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  )انجمن جغرافياي ايران المللي علمي ـ پژوهشي و بينفصلنامه (جغرافيا 

  1395تابستان، 49شماره ، چهاردهمسال دوره جديد، 

  

  بابلسربابلسر  ستانستانشهرشهرموردي موردي نمونه نمونه : : اقليمياقليمي    بررسي گردشگري ساحلي از ديدگاهبررسي گردشگري ساحلي از ديدگاه

  

 1اله روردههمت

  15/2/1395: ، تاريخ تاييد15/1/1395: تاريخ وصول

  

 چكيده

مثابه يك پديده جهاني و اجتماعي داراي پيچيدگيهاي خاص خويش امروزه گردشگري فراتر از يك صنعت به 

از طرفي جوامع محلي با . ردريزي صنعت گردشگري داعنوان يك پديده محيطي نقش مهم در برنامهاقليم به .است

براي . سزايي داشته باشندهاي اقليمي يك مكان نقش بهتوانند در شناخت پتانسيلگيري از دانش بومي ميبهره

در . و جهت سنجش شاخص آشري از كار ميداني، پرسشنامه استفاده گرديد CITتعيين پتانسيل اقليمي از مدل 

 دهد در طي سالهاينتايج نشان مي. شناسي و  فيزيكي استفاده شد،  زيبايياين تحقيق از متغيرهاي اقليمي حرارتي

تر از تابستان و زمستان دارند و همچنين تنش در شهرستان بابلسر فصل بهار و پاييز اقليمي كوتاه1393 تا 1380

انه براي ترين شرايط روزمطلوب .شودگرمايي بسيار شديد و سرماي بسيار شديد نيز در بابلسر ديده نمي

 6خرداد و از  15ارديبهشت تا  25گردشگري ساحلي در شهرستان بابلسر بر اساس شاخص اقليمي گردشگري از 

 طيشرا از ديدگاه جامعه محلي،. نشان داده شده است) استرس گرمايي اندك( 6.5مهر ماه است كه عدد  25مهر تا 

مطلوبترين شرايط گردشگري ساحلي براي  ،پراكنده همراه با ابر ايگرم و آسمان صاف  ايگرم  يتاحدود اقليمي

  .باشداستفاده از دريا و ساحل مي

  

 .، بابلسرCITگردشگري ساحلي، اقليم ، جوامع محلي، شاخص  :واژگانكليد

                                                
 h.roradeh@umz.ac.ir ، شگاه مازندرانريزي شهري داناستاديار گروه جغرافيا و برنامه نويسنده مسئول .1
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  مقدمه

 يافته ايدر سالهاي اخير رشد فزاينده كه است جهان اقتصادي هايبخش مهمترين از يكي توريسم صنعت

   2004 سال در درآمد دالر ميليارد 622 حدود و گردشگر ميليون 760 از بيش اب صنعت اين .است

 توليد درصد 10حدود 200سال در درآمد دالر ميليارد 700 از بيش ، و)23: 1382، حيدري و زادهحسين(

 ينيبپيش توريسم جهاني سازمان .)129: 1386ذوالفقاري،( خود اختصاص داده است به را جهان ناخالص

به  حاصله درآمد و نفر ميليارد يك به جهان هايجمعيت توريست ميالدي، 2020 سال تا كه است كرده

 انسان بدن انرژي بيالن معادله از كه انساني فيزيولوژي با مرتبط هايشاخص. ميليارد دالر بالغ شود 6/1

 هواشناسي و بآ همچنين انساني اقليم زيست مطالعات در بيشتري اعتبار امروزه، اندگرديده مشتق

دهد كه هوا و اقليم به همراه ايمني و مطالعات نشان مي ).2001 ماتزاراكيس،( اندنموده كسب توريسم

در انتخاب مقاصد گردشگري  اجتماعي مقاصد گردشگري، باالترين سهم و تاثير را -وضعيت سياسي

سم را بيان كرده است، به هاي گوناگون اقليم توريدوفريتاس جنبه). 47: 1389ذوالفقاري، (داراست 

جنبه .2) مانند بيالن انرژي بدن انسان(جنبه حرارتي .1گفته او اقليم گردشگري شامل سه جزء اصلي 

) آسا و هواي نامساعد و اشعه ماورابنفشهاي ممتد و سيلمانند گردوغبار آزاردهنده، بارش(فيزيكي 

ر، تعداد ساعات آفتابي مناسب، قدرت ديد و تابش مطلوب خورشيد، وجود اب(شناختي كه جنبه زيبايي.3

چنانچه براي انجام چنين فعاليتي نواحي ساحلي و محيط دريايي ). 23: 1،2003دي فريتز(طول روز است 

گردشگري ساحلي مستلزم مسافرت از يك محل . نامند منظور نظر قرار گيرد آن را توريسم ساحلي مي

: محيط دريايي از دوجهت مورد اشاره است اين تعريف در. هاي دريايي است اقامت و تمركز بر محيط

است و ) آب شور، جذر و مد(هاي درياي از نظر بيولوژيكي در برگيرنده مناطقي است كه داراي ويژگي

توان آنرا  عنوان نواحي ساحلي است كه مينقطه تالقي خشكي و آب به هاز نظر فيزيولوژيكي دربرگيرند

در فرآيند توسعه همگام با  ).3: 1388قرخلو و همكاران، ( شمار آوردبهدر چارچوب شهرهاي ساحلي 

باشد، زيرا با تعيين اين حدود از  محيط زيست، ارزيابي آسايش حرارتي به صورت بومي ضروري مي

با توجه به اينكه افراد در شرايط اقليمي يكسان احساس . شود از انرژي جلوگيري مي زيادياتالف مقدار 

طور دقيق مشابهي دارند الزم است كه براي هر منطقه اقليمي، محدوده آسايش حرارتي بهآسايش دمايي 

  .)39: 1388صادقي روش و طباطبايي، (مشخص شود 

هوا  تاكنون تحقيقات متعددي در زمينه گردشگري، آسايش حرارتي و تاثيرپذيري گردشگر از آب و

                                                
1. De Freitas 
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  :اشاره كرد توان به مطالعات زير جمله مي صورت پذيرفته كه از آن

مقدار استرس گرمايي را در ارتباط با اهميت بيومتئورولوژيك با استفاده ) 34: 1999( 1ماتزاراكيس و ماير

مورد بررسي قرار دادند و  1980-1989هاي ايستگاه هواشناسي يونان طي سال 12در  PMV2از شاخص

شناسي با دقت باال تبديل يمهر ايستگاه را به يك نقشه اقل PMVسپس با كمك يك مدل آماري مقدار

  . كردند

در ) بيوكليماتيك(هاي اكوتوريستي آسايش زيست اقليمي  به شناخت پتانسيلدر تحقيق خود  رمضاني

هاي خرداد و تير و به اين نتيجه رسيد كه ماه تاالب كياكاليه در لنگرود با استفاده از روش اوانز پرداخت

ها وردين، ارديبهشت، مرداد، شهريور، مهر و آبان معتدل و بقيه ماههاي اسفند، فردر روز گرم بوده و ماه

  ).86: 1385رمضاني،(سرد است 

اميدوار و همكاران در پژوهش خود به تعيين مطلوبيت شرايط آسايش مدارس شهر يزد براساس 

ل درصد طو 55دهنده اين است كه حدود شاخص هاي زيست اقليمي پرداختند و نتايج اين تحقيق نشان

اميدوار و همكاران، (سال هواي شهر يزد از لحاظ دمايي و رطوبتي خارج از محدوده آسايش قرار دارد 

1389 :101.(  

عنوان ارزيابي شرايط اقليم آسايشي بندر چابهار در جهت توسعه اي تحتاسماعيلي و همكاران، در مقاله

و  PMVبيني شده نجي پيشهاي دماي فيزيولوژيك متوسط نظرسگردشگري با استفاده از شاخص

نتايج اين پژوهش . به ارزيابي اقليم آسايشي بندر چابهار در مقياس روزانه پرداختند HISاسترس گرمايي

اسماعيلي و (دهد كه شرايط آسايش اقليمي در ماههاي آذر، دي، بهمن و اسفند فراهم است نشان مي

  ).1389همكاران، 

هاي مختلف آسايش بيوكليماتيك به بررسي تاثير اقليم بر معماري  با استفاده از روش اميدوار و همكاران

  ).17: 1389اميدوار و همكاران،(ند سواحل جنوبي ايران در بندرعباس پرداخت

هاي اقليم توريستي استان سمنان با استفاده از شاخص دماي عطايي و هاشمي نسب، به بررسي پتانسيل

PET3(معادل فيزيولوژي 
اين نتيجه رسيدند كه ماه مي همه ايستگاههاي سمنان، شاهرود پرداختند و به ) 

گرمسار، ماه سپتامبر شاهرود و بيارجمند، ماه آوريل در گرمسار و ماه ژوئن در بيارجمند از ماههايي 

  ). 23: 1389عطايي و هاشمي نسب،(هستند كه داراي بهترين شرايط از لحاظ اقليمي هستند 

                                                
1. Matzarakis And Mayer 
2. Predicted Mean Vote Index 
3. Physiological Equivalent Temperature  
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ابي شرايط اقليمي شهر بندر انزلي از منظر گردشگري بر اساس شاخص شمسي پور و همكاران، به ارزي

پرداختند و نتايج تحقيق آنها حاكي از آن است كه ماههاي ژوئيه و مي به دليل CIT1اقليمي گردشگري

بخش، مناسب گرمايي، ابر پراكنده، بارش كمتر نسبت به ماههاي ديگر و سرعت باد در حد نسيم فرح

  ).75: 1391پور و همكاران، شمسي(باشد براي حضور گردشگران در شهر بندر انزلي ميترين ماهها مناسب

هاي جوان و مالزاده، در پژوهش خود به بررسي اقليم گردشگري شهر اروميه با استفاده از شاخص

 و نوامبر مي، آوريل، در شاخص بيكر ماههاي زيست اقليمي پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه،

 در شاخص آگوست، و جوالي ماه دو عصبي فشار شاخص در است گردشگري براي مناسب امبردس

 جوالي ژوئن، مي، ماههاي تام، رطوبت -دما شاخص در و ژوئن و سپتامبر آگوست، ماههاي تام -استيدمن

 تقريباً نيز آسايش عدم شاخص در .هستند گردشگري براي مناسب و آسايش سطح در سپتامبر و آگوست

  ).83: 1392جوان و مالزاده،(ندارند  را آسايش عدم شرايط سال ماههاي از چكدامهي

و 1393تا  1380هاياهداف اصلي در اين پژوهش، بررسي شرايط اقليمي شهرستان بابلسر در طي سال

هاي اقليمي در شهرستان بابلسر بر اساس شاخص اقليمي ترين دورهترين و نامطلوبتعيين مطلوب

همچنين با استفاده از پرسشنامه، و با توجه به نظرات و دانش بومي شهروندان . باشدميCIT گردشگري 

بابلسر، بهترين شرايط اقليمي از نظر فيزيكي، زيباشناختي و حرارتي جهت استفاده از ساحل و دريا 

  .استخراج گردد

  

  هاها و روشداده

  : معرفي منطقه مورد مطالعه

 به شمال خاور از مازندران، درياي به شمال از ي استان مازندران كهيكي از شهرها بابلسرشهرستان 

 از .شودمي محدود آباد محمود به باختري شمال از و آمل به باختري جنوب از بابل به جنوب از جويبار

 واقع عرض جغرافيايي دقيقه 42 و درجه 36 و طول جغرافياييدقيقه  39 و درجه 52 در جغرافيايي نظر

درصد جمعيت كل استان است و همچنين 4/4نفر جمعيت دارد كه معادل  323/124بوده اين شهرستان 

رمضاني (درصد از مساحت استان مازندران را به خود اختصاص داده است  4/1هكتار مساحت كه 1350

  ). 75: 1388و ابراهيمي، 

  

                                                
1. Climate Index For Tourism 
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد بررسي .1شكل

  

متر  21ارتفاع شهر . اي و در موقعيت ساحلي قرار دارد در بخش جلگه گرافي بابلسر تماماًاز نظر توپو

جز ناحيه ه سطح شهرستان بابلسر را دشت فرا گرفته است و ب. تر از سطح درياهاي آزاد قرار داردپايين

 بابل رود .درصد است 3تا  1ساحلي و اراضي مجاور رودخانه بابلرود ساير اراضي شهرستان داراي شيب 

 از ديگر يكي بابلسر شهرستان. دارد بابلسر آبياري در مهمي نقش گرفته، سرچشمه بابل كوههاي از كه

 بابلسر اخير دوران در گردشگري برخوردار شماربي هايجاذبه از كه است مازندران سبز و زيبا هايشهرستان

  ).1387: فرساجدي(درآمد  زيبا و كوچك شهر به صورت و گرفت قرار توجه مورد شمال ديگر نقاط از بيش

  

  ها و روش كارداده

هاي موردنياز از اداره سپس داده. اي استفاده شددر اين مطالعه براي گردآوري اطالعات از روش كتابخانه

تا  2000كل هواشناسي استان مازندران مربوط به ايستگاه بابلسر در طي دوره زماني سالهاي ميالدي 

تهيه گرديد و سپس از اين اطالعات ميانگين درجه حرارات، ) هجري شمسي 1393تا  1380( 2013

در مرحله بعد تمامي اين اطالعات . رطوبت نسبي، ميزان ابرناكي و ميانگين سرعت باد استخراج گرديد

  افزارروزه براي تمام ايام سال درآمد و در مرحله بعد در نرم 5صورت ميانگين ساله به12موجود 

Ray man  شاخصPMV گراد، سانتي هوا به دماي شامل هواشناسي متغيرهاي .دست آمدتمام روزها به

 ابرناكي ميزان هكتوپاسكال، حسب بر بخار ثانيه، فشار بر متر حسب بر باد سرعت درصد، به نسبي رطوبت

 و نيزجنسيت  و سن قد، وزن، شامل فردي متغيرهاي .محيط تابشي دماي متوسط و اكتاي حسب بر آسمان

و  وات، طول حسب بر هاي انسانيفعاليت انرژي ميزان كلو، حسب بر آنها حرارتي ارزش و پوشش نوع

براي  CITو در نهايت، شاخص  گرفتند قرار ارزيابي مورد دريا سطح از ارتفاع و جغرافيايي عرض

  . روزه محاسبه گرديد 5روز به صورت طيف  365شهرستان بابلسر به صورت ساالنه براي 
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  نرم افزار ريمن

اي از طرف افزار رايانهتر شارهاي تابشي محيط، چنيدين نرمتر و در عين حال دقيقبراي محاسبه ساده

مدل ريمن كه از طريق . يكي از آنهاست Ray Manمتخصصان طراحي و پيشنهاد شده است كه الگوي 

دماي ( PET ،)بيني شدهشمتوسط نظرسنجي پي( PMV: افزار ريمن قابل اجراست شامل سه شاخصنرم

را براساس اطالعات  PMVافزار شاخصاين نرم .است) دماي موثر استاندارد(1SET و) معادل فيزيولوژي

روز، ماه، سال، طول جغرافيايي، عرض جغرافيايي، ارتفاع، درجه حرارت، بخار آب، رطوبت نسبي، 

. آورددست ميبه... جنسيت و و نس قد، وزن،: سرعت باد، ميزان ابرناكي، و اطالعات شخصي مانند

براي محاسبه شارهاي تابشي بويژه در بين ساختمانهاي شهري ) 2002(الگوي مذكور توسط ماتزاركيس 

    ).129: 1389ذوالفقاري، (طراحي شده است 

  

  PMVشاخص 

 PMV )س دهد نسبت به احساس حرارتي مقيابيني شده را ارائه ميمتوسط نظرسنجي پيش): 2،1972فانگر

به صورت تجربي از   PMV.اندهاي معين بودهجمعيتي بزرگ، كه در معرض مجموعه مشخص از وضعيت

  .گزارش در مورد تعادل گرماي انساني بر حسب يك نظرسنجي از احساس حرارتي مشتق شده است

+ 5/3 تا) سرد( - 5/3 از آن دامنه كه است ايدرجه 7 حرارتي احساس بندي تقسيم نوعي PMVمقياس

، مقادير 1در جدول . است خنثي حرارتي احساس نشانگر مقياس اين در صفر .دكنمي تغيير )رمگ(

+ 5/0محدوده آسايش عمومي براساس دماي محيط زماني است كه  .كنيمرا مشاهده مي PMVشاخص 

< PMV> 5/0-  2004آشرا، (بوده است.(  

  

  اندر درجات مختلف حساسيت انسPMV مقادير آستانه شاخص . 1جدول

درجه تنش 

  فيزيولوژيك

تنش سرمايي 

  بسيار شديد

تنش سرمايي 

  شديد

تنش سرمايي 

  متوسط

تنش سرمايي 

  اندك

بدون 

  تنش

تنش گرمايي 

  اندك

تنش گرمايي 

  متوسط

تنش گرمايي 

  شديد

تنش گرمايي 

  بسيار شديد

حساسيت 

  حرارتي
  داغ  خيلي گرم  گرم  كمي گرم  راحت  كمي خنك  خنك  سرد  خيلي سرد

  PMV  >5/3 -  5/3 -  5/2 -  5/1 -  5/0  5/1  5/2  5/3  <5/3شاخص 

  )1999ماتزاراكيس و همكاران، : (منبع  

                                                
1. Standard Effective Temperature 
2. Fanger 
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  CIT  شاخص

ساحلي  - شني -گردشگري است كه براي مناطقي با خصوصيات آفتابي-شاخصي اقليميCIT شاخص 

وا هاي متاثر از آب و هبه بررسي منابع اقليمي براي فعاليت CITشاخص . گيردمورد ارزيابي قرار مي

  :       پردازد و در نهايت به صورت فرمول زير تشريح مي شودمي

                                            ]P T, A) [(CIT= f   

  

از شاخص نه درجه آشرا استفاده شده است كه بر مبناي   Tدر اين شاخص براي بررسي متغير گرمايي

وضعيت فيزيكي شاخص است  Pمتغير . 2)1985:سكيميكزوكوف(ارائه شده است  1TSN تناسب گرمايي

 6در اين شاخص آغاز وزش تند باد و نامطلوب، سرعت باد . و سرعت باد و بارش را شامل مي شود

متر يا برابر و بيشتر از يك ساعت است و فراتر از اين ميلي 3متر بر ثانيه است و براي بارش نيز فراتر از 

هاي گرمايي، زيباشناسي و در پايان وضعيت. شوددشگري كاسته ميمحدوده از شرايط مطلوب براي گر

ي يك شاخص براي ارزيابي براي ارائه) 3مطابق شكل(شناسي آب و هوا فيزيكي در يك ماتريس گونه

  .شودامتيازبندي مي 7تا  1شود كه از مندي تشكيل ميرضايت

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  CITمندي اقليمي در شاخصبندي رضايترتبه. 2شكل

دي (شود براي مشخص كردن حدود مطلوب تا نامطلوب در ارزيابي اقليمي از فرمول زير استفاده مي

                                                
1. Thermal Sensation (TSN) 

2 .Mieczkowski 

T.اندازه اي از احساس حرارتي بر اساس مقياس حرارتي آشرا•

A.اندازه اي از جذابيت زيبايي آسمان كه دامنه تغييرات آن از صاف تا تمام ابري است•

P.آستانه هاي فيزيكي از بادهاي شديد و بارش سنگين•

نامطلوب ترين 1

بسيار نامطلوب  2

نامطلوب 3

نسبتا مطلوب 5مطلوب  4

مطلوب بسيار 6

مطلوب ترين 7
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  ).408: 2008فريتز، 

C rate= 6.4+0.4 TSN – 0.281 TSN2  

  :در معادله فوق

 Crate. بندي شده استطبقه+ 4تا  - 4است كه از  T مقادير قراردادي وضعيت گرمايي TSN 2و  TSN مقادير

  .شودترين ارزيابي مييعني مطلوب 7ترين تا يعني نامطلوب 1اي از درجه 7صورت يك مقياس نيز به 

  

  بر مبناي مقياس آشرا و بدفورد )TSN(جنبه حرارتي آب و هوا . 2جدول

  احساس حرارتي 

  براساس مقياس آشرا

  معادل رقومي  مقياس توصيفي بدفورد  مقياس توصيفي آشرا

  -   -   +4  خيلي داغ

  7  يلي گرمخ  +3  داغ

  6  گرم  +2  گرم

  5  گرم داراي آسايش  +1  كمي گرم

  4  آسايش  0  خنثي

  3  خنك داراي آسايش  - 1  كمي خنك

  2  سرد  - 2  خنك

  1  خيلي سرد  - 3  سرد

  -   -   - 4  خيلي سرد

  )2008دي فريتز : (منبع           

  

ربيات بوميان منطقه در ادامه جهت شناخت اقليم مطلوب از نظر حرارتي، فيزيكي و زيباشناختي از تج

كه با ) 4جدول (اي استفاده شد براي استخراج نظرات شهروندان از پرسشنامه. مورد مطالعه استفاده شد

بندي هريك از اي مقدماتي براي اولويتابتدا پرسشنامه. تدوين گرديد)  5جدول (توجه به مقياس آشرا 

بعد از انجام اصالحات، پرسشنامه نهايي بين فيزيكي تهيه گرديد و  -شناسيزيبايي - هاي گرماييجنبه

 CITسال در شهر بابلسر ارائه گرديد، بعد از استخراج و تحليل نتايج، ماتريس 20گردشگر باالي 150

دهندگان با توجه پاسخ. هاي مختلف تنظيم شددر اين جدول هر سه شرايط اقليمي در حالت. تكميل شد

تر ها دادند كه عدد بزرگتر شرايط مطلوببه هر كدام از گزينه 7تا  1هاي مختلف امتازاتي از به حالت

  .دهداقليمي را نشان مي

  بخشي از پرسشنامه ارائه شده. 3جدول
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  شماره

شرايط آسايش 

  Tحرارتي  

  شرايط زيباشناختي

A  

  شرايط فيزيكي

P  

  امتيازات

1  2  3  4  5  6  7  

                وزش باد شديد  آسمان كامال صاف  خيلي داغ  1

                وزش باد شديد  آسمان كامال صاف  داغ  2

                وزش باد شديد  آسمان كامال صاف  گرم  3

                بدون وزش باد  آسمان كامال ابري  تا حدودي گرم  4

                بدون وزش باد  آسمان كامال ابري  معتدل  5

                بدون وزش باد  آسمان كامال ابري  تا حدودي خنك  6

                وزش باد ماليم  بريآسمان نيمه ا  خنك  7

                وزش باد ماليم  آسمان نيمه ابري  سرد  8

                وزش باد ماليم  آسمان نيمه ابري  خيلي سرد  9

  تحقيق نگارندگان: منبع         

  

هر كدام از اين . متغيير است -4تا  4دهد كه از مقياس نشان مي 9سنجه آشرا شرايط حرارتي را در 

  .دهده به شرايط ابرناكي آسمان، بارش و وزش باد درجه مطلوبيت اقليمي را نشان ميها با توجمقياس

  

  براساس سنجه ي آشرا CITارزش هريك از متغيرها در شاخص . 4جدول

  (TSN)  سنجه   ASHRAE  %40ابر كمتر از   50%ابر بيشتر از   >3mmبارش بيش از      متر بر ثانيه6باد بيشتر از 

  اغخيلي د+ 4  4  3  2  3

  داغ+ 3  6  5  2  4

  گرم+ 2  7  5  2  4

  تا حدودي گرم+1  6  4  1  4

  معتدل 0  5  3  1  2

  تا حدودي خنك  4  3  1  2

  خنك - 2  -   -   -   - 

  سرد - 3  -   -   -   - 

  خيلي سرد - 4  -   -   -   - 

  )2008: دي فريتز : (منبع           

    

   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  218

 

  هاي تحقيقيافته

اني است كه آسايش گرمايي در وضعيت ، شرايط جوي مطلوب زمCITبا توجه سنجه آشرا در شاخص 

شرايطي كه در . باشد% 40نسبتاً گرم قرار داشته باشد و پوشش ابر نيز به صورت پراكنده يعني كمتر از 

متر بر ثانيه بوده  6هاي غالب بيش از دقيقه و بيشتر صورت گرفته يا سرعت وزش 30آن بارش به مدت 

هم چنين حد نامطلوب باد براي ترك . خواهد شد مندي گردشگرانباشد، منجر به كاهش رضايت

جا شدن وسايل گردشگران، يا سبب حمله شن به وسيله باد ساحل، زماني است كه شدت باد باعث جابه

 براي مطلوب شرايط برآورد براي .بر روي وسايل گردشگران شود و سبب سلب رضايت آنها شود

 روش ها از آن هاي اولويت و ساحل در هوايي و آب گوناگون شرايط در آنها اهميت تعيين و گردشگري

دهد كه نتايج نشان مي. شد پرداخته مطلوب شرايط تعيين در جامعه محلي به پرسشنامه وسيله به و ميداني

زماني است كه مقياس آشرا در شرايط تاحدودي گرم يا گرم قرار دارد و شرايط ) 6-7(آلشرايط ايده

، زماني است آسمان و ابري بوده )4-5(شرايط قابل قبول . بر پراكنده استآسمان نيز صاف يا همراه با ا

متر بر ثانيه يا وقوع  6وقوع وزش شديدتر يا برابر . در وضعيت داغ و تا حدودي گرم قرار دارد CIT و

بارش بيش از يك ساعت يا وزش . دارد CITالشعاعي بر ارزش دقيقه بارش، يك اثر تحت 30بيش از 

شود كه براي گردشگران تاثير مي) 1-2(ترمتر بر ثانيه، منجر به افت ارزيابي به مرحله پايين 6بيشتر از 

ماتريس واكاوي شده مقياس آشرا با توجه به نظر جامعه محلي در جدول زير آمده . منفي خواهد داشت

 ).7جدول (است 

  CITماتريس واكاوي شده براي شهر بابلسر شاخص . 5جدول

(M/S    باد)<6{P}  

بارش با  مدت  

{P}ساعت   < 1زمان  

 <%50ابر 

{A}  

  >%40ابر

{A}  

 (TSN) سنجه 

ASHRAE  

  خيلي داغ+ 4  3  2  1  2

  داغ+ 3  5  3  2  2

  گرم+ 2  6  4  3  3

  تا حدودي گرم+1  6  3  3  3

  معتدل 0  6  3  3  4

  تا حدودي خنك  5  3  2  2

  خنك - 2  4  2  1  2

  سرد - 3  1  1  1  1

  خيلي سرد - 4  1  1  1  1

  تحقيق نگارندگان: منبع           

 5تمام روزهاي سال به صورت ميانگين  PMVافزار ريمن و براي بررسي آسايش اقليمي حاصل از نرم

آسايش حرارتي در گردشگري : نتايج بدست آمده به شرح زير است) 6جدول شماره (دست آمد روزه به
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استرس سرمايي اندك از اول . آبان ماه است 15مهرماه تا  25ارديبهشت و  25فروردين تا  26در بابلسر از 

دي ماه و از  20آذر تا  10آذر، استرس سرمايي متوسط از 10آبان تا  16فروردين و از دهه  25فروردين تا 

 25از : استرس گرمايي اندك. دي تا پايان بهمن 21اسفند تا پايان اسفند ماه، استرس سرمايي شديد از  1

 1تير و از  31خرداد تا  15از : استرس گرمايي متوسط. مهر 25مهر تا  6ز خرداد و ا 15ارديبهشت تا 

. مهر ماه، از نظر استرس گرمايي شديد، سراسر مرداد ماه داراي اين نوع استرس گرمايي است 5شهريور تا 

  ).7جدول (استرس سرمايي بسيار شديد و استرس گرمايي بسيار شديد در ايستگاه بابلسر وجود ندارد 

  PMVهاي به دست آمده بابلسر بر اساس شاخص داده. 6جدول

  26- 30  21- 25  16- 20  11- 15  6- 10  1- 5  ماهها

  5/0  - 5/1  - 5/1  - 5/1  - 5/1  - 5/1  فروردين

  5/1  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  ارديبهشت

  5/2  5/2  5/2  5/1  5/1  5/1  خرداد

  5/2  5/2  5/2  5/2  5/2  5/2  تير

  5/3  5/3  5/3  5/3  5/3  5/3  مرداد

  5/2  5/2  5/2  5/2  5/2  5/2  رشهريو

  5/0  5/1  5/1  5/1  5/1  5/2  مهر

  - 5/1  - 5/1  - 5/1  5/0  5/0  5/0  آبان

  - 5/3  - 5/3  - 5/2  - 5/2  - 5/1  - 5/1  آذر

  - 5/2  - 5/2  - 5/2  - 5/2  - 5/2  - 5/2  دي

  - 5/3  - 5/3  - 5/3  - 5/3  - 5/3  - 5/3  بهمن

  - 5/2  - 5/2  - 5/2  - 5/2  - 5/2  - 5/2  اسفند

  ندگانتحقيق نگار: منبع         

  

  گردشگري براي شهرستان بابلسر - روش برآورد روزانه شرايط مطلوب اقليم

دست آمده و فرمول زير شرايط مطلوب گردشگري براي شهرستان بابلسر به صورت به  PMVبا توجه به

  :روزانه محاسبه گردد

  

C rate= 6.4+ 0.4 TSN – 0.281 TSN  
C rate= 6.4 + 0.4 (-3) – 0.281 (-3) 2 = 2.7 
C rate= 6.4 + 0.4 (-2) – 0.281 (-2) 2= 4.5 
C rate= 6.4 + 0.4 (-1) – 0.281 (-1) 2= 5.7 
C rate= 6.4 + 0.4 (0.1) – 0.281(0.1) 2= 6.4 
C rate= 6.4 + 0.4 (1) – 0.281 (1) 2 = 6.5 
C rate= 6.4 + 0.4 (2) – 0.281 (2) 2 = 6 
C rate= 6.4 + 0.4 (3) – 0.281 (3) 2 = 5  
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 شهرستان بابلسر CITدست آمده شاخص نتايج به. 7ولجد

  26- 30  21- 25  16- 20  11- 15  6- 10  1-5  ماه هاي سال

  4/6  7/5  7/5  7/5  7/5  7/5  فروردين

  5/6  4/6  4/6  4/6  4/6  4/6  ارديبهشت

  6  6  6  5/6  5/6  5/6  خرداد

  6  6  6  6  6  6  تير

  5  5  5  5  5  5  مرداد

  6  6  6  6  6  6  شهريور

  4/6  5/6  5/6  5/6  5/6  6  مهر

  7/5  7/5  7/5  4/6  4/6  4/6  آبان

  5/4  5/4  5/4  5/4  7/5  7/5  آذر

  7/2  7/2  5/4  5/4  5/4  5/4  دي

  7/2  7/2  7/2  7/2  7/2  7/2  بهمن

  5/4  5/4  5/4  5/4  5/4  5/4  اسفند

  تحقيق نگارندگان: منبع      

 
 گردشگري - اقليمي ترين شرايط روزانه براي گردشگري در شهرستان بابلسر بر اساس شاخصمطلوب

CIT شرايط  6.5مهر ماه با عدد  25مهر تا  6خرداد و از  15ارديبهشت تا  25از . به شرح زير است

آبان ماه با  15مهر تا  26ارديبهشت و از  25فروردين تا  26از . گردشگري با استرس گرمايي اندك است

ين شهرستان براي استفاده از شرايط آب بدون استرس حرارتي بهترين بازه زماني براي سفر به ا 6.4عدد 

دي  21ترين شرايط براي گردشگري در اين شهرستان از همچنين نامطلوب. و هوايي، ساحل و درياست

دي ماه و سراسر اسفند ماه كه عدد  20آذر تا  11و از ) استرس سرمايي شديد( 2.7بهمن ماه عدد  31تا 

  .مي باشد را نشان مي دهد،) استرس سرمايي متوسط( 4.5

  

  گيري نتيجه

تنها استفاده گردشگران از شرايط آسايش بيوكليمايي محض در  CITهدف اصلي استفاده از شاخص 

هاي ساحلي مقصد گردشگري نيست، بلكه استخراج بهترين شرايط آب و هوا جهت استفاده از مكان

اخص هاي ديگري هم در اين در نتيجه عالو بر شرايط حرارتي از ش. براي استفاده از ساحل و درياست

دست آمده از نظر مقياس آشرا و هم نتايج به. شودمدل همانند شرايط فيزيكي و زيباشناختي استفاده مي

از پرسشنامه بهترين حالت براي گردشگران ساحلي و دريايي شرايط آب و هوايي معتدل نيست بلكه 

  .  آوردمي آب و هواي گرم شرايط مطلوب تري را براي گردشگران فراهم
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  : در شهرستان بابلسر مشخص شد CITبا ارزيابي شاخص 

 -ترين شرايط روزانه براي گردشگري در شهرستان بابلسر بر اساس شاخص اقليميمطلوب. 1

بدون استرس ( 6.4آبان ماه كه عدد  15مهر تا  26ارديبهشت و از  25فروردين تا  26گردشگري از 

استرس ( 6.5مهر ماه است كه  عدد  25مهر تا  6خرداد و از  15 ارديبهشت تا 25از . است) حرارتي

مهر  5شهريور تا  1تير و از  31خرداد ماه تا  15از . دهدشرايط نسبتاً مطلوب را نشان مي) گرمايي اندك

آذر ماه عدد  10آبان تا  16فروردين و از  25و از اول فروردين تا ) استرس گرمايي متوسط( 6ماه عدد 

دهنده اين است كه شرايط براي گردشگري در طي دهد كه نشانرا نشان مي) رس سرمايي اندكاست( 5.7

را نشان مي دهد كه نشان دهنده ) استرس گرمايي شديد( 5سراسر مرداد ماه عدد . روز مناسب مي باشد

ند ماه دي ماه و سراسر اسف 20آذر تا  11از . اين است كه به تدريج از ميزان مطلوبيت كاسته مي شود

را ) استرس سرمايي شديد( 2.7بهمن ماه عدد  31دي تا  21و از ) استرس سرمايي متوسط( 4.5عدد 

  .دهد كه بيانگر عدم مطلوبيت براي گردشگري و مسافرت در اين شهر استنشان مي

اشد باز نظر جامعه محلي بهترين شرايط اقليمي هواي نسبتاً گرم، گرم با هواي صاف و بدون باران مي. 2

  .كه با مقياس اشري مطابقت دارد

و همچنين اين . تر از بهار و پاييز آن استدهد فصول گرم و سرد بابلسر طوالنياين پژوهش نشان مي. 3

 .كندشهر درجات باالي حرارتي و سرمايي را تجربه نمي
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 كتابشناسي

يابي شرايط اقليم آسايشي بندر چابهار در ارز«، )1389( و ملبوسي شراره ؛اكرم ،صابرحقيقت ؛رضا ،اسماعيلي .1

  ؛27- 25، صصالمللي جغرافيدانان جهان اسالم، ايران، زاهدان، چهارمين كنگره بين»جهت توسعه گردشگري

بررسي تاثيرات اقليمي بر « ،)1389( سميه ،ابراهيمي ؛مريم ،بيرانوندزاده ؛ابراهيم ،رستم گوراني ؛كمال، اميدوار .2

المللي جغرافيدانان جهان اسالم، ايران، زاهدان، بندرعباس، چهارمين كنگره بين ،»نوبيمعماري بومي سواحل ج

  ؛18 -1صص

تعيين مطلوبيت شرايط آسايش مدارس شهر يزد «، )1390(اميدوار، كمال؛ عليزاده، يحيي؛ زارع شاهي، عبدالنبي  .3

  ؛101-117، صص 1، نشريه شهر و معماري بومي، شماره »بر اساس شاخصهاي زيست اقليمي

بررسي و مقايسه عملكرد شاخص هاي مدل ريمن در تعيين تقويم مناسب گردشگري، «، )1393(باعقيده، محمد  .4

 ؛144- 135، صص  36، مجله جغرافيا و توسعه، شماره »)اصفهان: مطالعه موردي(

 نامهپايان ،»اروميه درياچه غرب گردشگري در صنعت جوي عناصر تأثير بررسي«، )1387(منيژه  رندي، جعفري .5

  تبريز؛ اجتماعي، دانشگاه و انساني علوم دانشكده ارشد، كارشناسي

بررسي اقليم گردشگري شهر اروميه با استفاده از شاخصهاي زيست «، )1392(جوان، خديجه، مالزاده، ولي  .6

  ؛83- 96، صص 16انداز زاگرس، سال پنجم، شماره ريزي شهري چشم، فصلنامه جغرافيا و برنامه»اقليمي

، جغرايا و توسعه ناحيه، شماره »ها و آرزوهاگردشگري در ايران، چالش«، )1382(زاده دلير؛ كريم، حيدري حسين .7

  ؛23، ص، دانشگاه فردوسي، مشهد1

تعيين تقويم زماني مناسب براي گردش در تبريز با استفاده از شاخصهاي دماي معدل «، )1386(ذوالفقاري، حسن  .8

 ؛141-129، صص  62هاي جغرافيايي، شماره ، پژوهش»بيني شدهي پيشفيزيولوژي و متوسط نظرسنج

 ؛150-148، انتشارات سمت، چاپ اول، صص »آب و هواشناسي توريسم«، )1389(ذوالفقاري، حسن  .9

- ، فصلنامه علمي»هاي اقليم گردشگري در منطقه آزاد ارستحليلي بر پتانسيل«، )1391(ذوالفقاري، حسن  .10

  ؛37-19، صص 37ي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر، سال دوازدهم، شماره پژوهشي فضاي جغرافياي

- شناخت توان آسايش بيوكليماتيك انساني بابلسر براي برنامه«، )1389(رمضاني گورابي، بهمن، ابراهيمي، هدي  .11

  ؛81- 71، صص »ريزي اكوتوريسم

در تاالب ) بيوكليماتيك(يمي هاي اكوتوريستي آسايش زيست اقل شناخت پتانسيل«، )1385(رمضاني، بهمن .12

 ؛73-87اي، صص ، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه»كياكاليه در لنگرود با استفاده از روش اوانز

 هاي علوم زمين؛، پايگاه ملي داده»اطلس ژئوتوريسم استان مازندران«، )1387(ساجدي فر، آيالر  .13

  ؛2013تا  2000سال هاي هواشناسي بابلسر از سازمان هواشناسي كشور، آمار داده .14

ارزيابي شرايط «، )1391(اكبر؛ نجفي، محمد؛ اروجي، حسن؛ عليزاده، محمد؛ حسنپور، محمود شمسي پور، علي .15

ريزي و ، مجله برنامه»CITاقليمي شهر بندر انزلي از منظر گردشگري بر اساس شاخص اقليمي گردشگري  

  ؛94- 75توسعه گردشگري، سال اول، شماره دوم، صص 

نامه كارشناسي ارشد، ، پايان»بررسي شرايط آسايش حرارتي در سواحل شمالي ايران«، )1386(ي، فاطمه شهباز .16
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