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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
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 lutron-

lm-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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 تاالب گندماناقلیمی زیست
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 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 ایمطالعژه  حاضژر  وهوا است. پژژوه  آب گذارند، می تأثیر توریسمبر صنعت  که عواملی ترینمهم یکی از

 و اعتبارسژنجی  گردشژگری  در وهژوا آب نقژ   بررسژی  آن، هژد   که است نامهپرس  بر مبتنی میدانی

 وچهارمحژا    اسژتان  گنژدمان  تژابب  ةمحژدود  در پژوه  نیااست.  یمیاقلستیز های شاخص عملکرد

بژا اسژتداده از    میژدانی  هژای داده .اسژت  گرفتژه  انجژا   9328 ینژوروز  التیتعطژ  یزمان ةباز در ی،اریبخت

 رفتارهژای  زیباشژناختی،  ،یحرارتژ  حیتژرج  ،یحرارتژ  احسژا   شژام   یمحژور  موضژوعات  با نامه پرس 

 نسژبی،  رطوبژت  دمژا،  شژام   وهژوایی آب هژای  فراسنج. است شده گردآوری فردی های ویژگی و تطبیقی

اسژتاندارد   بژا  شژده کالیبره) تابگرید دستگاه وسیلةبه نامهپرس  تکمی  با زمانهم که است باد و ابرناکی

CEمتوسّژط   بیوکلیمژایی  هژای  شاخص از حرارتی، آسای  شرایط سنج  برای. است شده گیری ( اندازه

از مژد  همبسژتگی پیرسژون و     ها داده  یدر تحل و دمای معاد  فیزیولوژیکشده و بینینظرسنجی پی 

 و توجّژه  قابژ   همبسژتگی  آمژاری،  ازنظژر  دادنژد  نشژان  نتژایج . اسژت  شژده  رگرسیون چندگانه اسژتداده 

. نژدارد  وجژود  هژا  شاخص توسّط شدهبرآورد مقادیر و نامهپرس  از حاص  واقعی های داده بین داری معنی

 بیشژتر  واقعژی  هژای  داده کژه  در حژالی  اند داده نشان را بیشتری گرمای  شرایط بیوکلیمایی های شاخص

 قابژ   تأثیرپژذیری  افژراد،  حرارتژی  احسژا   درمقاب ،. است بوده سرمایشی حرارتی احسا  وجود بیانگر

=  -66/0)ابرنژاکی   بژرای  آن بابترین که داد نشان وهواییآب مستق  هایفراسنج از را داری معنی و توجّه

R) و ( 69/0رطوبت-=R )احسژا   نژوع  در بژارزی  نقژ   محژیط،  بصژری  شژرایط  عبارتی،است؛ به بوده 

 همژراه بژه  ابژری  آسژمان  ضژرای،،  ایژن  بژودن مندژی  به توجّه با رسد می نظربه و است داشته افراد حرارتی

. اسژت  بژوده  تأثیرگذار ها نامه پرس  در شدهبیان حرارتی احسا  نوع در داری معنی صورتبه باب، رطوبت

 ایژن  اعتبارسژنجی  نیازمنژد  حرارتژی  آسژای   شژرایط  ارزیژابی  در بیوکلیمژایی  هژای شژاخص  از استداده

 .هاست آن اصالح لزو  صورت در و ها شاخص

 تاریخچة مقاله:
 9327مرداد  99 دریافت

 9327مهر  96 پذیرش

 9327 اسدند 3دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
گردشژگری،   وهژوا، آب حرارتژی،  احسا 

 .گندمان اعتبارسنجی، تابب
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 مهقدّم
 یلژ یامژروزه دب  .وهژوا دارد نسبت به آبحسّاسیّت زیادی که  است های اقتصادی ترین بخ  یکی از مهم ،گردشگری

 یهوا و صژوت  یها یآلودگ  یافزا ،ینیشهرنش یو زندگ یشهر یمناطق مسکون ةتوسع ت،یّمانند رشد روزافزون جعم

بژه   یطژ یمح سژت یپناهنژدگان ز  منزلژة بژه  یکه مرد  همواره حتّژ است  شده سب، غیرهو  یفنّاور ةدر رابطه با توسع

 یعژ یثژروت طب  وهژوا آبتژوان گدژت کژه     یم ،یترت نیبد .(939: 9364کار،  رند )برزهبب  های اکوتوریسمی پناه عرصه

ی تجژارب  ی گردشگران و حتّژ سالمت سم،یتور تیّدیت و کطو  مدّ ،یطیبر منابع مح یگذار ریتأثاست که با  یمیعظ

 در کژه  است فاکتورهایی ترین مهم از یکی ییوهواآب العاتاطّ .(9004، 9)اسکات کند میرا نیز کنتر  ها آنشخصی 

 مربوطژه  مژدیران  و گردشژگری  صنعت برای ،العاتاطّ این .گیرد می قرار هتوجّ مورد گردشگری تقویم و مقصد تعیین

 بژا . شژود  مژی  محسوب ای منطقه گردشگری سازی بهینه هایضرورت اززیرا  است؛ مهم بسیار یمحلّ مقیا  در یحتّ

 انجژا   ای گونژه بژه  ها آن تحلی  و آوری جمع که دنباش مدید دنتوان می زمانی ییوهواآب های داده و العاتاطّ ،حا  این

 .دنبگیر فاصله گویی یکلّ از و دنساز برآورده را گردشگران انتظارات که گیرد

 و ادراکژات  ،گیرنژد  مژی  قژرار  مختلژ   ییوهژوا آب پارامترهژای  ثیرأت تحت زمانهم طوربه گردشگران کههمچنان 

 را هژایی  تدژاوت  ییوهواآب عناصر تکمیّ و ترکی، که است حالی در این و نباشد هم شبیه است ممکن ها آن واکن 

 ءاجژزا  اثژرات  ارزیژابی  توانژایی  افژراد  طژور معمژو ،  بژه  ،ایژن  بژر  افژزون  ؛(9099همکژاران،   و 9نیلژ ) دهژد  یم نشان

 از ای مجموعژه  توسّط ها آن ادراکات چراکه ؛ندارند جداگانه، صورتبه خود حرارتی احسا  روی را جو ةدهند تشکی 

 ،دلیژ   همژین  بژه  ؛(9007، 3انژدرود  و اریویال) کنند یم عم  ترکیبی اغل، که شود می تعیین ییوهواآب های فراسنج

 بژرای  ییتنهژا  بژه ، بژارش  مجمژوع  و باد سرعت رطوبت، دما، تدرازمدّ های داده همچون متعار  هواشناسی های داده

 ترکیبژی  بررسژی  برای تری جامع های روش و ابزارها از که است بز  لذا ؛نیستند کافی انسان حرارتی احسا سی برر

 .  شود استداده ییوهواآب عناصر

اسژت کژه   پژوهشژی  هژای   از روش یمنسژجم  ةدستیابی بژه مجموعژ   ،از اهدا  اساسی مجامع علمییکی امروزه  

گردشژگری و گژذران اوقژات فراغژت داشژته باشژد        هژای گونژه یی را بر تمژا   وهواآبهای  توانایی ارزیابی اثر فراسنج

 2یگردشژگر  میاقلژ  شژاخص  ،هژا شژاخص  تژرین عمومی و پرکاربردترین از یکی رابطه همین در .(9003 ،4)دفریتا 

  یتشژک  بژاد  سژرعت  و یآفتژاب  سژاعات  بژارش،  ،یروزشبانه  یآسا روزانه،  یآسا شام  یاصل جزء پنج از که است

 شژاخص  نیژ ا اگرچژه  .(9002 ،8و مورنو گاملن) دشو یم محاسبه ییوهواآب مختل  عناصر از استداده با و است شده

 عناصژر  یابیژ ارز اریژ مع اامّژ  ؛اسژت  شژده  یاحژ طرّ یهواشناسژ سژت یز و یکیولوژیزیف هایپژوه  یهاافتهی براسا 

 و یفراوانژ  ةجنبژ  کژه  اسژت  یکژاف  نژه یزم نیژ ا در. اسژت  هشژد  انجژا   سندگانینو دلخواهبه خاص طوربه ییوهوا آب

 کژامالا  ییوهژوا آب یرهژا یّمتغ بژه  یدهژ  وزن و یبنژد  رتبژه صژورت،  در این  ؛درنظر گرفته نشود آن کاربرد یگستردگ

 دییژ أت گردشژگران  یرو یتجربژ  یهژا  یآزمژا  در هرگز و است سندگانینو یشخص و یذهن یهادهیا ةکنندمنعکس

 .  است نشده

 میاقلژ  شژاخص  توسّژط  شنهادشژده یپ ییوهژوا آب طیشژرا  یابیارز طرح که است تیّواقع نیا مسائ ، نیا از فراتر 

                                                                                                                                                                          
1- Scott 

2- Lin 

3- Oliveira & Androde 

4- De Freitas 

5- Tourism Climatic Index (TCI) 

6- Amelung & Moreno 
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 و (9009 ،9 یژ بو مژک  و اسژکات ) است شده تدوین (خرید - بازدید) گردشگری از یخاصّ های گونه برایی گردشگر

 نشژان  دمژا  بژه  کژاملی  وابسژتگی  و هشژد  انجژا   گردشگری از جنبه دو این براسا  هاشاخص به دهیوزن ،عم  در

 اسژت  حالی در این شوند می لحاظ ها ماه ترین گر  برای معمو طور به مثبت امتیازات بابترین ،ایناسا  بر. دهد می

 انسژان  بژدن  سژاز و کژار   بژرای  یمهمّژ  تهدیژد  ،گرمژایی  شژدید  هایتن  خشک، و گر  یوهواآب با مناطق در که

 کژه  گرفت نتیجه توان می لذا؛ شود محسوب ییوهواآب تمزیّ تواند نمی باب دمای ،مناطق این در و شود می محسوب

 کنژار  در 9سژاح  و  خورشید، دریا که جایی دارد ساحلی نواحی در را خود کارایی بیشترین ،شاخص اقلیم گردشگری

 از .(9099 ،3سندروواسژکا -)لیندر دهد می نشان را هوا دمای و آفتابی ساعات از ثیرپذیریأت بیشترین و شده واقع هم

 ایژن  کژرد،  اشژاره  یگردشژگر  یبژرا  یمژ یاقل شاخص به توان می گردشگری شناسی اقلیم پرکاربرد های شاخص دیگر

 از ترکیبژی  بژر  مبتنژی  آن ارزیابی اسا  و دهد می قرار نامطلوب تا مطلوب ةباز یک در را ییوهواآب شرایط ،شاخص

   .(9006و همکاران،   اتیدفر) است فیزیکی و شناختی زیبایی - حرارتی پارامترهای شام  رهامتغیّ

بنژدی آن اسژت    ، سیستم رتبژه یگردشگر میاقل شاخص به نسبت 4یگردشگر یبرا یمیاقل شاخص یاصلت مزیّ 

 دهژد  نظژر قژرار مژی    یی را مژدّ وهواآبه با پارامترهای همندی گردشگران در مواج رضایت ةکه شرایط مربوط به درج

اعتبار این شاخص برای نواحی ساحلی ارزیابی شژده   و بیشترین کاربرد باز ،تا با وجود این مزیّامّ ؛(9220 ، ا)دفریت

. (9099سندروواسژکا  -لینژدر ) وجیه نشده استت های دیگر از گردشگری کامالا ها و جنبه و استداده از آن برای محیط

 شاخص اقلژیم گردشژگری   همچون ،شناسی گردشگری های جهانی اقلیم های شاخص با کمبودها و نقص رویاروییدر 

. اسژت  گرفتژه  قرار یاریبس پژوهشگران ةاز گذشته مورد استداد یهواشناس ستیو ز یشناس میاقلهای زیست شاخص و

 نیژ اشژاره کژرد. ا   8یکیولژوژ یزیف معاد  یدما و 2ینیب  یپ ینظرسنج توسّطبه م توان یها م شاخص نیا نیترمهم از

مژوازات هژم در محاسژبات    را بژه  ییوهژوا آبو عناصژر   یکیولوژیزیف یها یژگیبدن، و ییگرما یانرژ النیها ب شاخص

 یبژرا  یابژزار  منزلژة طژور خژاص بژه   ها به شاخص نی. اگرچه اندک یم یابیرا ارز یحرارت  یآسا طیده و شراکرلحاظ 

و همکژاران،   6سی)مژاتزاراک  7مژن یر افژزار  نژر   از اسژتداده  اامّژ  ؛اند شدهن یاحطرّ یگردشگر ییوهواآب طیشرا یابیارز

 ینژواح  درد متعژدّ  یهژا ه وپژژ  در را یگردشژگر  اهدا  باها  شاخص نیده و کاربرد اکرمحاسبات را آسان  (9007

 توسعه داده است.   ییوهواآبمختل  

 طیشژرا  ،یادیژ بن یهژا شژاخص  از اسژتداده  بژا  و اسژت  بوده متمرکز یشهر یفضاها بر ،هاپژوه  نیا از یبخش 

 همکژاران،  و 90وائکژ ) یشژانگها  و پکژن  ؛(9093 ،2جانسژون  و ایژ اهی) دمشق چون ییشهرها یبرا را یحرارت  یآسا

 و (9368 ،یلدقژار واذ) زیتبر ؛(9002 ،همکاران و 99نیژنگ) رو  ارز ؛(9092 همکاران، و 99وی) نگیک چونگ ؛(9098

 ینظرسژنج  توسّژط م یهاشاخص از استداده با باب یهاپژوه  در. انددهکر یبررس (9362 ،همکاران و یگواه) هوازا

 ةسژ یمقا کژه  اندشده ییشناسا یحرارت یهاتن  و  یآسا یزمان یهامحدوده ،کیولوژیزیف معاد  یدما و ینیب یپ
                                                                                                                                                                          
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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 منژاطق  در مطالعژه  مژورد  یشژهرها  انیژ م یحرارت  یآسا زانیم و یزمان ازنظر یهتوجّ قاب  تداوت انگریب جینتا نیب

 .است جهان مختل 

 آن از انژد داده قژرار  نظر مدّ زین را یدانیم مطالعات و نکرده اکتدا هاشاخص یخروج جینتا به وهشگرانژپ از یبرخ 

بژرای   یانامژه پرسژ   العژات اطّ و یدانیژ م مطالعات با ،یترک در کیولوژیزیف معاد  یدما  شاخص از استداده جمله،

 صژورت بژه  ،پژوه  نیا از حاص  جینتا که گرفت قرار استداده مورد کنگهنگ شهر ساکنان یحرارت  یآسا یبررس

 یمشژابه  پژژوه  . (9093 همکاران، و 9چنگ) شد عرضه یحرارت  یآسا عوام  یبررسمنظور به یاضیر ةرابط کی

 تعژداد  از مصژاحبه  و نامژه پرس  بر یمبتن که شد انجا  انگلستان در یفصل ةدور کی در یفرودگاه ةانیپا سه در زین

 قژرار  تیّژ اولو در سژاختمان  داخ  و طیمح در کارکنان و مسافران ازین مورد یراحت ،پژوه  نیا در .بود کاربر 3900

 و طیمحژ  یبژرا  را توسّطم از ترنییپا یدما کارکنان و توسّطم و خنثی دمایی مسافران که داد نشان آن نتایج. گرفت

 .(9098 ،9نیکوبپلو )کاتوپولئیس و دهندیم حیترج ساختمان داخ 

 بررا در ننساا ژیفیزیولوو  قلیما ،منطقه فیاییاجغر م اتأثیر عو ، معموطژور  بژه ی بیوکلیمایی هاشاخص ،در ک  

پژوهشژگران  از  ی. برخژ رسژد  یمژورد هژم مژ   دویسژت  از   یبه ب یحتّ هاآنتعداد  و (9009)ماتزاراکیس،  دنمیگیر

 ،یذوالدقژار ) 4یادیژ بن یهژا  شژاخص  -9 ؛3یتجربژ  یهژا  شژاخص  -9: دهند یقرار م یاساس ةرا در دو دست ها شاخص

 2آشژرا  اریژ مع اننژد م هژا  آناز  یو بعض اند شده  یروابط ساده تشک یسرکیاز  ها شاخص نیاز ا یاری(. بس63: 9362

. کننژد  نمژی ی پیژروی  خاصّژ  ةی از نظریژ حتّ ؛شده است ارائهمریکا سیسات آأوی انجمن مهندسان تس از که (9009)

 ویژژه هدر مناطق مختلژ  جهژان )بژ   ای  های نمونه گروهدر شرایط آزمایشگاهی یا با انتخاب  ها شاخصبسیاری از این 

ممکژن  از جهان مث  کشور مژا  ای  منطقهها در برد آنرکا ،و در بسیاری از موارداند  شده ( تدوین کشورهای جهان اوّ

 یابیژ ارز مژورد  کشژور  مختل  مناطق در هاشاخص نیا کاربرد است بز  لذا ؛دهد ارائهت را است نتایجی دور از واقعیّ

 شژان یحرارت احسژا   مژورد  در افژراد  از ینظرسژنج  توانژد یم اریمع نیبهتر ریمس نیا در و ردیگ قرار یاعتبارسنج و

 و کیژ ولوژیزیف معژاد   یدما ییمایوکلیب پرکاربرد شاخص دو تا هدش نیتدو راستا نیهم در زین حاضر پژوه  .باشد

 یاریژ بخت و چهارمحژا   اسژتان  گندمان تابب ةمنطق در یمورد ةمطالع کی در را شدهینیب یپ ینظرسنج توسّطم

 .کند یابیارز

 یبررس مورد ةمنطق یفمعرّ
 متژر  9992 تژابب  ارتداع. دارد قرار لردگان - بروجن ةجادّ ةیحاش در یاریبخت و چهارمحا  استان در گندمان تابب

 07′و  29° 02′ ییایژ جغراف یها و طو  یشمال 39° 23′و  39° 42′ ییایجغراف یها عرض نیب و است ایدر سطح از

 یلژومتر یک چهژار  و بژروجن  شهرسژتان  یلومتریک بیست ةفاصل در تابب نیا. (9 شک ) شده است واقع یشرق °29

 رآبادینصژ  و آبژاد نیحس یروستاها ةآسدالت ةجاد به توان یم آن به یدسترس یها راه از. است گرفته قرار گندمان شهر

هکتژار تحژت پوشژ  دائمژی آب      798حدود  ،این مساحت از. است هکتار 9920 بی  از تابب مساحت. کرد اشاره

 ایژن  دهنژد می  تشکیتابب  رامونیپی مرغزارها را هکتار 494 حدود و استنظر از نوسانات مختصر فصلی(  )صر 

 تژابب  ایژن  بژه  زیژ ن چغژاخور  تابب خروجی از بخشی و گرفته قرار چغاخور تابب از دور چندان نه ای فاصله با تابب

   .ریزد می
                                                                                                                                                                          
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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 مورد بررسی ةت جغرافیایی منطقعیّموق. 1 شکل

 در آن نقژاط  یبرخژ  کژه  شژده  کشژیده  تژابب  ایژن  جنوب تا غرب از متر، 3200 از بی  ارتداع با کالر کوهرشته 

 دارنژد  (%9کمتژر از  ) میمال ،یش و کم ندوذ قابلیّت تابب هایبیشتر زمین .است بر  از دهیپوش سا  یها ماه بیشتر

 یهژا تژابب  جژزو  گنژدمان  تژابب . قژرار دارد  متژر  یسژانت  72-990 در عمق و باب زین نیریش ینیرزمیز آب سطح و

 .  (73 :9367 راد، یبهروز) است 9329 لندن یآبز پرندگان قاتیتحق یالمللنیب دفتر در شده ثبت

 هاو روش مواد
شژده مشژتم    تدوین ةنامانجا  گرفته است. پرس ای  نامهپرس  های دادهمیدانی و  ةپژوه  حاضر براسا  مطالع

نامه مژواردی چژون احسژا     . در این پرس اند شدهاهدا  پژوه  طراحی  اجرایا  است که در راستای ؤس 99 بر

فژردی و   هژای  ویژگیتطبیقی در کنار های  مکانیسمیی، رفتارشناسی و وهواآبحرارتی، ترجیح حرارتی، زیباشناختی 

 ییوهژوا آب یهژا فراسنج تیّکم نامهپرس  هر  یتکم با زمانهم. (9 وستیپ) استنظر قرار گرفته  فیزیولوژیکی مدّ

 شژده  بژت ث 9اروپژا  انطباق استاندارد با شدهبرهیکال مد  9تابگرید دستگاه توسّط زین باد و یابرناک رطوبت، دما، شام 

 از یحرارتژ  احسژا   طیشژرا  بژرآورد  در یمیاقلستیز یها شاخص عملکرد یاعتبارسنج که آنجا از. (9 جدو ) است

 شژده ینژ یب  یپژ  ینظرسژنج  توسّژط میعنژی   ،هژا شژاخص  نیا از مورد دو لذا ؛است بوده پژوه  نیا یاساس اهدا 

. شژدند محاسبه  شونده پرس هر فرد  یبرا (9228 ،4مایر و سیماتزاراک) کیولوژیزیف معاد  یدما و (9279 ،3فانگر)

همژراه  بژه  2نارسژایی لبژا    قابلیّژت جژنس و   ،سژن  ،قژد، وزن همچون  یفرد یها یژگیواز  ها شاخص نیدر برآورد ا

 .صورت موردی استداده شدبه یی )دما، رطوبت، باد و ابرناکی(وهواآب های داده
                                                                                                                                                                          
1- lutron-lm-9000 model 

2- Conformité Européenne (CE) 

3- Fanger 

4- Matzarakis & Mayer 

5- Clothing  
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 (1931ی نوروز التیتعط) گندمان تاالب مطالعه، مورد یروزها در ییوهوا آب یهافراسنج نیانگیم. 1 جدول

 یابرناک باد رطوبت دما روز

9 6/90  8/94 4/0  0 

9 8/93  2/92 7/0  6 

3 6/97 9/99 9/9  6 

4 4/94 4/94 2/0  6 

2 2/90 7/94 9/9  0 

8 6/90 0/92 8/0  0 

7 2/90 3/94 9/9  0 

6 7/93 3/90 9/9  0 

2 6/99 9/90 3/9  4 

90 2/90 2/94 0/9  0 

99 4/96 3/94 7/9  6 

99 7/99 3/92 9/9  4 

93 2/98 3/99 0/9  4 

 پژروژه  انجا  در ندر 987 مجموعدر وبوده  9328 تعطیالت نوروزی سا  روزسیزده  حاضر، زمانی در پژوه  ةباز 

 ،منظژور  نیا به و شد استداده صانمتخصّ نظرات از نامهپرس  ییروا یبررس در .اندکرده شرکت نامهپرس   یتکم و

 زانیژ م مژورد  در تژا  شژد  خواسته هاآن از و گرفت قرار نظرصاح، یعلمتئیه یاعضا از ندر ده اریاخت در نامهپرس 

 یژگژ یو نیژی تع در و کننژد  نظژر  اظهژار  یادرجه ده ا یمق کی یرو نامهپرس  یهاا ؤس از کیهر (ییروا) تناس،

 و یهمبسژتگ  همچژون  یدیتوصژ  آمژار  یهژا روش و شژد  اسژتداده  (کرونبژا   یآلدژا ) یدرون یهمسان ةویش از ییایپا

 اسژتداده  مژورد  9ا .پژی.ا .ا .  افزارنر  از استداده با نامهپرس  یهاداده و العاتاطّ  یتحل در چندگانه ونیرگرس

 ینظرسژنج  توسّژط م و کیژ ولوژیزیف معژاد   یدمژا  پژژوه  حاضژر   در) یمژ یاقلسژت یز یهژا  شژاخص . ندگرفت قرار

 طیشژرا  انگریژ ب درواقع ،شوند یم محاسبه یفرد یها یژگیو و ییوهواآب یها فراسنج از استداده با که( شدهینیب  یپ

 احسژا   مژورد  در افژراد  یواقعژ  یهژا  پاسخ با ها شاخص نیا یبرا برآوردشده ریمقاد و ندهست افراد یحرارت احسا 

پژژوه  اعتبارسژنجی    ةدر محژدود  هژا  شاخصت ه و ارزیابی قرار گرفت تا سطح توانایی و دقّسیمورد مقا شانیحرارت

 د.شو

 نتایج
 ییژد أت مژورد  29/0 روایژی  ضژری،  بژا  90 از 73/6 امتیژاز  یکلّژ  میانگین با ،پژوه  این در استداده مورد ةنامپرس 

 بژا  حرارتژی  تژرجیح  و حرارتژی  احسژا   هژای پرسژ   بژه  مربوط نمرات میانگین بیشترین و بوده صمتخصّ اساتید

 ابتؤسژ  پایژایی  که دش برآورد 79/0 آزمون ک ّ برای کرونبا  آلدای ضری، مقدار. است بوده 96/2و  90/2 میانگین

 بژه  را (%2/46) فراوانژی  درصژد  بیشترین ،30-44 یسنّ گروه ،شوندگانمصاحبه نایم در. دکن می ییدأت را نامهپرس 

 %7/89 نیژز  جنسژی  ترکیژ،  نظژر  از. دارد قژرار  %7/96 بژا  92-92 یسنّ گروه ،آن از پس. است داده اختصاص خود

 یهژا آسژتانه براسژا    برآوردشژده  حرارتژی  احسژا   فراوانژی  درصد. اند بوده زن ها آن %3/36 و مرد دهندگان پاسخ

 افژراد  حرارتژی  احسژا   بژا  مقایسه در (3 )جدو  یکیولوژیزیف معاد  یدما و ینیب  یپ ینظرسنج توسّطم شاخص

 .  (9 شک )شد  سهیمقا( 9 ا ؤس) نامهپرس  یها پاسخ بر مبتنی
                                                                                                                                                                          
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 اقلیمی(های زیستشاخص نامه وهای مختلف احساس حرارتی )خروجی پرسش. درصد فراوانی گروه2 شکل

 دنژ دار انتظژار  و بژوده  آ  ایژده  شژونده مصژاحبه  نظر از که درنظر گرفت حرارتی شرایط توانرا می حرارتی ترجیح 

 شژوندگان مصژاحبه  بژین  در را ویژگی این نامه،پرس  9 ا ؤس ،حاضر پژوه  در .یابد تغییر آن ندع به حاضر شرایط

 از تژر  گژر   هژوا  دهنژد  مژی  تژرجیح  کژه  اند داشته اظهار دهندگانپاسخ %20 از بی  ،این اسا بر ،است کرده ارزیابی

 نیژز ( خورشژید  تژاب  ) ششژم  و( ابژری  شرایط) چهار  ا ؤس به ها پاسخ بررسی از نتیجه همین. باشد حاضر توضعیّ

 اظهژار  %26 ،ششژم  ا ؤسژ  در و انژد  داده تژرجیح  را ابژر  بژدون  شرایط افراد %74 صمشخّطور به و شود می استنباط

 ،بژاد  وزش و رطوبژت  پارامترهژای  مژورد  در هالبتّژ  ؛یابد افزای  خورشید تابشی شرایط دهند می ترجیح که اند   داشته

 خژود  بژه  را هژا  پاسژخ  در سژهم  بژابترین  جژو،  رطوبژت  مقدار و باد وزش سرعت در تغییر عد  و فعلی شرایط حدظ

 در اسژت  داده قژرار  نظژر  مدّ را ییوهواآب پارامترهای با مرتبط زیباشناختی های جنبه ،7 ا ؤس. است داده اختصاص

 %70 درمجمژوع  اسژت،  آزمژوده  برداری  عکس و مناظر دیدن برای را محیط روشنایی قابلیّت که پرس  این به پاسخ

 .  اند کرده ارزیابی خوب و مناس، نظر این از را شرایط دهندگانپاسخ

 شژده  متمرکژز  آبژی  تدریحژات  روی 6 ا ؤس ،مطالعه مورد ةمنطق در( تابب ةمحدود) آب منابع وجود به هتوجّ با 

 مژورد  ،2 ا ؤسژ  در کژه  تدریحژات  ایژن  نژوع  انتخاب در اامّ ؛اند داده نشان عالقه تدریحات این انجا  به %80 که است

 چژون  تدریحژاتی  و اسژت  بژوده  (%70) آب بژا  جزئژی  تمژا   ةگزینژ  بژه  مربژوط  پاسخ بیشترین گرفته، قرار پرس 

 در و بژاد  وزش همژراه بژه  درجه 2/96 دمای میانگین همچون عواملی که اند نگرفته قرار هتوجّ مورد شنا و سواری قایق

 بژاب  تدریحژات  از استقبا  عد  این دبی  ترین مهم از ،ایمنی حدظ برای بز  تدابیر و استاندارد امکانات نبود آن کنار

 شژده  یدهپرسژ  گردشژگری  هژای  تالیّژ فعّ تکیدیّ در ییوهواآب یعنصر مثابةبه بارش نق  90 ا ؤس در. است بوده

 انژد  کژرده  فیمعرّ خود گردشگری تالیّفعّ ةمحدودکنند عام  را بارش وجود یکلّ به دهندگانپاسخ از %93 تنها. است

 مربژوط  سژهم  بیشترین ،نایم این در که اندکرده اعال  خود ةعالق مورد را بارش از یخاصّ نوع وجود %77 ،درمقاب  و

 هژای تژن   شرایط با مواجهه در گردشگران تطبیقی رفتارشناسی ،99 ا ؤس در. است بوده سبک و نر  های بارش به

 عنژوان بژه  را محژ   تغییژر  و جژایی هجابژ  دهندگانپاسخ %24 ،زمینه این در که است شده ارزیابی گرمایی و سرمایی

 ،ییوهژوا  آب نامناسژ،  شژرایط  با رویارویی هنگا  در اند داده ترجیح %92 .اند کرده انتخاب تن  شرایط تعدی  ح ّ راه

 کژه  گونژه  آن. انژد  دانسژته  رفژاهی  وسژای   و امکانژات  از اسژتداده  در را ح راه %96 و دهند تغییر را خود تالیّفعّ نوع

 داده اختصژاص  خژود  بژه  را امتیاز بیشترین روش، ترین ساده حا  عین در و ترین سریع ترین، هزینهکم است صمشخّ
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 (1911کلو )رازجویان،  به لباس مختلف هایپوشش نارسایی ارزش. 2جدول 

 کلو به نارسایی ارزش مجموعة پوشاک

 0 برهنه

 9/0 شلوار کوتاه

 32/0 نخی هایجوراب با همراه کوتاهآستین ایپنبه نازک زیر لبا 

 2/0 بازکوتاه یقههای نخی و پیراهن آستینکوتاه همراه با جورابای آستینلبا  زیر نازک پنبه

 9 بلند و کتسبک، جلیقه، پیراهن آستینشلوار 

 2/9 ایبلند و کت + پالتوی پنبهشلوار سبک، جلیقه، پیراهن آستین

 کیولوژیزیف معادل یدما و شدهینیب شیپ ینظرسنج توسّطم یها شاخص براساس یحرارت احساس مختلف درجات. 9 جدول

 (1331 س،یماتزاراک)

 PET PMV احساس حرارتی

 < -2/3 4> سردخیلی

 -2/9     -2/3 4-6 سرد

 -2/9     -2/9 6-93 خنک

93-96 خنککمی  2/9-     2/0- 

96-93 آسای  حرارتی  2/0-     2/0 

 2/0      2/9 93-92 گر کمی

 2/9      2/9 92-32 گر 

 2/9      2/3 32-49 گر خیلی

 >2/3 49< داغ

 پوشژ   دهنژدگان  پاسژخ  %3/46 است شده ارزیابی سطح 2 در شوندگانمصاحبه پوش  نوع ،باب موارد بر افزون 

 اسژت  ذکژر  بژه  بز  هالبتّژ  ؛بوده سنگینخیلی %99 و سنگین %4/90 ؛سنگین کمابی  %99 ؛سبک %6/98 ؛توسّطم

 هژا  خژانم  خژاصّ  پوش  شرایط به که اند بوده زن ،است بوده سنگینخیلی و سنگین ها آن لبا  نوع که افرادی تما 

 حرارتژی  نارسژایی  مختلژ   هژای ارزش براسژا   سازیمعاد  از پس پوش  به مربوط العاتاطّ. گردد برمی ایران در

 .(9)جدو   شدند استداده ها شاخص ةمحاسب در لبا 

 بحث
صژورت خژاص بژرای مطالعژات     بژه  شده و دمای معاد  فیزیولوژیکبینی نظرسنجی پی  توسّطم هایاگرچه شاخص

 یخژوب بژه  هژا  شژاخص  نیا براسا  یحرارت احسا  مختل  درجات اامّ ،است نشده نیتدو یستیتور یوهواشناسآب

ضژمن اینکژه    ؛نظر پژوهشگران بوده است طور گسترده در مناطق مختل  جغرافیایی مدّبه و (3 جدو ) شده کیتدک

(. 9007 همکژاران،  )ماتزاراکیس و ده استکرکردن فرایند محاسبات، این روند را تسریع با ساده منیر افزارنر کاربرد 

 هژای تجربژی و  نژدرت بژا پاسژخ   بژه  افژزار بژوده و  مبتنی بر خروجژی نژر    یادشدههای استداده از شاخص بدون شک

ای نامژه هژای پرسژ   هژا بژا پاسژخ   اعتبارسژنجی عملکژرد شژاخص   ، حاضر پژوه د. در شوآزمایشگاهی مقایسه می

 و شژده بینژی  پژی   نظرسژنجی  توسّطم بیوکلیمایی های شد شاخصص مشخّاین، که براسا   گردشگران انجا  شد

 %22طوری کژه بژرای   به اند داده نشان مورد مطالعه ةدر محدود را بیشتری گرمای  شرایط فیزیولوژیک معاد  دمای

 بیژانگر  غالبژاا  واقعی های داده که حالی در دهشبرآورد  گر خیلی و گر کمی حرارتی شده احسا های ثبتتاز موقعیّ

 نامژه اظهژار  بت پرسژ  ؤادر پاسخ به سژ  افراد %80 حدود که ای گونهبه. است بوده سرمایشی حرارتی احسا  وجود

 .  اند داشته گر  و گر کمی حرارتی احسا  %4/9 تنها و دارند سرد و خنک حرارتی احسا  که اند داشته
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 حرارتژی  احسژا   سژهم  و دهد نمی نشان را تداوتی چندان شرایط نیز دمای معاد  فیزیولوژیک شاخص مورد در 

 و گژر   گژر ، کمژی  حرارتی احسا  شدههای ثبتتاز موقعیّ% 96/89 برای مجمژوع در و بوده% 4/9 تنها سرد و خنک

 بیوکلیمژایی  هژای  شاخص ةمحاسب از حاص  نتایج همخوانی عد  موضوع این. (9)شک   برآورد شده است گر خیلی

شژاخص اقلژیم گردشژگری و    ) شژده احژی طرّ های شاخص از بسیاری در. دهد می نشان را نامههای پرس خروجی با

 هژای  تالیّژ فعّ بژرای  مندژی  امتیژازی  و محدودکننژده  عامژ   مثابژة به بارش نوع هر( شاخص اقلیمی برای گردشگری

 نشژان  پژژوه   ایژن  در شژده ثبژت  نظرخواهی نتایج اامّ ؛(9006، همکاران   وا)دفریت است شده فیمعرّ گردشگری

 کژه  مطالعژه  مژورد  ةمنطقژ  در تنهژا نه بارش به ویژه نگاه این .کنندمی استقبا  ینبارا روزهای از گردشگرانکه  دادند

 طلژ،  و دارد ایژران  ییوهژوا آب خشژک  ماهیژت  در ریشژه  و باشد داشته وجود کشور ةگستر همة در رسدمی نظر به

 بژرای  را آن تنهژا نژه لذا  ؛(9324 ،موسوی بجنوردی)است  شدهنهادینه زمینایران مرد  باورهای و اعتقادات در بارش

   .دنکن می یتلقّ بخ تمسرّ را بارش نوع هر که اکثراابل ؛دانند نمیمحدودکننده  خود تدریحی های تالیّفعّ

هژای بیوکلیمژایی توصژیه شژده     وهوایی در شژاخص عناصر آب ترکیبی از ةها استداداگرچه در بسیاری از پژوه 

 و هتوجّژ  قابژ   همبسژتگی  دادنژد؛  نشژان حاضژر   آمژاری پژژوه    هایبررسی (. نتایج9093 ،9)کاتارزینا لیندنر است

 ضژری، . نژدارد  وجژود  هژا  شژاخص  توسّژط  برآوردشده مقادیر و نامهپرس  از حاص  واقعی های داده بین داری معنی

 شژاخص  بژرای  و PMV ،(976/0- R =) شژاخص  برای اینامهپرس  اظهارات و هاشاخص خروجی بین همبستگی

PET ،(976/0- R =) بژوده  دارمعنژی  غیر آماری نظر از شاخص دو هر برای هاهمبستگی این اینکه ضمن است بوده 

 بیژانگر  بیشژتر  واقعژی  هایداده که حالی در ؛اندداده نشان را بیشتری گرمای  شرایط بیوکلیمایی هایشاخص .است

 .است بوده سرمایشی حرارتی احسا  وجود

( بژاد  و ابرنژاکی  رطوبژت،  دمژا، ) ییوهژوا آب هژای فراسژنج  بژه  مربژوط  های داده بین ةرابط ةمطالع، از طر  دیگر

 ابرنژاکی  پژارامتر  مژورد  در کژه  ایگونژه بژه  داد، نشان را هیتوجّ قاب  نتایج افراد، حرارتی احسا  و مستق  صورت به

(66/0 = R، 02/0 =(P-Value رطوبت برای و (69/0 =R  ،09/0 = P-Value) در هتوجّژ  قابژ   نکتژة . است شده ثبت 

 رطوبژت  و ابرنژاکی  عامژ   بژا  مقایسژه  در کژه  است بوده (R ،02/0= P-Value=986/0) دما رنگکم نق  ،زمینه این

هژای جهژانی   بنژدی شژاخص  حالی اسژت کژه در فراینژد رتبژه     این در و شود می محسوب ضعیدی همبستگی ،نسبی

در ایژن   ،دیگژر  عبژارت به ؛(9009 بوی ،مک )اسکات و امتیاز به دما اختصاص داده شده است بیشترین وزن و ،دمتعدّ

 رسژد  مژی  نظرهب و است داشته افراد حرارتی احسا  نوع در بارزی نق  ،محیط بصری ص شد شرایطپژوه  مشخّ

 محسژوب  بارنژدگی  نتژایج  و شژرایط  از خژود  )که باب رطوبت همراهبه ابری آسمان ضرای،، این بودنمندی به هتوجّ با

 نیژز  باد نق . است بوده ثیرگذارأت داری معنی صورتبه ها نامه پرس  در اظهارشده حرارتی احسا  نوع در شود(،می

 آسژمان  ابرنژاکی  شرایط افزای  با ،عبارتیبه ؛(R ،02/0 = P-Value = 334/0) است بوده دار معنی اامّ ضعی ، اگرچه

 افژزای   شوندگانمصاحبه در سرمایی هایتن  بر مبتنی حرارتی احسا  ،باد سرعت افزای  ههمرابه جو رطوبت و

 اثژر  و باشژد  کننژده تعیژین  زمینژه  ایژن  در اسژت  نتوانسته تنهاییبه دما تغییرات که است حالی در این و است یافته

 همکژاران  و 3شژد مشژابه پژژوه  چانژگ     تالش ادامه در. باشد تر پررنگ تواند می 9باد سوز چون ترکیبی های پدیده

بژرآورد   منظژور بژه روابژط ریاضژی    ةکنگ، به ارائژ ای ساکنان شهر هنگنامهالعات پرس استداده از اطّ( که با 9093)

 احسژا   شژرایط  بژرآورد  در چندگانژه  رگرسژیون  قابلیّژت  از در این پژوه  نیژز  شرایط آسای  حرارتی پرداختند،

                                                                                                                                                                          
1- Katarzyna Lindner 

2- Wind Chill 

3- Chang  
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 ةصژورت یژک رابطژ   گردشگری تابب گنژدمان بژه   ةدر منطق لذا نتایج حاص  از پژوه  حاضر د،شو استداده حرارتی

 پارامترهژای  و وابسژته  رمتغیّژ  عنژوان بژه  حرارتژی  . احسژا  بررسی شرایط آسای  حرارتی عرضژه شژد  برای ریاضی 

   .شدند لحاظ معادله این در مستق  رهایمتغیّ مثابةبه ییوهوا آب

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

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

 گیرینتیجه
 وهژوا  آب به درواقع پیچیدگی این از هیتوجّ قاب  بخ  که دارند باهم ای پیچیده و محکم رابطة گردشگری و وهواآب

 پارامترهژای  بژین  روابژط  پیچیژدگی  تژا  انژد کوشژیده  همژواره  پژوهشژگران  شژود،  می مربوط آن ناپایدار رهایمتغیّ و

 تژا  نژد کن ارائژه  و سژازی  سژاده  مختلژ   هژای  شژاخص  و ها مد  قال، در را گردشگران حرارتی احسا  و وهوایی آب

 هژا  شژاخص  و هژا  مد  این از هیتوجّ قاب  بخ . گیرد قرار عرصه این ریزان برنامه اختیار در کاربردی ابزاری عنوان به

 کشژورها  دیگژر  در گسژترده  بسژیار  کژاربردی  آنکه حا  ؛است شده ارائه و تنظیم معدود کشورهایی آماری ةجامع در

 و اسژت  گرفتژه  انجا ( دمجدّ تنظیم) کالیبراسیون و اعتبارسنجی ندرتبه هاآن کاربرد در و است داشته ایران ازجمله

 و کژم  و یجژوّ  پارامترهژای  های میانگین و وهواییآب های سیستم های ویژگی صمشخّ طوربه که است حالی در این

 متدژاوت  مختلژ   جوامژع  و کشژورها  در( سرمایی و گرمایی) تن  های آستانه و بدنی فیزیولوژی زندگی، سبک کی 

 احسژا   محژوری   موضژوعات  ارزیژابی  کژه بژرای   اسژت  نامهپرس  بر مبتنی میدانی ایمطالعه حاضر پژوه . است

 هژا  بررسژی  ایژن  موازاتبه و گردشگران فردی های ویژگی و تطبیقی رفتارهای زیباشناختی، حرارتی، ترجیح حرارتی،

 دمژای  و شژده بینژی  پژی   نظرسژنجی  توسّژط )م حرارتی احسا  برآورد در متداو  های شاخص از مورد دو عملکرد

 .دش اعتبارسنجی فیزیولوژیک( معاد 

 و نامژه پرسژ   از حاصژ   واقعژی  هژای  داده بژین  داری معنی و هتوجّ قاب  همبستگی پژوه ، این نتایج براسا  

 انژد  داده نشژان  را بیشژتری  گرمای  شرایط بیوکلیمایی های شاخص. ندارد وجود ها شاخص توسّط برآوردشده مقادیر

 ةرابطژ  بررسژی  ،دیگژر  طر  از ؛است بوده سرمایشی حرارتی احسا  وجود بیانگر بیشتر واقعی های داده که حالی در

 حرارتژی  احسژا   و مسژتق   صژورت بژه ( بژاد  و ابرناکی رطوبت، دما،) ییوهواآب پارامترهای به مربوط های داده بین

 بژاد،  سژرعت  افژزای   همژراه به باب رطوبت و ابری شرایط وجود که ای گونهبه. داد نشان را تری قبو  قاب  نتایج افراد،

 اسژت  نتوانسته تنهاییبه دما تغییرات که است حالی در این. است شده افراد در سرمای  احسا  برانگیختن موج،

 از بژی   مطالعژه،  مورد ةمحدود در( ماهفروردین) سا  از بازه این در رسد می نظر به .باشد کنندهتعیین زمینه این در

 کژه  اسژت  بژاد  و ابرنژاکی  رطوبژت،  پارامترهژای  در تغییر باشد، افراد حرارتی احسا  ةکنندکنتر  دما تغییرات آنکه

 بژاد  وزش ،(آسژای   ةمحژدود  از فراتر) باب کمابی  دمایی شرایط وجود با موارد از بسیاری در و هستند کنندهتعیین

 در مختلژ   بیوکلیمژایی  های شاخص از استداده. است دهکر القا افراد به را سرمای  احسا  ابری، آسمان ةمشاهد و

 از دور نتژایجی  اسژت  ممکژن  کژه  است شده متداو  فیزیولوژیکی و محیطی های تداوت از فارغ بسیاری هایپژوه 

 اعتبارسژنجی  و ارزیژابی  مژورد  جغرافیایی مختل  مناطق در هاشاخص این کاربرد است بز  لذا ؛دهد ئهاار را تواقعیّ

 .گیرد قرار
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 پژوهش در استفاده مورد ةنام پرسش ةنمون .1 وستیپ
 اقلیمیزیست یها شاخصیی در گردشگری و اعتبارسنجی وهواآب های فراسنجبررسی نقش  برایشده احیطرّ ةنام ای از پرسش نمونه*

 وهوایی چیست؟در این مکان احسا  شما از شرایط آب در حا  حاضر -9  

 □ گر خیلی              □ گر                □ گر اندکی           □ مناس،          □ خنکاندکی            □ خنک          □ سرد

 یی در این مکان در حا  حاضر چگونه باشد؟وهواآبدهید که شرایط  شما ترجیح می -9

 □ شرایط فعلی بدون تغییر                                □ ترگر                                □ تر خنک

 دوست دارید که جریان باد در حا  حاضر چگونه باشد؟شما  -3

 □ شرایط فعلی بدون تغییر               □ باد نوزد اصالا              □ ترمالیم              □ شدیدتر

 اکنون آسمان:دهید که همشما ترجیح می -4

 □ ابری باشدتما                  □ ی ابری باشدتاحدّ              □ بدون ابر باشد

 دوست دارید که رطوبت در حاضر: شما -2

    □شرایط فعلی بدون تغییر باشد                                     □ بیشتر باشد                 □کمتر باشد 

 در حا  حاضر شما دوست دارید که تاب  آفتاب: -8

   □ شرایط فعلی بدون تغییر باشد       □ت بیشتری داشته باشد شدّ              □ت کمتری داشته باشد شدّ

 کنید؟اسی چگونه ارزیابی میمیزان روشنایی محیط را برای دیدن مناظر و عکّ -7

       □ عالی                 □ خوب           □ مناس،                        □ کم                         □ کم خیلی

     □خیر               □بینید؟      بلی آیا امروز را برای انجا  تدریحات آبی مناس، می -6

 دهید؟    ت تدریحی را ترجیح میالیّا  قب  کدا  فعّؤدر ارتباط با س -2

 □ فقط تما  جزئی با آب                  □ سواریقایق                       □ شنا      

 های گردشگری چیست؟تالیّاثر بارندگی در فعّ ةنظر شما دربار -90

 □ ت موافقمبلندمدّ با بارش نر  و      □ ت موافقممدّکوتاه با بارش نر  و           □ با بارش شدید موافقم     □ مخال  ریزش باران کالا

هژای زیژر را بژرای سژازگاری بژا محژیط انتخژاب        یک از راهگرما یا سرما( کدا  )مثالارو شوید وهوایی روبهاگر در محیط آزاد با یک تغییر در شرایط آب -99

 ؟کنیدمی

راه  تژر هسژته آدر مواجهژه بژا گرمژا     )مژثالا  دهم تغییر دهژم تی را که انجا  میالیّکنم فعّسعی می     □ محیطم را تغییر دهم جا شو  وهکنم جابسعی می

   □ کنم از وسایلی چون کاله، عینک، چتر و... استداده کنمسعی می     □ مناس، با شرایط محیط تغییر دهم کنم لباسم راسعی می       □( برو 

 )جلوی آن تیک بزنید( دا  موارد است:شام  ک پوش  شما در حا  حاضر -99

 مرد

   □ کد  معمولی    □ کد  صند     □ کاله     □ پالتو     □ کت یا کاپشن     □ شلوارک      □ شلوار     □ ژاکت    □ پیراهن  □ تیشرت

 زن

         □ کد  معمولی      □ کد  صند     □کاله    □ چادر     □ مقنعه -روسری    □ پالتو     □ شلوار    □مانتو      □ پیراهن      □بلوز 

   :های فردیویژگی

 وزن                            قد                                   سن                           جنس                       

 نامهالعات اخذشده از دیتا الگر در زمان تکمیل پرسشاطّ

 پوش  ابر         باد                                          رطوبت                              دما                      

 منابع
 و یکشژاورز  یمهندس نظا  سازمان . اوّ چاپ .(یزیرطرح و یابیمکان) یجنگل یهاهجگاتدرّ و ها پارک .(9364) قاسم کار، برزه

 .تهران کشور، یعیطب منابع

 .تهران ،حمسلّ یروهاین ییایجغراف سازمان ران،یا یهاتابب .(9367) بهروز راد، یبهروز

 معژاد   یدمژا  یهژا شژاخص  از اسژتداده  بژا  زیژ تبر در گژردش  یبژرا  مناسژ،  یزمژان  میتقو نییتع .(9368) حسن ،یذوالدقار

-992 ،(9642) 40 ،ییایژ جغراف یهاپژوه  ةمجلّ .(PMV) شدهینیب یپ ینظرسنج توسّطم و PET  کیولوژیزیف

949. 

 .سمت :تهران ،اضافات و نظر دیتجد با: 9 راستیو .چهار  چاپ .سمیتور یشناسوهواآب .(9362) حسن ،یذوالدقار
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 .یبهشت دیشه دانشگاه :تهران .میاقل با همساز یمعمار ةلیوسبه  یآسا( 9387) محمود ان،یرازجو

 92 ،فیاییاجغر تتحقیقافصژژژژلنامة  ن،صدهاا نستاا یشگردگر قلیما شاخص مکانی و مانیز یعزتو( 9323) ریژژژژام ر،گندمکا

(994)، 903-994. 

 ژیفیزیولو د معا یماد یشگردگر قلیما شاخص تحلی  .(9362) وبیژ ا ،یجشژن  یمژ یکر ؛یکبژر  زاده،یشجاع د؛یسع ،یگواه

(PET) 949-997 ،(92) 4 ،یگردشگر یفضا ةفصلنام ،(9260-9090) مانیز ةزبا اهواز، شهر در. 

 بژزر   المعژار   ةدائژر  مرکژز  :تهژران  . دوّ چاپ .(باران آب) 9 رانیا مرد  فرهنگ ةدانشنام .(9324) کاظم ،یردوبجن یموسو
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