يهايفناور و اّطالعات گذشته يهادهه در ).11: 2009(زانينويچ و ماتزاراكيس، 
 در. است داده ما به هاداده ليتحل يبرا يمناسب فرصت ،شده جاديا ديجد يافزارنرم
 و دآييم دست به ييهوا و آب يهاشبكه از كه ييهاداده شامل هاداده ،حاضر حال
  ). 5: 2007(ماتزاراكيس،  شونديم يزسامدل هاداده

 نيانگيم يمبنا بر يگردشگر صنعت در هوا و آب يابيارز يبرا موجود يهاروش
 يدما مثل ييهوا و آب هيپا عناصر فقط كه ييهوا و آب يهاشاخص و ريمقاد ماهانه
 روابط نه ييهوا و آب يهاشاخص. دارد مدنظر را بارش و رطوبت هوا

 به مخاطرات و طبقات يفراوان درباره ياّطالعات نه و هستند دارا ار يكيولوژيزيترموف
 پوشش را مرتبط و مهم يپارامترها يتمام ،موجود يهاشاخص. دهنديم دست
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 وهواآب گوناگون اشكال شامل موضوع نيا شرفتيپ يبرا ديجد يهاروش. دهندينم
   ).14: 2007اكيس، وجود دارد (ماتزار قيتحق يبرا ينيعناو و يگردشگر صنعت يبرا

 به ييِهوا و آب يهاشاخص وسيلةبه يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات گذشته در
 هيته يانسان يهواشناس و آب ستيز و يكاربرد يهواشناس و آب در شده برده كار
 نيا كه دارد وجود ييهوا و آب شاخص 200 از شيب ،حاضر حال در. شدنديم

 ريمقاد شامل كه ييابتدا يهاشاخص ؛شونديم يبنددسته گروه سه در هاشاخص
. اندنشده اثبات كل طوربه و نداشته يكيولوژيزيترموف ةرابط گونهچيه و بوده يبيترك

 يبعد يهاگروه يگردشگر يبيترك يهاشاخص و ييهوا و آب ستيز يهاشاخص
 هاآن يبيترك اثرات و شونديم شامل را يهواشناس و آب عنصر كي از شيب كه هستند

  . )2007(ماتزاراكيس،  دهنديم قرار موردتوجه را
 مقاصد يبرا ييهوا و آب و هوا اّطالعات ارائة و بيترك يبرا راه نيچند
 يگردشگر ييهوا و آب شاخص ي،بيترك شاخص نيترمعروف. دارد وجود يگردشگر
 و تقلمس آن يتا سه كه بوده پارامتر 7 يدارا و جادشدهيا يزكوفسكيم وسيلةبه كه است
 شاخص ).10: 2007(ماتزاراكيس،  دارد ييهوا و آب ستيز بيترك آن يتا دو
 ريتأث ي،هواشناس و آب نظر از نكهيا ابتدا ؛دارد ضعفنقطه چند ي،گردشگر يوهواآب
 يكيولوژيزيترموف نظر از و دهدينم قرار پوشش تحت را ييهوا و آب يپارامترها همه
 ييهوا و آب شاخص. است نشده دييتأ يجربت يهاليتحل در و ستين دارامعن

 يبرا فقط و دهدينم نشان را ييهوا و آب روابط يتمام ي،كاف ةاندازبه يگردشگر
  . است مناسب يتابستان التيتعط

ي، هواشناس و آب نظر از دارند؛ ضعفنقطه چند Ctis ييهوا و آب يهاشاخص
 ليدل نيبد ؛دهندينم يجا خود در را بلند و كوتاه يهاموج يتشعشع اناتيجر راتيتأث
 اناتيجر. شودينم استفاده يهواشناس يهاداده از هاشاخص نيا در طورمعمولبه كه

 و كينوپتيس يهاستگاهيا يهاداده به وسيلة ازين مورد كوتاه و بلند امواج يتشعشع
 يهاشاخص از كامل ةاستفاد. ديآيم دست به ينجوم يهاداده از كيتئور محاسبات

 ييگرما طيمح راتيتأث درباره يجزئ اّطالعات انسان، بدن يانرژ تعادل يرو بر ييرماگ
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و  SET ،PETي هاشاخص ي،امروز معمول يهارازاب. دهديم دست به را انسان بر
PMV ت ةنقط. هستنديپارامترها به ازين آنها يتمام كه است نيا هاشاخص نيا قو 
 اناتيجر و باد سرعت هوا، رطوبت هوا، يدما ليقب از يكساني يهواشناس يورود
  . )23: 2007(ماتزاراكيس،  دارند بلند و كوتاه امواج يتشعشع
 يتشعشع اناتيجر بر را يكيزيف موانع و ابر اثرات و تشعشعات انيجر منير مدل
 مقاصد يبرا است يادهيچيپ ساختار يدارا كه مدل نيا. زنديم نيتخم كوتاه امواج
 مدل نيا يخروج. است مناسب يامنطقه و يمحل يزيرهبرنام و يبرداربهره

 با را ييدما تيوضع PET شاخص آنها انيم از كه باشديم باال در ذكرشده يهاشاخص
 طرح يهايورود از يكي نيهمچن ؛كنديم يابيارز يداريمعن يكيولوژيزيف روش

 يدما يبرا يبيترك يشاخص تنها نه PET. است يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات
 به نسبت را خود يآگاه تا دهديم را اجازه نيا گردشگران به بلكه ؛كنديم جاديا طيمح

   .)16: 2007(ماتزاراكيس و همكاران،  ببرند باال خود مقصد تيوضع
- مصرف دسته سه يگردشگر بحث در ييهوا و آب اّطالعات به ازين يبررس در
 كه) هفته سه حداكثر( مدتكوتاه اندازچشم با كنندهمصرف شامل كه ميدار يينها ةكنند
 هوا طيشرا كه يگردشگر زيربرنامه بداند، ندهيآ روز چند يبرا را هوا طيشرا خواهديم
 مدت( رانيگ ميتصم و يگردشگر صنعتگران و دارد نظر در يآت فصل يبرا را

 به ازين ييهوا و آب زير يهابرنامه ميتنظ اي هارساختيز ميتنظ يبرا كه) چندساله
 ).8: 2009(زانينويچ و ماتزاراكيس،  دارند منطقه ييهوا و آب اّطالعات

هاي آب و به طور كّلي، تحقيقات زيادي در جهان در حوزة كاربرد شاخص
هواشناسي گردشگري صورت گرفته كه در ادامه به مرور اجمالي تعدادي از آنها 

  شود.پرداخته مي
 از، شد شنهاديپ 1985 سال در يوسككزكيم به وسيلة كه گردشگري مياقل شاخص

 تياكثر براي گردشگري ةتجرب تيفيك با را ارتباط نيشتريب كه يمياقل متغير نيچند
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 تماشاي شاخص، نيا در گردشگري غالب تيفعال. كنديم استفاده ،دارد گردشگران
 توانديم مذكور شاخص. است شده گرفته نظر در ديخر و اندازهاچشم و مناظر
 از گذشته. دهد ارائه مختلف يهازمان در مقصد يمياقل طيشرا ةنيزم در را يتاّطالعا

 مياقل يهاليپتانس نييتع در توانديم شاخص نيا سفر، براي مناسب راهنماي
  . )32: 1389 ،ياحدآباد و زادهفرجنقل از ( دينما فايا يمؤثر نقش مكان كي گردشگري
 از يتعداد در سميتور بر يجار قرن ميلاق رييتغ اثرات، )2004( همكاران و اسكات

 TCI شاخص اساس بر متحده، التيا و كانادا شامل يشمال يكايآمر يگردشگر مقاصد

 اساس بر شدهمشخص يمياقل راتييتغ كه گرفتند جهينت آنها. دادند قرار مطالعه مورد
 يبرا يگردشگر مناسب يهافرصت يبرخ شيدايپ نشانگر ،استفاده مورد شاخص
  . است منطقه نيا در باالتر ياهعرض

 يونان گردشگري براي را يمياقلستيز و اقليمي اّطالعات ،)2004( ماتزاراكيس
 هوا، دماي خورشيد، روزانه تابش بارش،مانند  اّطالعاتي و داده قرار ارزيابي مورد

 گردشگري براي شوند،يم استفاده ماهانه صورتبه كه آب دماي و نسبي رطوبت
  . دانديم دسترسقابل

 ساالنه محقق، گفته به كه ترانهيمد اييدر حوزه سميتور تيوضع ،) 2007(  آملونگ
 شاخص با منطقه نيا در مياقل ياحتمال راتييتغ با ارتباط در را گردشگر ونيليم 100
TCI است كرده مطالعه .  
 به اين نتيجه رسيدند كه TCI شاخص ازبا استفاده  ،)2009( همكاران و نيه
 توانديم يمياقل رييتغ وهاييسنار و هوا يعموم گردش يهامدل با شاخص نيا بيترك
 مناطقي در آلمان شرق جنوب مناطق در ،)2007(ماتزاراكيس. دينما ارائه بهتري جينتا
 براي را يمياقلستيز اّطالعات است، كم آنها در هواشناسي يهاستگاهيا تراكم كه

 صورت به هاليتحل و هيتجز اين نتيجة كه داد قرار ليتحل و هيتجز مورد گردشگري
 .گرديد ارائه يمياقلستيز يهانقشه
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 ،نيوجود ا با ؛ندارد يچندان سابقه گردشگري مياقل مطالعات يكل طوربه رانيا در
 مياقل قاتيتحق نهيزم در محققان طرف از ارزشمندي هايتالش رياخ هايسال در

  . است گرفته صورت مختلف يهاروش با گردشگري
 ةمنطق ستگاهيا 5 ةسال 20 آمار از استفاده با ،)1389( همكاران و صراف ساري
 قرار مطالعه مورد را منطقه نيا گردشگري مياقل ،يشرق جانيآذربا استان در ارسباران
 طيشرا وريشهر تا خرداد يهاماه يط كه اندگرفته جهينت پژوهش نيا در محققان. دادند
  . است موجود منطقه در TCI شاخص رايمع نظر از يعال

 در يگردشگر مياقل شاخص يبررس به يامقاله در ،)1387( ياريبخت و ئيايض
 شيآسا يبرا يمياقل تيوضع نيبهتر مارس ماه كه افتنديدر و پرداختند شيك رهيجز

  . دارد را گردشگران
 كيتمايوكليب شاخص از استفاده با خود پژوهش در ،)1390( همكاران و حسنوند

TCI استان شيآسا طيشرا لرستان، استان كينوپتيس ستگاهيا 9 يمياقل يهاداده و 
 شاخص كه داد نشان يبررس نيا جينتا. نمودند نييتب سال طول تمام در لرستان
 هاماه نيبهتر كه ياگونهبه ؛است ياديز تنوع يدارا سال طول تمام در استان يگردشگر

 يعال آل، دهيا كالسه سه با ليآور ماه ،گردشگران يبرا شيآسا طيشرا بودن دارا نظر از
 و يعال دو طبقة با اكتبر ماه زين و خوب يليخ و يعال دو طبقة با يم ماه خوب، اريبس و
   .هستند خوب اريبس

اثرات و گردشگري روند با اقليم ارتباط چگونگي ،)1388( همكاران و ديمحم 
 همكاران و يدريح. دادند قرار يبررس مورد را جهاني گردشگري بر اقليم تغيير
 طيشرا كه دادند نشان رانيا يجنوب سواحل يستيتور منطقة مياقل يبررس با) 1387(
 يط چابهار در ژهيوبه عمان اييدر سواحل در يمياقل شيآسا نظر از يترمطلوب اريبس
 عنوان تتح خود مقاله در ،)1388( ياحدآباد و زادهفرج. دارد وجود زمستان يهاماه
 TCI يگردشگر مياقل شاخص از استفاده با رانيا يگردشگر مياقل بنديپهنه و يابيارز
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 ياديز تنوع مختلف هايهما در رانيا يگردشگر مياقل شاخص كه دنديرس جهينت نيا به
-ماه در ،يشمال مهين بهار فصل هايماه ،يجنوب مناطق زمستان، فصل هايماه در كه دارد

 مياقل طيشرا زييپا فصل هايماه در و يشرق و يغرب شمال اطقمن تابستان هاي
  . كنديم دايپ سوق يجنوب مهين سمت به يگردشگر
 استان در يگردشگر يمياقل هايليپتانس يابيارز مقاله در ،)1393( يزابل و يجانيعل
 هايماه در كرمان استان يگردشگر يبرا بسمنا زمان كه دنديرس جهينت نيا به كرمان
 به نيز حاضر تحقيق. باشديم سپتامبر و يم مارس، ه،يفور ه،يژانو دسامبر، نوامبر، بر،اكت

 يگردشگر ييهوا و آب ميتقو يبررس و اقليمي شرايط اثرات چگونگي بررسي منظور
 يهاداده سال 20 از استفاده با يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات طرح از استفاده با

 ستگاهيا 2013 تا 1994 هايسال) باد سرعت ،يابرناك بخارآب، فشار دما،( يهواشناس
   .است شده استفاده كرمان كينوپتيس

يافته كه براي صنعت گردشگري، اهميت بيشتري قائل امروزه در كشورهاي توسعه
 طرح ي،گردشگر مناطق در هوا و آبنقش  و هواوضعيت  نيتخم هستند، جهت

 انگرينمااين طرح،  .ه استشد جاديا )CTISي (گردشگر يهوا و آب ياّطالعات
 است ييهوا و آب ستيز و هوا و آب يفاكتورها يهاآستانه و احتماالت ها،يفراوان

تهيه تقويم زماني گردشگري در شهر كرمان  مقاله نيا هدف. )31: 2007(ماتزاراكيس، 
 نيهمچن و يگردشگر نيولئمس ي،گردشگر صنعت به با استفاده از طرح مذكور است تا

 . نمايد كمك هايريگميتصم در گردشگران خود

  شناسيها و روشداده -2

  مورد مطالعه محدودة -1- 2
 محسوب كشور مرتفع شهر دومين دريا سطح از متر 1778 ارتفاع با كرمان شهر

 ،+7/25 كرمان شهر در دما حداكثر متوسط. است معتدل هوايي و آب داراي و گرددمي
   .باشديم گراديسانت درجه+ 8/16 روزانه يدما متوسط و +9/7 حداقل متوسط
ي، اسيس ،يادار لحاظ به. بارديم باران متريليم 134 حدود ساالنه ،كرمان شهر در
 به .است رانيا شرقجنوب و جنوب شهر نيترمهم و نيتربزرگ ي،صنعت و يفرهنگ
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 رانيا يشهرهاكالن وجز شهر نيا كرمان، شهر يگستردگ و اديز يشهر وسعت ليدل
 يخيتار لحاظ به كرمان. است هكتار 13100 اين شهر، وسعت. است شدهيبندطبقه
 و يخيتار آثار داشتن ليدل به كرمان شهر. روديم شمار به رانيااول  شهر پنج جزو
   .دارد ياديز تياهم يگردشگر لحاظ به يغن يفرهنگ

  
  در استان كرمان موقعيت شهر مورد مطالعه -1شكل 

  هاداده -2- 2

 شده ساخته PET شاخص محاسبة يبرا ييكارا و مناسب يافزارهانرمتا به امروز، 
 را ابرها آثار و تابش هايانيجركه  شاخص نيا. است RayMan ها،آن نتريمعروف كه
         بر در را ايدهيچيپ ساختارزند، يم نيتخم بلند و كوتاه امواج تابش هايانيجر بر
 و ايهيناح سطوح يرو بر يرگيبهره و كاربرد ،يزريبرنامه اهداف يبراو  ردگييم

 كه است يتابش متوسط يدما محاسبة مدل نيا يينها يخروج. است مناسب يمحّل
 يشهر يمايوكليب برآورد يبرا مدل ،جهينت در؛ است ازين مورد هاانسان يانرژ النيب مدل
 اين شاخص يبرا كه ييهامتغير. است ازين مورد PET ليقب از ييگرما هايشاخص و

  :از عبارتنده، شد استفاده
 از ارتفاع و ييايجغراف عرض و طول: شامل ازين مورد هايستگاهيا يتيموقع يمتغيرها -

  .ايدر سطح
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  ي.ابرناك زانيم و باد سرعت ،ينسب رطوبت دما،: شامل يهواشناس يمتغيرها -
 از هركدام يبرا يكل طور به كه جنس و سن وزن، قد،: شامل يفرد يمتغيرها -

 نظر در مرد جنس و سال 30 لوگرم،يك 70 متر، 70/1 بيترت به مذكور يمتغيرها
  .شد گرفته

  .شد گرفته نظر در وات 80 و لوگرميك 9/0 بيترت به تيفعال و پوشش يمتغيرها -

وضعيت  PETو محاسبة شاخص  RayManافزار ها به نرمپس از ورود داده
  شده است. آورده) 2( شكلدر  PETاساس شاخص  آسايش بر

ي، ادههصورت محاسبه شده به PETاز مقادير  CTISبراي محاسبة شاخص 
استفاده شده است. در ) 2( ابرناكي، بارش، رطوبت نسبي و فشار بخار آب از جدول

ي آسايش دمايي، استرس گرمايي و سرمايي، ابرناكي و وجود مه كه هاشاخص ،نهايت
مربوط به آن  ةكدام نشانگر دامن ي مربوط به هرهابازه استخراج شدند،)1( در جدول
   ست.هاشاخص

  شناسيروش -3- 2

 PETمحاسبة شاخص  -3-1- 2

هاي دماي هوا، فشار بخارآب، رطوبت نسبي، از داده PETجهت محاسبة شاخص 
افزاري هاي انساني، وزن، سن، جنس و قد در محيط نرمابرناكي و سرعت باد و شاخص

Rayman افزار شاخص هاي اين نرمده شد، يكي از خروجياستفاPET  .است  

  اسيت انساندر درجات مختلف حسPET  شاخص ةمقادير آستان -1جدول 
  اسيت گرماييحس  تنش فيزيولوژيكي ةدرج

  بسيار سرد  تنش سرمايي بسيار زياد
  سرد  تنش سرمايي زياد
  خنك  تنش سرمايي متوسط
  كمي خنك  تنش سرمايي اندك

  آسايش  تنشبدون 
  كمي گرم  تنش گرمايي اندك
  گرم  تنش گرمايي متوسط
  داغ  تنش گرمايي زياد

  بسيار داغ  تنش گرمايي بسيار زياد
  )78: 1998(مأخذ: ماتزاراكيس و همكاران، 
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  CTIS شاخص محاسبة -3-2- 2

 ةجامع يگردشگر ييهوا و آب ةتيكم چتر ريز در و گذشته سال 10 طول در
 ييهوا و آب يهاشاخص دوم نسل جاديا يبرا يدرخواست ي،هواشناسستيز يالمللنيب

 و كرديم خالصه را عامل و شكل نيچند هاشاخصاول  نسل. شد جاديا يگردشگر
 را يجزئ عوامل و پارامترها و نداشته يزمان تنوع يول ؛داديم دست به يمرتبط اّطالعات

 طرح رياخ يهاافتهي اساس بر .)27: 2008(فريتز و همكاران،  گرفتندينم نظر در
 ستيز اشكال به شدهيمعرف روش. شد جاديا يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات
  عوامل نيشتريب كه است معطوف يشناختييبايز و يكيزيف ،ييگرما و يانسان يهواشناس

 نظر مورد يفاكتورها. شوديم شامل يگردشگر در هوا و آب فيتوص در را پارامترها و
 ):15: 2007شود (ماتزاراكيس، ارد ذيل ميمو شامل

 و باد سرعت بخارآب، فشار هوا، رطوبت هوا، يدما( موجود و هيپا يپارامترها -
 .روزانه يمبنا با) يبارندگ

 ي.ادهه قيدق اّطالعات -

 و يفراوان طبقات يمبنا بر يانسان يهواشناس ستيز و يهواشناس و آب طيشرا ليتحل -
 ي.اآستانه يارهايمع

 يبرمبنا بودن يشرج و ييسرما استرس و ييگرما استرس ،ييگرما شيآسا به توجه -
 .PET مثل انسان يانرژ تعادل و يانسان يهواشناس ستيز يهاآستانه

 .باد وزش طيشرا به توجه -

 و پارامترها يفراوان عيتوز يمبنا بر )CTISي (گردشگر يهوا و آب ياّطالعات طرح
 نيا در ييهوا و آب و ييهوا و آب ستيز يمترهاپارا تياهم و ارتباط. است ريمقاد
 كي وجود. شوديم داده نشان وقوع عدم اي وقوع درصد صورت به و شده بيترك طرح
 يفصل اي ساالنه يزمان بازة در نظر مورد منطقة يبرا پارامتر آن تياهم به يبستگ پارامتر
  .است شده داده شينما )2( جدول در طرح نيا ياآستانه يارهايمع. دارد
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  شده عوامل طرح اّطالعاتي گردشگري و بازة در نظر گرفته -2جدول 
  بازه  عامل  بازه  عامل

  18hPa >فشار بخارآب   شرجي درجه  PET < 29 >18  آسايش دمايي

 1mm <بارندگي   روز خشك PET > 35  استرس گرمايي

 5mm >بارندگي   روز تر  PET < 0  استرس سرمايي

  8m/s >سرعت باد   هواي طوفاني  8/5 <پوشش ابر   ابرناكي

      درصد 93 >رطوبت نسبي   وجود مه

 نيچند يگردشگر در ييهوا و آب اّطالعات يبندبيترك يبرا شده ارائه روش
 ماهانه يبندزمان به نسبت يشتريب تيشفاف ،دهه سه به ماه يبندبخش. دارد قوت ةنقط
 يةپا بر يانسان يهواشناسستيز و ييهوا و آب يمتغيرها يفراوان از استفاده و دارد
 فراهم را آن تيجامع و آسان فهم امكان يگردشگر در وهواآب از شكل نيچند
 از استفاده امكان ي،گردشگر در خاص كاربرد اي خاص منطقة به بسته .كنديم

 نيا به ديبا يول ؛دارد وجود هاليتحل در خبنداني يروزها تعداد مثل گريد يپارامترها
 ساله 30 يزمان بازة از استفاده قيدق اّطالعات آوردن دست به يبرا كه داشت توجه نكته
 ،نباشد دسترس در ساله 30 يهاداده يطيشرا در اگر است، الزم يهواشناس يهاداده

 طرح تيمز گريد. باشديم يضرور هاداده يبرا سال 10 زمان حداقل از استفاده
 و آب مختلف اشكال از استفاده ليدل به كه است نيا يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات

  . است استفادهقابل سال تمام يبرا ييهوا
 مهم فراغت اوقات و يگردشگر يبرا كه را يهواشناس ريمقاد ساالنه، چرخة طرح
 محسوس فصول كه يياستوا مناطق يبرا. دهديم يجا خود در روزه 10 بازة در است

 يمحسوس كامالً فصول كه يمناطق در برعكس ؛است يكاف ماهانه يزمان بازة ستندين
 به نسبت ييهوا و آب تيوضع درباره يترقيدق اّطالعات روزه 10 ساالنه چرخة دارند
   ).27: 1990؛ بزانكنوت، 22: 1988(پلسكو و زانينويك،  دهديم دست به ماهانه دورة
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 ييهوا و آب اّطالعات كردن ساده يبرا يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات طرح
 اتئيجز با ييهوا و آب اّطالعات ، مشتمل برشاخص نيا .است شده جاديا يگردشگر

شرايط  و ييبايز ،ييدما شيآسا طيشرا ينيبشيپ، جهت گردشگران مورد استفاده
  .كنند يزيربرنامه خود التيتعط يبرا تا شوديم استفاده طيمح يكيزيف

  بحث -3

 PET شاخصتحليل  -1- 3

بسيار  استفاده شده كه Raymanاز نرم افزار آماري  PETجهت محاسبة شاخص 
دقيق است. اين پژوهش با استفاده از متغيرهاي بيشتر اقليمي و نرم افزار دقيق توانست 
شهر كرمان را از نظر پتانسيل اقليمي گردشگري بررسي كند و بهترين زمان حضور 

     ي معتبر براي سند رسدلذا به نظر ميگردشگران را در شهر كرمان نشان دهد. 
  PETهاي شاخصهاي گردشگري شهر كرمان باشد. نتايج محاسبهريزي فعاليتبرنامه

هاي هاي مختلف شاخص با رنگتصورت ميانگين با شدهاي مختلف ماه بهبراي دهه
دهة  ،، بهترين زمان براي حضور در كرمان)1(به استناد شكلاند. مناسب مشخص شده
ل  11ارديبهشت تا  11ل ارديبهشت)، كل ماه مي (سوم آوريل (دهة اوخرداد)، دهة او

 29تا  18مهر) است كه در محدودة دمايي  28شهريور تا  10سپتامبر تا دهة دوم اكتبر (
  .با استرس گرمايي كم قرار دارد

خرداد تا  31دوم جوالي ( و دهة اول وگرمايي در دهة سوم ژوئن  بيشترين استرس
گيرد و بيشترين استرس سرمايي از دهة سوم دسامبر تا دهة سوم ژانويه ) قرار ميتير 30
  بهمن) است. 11آذر تا  30( 
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  )PETنمودار شاخص دماي معادل فيزيولوژيكي ( -2شكل 

  CTIS شاخصتحليل  -2- 3

، با شدهنشان داده  )2( در طرح اّطالعات آب و هوايي گردشگري كه در شكل
 ،مه آلودگي ،استرس سرمايي ،نفي (استرس گرماييهاي متوجه به عوامل و شاخص

روز  و تابش آفتاب ،هواي طوفاني) و مثبت (آسايش دمايي وروز تر ، شرجي بودن
آمده، دستنظر آسايش آب و هوايي بنا بر نتايج به خشك) بهترين زمان براي كرمان از

ا دهة دوم اكتبر دهة سوم آوريل تا دهة دوم مي (ماه ارديبهشت) و دهة اول سپتامبر ت
آسايش دمايي و تابش  ،دهد، در اين بازة زمانيمهر) را نشان مي 28شهريور تا  10(

آفتاب با آسماني صاف و بدون باران در حداكثر خود بوده و عوامل تأثيرگذار منفي 
اول دسامبر تا دهة  آمده از اين طرح از دستعالوه با توجه به نتايج بهوجود ندارد. به

دليل استرس سرمايي زياد، احتمال وجود مه و هواي بهمن) به 22آذر تا  10فوريه ( اول
  هواست.  و نظر آب ترين زمان براي مسافرت به كرمان ازباراني نامناسب

در كل احتمال وجود استرس سرمايي در كرمان از دهة دوم نوامبر تا دهة دوم 
هاي اي استفاده حداكثري از جاذبهاسفند) است كه فضا را بر 29آبان تا  19مارس ( 

آمده از اين دو  دست سازد. مقايسه نتايج بهمذهبي، تاريخي و طبيعي كرمان مشكل مي
هاي از تغييري جزئي در مشخص كردن زمان حاكي ،روش ايجاد تقويم گردشگري
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كه طرح اّطالعات  طوري به است؛نظر آب و هوايي در كرمان  مناسب و نامناسب از
تري را نسبت به نمودار دماي معادل فيزيولوژيكي هوايي گردشگري زمان طوالني آب و

براي آسايش دمايي و همچنين دقت بيشتري براي نمايش استرس گرمايي دارد كه 
تر و بيشتر براي اين منظور است. هرچند هاي متنوعهم به دليل استفاده از شاخصآن

هاي عنوان يكي از دادهبه PET فاده از شاخصها به دليل استهمپوشاني نسبي اين زمان
  ورودي اصلي طرح اّطالعاتي آب و هوايي است. 

 
  يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات طرح -3 شكل

منظور افزايش راندمان صنعت توريسم شهر كرمان دست آمده بههبا توجه به نتايج ب
ها و ... دشگري، همايششود دقت الزم در تعيين زمان برگزاري تورهاي گرپيشنهاد مي

آب و هوايي مناسبي  ةبا توجه به زمان دقيق از نظر آسايش اقليمي انجام شود تا تجرب
دليل مساعد نبودن آب و هوا در بعضي از اوقات سال وجود آيد. بهبراي گردشگران به
اي آسايش اقليمي در شهر كرمان روزانه و دهه ةشود مطالعپيشنهاد مي ،براي گردشگري

ان قرار گيرد تا با مراجعه به صورت بروشور در اختيار گردشگرنجام شود و نتايج آن بها
  بهترين زمان را براي ديدن و تفريح در فضاي بيرون انتخاب نمايند.آن، 

  گيرينتيجه -4

 عين در و بسيار وابسته است هوا و آب تغيير بهدر دنياي صنعتي  گردشگري
 ياريبس در گردشگران آثار يبررس. گذارديم جاي بر آن بر نيز متقابلي اثرات اثرپذيري،
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 ريتأث تحت عتاًيطب كه ييايجغراف شاخص يهادهيپد كه دهديم نشان جهان يكشورها از
 يشتريب تيجذاب گردشگران جذب و جلب يبرا هستند، وهواآب بر اثرگذار اي و مياقل

 شيافزا را گردشگر جذب و شريپذ زانيم آن، اعتدال و وهواآب مطمئناً. اندداشته
 گردشگران يبرا دافعه عامل كي توانديم نامطلوب يوهواآب با منطقه كي و دهديم
 مطمئن يراه ييهوا و آب مختلف يهاجنبه از استفاده ،بيترت نيبد .ديآ حساببه
 با ييهوا و آب طيشرا ليتحل كه يزمان. است ييهوا و آب طيشرا يريگاندازه يبرا
 ،راه نيا از؛ رديگ قرار يهمگان ةاستفاد مورد توانديم شود ارائه شفاف و ساده يروش
 رانيمد و شوديم جاديا يگردشگر مقاصد يعيطب ليپتانس سطح يارتقا يبرا ياهيپا

  .كنند ايمه فراغت اوقات يبرا را امكانات از يترگسترده فيط تواننديم يگردشگر
 ييهوا و آب اّطالعات يبرا ازهاين يناگونگو و يگردشگر انواع اديز تنوع ليدلبه
 و است فهم رقابليغ و سخت اريبس معيار كي در وهواآب از قيدق و درست ينيتخم
 طرح با توانيم را فقدان نيا. رديگيم دهيناد را اّطالعات از ياريبس هم ارزش كي

 و بآ اشكال يةپا بر عوامل نيترمرتبط شامل كه يگردشگر ييهوا و آب اّطالعات
كارايي بيشتر طرح اّطالعاتي  با تأييد ،بدين ترتيب. كرد جبران ،است يگردشگر ييهوا

استفاده از اين شاخص ضمن  ،عديبك هاي تي نسبت به استفاده از شاخصآب و هواي
نظر  شهرهاي مهم ايران از درهاي كالن گردشگري ريزيبراي برنامهدر اين تحقيق، 
  ود.شتوصيه مينيز  گردشگرپذيري

 تا ليآور سوم دهة( ييدما شيآسا يدارا كرمان، شهر كه داد نشانتحقيق  نيا جينتا
 دوم واول  دهة( ييگرما استرس ،)اكتبر دوم دهة تا سپتامبر نخست دهة ،يم دوم دهة
 زمان نيبهتر كه است) هيفوراول  دهة تا دسامبراول  دهة از( ييسرما استرس ،)يجوال
 30 ازگردي، منظور طبيعتخصوصاً به كرمان شهرن در و حضور گردشگرا ديبازد

 .باشديم مهر 28 تا وريشهر 10 و بهشتيارد 29 تا نيفرورد
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