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Abstract
In many countries, climate is a valuable asset for the tourist, since the climate of the destination is one
of the information tourists need, and tourists plan their itinerary according to the destination's desired
climate. Climate is a major factor in the development of the tourism industry, and, considering the
importance of the influence of climate factors on tourism planning, determining the indicators of
tourism comfort, tourism climate and physiologically equivalent temperature is very important. In the
present study, the Kerman province has been zoned monthly using tourism climate indices and
physiological equivalent temperature. For this purpose, the indicators were calculated for 12 synoptic
stations within the Kerman province during the statistical period of 2003 to 2013. The calculated
station results were generalized to the study area in the GIS environment using Inverse Distance
Interpolation method. The results of the Tourism Climate Index (TCI) showed that the best months to
travel to Kerman province were April, October, December and March and also the best seasons for
tourist attraction were early spring, autumn, and late winter. Also, according to the results of the
Physiological Equivalent Temperature Index (PET), the best conditions for traveling to Kerman
province were during April, October, November, and March, and the best seasons for tourist
attractions were early spring and autumn. Based on the results of the studied indices, it can be
concluded that considering the conditions of the province and the climatic parameters used in each
index, the results of Physiological Equivalent Temperature Index were more consistent with the
conditions of Kerman province.
Key words: Tourism, Tourism Climate Index, Physiological Equivalent Temperature Index,
Kerman.
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بهکارگیری شاخصهای اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان کرمان
فريده بامرینژاد،کارشناسی ارشد ،گروه آموزشی مديريت مناطق بیابانی ،مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
امیر رضا کشتکار * ،دانشیار ،گروه آموزشی مديريت مناطق بیابانی ،مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان ،دانشگاه تهران
مجید کريم پورريحان ،دانشیار ،گروه پژوهشی علوم زمین ،مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
علی افضلی ،کارشناس ارشد ،گروه آموزشی مديريت مناطق بیابانی ،مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکیده
در بسياري از کشورها ،اقليم ،سرمايهاي ارزشمند براي گردشگر به شمار ميآيد؛ زيرا يکي از اطالعات الزم براي گردشگران
هنگام سفر ،شرايط جوّي و اقليمي مقصد است و برنامة سفر خود را با توجه به شرايط اقليمي مقصد مدنظر تعيين ميکنند.
اقليم ،عامل مهمي در توسعة گردشگري است و با توجه به اهميت تأثير عوامل اقليمي بر برنامهريزي گردشگري ،تعيين
شاخصهاي آسايش گردشگري ،اقليم گردشگري و دماي معادل فيزيولوژيک اهميت زيادي دارد .در پژوهش حاضر سطح
استان کرمان با استفاده از شاخصهاي اقليم گردشگري و دماي معادل فيزيولوژيک در مقياس ماهيانه پهنهبندي شد .بدين
منظور شاخصهاي مدنظر براي  81ايستگاه همديدي در داخل استان با طول دورة آماري  1330تا  1380محاسبه شد .تعميم
نتايج ايستگاهي محاسبهشده به سطح مطالعهشده در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي با استفاده از روش درونيابي وزني
معکوس فاصله صورت گرفت .نتايج بهدستآمده از محاسبة شاخص اقليم گردشگري نشان داد بهترين ماهها براي سفرکردن
به استان کرمان ،ماههاي آوريل (فروردين) ،اکتبر (مهر) ،دسامبر (آذر) و مارس (اسفند) ،و بهترين فصول براي جذب
گردشگر ،اوايل بهار ،پاييز و اواخر زمستان بوده است .نتايج بهدستآمده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيک حاکي است
بهترين شرايط آسايش در طول سال براي سفرکردن به استان کرمان طي ماههاي آوريل ،اکتبر ،نوامبر و مارس ،و بهترين
فصول براي جذب گردشگر ،اوايل بهار و پاييز بوده است .براساس نتايج حاصل از شاخصهاي مطالعهشده با توجه به
شرايط حاکم بر استان و بررسي عوامل اقليمي به کار گرفته شده در هر شاخص ،نتايج شاخص دماي معادل فيزيولوژيک با
شرايط استان کرمان انطباق بيشتري داشته است.
واژههای کلیدی :گردشگري ،شاخص اقليم گردشگري ،شاخص دماي معادل فيزيولوژيک ،کرمان.
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مقدمه

همچنين تعيين آثار تجمعي دما و رطوبت محيطي و

در دنياي امروز گردشگري به دليل درآمدزايي

نشاندادن مقدار و سطح استرس گرمايي انجام شده

مطلوب ،عاملي مؤثر در اقتصاد جهاني محسوب

است .اين شاخصها در مقياسهاي مختلف جهاني

ميشود .اين امر بسياري از کشورهاي جهان را بر آن

تا محلي استفاده شده است .بهتازگي درزمينة ارزيابي

داشته است تا سرمايهگذاري زيادي به آن تخصيص

زيستاقليمي ،مدلهاي پيچيدهتري به کار ميروند که

دهند (فرجيراد و آقاجاني4 :8011 ،؛ موسوي و

نسبت به مدلهاي تجربي پيشرفتهتر هستند .اين

همکاران .)1 :8037 ،اقليم ،بخش مهمي از مفهوم

مدلها قدرت و توانايي زيادي در تجزيه و تحليل

محيط را تشکيل ميدهد که گردشگري در قالب آن

زيستاقليمي دارند؛ اما اين شاخصها بهطور کامل

شکل ميگيرد .شناخت دقيق ويژگيهاي اقليمي ،زمينة

تمام نياز گردشگران را در ارزيابي آسايش حرارتي در

نيرومندي براي برنامهريزي گردشگري فراهم ميسازد.

نظر نميگيرند .به همين منظور از شاخصهاي آسايش

درواقع يک اقليم مناسب پاسخهاي مثبت گردشگران

حرارتي با انجام پارهاي تغييرات براي ارزيابي شرايط

را در پي دارد و گردشگران نيز برنامة سفر خود را با

اقليم گردشگري مقاصد و مناطق مختلف گردشگري

توجه به شرايط اقليمي و جوّي مقصد مدنظر

بهره برده ميشود و گردشگران از نوع شرايط اقليمي

طرحريزي ميکنند (.)Cheng & Zhong‚ 2019: 4

مقصد آگاه ميشوند؛ همچنين ظرفيتهاي اقليم

اقليم ،عاملي جغرافيايي است که فضاي جغرافيايي و

گردشگري مناطق مختلف مشخص ميشود (فرجزاده

شرايط محيطي مناسبي را براي اقامت گردشگران در

و احمدآبادي.)4 :8011 ،

مقصد گردشگري ايجاد ميکند (آروين و شجاعيزاده،
.)1 :8030

پیشینة پژوهش

آبوهوا فقط يکي از متغيرهايي است که در جذب

در همين زمينه و با توجه به اهميت شرايط اقليمي

گردشگر مؤثر است؛ اما بيشتر گردشگران شرايط

در چگونگي روند انتخاب مقصد گردشگران،

آبوهوايي را براي مسافرت خود مدنظر قرار

پژوهشگران ايراني و ساير کشورها مطالعات گوناگوني

ميدهند؛ حتي افرادي هم که بهمنظور استفاده از

دربارة ارتباط اقليم و گردشگري انجام دادهاند.

آبوهواي مناسب سفر نميکنند ،مانند گردشگران

فرجزاده و همکاران ( )8035کاربرد شاخص اقليم

فرهنگي ،سعي ميکنند زمانهايي را براي سفر خود

حرارتي جهاني را در ايران از منظر گردشگري بررسي

برگزينند که مکان مدنظرشان بهترين شرايط

کردند .در اين پژوهش از دادههاي ميانگين روزانة دما،

آبوهوايي را داشته باشد؛ بنابراين آگاهي از وضعيت

رطوبت نسبي ،سرعت باد و پوشش ابر  47ايستگاه

آبوهواي مناطق مختلف در برنامهريزي گردشگري

همديدي از ابتداي تأسيس تا سال  1383استفاده و

نقش مؤثري دارد (گندمکار.)1 :8038 ،

براساس آستانههاي دمايي شاخص ( ،8)UTCIاطلس

تاکنون تالشهاي زيادي براي ابداع شاخصهاي
تجربي بهمنظور ارزيابي آسايش گرمايي انسان و

Universal Thermal Climate Index
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فريده بامرینژاد وهمکاران

زيستاقليمي ايران بهصورت فصلي و ساليانه تهيه

خوب ،در طول ماه مه ،ژوئيه ،آگوست و اکتبر خيلي

شد .نتايج اين مطالعه نشان داد توزيع ساليانه در ايران

خوب و در طول ماههاي ژوئن و سپتامبر عالي بوده

با افزايش ارتفاع کاهش و روزهاي بدون استرس

است.

حرارتي از نواحي پست به نواحي مرتفع افزايش

سبين و همکاران )1383( 0منابع اقليمي آينده را

مييابد .اين امر تأثير توپوگرافي را بر آسايش اقليمي

براي گردشگري اروپا براساس شاخص اقليم

در ايران نشان ميدهد و در فصل بهار در بيشتر مناطق

گردشگري روزانه بررسي کردند .در اين پژوهش براي

ايران شرايط مطلوب آسايش حاکم است.

مقايسة مناطق مختلف گردشگري اروپا و محاسبة

عبداللهي ( )8031تحليل فضايي و سنجش زماني

شاخص اقليم گردشگري از آمار روزانة ايستگاهها

شاخص آسايش اقليم گردشگري استان آذربايجان

استفاده شد .نتايج بيانکنندة اين مطلب بود که شمال و

شرقي را بررسي کرد .در اين پژوهش ،نخست آمار

جنوب اروپا در تمامي فصلها براي ورود گردشگر

هفت پارامتر اقليمي از ده ايستگاه سينوپتيک استان

مطلوب است و در جنوب فقط در فصل تابستان

دريافت و تجزيه و تحليل دادهها برمبناي مدل اقليم

مطلوبيت بهصورت جزئي بوده است.

گردشگري انجام شد .نتايج اين پژوهش حاکي از اين

در پژوهشي آمالنگ

4

( )1384ارزيابي تأثير

بود که ماههاي مي ،ژوئن ،ژوئيه و آگوست از بهترين

تغييرات آبوهوايي را بر صنعت گردشگري در

شرايط اقليم آسايش گردشگري برخوردارند و ماههاي

استراليا با استفاده از شاخص اقليم گردشگري بررسي

ژانويه ،فوريه و دسامبر ،نامناسبترين ماهها ازلحاظ

کرده است .نتايج اين پژوهش نشان داد از شمال به

اقليم آسايش گردشگري هستند.

جنوب استراليا از نظر دما و شرايط اقليم گردشگري،

دي فريتاس )1338( 8نظريهها ،مفاهيم و روشها

تغييرات محسوسي وجود دارد؛ بهطوري که در مناطق

را در پژوهشهاي اقليمي گردشگري بررسي کرد .در

جنوبي ،بيشترين مطلوبيت و در مناطق شمالي،

اين پژوهش ،چهارچوبهاي نظري براي شناسايي

کمترين مطلوبيت را دارد.

مفاهيم اقليم گردشگري بيان شد و نتايج اين بررسي

در مطالعهاي آلمازرويي )1385( 5اقليم کشور

نشان داد شاخص اقليم گردشگري بيشترين تقاضا را

عربستان را با استفاده از مؤلفههاي اصلي دو متغير دما

براي محاسبة اقليم گردشگري داشته است.

و بارش پهنهبندي کرد .در اين مطالعه  17ايستگاه در

اميراناشويلي و همکاران )1331( 1شاخص اقليم

کل کشور عربستان در طول دورة آماري 8315-1383

گردشگري را در تفليس گرجستان بررسي کردند .در

به مدت  11سال استفاده شده است .روش استفادهشده

اين پژوهش از شاخص اقليم گردشگري استفاده شد و

در اين پژوهش ،ترکيبي از تکنيکهاي رياضي و

نتايج بيانکنندة اين مطلب بود که در ماههاي مارس و

آماري شامل تحليل مؤلفههاي اصلي و همبستگي بوده

نوامبر ارزش اين شاخص قابل قبول ،در طول آوريل

است .همچنين مقايسهاي تفصيلي فيزيکي با
3

De Freitas
Amiranashvili et al

1
2

Sabine et al
Amelung
5
Almazroui
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اقليمشناسي بلندمدت و توپوگرافي عربستان انجام

کيفيت و کميت خدمات گردشگري ،به صنعت

شده است که درنهايت پنج گروه تشخيص داده شد.

گردشگري و درنتيجه توسعة امور اقتصادي ،اجتماعي

هر گروه اقليمي يک مشخصة خاص را با همگوني

و فرهنگي آن کمک مي کند؛ از اين رو با توجه به

قوي بين ايستگاههاي متعلق به يک گروه نشان

شرايط خاص استان ،پژوهش حاضر با بهکارگيري دو

ميدهد.

شاخص اقليم گردشگري ،ويژگي هاي اقليمي و

در پژوهش کاروالو ،)1381( 8قلمرو اروپا به
مناطقي با تغييرات اقليمي مشابه با استفاده از

پهنه بندي مناطق و معرفي شاخص مطلوبتر را در
سطح استان کرمان بررسي کرده است.

شبيه سازي بارش کلي روزانه ،دماهاي بيشينه و کمينه
براي دورههاي گذشته و آيندة بلندمدت تقسيم شد .در

روش شناسی پژوهش

اين پژوهش با استفاده از تحليل خوشهاي ،تفاوتهاي

روش پژوهش

بين اقليم شناسي روزانة آيندة بلندمدت و گذشته براي

آمار و اطالعات

اين سه متغير تعيين شد .نتايج بهدستآمده از کاربرد

در پژوهش حاضر ،آخرين آمار و اطالعات هشت

روشهاي تکمتغيره نشان داد همة مناطق بهلحاظ

پارامتر اقليمي الزم شامل ميانگين دما ،ميانگين

آماري ،توزيعهاي متفاوتي از دستکم يکي از متغيرها

رطوبت نسبي ،ميانگين حداکثر دما ،ميانگين حداقل

دارند.

رطوبت نسبي ،ميانگين بارش ،ميانگين تعداد ساعات

قدمت استان کرمان ،تنوع آب وهوايي از خشک و

آفتابي ،ميانگين سرعت باد و ميانگين ابرناکي ،مربوط

بياباني تا نيمه مرطوب سرد کوهستاني ،فرهنگ غني و

به ايستگاه هاي سينوپتيک استان کرمان از سازمان

منابع انسان ساخت آن باعث شده است استان کرمان،

هواشناسي کشور در مقياس روزانه دريافت شد .پس

يکي از مناطق ارزشمند توسعة صنعت گردشگري

از گردآوري داده هاي اقليمي ،انتخاب پاية زماني

ايران به شمار آيد .در فهرست توريست کنسولت،1

مشترک صورت گرفت؛ به اين صورت که در تجزيه

استان کرمان از حيث منابع گردشگري ،پس از

و تحليل آمارهاي منطقه اي مشکل هميشگي ،وجود

استان هاي اصفهان ،فارس و همدان قرار گرفته است.

تعداد سال هاي آماري متفاوت براي ايستگاهها بود که

در تهية شناسنامة منابع گردشگري استان نزديک به

به تأسيس آنها در سالهاي مختلف مربوط است.

 453منبع گردشگري با ارزشهاي بين المللي ،ملي،

به دليل اينکه پژوهش حاضر در حيطة گردشگري

منطقهاي و محلي شناسايي و معرفي شدهاند (مهرابي

است ،بحث توزيع مکاني ايستگاه ها نيز مطرح بوده

بشرآبادي و همکاران) 1 :8013 ،؛ بنابراين شناخت

است .با توجه به شرايط آمار و اطالعات و توزيع

ويژگيها و ظرفيت هاي اقليمي استان کرمان بهمنظور

مکاني ايستگاهها 81 ،ايستگاه سينوپتيک داخل استان

برنامه ريزي سازمان ها و نهادهاي مسئول و افزايش

شامل انار ،بافت ،بم ،کهنوج ،کرمان ،الله زار ،جيرفت،
رفسنجان ،شهداد ،شهر بابک ،سيرجان و زرند که هم

Carvalho
Tourist consult

1
2

پاية زماني مشترک و هم بيشترين پتانسيل را در
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جذب گردشگر داشته اند ،در بازة زماني 88ساله

کلموگروف  -اسميرنوف در نرمافزار  SPSSانجام

( 1330-1380ميالدي) انتخاب شدند .در مرحلة

شد.

بعدي ،آزمون همگن بودن با استفاده از آزمون

شکل  .8موقعیت جغرافیايی منطقة پژوهش در کشور

شاخص اقلیم گردشگری

8

ميانگين بارش (ميليمتر) ،مجموع ساعات آفتابي و

اقليم گردشگري ،رابطة کيفيت اقليم يک منطقه را
در ارتباط با رضايت و آسايش مسافران و گردشگران

متوسط سرعت باد (کيلومتر بر ساعت)؛ (عبداللهي،
.)81 :8031

يک منطقه بررسي ميکند .در اين بين شاخص اقليم
گردشگري ( ،) TCIعناصر اقليمي را دربرابر کيفيت

تجزيه و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری

تجربة گردشگران ارزيابي ميکند ( Scott‚ 2016:

در اين روش ،عناصر مختلف اقليمي براي يک

1

منطقه بررسي شده و برحسب مدل ،ضريبهاي

براي ارزيابي اقليم بهمنظور فعاليت هاي گردشگري

مختلفي گرفته است؛ درنهايت امتياز هر ماه يا هر

ابداع کرده است .پارامترهاي اين شاخص عبارتاند

مقطع زماني مدنظر محاسبه شده است .در جدول (،)8

از :متوسط دما (درجة سانتي گراد) ،متوسط حداکثر

زيرشاخصها و تأثيرات آنها بر گردشگري آمده است.

 .) 11اين روش را در سال  8315ميکزوکوسکي

دما (درجة سانتي گراد) ،ميانگين حداقل رطوبت
نسبي (درصد) ،ميانگين رطوبت نسبي (درصد)،
Tourism Climate Index
Mieczkowski

1
2

 / 91جغرافیا و برنامهريزی محیطی ،سال  ،97پیاپی  ،90شماره  ،9پايیز 8989

جدول  .8زيرشاخصهای شاخص اقلیم گردشگری (ذوالفقاری)6 :8980 ،
زيرشاخص

متغیرهای الزم

وزن در TCI

تأثیر بر گردشگری

به درصد

متوسط حداکثر دماي
CID

روزانه و حداقل

43

آسايش گرمايي را در زماني نشان ميدهد که گردشگران بيشترين فعاليت را دارند.

رطوبت نسبي
ميانگين دماي روزانه و

آسايش گرمايي را در طول شبانهروز نشان ميدهد که ساعات خواب را نيز شامل

رطوبت نسبي

ميشود.

P

کل بارش

اثر منفي را بازتاب ميدهد که اين عنصر بر لذت تعطيالت ميگذارد.

S

کل ساعات آفتابي

W

ميانگين سرعت باد

CIA

83
13

براي گردشگري مثبت ارزيابي شده است و از سويي به دليل خطر آفتابسوختگي و

13

ناراحتي در روزهاي داغ اثر منفي دارد.
اثر آن عنصر به دما بستگي دارد (تأثير خنککنندگي باد در اقليم گرم مثبت ارزيابي

83

شده است؛ در حالي که اثر سردکنندگي باد در اقليمهاي سرد منفي ارزيابي شده است.

نحوة محاسبة هريک از زيرشاخصهاي يادشده در

مشخص ميشود .همانطور که در جدول اشاره شده

منابع گوناگوني ازجمله ذوالفقاري ( )8035و جوان

است ،با افزايش مقادير و امتياز شاخص ،شرايط از

( )8031ارائه شده است .درنهايت پس از

نامطلوب به ايدهآل و عالي براي گردشگر تغيير ميکند

بهدستآوردن ضريب اولية هريک از شاخصها،

(عبداللهي.)7 :8031 ،

ضريبها در رابطة نهايي شاخص اقليم گردشگري

در پژوهش حاضر ،شاخص اقليم گردشگري و

قرار گرفت و ضريب و شاخص نهايي براي محدودة

شاخصهاي فرعي مرتبط با آن با استفاده از نرمافزار

مطالعاتي محاسبه شد.

اروجي و عليزاده ( )8033محاسبه شدهاند.

(TCI=2[(4*CID)+CIA+(2*P)+(2*S)+W]=? )8

در مقياس ارائهشدة ميکزوکوسکي ،8اعداد به 83

جدول  .8مقادير عددی شاخص اقلیم گردشگری و
طبقهبندی آن (ذوالفقاری)87 :8980 ،
ارزش توصیفی TCI

امتیاز TCI

ايدهآل

 33تا 833

عالي

 13تا 13

بسيار خوب

 73تا 73

خوب

 13تا 13

پذيرفته

 53تا 53

مقداري کيفيت اقليم گردشگري منطقه را نشان

مرز

 43تا 43

تا حدودي مطلوب

 03تا 03

ميدهد .ارزش نهايي بهدستآمده با جدول تطبيق داده

نامطلوب

 13تا 13

و درنهايت کيفيت اقليم گردشگري يک منطقه

بينهايت نامطلوب

 83تا 83

غيرممکن

 3تا -03

طبقه از  -03تا  833درجهبندي شدهاند .در جدول (،)1
طبقات تعيين و احساس وابسته به هرکدام از آنها
نشان داده شده است (ذوالفقاري.)83 :8035 ،
پس از محاسبة فرمول نهايي ،ارزش و مقداري بين
 3تا  833براي شاخص به دست آمده است که هر

Mieczkowski

1
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برپاية شباهتها مانند وزني معکوس فاصله 0يا درجة

8

شاخص دماي معادل فيزيولوژيک ،جامعترين و

هموارسازي مانند توابع پاية شعاعي 4صورت ميگيرد؛

پرکاربردترين شاخصها براي ارزيابي شرايط

روش دوم درونيابي ،تکنيک زمينآمار 5است که

زيستهواشناختي و شناسايي منابع اقليم گردشگري

براساس ويژگيهاي آماري نقاط نمونهگيريشده انجام

محسوب ميشود .دماي معادل فيزيولوژيک ،دمايي

ميشود و کريجينگ و کوکريجينگ 1ازجملة اين

است که در آن بيالن انرژي انسان براي شرايط فضاي

روشهاست (ارشاد حسيني .)10 :8035 ،در پژوهش

سرپوشيده معادل دماي پوست و ميزان تعريق تحت

حاضر ،با توجه به مستندات علمي موجود و سوابق

شرايط واقعي فضاهاي آزاد بررسي ميشود (بختياري،

(ارشاد حسيني18 :8035 ،؛ کريمي و همکاران:8037 ،

 .)1 :8035مزيت اصلي اين شاخص ،ارائه برحسب

 ،)3پهنهبندي شاخصهاي اقليمي با استفاده از روش

واحد سانتيگراد است که نتايج بهدستآمده را براي

وزني معکوس فاصله و در محيط نرمافزاري ArcGIS

گردشگران و برنامهريزان بخش گردشگري ناآشنا با

 10.3.1انجام شده است.

اصطالحات زيستهواشناسي قابل درک ميکند؛

جدول  .9مقادير آستانة شاخص  PETدر درجات

عالوه بر اين قابليت ارزيابي در مقياس روزانه و حتي

مختلف حساسیت انسان (ذوالفقاری)88 :8980 ،

ساعتي را براي پژوهشگران به وجود ميآورد (نديم و
همکاران.)0 :8035 ،
جزئيات مربوط به اين شاخص در منابع گوناگون
آورده شده است (بختياري1 :8035 ،؛ ذوالفقاري،
 .)4 :8035در جدول ( ،)0آستانههاي عددي طبقهبندي
اين شاخص همراه با وضعيت توصيفي شرايط
فيزيولوژيکي و حساسيت گرمايي آورده شده است.
محاسبات مربوط به اين شاخص در محيط نرمافزار
ريمن انجام شد.

درجة تنش

حساسیت

مقادير شاخص

فیزيولوژيک

حرارتی

PET

بسيار سرد

-

سرد

4

خنک

1

4

تنش سرمايي اندک

کمي خنک

80

5

بدون تنش سرما

آسايش

81

1

تنش گرمايي اندک

کمي گرم

10

گرم

13

بسيار گرم

05

رديف
8
1
0

7
1

پهنهبندی شاخصهای اقلیمی
تکنيکهاي درونيابي به دو شيوة کلي انجام

3

تنش سرمايي بسيار
شديد
تنش سرمايي شديد
تنش سرمايي
متوسط

تنش گرمايي
متوسط
تنش گرمايي شديد
تنش گرمايي بسيار
شديد

داغ

48

ميشود؛ در روش اول که قطعي 1ناميده ميشود،
درونيابي براساس تعيين سطح از نقاط نمونهگيري و
3

)Inverse Distance Weighted (IDW
Radial Basis Functions
5
Geostatistical
6
Kriging and Co-Kriging
4

Physiological Equivalent Temperature
Deterministic

1
2
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در سطح استان متغير است (سازمان هواشناسي کشور،

معرفی محدودة پژوهش
استان کرمان بهمثابة پهناورترين استان کشور در

.)8037

جنوب شرقي ايران واقع شده است .مساحت اين استان
حدود  818784کيلومترمربع است و بين  50درجه و

يافتههای پژوهش

 11دقيقه تا  53درجه و  13دقيقه طول شرقي و 15

نتايج شاخص اقلیم گردشگری در استان کرمان

درجه و  55دقيقه تا  01درجه عرض شمالي قرار گرفته

با توجه به رتبة بهدستآمده از هريک از

است (شکل  .)8اين استان از شمال با استانهاي

زيرشاخصهاي  TCIو محاسبة شاخص اقليم

خراسان جنوبي و يزد ،از جنوب با استان هرمزگان ،از

گردشگري براي ماههاي مختلف سال در ايستگاههاي

شرق با استان سيستان و بلوچستان و از غرب با استان

استان کرمان ،امتياز نهايي براي استان محاسبه شده

فارس همسايه است (بامرينژاد.)01 :8037 ،

است .امتياز نهايي  ،TCIطيفي از  833تا  -03را شامل

کرمان سابقة فرهنگيتاريخي غني و مناظر و

شده است .نتايج مربوط به پهنهبندي اين شاخص

چشماندازهاي طبيعي زيادي با پتانسيل جذب

براي ماههاي گوناگون در سطح استان کرمان در

گردشگران داخلي و خارجي دارد .متوسط بارش

شکل ( )1ارائه شده است.

ساليانه بين  03تا  851/3ميليمتر و متوسط
درجهحرارت ساليانه بين  87تا  11درجة سانتيگراد

ژانويه

فوريه

بهکارگیری شاخصهای اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان کرمان

مارس

می
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ژوئن
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دسامبر

شکل  .8نقشة پهنهبندی شاخص اقلیم گردشگری استان کرمان در ماههای سال طی بازة زمانی 8779-8789

نتايج حاصل از شاخص اقليم گردشگري نشان داد

براي استفادة گردشگران از اين محلها مهيا بوده است.

در سطح استان کرمان براي فصول و موقعيتهاي

در ماههاي مي و ژوئن با افزايش دما ،کاهش ميزان

مکاني گوناگون ،متفاوت بوده است.

بارشها و بهدنبال آن کاهش ميزان رطوبت و افزايش

بررسيها حاکي است براساس پارامترهاي دخيل

شدت خشکي هوا تا  43درجه ،کاهش ميزان بارشها

در شاخص استفادهشده در فصل بهار ،بهترين ماه براي

و بهدنبال آن کاهش ميزان رطوبت و افزايش شدت

جذب گردشگر ،ماه آوريل بوده است که

خشکي هوا (بارش بين  3-1ميليمتر) ،ساعات آفتابي

شهرستانهاي انار ،رفسنجان ،زرند ،شهر بابک و

بين  7/1-88و متوسط سرعت باد  1-85/1کيلومتر بر

کرمان در شرايط عالي و ايدهآل جذب گردشگر قرار

ساعت در شهرستانهاي بم ،کهنوج ،جيرفت و بخش

گرفتهاند؛ بهطوري که متوسط دما در اين ايستگاهها

بياباني شهداد ،از شرايط مناسب براي جذب گردشگر

بين  85/1-18/7درجه ،ساعات آفتابي بين ،1-83

کاسته شده و اين مناطق در محدودة ارزش توصيفي

مجموع بارش بين  4/3-84ميليمتر و متوسط سرعت

پذيرفته و ناچيز حاشيهاي قرار گرفتند .در اين ماه با

باد بين  7/3-81/0کيلومتر بر ساعت است که نسبت

بهبود بعضي از پارامترهاي اقليمي ازجمله ساعات

به فصل زمستان با افزايش نسبي دما ،افزايش ساعات

آفتابي و افزايش طول روز روبهرو بودهايم؛ اما بهدنبال

آفتابي ،کاهش بارش و کاهش سرعت باد روبهرو و

افزايش نسبي دما و کاهش ميزان رطوبت و افزايش

شرايط مطلوبتري نسبت به ساير ماهها در اين فصل

شدت خشکي ،نسبت به ماه قبل شرايط ضعيفتري
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داشته است .در منطقة اللهزار با ارتفاع  1775متر از

ساعت آفتابي  ،1شدت بارش بيشتر از فصل تابستان تا

سطح دريا با وجود گرمشدن هوا در سطح استان

 11/7ميليمتر و سرعت وزش باد تا  84کيلومتر بر

همچنان وضع ايدهآل مشاهده شده است.

ساعت در آخرين ماه اين فصل ،مناطق يادشده از

دربارة فصل تابستان مشخص شد در دو ماه

شرايط ايدهآلتري برخوردار بودهاند.

ابتدايي اين فصل در بيشتر مناطق استان با توجه به

با توجه به ماهيت کوهستاني بعضي مناطق در

افزايش متوسط دما تا  48/1درجه ،بارش بين 3-5

استان بهويژه مناطق بافت و اللهزار که در ارتفاع بيش

ميليمتر و افزايش سرعت باد تا  81/1کيلومتر بر

از  1333متري از سطح دريا قرار گرفتهاند ،اين نقاط

ساعت در مناطق با ارتفاع بين ( 433-133متر ارتفاع

مرتفع در فصل زمستان با متوسط دماي بين 8/1-83/0

از سطح دريا) بهويژه در شهرستانهاي کهنوج،

درجة سانتيگراد ،مجموع بارش  11/1-43/1ميليمتر،

جيرفت و بخش بياباني شهداد ،شرايط براي جذب

ساعات آفتابي  7/5-3/5و متوسط سرعت باد با

گردشگر نامناسب بوده است؛ اما در مناطق مرتفعي

 88/4-81کيلومتر بر ساعت ،شرايط مساعدي براي

مانند الله زار با توجه به شرايط توپوگرافي و متوسط

جذب گردشگر ندارند؛ بالعکس در اين فصل مناطقي

دماي  13درجه ،بارش بين  3/1-1/7ميليمتر ،ساعات

با ارتفاع کمتر و عمدتاً با اقليم گرمتر مانند جيرفت،

آفتابي  1و سرعت باد تا  85کيلومتر بر ساعت نسبت

کهنوج ،شهداد و بم با متوسط دماي بين 83/1 -14

به ساير مناطق استان ،اين روند با شدت کمتري رخ

درجة سانتيگراد ،مجموع بارش  0/1-13/0ميليمتر،

داده است و شرايط ايدهآل را شاهد بودهايم .در

ساعات آفتابي بين  7-1و متوسط سرعت باد 5-88/4

سپتامبر اين روند تغيير کرده و با معتدلشدن شرايط،

کيلومتر بر ساعت در محدودة شرايط آسايش ايدهآل و

شاهد ايجاد محدودة عالي و ايدهآل به نسبت بيشتري

عالي قرار گرفتهاند.

در مناطق مرتفعي مانند بافت و سيرجان با  1113و
 8703/4متر ارتفاع از سطح دريا بودهايم.

دربارة استفاده از شاخص اقليم گردشگري،
پژوهشهاي مشابه ديگري نيز انجام شده است؛

با توجه به نتايج حاصل از اين شاخص ،فصل پاييز

ازجمله خوشاخالق و همکاران ( )8031و کريمي و

بهطور کلي براي ورود گردشگر به استان مناسب است؛

همکاران ( )8037که نتايج مشابهي را درزمينة کارايي

زيرا با معتدلشدن هوا رتبة بيشتري از اين شاخص

اين شاخص گزارش کردهاند.

ميگيرد .در اين فصل شرايط مساعدتر از ارتفاعات به
سمت مناطق کمارتفاع مثل جيرفت ،کهنوج و شهداد

نتايج شاخص آسايش دمای فیزيولوژيک در استان

منتقل شده است؛ زيرا در اين مناطق متوسط دما بين

کرمان

 85-13درجه ،ساعات آفتابي بين  ،7/7-88بارش

با واردکردن متغيرهاي الزم در مدل نرمافزاري

 3-81ميليمتر و سرعت باد بين  1/1-85/4کيلومتر بر

ريمن ،شاخص دماي معادل فيزيولوژيک محاسبه و

ساعت بوده است و نسبت به مناطق مرتفعي مانند

نتايج نهايي براي ايستگاههاي مدنظر در تمامي ماههاي

اللهزار با کاهش متوسط دما تا  1/1درجة سانتيگراد،

سال در جدول ( )4آورده شده است.
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جدول  .1نتايج محاسبة امتیاز نهايی شاخص آسايش دمای فیزيولوژيک ( )PETدر سطح استان کرمان
ماه

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

می

ژوئن

ژوئیه

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

انار

0/1

7/3

80/5

13/8

11/1

01/7

01/1

05/1

03/1

11/8

88/4

5/8

بافت

-8

1/0

7/5

81/7

83/4

15/8

17/4

15/7

18/5

84/1

1/1

3/3

بم

1/8

83/1

87/4

14/8

00/8

01/3

43/7

07/3

01

11/7

80/0

1/7

جيرفت

81/1

81/7

10/0

08/1

03/0

44/0

41/0

44/5

43

08/1

13/1

80/3

رفسنجان

8/3

1/1

88/0

87/8

10/3

08/1

04/8

03/4

14/8

81/3

1/5

1/1

زرند

1/1

7

81/7

81/4

11/4

04

01/1

00

11/3

81/1

3/3

0

سيرجان

0/4

1/0

80/0

81/1

10/3

08

00/3

08/8

15/3

81/1

1

1/3

شهر بابک

- 8 /7

1/1

1/1

85/7

11/1

13/1

01/1

11/5

18/4

80/1

5/1

-3/4

شهداد

88/8

81/5

15

00/5

48/3

47/0

43/8

41/1

03/8

13/1

81/5

88/4

کرمان

0/7

7/1

80/4

13

11/1

01/5

01/0

05/5

03/4

18/1

88/0

5

کهنوج

80

87

11

03/8

03

40/3

40/3

41

07/1

03/0

13/7

80/7

اللهزار

-4

-3/3

4/1

3/8

85/1

83/5

18

81/5

84/5

1/4

8/7

-0/8

ايستگاه

نتايج پهنهبندی شرايط دمای معادل فیزيولوژيک در

فيزيولوژيک استان بهصورت نقشههاي ماهيانه تهيه و

سطح استان کرمان

ارائه شده است .نتايج مربوط به پهنهبندي اين شاخص

پس از محاسبة امتياز نهايي شاخص دماي معادل
فيزيولوژيک،

وضعيت

شاخص

ژانويه

دماي

معادل

براي ماههاي گوناگون در سطح استان در شکل ()0
آمده است.

فوريه
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مارس

آوريل

می

ژوئن
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نوامبر

دسامبر

شکل  .9نقشة پهنهبندی شاخص دمای معادل فیزيولوژيک استان کرمان در ماههای سال طی بازة زمانی 8779-8789

نتايج حاصل از شاخص اقليم گردشگري نشان داد

هم مناطق دشتي و هم مناطق کوهستاني دارند و با

در سطح استان براي فصول و موقعيتهاي مکاني

افزايش نسبي دما نسبت به فصل زمستان و ميزان

گوناگون ،متفاوت بوده است .نتايج حاصل از اين

سرعت باد بسيار کم ،شرايط بسيار مطلوبي داشتهاند.

شاخص دربارة فصل بهار حاکي است در فصل بهار

در ادامه در ماه مي با افزايش نسبي دما در مناطق

محدودة آسايشي بدون تنش در ماه آوريل در

دشتي و شرايط اقليمي گرم و خشکتر ،محدودة

شهرستانهاي انار ،زرند ،سيرجان و کرمان با متوسط

آسايش در مناطق مرتفعتر و با اقليم سردتر و شرايط

دماي  7/3-01/8درجة سانتيگراد ،ميانگين ابرناکي

توپوگرافي مرتفعتر نسبت به مناطق دشتي مانند

 3/7-1/3اکتا و متوسط سرعت باد  1/8-4/8متر بر

شهرستانهاي بافت و شهر بابک با متوسط دماي

ثانيه مشاهده شده است؛ زيرا اين مناطق با داشتن

 84/1-11/5درجة سانتيگراد ،ميانگين ابرناکي

مقادير متوسط بهينة پارامترهاي اقليمي دخيل در

 3/5-1/0اکتا و متوسط سرعت باد  1/8-0/1متر بر

شاخص دماي معادل فيزيولوژيک از شرايط نسبي

ثانيه مشاهده شده است.

بهتري نسبت به ساير مناطق استان برخوردار بوده و

در ماه پاياني يعني مارس نيز ،محدودة آسايش

در محدودة بدون تنش حرارتي و راحت قرار

فقط به شهرستان اللهزار با متوسط دماي 88/4-13/3

گرفتهاند .بررسيها نشان ميدهد اين چهار شهرستان،

درجة سانتيگراد ،ميانگين ابرناکي  8/8-8/1اکتا و

بهکارگیری شاخصهای اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان کرمان
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متوسط سرعت باد  0/0-4متر بر ثانيه محدود شده

سمت مناطق گرمسير و کمارتفاع رفته است؛ بهطوري

است که اهميت درجهحرارت و سرعت باد بهينه را در

که در ماه نوامبر منطقة بياباني شهداد و شهرهاي

تعيين مناطق مناسب و مطلوب گردشگري در اين

جيرفت و کهنوج با متوسط دماي  84/1 -18/3درجة

شاخص نشان ميدهد.

سانتيگراد ،ميانگين ابرناکي  3/4-8/3اکتا و متوسط

نتايج حاصل از اين شاخص دربارة فصل تابستان
بيانکنندة اين مطلب بود که در فصل تابستان

سرعت باد  8/0-4/0متر بر ثانيه در محدودة بدون
تنش سرما و راحت قرار گرفتهاند.

محدودههاي آسايش نسبت به فصل بهار کمتر شده

نتايج اين شاخص در فصل زمستان حاکي از آن

است؛ زيرا در ماههاي ژوئيه و آگوست فقط منطقة

بود که در اين فصل بهدنبال کاهش نسبي دما و

مرتفع اللهزار با متوسط دماي  11/0درجة سانتيگراد،

رطوبت در ماههاي ژانويه و فوريه ،هيچيک از

ميانگين ابرناکي  4/4اکتا و متوسط سرعت باد  1/1متر

شهرهاي استان حساسيت حرارتي راحت نداشتهاند؛

بر ثانيه يعني با داشتن مقادير متوسط بهينة پارامترهاي

اما در ماه مارس منطقة دشتي مانند شهرستان کهنوج با

اقليمي دخيل در شاخص دماي معادل فيزيولوژيک،

متوسط دماي  11/1درجة سانتيگراد ،ميانگين ابرناکي

شرايط نسبي بهتري نسبت به ساير مناطق استان

 8/4اکتا و متوسط سرعت باد  0/1متر بر ثانيه در

برخوردار داشته و در محدودة حساسيت حرارتي

محدودة آسايشي بدون تنش قرار گرفته است.

راحت قرار گرفته است.

دربارة

استفاده

از

شاخص

دماي

معادل

در ماه سپتامبر ،محدودة آسايش باز هم در مناطق

فيزيولوژيک ،عليجاني و زابلي ( )8030پژوهش مشابه

مرتفع و با اقليم سردتر و شرايط توپوگرافي مرتفع

ديگري انجام داده و نتايج مشابهي را درزمينة

مانند شهرستانهاي بافت و شهر بابک با متوسط دماي

ويژگيهاي اين شاخص گزارش کردهاند.

 18/1-11/1درجة سانتيگراد ،ميانگين ابرناکي 3/3-1
اکتا و متوسط سرعت باد  1/1-0/1متر بر ثانيه بوده
است.

نتیجهگیری
استان کرمان به دليل داشتن جاذبههاي طبيعي،

نتايج حاصل از شاخص دماي معادل فيزيولوژيک

تاريخي و فرهنگي ،يکي از مناطق جاذب گردشگران

دربارة فصل پاييز حاکي از اين بود که در نخستين ماه

داخلي و خارجي است؛ از اين رو در اين پژوهش

از فصل ،بيشتر مناطق استان ازجمله شهرستانهاي

شرايط اقليمي استان براساس شاخص  TCIو

انار ،بم ،زرند و کرمان با متوسط دماي 1/1-18/1

بيوکليمايي  PETارزيابي شده است .براساس نتايج

درجة سانتيگراد ،ميانگين ابرناکي  8/8-0/1اکتا و

شاخص  TCIدر فصل گرم (تابستان) شهرستانهاي

متوسط سرعت باد  8/1-0/1متر بر ثانيه با بهبود

اللهزار ،بافت و سيرجان (81/1درصد مساحت استان)،

بعضي از پارامترهاي اقليمي ازجمله ساعات آفتابي و

در فصل سرد (زمستان) شهرستانهاي بم ،جيرفت،

افزايش طول روز در محدودة درجة بدون تنش سرما

شهداد و زرند (11/4درصد مساحت استان) و در

قرار گرفتهاند .در ماههاي بعد محدودة آسايش به

فصول معتدل (بهار و پاييز) شهرستانهاي انار،
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رفسنجان ،زرند ،شهر بابک ،بافت ،اللهزار ،سيرجان،

گرماي بسيار شديد داشته است .دربارة پارامتر باد نيز،

جيرفت ،شهداد و کهنوج (10/0درصد مساحت

منطقة بياباني شهداد در ماههاي سپتامبر و اکتبر با

استان) ،شرايط ايدهآل براي گردشگري داشتهاند.

متوسط سرعت باد  81/1و  85/4کيلومتر بر ساعت،

همچنين براساس نتايج شاخص  PETدر فصل گرم

برمبناي شاخص  TCIدر محدودة خوب و عالي قرار

(تابستان) منطقة اللهزار (0/0درصد مساحت استان)،

گرفته است؛ اما برمبناي شاخص  PETدر محدودة

در فصل سرد (زمستان) شهرستان کهنوج (8/0درصد

تنش گرماي شديد و متوسط بوده است؛ بنابراين با

مساحت استان) و در فصول معتدل (بهار و پاييز)

توجه به مطالب بيانشده و شرايط کلي حاکم بر استان

شهرستان هاي انار ،زرند ،سيرجان ،کرمان ،بافت ،شهر

و بررسي پارامترهاي اقليمي به کار گرفته شده در هر

بابک ،اللهزار ،بم ،جيرفت ،شهداد و کهنوج

شاخص ،ميتوان نتيجه گرفت نتايج شاخص  PETبا

(75/4درصد مساحت استان) در شرايط بدون تنش با

شرايط استان کرمان انطباق بيشتري دارد و کاربرديتر

حساسيت حرارتي راحت براي جذب گردشگر قرار

است.

گرفته بودند.
استان کرمان ازنظر اقليمي جزو مناطق خشک و

منابع

فراخشک محسوب ميشود و در بعضي فصول سال

ارشادحسيني ،محدثه .)8035( ،بررسی روند تغییرات

بهويژه فصول گرم سال درجهحرارت بسيار زياد و

کیفی منابع آب زيرزمینی با استفاده از آزمون

وزش بادهاي موسمي شديدي دارد؛ بنابراين

ناپارامتری منکندال و تخمینگر شیب سن؛

پارامترهاي دما و سرعت باد اهميت زيادي دارند.

مطالعة موردی :دشت يزد اردکان ،پاياننامة

نتايج حاصل از شاخصهاي استفادهشده در استان
کرمان به نوعي بيانکنندة مطلوبيت و مزيت شاخصها
نسبت به يکديگر بوده است .در همين زمينه براي
نمونه برمبناي شاخص  ،TCIمنطقة اللهزار در ماه
آوريل با متوسط دماي ساليانة  88/4درجة سانتيگراد
در شرايط اقليم آسايش بسيار خوب قرار گرفته است؛
در حالي که براساس طبقهبندي شاخص  ،PETدرجة
تنش فيزيولوژيک سرماي متوسط را داشته است.
همچنين منطقة شهداد در ماه مي با متوسط دماي
 01درجة سانتيگراد و مقادير حدي  43درجة
سانتيگراد ،برمبناي شاخص  ،TCIمحدودة آسايش

کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي -
همزيستي با بيابان (گرايش محيط زيست و منابع
طبيعي) ،استاد راهنما :کشتکار ،اميررضا ،دانشگاه
تهران ،مرکز تحقيقات بينالمللي بيابان ،گروه
مديريت مناطق بياباني.
آروين ،عباسعلي ،شجاعيزاده ،کبري.)8030( ،
ارزيابی شرايط اقلیم گردشگری شهر شیراز با
استفاده از شاخصهای ( )PETو متوسط
نظرسنجی پیشبینیشده ( ،)PMVفصلنامة
جغرافياي طبيعي ،سال  ،7شمارة .17-31 ،11

پذيرفته را به خود اختصاص داده است؛ در حالي که

بامرينژاد ،فريده .)8037( ،بهکارگیری شاخصهای

براساس نتايج حاصل از شاخص  ،PETدرجة تنش

اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان
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گردشگری و شاخص اقلیم تعطیالت؛ مطالعة
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