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  يآزاد چابهار با نگاه گردشگر ۀتعیین سطوح آسایش اقلیمی ماهانه در منطق

  

  خدیجه جوان

  

  گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، استادیار آب و هواشناسی 

  

 

  چکیده

هاي ها و طراحیریزيهاي گردشگري باید در برنامهبا توجه به رابطه تنگاتنگ اقلیم و گردشگري، سازمان

هاي اقلیم هاي زیست اقلیمی مناطق را مدنظر قرار دهند. در این پژوهش به منظور شناخت قابلیتآینده، پتانسیل

، فشار عصبی، humidexهاي زیست اقلیمی ترجونگ، شاخص گرما، آزاد چابهار از شاخصگردشگري در منطقه 

هاي هواشناسی ایستگاه سینوپتیک چابهار که در منطقه آزاد در همین راستا داده دماي مؤثر و بیکر استفاده شد.

داد که در این منطقه، گرفت. نتایج تحقیق نشان  مورد استفاده قرار 2010تا  1981واقع شده است، در طی دوره 

ها مطلوبیت و کلیه مدلهاي ژانویه، فوریه و دسامبر از بیشترین آسایش اقلیمی براي گردشگري برخوردار هستند ماه

هاي می، ژوئن و ها، در این ایستگاه ماهدهند. بر طبق نتایج بدست آمده از اکثر مدلها را مورد تأیید قرار می این ماه

  شود. ها توصیه نمیباشند و مسافرت به منطقه در این ماهآسایشی نامطلوبی براي گردشگران میژوئیه داراي شرایط 

  

  هاي زیست اقلیمی، منطقه آزاد چابهارهاي اقلیمی، شاخصاقلیم گردشگري، پتانسیل هاي کلیدي: واژه

   

                                                             
  :نویسنده رابطkh.javan@Urmia.ac.ir 
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  مقدمه  -1

فرهنگی و سیاسی جامعه صنعت گردشگري تأثیرات فراوانی بر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، 

می یاد پایدار اصلی توسعه رکن عنوان به صنعت توسعه، از این گذارانسیاست از اي که بسیاري دارد به گونه

 وضعیت بهبود در اي عمده نقش که جهان صنایع ترینمهم از یکی عنوان به گردشگري امروزه کنند.

توسعه صنعت گردشگري، به  .است گرفته توجه قرار دارد، مورد آنها اقتصادي و توسعه اقتصادي کشورها

ویژه براي کشورهاي در حال توسعه که با معضالتی همچون میزان بیکاري باال، محدودیت منابع ارزي و 

اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد ایران نیز اتکاي شدیدي به 

رو به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادي و همچنین دارد؛ از ایندرآمدهاي حاصل از صادرات نفت 

  ).2: 1386هاي شغلی، توسعه گردشگري در کشور ضروري است (طیبی و همکاران، ایجاد فرصت

گذارند که یکی از آنها آب و هواست و دیگري اطالعات ثیر میأعوامل زیادي بر صنعت گردشگري ت

باشد. همراه با موقعیت جغرافیایی، سفر، شرایط فصلی و محلی مقصد می مورد نیاز گردشگران براي

انداز، پوشش گیاهی و جانوران، آب و هوا به عنوان یکی از مهمترین منابع پایه محلی در  توپوگرافی، چشم

توان گفت که آب و هوا داراي خصیصه یک کند. بدین ترتیب میتوسعه صنعت گردشگري نقش ایفا می

منابع محیطی، طول مدت و کیفیت توریسم، سالمتی  ثیرگذاري برأطبیعی است که با ت ثروت عظیم

). اکثر 105: 2004و همکاران،  ١کند (اسکاتگردشگران و حتی تجارب شخصی گردشگران را نیز کنترل می

لیم از که اقطوريهدهند، بگردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري، مالحظات اقلیمی را مورد توجه قرار می

در جستجوي اقلیم مطلوب یا آسایش  ریزي گردشگري بسیار اهمیت یافته و گردشگران معموالًدیدگاه برنامه

هستند که در آن، فرد هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد و این عامل نقش 

 کاربرد و معرفی رو این از). 26: 1997، ٢د (ماتزاراکیسگیري براي مقاصد گردشگري دارمهمی در تصمیم

 و اقلیم متقابل اثرات بیشتر چه هر شناخت زمینه در مؤثر هايروش جزو گردشگري هاي اقلیمیشاخص

  .آیدمی شمار به گردشگري

آسایش  بر مؤثر اقلیمی هايجنبه همه که باشدمی مطالعاتی دسته آن مطالعات، نوع بهترین

 گونه مطالعات این است بهتر طرفی از ).195: ص 2001، ٣است (مادیسون داده قرار مدنظر را گردشگران

 را معرفی منطقه گردشگري تقاضاي الگوي بتوان بهتر تا گردد بررسی جداگانه طور به ايمنطقه هر براي

هاي تجربی براي ارزیابی آسایش حرارتی انسان هاي زیادي در زمینه ابداع شاخصتاکنون تالش .نمود

سوي  از شده پیشنهاد گردشگري اقلیم شاخص 200حداقل  وجود هاتالش این نتیجه است. صورت گرفته

  ).28: 2008همکاران،  و آشویلی است (امیران محققان

در ارتباط با اقلیم گردشگري و زیست اقلیم مطالعات بیشماري در جهان و همچنین در ایران انجام 

) با استفاده از شاخص اقلیم 2004اسکات و همکاران (شود: ها اشاره میگرفته است که به تعدادي از آن

 ماتزاراکیس اند. شهر مهم کانادا و آمریکا پرداخته 9توریستی میسکوفسکی به مطالعه اقلیم گردشگري در 

 از اطالعات استفاده چگونگی و هاي آن پرداختهشاخص و اقلیمی هاي آسایشمدل بررسی به )2007(

                                                             
1 - Scot 
2 - Matzarakis 
3 - Maddison 
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) تغییرات بیوکلیماتیک حرارتی 2007( ١نمس و همکاران .است داده نشان گردشگري مطالعات در را اقلیمی

  مجارستان بررسی نمودند.  ٢و تأثیر آن بر گردشگري را در منطقه توریستی دریاچه باالتن

) با استفاده از شاخص ترجونگ، به تهیه نقشه زیست اقلیمی و بررسی اقلیمی حیاتی 1372کاویانی (

هاي زیست اقلیمی بیکر، ترجونگ و فشار گیري از شاخص) با بهره1387مدي و سعیدي (مح. کشور پرداخت

هاي ) با استفاده از شاخص1392جوان و مالزاده ( عصبی به بررسی وضعیت آسایش انسان در قم پرداختند.

رد رطوبت تام، اقلیم گردشگري ارومیه را مو -بیکر، فشار عصبی، شاخص گرما، عدم آسایش و شاخص دما

هاي همدیدي سواحل ) را در ایستگاهHIشاخص گرما () 1388ارزیابی قرار دادند. عسکري و همکاران (

بررسی شرایط سینوپتیکی و ) به 1393مورد مطالعه قرار دادند. درگاهیان و رضایی ( جنوبی کشور

) 1394پرداختند. میري و همکاران (هاي ساحلی و دریایی جنوب بیوکلیماتولوژي شاخص گرما در ایستگاه

بررسی نمودند. رمضانی و همکاران  humidexوضعیت زیست اقلیمی شهر هرمزگان را بر اساس شاخص 

) به بررسی وضعیت اقلیم گردشگري شهرستان رودسر با استفاده از شاخص فشار عصبی پرداختند. 1391(

ایران را با استفاده از شاخص فشار عصبی ) شرایط آسایش اقلیمی شمال غرب 1394جوان و همکاران (

) به ارزیابی شاخص دماي مؤثر در ایران پرداختند. عزیززاده و 1385کاویانی و همکاران ( ارزیابی کردند.

) با 1371کاویانی ( نیز به پهنه بندي شمال غرب کشور با شاخص دماي مؤثر پرداختند.) 1392جوان (

هیه دو نقشه بیوکلیمایی تابستانه و زمستانه براي نواحی شمالی و جنوبی استفاده از معادله بیکر اقدام به ت

) به بررسی شرایط مطلوب آسایش بیوکلیماتیک نوار ساحلی غرب 1388ایران کرد. رمضانی و ابراهیمی (

  مازندران با روش بیکر پرداختند.

- برنامه به تواندمی ی،جغرافیای مختلف مناطق در اقلیمی هاي زیستتوان با توجه به این که شناخت

در این پژوهش نیز سعی بر این نماید،  کمک طبیعی هايجاذبه از بهره برداري مناسب و اکوتوریستی ریزي

، فشار عصبی، دماي humidexهاي زیست اقلیمی ترجونگ، شاخص گرما، است که با استفاده از شاخص

گامی کوچک براي توسعه و هاي اقلیم گردشگري در منطقه آزاد چابهار شناسایی و ، قابلیتمؤثر و بیکر

  گسترش صنعت توریسم در این منطقه برداشته شود.
  

  

  مبانی نظري -2

 هاىمسافرت شود.مى محسوب گردشگري صنعت توسعه در عامل ترینمهم و هوا آب

- مهم از یکی اقلیمی تنوع و هوا و آبخورد. مى پیوند و هوایى آب با شرایط جمعىدسته و گروهى

- گرم هواي و آب از استفاده منظور به را گردشگران از توجهی قابل بخش که است توریستی هايجاذبه ترین

 مایل کسی کلی بطور .نمایدمی ترغیب توریستی مسافرت انجام به خود، اقامت محل از ترخنک یا و تر

  اقامتش باشد. محل هواي از نامساعدتر آن هواي که نیست محلی به مسافرت به

با محیط اطرافش وابسته است. این تعادل به  آسایش زیست اقلیمی به تعادل حرارتی بدن انسان

هاي هواي اطراف، فعالیت فیزیکی شخص، درجه حرارت، رطوبت نسبی، تابش ترکیب عواملی مانند: ویژگی

پیوندد که تعادل دماي دفع قلیمی، زمانی به وقوع میآفتاب و باد وابسته است. حالت تعادل آسایش زیست ا

                                                             
1 - Németh et al. 

2 - Balaton 
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 37شده و جذب شده بین پوست و محیط ایجاد شود و سبب متعادل ماندن دماي درونی بدن انسان در 

). مطالعه زیست اقلیم انسانی از دید جغرافیا و تهیه نقشه 26:  1363(کسمایی،  ي سانتیگراد شوددرجه

). 79،1372(کاویانی، اي برخوردار استهاي مختلف از اهمیت ویژهریزي برنامههاي جامع، به عنوان زیربناي 

ریزي در آن، شناخت اوضاع اقلیمی  با توجه به گسترش صنعت گردشگري در سالهاي اخیر و لزوم برنامه

وامل ریزي در امر گردشگري باشد.یکی از ع تواند از مهمترین معیارهاي برنامهمناطق در ارتباط با انسان می

ثیر وضعیت جوي بر أثر بر زندگی، آسایش و سالمتی انسان، شرایط جوي و اقلیمی است. امروزه مطالعه تؤم

روي زندگی، سالمتی، آسایش و اعمال و رفتار انسان در قالب زیست اقلیم انسانی مورد مطالعه و بررسی قرار 

 بیوکلیماتیک انسانی پایه و اساس بسیاري از). در عین حال مطالعات 93: 1381گیرد (بیبر و هیگینز، می

ویژه در زمینه مسائل شهري و سکونتگاهی، معماري و جهانگردي است و  هاي، بهاي عمران ناحیهریزي برنامه

مورد هاي موجود، نتایج حاصل از این گونه مطالعات در اسکان بشر در مناطق جدید و نیز توسعه سکونتگاه

هاي مربوط به تعیین بیوکلیماي انسانی، . در این راستا مبناي بسیاري از بررسیدگیرمی قرار بهره برداري

تعیین درجه تأثیر اقلیم بر روي فیزیولوژي انسانی در شرایط متعارف، بازتاب احساسی است که انسان در هر 

  آورد. مکان و اقلیم مختلف و تحت شرایطی نظیر ایجاد میکروکلیماي مصنوعی بدست می

  

  موقعیت جغرافیایی منطقه - 3

منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار، یکی از مناطق آزاد هفت گانه کشور است که در راستاي اهداف 

سیس شده أمجاورت شهرستان چابهار و در حاشیه دریاي عمان ت در 1370در اوایل دهه اقتصادي کشور، 

دریاي عمان و متصل به سرزمین اصلی کیلومتر مربع مشرف بر  140با مساحت آزاد چابهار  منطقه .است

وسیله شبکه حمل و نقل زمینی و هوایی از شمال به کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان، از شرق   و به است

یابد. دسترسی مستقیم به آبهاي آزاد و قرارداشتن در  به پاکستان و از جنوب به اقیانوس هند اتصال می

پذیري در مواقع بروز بحران، موقعیت استراتژیکی را براي ایجاد  آسیبطور عدم  خارج از خلیج فارس و همین

این منطقه است.  یک گذرگاه ارتباطی بین کشورهاي آسیاي میانه و سایر کشورهاي جهان فراهم آورده

المللی به آسیاي  ترین محل ارتباط ترانزیت و حمل مجدد کاال از آبهاي بینترین و ارزانترین، کوتاهایمن

منتهی الیه جنوب  درکه در برگیرنده بخش اصلی منطقه ازاد چابهار است چابهار بندر  است. ه و قفقازمیان

نقشه  1شکل  .ي اقیانوسی متصل استاهیران قرار دارد و تنها شهر بندري ایران است که به آباشرقی 

  دهد.شهرستان چابهار و موقعیت آن را در استان سیستان و بلوچستان نشان می

. قرار گرفتن در مسیر بادهاي رودیاز خوش آب و هواترین بنادر جنوبی ایران به شمار م چابهار ربند

ترین بندر جنوبی کشور تبدیل کرده است.  ترین و در زمستان به گرمموسمی در تابستان چابهار را به خنک

هواي چابهار داراي حداقل  باشد. بطور کلی آب و گراد می درجه سانتی 27میانگین درجه حرارت بندر چابهار 

یکسان بودن و تغییرات اندك آب و هوایی در چهارفصل سال علت  .تغییرات در فصول چهارگانه سال است

تاالب لیپار، رشته ارتفاعات فرسایش  ،اسکله تیس و رمین ،خلیج چابهاراست.  اصلی این نامگذاري بوده

ي قدیمی اي حرا (مانگرو)، پدیده گل افشان، روستهاشکن بریس، خلیج گواتر، جنگلیافته، اسکله و موج

ي نیلگون، ارتفاعات زیبا و دیدنی و محصوالت گرمسیري ااي، دری اي و ماسه سواحل زیباي صخره ،تیس

  گردد.هاي طبیعی و گردشگري چابهار محسوب می متنوع از مهمترین جاذبه
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توسعه اقتصادي منطقه در امور بازرگانی،  که یکی از اهداف ایجاد منطقه آزاد چابهاربا توجه به این

 و طبیعی هايتوانمندي و هاپتانسیل به توجه باشد،می صنعتی، گردشگري، حمل و نقل و ترانزیت و خدمات

 گیریها تصمیم و هاریزيبرنامه در آنها به توجه ها وکشف این پتانسیل باشد.انسانی منطقه امري ضروري می

  .داشت گردشگري خواهد صنعت توسعه در مهمی نقش

  

 
  : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 

  

  روش تحقیق -4

ها هاي اقلیم گردشگري در منطقه آزاد چابهار از مدلدر این پژوهش به منظور ارزیابی جامع پتانسیل

ها، دید کلی و هاي مختلفی استفاده شد تا ضمن مقایسه نتایج حاصل شده از هر مدل با سایر روش و روش

مدنظر نگري نسبت به وضعیت بیوکلیمایی منطقه حاصل شود. از این رو پنج شاخص مهم اقلیمی  همه جانبه

، شاخص فشار عصبی، Humidex)، شاخص HI( ١گرما شاخص ترجونگ، شاخصقرار گرفت که عبارتند از 

ها از روابط مطرح در این شاخص) و شاخص بیکر. در این زمینه به منظور محاسبه ETشاخص دماي مؤثر (

  استفاده شد. 2010تا  1981هاي آماري ایستگاه سینوپتیک چابهار طی سال ساله 30آمار 

  

  شاخص ترجونگ - 1-4

هاي زیست اقلیم انسانی براي ارزیابی آسایش انسان ترین روششاخص ترجونگ یکی از مهم

هاي اقلیمی همچون ن است که از کلیه مشخصهها ایشود. امتیاز این روش نسبت به سایر روشمحسوب می

استفاده  کنند،دما، رطوبت، باد، تابش و ساعات آفتابی که مجموعه شرایط دمایی بدن انسان را کنترل می

ترین منطقه را براي اقامت و سکونت افرادي که از توان مناسبشده است. با استفاده از این شاخص می

). 78: 1372برند، مشخص کرد (کاویانی، به نوع هوا و اقلیم رنج می هاي مربوطحساسیت، و یا بیماري

                                                             
1 - Heat Index 
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براي تعیین ضریب  .ثیر خنک کنندگی باد استوار استأشاخص ترجونگ براساس ضریب راحتی و ضریب ت

آمده، استفاده شده است. این نمودار در واقع نشان  2شکل که در  راحتی از مدل محدوده ضرایب راحتی

یعنی  هاي متفاوت دما و رطوبت و شرایط متعارف، آسایشی است که انسان در شرایط ترکیبدهنده میزان 

 محور نمودار، این در). 119- 123، 1968(ترجونگ،  آوردپوشش معمولی و عدم فعالیت فیزیکی به دست می

 محل درصد است. حسب بر نسبی رطوبت معرف منحنی، خطوط و فارنهایت حسب بر دما معرف افقی،

 و اعداد با که گیردمی قرار مختلفی هايمحدوده در متعارف، شرایط در اقلیمی عنصر دو این خوردبر

  ).1است (جدول  شده داده نمادهایی نشان

   

  
  )120: 1968ترجونگ، ( ترجونگ شاخصبر حسب   محدوده ضرایب راحتی -2 شکل

  

  شاخص ترجونگ مفاهیم نهادها و عالئم ضریب راحتی :1جدول 

 شرح  گروه  احساس غالب  سمبل

 Uc Ultra cold  ماوراي سرما  - 6

  العاده سرد فوق  - 5
Ec 

Extremely 
cold 

 Vc Cold  بسیار سرد - 4

 Cd Keen  سرد  - 3

 K Cool  بسیار خنک  - 2

 C Moderate  خنک  - 1

 M Warm  مطبوع  0

 W Hot  گرم  +1

A2+ داغ  H Very hot 

B2+  بسیار داغ  S Extremely hot 

  Eh Ultra hot العاده داغ فوق +3

  )76: 1387محمدي و سعیدي، (: منبع
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  )HIگرما ( شاخص -2-4

 روي دماي رطوبت اثر کمی مقدار تعیین براي هواشناختی زیست مدلی 1979سال  در ١استیدمن

شد  پذیرفته گرما نمایه عنوان به ملی آمریکا هواشناسی مرکز توسط مدل این نتایج و کرد بیان ظاهري

 تعیین براي را پوشاك عامل و فیزیولوژیکی و متغیرهاي هواشناختی مدل این در ). وي2002، ٢(انسون

 قرار استفاده مورد گوناگون هايرطوبت و دما شرایط تحت رطوبت و انتقال گرما به نسبت بدن کل مقاومت

 دما از معینی ترکیب در گرما احساس از دقیقی اندازه گرما شاخص). 149: 1388داد (عسگري و همکاران، 

 فصل در سوزباد شاخص مقابل نقطه تابستان فصل در شاخص این باشد. می همزمان طور به رطوبت و

شود (درگاهیان و  قلمداد انسان راحتی بر مؤثر اقلیمی شاخص یک عنوان به تواند می و است زمستان

 ).44: 1393رضایی، 

اي را ارائه داد معادله آمریکا ملی هواشناسی مرکز گرما، شاخص از مناسب ايرابطه تهیه منظور به   

 محاسبه به قادر متغیرهاي مستقل، عنوان به نسبی رطوبت و هوا دماي هايداده از استفاده با تنها که

     3. به طور کلی با استفاده از شکل )151: 1388است (عسگري و همکاران،  گرما تقریبی شاخص

  نوع خطر را مشخص نمود. 2وجه به جدول هاي دمایی و با تمحدوده

  

  
  ).52: 1393(درگاهیان و رضایی، گرما  شاخصبر حسب   محدوده ضرایب راحتی -3شکل 

  

   

                                                             
1 - Steadman 
2 - Johnson 
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  طبقه بندي شاخص گرما و نوع خطر و احتمال عوارض متناظر با آن - 2جدول 

  نوع خطر  شاخص گرما  هاي خطراحتمال عوارض گرمایی براي مردم در گروه

  زدگی آفتاب گرما) یا اثر در گرمازدگی (غش احتمال

)F° 130  یا

  باالتر)

)C° 54 (یا باالتر  

  خطر شدید

)Extreme 

Danger(  

 گرما، اثر در مفرط خستگی یا و عضالت گرفتگی زدگی، آفتاب احتمال

 فعالیت طوالنی و یا گرفتن قرار گرما معرض گرمازدگی با در احتمال

  زیاد بدنی

)F° 129-105(  

)C° 54-41(  

  خطر

)Danger(  

 با گرما اثر در مفرط خستگی یا و عضالت، گرفتگی زدگی، آفتاب احتمال

  زیاد بدنی فعالیتهاي یا و/ طوالنی قرار گرفتن گرما معرض در

)F° 105-90(  

)C° 41-32(  

  حداکثر احتیاط

)Extreme 

Caution(  

 بدنی فعالیت یا و طوالنی گرفتن قرار گرما معرض در با خستگی احتمال

  زیاد

)F° 90-80(  

)C° 32-27(  

  احتیاط

)Caution(  

  )152: 1388منبع: (عسگري و همکاران، 

  
  

  Humidexشاخص  -4- 3

Humidex  یاHD در سال  ٢و ریچاردسون ١توسط مسترسون که است حرارتی استرس شاخص یک

ارائه گردیده است (آلفانو و براي ارتباط شرایط آسایش حرارتی با دو پارامتر مهم دما و رطوبت نسبی  1979

 تنظیم حرارت سیستم با مرتبط فرضیه دو پایه بر این شاخص براي شده ارایه فرمول). 95: 2011همکاران، 

 بر است، مواجه گرما با صورت برهنه به و ساکن هواي در که انسان بدن است. اوالً نقطه تعادل استوار بدن

 بر آمدن فایق به قادر انسان است. دوماً بدن گرادسانتی درجه 30تا  27گستره  در تعادل بدن، معادله اساس

توان می فوق، فرضیه دو اساس باشد. بردرصد نمی 75از  بیش رطوبت حضور در درجه 32بیش از  گرماي

معتدل کانادا)  خاص (نواحی اقلیمی شرایط براي که تجربی است شاخص یک Humidexشاخص  که گفت

 میزان متابولیسم، لباس، مقاومت چون هم حرارتی هايبر استرس مؤثر عوامل از بسیاري و رودمی کار به

پیش منظور به ابتدا در این شاخص گیرد. اگرچهنمی نظر در را هاي مختلفرطوبت و هوا هايجریان سرعت

اندازه وسایل به نیازيو بی آن ساده راحت و استفاده دلیل به اما گرفت،می قرار مورد استفاده هوا وضع بینی

 توجه مورد سرپوشیده و حرارتی روباز هاي محیط گرمایی هاياسترس ارزیابی آن در کاربرد پیچیده، گیري

- ي زیر محاسبه میرابطه با استفاده از Humidexشاخص  .)31: 1395گرفت (حیدري و همکاران،  قرار

  شود:

H= T + 0.5555(e-10) 1رابطه    

 3باشد. در جدول بار میفشار بخار آب بر حسب میلی eگراد و دماي هوا بر حسب درجه سانتی Tکه در آن 

  میزان آسایش انسان با توجه به مقادیر این شاخص آورده شده است.

  

                                                             
1 - Masterson 
2 - Richardson 
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 humidexدرجه بندي ضرایب آسایش شاخص  :3جدول 

  میزان آسایش  humidex مقادیر

  آسایش  29تا  20

  بروز درجات ضعیفى از ناراحتی  39تا  30

  یجاد ناراحتى براى تمام افرادا  45تا  40

  هاى بدن توقف برخى از فعالیت  45بیشتر از 

  سکته در اثر گرما  54بیشتر از 

 ) 98: 2011منبع: (آلفانو و همکاران، 

  

  شاخص فشار عصبی  -4-4

نوع فشار فیزیولوژیکی وارد آمده براي برقراري آسایش بین جذب و دفع گرما را مشخص  شاخصاین 

هاي کند. هدف این شاخص تشریح سطح آسایش با استفاده از دما، رطوبت و باد است. در درجه حرارتمی

اهاي کم، به کنند ولی در دمباال، چهار عنصر اصلی اقلیمی تابش، دما، رطوبت و سرعت باد نقش ایفا می

). این 188، 1385ترکیب وضعیت باد و دما توجه شده بدون آنکه عامل رطوبت دخالت داده شود (محمدي، 

شاخص فشار شود. هاي مختلف محاسبه میدرجه به صورت 20و کمتر از  20شاخص براي دماي بیش از 

  :به صورت ذیل بیان می شود گراد درجه سانتی 20دماهاي بیشتر از  درعصبی 

CI =  I − dI                                                                                                                2رابطه   

شاخص  dIشاخص دماي مؤثر و رطوبت با فرض شرایط آرام هوا و  Iشاخص عددي آسایش،  CIکه 

  از روابط زیر محاسبه می شوند: dIو  Iاثر سرمایش اضافی ناشی از حرکت هوا است. 

� = (0.5 + �� ∗ 10��)(� − 80 +                                                          3رابطه (�0.11

�� = −.35��.�(20 + 0.5� − 0.2�)− 35�                                                    4رابطه �.�

شاخص فشار سرعت باد (میل بر ساعت) است.  Vرصد) و رطوبت نسبی (د Uدما (فارنهایت) و  Tکه 

  شود:هاي زیر بیان میبا شیوه گراددرجه سانتی 20عصبی براي دماهاي کمتر از 

� = 0.5��.��(36.5 − �)+ 36                                                                              5رابطه   

                            
� = (

��

�
��.�+ 9 − �)(33 − �)                                                                              6رابطه 

سرعت باد  Vگراد)، دما (سانتی  Tدرجه، 20ثر دماي کمتر از ؤشاخص دماي م Hدر این روابط، 

به تفکیک دو روش را نشان  درجه بندي ضرایب آسایش شاخص فشار عصبی 4جدول  (متر بر ثانیه) است.

  دهد.می
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   صبیعدرجه بندي ضرایب آسایش شاخص فشار  :4جدول 

 درجه  20دماهاي کمتر از  برايضریب آسایش  درجه  20دماهاي بیشتر از  برايضریب آسایش 

  سرمایشآهنگ   )Hضرایب آسایش (  آهنگ گرمایش  )CIضرایب آسایش (

خنک با شرایط عدم  - 5کمتر از 

  آسایش

 خنک 396 – 540

  خیلی خنک 541 – 790 خنک  -1تا  - 5

 سرد  791 – 999 آسایش  0

  خیلی سرد  1000 – 1199  گرم با شرایط آسایش  5تا  1

 سرماي گزنده  1200 – 1439  گرم با شرایط عدم آسایش  10تا  6

  سطح پوستزدگی یخ  بیشترو  1440  شرایط عدم آسایش زیاد  15تا  11

      کامل شرایط عدم آسایش 15باالتر از 

  )100:  1377غالمی بیرقدار، منبع: (

  

  )ET( ثرؤشاخص دماي م -5-4

اي است که بتواند بدون تابش همان تأثیر را داشته باشد دماي مؤثر دماي هواي آرام و اشباع شده

  ):123: 1385شود(محمدي، ي زیر محاسبه میرابطه) دماي مؤثر با استفاده از 86: 1389(ذوالفقاري، 

ET=t-0.6* (t-10)×(1-RH/100)  7رابطه                                                                            

      

است سپس  درصد بهنسبی  رطوبت  RHگراد ودماي هوا به سانتی  tدماي مؤثر،  ETي باال، در رابطه

  تنظیم شده است. 5نتایج فرمول، جدول  براساس

  

  

  ثرؤآسایش انسان بر اساس دماي م :5جدول 

  ضریب حرارتی ETمقادیر 

 بسیار گرم  <30

 شرجی  5/27 -30

 خیلی گرم  6/25 - 5/27

 گرم  2/22 - 6/25

 آسایش  8/17 - 2/22

 خنک  5/15 - 8/17

 خیلی خنک  67/1 - 5/15

 سرد  -10تا  67/1

 سردخیلی   - 20تا  -10

 بسیار سرد > -20

  )124: 1385منبع: (محمدي، 
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  شاخص زیست اقلیمی بیکر -6-4

شود هاي مختلف استفاده میاز این روش جهت ارزیابی دامنه تحریکات بیوکلیماي انسانی در محیط

از رابطه  ارائه شده است که به شاخص قدرت سردکنندگی محیط معروف است و )1972که توسط بیکر (

  :)68: ص 1377(جهانبخش، شود محاسبه میزیر 

Cp = (0.26+0.34V0.637) 36.5-T  7رابطه                                                                           

       

 Cpگراد و معدل دماي روزانه بر حسب سانتی Tسرعت باد بر حسب متر بر ثانیه،  Vدر این رابطه، 

باشد. بیکر درجات مربع در ثانیه میکنندگی محیط بر حسب میکروکالري در سانتیکشاخص قدرت خن

ر دCp ارائه کرده است.  6کنندگی محیط و آستانه تحریک بیوکلیماتیک انسانی را به صورت جدول خنک

    کنندگی محیط با توجه به اختالف بین دماي بدن و دماي هواست. درجات قدرت واقع قدرت خنک

  آمده است. 2کنندگی محیط و آستانه تحریک بیوکلیماي انسان در جدول شماره خنک

  

  ) بر حسب روش بیکرCp( هاي بیوکلیماتیکدرجات خنک کنندگی محیط و آستانه :6جدول 

  شرایط بیوکلیماي انسانی شرایط محیطی  CPمقادیر 

 فشار بیوکلیمایی  بداغ، گرم، شرجی و نامطلو  4- 0

  محدوده آسایش بیوکلیمایی  گرم قابل تحمل  9- 5

  محدوده آسایش بیوکلیمایی  مالیم مطبوع  10-19

 تحریک مالیم خنک  20-29

  تحریک متوسط تا شدید  زاتنشسرد و کمی   30-39

  ر دهندهابه طور متوسط آز  خیلی سرد  40-49

  ر دهندهابه شدت آز العاده سرد فوق 50-59

   76: 1387منبع: محمدي و سعیدي، 

  

  

  هاي تحقیقیافته -5

  آسایش اقلیمی چابهار بر اساس شاخص ترجونگ -1-5

) نشان 7(جدول  2010تا  1981هاي نتایج حاصله از شاخص ترجونگ ایستگاه چابهار براي سال

هاي آوریل، می، ژوئن، ژوئیه، اگوست، سپتامبر و اکتبر ایستگاه دهد که در هفت ماه از سال یعنی در ماهمی

گیرد که معرف شرایط فیزیولوژیک بسیار داغ است. این شاخص در منطقه قرار می +B2چابهار در محدوده 

  شود که شرایط فیزیولوژیکی گرم را تداعی + واقع می1هاي مارس و نوامبر در محدوده مطالعاتی در ماه

یط مطبوع اند که مبین شراکند و تنها سه ماه ژانویه، فوریه و دسامبر در محدوده آسایش صفر واقع شدهمی

  است.
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 ضریب آسایش شاخص ترجونگ در ایستگاه چابهار - 7جدول 

سپتام  اگوست  ژوئیه  ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  ماه

  بر

دسام  نوامبر  اکتبر

  بر

  B2+  B2+  B2+  B2+  B2+  B2+  B2+  1  0  1  0  0 ترجونگ

وضعیت 

  آسایش

بسیار   گرم  مطبوع  مطبوع

  داغ

بسیار 

  داغ

بسیار 

  داغ

بسیار 

  داغ

بسیار 

  داغ

بسیار 

  داغ

بسیار 

  داغ

  مطبوع  گرم

  (منبع: نگارنده)

  

  آسایش اقلیمی چابهار بر اساس شاخص گرما - 2-5

ارائه شده است. بررسی جدول زیر نشان  8نتایج محاسبه شاخص گرما در ایستگاه چابهار در جدول 

محدوده خطر) در ماه ژوئن دهد که در طول دوره مورد مطالعه، بیشترین شاخص گرماي ماهانه (در می

هاي می، ژوئیه، اگوست و سپتامبر در محدوده حداکثر احتیاط قرار دارند که گردشگران در وجود دارد و ماه

هاي بدنی زیاد و قرار گرفتن طوالنی در معرض نور آفتاب بپرهیزند. بر اساس این این مناطق باید از فعالیت

نوامبر و دسامبر از نظر شرایط آسایش اقلیمی در وضعیت خوب (فاقد هاي ژانویه، فوریه، مارس، شاخص، ماه

  تنش گرمایی) قرار دارند.

  

  ضریب آسایش نمایه گرما در ایستگاه چابهار - 8جدول 

مار  فوریه  ژانویه  ماه

  س

سپتام  اگوست  ژوئیه  ژوئن  می  آوریل

  بر

دسام  نوامبر  اکتبر

  بر

HI 20  22  24 29  36  42  39  35  34  30  25  22  

 وضعیت

  آسایش

  حداکثر  احتیاط  خوب  خوب  خوب

  احتیاط

  حداکثر  خطر

  احتیاط

  حداکثر

  احتیاط

  حداکثر

  احتیاط

  خوب  خوب  احتیاط

  (منبع: نگارنده)

  

  humidexآسایش اقلیمی چابهار بر اساس شاخص  -5- 3

را بروي ایستگاه سینوپتیک چابهار، براي ماههاي  humidex، نتیجه ارزیابی شاخص 9جدول شماره   

نشان می دهد. مطابق این جدول، حداقل مقدار شاخص، در  2010تا 1981مختلف سال در طی دوره آماري 

هاي مارس، شود. ماهها دیده میباشد و شرایط آسایش نیز در این ماههاي ژانویه، فوریه و دسامبر میماه

هاي می تا سپتامبر به دلیل باال بودن باشند، ولی در ماهیز داراي آسایش نسبی میآوریل، اکتبر و نوامبر ن

میزان رطوبت هوا و وجود حالت شرجی در منطقه، شرایط نامطلوبی از نظر زیست اقلیمی در منطقه حاکم 

  باشد.هاي طبیعت گردي مناسب نمیبوده و شرایط براي گردشگري و فعالیت

  

  

  

  

  

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...تعیین سطوح آسایش اقلیمی ماهانه در                              151

 

  ر ایستگاه چابهارد humidexضریب آسایش شاخص  - 9جدول 

  دسامبر  نوامبر  اکتبر  سپتامبر  اگوست  ژوئیه  ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  ماه

Humidex 24  26  30  36  42  46  44  41  40  37  31  26  

وضعیت 

  آسایش

آسایش  آسایش  آسایش

  کم

آسایش 

  کم

عدم 

  آسایش

عدم 

  آسایش

عدم 

  آسایش

عدم 

  آسایش

عدم 

  آسایش

آسایش 

  کم

آسایش 

  کم

  آسایش

  (منبع: نگارنده)

  

  آسایش اقلیمی چابهار بر اساس شاخص فشار عصبی -4-5

که دهد. به دلیل ایننتایج محاسبه شاخص فشار عصبی در ایستگاه چابهار را نشان می 10جدول 

 Hگراد بود لذا مقدار درجه سانتی 20میانگین دماي ماهانه این ایستگاه در طول دوره مورد مطالعه بیشتر از 

هاي سال در منطقه مورد مطالعه داراي دهد که هیچ یک از ماهبراي آن محاسبه نگردید. محاسبات نشان می

هاي ژانویه، فوریه و دسامبر داراي شرایط آسایش بوده و باشند. بر اساس این شاخص، ماهشرایط سرد نمی

هاي مارس، آوریل، می، اگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر شرایط هباشند. در مامناسب براي گردشگري می

هاي ژوئن و ژوئیه به دلیل گرماي زیاد گرم همراه با آسایش بر منطقه حاکم است. در این منطقه تنها ماه

  باشند. فاقد آسایش اقلیمی مناسب براي گردشگران می

  

  ارضریب آسایش شاخص فشار عصبی در ایستگاه چابه -10جدول 

سپتام  اگوست  ژوئیه  ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  ماه

  بر

دسام  نوامبر  اکتبر

  بر

میانگین 

  دما
5/20  5/21  8/23  9/26  8/29  2/31 4/30  29  6/28  6/27  7/24  9/21  

CI 1/1-  3/0-  1/1  3  9/4  6  6/5  8/4  2/4  2/3  3/1  5/0-  

وضعیت 

  آسایش
  خنک  خنک

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم، 

عدم 

  آسایش

گرم، 

عدم 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش
  خنک

  (منبع: نگارنده)

  

  آسایش اقلیمی چابهار بر اساس شاخص دماي مؤثر -5-5

آورده شده است. مطابق این جدول، در ایستگاه  11نتایج محاسبات شاخص دماي مؤثر در جدول 

    ها دیده باشد و شرایط آسایش نیز در این ماههاي ژانویه و دسامبر میدر ماهET چابهار، حداقل مقدار 

ها در نسبی در این ماههاي فوریه، مارس، آوریل و نوامبر داراي شرایط گرم بوده و آسایش شود. ماهمی

هاي هاي می، ژوئن، ژوئیه و اگوست به دلیل شرجی بودن هوا، و در ماهشود، ولی در ماهمنطقه دیده می

  سپتامبر و اکتبر به دلیل وجود شرایط خیلی گرم، وضعیت عدم آسایش بر منطقه حکمفرماست. 
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 ضریب آسایش شاخص دماي مؤثر در ایستگاه چابهار -11جدول 

  دسامبر  نوامبر  اکتبر  سپتامبر  اگوست  ژوئیه  ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  ماه

دماي 

 مؤثر

19  2/20  3/22  2/25  28  5/29  8/28  6/27  1/27  9/25  23  3/20  

وضعیت 

  آسایش

خیلی   شرجی  شرجی  شرجی  شرجی  گرم  گرم  گرم  آسایش

  گرم

خیلی 

  گرم

  آسایش  گرم

  (منبع: نگارنده)

  

  آسایش اقلیمی چابهار بر اساس شاخص بیکر -6-5

آسایش اقلیمی ایستگاه چابهار به روش بیکر با توجه به فرمول تجربی ارائه شده محاسبه و نتایج آن 

) تهیه شد. 4و به صورت نمودار روند ماهانه تحریک و آستانه زیست اقلیمی چابهار (شکل  12در جدول 

شود در مالحظه می CPشود از ژانویه تا ژوئن با افزایش دما، روند کاهش طور که در شکل دیده می همان

هاي ژانویه، یابد. به عبارت دیگر در ماهحالی که از ژوئن تا دسامبر به دلیل کاهش دما این روند افزایش می

رسد که ) میمتر مربع در ثانیهمیکرو کالري بر سانتی 12به باالترین حد خود (تا  CPفوریه و دسامبر مقدار 

هاي مارس و یابد. در ماهدهنده شرایط مالیم و مطبوع و محدوده آسایش زیست اقلیمی است تغییر مینشان

شرایط محیطی داراي  6ها با توجه به جدول شود. بنابراین در این ماهکاسته می CPتدریج از مقدار آوریل به

هاي می، ژوئن و ژوئیه مقدار قرار دارد. در ماه گرماي قابل تحمل است و در محدوده آسایش زیست اقلیمی

CP ها شاخص آسایش به دلیل درجه حرارت زیاد، داراي شرایط یابد. در این ماهبه شدت کاهش می

 CPهاي اگوست تا نوامبر مقدار نامطبوع بوده و فشار بیوکلیمایی ناشی از افزایش دما وجود دارد. در ماه

رسد. در این حالت شرایط محیطی گرم قابل تحمل بوده و در یکروکالري میم 8افزایش یافته و به میزان 

  محدوده آسایش زیست اقلیمی است

  

  ضریب آسایش شاخص بیکر در ایستگاه چابهار -12جدول 

سپتام  اگوست  ژوئیه  ژوئن می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  ماه

  بر

  دسامبر  نوامبر  اکتبر

CP 12  11  9  7  4  4  5  6  6  6  8  10  

وضعیت 

  آسایش

گرم با   آسایش  آسایش

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم، 

عدم 

  آسایش

گرم، 

عدم 

  آسایش

گرم، 

عدم 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

گرم با 

  آسایش

  آسایش

  (منبع: نگارنده)
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  (منبع: نگارنده)شاخص زیست اقلیمی بیکر براي ایستگاه چابهار  -4شکل 

 

به کار رفته در این تحقیق، در ایستگاه چابهار ماههاي ژانویه، فوریه و دسامبر هاي بر اساس شاخص

    ها را مورد تأیید قرار ها مطلوبیت این ماهبراي گردشگري زمستانه مناسب هستند و معموالً کلیه مدل

ژوئن و ژوئیه هاي می، ها، در این ایستگاه ماه). بر طبق نتایج بدست آمده از اکثر مدل13دهند (جدول می

    ها توصیه باشند و مسافرت به منطقه در این ماهداراي شرایط آسایشی نامطلوبی براي گردشگران می

  ).  14شود (جدول نمی
  

  هاي مورد استفادههاي مطلوب گردشگري در ایستگاه چابهار با توجه به شاخصماه -13جدول 

 هاشاخص

  هاماه

شاخص 

  ترجونگ

  شاخص

  گرما

شاخص 

humide
x  

  فشار

  عصبی

  دماي

  مؤثر

شاخص 

  بیکر

 *  * * * * *  ژانویه

  *  -  *  *  *  * فوریه

  -  -  -  -  * -  مارس

  -  -  -  -  * -  نوامبر

  *  *  *  *  * *  دسامبر

  (منبع: نگارنده)
  

  هاي مورد استفادههاي نامطلوب گردشگري در ایستگاه چابهار با توجه به شاخصماه -14جدول 

 هاشاخص

  هاماه

 شاخص

  ترجونگ

  شاخص

  گرما

شاخص 

humide
x  

  فشار

  عصبی

  دماي

  مؤثر

شاخص 

  بیکر

 -  -  - - - *  آوریل

  *  *  -  *  *  * می

  *  *  *  *  *  *  ژوئن

  *  *  * *  *  *  ژوئیه

  -  *  -  *  *  *  اگوست

  -  -  -  *  *  *  سپتامبر

  -  -  -  -  -  *  اکتبر

  (منبع: نگارنده)
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  گیري نتیجه -6

 در طبیعی جاذبه یک عنوان به خود هوا و آب و بوده اقلیم به وابسته صنعت یک گردشگري صنعت

 امر یک عنوان به همواره موضوع این دارد؛ اما سزایی به تأثیر منطقه گردشگري رونق و جذب گردشگر

 توان شناخت .است نشده گردشگري هايریزيبرنامه در آن تأثیرات به کافی توجه و تلقی شده بدیهی

بهره برداري  و اکوتوریستی ریزيبرنامه به تواندمی جغرافیایی، مختلف مناطق در اقلیمی زیست آسایش

  نماید. کمک طبیعی هايجاذبه از مناسب

یران امنتهی الیه جنوب شرقی  در که در برگیرنده بخش اصلی منطقه آزاد چابهار استچابهار بندر 

و داراي شرایط مطلوبی  رودیاز خوش آب و هواترین بنادر جنوبی ایران به شمار م . این بندر یکیقرار دارد

 هاي زیستتوان به منظور شناختدر این پژوهش باشد. از نظر گردشگري و خصوصاً گردشگري زمستانه می

، فشار عصبی، دماي humidexهاي زیست اقلیمی ترجونگ، شاخص گرما، بندر چابهار از شاخص اقلیمی

هاي مذکور نشان داد مطالعه اقلیم گردشگري ایستگاه چابهار با استفاده از شاخص استفاده شد. ر و بیکرمؤث

می، هاي هاي دسامبر، ژانویه و فوریه شرایط آسایش اقلیمی بر منطقه حاکم است. همچنین ماهکه در ماه

ها سافرت به منطقه در این ماهباشند و مژوئن و ژوئیه داراي شرایط آسایشی نامطلوبی براي گردشگران می

  هاي سال نیز علیرغم گرمی هوا، شرایط آسایشی قابل قبولی وجود دارد. . در بقیه ماهشودتوصیه نمی

بررسی وضعیت بیوکلیمایی منطقه مورد مطالعه حاکی از آن است که این منطقه داراي بهترین 

تواند به عنوان توان بالقوه در جذب گردشگران باشد که میگزینی گردشگري زمستانه میشرایط براي مقصد

) نیز حاکی از شرایط مناسب 1390نژاد (زمستانه مورد توجه قرار گیرد. نتایج تحقیق بریمانی و اسمعیل

هاي مرتبط با رو الزم است نهادها و سازمانهاي زمستانه است. از اینسواحل جنوبی کشور براي مسافرت

توان ي زمان برگزاري تورهاي گردشگري نمایند با توجه به نتایج تحقیق میگردشگري توجه بیشتري بر رو

ریزي اصولی براي گذران اوقات فراغت گردشگران و افزایش اشتغال، در راستاي نیل به گردشگري  با برنامه

ایط هاي مختلف توسعه که شرریزي تواند در برنامهپایدار نیز اقدام نمود. نتایج حاصل از این پژوهش می

  اقلیمی در آن نقش مؤثري دارند، مورد استفاده قرار گیرد. -زیست
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  منابع و مآخذ:

اقلیمی مؤثر بر تعیین فصل گردشگري هاي زیست. بررسی شاخص1390نژاد، م.، بریمانی، ف.، اسمعیل .1

 .27-46: 23مورد: نواحی جنوبی ایران. جغرافیا و توسعه، 

ترجمه: سید حسین بحرینی،  ریزي محیطی براي توسعه زمین. برنامه .1999 ،بیبر، آن. آر، هیگینز، ك. .2

  .، انتشارات دانشگاه تهران1381کیوان کریمی، 

بندي شرایط آسایش اقلیمی شمال غرب  ارزیابی و پهنه. 1394، بشیري، ه.، شهریار سرنقی، ف.، جوان، خ. .3

مین، فضا و انرژي پاك، اردبیل. المللی ز ایران با استفاده از شاخص فشار عصبی. اولین کنگره بین

  .دانشگاه محقق اردبیلی

هاي زیست . بررسی اقلیم گردشگري شهر ارومیه با استفاده از شاخص1392جوان، خ.، مالزاده، و.، .4

 .83- 96): 16( 5اقلیمی. چشم انداز زاگرس، 

فصلنامه تحقیقات  .ارزیابی زیست اقلیم انسانی تبریز و نیازهاي حرارتی ساختمان .1377س.، جهانبخش،  .5

 .67- 79: 48جغرافیایی، 

 humidex. اعتبارسنجی شاخص 1395حیدري، ح.، گلبابایی، ف.، ارسنگ جنگ، ش.، شمسی پور، ع.،  .6

در ارزیابی استرس گرمایی مشاغل روباز در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی کشور ایران. بهداشت و ایمنی 

 .29-43): 3( 6کار، 

. بررسی شرایط سینوپتیکی و بیوکلیماتولوژي شاخص گرما با استفاده 1393غ.،  درگاهیان، ف.، رضایی، .7
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