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 ۰۴۵۱۲۱۸۲۲۴۸-۰۹۱۴۳۵۳۴۱۲۹اردبيل از دانشگاه تبريز .ا.ا.كارشناسي ارشد دفتر تحقيقات كاربردي ف -۱

i7farzad@gmail.com 
 ۰۴۵۱۲۱۸۲۲۴۸ارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي توريسم دانشگاه سيستان و بلوچستان ،شماره تماس ك -۲

Aghaei.vahed@gmail.com 
  

  چكيده
گردشگري با همه مضامين علمي و فلسفي كه در آن نهفته است، يك عمل اقتصادي است و در برخي موارد به عنوان آخرين 

متر توسعه يافته بكار گرفته مي شود در اين بين، يكي از اطالعات مورد نياز گردشگران، شرايط گزينه براي توسعه مناطق ك
زيرا گردشگران معموال در جستجوي اقليم آسايش هستند كه در آن، فرد هيچ گونه احساس  ،اقليمي مقصد مي باشد

شرايط نه احساس سرما ونه احساس گرما نارضايتي و عدم آسايش حرارتي و اقليمي ندارد به عبارت ديگر انسان تحت آن 
در چنين شرايطي ارگانيسم انسان مي تواند ترازگرمايي خود را در بهترين شكل موجود حفظ كند، شناخت شاخص ها و . كند

مدل هاي زيست اقليمي موثر در آسايش انسان از اساسي ترين عامل براي توسعه گردشگري در يك منطقه مي باشد چرا كه 
ردن و ارائه زمان آسايش به گردشگران، آنها در حداكثر آسايش قرار گرفته و از منطقه راضي بوده و اين رضايت با مشخص ك

تحليلي انجام   -اين مقاله كه به صورت توصيفي . خود عاملي براي تبليغ و بازاريابي هر چه بيشتر مقصد گردشگري مي باشد
ي توريستي استان پرداخته شده و سپس حداكثر دما و حداقل رطوبت براي گرفته، ابتدا به شناسايي نقاط قوت و جذابيت ها

ميزان دما از  Excel دوره روزانه و حداقل دما و حداكثر رطوبت براي دوره شبانه از سازمان هواشناسي تهيه و در محيط 
تعيين گرديده است و با توجه تبديل و در جدول سايكرومتريك قرار گرفته و شرايط هر كدام  فارنهايتسانتي گراد به درجه 

به تغيير اساسي در استان كه ارتفاع متغير مي باشد شرايط متفاوت آسايش در استان حاكم است بگونه اي كه شمال استان 
نسبت به جنوب از شرايط آسايش بيشتري در طول سال برخوردار است ولي مهم ترين دوره ها در سطح استان متغير مي 

  .باشد
 

  توسعه اقتصادي، ترجونگ، خراسان جنوبي، گردشگري :ديواژه هاي كلي

  :مقدمه
 گذاري سرمايه بدون. است اقتصادي مختلف فعاليتهاي و بخشها در گذاري سرمايه به نيازمند كشوري هر در اقتصادي توسعه
 و مفيد راهكارهاي از يكي داشت، را اقتصادي رفاه و توليد اشتغال، گسترش انتظار توان نمي روبنايي و زيربنايي طرحهاي در

 جذب منظور به اي منطقه بالقوه هاي توان از استفاده و گردشگري زيرساختهاي در گذاري سرمايه منظور بدين مناسب
هنوز  ،در شرايطي كه قرن بيستم به پايان رسيده استدر اين ميان، ). ۱:۱۳۸۸همكاران، و زاده ابراهيم. (باشد مي گردشگر

راهبردهاي گذشته لذا به نظر مي رسد كه  .با مسائل و چالش هاي متعددي مواجه استدر كشور  توسعه برخي از استان ها
، اشتغال، بهداشت، امنيت غذايي و رموفقيت آميز نبوده و نتوانسته اند مسائلي همچون فقخيلي در زمينه توسعه نواحي 

موفق نبوده و سبب چندان از رشد و توسعه نيز  اين راهبردها در توزيع منافع حاصل. پايداري محيط زيست را تأمين كنند
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در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه  يكي از راهبردهايي كه اخيرًاامروزه . نواحي شده اندبرخي ايجاد مشكالت متعددي براي 
( قرار گرفته، توسعه و گسترش توريسم در نواحي محروم و داراي پتانسيل هاي الزم براي گسترش گردشگري مي باشد

گردشگري يكي از بخش هاي مهم اقتصادي است كه توانسته است به عنوان يك صنعت پاك مطرح شود .)۳۶، ۱۳۸۳ادري،ق
اين صنعت . و ضمن افزايش درآمدهاي ارزي براي اقتصاد ملي، كمك شايسته اي به رونق اشتغال و ايجاد درآمدها نيز نمايد

صنايع ديگر بويژه هتل داري، رستوران داري، حمل و نقل داخلي و  به عنوان يك صنعت جلو برنده در توسعه مجموعه اي از
ي گردشگر صنعت). ۳-۲: ۱۳۸۸معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي، (بين المللي و صنايع دستي نقش مهمي داشته و دارد

 و صنعت ،يكشاورز از پس انساني ها تيفعال چهارم بخش عنوان بهي گردشگري تهايفعال كه دهيرس رشد ازي حد به
 آن از كهي طور به د؛يدرآ جهان صنعت نيسودآورتر عنوان به كنندي مي نيب شيپ كارشناسان و گردد يم محسوب خدمات
 ۲۰۱۰سال  تابا توجه به پيش بيني سازمان جهاني جهانگردي  ). ۷: ۱۳۸۱ موحد،.(برندي م نامي نامرئ صادرات عنوان به

با توجه به اينكه ايران يكي از پنج كشور اول برخوردار . اقيانوسيه ديدن مي نمايند ميليون نفر از منطقه آسيا و ۲۳۰بيش از 
از بيشرين تنوع زيستي در كره زمين و نيز از ده كشور اول تاريخي جهان است با اين حساب صنعت گردشگري در ايران مي 

اما اينگونه نيست و ) و برابر درآمد نفتيد(ميليارد دالر درآمد داشته باشد ۲۰بايست در حال حاضر ساالنه بطور متوسط 
قاسم (كشور توريستي جهان جايي ندارد ۸۰ميليون دالر حتي در ميان  ۶۰۰اكنون گردشگري ايران با درآمد ساالنه كمتر از 

در صد از  ۷.۹درصد از محصوالت ناخالص داخلي و  ۹.۶نشان داده كه هم اهميت اقتصادي اين بخش ). ۱۳۸۲كالهي، 
اين مهم نشان دهنده . (scott and lemieux,2009: 1)هاني را اين بخش در جهان به خود اختصاص داده استاشتغال ج

آن است كه اين صنعت در اقتصاد جهاني و ملي بسيار با اهميت بوده و ضرورت برنامه ريزي در اين امر بيش از پيش نمايان 
ي در اين زمينه كمك شاياني نمايد، شناخت و پهنه بندي زيست يكي از مواردي كه مي تواند به امر برنامه ريز. مي گردد

اقليم يك منطقه يا كشور مي باشد؛ زيرا آب و هواي هر ناحيه مركب از كليه عوامل و عناصر آب و هوايي آن ناحيه است و 
مهم ترين و موثرترين به عبارت ديگر آب و هوا يكي از . هنگام تقسيم بندي بايد همه آن عوامل و عناصر در نظر گرفته شود

در واقع شناخت ويژگي هاي طبيعي هر منطقه، ). ۱۰۲-۱۰۱: ۱۳۸۷سليقه وهمكاران،(پديده هاي زندگي انسان است
شبانكاري و  گرامي مطلق(ن سرزمين نقش عمده اي ايفا نمايدآمايش آ بخصوص آب و هوا مي تواند در امر برنامه ريزي و

ان زيادي بر اثر قطعي آب و هوا در فعاليت هاي انساني تاكيد داشتند؛ مثل ارسطو، از گذشته هم دانشمند  ).۱۸۷: ۱۳۸۵،
نفوذ آب و هوا در فعاليت هاي انسان مشهود است حتي اگر به دور از انديشه هاي جبر گرايي . منتسكيو و هانتينگتون و غيره  

ابراهيم زاده و همكاران، (تنظيم و كنترل مي كند انسان نتيجه فعاليت هاي خود را سازگار با محيط آب و هوا. نگريسته شود
  .در نتيجه با توجه به همه اين موارد اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است). ۳۳:  ۱۳۸۸

  :مباني نظري
توسعه صنعت گردشگري، به ويژه براي كشورهاي درحال توسعه كه با معضالتي همچون ميزان بيكاري باال، محدوديت منابع 

اقتصاد ايران نيز اتكاي شديدي به درآمدهاي . تصاد تك محصولي مواجه هستند، از اهميت فراواني برخوردار استارزي و اق
حاصل از صادرات نفت دارد و متغيرهاي كالن اقتصادي آن با پيروي از قيمت جهاني نفت در طول زمان دچار نوسانات 

رشد اقتصادي و درآمدهاي ارزي و هم چنين ايجاد فرصت هاي  از اين رو به منظور تنوع بخشيدن به منابع. شديدي مي شود
جديد شغلي در كشور، توسعه صنعت گردشگري از اهميت فراواني برخوردار است، چرا كه ايران از نظر جاذبه هاي گردشگري 
ردار جزء ده كشور اول جهان قرار دارد و از پتانسيل بسيار زيادي براي جهانگردي و گردشگري بين المللي برخو

به دليل زير ساخت هاي . در واقع نيمه دوم قرن بيستم را بايد عصر صنعت گردشگري نام نهاد). ۸۴:۱۳۸۶طيبي،(است
تكنولوژيكي، فرهنگي، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده در قرن بيست و يكم، پديده گردشگري يك واقعيت اجتناب 

توجه به اين صنعت بيانگر اين واقعيت است كه اين . كنجكاوري او خواهد بودناپذير در رفتار و عمل انسان براي ارضاي روح 
امر به يك سلسله تاثيرات و تغييرات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و حتي محيطي در هر كشوري مي 
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از  جذابيت آثار مثبت توريسم به ويژه در بعد اقتصادي آن، به گونه اي است كه بسياري). ۱۵۰:۱۳۸۸محسني،.(انجامد
صنعت ). ۱:۱۳۸۵ابراهيم زاده و همكاران،(كشورهاي جهان خصوصا كشورهاي در حال توسعه را به خود جلب نموده است

توريسم به عنوان صنعتي پويا و با ويژگي هاي منحصر به فرد، بخش مهمي از فعاليت هاي اقتصادي و توليدي كشورهاي 
ه است؛ به طوري كه براساس پيش بيني انجام شده توسط سازمان توسعه يافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داد

، حدود يك ميليارد و پانصد و شصت ميليون نفر گردشگر بين المللي در اين سال به يك و نيم ۲۰۲۰جهانگردي در سال 
به عنوان  براساس آمارهاي موجود، صنعت توريسم امروزه). ۱۰۸:۱۳۸۸ابراهيم زاده و آقاسي،(تريليون دالر خواهد رسيد
كشور در حال توسعه به حساب مي آيد و راهبردي است براي افزايش درآمد و فقرزدايي اين  ۴۹دومين منبع درآمد بيش از 

درصد از اشتغال جهان مربوط  ۴۳بيش از  ۲۰۱۰در سال ) WTO(۳كشورها و براساس پيش بيني سازمان جهانگردي جهاني
در اين بين رشد اقتصادي با توسعه تسهيالت و زير ). ۱:۱۳۸۷و زنگي آبادي،محمدي ده چشمه (به بخش توريسم خواهد بود

بناهاي توريسم از جمله توسعه حمل و نقل و راهها، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، گسترش پول الكترونيك، توسعه 
حي و امور رفاهي، موجب اماكن اقامتي، رستورانها و هتل ها، توسعه بهداشت عمومي و هم چنين توسعه تسهيالت تفري

سرانه هستند داراي ميل  ۴GNPكشورهايي كه داراي باالترين ). ۹۳:۱۳۸۶طيبي و همكاران،(توسعه صنعت توريسم مي شود
مالحظه مي گردد كه درآمد ايجاد شده توسط مخارج توريست هاي خارجي با ). ۲۱:۱۳۸۳فرزين،(بااليي به مسافرت هستند

بخشهاي مختلف اقتصادي توزيع مي گردد و در مجموع به نظر مي رسد كه توسعه صنعت درجه برابري بااليي در بين 
ميزان صادرات ايران از محل ). ۸۱:۱۳۷۹صباغ كرماني و اميريان، (توريسم منجر به عادالنه تر شدن توزيع درآمد مي شود

در اين زمان كسري تراز توريسم كشور  در حدود پانصد ميليون دالر مي باشد به اين ترتيب) ورود گردشگر به كشور(توريسم
اين بين يكي از عوامل موثر بر گردشگري، زندگي،  رد). ۴۸:۱۳۸۸رنجبريان و زاهدي،(ميليارد دالر مي باشد ۵/۳در حدود 

اقليم و هوا در رابطه با برنامه به عبارتي ). ۹۳: ۱۳۸۱بيبر وهيگينز، (آسايش و سالمتي انسان، شرايط جوي و اقليمي است
  :زي گردشگري نيز متضمن تبيين هايي مي باشد كه شاملري

اقليم عامل مهمي در . اقليم بر بستري كه فعاليت هاي گردشگري در آن تحقق مي يابد مي تواند اثر گذار باشد -
به حساب مي آيد كه تمامي اين عوامل ... ارتباط با پوشش گياهي، فرآيندهاي مورفولوژيكي، توزيع حيات وحش و 

 .خاستگاههاي جاذب و كاركردي گردشگري حياتي مي باشند در توسعه
اقليم تاثير زيادي بر روي طبيعت فصل گراي فعاليت هاي گردشگري دارد به عبارتي شرايط مطلوب اقليمي براي  -

 .گونه خاصي از فعاليت هاي گردشگري معموال در مقطع خاصي از زمان مطرح است
گردشگري و زمان تحقق آن اثر مي گذارد، گردشگران در هنگام  عناصر جوي بر روي گردشگران، نوع فعاليت -

انتخاب برخي فعاليت هاي گردشگري و به منظور تحقق توام با آسايش، راحتي و لذت و مطلوبيت بايد عناصر 
وجود شرايط بد اقليمي باعث مي شود كه گردشگران به غير از فعاليت هاي خارج از . هوايي را مد نظر قرار دهند

بسته به فعاليت هاي نوعا فرهنگي و اجتماعي بيشتر بينديشند لذا آگاهي از اقليم دستيابي به استراتژي هاي  فضاي
 .عمومي را ميسر مي سازد

 .اقليم و آب وهواي يك مكان در مواردي به عنوان جاذبه تلقي مي شوند -
ف ضروري و مهم مي نمايد و شناخت پهنه هاي اينك با توجه به اين مهم، برنامه ريزي در امر گردشگري  از جنبه هاي مختل

مطالعات بيوكليماتيك . مناسب براي گردشگري به لحاظ آسايش اقليمي از موارد مهم در برنامه ريزي گردشگري مي باشد
انساني امروزه پايه و اساس بسياري از برنامه ريزي هاي عمران ناحيه اي، بويژه در زمينه مسائل شهري و سكونتگاهي، 

ري و جهانگردي است و نتايج حاصل از اين گونه مطالعات در اسكان بشر در مناطق جديد و نيز توسعه سكونتگاه هاي معما

                                            
3 : World Tourism Organization 
4 : Cross National Product 
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 طبيعي محيط شرايط برابر در آسايش معني انسان به در اين ميان آسايش (Lauren, 2003).موجود بهره برداري مي شود
 پايداري برابر در حفاظت براي انسان بدن كه است وضعيتي آن و باشد نداشته گرما يا سرما احساس انسان كه يعني .است
 نمي او به خطر عمده بيولوژيكي توان وضعيت، آن در و ندارد فراواني كوشش به نيازي خود، داخلي محيط
د ورود م حمل و نقل و ارتباطات دارند عاملي كه مي توانعناصر جوي تاثير عمده اي بر سيستاقليم و ). ۸۷:۱۳۷۴خالدي،(افتد

 و انسان زندگي در هوا و آب نقش اهميتبه عبارت ديگر، ). ۳۴- ۳۹:۱۳۸۶تواليي، (گردشگر را تسهيل و يا برعكس نمايد
 موضوع تبيين به نسبت خاص روشهائي ابداع با تا است داشته آن بر را پژوهشگران انسان، بدن فيزيولوژي بر آن تاثيرات
 از يكي آسايش ضريب عبارتي به يا و غالب احساس .اند نموده ارائه را هايي يهنما و ها شاخص منظر اين از و بپردازند
 دراين .گردد و بيان مي محاسبه ترجونگ روش از استفاده با شاخص اين دارد كاربرد زمينه اين در كه است هايي شاخص
 احساس تعيين براي رطوبت ينهبيش و دما كمينه و روز در احساس تعين براي رطوبت كمينه و دما بيشينه مقادير از روش
زماني  حالت تعادل آسايش زيست اقليمي،  در اين ميان ).۷:۱۳۸۸نشريه هواشناسي استان بوشهر، (شود مي استفاده شب در

متعادل ماندن دماي  ببه وقوع مي پيوندد كه تعادل بين دماي دفع شده و جذب شده بين پوست و محيط ايجاد شود و سب
 نگاه پژوهشگران، دماي مناسب براي راحتي انسان از ).۴۰۳:۱۳۶۳كسمايي،(درجه سانتيگراد شود  ۳۷ در ندروني بدن انسا

انگلستان پيشنهاد  درجه سلسيوس كه به عنوان پايين ترين درجه قابل قبول در۴/۱۴اين طيف از .دامنه هاي متفاوتي دارد
ط محققين آمريكا پيشنهاد شده تغيير پيدا مي درجه سلسيوس كه به عنوان باالترين درجه آسايش توس ۶/۲۶شده تا 
  ).۳:۱۳۸۸،طاوسي(كند

  :تحقيق يشينهپ
شهرستان بابلسر با : مطالعه موردي) بيوكليماتيك(با عنوان شناخت پتانسيل هاي اكوتوريستي آسايش اقليمي پژوهشيدر 

دارند كه منطقه در فصل زمستان از شرايط استفاده ازمدل هاي دماي موثر، بيكر و اوانز به بررسي منطقه پرداخته و بيان مي 
 پژوهشيدر ) ۱۳۸۸(و هم چنين ناصرثاني و اميدي چناري. نا مطلوب و در بهار و اوايل پاييز از شرايط مطلوب برخوردار است

با عنوان شناخت پتانسيل هاي اكوتوريستي آسايش زيست اقليمي دهستان چوبر شفت با استفاده از شاخص بيكر و دماي 
بيان مي دارد كه منطقه در نواحي پست كم ارتفاع در دو ماه اول بهار و پاييز در محدوده مطلوب زيست اقليمي قرار  موثر
مي توان به پهنه بندي كليماتوريسم منطقه ارسباران توسط ساري صراف و ديگر از نمونه كارهاي داخلي .دارند

 Farajzade andوايي بر توريسم در شمال غرب ايران توسط و نيز پهنه بندي و ارزيابي شرايط آب و ه) ۱۳۸۹(همكاران

Matzarakis(2009) با استفاده از مدل) ۱۳۸۸(و آقاي دكتر فرج زاده و احمدآبادي. اشاره داشت TCI  به ارزيابي و پهنه بندي
ب تغييرات آب و كتا. اقليم گردشگري ايران پرداخته است و شش منطقه اقليم گردشگري را براي كشور شناسايي كرده است

ينده پرداخته و نيز مي توان از آسال  ۴۰، كه به پهنه بندي آسايش اقليمي حال حاضر و perch)2008(هوايي و توريسم
و رمضاني و فروغ . در مورد استفاده از اطالعات اقليمي و آب وهوايي براي توريسم اشاره داشت Scott, Lemieux)2009(كار

رضوانشهر بيان مي دارند كه  –ن قابليت هاي اقليمي توريسم ورزشي در كمربند ساحلي انزلي با عنوا پژوهشي ۲۰۱۰در سال 
و . با يك برنامه ريزي مناسب مي توان طبيعت گراها را بخصوص افراد مرتبط با توريسم ورزشي را به منطقه جذب كرد

اين شاخص را  TCI تاكيد بر معرفي شاخصبا : با عنوان نظري به آب و هواشناسي و توريسم پژوهشيدر ) ۱۳۸۹(ذولفقاري
و آقاي ساري صراف و . نحوه كار با مدل را بيان مي دارد پژوهشيكي از شاخص هاي مهم تركيبي مي داند و در آن 

بررسي كرده و  RAY MANبراي اقليم آسايش در شمال استان آذربايجان غربي را با استفاده از شاخص ) ۱۳۸۹(همكاران
و خانم ابراهيمي و . نتايج بهتر و قابل قبولي از اقليم آسايش اين منطقه دارد PETشاخص  اعالم مي دارد كه

برتيال و . در ارتباط با آسايش اقليمي و تاثير اقليم بر توريسم در دنيا كارهاي زيادي صورت گرفته است) ۱۳۸۸(همكاران
در ) ۷۳، ۲۰۰۶(هارتز و همكارانو العه پرداختند در مورد مطالعه تغيير اقليم روي گردشگري به مط) ۹۱۳، ۲۰۰۶(همكاران

در مورد آسايش زيست اقليمي در مسير ) ۲۰۰۹(زنگين و همكاران ، همچنينمورد اقليم شناسي استراحتي آريزوناي آمريكا
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تي به بررسي اقليم زيس) ۱۳۸۵(احمدآبادي و رزاقي .اندريز با سيستم اطالعات جغرافيايي به مطالعه پرداخته  - ارض روم
به تحقيق و  Geiger(1965)و  Dear(1989)و Balafoutis(1987) ودر مورد آسايش شهرها در رابطه با فعاليت گردشگري ايران

  .بررسي پرداخته اند

 :منطقه مورد مطالعه
 دقيقه و۳۰درجه و ۳۰ثانيه و  ۱۶دقيقه و  ۵۳درجه طول شرقي و  ۶۰ثانيه  تا  ۴۵دقيقه و  ۳۹درجه و ۵۷بين اين استان 

 قرار دارد و همچنين ثانيه  ۴۸دقيقه و  ۰۶و  درجه عرض شمالي ۳۴ثانيه تا  ۱۳
در نواحي شرقي معتدل و كوهستاني و در نواحي جنوبي و كويري داراي آب و هواي گرم و خشك و ي استان آب و هوا
كه دهستان  ۴۰هر و ش ۱۶بخش ،  ۱۳شهرستان ،  ۶تقسيماتوكيلومتر مربع   ۴۸۹/۶۹۵۵۵  وسعــــتو داراي بياباني 

اين استان ). www.iran-travel.blogfa.com(نهبندان، قائن، سربيشه، درميان، سرايان، بيرجند :شهرستان هاي آن عبارتند از
داراي جذابيت هاي گردشگري فراواني است كه در جدول ذيل به مهم ترني آن اشاره شده است كه بهره مندي از اين 

  .پتانسيل ها مي تواند توسعه اقتصادي كثيري را به استان به ارمغان بياورد
  نقشه منطقه مورد مطالعه: ۱نقشه شماره 

  
  نگارندگان: منبع

  
  

  جذابيت هاي گردشگري استان خراسان جنوبي: ۱دول شماره ج

  

 جاذبه هاي فرهنگي جاذبه هاي طبيعي )مذهبي(جاذبه هاي تاريخي نام شهرستان
باغها وعمارتهاي اكبريه، شوكت آباد، اميرآباد، رحيم  بيرجند

حسينيه  -مدرسه شوكتيه - ارگ كاله فرنگي - آباد
 -قلعه بيرجند -مع چهاردرختمسجد جا - نواب

 - آرامگاه ابن حسام خوسفي -بافت تاريخي خور

آبشار  -بند عمرشاه -بند دره
 -دره هاي ارتفاعات باقران -چارده

 -نيزارها و ماسه باديهاي كوير خور
 آبگرم لوط

-موزه هاي باستان شناسي
موزه مشاهيرو -مردم شناسي

 -موزه تاريخ طبيعي -مفاخر
 يموزه ديرينه شناس

قلعه هاجر  - قلعه چهل دختر - مسجد جامع قاين قاين
قلعه  -آرامگاه بوذر جمهر قايني _قلعه آفريز - آباد
 -مسجد جامع خضري -مسجد جامع افين –كوه 

 امامزاده زيد النار آفريز -امامزاده عبداهللا كارشك

غار  -غار پهلوان - غار ورزق
ارتفاعات  -غار فارسان -خونيك

دشت  -دندشت اسف - بوذر جمهر
 شاهرخت

 -موزه مردم شناسي
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  www.birjand.ir: منبع
  مسيرهاي ويژه گردشگري استان خراسان جنوبي: ۲جدول شماره

 فهرست جاذبه ها مسير سفر مقصد سفر مبدأ سفر رديف
روستاي  بيرجند ۱

 چنشت
روستاي  - مزاركاهي -يرجندب

 چنشت
 -روستاي چنشت -امامزاده بي بي زينب خاتون

 امامزاده سيد حامد علوي - غارهاي زيبا
روستاي  بيرجند ۲

 درميان
 -شهر باستاني اسديه - بناهاي تاريخي محور بيرجند روستاي درميان -اسديه -بيرجند

 روستاي درميان -روستاي فورگ - قلعه تاريخي فورگ

 جاذبه هاي تاريخي و طبيعي قاين -بيرجند قاين ندبيرج ۳

روستاي  -آرامگاه ابن حسام خوسفي -شهر خوسف روستاي خور -خوسف -بيرجند روستاي خور بيرجند ۴
 خور

روستاي  بيرجند ۵
 ماخونيك

روستاي  -سربيشه -بيرجند
 ماخونيك

 معادن بازالت سربيشه -روستاي تاريخي ماخونيك

منطقه ييالقي  -سرايان -ندبيرج كريمو بيرجند ۶
 مصعبي و كريمو

كاخك و روستاهاي  -بناهاي تاريخي شهر سرايان
 -امامزاده سلطان كريم شاه -زيباي مصعبي و كريمو

 امامزاده مصيب

  www.iran-travel.blogfa.com: منبع
  :روش پژوهش
نوپتيك استان به صورت ماهانه از سايت نخست آمار كمينه و بيشينه دما و رطوبت نسبي ايستگاه هاي سيدر اين تحقيق، 

سپس با استفاده از شاخص آسايش اقليمي ترجونگ به بررسي شرايط اقليمي استان . سازمان هواشناسي استخراج شده است
شاخص ترجونگ براساس ضريب آسايش و ضريب تاثير خنك كنندگي باد استوار است كه با توجه به . پرداخته شده است
براي تعيين ضريب آسايش . بررسي شده و نتايج آنها به صورت جداول ارائه شده است منطقه مورد مطالعه، داده هاي اقليمي 
اين نمودار در واقع نشان دهنده ميزان آسايشي است كه انسان در شرايط تركيب هاي   استفاده مي شود،) ۱(از شكل شماره

 :Terjung,1968(عدم فعاليت فيزيكي به دست مي آورد  يعني پوشش معمولي و متفاوت دما و رطوبت و شرايط متعارف، 

در اين نمودار خطوط منحني نشان دهنده رطوبت نسبي و نمودار افقي نشان دهنده دما بر حسب فارنهايت مي باشد و  .)141
با استفاده  ي ماههاسپس حداقل و حداكثر دما. قرار گرفتن دما و رطوبت در هر موقعيت نشان دهنده شرايط آن ماه مي باشد

جدول سايكرومتريك،   در مرحله بعد با استفاده از فارنهايت تبديل شده اند  از درجه سلسيوس به درجه Excelاز نرم افزار
  .رداخته شده استپمده آبه تعين درجه راحتي از داده هاي به دست  ۲شكل شماره 

  

قلعه  -مسجد روستاي ميغان -آسبادهاي خوانشرف نهبندان
بافت قديمي روستاي  -قلعه شاهدژ - نهبندان
 بافت قديمي روستاي استند -قدمگاه

 موزه مردم شناسي كوير ده سلم

 - مزار كاهي -روستاي شگفت انگيز ماخونيك سربيشه
 خونيكسنگ نگاره ما -قلعه و باغ مود

   -روستاي زيباي چنشت
چشمه آب معدني  -آبترش سربيشه

 -معدن بازالت منشوري - گندگان

 

مسجد  -قلعه كل حسن صباح -قلعه تاريخي فورگ درميان
آرامگاه سلطان  -آتشكده گسك -جامع هندواالن
 ابراهيم رضا

 -چنار كهن سال دوشينگان
-روستاي درميان -روستاي فورگ
 آبگرم گزيك

 

قلعه قالع  -كاروانسراي سرايان -رامگاه توران شاهآ سرايان
 سد ذو - سرايان

 -كريمو - روستاهاي زيباي مصعبي
 كال ذو -روستاي چرمه
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 بر حسب بررسي ترجونگمحدوده ضرايب آسايش، : ۱كل شمارهش

  
  )۷۶: ۱۳۸۷محمدي و سعيدي،:(منبع

  
  مفاهيم نهادها و عالئم ضريب آسايش): ۲(جدول شماره

 Eglish گروه احساس غالب سمبل
 Uc Ultra cold ماوراي سرما -۶
 Ec Extremely  فوق العاده سرد  -۵
 Vc cold  بسيار سرد  -۴
 Cd Cold  سرد  -۳
 K Keen  بسيار خنك  -۲
 C Cool  خنك  -۱
 M Moderate  مطبوع  ۰
 W Warm  گرم  +۱
a ۲+  داغ  H Hot 
b ۲ + بسيار داغ  S Very hot 
 Eh Extremely hot  فوق العاده داغ +۳

  )۷۶: ۱۳۸۷محمدي و سعيدي، : (منبع

ها داراي شرايط اقليمي يكساني از لحاظ آسايشي برخوردار بوده اند از ترسيم آنها صرف  البته ماه هايي كه در تمام ايستگاه
  .نظر شده است

  :و يافته هاي پژوهش تجزيه و تحليل داده ها
  تعيين ضريب راحتي روز

ترجونگ، براي تعيين ضريب راحتي روز از ميانگين حداكثر دما به درجه فارنهايت و ميانگين حداقل شاخص بر اساس روش 
) ۳(در جدول شماره بيرجندضريب راحتي روز براي ماه هاي مختلف سال ايستگاه . رطوبت نسبي به درصد استفاده مي شود

  .ارائه گرديده است
  در ماه هاي مختلف بيرجندآسايش اقليمي روزانه ايستگاه ): ۳(جدول شماره

Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه  
حداكثر   ۸/۵۱  ۱۲/۵۶  ۳/۶۵  ۴۶/۷۶  ۵۴/۸۶  ۹۵  ۲۶/۹۶  ۱/۹۴  ۲۴/۸۹  ۷/۷۹  ۱/۶۷  ۴۸/۵۶

  دما
حداقل   ۳۸  ۳۳  ۲۸  ۲۲  ۱۷  ۱۴  ۱۴  ۱۴  ۱۴  ۱۷  ۲۳  ۳۳

  رطوبت
۲-  ۱-  ۰  ۱  ۱  ۲+a ۲+a ۱  ۰  ۱-  ۲-  -۲  ضرايب  
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بسيار 
  خنك

بسيار   خنك  مطبوع  گرم داغ داغ گرم گرم  مطبوع  خنك
  خنك

بسيار 
  خنك

  شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

دهد كه آسايش با استفاده از اين شاخص نشان مي  بيرجندبررسي شرايط آسايش در ايستگاه چنانكه مشاهده مي گردد 
اسفند، فروردين، مهر  هايولي در ماه .شرايط بسيار خنك حاكم مي باشد آذر، دي و بهمنايستگاه از ماه اين اقليمي روزانه 

گرم تا داغ  بيرجندشرايط اقليمي ايستگاه  شهريوراما از ماههاي ارديبهشت تا . شرايط آسايش اقليمي را نشان مي دهد وآبان
  .مي باشد
  ب راحتي شبتعيين ضري

با توجه به شاخص ترجونگ ضريب راحتي شب از ميانگين حداقل دماي روزانه به درجه فارنهايت و ميانگين حداكثر رطوبت 
) ۴(در جدول شماره بيرجندبراي ماه هاي مختلف سال ايستگاه  شبانهضريب راحتي . نسبي روزانه به درصد محاسبه مي شود

  .ارائه گرديده است
  در ماه هاي مختلف بيرجندايستگاه  شبانهآسايش اقليمي  ):۴(جدول شماره

Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه 
حداكثر  ۷۸ ۷۶ ۷۰ ۶۰ ۴۵ ۳۴ ۳۳ ۳۵ ۳۶ ۴۵ ۵۹ ۷۳

 رطوبت
 حداقل دما ۰۴/۲۸ ۶۴/۳۱ ۹۲/۳۹ ۲۸/۴۹ ۶۶/۵۶ ۰۴/۶۴ ۴۶/۶۷ ۷۸/۶۲ ۱۴/۵۴ ۹۶/۴۴ ۹۶/۳۵ ۲/۳۰

 ضرايب -۲ -۲ -۲ -۲ -۲ -۱ -۱ -۲ -۲ -۲ -۲ -۲

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار  خنك خنك
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

 شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

بسيار خنك مي نشان دهنده اقليم خنك تا ) ۴جدول شماره (ايستگاهاين شرايط اقليمي شبانه چنانكه مشاهده مي گردد 
به گونه اي كه اكثر موقعيت اين منطقه شرايط اقليمي خنكي را دارا مي باشد به عبارتي بدليل موقعيت كويري ميزان باشد 

  .خنكي در شب افزايش مي يابد و براي گردشگران اوج آسايش را به ارمغان مي آورد
  ي مختلفدر ماه ها بشرويه آسايش اقليمي روزانه ايستگاه): ۵(جدول شماره

Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه  
حداكثر   ۹۸/۵۱  ۱/۵۸  ۸۲/۶۷  ۴/۸۲  ۳/۹۲  ۲/۱۰۲  ۷۲/۱۰۴  ۸۴/۱۰۱  ۱۸/۹۵  ۹۴/۸۲  ۵۴/۶۸  ۹۴/۵۵

  دما
حداقل   ۴۶  ۳۶  ۳۰  ۲۱  ۱۸  ۱۴  ۱۴  ۱۴  ۱۴  ۱۹  ۲۸  ۴۴

  رطوبت
۲-  ۰  ۰  ۲+a ۲+a ۲+a ۲+a ۱  ۰  ۱-  ۲-  ۲-  ضرايب  
بسيار 
  خنك

بسيار   خنك  مطبوع  گرم داغ داغ داغ داغ بوعمط مطبوع
 خنك

بسيار 
 خنك

  شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

فروردين و خنك و بسيار خنك مي باشد و براي ماههاي  اسفندبراي ماههاي آذر تا  بشرويهشرايط اقليمي روزانه در ايستگاه 
 ).۵جدول شماره (ديده مي شود شهريور گرم و داغ تاهاي ارديبهشت  شرايط آسايش در ماه. مي باشد مطبوع مهر و آبان

بنابراين گردشگران در صورت مسافرت روزانه به اين منطقه بايد لوازم خنك كننده و آب كافي همراه داشته باشند ولي براي 
گردشگران  دوره پاييز كه اكثر نقاط كشور سرد مي باشد شرايط آسايشي بر اين منطقه حاكم مي باشد و استفاده از آن براي

  .توصيه مي گردد
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۴۱۶  
 

 

 

  در ماه هاي مختلف بشرويهايستگاه  شبانهآسايش اقليمي ): ۶(جدول شماره
Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه 
حداكثر  ۸۱ ۷۶ ۶۹ ۵۷ ۴۴ ۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۵ ۴۶ ۶۱ ۷۸

 رطوبت
 حداقل دما ۷۴/۳۰ ۳۴/۳۴ ۶۲/۴۲ ۵/۵۴ ۱۴/۶۳ ۶/۷۱ ۴/۷۳ ۸/۶۹ ۱۶/۶۱ ۷۲/۵۰ ۹۲/۳۹ ۲۶/۳۳

 ضرايب -۲ -۲ -۲ -۲ -۱ ۰ ۰ ۰ -۲ -۲ -۲ -۲

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار  خنك مطبوع مطبوع مطبوع
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

 شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

دارد، در  فروردين تا شهريوردر ماههاي  بسيار خنكيشرايط حاكي از وجود  بشرويهولي شرايط آسايش اقليمي شبانه ايستگاه 
مطالب ذكر شده مشخص مي گردد كه دوره شبانه براي با توجه به . مي باشد شرايط آسايش اقليمي حاكماقليم  بقيه ماهها

منطقه  گشت و گذار در اين شهر به مراتب بهتر از دوره روزانه مي باشد به عبارتي سازگاري بدن انسان براي شب در اين
  .بيشتر مي باشد

  در ماه هاي مختلفخور ايستگاه  روزانهآسايش اقليمي ): ۷(جدول شماره
Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه  
  حداكثر دما  ۲۲/۵۵  ۴۴/۶۰  ۲۸/۶۷  ۱۴/۸۱  ۰۴/۹۱  ۸۶/۹۹  ۶۶/۱۰۱  ۵/۹۹  ۳۸/۹۳  ۵۸/۸۲  ۱۶/۷۰  ۲۶/۶۰
حداقل   ۴۸  ۴۱  ۳۸  ۲۸  ۲۱  ۱۸  ۱۷  ۱۸  ۱۷  ۲۴  ۳۴  ۴۴

  رطوبت
۲-  ۰  ۰  ۱+  ۲+a ۲+a ۲+a ۱+  ۰  ۱-  ۲-  ۲-  ضرايب  

بسيار 
  خنك

بسيار   خنك  مطبوع  گرم داغ داغ داغ  گرم مطبوع مطبوع
 خنك

بسيار 
 خنك

  شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

لي براي دوره گرم آسايشي را در اكثر ماهها نشان مي دهد وشرايط اقليمي روزانه حاكميت اقليم  خور بيرجنددر ايستگاه 
به مراتب آسايش در اين .نشان مي دهد) شهريور و مهر مرداد، تير، خرداد، ارديبهشت،(را در ماههاي  و داغ اقليم گرم  سال

بهتر از ساير نقاط مي باشد چرا كه در دوره سرد سال كه اكثر مناطق كشور در سرما به سر مي برند اين مكان داراي شرايط 
گران مي باشد پس برنامه ريزي بهينه توسط مسئولين زي ربط توسعه توريسم و به عبارتي توسعه آسايشي براي گردش

  .اقتصادي را براي استان به ارمغان مي آورد
  در ماه هاي مختلف خورايستگاه  شبانهآسايش اقليمي ): ۸(جدول شماره

Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه 
حداكثر  ۷۰ ۶۵ ۵۹ ۴۵ ۳۴ ۲۷ ۲۶ ۲۶ ۲۷ ۳۶ ۵۱ ۶۶

 رطوبت
 حداقل دما ۰۸/۳۳ ۲۲/۳۷ ۰۶/۴۴ ۳/۵۶ ۱۲/۶۵ ۱۲/۷۴ ۵۴/۷۷ ۸۴/۷۴ ۰۲/۶۶ ۷۹/۵۳ ۹۸/۴۲ ۱۴/۳۶

 ضرايب -۲ -۲ -۲ -۲ -۱ ۰ ۰ ۰ -۱ -۲ -۲ -۲

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار  خنك مطبوع مطبوع مطبوع خنك
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

 شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

 .حاكميت دارد مطبوعدر بقيه ماهها شرايط اقليمي خنك و  از ماه مهر تا فروردين بسيار خنك وآسايش اقليمي شبانه 
  .گردد بنابراين مسافرت به اين منطقه در ماههاي گرم سال نسبت به مناطق ديگر استان بيشتر توصيه مي
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  در ماه هاي مختلفقائن  ايستگاه روزانهي آسايش اقليم): ۹(جدول شماره
Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه  
حداكثر   ۳۸/۴۸  ۷/۵۲  ۹۸/۶۰  ۲۲/۷۳  ۴/۸۲  ۹۶/۸۹  ۲۲/۹۱  ۸۸/۸۸  ۶۶/۸۳  ۶۶/۷۴  ۲۲/۶۴  ۵/۵۴

  دما
حداقل   ۴۰  ۳۵  ۳۲  ۲۵  ۲۰  ۱۸  ۱۸  ۱۸  ۱۷  ۲۰  ۲۶  ۳۵

  رطوبت
  ضرايب  -۲  -۲  -۲  ۰  +۱ +۱  +۱  +۱  +۱  ۰  -۱  -۲
بسيار 
  خنك

بسيار   مطبوع گرم گرم گرم گرم  گرم  مطبوع  خنك
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

  شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

و ) دي ، بهمن، اسفند،آذر، (حاكميت اقليم بسيار خنك را در ماههاي سرد سال  شرايط اقليمي روزانه قائندر ايستگاه 
آسايش اقليمي تنها در  .نشان مي دهد) شهريور مرداد، تير، خرداد، ارديبهشت،(سال را در ماههاي گرم همچنين اقليم گرم

اقليم در اين مكان بيشتر به نواحي نيمه خشك كشور شباهت دارد زيرا دو نوع اقليم گرم  .وجود داردو مهر فروردين  هايماه
ان از مناظر زيباي طبيعي و فرهنگي استان بنابراين مسافراني كه تمايل دارند همزم. و بسيار خنك نمود بيشتري دارند

بهره مند شوند محل اقامت خود را اين ) درجه شرجي آن پايين مي باشد(استفاده كنند و از طرفي آب و هواي مطبوع
  .شهرستان انتخاب كنند

  در ماه هاي مختلفقائن ايستگاه  شبانهآسايش اقليمي ): ۱۰(جدول شماره
Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه 
حداكثر  ۷۸ ۷۸ ۷۵ ۶۷ ۵۱ ۳۹ ۳۶ ۳۶ ۳۸ ۴۷ ۶۱ ۷۲

 رطوبت
 حداقل دما ۵۲/۲۵ ۷۶/۲۸ ۳۲/۳۶ ۸۶/۴۵ ۳۴/۵۲ ۳۶/۵۹ ۱۴/۶۳ ۱/۵۸ ۹۲/۴۸ ۱/۴۰ ۲۶/۳۳ ۹۴/۲۸

 ضرايب -۲ -۲ -۲ -۲ -۲ -۲ -۱ -۲ -۲ -۲ -۲ -۲

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

يار بس خنك
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

 شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

شرايط اقليمي اين ايستگاه در دوره شبانه نشان دهنده آن است كه شرايط خنك تا بسيار خنك در كل ماههاي سال حاكم 
به سر مي برند اين شهر شرايط بسيار مساعدي را  است به عبارتي براي دوره گرم سال كه مناطق اطراف اين سال در گرما

  .براي گذران اوقات فراغت دارا مي باشد
  در ماه هاي مختلففردوس  ايستگاه روزانهآسايش اقليمي ): ۱۱(جدول شماره

Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه  
حداكثر   ۵۴/۵۰  ۸۶/۵۴  ۱۴/۶۳  ۴۶/۷۶  ۵۴/۸۶  ۲۶/۹۶  ۸۸/۹۷  ۳۶/۹۵  ۱۴/۹۰  ۴۴/۷۸  ۰۲/۶۶  ۲۲/۵۵

  دما
حداقل   ۴۲  ۳۶  ۳۰  ۲۲  ۱۷  ۱۴  ۱۴  ۱۵  ۱۴  ۱۹  ۲۶  ۳۹

  رطوبت
۲-  ۱-  ۰  ۲+a ۲+a ۲+a ۱+ ۰  ۰  ۲-  ۲-  ۲-  ضرايب  
بسيار 
  خنك

بسيار  مطبوع مطبوع  گرم داغ داغ داغ  مطبوع  خنك
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

  شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع
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۴۱۸  
 

 

 

) دي ، بهمن، اسفنداواخر آذر،(اقليمي روزانه حاكميت اقليم بسيار خنك را در ماههاي سرد سال شرايط  فردوسدر ايستگاه 
تنها در مساعد آسايش اقليمي .نشان مي دهد) شهريور مرداد، تير، خرداد،(را در ماههاي گرم سال و داغ و همچنين اقليم گرم

  .وجود دارد  ارديبهشتو  فروردين هايماه
  در ماه هاي مختلففردوس ايستگاه  شبانهيش اقليمي آسا): ۱۲(جدول شماره

Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه 
حداكثر  ۷۹ ۷۴ ۷۰ ۷۵ ۴۴ ۳۴ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۴۵ ۵۸ ۷۴

 رطوبت
 حداقل دما ۲/۳۰ ۲۶/۳۳ ۴۶/۴۰ ۹/۵۰ ۸۲/۵۸ ۴۶/۶۷ ۲۴/۷۱ ۵۶/۶۶ ۱/۵۸ ۷۴/۴۸ ۷۴/۳۹ ۶۲/۳۳

 ضرايب -۲ -۲ -۲ -۲ -۲ -۱ ۰ -۱ -۲ -۲ -۲ -۲

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار  خنك مطبوع خنك
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

 شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

ل شرايط دوره شبانه اين ايستگاه نشان دهنده آن است كه تنها در ماه خرداد شرايط مطبوع وجود دارد و در بقيه ماههاي سا
  .خنك و بسيار خنكي حاكم مي باشد

  در ماه هاي مختلفنهبندان  ايستگاه روزانهآسايش اقليمي ): ۱۳(جدول شماره
Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه  
حداكثر   ۵/۵۴  ۵۴/۵۹  ۲۸/۶۷  ۶۸/۸۱  ۳/۹۲  ۳۲/۹۹  ۷۶/۱۰۰  ۷۸/۹۸  ۳۸/۹۳  ۱۲/۸۳  ۸۸/۷۰  ۹/۵۹

  دما
حداقل   ۳۷  ۳۱  ۲۹  ۲۰  ۱۵  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۲  ۱۶  ۲۲  ۳۲

  رطوبت
۲-  ۰  ۱+  ۱+  ۲+a ۲+a ۲+a ۱+  ۰  ۱-  ۲-  ۲-  ضرايب  
بسيار 
  خنك

بسيار   خنك  مطبوع  گرم داغ داغ داغ  گرم  گرم  مطبوع
 خنك

بسيار 
 خنك

  شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

عرض جغرافيايي نسبت به  باشد و آن به دليلدر ايستگاه نهبندان ميزان گرم بودن ايستگاه به مراتب بيشتر از ساير نقاط مي 
ساير نقاط و نزديكي بيشتر به منطقه كويري مي باشد ولي با اين همه توصيف كلي در ماههاي فروردين و آبان شرايط 

  .آسايش برخوردار است و از آذر تا بهمن شرايط بسيار خنكي حكمفرما است
  در ماه هاي مختلفندان نهبايستگاه  شبانهآسايش اقليمي ): ۱۴(جدول شماره

Dec Nov Oct Sep Aug July June May Apr Mar Feb Jan ماه 
حداكثر  ۷۶ ۷۳ ۶۵ ۵۰ ۳۴ ۲۶ ۲۳ ۲۱ ۲۵ ۳۳ ۴۸ ۶۶

 رطوبت
 حداقل دما ۲۶/۳۳ ۲۲/۳۷ ۷۸/۴۴ ۱۲/۵۶ ۵۸/۶۴ ۵۸/۷۳ ۴۴/۷۸ ۰۲/۷۵ ۳۲/۶۳ ۱۶/۵۲ ۶۲/۴۲ ۱۴/۳۶

 ضرايب -۲ -۲ -۲ -۲ -۱ ۰ ۰ ۰ -۱ -۲ -۲ -۲

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار  خنك مطبوع مطبوع مطبوع خنك
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

بسيار 
 خنك

 شرايط

  محاسبات نگارندگان: منبع

براي مردم بومي اين ايستگاه و گردشگران مسافر به اين منطقه دوره شبانه به مراتب بيشتر از دوره روزانه شرايط آسايشي 
د مي تواند از آسمان صاف همراه با آسايش از لحاظ اقليمي بيشترين بهره را ببرند و از گرماي طاقت وجود دارد به عبارتي افرا
  .فرساي روزانه در امان باشند
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  :و پيشنهادات نتيجه گيري
ايستگاه اين نشان مي دهد كه آسايش اقليمي روزانه ترجونگ با استفاده از شاخص  بيرجندبررسي شرايط آسايش در ايستگاه 

شرايط آسايش  آبان اسفند، فروردين، مهر و هايولي در ماه .شرايط بسيار خنك حاكم مي باشد آذر، دي و بهمنماه از 
در ماههاي  شرايط بسيار خنكيحاكي از وجود  بشرويهشرايط آسايش اقليمي شبانه ايستگاه . اقليمي را نشان مي دهد
شرايط اقليمي  خور بيرجنددر ايستگاه . مي باشد سايش اقليمي حاكمشرايط آاقليم  دارد، در بقيه ماهها فروردين تا شهريور

را در  و داغ اقليم گرم آسايشي را در اكثر ماهها نشان مي دهد ولي براي دوره گرم سال روزانه حاكميت اقليم 
فروردين بسيار  از ماه مهر تاآسايش اقليمي شبانه .نشان مي دهد) شهريور و مهر مرداد، تير، خرداد، ارديبهشت،(ماههاي
حاكميت اقليم  شرايط اقليمي روزانه قائندر ايستگاه  .حاكميت دارد مطبوعدر بقيه ماهها شرايط اقليمي خنك و  خنك و

 ارديبهشت،(را در ماههاي گرم سال و همچنين اقليم گرم) دي ، بهمن، اسفند،آذر، (بسيار خنك را در ماههاي سرد سال
اقليم در اين مكان  .وجود داردو مهر فروردين  هايآسايش اقليمي تنها در ماه .ان مي دهدنش) شهريور مرداد، تير، خرداد،

 فردوسدر ايستگاه  بيشتر به نواحي نيمه خشك كشور شباهت دارد زيرا دو نوع اقليم گرم و بسيار خنك نمود بيشتري دارند
 و همچنين اقليم گرم) دي ، بهمن، اسفندواخر آذر،ا(شرايط اقليمي روزانه حاكميت اقليم بسيار خنك را در ماههاي سرد سال

و  فروردين هايتنها در ماهمساعد آسايش اقليمي  .نشان مي دهد) شهريور مرداد، تير، خرداد،(را در ماههاي گرم سال و داغ
دارد و در  دوره شبانه اين ايستگاه نشان دهنده آن است كه تنها در ماه خرداد شرايط مطبوع وجود .وجود دارد  ارديبهشت

در ايستگاه نهبندان ميزان گرم بودن ايستگاه به مراتب بيشتر .بقيه ماههاي سال شرايط خنك و بسيار خنكي حاكم مي باشد
براي  .عرض جغرافيايي نسبت به ساير نقاط و نزديكي بيشتر به منطقه كويري مي باشد از ساير نقاط مي باشد و آن به دليل

دشگران مسافر به اين منطقه دوره شبانه به مراتب بيشتر از دوره روزانه شرايط آسايشي وجود مردم بومي اين ايستگاه و گر
دارد به عبارتي افراد مي تواند از آسمان صاف همراه با آسايش از لحاظ اقليمي بيشترين بهره را ببرند و از گرماي طاقت 

جنوبي براي گردشگران نشان دهنده اين مورد است كه در در كل شرايط اقليمي استان خراسان  .فرساي روزانه در امان باشند
دوره گرم سال شمال استان نسبت به جنوب استان از شرايط آسايشي بيشتري برخوردار است و اين به دليل تفاوت ارتفاع در 

شي را دارا مي سطح و نزديكي و دوري از كوير مي باشد ولي براي دوره شبانه اكثريت استان براي زمان هاي گرم شرايط آساي
باشد كه اين به دليل خاصيت نيمه خشك بودن منطقه مي باشد و براي دوره سرد سال هم كه اكثريت مناطق كشور داراي 
هواي سرد و برفي مي باشد اين استان داراي هواي معتدل خنك تا بسيار خنك مي باشد كه اين امر داراي يك مزيت فوق 

ريزي بهينه مسئولين مي توان به جذب گردشگر اقدام كرد و به عبارتي به عنوان يك العاده مساعد مي باشدكه با برنامه 
مقصد گردشگر پذير به حساب آورد و به مراتب از مزاياي بهينه توريسم در زمينه افزايش توسعه اقتصادي ناشي از توسعه 

به عبرات  .به صورت بهينه بهره برداري كرد... گونه هاي متعدد توريسم در استان از قبيل اگروتوريسم، اكوتوريسم، شهري و 
ديگر با توجه به آمار و ارقام اشاره شده راجع به توريسم به وضوح مشخص مي گردد كه بهره برداري از توريسم يكي از موارد 
ري بسيار مهم در زمينه توسعه اقتصادي يك منطقه مي باشد و اين براي مكانهايي هم چون خراسان جنوبي كه سرمايه گذا

در آنها نسبت به ديگر استانها كمتر مي باشد مزيت استفاده توريسم به عنوان محرك كننده اقتصاد منطقه را دو چندان مي 
  :كند و بدين ترتيب جهت ايتفاده از توريسم به عنوان توسعه دهنده اقتصادي منطقه پيشنهادات ذيل مدنظر است

  وجود جذابيت هاي ويژه در اين زمينه؛ برداري بيشتر از توريسم كويري با توجه به هبهر •
  توجه به توريسم هاي شبانه نظير كوير گردي در استان بدليل وجود شرايط آسايش اقليمي در دوره از زمان؛ •
امكان سنجي توسعه توريسم در دوره فصول سرد سال در استان بدليل وجود دوره هاي سرد در اكثر استانهاي  •

  راسان جنوبي؛كشور و شرايط معكوس در استان خ
نشست با سازمانهاي علمي و دانشگاهها در جهت برنامه ريزي بهينه در زمينه قابليت سنجي بيشتر استان در جهت  •

  توسعه اقتصادي از طريق توريسم؛
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  .برنامه ريزي بيشتر برنامه توريسم استاني منطبق با شرايط اقليمي در جهت ايجاد نوعي تبليغ براي استان •

  :منابع و مآخذ
 چابهار يساحل هيناح در توريسم گسترش بر موثر عوامل ليتحل ")۱۳۸۸(راهيم زاده، عيسي و عبداهللا آقاسي زادهاب .۱

 .ي، سال اول، شماره نهم، تابستانا منطقه و يشهر يها پژوهش و مطالعات "SWOT يراهبرد مدل از استفاده با
همايش  ،"swotردشگري چابهار با استفاده از مدل تحليل عوامل توسعه نيافتگي گ" ،)۱۳۸۸(ابراهيم زاده و همكاران .۲

 .ي در بهره برداري بهينه از منابعملي مديريت و رويكردهاي جغرافياي
: مطالعه موردي) بيوكليماتيك(شناخت پتانسيل هاي اكوتوريستي آسايش اقليمي )۱۳۸۸(ابراهيمي، هدي و همكاران .۳

رويكردهاي جغرافيايي در بهره برداري بهينه از منابع،  شهرستان بابلسر، مجموعه مقاالت همايش ملي مديريت و
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا

، كيوان كريمي، سيد حسين بحريني:ترجمه.برنامه ريزي محيطي براي توسعه زمين، ۱۹۹۹.ك ، هيگينز، آر. آن، بيبر .۴
 .انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۱

  .چاپ اول، دانشگاه تربيت معلم تهران "مروي بر صنعت گردشگري ")۱۳۸۶(تواليي، سيمين .۵
  .، آب و هواشناسي كاربردي، دانشگاه تهران)۱۳۷۴(خالدي، شهريار .۶
همايش كاربرد  "TCIشاخصبا تاكيد بر معرفي : نظري به آب و هواشناسي و توريسم ") ۱۳۸۹(ذوالفقاري، حسن .۷

  .جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي محيطي، دانشگاه آزاد اسالمي خرم آباد
  .، نشر چهار باغ اصفهان"توريسمشناخت  ")۱۳۸۸(رنجبريان،بهرام،زاهدي،محمد، .۸
پهنه بندي كليماتوريسم منطقه ارسباران با استفاده  ")۱۳۸۹( ساري صراف بهروز، جاللي طاهره، كمالي آذين جالل، .۹

  .۳۰، مجله پژوهشي فضاي جغرافيايي، سال دهم، شماره  "TCIاز شاخص
براي مطالعه اقليم آسايش در  RAY MANتعيين مناسب ترين شاخص ")۱۳۸۹(مكارانساري صراف، بهروز و ه .۱۰

  .چهارمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، موسسه ژئوفيزيك "شمال استان آذربايجان غربي
پهنه بندي اقليمي استان سيستان و  "،)۱۳۸۷(سليقه، محمد، بريماني، فرامرز و اسماعيلي نزاد، مرتضي، .۱۱

  .۱۲جغرافيا و توسعه، شماره  ، فصلنامه"بلوچستان
بررسي اثرات اقتصادي توريسم در جمهوري اسالمي ايران با "، )۱۳۷۹(صباغ كرماني، مجيد، اميريان، سعيد،  .۱۲

  .، پژوهشنامه بازرگاني"ستانده –استفاده از تحليل داده 
توسعه ،سال ششم ، مجله جغرافيا و"اقليم ومعماري مدارس نوسازشهراصفهان"،)۱۳۸۷(طاوسي، تقي وهمكاران  .۱۳

  .شماره يازده
بررسي رابطه ي توسعه ي گردشگري و رشد اقتصادي در  ،)۱۳۸۶(وح اله بابكي و امير جباريطيبي،سيد كميل و ر .۱۴

  ۲۶ف سال هفتم، شماره "ويژه ي اقتصاد"،پژوهشنامه ي علوم انساني و اجتماعي)۱۳۸۳ – ۱۳۳۸(ايران
يابي و پهنه بندي اقليم گردشگري ايران با استفاده از شاخص ارز ")۱۳۸۸(فرج زاده، منوچهر و علي احمدآبادي .۱۵

  .۷۱پژوهش هاي جغرافيايي، شماره ")TCI(اقليم گردشگري
  .، نشر شركت چاپ و نشر بازرگاني"توريسماقتصاد  "،)۱۳۸۳(فرزين، محمد رضا .۱۶
  .۱، ماهنامه كجا، شماره )۲(نگردي ، آشنايي با صنعت جها۱۳۸۳قادري، اسماعيل،  .۱۷
 .،تهران،مركزتحقيقات ساختمان ومسكن"خرمشهر-اقليم ومعماري خوزستان"،)۱۳۶۹(رتضي،كسمايي،م .۱۸
 .۲۰استان بوشهر، مجله علوم انساني دانشگاه تهران، ش اقليميبنديپهنه.۱۳۸۵،شبانكاري مهرانو  عليرضامطلقگرامي .۱۹
پژوهشي  –مجله علمي  "رهاكاركردها، چالش ها و راهكا: گردشگري پايدار در ايران ")۱۳۸۸(محسني، رضاعلي .۲۰

  .۲۸فضاي جغرافيايي، سال نهم، شماره 
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امكان سنجي توانمندي هاي اكوتوريسم استان  ") ۱۳۸۷( محمدي ده چشمه،مصطفي و علي زنگي آبادي .۲۱
 .،سال سي و چهارم۴۷مجله محيط شناسي، شماره  "SWOTچهارمحال بختياري به روش 

اي زيست اقليمي موثر بر ارزيابي آسايش انسان، مطالعه شاخص ه "،۱۳۸۶محمدي، حسين و سعيدي، علي،  .۲۲
  .۸۷، شماره ۳۴، مجله محيط شناسي، سال "شهر قم:موردي

 .بررسي گردشگري در ايران و كشور هاي اسالمي. ۱۳۸۸معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي،  .۲۳
  .اي اسالميبررسي گردشگري در ايران و كشور ه. ۱۳۸۸معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي،  .۲۴
رساله دوره  "بررسي و تحليل الگوي فضايي توريسم شهري مطالعه موردي شهر اصفهان ")۱۳۸۱(موحد، علي .۲۵

 .۱۳۸۱،حسين شكويي،دانشگاه تربيت مدرس: دكتري، راهنما
شناخت پتانسيل هاي اكوتوريستي آسايش زيست اقليمي دهستان  )۱۳۸۸(ناصرثاني، عباس و ساالر اميدي چناري .۲۶

مجموعه مقاالت همايش ملي مديريت و رويكردهاي جغرافيايي با استفاده از شاخص بيكر و دماي موثر،  چوبر شفت
  .در بهره برداري بهينه از منابع، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا

 ۱۳۸۸نشريه تخصصي اداره ي كل هواشناسي استان بوشهر ارديبهشت  .۲۷
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