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ABSTRACT
Climate is considered as one of the most important factors affect the
tourism industry. The present study is a field study that aims to investigate
the role of climate in tourism and validate the performance of bioclimatic
indices. This research has been carried out in Gondman lagoon area in
Chahar Mahal and Bakhtiari province on the Nowruz holiday of 1396. The
field data are collected through a questionnaire with axial topics including
thermal sensation, thermal preference, aesthetics, adaptive behavior, and
individual characteristics. Another part of the data is climate parameters
such as temperature, relative humidity, cloudiness and wind, which is
measured at the same time as completing the questionnaire by the lutronlm-9000 data logger calibrated to CE standard. Bioclimatic indices
(Predicted mean vote and Physiological Equivalent Temperature) are used
to measure the thermal comfort conditions. Besides, Pearson correlation
and multiple regression model are used to analyze the data. The results
show that there is no significant correlation between the actual data
obtained from the questionnaire and the data estimates by the indicators.
Biochemical indicators show more warming conditions, while actual data
often indicate a feeling of thermal cooling. In contrast, the thermal
sensation of individuals reveals a significant and meaningful impact on
independent climate parameters, the highest for clouds (R = -0.82) and
humidity (R = -0.88). In other words, the visual conditions of the
environment have a significant role in the type of person's sense of warmth.
Due to the negative of these coefficients, cloudy sky with high humidity has
significantly affected the type of heat feeling stated in the questionnaires.
The use of bioclimatic indices in the evaluation of thermal comfort
conditions requires the validation of these indicators and, if necessary,
corrected.
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چکیده
یکی از مهمترین عواملی که بر صنعت توریسم تأثیر میگذارند ،آبوهوا است .پژژوه حاضژر مطالعژهای
میدانی مبتنی بر پرس نامه است که هژد آن ،بررسژی نقژ آبوهژوا در گردشژگری و اعتبارسژنجی
عملکرد شاخصهای زیستاقلیمی است .این پژوه در محژدودة تژابب گنژدمان اسژتان چهارمحژا و
بختیاری ،در بازة زمانی تعطژیالت نژوروزی  9328انجژا گرفتژه اسژت .دادههژای میژدانی بژا اسژتداده از
پرس نامه با موضژوعات محژوری شژام احسژا حرارتژی ،تژرجیح حرارتژی ،زیباشژناختی ،رفتارهژای
تطبیقی و ویژگیهای فردی گردآوری شده است .فراسنجهژای آبوهژوایی شژام دمژا ،رطوبژت نسژبی،
ابرناکی و باد است که همزمان با تکمی پرس نامه بهوسیلة دستگاه دیتابگر (کالیبرهشژده بژا اسژتاندارد
 )CEاندازهگیری شده است .برای سنج شرایط آسای حرارتی ،از شاخصهژای بیوکلیمژایی متوسّژط
نظرسنجی پی بینیشده و دمای معاد فیزیولوژیک و در تحلی دادهها از مژد همبسژتگی پیرسژون و
رگرسیون چندگانه اسژتداده شژده اسژت .نتژایج نشژان دادنژد ازنظژر آمژاری ،همبسژتگی قابژ توجّژه و
معنیداری بین دادههای واقعی حاص از پرس نامه و مقادیر برآوردشده توسّط شاخصهژا وجژود نژدارد.
شاخصهای بیوکلیمایی شرایط گرمای بیشتری را نشان دادهاند در حژالی کژه دادههژای واقعژی بیشژتر
بیانگر وجود احسا حرارتی سرمایشی بوده است .درمقاب  ،احسژا حرارتژی افژراد ،تأثیرپژذیری قابژ
توجّه و معنیداری را از فراسنجهای مستق آبوهوایی نشان داد که بابترین آن بژرای ابرنژاکی (= -0/66
 )Rو رطوبت ( )R=-0/69بوده است؛ بهعبارتی ،شژرایط بصژری محژیط ،نقژ بژارزی در نژوع احسژا
حرارتی افراد داشته است و بهنظر میرسد با توجّه به مندژیبژودن ایژن ضژرای ،،آسژمان ابژری بژههمژراه
رطوبت باب ،بهصورت معنیداری در نوع احسا حرارتی بیانشده در پرس نامهها تأثیرگذار بژوده اسژت.
استداده از شژاخصهژای بیوکلیمژایی در ارزیژابی شژرایط آسژای حرارتژی نیازمنژد اعتبارسژنجی ایژن
شاخصها و در صورت لزو اصالح آنهاست.
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مقدّمه
گردشگری ،یکی از مهمترین بخ های اقتصادی است که حسّاسیّت زیادی نسبت به آبوهژوا دارد .امژروزه دبیلژی
مانند رشد روزافزون جعمیّت ،توسعة مناطق مسکونی شهری و زندگی شهرنشینی ،افزای آلودگیهای هوا و صژوتی
در رابطه با توسعة فنّاوری و غیره سب ،شده است که مرد همواره حتّژی بژهمنزلژة پناهنژدگان زیسژتمحیطژی بژه
عرصههای اکوتوریسمی پناه ببرند (برزهکار .)939 :9364 ،بدین ترتی ،میتژوان گدژت کژه آبوهژوا ثژروت طبیعژی
عظیمی است که با تأثیرگذاری بر منابع محیطی ،طو مدّت و کیدیّت توریسم ،سالمتی گردشگران و حتّژی تجژارب
شخصی آنها را نیز کنتر میکند (اسکات .)9004 ،9اطّالعات آبوهوایی یکی از مهمترین فاکتورهایی است کژه در
تعیین مقصد و تقویم گردشگری مورد توجّه قرار میگیرد .این اطّالعات ،برای صنعت گردشژگری و مژدیران مربوطژه
حتّی در مقیا محلّی بسیار مهم است؛ زیرا از ضرورتهای بهینه سازی گردشگری منطقه ای محسوب مژی شژود .بژا
این حا  ،اطّالعات و دادههای آبوهوایی زمانی میتوانند مدید باشند که جمعآوری و تحلی آنها بژهگونژهای انجژا
گیرد که انتظارات گردشگران را برآورده سازند و از کلّیگویی فاصله بگیرند.
همچنانکه گردشگران بهطور همزمان تحت تأثیر پارامترهژای آبوهژوایی مختلژ قژرار مژی گیرنژد ،ادراکژات و
واکن آنها ممکن است شبیه هم نباشد و این در حالی است که ترکی ،و کمیّت عناصر آبوهوایی تدژاوتهژایی را
نشان میدهژد (لژین 9و همکژاران)9099 ،؛ افژزون بژر ایژن ،بژهطژور معمژو  ،افژراد توانژایی ارزیژابی اثژرات اجژزاء
تشکی دهندة جو را روی احسا حرارتی خود بهصورت جداگانه ،ندارند؛ چراکه ادراکات آن ها توسّط مجموعژه ای از
فراسنجهای آبوهوایی تعیین میشود که اغل ،ترکیبی عم میکنند (الیویرا و انژدرود)9007 ،3؛ بژه همژین دلیژ ،
دادههای هواشناسی متعار همچون دادههای درازمدّت دما ،رطوبت ،سرعت باد و مجمژوع بژارش ،بژهتنهژایی بژرای
بررسی احسا حرارتی انسان کافی نیستند؛ لذا بز است که از ابزارها و روشهای جامعتری برای بررسژی ترکیبژی
عناصر آبوهوایی استداده شود.
امروزه یکی از اهدا اساسی مجامع علمی ،دستیابی بژه مجموعژة منسژجمی از روشهژای پژوهشژی اسژت کژه
توانایی ارزیابی اثر فراسنجهای آبوهوایی را بر تمژا گونژههژای گردشژگری و گژذران اوقژات فراغژت داشژته باشژد
2
(دفریتا  .)9003 ،4در همین رابطه یکی از پرکاربردترین و عمومیتژرین شژاخصهژا ،شژاخص اقلژیم گردشژگری
است که از پنج جزء اصلی شام آسای روزانه ،آسای شبانهروزی ،بژارش ،سژاعات آفتژابی و سژرعت بژاد تشژکی
شده است و با استداده از عناصر مختل آبوهوایی محاسبه میشود (املنگ و مورنو .)9002 ،8اگرچژه ایژن شژاخص
براسا یافتههای پژوه های فیزیولوژیکی و زیسژتهواشناسژی طرّاحژی شژده اسژت؛ امّژا معیژار ارزیژابی عناصژر
آبوهوایی بهطور خاص بهدلخواه نویسندگان انجژا شژده اسژت .در ایژن زمینژه کژافی اسژت کژه جنبژة فراوانژی و
گستردگی کاربرد آن درنظر گرفته نشود؛ در این صژورت ،رتبژهبنژدی و وزندهژی بژه متغیّرهژای آبوهژوایی کژامالا
منعکسکنندة ایدههای ذهنی و شخصی نویسندگان است و هرگز در آزمژای هژای تجربژی روی گردشژگران تأییژد
نشده است.
فراتر از این مسائ  ،این واقعیّت است که طرح ارزیابی شژرایط آبوهژوایی پیشنهادشژده توسّژط شژاخص اقلژیم
1- Scott
2- Lin
3- Oliveira & Androde
4- De Freitas
)5- Tourism Climatic Index (TCI
6- Amelung & Moreno
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گردشگری برای گونه های خاصّی از گردشگری (بازدید  -خرید) تدوین شده است (اسژکات و مژک بویژ  )9009 ،9و
در عم  ،وزندهی به شاخصها براسا این دو جنبه از گردشگری انجژا شژده و وابسژتگی کژاملی بژه دمژا نشژان
می دهد .براسا این ،بابترین امتیازات مثبت بهطور معمو برای گر ترین ماه ها لحاظ میشوند این در حالی اسژت
که در مناطق با آبوهوای گر و خشک ،تن های شژدید گرمژایی ،تهدیژد مهمّژی بژرای سژاز و کژار بژدن انسژان
محسوب می شود و در این مناطق ،دمای باب نمی تواند مزیّت آبوهوایی محسوب شود؛ لذا می توان نتیجه گرفت کژه
شاخص اقلیم گردشگری ،بیشترین کارایی خود را در نواحی ساحلی دارد جایی که خورشید ،دریا و سژاح  9در کنژار
هم واقع شده و بیشترین تأثیرپذیری از ساعات آفتابی و دمای هوا را نشان می دهد (لیندر-سندروواسژکا .)9099 ،3از
دیگر شاخص های پرکاربرد اقلیم شناسی گردشگری میتوان به شاخص اقلیمژی بژرای گردشژگری اشژاره کژرد ،ایژن
شاخص ،شرایط آبوهوایی را در یک بازة مطلوب تا نامطلوب قرار می دهد و اسا ارزیابی آن مبتنژی بژر ترکیبژی از
متغیّرها شام پارامترهای حرارتی  -زیباییشناختی و فیزیکی است (دفریتا

و همکاران.)9006 ،

مزیّت اصلی شاخص اقلیمی برای گردشگری 4نسبت به شاخص اقلیم گردشگری ،سیستم رتبژه بنژدی آن اسژت
که شرایط مربوط به درجة رضایتمندی گردشگران در مواجهه با پارامترهای آبوهوایی را مژدّ نظژر قژرار مژیدهژد
(دفریتا )9220 ،؛ امّا با وجود این مزیّت ،باز بیشترین کاربرد و اعتبار این شاخص برای نواحی ساحلی ارزیابی شژده
و استداده از آن برای محیطها و جنبههای دیگر از گردشگری کامالا توجیه نشده است (لینژدر-سندروواسژکا .)9099
در رویارویی با کمبودها و نقصهای شاخصهای جهانی اقلیمشناسی گردشگری ،همچون شاخص اقلژیم گردشژگری
و شاخصهای زیستاقلیمشناسی و زیستهواشناسی از گذشته مورد استدادة پژوهشگران بسیاری قرار گرفتژه اسژت.
از مهمترین این شاخصها میتوان به متوسّط نظرسنجی پی بینی 2و دمای معاد فیزیولژوژیکی 8اشژاره کژرد .ایژن
شاخصها بیالن انرژی گرمایی بدن ،ویژگیهای فیزیولوژیکی و عناصژر آبوهژوایی را بژهمژوازات هژم در محاسژبات
لحاظ کرده و شرایط آسای حرارتی را ارزیابی میکند .اگرچه این شاخصها بهطژور خژاص بژهمنزلژة ابژزاری بژرای
ارزیابی شرایط آبوهوایی گردشگری طرّاحی نشدهاند؛ امّژا اسژتداده از نژر افژزار ریمژن( 7مژاتزاراکیس 6و همکژاران،
 )9007محاسبات را آسان کرده و کاربرد این شاخصها با اهدا گردشژگری را در پژژوه هژای متعژدّد در نژواحی
مختل آبوهوایی توسعه داده است.
بخشی از این پژوه ها ،بر فضاهای شهری متمرکز بوده اسژت و بژا اسژتداده از شژاخصهژای بنیژادی ،شژرایط
آسای حرارتی را برای شهرهایی چون دمشق (یاهیژا و جانسژون)9093 ،2؛ پکژن و شژانگهای (کژائو 90و همکژاران،
)9098؛ چونگ کینگ (یو 99و همکاران)9092 ،؛ ارز رو (ژنگین 99و همکاران)9002 ،؛ تبریز (ذوالدقژاری )9368 ،و
اهواز (گواهی و همکاران )9362 ،بررسی کردهاند .در پژوه های باب با استداده از شاخصهای متوسّژط نظرسژنجی
پی بینی و دمای معاد فیزیولوژیک ،محدودههای زمانی آسای و تن های حرارتی شناسایی شدهاند کژه مقایسژة
1- McBoyle
2- Sun, Sea & Sand
3- Lindner-Cendrowska
)4- Climate Index for Tourism (CIT
)5- Predicted Mean Vote (PMV
)6- Physiological Equivalent Temperature (PET
7- RayMan
8- Matzarakis
9- Yahia & Johansson
10- Cao
11- Yu
12- Zengin
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حرارتی میژان شژهرهای مژورد مطالعژه در منژاطق

بین نتایج بیانگر تداوت قاب توجّهی ازنظر زمانی و میزان آسای
مختل جهان است.
برخی از پژوهشگران به نتایج خروجی شاخصها اکتدا نکرده و مطالعات میدانی را نیز مدّ نظر قژرار دادهانژد از آن
جمله ،استداده از شاخص دمای معاد فیزیولوژیک در ترکی ،با مطالعات میژدانی و اطّالعژات پرسژ نامژهای بژرای
بررسی آسای حرارتی ساکنان شهر هنگکنگ مورد استداده قرار گرفت که نتایج حاص از این پژوه  ،بژهصژورت
یک رابطة ریاضی بهمنظور بررسی عوام آسای حرارتی عرضه شد (چنگ 9و همکاران .)9093 ،پژژوه مشژابهی
نیز در سه پایانة فرودگاهی در یک دورة فصلی در انگلستان انجا شد که مبتنی بر پرس نامژه و مصژاحبه از تعژداد
 3900کاربر بود .در این پژوه  ،راحتی مورد نیاز مسافران و کارکنان در محیط و داخ سژاختمان در اولویّژت قژرار
گرفت .نتایج آن نشان داد که مسافران دمایی خنثی و متوسّط و کارکنان دمای پایینتر از متوسّط را بژرای محژیط و
9
داخ ساختمان ترجیح میدهند (کاتوپولئیس و نیکوبپلو .)9098 ،
در ک  ،شاخصهای بیوکلیمایی بژهطژور معمو  ،تأثیر عوام جغرافیایی منطقه ،اقلیم و فیزیولوژی انسان را دربر
میگیرند (ماتزاراکیس )9009 ،و تعداد آنها حتّی به بی از دویسژت مژورد هژم مژیرسژد .برخژی از پژوهشژگران
شاخصها را در دو دستة اساسی قرار میدهند -9 :شژاخصهژای تجربژی3؛  -9شژاخصهژای بنیژادی( 4ذوالدقژاری،
2
 .)63 :9362بسیاری از این شاخصها از یکسری روابط ساده تشکی شدهاند و بعضی از آنهژا ماننژد معیژار آشژرا
( )9009که از سوی انجمن مهندسان تأسیسات آمریکا ارائه شده است؛ حتّی از نظریژة خاصّژی پیژروی نمژیکننژد.
بسیاری از این شاخصها در شرایط آزمایشگاهی یا با انتخاب گروههای نمونهای در مناطق مختلژ جهژان (بژهویژژه
کشورهای جهان اوّ ) تدوین شدهاند و در بسیاری از موارد ،کاربرد آنها در منطقهای از جهان مث کشور مژا ممکژن
است نتایجی دور از واقعیّت را ارائه دهد؛ لذا بز است کاربرد این شاخصها در مناطق مختل کشژور مژورد ارزیژابی
و اعتبارسنجی قرار گیرد و در این مسیر بهترین معیار میتوانژد نظرسژنجی از افژراد در مژورد احسژا حرارتیشژان
باشد .پژوه حاضر نیز در همین راستا تدوین شده تا دو شاخص پرکاربرد بیوکلیمایی دمای معژاد فیزیولوژیژک و
متوسّط نظرسنجی پی بینیشده را در یک مطالعة موردی در منطقة تابب گندمان اسژتان چهارمحژا و بختیژاری
ارزیابی کند.

معرّفی منطقة مورد بررسی
تابب گندمان در استان چهارمحا و بختیاری در حاشیة جادّة بروجن  -لردگان قرار دارد .ارتداع تژابب  9992متژر
از سطح دریا است و بین عرضهای جغرافیایی  39° 42′و  39° 23′شمالی و طو های جغرافیژایی  29° 02′و 07′
 29°شرقی واقع شده است (شک  .)9این تابب در فاصلة بیست کیلومتری شهرسژتان بژروجن و چهژار کیلژومتری
شهر گندمان قرار گرفته است .از راه های دسترسی به آن میتوان به جادة آسدالتة روستاهای حسینآبژاد و نصژیرآباد
اشاره کرد .مساحت تابب بی از  9920هکتار است .از این مساحت ،حدود  798هکتژار تحژت پوشژ دائمژی آب
(صر نظر از نوسانات مختصر فصلی) است و حدود  494هکتار را مرغزارهای پیرامون تابب تشکی میدهنژد ایژن
تابب با فاصله ای نهچندان دور از تابب چغاخور قرار گرفته و بخشی از خروجی تابب چغژاخور نیژز بژه ایژن تژابب
میریزد.
1- Cheng
2- Kotopouleas & Nikolopoulou
3- Empirical Indices
4- Rational Indices
)5- American Society of Heating Radiation and Air-conditioning Engineering (ASHRAE
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شکل  .1موقعیّت جغرافیایی منطقة مورد بررسی

رشتهکوه کالر با ارتداع بی از  3200متر ،از غرب تا جنوب ایژن تژابب کشژیده شژده کژه برخژی نقژاط آن در
بیشتر ماه های سا پوشیده از بر است .بیشتر زمینهای تابب قابلیّت ندوذ کم و شی ،مالیم (کمتژر از  )%9دارنژد
و سطح آب زیرزمینی شیرین نیز باب و در عمق  72-990سژانتیمتژر قژرار دارد .تژابب گنژدمان جژزو تژاببهژای
ثبتشده در دفتر بینالمللی تحقیقات پرندگان آبزی لندن  9329است (بهروزی راد.)73 :9367 ،

مواد و روشها
پژوه حاضر براسا مطالعة میدانی و دادههای پرس نامهای انجا گرفته است .پرس نامة تدوینشژده مشژتم
بر  99سؤا است که در راستای اجرای اهدا پژوه طراحی شدهاند .در این پرس نامه مژواردی چژون احسژا
حرارتی ،ترجیح حرارتی ،زیباشناختی آبوهوایی ،رفتارشناسی و مکانیسمهای تطبیقی در کنار ویژگیهژای فژردی و
فیزیولوژیکی مدّ نظر قرار گرفته است (پیوست  .)9همزمان با تکمی هر پرس نامه کمیّت فراسنجهژای آبوهژوایی
شام دما ،رطوبت ،ابرناکی و باد نیز توسّط دستگاه دیتابگر 9مد کالیبرهشده با استاندارد انطباق اروپژا 9ثبژت شژده
است (جدو  .)9از آنجا که اعتبارسنجی عملکرد شاخص های زیستاقلیمی در بژرآورد شژرایط احسژا حرارتژی از
اهدا اساسی این پژوه بوده است؛ لذا دو مورد از این شژاخصهژا ،یعنژی متوسّژط نظرسژنجی پژی بینژیشژده
(فانگر )9279 ،3و دمای معاد فیزیولوژیک (ماتزاراکیس و مایر )9228 ،4برای هر فرد پرس شونده محاسبه شژدند.
در برآورد این شاخصها از ویژگیهای فردی همچون قژد ،وزن ،سژن ،جژنس و قابلیّژت نارسژایی لبژا  2بژههمژراه
دادههای آبوهوایی (دما ،رطوبت ،باد و ابرناکی) بهصورت موردی استداده شد.
1- lutron-lm-9000 model
)2- Conformité Européenne (CE
3- Fanger
4- Matzarakis & Mayer
5- Clothing
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جدول  .1میانگین فراسنجهای آبوهوایی در روزهای مورد مطالعه ،تاالب گندمان (تعطیالت نوروزی )1931
ابرناکی

باد

رطوبت

دما

روز

0

0/4

94/8

90/6

9

6

0/7

92/2

93/8

9

6

9/9

99/9

97/6

3

6

0/2

94/4

94/4

4

0

9/9

94/7

90/2

2

0

0/8

92/0

90/6

8

0

9/9

94/3

90/2

7

0

9/9

90/3

93/7

6

4

9/3

90/9

99/6

2

0

9/0

94/2

90/2

90

6

9/7

94/3

96/4

99

4

9/9

92/3

99/7

99

4

9/0

99/3

98/2

93

بازة زمانی در پژوه حاضر ،سیزده روز تعطیالت نوروزی سا  9328بوده و درمجموع  987ندر در انجا پژروژه
و تکمی پرس نامه شرکت کردهاند .در بررسی روایی پرس نامه از نظرات متخصّصان استداده شد و به این منظژور،
پرس نامه در اختیار ده ندر از اعضای هیئتعلمی صاح،نظر قرار گرفت و از آنها خواسته شژد تژا در مژورد میژزان
تناس( ،روایی) هریک از سؤا های پرس نامه روی یک مقیا ده درجهای اظهژار نظژر کننژد و در تعیژین ویژگژی
پایایی از شیوة همسانی درونی (آلدژای کرونبژا ) اسژتداده شژد و روشهژای آمژار توصژیدی همچژون همبسژتگی و
رگرسیون چندگانه در تحلی اطّالعات و دادههای پرس نامه با استداده از نر افزار ا .پژی.ا .ا  9.مژورد اسژتداده
قرار گرفتند .شژاخصهژای زیسژتاقلیمژی (در پژژوه حاضژر دمژای معژاد فیزیولوژیژک و متوسّژط نظرسژنجی
پی بینیشده) که با استداده از فراسنجهای آبوهوایی و ویژگیهای فردی محاسبه میشوند ،درواقع بیژانگر شژرایط
احسا حرارتی افراد هستند و مقادیر برآوردشده برای این شاخص ها با پاسخ هژای واقعژی افژراد در مژورد احسژا
حرارتیشان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت تا سطح توانایی و دقّت شاخصهژا در محژدودة پژژوه اعتبارسژنجی
شود.

نتایج
پرس نامة مورد استداده در این پژوه  ،با میانگین کلّژی امتیژاز  6/73از  90بژا ضژری ،روایژی  0/29مژورد تأییژد
اساتید متخصّص بوده و بیشترین میانگین نمرات مربوط بژه پرسژ هژای احسژا حرارتژی و تژرجیح حرارتژی بژا
میانگین  2/90و  2/96بوده است .مقدار ضری ،آلدای کرونبا برای ک ّ آزمون  0/79برآورد شد که پایژایی سژؤابت
پرس نامه را تأیید میکند .در میان مصاحبهشوندگان ،گروه سنّی  ،30-44بیشترین درصژد فراوانژی ( )%46/2را بژه
خود اختصاص داده است .پس از آن ،گروه سنّی  92-92بژا  %96/7قژرار دارد .از نظژر ترکیژ ،جنسژی نیژز %89/7
پاسخدهندگان مرد و  %36/3آنها زن بودهاند .درصد فراوانژی احسژا حرارتژی برآوردشژده براسژا آسژتانههژای
شاخص متوسّط نظرسنجی پی بینی و دمای معاد فیزیولوژیکی (جدو  )3در مقایسه بژا احسژا حرارتژی افژراد
مبتنی بر پاسخهای پرس نامه (سؤا  )9مقایسه شد (شک .)9
)1- Statistical Package for Social Science (SPSS
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شکل  .2درصد فراوانی گروههای مختلف احساس حرارتی (خروجی پرسشنامه و شاخصهای زیستاقلیمی)

ترجیح حرارتی را میتوان شرایط حرارتی درنظر گرفت که از نظر مصژاحبهشژونده ایژدهآ بژوده و انتظژار دارنژد
شرایط حاضر به ندع آن تغییر یابد .در پژوه حاضر ،سؤا  9پرس نامه ،این ویژگی را در بژین مصژاحبهشژوندگان
ارزیابی کرده است ،براسا این ،بی از  %20پاسخدهندگان اظهار داشتهاند کژه تژرجیح مژیدهنژد هژوا گژر تژر از
وضعیّت حاضر باشد .همین نتیجه از بررسی پاسخ ها به سؤا چهار (شرایط ابژری) و ششژم (تژاب خورشژید) نیژز
استنباط می شود و بهطور مشخّص  %74افراد شرایط بژدون ابژر را تژرجیح دادهانژد و در سژؤا ششژم %26 ،اظهژار
داشتهاند که ترجیح میدهند شرایط تابشی خورشید افزای یابد؛ البتّژه در مژورد پارامترهژای رطوبژت و وزش بژاد،
حدظ شرایط فعلی و عد تغییر در سرعت وزش باد و مقدار رطوبژت جژو ،بژابترین سژهم در پاسژخ هژا را بژه خژود
اختصاص داده است .سؤا  ،7جنبههای زیباشناختی مرتبط با پارامترهای آبوهوایی را مدّ نظژر قژرار داده اسژت در
پاسخ به این پرس که قابلیّت روشنایی محیط را برای دیدن مناظر و عکسبرداری آزمژوده اسژت ،درمجمژوع %70
پاسخدهندگان شرایط را از این نظر مناس ،و خوب ارزیابی کردهاند.
با توجّه به وجود منابع آب (محدودة تابب) در منطقة مورد مطالعه ،سؤا  6روی تدریحژات آبژی متمرکژز شژده
است که  %80به انجا این تدریحات عالقه نشان دادهاند؛ امّا در انتخاب نژوع ایژن تدریحژات کژه در سژؤا  ،2مژورد
پرس قرار گرفته ،بیشترین پاسخ مربژوط بژه گزینژة تمژا جزئژی بژا آب ( )%70بژوده اسژت و تدریحژاتی چژون
قایقسواری و شنا مورد توجّه قرار نگرفتهاند که عواملی همچون میانگین دمای  96/2درجه بژههمژراه وزش بژاد و در
کنار آن نبود امکانات استاندارد و تدابیر بز برای حدظ ایمنی ،از مهمترین دبی این عد استقبا از تدریحژات بژاب
بوده است .در سؤا  90نق بارش بهمثابة عنصری آبوهوایی در کیدیّت فعّالیّژتهژای گردشژگری پرسژیده شژده
است .تنها  %93از پاسخدهندگان به کلّی وجود بارش را عام محدودکنندة فعّالیّت گردشگری خود معرّفی کژرده انژد
و درمقاب  %77 ،وجود نوع خاصّی از بارش را مورد عالقة خود اعال کردهاند که در این میان ،بیشترین سژهم مربژوط
به بارشهای نر و سبک بوده است .در سؤا  ،99رفتارشناسی تطبیقی گردشگران در مواجهه با شرایط تژن هژای
سرمایی و گرمایی ارزیابی شده است که در این زمینه %24 ،پاسخدهندگان جابژهجژایی و تغییژر محژ را بژهعنژوان
راهح ّ تعدی شرایط تن انتخاب کردهاند %92 .ترجیح دادهاند در هنگا رویارویی با شژرایط نامناسژ ،آبوهژوایی،
نوع فعّالیّت خود را تغییر دهند و  %96راهح را در اسژتداده از امکانژات و وسژای رفژاهی دانسژتهانژد .آنگونژه کژه
مشخّص است کمهزینهترین ،سریعترین و در عین حا سادهترین روش ،بیشترین امتیاز را بژه خژود اختصژاص داده
است.
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جدول  .2ارزش نارسایی پوششهای مختلف لباس به کلو (رازجویان)1911 ،
برهنه

0

شلوار کوتاه

0/9

جورابهای نخی

زیر نازک پنبهای آستینکوتاه همراه با

0/32

زیر نازک پنبهای آستینکوتاه همراه با جورابهای نخی و پیراهن آستینکوتاه یقهباز

0/2

لبا
لبا

مجموعة پوشاک

ارزش نارسایی به کلو

شلوار سبک ،جلیقه ،پیراهن آستینبلند و کت

9

شلوار سبک ،جلیقه ،پیراهن آستینبلند و کت  +پالتوی پنبهای

9/2

جدول  .9درجات مختلف احساس حرارتی براساس شاخصهای متوسّط نظرسنجی پیشبینیشده و دمای معادل فیزیولوژیک
(ماتزاراکیس)1331 ،
احساس حرارتی

PET

PMV

خیلیسرد

<4

> -3/2

سرد

4-6

-3/2

-9/2

خنک

6-93

-9/2

-9/2

کمیخنک

93-96

-9/2

-0/2

96-93

-0/2

0/2

کمیگر

93-92

9/2

0/2

گر

92-32

9/2

9/2

خیلیگر

32-49

3/2

9/2

داغ

>49

آسای

حرارتی

<3/2

افزون بر موارد باب ،نوع پوش مصاحبهشوندگان در  2سطح ارزیابی شده است  %46/3پاسژخدهنژدگان پوشژ
متوسّط؛  %98/6سبک؛  %99کمابی سنگین؛  %90/4سنگین و  %99خیلیسنگین بوده؛ البتّژه بز بژه ذکژر اسژت
تما افرادی که نوع لبا آنها سنگین و خیلیسنگین بوده است ،زن بودهاند که به شرایط پوش خژاصّ خژانمهژا
در ایران برمیگردد .اطّالعات مربوط به پوش پس از معاد سازی براسژا ارزشهژای مختلژ نارسژایی حرارتژی
لبا در محاسبة شاخصها استداده شدند (جدو .)9

بحث
اگرچه شاخصهای متوسّط نظرسنجی پی بینیشده و دمای معاد فیزیولوژیک بژهصژورت خژاص بژرای مطالعژات
آبوهواشناسی توریستی تدوین نشده است ،امّا درجات مختل احسا حرارتی براسا این شژاخص هژا بژهخژوبی
تدکیک شده (جدو  )3و بهطور گسترده در مناطق مختل جغرافیایی مدّ نظر پژوهشگران بوده است؛ ضژمن اینکژه
کاربرد نر افزار ریمن با سادهکردن فرایند محاسبات ،این روند را تسریع کرده است (ماتزاراکیس و همکژاران.)9007 ،
بدون شک استداده از شاخصهای یادشده مبتنی بر خروجژی نژر افژزار بژوده و بژهنژدرت بژا پاسژخهژای تجربژی و
آزمایشگاهی مقایسه میشود .در پژوه حاضر ،اعتبارسژنجی عملکژرد شژاخصهژا بژا پاسژخهژای پرسژ نامژهای
گردشگران انجا شد که براسا این ،مشخّص شد شاخصهای بیوکلیمایی متوسّط نظرسژنجی پژی بینژیشژده و
دمای معاد فیزیولوژیک شرایط گرمای بیشتری را در محدودة مورد مطالعه نشان دادهاند بهطوری کژه بژرای %22
از موقعیّتهای ثبتشده احسا حرارتی کمیگر و خیلیگر برآورد شده در حالی که دادههای واقعی غالبژاا بیژانگر
وجود احسا حرارتی سرمایشی بوده است .بهگونهای که حدود  %80افراد در پاسخ به سژؤابت پرسژ نامژه اظهژار
داشتهاند که احسا حرارتی خنک و سرد دارند و تنها  %9/4احسا حرارتی کمیگر و گر داشتهاند.
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در مورد شاخص دمای معاد فیزیولوژیک نیز شرایط چندان تداوتی را نشان نمیدهد و سژهم احسژا حرارتژی
خنک و سرد تنها  %9/4بوده و درمجمژوع برای  %89/96از موقعیّتهای ثبتشده احسا حرارتی کمژیگژر  ،گژر و
خیلیگر برآورد شده است (شک  .)9این موضوع عد همخوانی نتایج حاص از محاسبة شاخص هژای بیوکلیمژایی
با خروجیهای پرس نامه را نشان میدهد .در بسیاری از شاخص های طرّاحژیشژده (شژاخص اقلژیم گردشژگری و
شاخص اقلیمی برای گردشگری) هر نوع بارش بهمثابژة عامژ محدودکننژده و امتیژازی مندژی بژرای فعّالیّژتهژای
گردشگری معرّفی شده است (دفریتا و همکاران)9006 ،؛ امّا نتایج نظرخواهی ثبژتشژده در ایژن پژژوه نشژان
دادند که گردشگران از روزهای بارانی استقبا میکنند .این نگاه ویژه به بارش نهتنهژا در منطقژة مژورد مطالعژه کژه
بهنظر میرسد در همة گسترة کشور وجود داشته باشد و ریشژه در ماهیژت خشژک آبوهژوایی ایژران دارد و طلژ،
بارش در اعتقادات و باورهای مرد ایرانزمین نهادینهشده است (موسوی بجنوردی)9324 ،؛ لذا نژهتنهژا آن را بژرای
فعّالیّتهای تدریحی خود محدودکننده نمیدانند؛ بلکه اکثراا هر نوع بارش را مسرّتبخ تلقّی میکنند.
اگرچه در بسیاری از پژوه ها استدادة ترکیبی از عناصر آبوهوایی در شژاخصهژای بیوکلیمژایی توصژیه شژده
است (کاتارزینا لیندنر .)9093 ،9نتایج بررسیهای آمژاری پژژوه حاضژر نشژان دادنژد؛ همبسژتگی قابژ توجّژه و
معنیداری بین دادههای واقعی حاص از پرس نامه و مقادیر برآوردشده توسّژط شژاخصهژا وجژود نژدارد .ضژری،
همبستگی بین خروجی شاخصها و اظهارات پرس نامهای برای شژاخص  )R = -0/976( ،PMVو بژرای شژاخص
 )R = -0/976( ،PETبوده است ضمن اینکه این همبستگیها برای هر دو شاخص از نظر آماری غیر معنژیدار بژوده
است .شاخصهای بیوکلیمایی شرایط گرمای بیشتری را نشان دادهاند؛ در حالی که دادههای واقعژی بیشژتر بیژانگر
وجود احسا حرارتی سرمایشی بوده است.
از طر دیگر ،مطالعة رابطة بین دادههای مربژوط بژه فراسژنجهژای آبوهژوایی (دمژا ،رطوبژت ،ابرنژاکی و بژاد)
بهصورت مستق و احسا حرارتی افراد ،نتایج قاب توجّهی را نشان داد ،بژهگونژهای کژه در مژورد پژارامتر ابرنژاکی
( (P-Value= 0/02 ،R = 0/66و برای رطوبت ( )P-Value = 0/09 ،R = 0/69ثبت شده است .نکتژة قابژ توجّژه در
این زمینه ،نق کمرنگ دما ( )P-Value =0/02 ،R=0/986بوده است کژه در مقایسژه بژا عامژ ابرنژاکی و رطوبژت
نسبی ،همبستگی ضعیدی محسوب میشود و این در حالی اسژت کژه در فراینژد رتبژهبنژدی شژاخصهژای جهژانی
متعدّد ،بیشترین وزن و امتیاز به دما اختصاص داده شده است (اسکات و مکبوی )9009 ،؛ بهعبژارت دیگژر ،در ایژن
پژوه مشخّص شد شرایط بصری محیط ،نق بارزی در نوع احسا حرارتی افراد داشته است و بهنظر مژی رسژد
با توجّه به مندیبودن این ضرای ،،آسمان ابری بههمراه رطوبت باب (که خژود از شژرایط و نتژایج بارنژدگی محسژوب
میشود) ،در نوع احسا حرارتی اظهارشده در پرس نامهها بهصورت معنیداری تأثیرگذار بوده است .نق باد نیژز
اگرچه ضعی  ،امّا معنیدار بوده است ()P-Value = 0/02 ،R = 0/334؛ بهعبارتی ،با افزای شرایط ابرنژاکی آسژمان
و رطوبت جو بههمراه افزای سرعت باد ،احسا حرارتی مبتنی بر تن های سرمایی در مصاحبهشوندگان افژزای
یافته است و این در حالی است که تغییرات دما بهتنهایی نتوانسته اسژت در ایژن زمینژه تعیژینکننژده باشژد و اثژر
پدیدههای ترکیبی چون سوز باد 9میتواند پررنگتر باشد .در ادامه تالش شژد مشژابه پژژوه چانژگ 3و همکژاران
( )9093که با استداده از اطّالعات پرس نامهای ساکنان شهر هنگکنگ ،به ارائژة روابژط ریاضژی بژهمنظژور بژرآورد
شرایط آسای حرارتی پرداختند ،در این پژوه نیژز از قابلیّژت رگرسژیون چندگانژه در بژرآورد شژرایط احسژا
1- Katarzyna Lindner
2- Wind Chill
3- Chang
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حرارتی استداده شود ،لذا نتایج حاص از پژوه حاضر در منطقة گردشگری تابب گنژدمان بژهصژورت یژک رابطژة
ریاضی برای بررسی شرایط آسای حرارتی عرضژه شژد .احسژا حرارتژی بژهعنژوان متغیّژر وابسژته و پارامترهژای
آبوهوایی بهمثابة متغیّرهای مستق در این معادله لحاظ شدند.
رابطة 9
 :SENاحسا

)SEN = -9/824 - 0/03 (HUM) + 0/926 (WIN) – 0/977 (CLD) + 0/028 (TEM

حرارتی :HUM ،رطوبت نسبی :WIN ،سرعت باد :CLD ،ابرناکی :TEM ،دما.

نتیجهگیری
آبوهوا و گردشگری رابطة محکم و پیچیدهای باهم دارند که بخ قاب توجّهی از این پیچیدگی درواقع به آبوهژوا
و متغیّرهای ناپایدار آن مربوط می شژود ،پژوهشژگران همژواره کوشژیدهانژد تژا پیچیژدگی روابژط بژین پارامترهژای
آبوهوایی و احسا حرارتی گردشگران را در قال ،مد ها و شژاخصهژای مختلژ سژادهسژازی و ارائژه کننژد تژا
بهعنوان ابزاری کاربردی در اختیار برنامهریزان این عرصه قرار گیرد .بخ قاب توجّهی از این مد هژا و شژاخصهژا
در جامعة آماری کشورهایی معدود تنظیم و ارائه شده است؛ حا آنکه کژاربردی بسژیار گسژترده در دیگژر کشژورها
ازجمله ایران داشته است و در کاربرد آنها بهندرت اعتبارسنجی و کالیبراسیون (تنظیم مجدّد) انجا گرفتژه اسژت و
این در حالی است که بهطور مشخّص ویژگیهای سیستمهای آبوهوایی و میانگینهای پارامترهژای جژوّی و کژم و
کی سبک زندگی ،فیزیولوژی بدنی و آستانههای تن (گرمایی و سرمایی) در کشژورها و جوامژع مختلژ متدژاوت
است .پژوه حاضر مطالعهای میدانی مبتنی بر پرس نامه اسژت کژه بژرای ارزیژابی موضژوعات محژوری احسژا
حرارتی ،ترجیح حرارتی ،زیباشناختی ،رفتارهای تطبیقی و ویژگیهای فردی گردشگران و بهموازات ایژن بررسژیهژا
عملکرد دو مورد از شاخصهای متداو در برآورد احسا حرارتی (متوسّژط نظرسژنجی پژی بینژیشژده و دمژای
معاد فیزیولوژیک) اعتبارسنجی شد.
براسا نتایج این پژوه  ،همبستگی قاب توجّه و معنیداری بژین دادههژای واقعژی حاصژ از پرسژ نامژه و
مقادیر برآوردشده توسّط شاخصها وجود ندارد .شاخصهای بیوکلیمایی شرایط گرمای بیشژتری را نشژان دادهانژد
در حالی که دادههای واقعی بیشتر بیانگر وجود احسا حرارتی سرمایشی بوده است؛ از طر دیگژر ،بررسژی رابطژة
بین دادههای مربوط به پارامترهای آبوهوایی (دما ،رطوبت ،ابرناکی و بژاد) بژهصژورت مسژتق و احسژا حرارتژی
افراد ،نتایج قاب قبو تری را نشان داد .بهگونهای که وجود شرایط ابری و رطوبت باب بههمژراه افژزای سژرعت بژاد،
موج ،برانگیختن احسا سرمای در افراد شده است .این در حالی است که تغییرات دما بهتنهایی نتوانسته اسژت
در این زمینه تعیینکننده باشد .به نظر میرسد در این بازه از سا (فروردینماه) در محدودة مورد مطالعژه ،بژی از
آنکه تغییرات دما کنتر کنندة احسا حرارتی افراد باشد ،تغییر در پارامترهژای رطوبژت ،ابرنژاکی و بژاد اسژت کژه
تعیینکننده هستند و در بسیاری از موارد با وجود شرایط دمایی کمابی باب (فراتر از محژدودة آسژای ) ،وزش بژاد
و مشاهدة آسمان ابری ،احسا سرمای را به افراد القا کرده است .استداده از شاخصهای بیوکلیمژایی مختلژ در
پژوه های بسیاری فارغ از تداوتهای محیطی و فیزیولوژیکی متداو شده است کژه ممکژن اسژت نتژایجی دور از
واقعیّت را ارائه دهد؛ لذا بز است کاربرد این شاخصها در مناطق مختل جغرافیایی مژورد ارزیژابی و اعتبارسژنجی
قرار گیرد.
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پیوست  .1نمونة پرسشنامة مورد استفاده در پژوهش
*نمونهای از پرسشنامة طرّاحیشده برای بررسی نقش فراسنجهای آبوهوایی در گردشگری و اعتبارسنجی شاخصهای زیستاقلیمی
 -9در حا حاضر در این مکان احسا شما از شرایط آبوهوایی چیست؟
خیلیگر □
گر □
اندکیگر □
مناس□ ،
اندکیخنک □
خنک □
سرد □
 -9شما ترجیح میدهید که شرایط آبوهوایی در این مکان در حا حاضر چگونه باشد؟
شرایط فعلی بدون تغییر □
گر تر □
خنکتر □
 -3شما دوست دارید که جریان باد در حا حاضر چگونه باشد؟
شرایط فعلی بدون تغییر □
اصالا باد نوزد □
مالیمتر □
شدیدتر □
 -4شما ترجیح میدهید که هماکنون آسمان:
تما ابری باشد □
تاحدّی ابری باشد □
بدون ابر باشد □
 -2شما دوست دارید که رطوبت در حاضر:
شرایط فعلی بدون تغییر باشد □
بیشتر باشد □
کمتر باشد □
 -8در حا حاضر شما دوست دارید که تاب آفتاب:
شرایط فعلی بدون تغییر باشد □
شدّت بیشتری داشته باشد □
شدّت کمتری داشته باشد □
 -7میزان روشنایی محیط را برای دیدن مناظر و عکّاسی چگونه ارزیابی میکنید؟
عالی □
خوب □
مناس□ ،
کم □
خیلیکم □
خیر □
 -6آیا امروز را برای انجا تدریحات آبی مناس ،میبینید؟ بلی □
 -2در ارتباط با سؤا قب کدا فعّالیّت تدریحی را ترجیح میدهید؟
فقط تما جزئی با آب □
قایقسواری □
شنا □
 -90نظر شما دربارة اثر بارندگی در فعّالیّتهای گردشگری چیست؟
با بارش نر و کوتاهمدّت موافقم □ با بارش نر و بلندمدّت موافقم □
کالا مخال ریزش باران □ با بارش شدید موافقم □
 -99اگر در محیط آزاد با یک تغییر در شرایط آبوهوایی روبهرو شوید (مثالا گرما یا سرما) کدا یک از راههژای زیژر را بژرای سژازگاری بژا محژیط انتخژاب
میکنید؟
سعی میکنم جابهجا شو و محیطم را تغییر دهم □ سعی میکنم فعّالیّتی را که انجا میدهم تغییر دهژم (مژثالا در مواجهژه بژا گرمژا آهسژتهتژر راه
سعی میکنم لباسم را مناس ،با شرایط محیط تغییر دهم □ سعی میکنم از وسایلی چون کاله ،عینک ،چتر و ...استداده کنم □
برو ) □
 -99پوش شما در حا حاضر شام کدا موارد است( :جلوی آن تیک بزنید)
مرد
تیشرت □ پیراهن □ ژاکت □

شلوار □

شلوارک □

کت یا کاپشن □

پالتو □

کاله □ کد

صند □ کد

معمولی □

زن
بلوز □

پیراهن □

مانتو □ شلوار □

پالتو □ روسری -مقنعه □

چادر □ کاله □ کد

صند □

کد

معمولی □

ویژگیهای فردی:
جنس

سن

قد

وزن

باد

پوش

اطّالعات اخذشده از دیتا الگر در زمان تکمیل پرسشنامه
دما

رطوبت

ابر

منابع
برزه کار ،قاسم ( .)9364پارک ها و تدرّجگاههای جنگلی (مکانیابی و طرحریزی) .چاپ اوّ  .سازمان نظا مهندسی کشژاورزی و
منابع طبیعی کشور ،تهران.
بهروزی راد ،بهروز ( .)9367تاببهای ایران ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح ،تهران.
ذوالدقاری ،حسن ( .)9368تعیین تقویم زمژانی مناسژ ،بژرای گژردش در تبریژز بژا اسژتداده از شژاخصهژای دمژای معژاد
فیزیولوژیک  PETو متوسّط نظرسنجی پی بینیشده ) .(PMVمجلّة پژوه های جغرافیژایی-992 ،)9642( 40 ،
.949
ذوالدقاری ،حسن ( .)9362آبوهواشناسی توریسم .چاپ چهار  .ویراست  :9با تجدید نظر و اضافات ،تهران :سمت.

92-43 )4327( 92  جغرافیا و پایداری محیط/باعقیده و همکاران
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. دانشگاه شهید بهشتی: تهران.) آسای بهوسیلة معماری همساز با اقلیم9387(  محمود،رازجویان
92 ، فصژژژژلنامة تحقیقات جغرافیایی،) توزیع زمانی و مکانی شاخص اقلیم گردشگری استان اصدهان9323(  امیژژژژر،گندمکار
.994-903 ،)994(
 تحلی شاخص اقلیم گردشگری دمای معاد فیزیولوژی.)9362(  ایژوب، کبژری؛ کریمژی جشژنی، سعید؛ شجاعیزاده،گواهی
.949-997 ،)92( 4 ، فصلنامة فضای گردشگری،)9260-9090(  بازة زمانی،) در شهر اهوازPET(
 مرکژز دائژرة المعژار بژزر: تهژران. ّ چاپ دو.) (آب باران9  دانشنامة فرهنگ مرد ایران.)9324(  کاظم،موسوی بجنوردی
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