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هـاي زیسـت اقلیمـی تحـت     شگري شهرستان گرمی بر مبناي شاخصي تقویم گردتهیه :نامـه ایانپ عنوان

  شرایط تغییر اقلیم

  دکتر برومند صالحی :راهنما استاد

  سعیده عینیر: مشاو استاد

                                          کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

  آب و هوا شناسی کاربردي:  گرایش                          جغرافیاي طبیعی: رشته

  ادبیات و علوم انسانی :دانشکده         اردبیلی محقق :دانشگاه

  78 ات:صفح تعداد                         7/6/1396   دفاع: تاریخ

  :چکیده

ـ  ریزهـاي شـهري،  ماتیک انسانی پایـه و اسـاس برنامـه   هاي بیوکلیامروزه مطالعات و بررسی      ی، سـکونتگاهی،  عمران

هـاي زنـدگی انسـان بـا شـرایط و عوامـل اقلیمـی در سـطح بـاالیی          محیط طوریکه اگرمعماري و جهانگردي است. به

از لحـاظ حرارتـی   سـایش مطلـوب   همسازي داشته باشد، موجب کاهش مصرف سوخت و باعث بوجود آمدن شـرایط آ 

بیوکلیماتیک) براي ارزیابی آسـایش  اقلیمی موثر (هاي زیست ود. هدف از این تحقیق بررسی شاخصشبراي انسان می

باشـد. در ایـن   هاي آینده در شهرستان گرمی میها در سالت تغییر اقلیم در تغییر این شاخصو همچنین دخالانسان 

بـراي   2015-2005هـاي  حداقل و حداکثر) در طی سـال هاي دما (حداقل و حداکثر) و رطوبت نسبی (تحقیق از داده

ایـن  ، Lars-wg مـدل سـپس بـا اسـتفاده از     ،هاي ترجونگ، برودت باد، گیونی و اولگی اسـتفاده شـد  تعیین شاخص

ي گرمـی در  دهـد کـه منطقـه   ند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میارزیابی شد 2030-2011هاي ها براي سالشاخص

هـاي اردیبهشـت و خـرداد و    اهد و مـ نـ هاي دي، بهمن، اسفند، فروردین، مهر، آبان و آذر  شـرایط سـردي دار  طول ماه

هاي تیـر و  و ماه ها از حالت سردي برخوردارندداراي شرایط مطلوب از لحاظ گردشگري هستند و شب شهریور در روز

شود اس میروزهاي گرمی دارند که نیاز به کولر آبی در این شرایط احسو هستند ی داد در شب داراي شرایط مطلوبمر

هیچ تغییـري در  شود که مشخص میو با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم در آینده   Lars-wgو طبق خروجی مدل 

ي آمـاري گذشـته   وضعیت آسایش شب و روز  مثل وضعیت آسایش دوره و هاي گیونی و اولگی صورت نگرفتهشاخص

مـاه بـه   حالـت خنـک در اردیبهشـت    به این ترتیب صورت گرفته که تغییر جزئی در شاخص ترجونگ فقط و باشد می

شـهریور بـه   مـاه  به حالت عدم آسایش و حالـت آسـایش روزانـه در    ماه حالت آسایش، حالت آسایش روزانه در خرداد 

  حالت خنکی تغییر کرده است.

  .هاي زیست اقلیمی، تغییر اقلیمویم گردشگري، شهرستان گرمی، شاخصتق: هاواژه کلید
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  مقدمه  -1-1

و یکم است و به عنوان یکی از ترین صنایع در حال رشد قرن بیست صنعت توریسم یکی از مهم  

 فونت و آجمباشد (ي توسعه یافته و در حال توسعه میترین صنایع براي رشد اقتصادي در کشورهامهم

ماعی خود را از توریسم دریافت حاضر، بسیاري از کشورها منافع اقتصادي و اجت در حال .)63: 1999،

: 1996 اکلس و کاستا،برند (کار میهاي خود بهي زیرساختو درآمدهاي توریسم را براي توسعهکنند می

-یها، مطور کلی بر زندگی و سالمت و آسایش انسانامل تاثیر گذار بر این صنعت و به). از بین عو44

از  ي جدیديي این تاثیرات، شاخهطوریکه امروزه مطالعه. بهتوان به شرایط جوي و اقلیمی اشاره کرد

شناسی انسانی یا زیست هواشناسی انسانی را بوجود آورده است که اقلیم علم را تحت عنوان زیست

: 1387 محمودي،( دکن، حیوانات و گیاهان را مطالعه میهاتاثیرات جوي و اقلیمی روي زندگی انسان

ي اقلیمی بوده است. امروزه مطالعه ). انسان از بدو تولد به طور مستقیم و غیر مستقیم متاثر از شرایط44

هاي رفتار انسان در قالب یکی از شاخهآسایش و اعمال و  تاثیر وضعیت جوي بر روي زندگی، سالمتی،

  ).93: 1381هیگینز ، ( گیردسی قرار میانی مورد مطالعه و برریست اقلیم انسزاقلیمی با عنوان 

اطالعات و آگاهی خود را در انسان عصر حاضر براي اینکه بتواند در زندگی پیشرفت کند باید  

-بدین منظور الزم است از پتانسیل به آسایش زیستی خود برسد. تاهاي محیط زیست افزایش دهد زمینه

ل مهم بشري آسایش ئبا توجه به اینکه یکی از مساي خویش آگاهی داشته باشد. ي منطقههاي بالقوه

در حالت  ، با این وجودتر به وجود آمدههاي مناسببه طوري که جوامع انسانی در محیطمحیطی است 

طبیعی بر آن است تا آسایش زیستی خود را بیش از پیش تامین نماید، از عوامل مهم طبیعی جهت 

هاي متفاوتی از د. انسان در برابر تغییرات واکنشباشو مین شرایط اقلیمی مکان زندگی اآسایش انسا

مناسب محیطی به مقابله ایط نادهد. او با شرایط مناسب اقلیمی سازگاري داشته و یا با شرخود نشان می

. آسایش زیست اقلیمی )139: 1386محمدي ، ( پردازد تا بتواند آسایش زیستی خود را فراهم نمایدمی
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ادل به ترکیب عواملی مانند رارتی بدن او با محیط اطرافش وابسته است، این تعانسانی به تعادل ح

، رطوبت نسبی هوا، تابش آفتاب و هاي فیزیکی شخص، درجه حرارتهاي هواي اطراف، فعالیتویژگی

پیوندد که تعادل بین دماي دفع یش زیست اقلیمی زمانی به وقوع میباد وابسته است. حالت تعادل آسا

نی بدن انسان ذب شده بین محیط و پوست بدن ایجاد شده و سبب متعادل ماندن دماي دروشده و ج

  .)11: 1385رمضانی، ( شود

 تاثیر بشر زندگی ابعاد تمام بر پیش از بیش که است مباحثی از اقلیم امروزه تغییر از طرفی دیگر، 

است و به دنبال  شده مناطق سیهواشنا عناصر در توجه قابل تغییرات به منجر که طوريبه است گذاشته

  ).1: 1393، غالم پور( دهدآن وضعیت گردشگري مناطق مختلف جهان را نیز تحت تاثیر قرار می 

   بیان مساله -1-2

- دهد و در حال تبدیل شدن به بزرگرگی از اقتصاد جهانی را تشکیل میامروزه توریسم، بخش بز 

 2020هاي سازمان جهانی توریسم، در سال ینیبدآورترین صنعت جهان است. طبق پیشترین و سو

میلیارد دالر خواهد  2000نفر و درآمد حاصله از آن نیز به  میلیارد 6/1جمعیت جهانگردان به میالدي 

اي شناخت علمی و دقیق ها و وجوه گوناگونی دارد و بري است که جنبههمچون منشورتوریسم  .رسید

ذوالفقاري، (هاست شناسی یکی از آنفت که جغرافیا و اقلیماید کمک گرهاي گوناگونی بآن از رشته

1389: 1.(  

ي آنها با رابطه وها و تنوعات زمانی و مکانی حاکم بر آنها هاي اقلیمی و تفاوتي ویژگیمطالعه 

ریزي یل شرایط محیطی در چارچوب برنامههایی را در راستاي تجزیه و تحلهاي انسانی، روشفعالیت

ا براي سفر هیکی از اطالعات مورد نیاز توریستزیرا  ).24: 1386توالیی، دهد (ائه میار گردشگري

ظات اقلیمی را مورد ها براي انتخاب مقصد توریستی مالحو اکثر توریست باشدشرایط اقلیمی مقصد می

یاز است که ارتی انسان، نبر روي شرایط آسایش حرتاثیر عناصر اقلیمی دهند. براي ارزیابی توجه قرار می

گیري شرایط در شکل ).1: 1388فرج زاده و احمدي آباد، (هاي آسایش انسانی استفاده گردد از شاخص

آسایش انسان از دیدگاه اقلیمی چهار عنصر شامل دما، رطوبت، باد و تابش نقش عمده دارند و در بین 

همین دلیل بیشتر  ن دارند و بهاین عناصر اقلیمی، دما و رطوبت تاثیر بیشتري در سالمت و راحتی انسا

    ).67: 1377هاي سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار شده است (جهانبخش، ها و مدلشاخص
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اي است و تغییرپذیري ویژگی مشخص آن است و این ویژگی در طول ي پیچیدههوا سامانهآب و

هاي انسانی و غیره ست، فعالیتلف همچون، آب، محیط زیزمان و در سراسر زمین و در منابع مخت

هاي اي در دههدن جوامع و افزایش گازهاي گلخانهصنعتی ش ).137: 1394شمسی پور، ( گویاست

هاي رهاي اقلیمی شده است که در نوشتهي زمین و تغییر در دیگر پارامتگذشته باعث افزایش دماي کره

). میانگین دماي 878: 1995الدول تغییر اقلیم، نشود (هیئت بیي تغییر اقلیم اطالق میعلمی به آن پدیده

هاي اخیر هیئت که بررسیطوريباشد، بهاي در حال افزایش میمین بر اثر انتشار گازهاي گلخانهسطح ز

درجه تا  4/6گراد در قرن گذشته و ي سانتیدرجه 76/0الدول تغییر افزایش میانگین دماي جهانی را بین

  ).517: 1995، 1د (هیئت بین الدول تغییر اقلیمکنبینی میپیش 2100سال 

 ابعاد تمام بر پیش از بیش که است مباحثی از اقلیم امروزه تغییرتوان گفت میبا توجه به این مطالب  

است  شده مناطق هواشناسی عناصر در توجه قابل تغییرات به منجر کهطوريبه گذاشته، تاثیر بشر زندگی

 1393(غالم پور،دهد اثیر قرار میدشگري مناطق مختلف جهان را نیز تحت تو به دنبال آن وضعیت گر

:1 .(  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

نه ون دومین منبع درآمد بیش از چهلصنعت گردشگري امروزه به عنوا ،اساس آمارهاي موجودبر 

و فقرزدایی این د آید و راهبردي نو و کاربردي براي افزایش درآمکشور در حال توسعه به حساب می

در اغلب کشورهاي جهان به  لذا یکی از راهبردهایی که اخیرا ).25 :1385شود (سقایی، کشورها تلقی می

در نواحی محروم و داراي  منظور اشتغال و درآمدزایی مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش توریسم

  ).36 : 1383براي گردشگري است (قادري، هاي الزم پتانسیل

تلفی ها و پارامترهاي مختوریستی از شاخص ت شناسایی و ارزیابی شرایط اقلیمی مناطق مختلفجه 

هاي اقلیم توریستی اقلیمی مقصد آگاه کرد و پتانسیل ها را از نوع شرایطتوان بهره گرفت و توریستمی

ی میزان هاي گوناگونی براي شناخت و بررسها و مدلمختلف را مشخص نمود. تا کنون روشمناطق 

  تاثیر عناصر و عوامل اقلیمی بر روي ارگانیسم انسان و در کنار آن گردشگري ابداع شده است.

هاي گذشته باعث افزایش اي در دههشدن جوامع و افزایش گازهاي گلخانهاز طرف دیگر صنعتی 

ه آن تغییر اقلیم علمی بهاي رهاي اقلیمی شده است که در نوشتهي زمین و تغییر در دیگر پارامتدماي کره

                                                
1)IPCC  
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). فرایند تغییر اقلیم به ویژه تغییرات دما و بارش 878: 1995هیئت بین الدول تغییر اقلیم، شود (اطالق می

اثرات به دلیل ابعاد علمی و کاربردي ( باشد. این پدیدهبحث مطرح در قلمرو علوم محیطی میترین مهم

هاي انسانی اي برخوردار است، چرا که سیستماجتماعی) آن از اهمیت فزاینده - يمحیطی و اقتصاد

طراحی شده و  ، صنایع و امثال آن بر مبناي ثبات و پایداري اقلیمه به عناصر اقلیمی مانند کشاورزيوابست

 است مباحثی از اقلیم تغییرتوان گفت که همچنین می ).43: 1389ذهبیون و همکاران، نمایند (عمل می

 در توجه قابل تغییرات به منجر که طوري به است گذاشته تاثیر بشر زندگی دابعا تمام بر پیش از بیش که

است و به دنبال آن وضعیت گردشگري مناطق مختلف جهان را نیز تحت  شده مناطق هواشناسی عناصر

  ).1: 1393، (غالم پوردهد ثیر قرار میات

ستانی قرار گرفته اي کوهقهاستان اردبیل در منط شرقیان و شمالشهرستان گرمی در شمال غرب ایر 

هاي کاربردي و ریزيتواند در این ارتباط برنامههاي توریستی خویش مییلگیري از پتانساست که با بهره

  . راه گشایی بنماید

  سواالت پژوهش -1-4

  هاي زیست اقلیمی شرایط مطبوع را نشان می دهد؟هاي سال در اکثر شاخصکدام یک از ماه -1

هاي مورد مطالعه بیشتر ها در آینده نسبت به سایر شاخصام شاخص یا شاخصتغییرات کد -2

  خواهد بود؟

  آیا وضعیت مطبوع زیست اقلیمی در آینده تغییر خواهد کرد؟ -3

  فرضیات پژوهش -1-5

یست اقلیمی مورد مطالعه، هاي زداد شرایط مطبوع را در اکثر شاخصهاي اردیبهشت و خرماه -1

 دهد.نشان می

 هاي مورد مطالعه بیشتر خواهد بود.جونگ در آینده نسبت به سایر شاخصغییرات شاخص ترت -2

 هاي اسفند و فرودین تغییر خواهد نمود.زیست اقلیمی در آینده به سمت ماهوضعیت مطبوع  -3

  اهداف پژوهش -6- 1

  هاي زمانی اقلیم گردشگري در شهرستان گرمیدستیابی به بهترین بازه -1
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هاي زیست اقلیمی (تقویم هاي مناسب از لحاظ شاخصجداول براي نشان دادن زمان يتهیه -2

  گردشگري اقلیمی)

  هاي سال از نظر گردشگري در آینده بینی تغییرات وضعیت مطلوب ماهپیش -3

  .یابی به پیشنهادات مناسب براي توسعه گردشگري شهرستان گرمیدست-4

   پژوهش يپیشینه -1-7

اي در مورد ي آن تا کنون تحقیقات گستردهت صنعت توریسم و راهکارهاي توسعهیبا توجه به اهم 

 هاي دیگربه علت اهمیت تغییر اقلیم و تاثیرات آن روي پدیدهته است، همچنین زیست اقلیم صورت گرف

در این  هاي صورت گرفتهدر زیر به بخشی از پژوهشاست.  در این زمینه نیز انجام پذیرفتهتحقیقاتی 

  شود:اشاره می هاینهزم

  اقلیمیهاي زیستهاي مرتبط با شاخصپژوهش - 1-7-1

)، با استفاده از شاخص دماي موثر که ترکیبی از دو عنصر دما و رطوبت 1967(2گریگور چوك و سنا 

  باشد توزیع جهانی میانگین دماي موثر را براي دو ماه ژانویه و جوالي مورد محاسبه قرار داد.نسبی می

هاي معماري هم ساز با اقلیم، همانند روش گیونی، با استفاده از روش )،1389نه و همکاران (پروا 

هاي عماري هماهنگ با اقلیم براي خانهروش اولگی، جداول ماهانی و نمودار دماي موثر بهترین شرایط م

  روستایی دشت خرم آباد تهیه کرد.

هاي جوي در آسایش انسان به تفکیک پدیده )، نموداري پیشنهاد داد که در آن نقش1973( 3اولگی

ترین فاکتورهایی بودند که به جهت اثر مستقیم آنها بر روي آسایش روشن بود. دما و رطوبت نسبی مهم

  .انسان، در جدول بیوکلیماتیک اولگی بر آنها تاکید شده است

ا دو عنصر دما و ي آسایش و شرایط زیست اقلیمی مختلفی را در ارتباط ب)، منطقه1976(4گیونی

رطوبت مشخص نمود و براي تعیین شرایط شرایط زیست اقلیمی و نیازهاي ساختمانی از متوسط 

  ي رطوبت نسبی استفاده کرد. ي دما و کمینهبیشینه

ي فنگر) در )، با استفاده از چند شاخص (اولگی، گیونی و معادله2004(5دیوید موریلون گالوز  

  از نظر آسایش انسان پهنه بندي زیست اقلیمی نموده است. دوازده سال کشور مکزیک را

                                                
1)Gregorczuk and Cena  
2)Olggav 
3)Givoni  
4)David Marillon-Galvez  
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ي همسازي با اقلیم، عوامل موثر بر آسایش را )، در کتاب خود آسایش بوسیله1367رازجویان (

  هاي آسایش در کشور را مورد بررسی قرار داده است.هایی از شاخصبررسی کرده است و نمونه

هاي حرارتی مورد بررسی قرار ایران را با استفاده از شاخصي زیست اقلیمی ). نقشه1372کاویانی، (

  داده است.

)، شرایط آسایش حرارتی استان کرمانشاه را بررسی کردند، این مطالعه 1383ذوالفقاري و مرادي (

تر بودن شرایط حرارتی در شهر گرمسیري سر پل ي نامطلوبنشان داد که بر خالف تصور عمومی درباره

  .باشدایش حرارتی این شهر بهتر از سایر شهرهاي استان میذهاب، شرایط آس

بندي اقلیم توریستی در استان گیالن با استفاده از در پژوهشی به پهنه )،1388فرج زاده و همکاران (

اي می و ژوئن بهترین شرایط و هجه رسیدند که در استان گیالن ماهپرداختند و به این نتی TCIشاخص 

  سامبر بدترین شرایط براي حضور توریسم را دارند.هاي ژانویه و دماه

ي کیش خص اقلیم آسایش گردشگري در جزیرهدر پژوهشی با بررسی شا )،1388ضیایی و بختیاري (

هاي مارس، به منظور آسایش توریسم است و ماهبه این نتیجه رسیدند که این جزیره داراي پیک زمستانی 

  ط را براي جذب توریست دارند.ژانویه و فوریه بهترین شرای ،دسامبر

هاي زیست اقلیمی موثر براي ارزیابی آسایش انسان را در شهر خلخال )، شاخص1389خدادوست (

هاي، آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند ماه سرد ي خلخال در ماهبررسی کرد و به این نتیجه رسید که منطقه

خرداد، تیر، مرداد و شهریور از نظر زیست اقلیمی در  هايهاي تیر، مرداد گرم بوده و ماهباشد و در ماهمی

هاي شهریور و مرداد ماه به همراه روزهاي تیر و مرداد نسبت به سایر حد مطلوب قرار دارد و نیز شب

  تري برخوردار است.ها از شرایط مطلوبماه

نی، اولگی، هاي آسایش حرارتی ( گیوبه شناخت و بررسی میزان شاخص )،1392کامیابی و احمدي (

بیکر و دماي معادل فیزیولوژیک) و مطابق آن عوامل اقلیمی در شهر مشهد پرداخت و  ماهانی، ترجونگ،

  براي شهر مشهد تهیه نمود.را شرایط معماري هماهنگ با اقلیم 

ها و یا عدم آسایش انسان بر اساس مدل )، به ارزیابی آسایش1393انصاري الري و زارعی کلوئی ( 

زیست اقلیمی بیکر، ترجونگ و ترموهیگرومتریک با استفاده از اطالعات آماري ایستگاه هاي شاخص

ي تیاب از نظر خت و به این نتیجه رسید که منطقهسینوپتیک شهرستان میناب دهستان تیاب پردا

  هاي مختلف برخوردار است.العاده داغ تا بسیار خنک در ماه ، شرایط فوقیبیوکلیمای
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در استان  هوایی شهر تربت حیدریهمنظور شناخت و بررسی شرایط آب و به )،1394کامیابی ( 

وسی داشته، پرداخته است و راه هاي اخیرگسترش کالبدي و فیزیکی محسخراسان رضوي که در سال

  هاي معمارانه متناسب با آن را ارائه نموده است.حل

  مرتبط با تغییر اقلیم هايپژوهش -1-7-2

حوضه در  5هاي سیالبی ي تغییر اقلیم بر رژیم)، به بررسی تاثیر پدیده2001( و همکاران 6پرادهوم 

و در نظر  SRES تحت سناریوهاي انتشار AOGCMمدل  7کشور انگلستان با استفاده از خروجی 

هاي مورد بررسی نشان بیشتر سناریوها و مدلیج حاصل از امربوطه پرداختند. نت يهاگرفتن عدم قطعیت

  ها افزایش خواهد یافت.هاي آتی در این حوضهما و بارش در دورهدادند که د

سازي کامپیوتري میزان رواناب به شبیه GCMهاي )، با استفاده از مدل2012و همکاران ( 7سیلبرستین

ي زمین پرداختند. اي در جنوب غربی استرالیا تحت سه سناریوي گرم شدن کرهي رودخانهحوضه 13در 

ها و درصد حوضه 50درصدي بارش در بیشتر از  16اي دما و کاهش درجه 7/0فزایش نتایج نشان از ا

  در نتیجه کاهش رواناب داشت.

)، بارش مناطق مرکزي عراق را بر اساس هفت مدل جهانی و با استفاده از 2013و همکاران ( 8عثمان

فوریه و  -هاي دسامبربینی نمودند، نتایج حاصل نشان داد که دورهریزگردانی و پیش Lars-WGمدل 

  باشد.نوامبر بارش از روند افزایشی در منطقه برخوردار می -سپتامبر

اي اقلیم به هاي جهانی و منطقهو مدل WG-Lars)، با استفاده از مدل 2014و همکاران ( 9وانویتریج 

نتایج مطالعه، یک پرداختند. ي فالندر در بلژي اثرات تغییرات آب و هوایی بر غالت در منطقهمقایسه

  اثرات عمدتا مثبت تغییرات آب و هوایی بر روي ذرت و گندم در منطقه را نشان داد.

ي زاینده رود با استفاده از مدل )، با بررسی تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه1385مساح بوانی (  

 2099- 2070و  2030-2010ي در دوره  A2 ، B2اقلیمی  تحت سناریوي ٣hadcmگردش عمومی جو 

ي دما ي بارش در این منطقه کاهش و میانگین ساالنهنشان دادند که در هر دو دوره میانگین ساالنه

  کند.افزایش پیدا می

                                                
1)Prudhomme  
2)Silberstein  
3)Osman  
4)Vanuytrecht  
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براي ارزیابی تغییرات اقلیمی   ECHO-Gمدل  A1هاي سناریوي ) از داده1386بائیان و همکاران (با 

ند استفاده کرد Lars-WGیاس نمایی آماري مدل ایستگاه سینوپتیک کشور با استفاده از روش ریز مق 143

ي دما نهیابد و میانگین ساالدرصد کاهش می 9بارش به میزان  2020ي و به این نتیجه رسیدند که دهه

  درجه افزایش خواهد یافت. 5/0حدود 

هاي ساحلی ایران ارزیابی را در ایستگاه  LARS-WGعملکرد مدل )1390آبابایی و همکاران (  

، اکثر سازي توزیع روزانه، میانگین ماهانه و فصلیها نشان داد که در مدل شبیهد. نتایج تحقیقات آنکردن

ماهانه، استاندارد متوسط  ها عملکرد مناسبی دارند. اما مقادیر انحراف استاندارد مجموع بارندگیسري

  ي دما و تابش خورشیدي چندان مناسب نیست.ماهانه

هاي مشاهده شده در ی مدل الرس را در شبیه سازي داده) توانای1391( خلیلی اقدم و همکاران 

با دقت باالیی قادر  LARS-WGد و به این نتیجه رسید که مدل دنایستگاه سنندج مورد ارزیابی قرار دا

باشد اما در شبیه سازي بارش نسبت به اي حداکثر، دماي حداقل و تابش میبه شبیه سازي پارامترهاي دم

  رامترها خطاي بیشتري را نشان می دهد.دیگر پا

ي گالیکش اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه) به ارزیابی اثرات تغییر 1391سهرابیان و همکاران ( 

استفاده کرد و به این AOGCM  مدل 7با استفاده از مدلسازي هیدرولوژیکی پرداخت و براي اینکار از 

ي پایه افزایش خواهد دورهدرجه نسبت به  6تا  1بین  2050ي نتیجه رسید که دماي حوضه در دوره

  یافت. 

ي ارومیه با استفاده از دو مدل گردش عمومی )، به بررسی تغییرات اقلیمی دریاچه1392صالحی (  

ECHO-G  وCCSM30  در مدل ترکیبیMAGICC SCENGEN  تحت سه سناریويB2ASF، 

A1ASF  وP50 پرداخت. نتایج حاصل از هر دو مدل و  2050ا ت 2014هاي آینده از سال براي دهه

  هاي آینده در منطقه است. سناریوهاي مورد بررسی حاکی از افزایش دما و کاهش بارندگی در دهه

در پیش بینی دماي را  RCPو  SRESعملکرد سناریوهاي  )1395وند کهریزي و روحانی(احمد  

و  2046-2065هاي زمانی گلستان در دورهدر استان هاي اراز کوسه و نوده هایستگا يکمینه و بیشینه

  مقایسه کردند. 1986- 2005ي پایه هنسبت به دور 2080- 2099
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  بندي پیشینهجمع -1-7-3

شود که تحقیقات صورت مشاهده میهاي اشاره شده در بخش باال ي پژوهشبا توجه به سابقه  

هاي آسایش اقلیمی کل از دو بخش است (شاخصکه متشنامه ي موضوع تحقیق این پایانگرفته در زمینه

این  و تغییر اقلیم) به صورت دو بخش جداگانه انجام پذیرفته است و در این تحقیق سعی بر این بوده که

هاي آسایش یعنی هم شاخص ،ها بر همدیگر مطالعه شودجا و با در نظر گرفتن اثرات آنیک دو بخش

ها یر اقلیم بر روي این شاخصو هم اثرات تغی بررسی شود ي مورد مطالعهاقلیمی در مورد منطقه

هاي ریزيي مورد مطالعه در آینده برنامهشود و با آگاهی از تغییر تقویم گردشگري منطقه مشخص

   .بخش گردشگري انجام پذیردي توسعهمربوطه براي 
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  فصل دوم:

  پژوهش مبانی نظري
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  مقدمه -2-1

است و  هایی است که به خوبی بیانگر امور اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیاز جریان ت توریسم،صنع  

هاست که در رفتار فرهنگ و کنش متقابل آن ي جریانی از سرمایه، انسان،گیرندهدر یک کلیت دربر

ت تاثیر این صنع. عوامل زیادي بر )7: 2004(بردن هانن و یوجینا، نهدفضایی آثار مختلفی بر جاي می

 وابسته هاي توریستی غالباي فعالیتآب و هوا است. به عبارتی، توسعه هاترین آنگذارند، یکی از مهممی

در این راستا  .)2: 1388تقوایی و همکاران، ( هاي متنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخی استبه جاذبه

هاي حیاتی، نبات، حیوان و دهگیري پدیکه در پراکندگی و شکلالب آن غهاي اقلیمی و عناصر ویژگی

-میمحیطی ارزیابی  -ترین فاکتورهاي طبیعییکی از مهم به عنوان کند،اي ایفا مینقش تعین کننده انسان

ویژه در مسائل شهري و اي بههاي عمران ناحیهریزيچه تضمین توفیق کامل غالب برنامهشود چنان

هاي اقلیم و استفاده از پتانسیل آید که با شناختیدست مهی، معماري و جهانگردي هنگامی بهگاسکونت

شود که ابتدا تعریفی از ). در این فصل سعی می85: 1385گرامی و شبانکاري گوناگون آن همراه باشد (

گذار در آسایش انسان بررسی گردیده و ارتباط سپس عوامل جوي تاثیر ،آسایش انسان ارائه گردد

هاي به کار رفته براي ارزیابی آسایش انسان و رد و سپس روشرار گیتوریسم و آب و هوا مورد بررسی ق

  .توسعه توریسم در شهرستان گرمی ارائه گردد

   آسایش اقلیم - 2-2

(هوشور، است  یمیاقل طیهوا و شرا تیوضع ریتحت تأث ،یاز هر عامل شیانسان ب یو سالمت یراحت   

 ریتأث نیشتریتابش و باد، ب، درجه حرارت، رطوبت  چهار عنصر ،یمیتمام عناصر اقل از بین ).121: 1365

مه است و بیش از ه دما و رطوبتتاثیر و در بین این عناصر  )45: 1374 ،خالدي( را بر بدن انسان دارند

ان بر این عنصر استوار شده است هاي سنجش آسایش انسها و مدلبه این دلیل بیشتر شاخص

ي شرایطی است که ي آسایش مجموعهآسایش انسان یا منطقه ر از شرایطمنظو .)67: 1377جهانبخش، (



13 

تخاب و در آن شرایط درصد از افرادي که به صورت تصادفی ان 80حداقل  از نظر حرارتی و رطوبتی،

  ). 72:  1389ذوالفقاري،( شوند قضاوت ذهنی حالت آسایش را داشته باشندقرار داده می

  سانر جوي تاثیر گذار بر آسایش انعناص -2-3

عناصر اقلیمی موثر بر آسایش انسان که به طور متقابل در آسایش انسان تاثیر دارند عبارتند از تابش   

  آفتاب، دما، رطوبت هوا و وزش باد.

  تابش آفتاب - 1 -2-3

تابش آفتاب دو اثر بیولوژیکی و حرارتی بر انسان دارد که اثر بیولوژیکی آن ناشی از تابش پرتو   

ایطی که دماي ی و فروقرمز بر بدن انسان است. در شرئآن حاصل تابش پرتو مرحرارتی فرابنفش و اثر 

ي آسایش آفتاب ممکن است باعث گسترش منطقهي سانتی گراد است، تابش درجه 21کمتر از  هوا

دهد، اگر حرارت دفع شده با ن که بدن حرارت خود را از دست میشود. بدین ترتیب که در دماهاي پایی

:  1390، فرو محبوب کریمی( شودشود، شرایط آسایش انسان تامین میارتی تابش آفتاب جبران اثر حر

84.(  

   رطوبت هوا -2-3-2

ولی ظرفیت تبخیر و در نتیجه، میزان  م بر آسایش انسان تاثیر نمی گذارد،رطوبت هوا به طور مستقی  

طوبت باعث کاهش دماي هواي د. رکنیق و میزان تبخیر آن را تعیین میخنک شدن بدن از طریق تعر

گیرد، باعث ر رطوبت اضافه شده به آن صورت میشود. این کاهش دماي هوا که در اثر تبخیخشک می

  ). 83:  1390 ،فرو محبوب کریمی( ي آسایش انسان افزایش یابدشود محدودهمی

  باد -2-3-3

متفاوتی را در آسایش انسان دارند.  شان و شرایط جوي حاکم در محل، اثراتبادها بسته به ماهیت   

از یک سو مقدار تبادل  دهد، جریان هوابدن انسان را تحت تاثیر قرار می سرعت جریان هوا به دو طریق

کند و از سوي دیگر، ظرفیت تبخیر در هوا و در نتیجه، میزان شخص میحرارتی از طریق همرفت را م

رند. بادها تاثیر متفاوتی بر روي آسایش گردشگر داد. نمایتعیین میخنک شدن بدن از طریق تعرق را 

قبول  ممکن است قابل متر بر ثانیه خوشایند بوده و 1ریان هوا با سرعت براي مثال در یک محیط گرم، ج
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ر ثانیه  متر ب 1/0و جریان کمتر از  باشد متر بر ثانیه 5/2باشد و در شرایط سرد، جریان هوا نباید بیشتر از 

  ). 83:  1390،فرو محبوب کریمینمی باشد ( نیز خوشایند

  دما -2-3-4

تر از گراد است. اگر بدن در محیطی گرمي سانتیدرجه 37عی دماي درونی بدن انسان در حالت طبی  

کند و برعکس، اگر در محیطی سردتر از پوست باشد، قرار گیرد، شروع به جذب حرارت میبدن 

ي اطراف آن تبادل دهد. بدین طریق، در هر محیطی بین بدن و هواحرارت خود را به تدریج از دست می

گیرد. اگر در اثر این تبادل حرارتی، حرارت تولید شده در بدن و حرارت دفع شده یا حرارتی صورت می

درونی خود را افزایش یا  جذب شده از محیط متعادل نشود، بدن براي برقراري تعادل به ناچار حرارت

  ). 82: 1390، فرو محبوب میکری( دهدکاهش می

  ارتباط آب و هوا و توریسم - 2-4

باشد و اکثر گردشگران یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگران براي سفر، شرایط اقلیمی مقصد می  

- دهند. اقلیم از دیدگاه برنامهظات اقلیمی را مورد توجه قرار میبراي انتخاب مقصد گردشگري، مالح

وجوي اقلیم مطلوب ها معموال در جست نگردان و توریستاهمیت دارد و جهاریزي جهانگردي بسیار 

رد گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندام آسایش هستند که در آن، فرد هیچیا اقلی

   .باشدبراي مقصد گردشگري دارا می گیريو این عامل نقش مهمی در تصمیم

ي، لزوم شناخت شرایط اقلیمی مطلوب و نامطلوب جهت با توجه به اهمیت صنعت گردشگر  

گردشگران داخلی و خارجی امري ضروري است. مشخصات کلی آب و هواي مقصد و تغییرات روزانه، 

گردشگري از ماهانه و فصلی، دما، بارش، رطوبت، تابش، باد و سایر عناصر آب و هوایی براي مقصد 

ریزي خود را از نظر زمان حرکت، نوع اند با آن، برنامهتا متقاضی بتو شوداطالعات مهم محسوب می

  .)137و 136 : 1391فر، (کریمی و محبوب لباس و تجهیزات مورد نیاز انجام دهد

  حساسیت توریسم به شرایط آب و هوایی -2-5

- اثیر میکه اساس گردشگري مناطق هستند) تنها بر منابع زیست محیطی مناطق (هوا و اقلیم نه ت  

 يو تجربهبلکه به عنوان یک منبع گردشگري نیز مطرح بوده و در کیفیت گردشگري یک منطقه گذارد 

  ).65: 1390، فرو محبوب کریمی( داردگردشگري جهانگردان و گردشگرها تاثیر بسیار زیادي 
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گردد. مراکز تفریحی ي توریسم قلمداد میدهندهترین عوامل شکلآب و هوا به عنوان یکی از مهم  

ویژه هاي خود را مدیون عوامل متعدد بهو چه در حال حاضر موجودیت و ارزشجود چه در گذشته مو

ها و مناسب از جنبهایط آب و هوایی نادانند. از سوي دیگر شرایط آب و هوایی مناسب و مالیم میشر

 گذاردمی يمطلوبی را بر توریسم بر جاکاهد و تاثیرات ناي توریستی میهاي مثبت یک منطقهجاذبه

   ).65: 1390، و محبوبفر کریمی(

  توریسم صنعتاثرات آن بر  تغییر اقلیم و -2-6

و  ستا دهکر اپید یشافزا نقر ینل اي اومهنی به نسبت مینز يهکر يماد بیستم نقردوم  ينیمهدر   

در  تیاتغییر نتیجهو در  یابد مهادا نچنا هم یکمو  بیست نقردر  ماد یشافزا ینا که دشومی بینیپیش

 هايانهستآ در تغییرو  یاهاآب در سطح نمدآ باال .یدآ دجوو به مینز يهکر مختلف مناطق قلیمیا یطاشر

 یکآب  منابعدر  تغییرو  رشبا یعزتو يلگوا تغییر .باشدمی قلیما تغییر يپیامدهااز  ندگیرباو  مایید

  ).85: 1391لیلی اقدم و همکاران، خ( دباشمی قلیما تغییراز  ناشی قایعو یگراز د نیز منطقه

 بر تمام ابعاد  شیاز پ شیاست که امروزه ب یاز مباحث میاقل رییتغ دهیپدتوان گفت، در نتیجه می  

مناطق  یقابل توجه در عناصر هواشناس راتییکه منجر به تغ يبه طورت، گذاشته اس ریبشر تاث یزندگ

- در دهه )1: 1393غالم پور،( دهدحت تاثیر قرار میردشگري را نیز تو به دنبال آن صنعت گ شده است

. با آینده، تغییر آب و هوا یک موضوع حیاتی در توسعه و مدیریت گردشگري به شمار خواهد آمد هاي

گرمایش  غالب در تمام مقاصد توریستی جهان است، ياین حقیقت که آب و هوا یک پدیدهتوجه به 

هاي نوسی، تغییر فراوانی و شدت پدیدههاي اقیاسطح آب جهانی و پیامدهاي حاصله مثل تغییر در

توریسم بر ها یا امواج گرم که وابسته به تغییر اقلیم هستند، اثرات بسیار مهمی افراطی جوي مثل طوفان

  د داشت.هخوا

  براي مثال در زیر به اثرات تغییر اقلیم بر برخی از مناطق مهم گردشگري دنیا اشاره می کنیم:

توانند تحت تاثیر افزایش سطح دریا، فرسایش، می  Marylandو  Delaware تالنتیک در سواحل آ  

بر فلوریدا که بسیاري از  ها قرار گیرند. افزایش سطح دریاها و گرم شدن آبانی در اثر طوفانویر

را در  هاگیرد، تاثیر گذارده و آنامتداد ساحل و جزایر آن انجام میهاي گردشگري و تفریحی در فعالیت

هاي بارانی بریزیل هم در معرض خطرات جدي جنگل جنگل دهد.معرض فرسایش شدید قرار می
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سازگان در معرض خطر این هاي مضاعفی را بر بومتواند فشارها و تهدیدارند. تغییر اقلیم میزدایی قرار د

  ).160و169: 1389ذوالفقاري،( منطقه وارد نماید

    آینده وضعیت اقلیمی پیش بینیو  هاي شبیه سازيمدل  -2-7

اي است که اذهان اقلیم شناسان را والت اقلیمی یکی از مسائل پیچیدهپیش بینی کمیت و کیفیت تح  

هاي هاي نوین و در اختیار داشتن سريیابی به فناورياکنون به مدد دست به خود مشغول کرده است.

هاي اساسی درك روابط بین این متغیرها، گام ري دانشهاي الزم از متغیرهاي اقلیمی و به یامتعدد داده

هاي کامپیوتري همگی ار شده است. به نحوي که اکنون مدلبینی روندهاي اقلیمی پدیددر درك و پیش

مک گوفی ( دهندامل موثر بر تغییر اقلیم پاسخ میبینی اقلیم و عوي توانایی خود به مسائل پیشدر حیطه

   ).2005مسعودیان و غیور، به نقل از 2005و سلرز، 

  Lars-wgمدل  -2-7-1

است که براي تولید  Lars-wg هاي تصادفی وضع هوا مدلهاي مولد دادهترین مدلیکی از مشهور  

تحت شرایط اقلیم هاي روزانه در یک ایستگاه بش، ماکزیمم و مینیمم درجه حرارتبارش روزانه، تا

به عنوان ابزاري براي  1990در بوداپست طی سال  Lars-wg يهرود. اولین نسخکار میحاضر و آینده به

  .   )162: 1394، شمسی پور( ریز مقیاس کردن به روش آماري در کشور مجارستان ابداع شد

   HadCM3 اي آب و هواییسیاره مدل -2-7-2

تفاده اغلب از دو روش عمده اس سازي تغییر آب و هوا و عناصر آب و هوایی،امروزه براي شبیه  

ي ر اساس ترکیب رفتار گذشتهبانی شده و دومی بهاي دیدهي دادهرفتار گذشتهي ایهی بر پشود: یکمی

، هاي آب و هواییکه با عنوان مدل GCM هاي مدل گردش عمومی جوهاي دیده بانی شده با دادهداده

  .)153: 1394شمسی پور، ( اندتکمیل و توسعه یافتنه

 مدل بر انتقاالت ي آب و هوایی جهانی است. بنیان این پیچیدهابزار  نوعی HadCM3 مدل   

ي درجه 75/3ي عرض جغرافیایی در درجه 5/2اي هاي مدل در شبکهفیزیکی، ماده و انرژي است. داده

شود. این درحالی است که فرایندهاي کیلومتري تولید می 300تا  265از طول جغرافیایی یا در مقیاسی 

دهند و سناریوي قدرت تفکیک تر از این مقیاس رخ میزمینی در مقیاسی کوچکنوسی و جوي، اقیا

هاي یدهد. این مدل با تعیین شرایط مرزي و توجه به ویژگکیلومتري را نیز انجام می 50تا  فضایی
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 :1394شمسی پور، ( دهددرت تفکیک فضایی باالتر انجام میهایی را با قسازيتوپوگرافی منطقه شبیه

154.(  

  سناریوهاي تغییر اقلیم -2-8

ها و صنایع و کارخانههاي بشري نظیر رشد اي به دلیل فعالیتافزایش غیر طبیعی گازهاي گلخانه  

بینی ارد. بنابراین الزم است براي پیشهاي اراضی را به دنبال دهاي اقتصادي، تغییر در کاربريرقابت

دف ي زمین بررسی گردد. با این هدي، اجتماعی کرهایی، وضعیت اقتصاي آب و هوشرایط آینده

اقتصادي و انتشار  اند که حاوي اطالعاتی از وضعیت اجتماعی،سناریوي آب و هوایی شکل گرفته

هیئت بین ( گویندسناریوي انتشار می ،این سناریوها ي زمین است که بهاي در جو کرهگازهاي گلخانه

وجود   B2و  B1و    A2و A1هاي به نام SRESکلی چهار سناریوي ). به طور 1999اقلیم،  رلدول تغییا

: 1394شمسی پور، ( دي سناریوهاي انتشار همگی مشتق از این چهار خط داستانی هستندارد و بقیه

هیئت بین یابد (افزایش می 2100نرخی ثابت تا سال اي با ن سناریوها مقادیر گازهاي گلخانه. در ای)144

 ). 1999یم، الدول تغییر اقل
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  فصل سوم:

  ي مورد مطالعه و موادنطقهم

  روش پژوهشو  
  

  

  



19 

  

  

  

   مقدمه -3-1

ند. اگرچه با ریزي خود توجه کنریزي به کیفیت محیط برنامهدر امور برنامه یریزان بایستبرنامه

غلبه کند، اما  طیي تکنولوژي انسان توانسته بر بسیاري از موانع و مشکالت محیپیشرفت علم و توسعه

گذارد. بر این مبنا الزم است عناصر محیط صد خنثی نبوده و اثرات خود را میشرایط محیطی صددر

پیاده کردنش مشخص شود. ي نفوذ آن و زمان ن اساس نوع برنامه، وسعت و دامنهشناخته شده و بر ای

ا شکست مواجه خواهد ب، بدون شک اي که بدون توجه به مشخصات محیط طبیعی اجرا شودهر برنامه

اي تمام جوانب به صورت محلی و منطقهي هایی خواهد بود که با مطالعههاي موفق برنامهپس برنامه شد.

- بیعی، بستر برنامهپذیرد. در اصل محیط طت میها در محیط طبیعی صورریزياجرا شوند. اصوال برنامه

ي آن عناصري که عی و عوامل تشکیل دهندهمحیط طبی شود. بنابراین شناسایی دقیقریزي محسوب می

  .)25: 1391خوش نظر،( باشدریزي میاهمیت بسزایی در برنامه در ایجاد تحول محیط نقش دارند، داراي

  موقعیت جغرافیایی استان اردبیل -3-2

کشور) در شمال درصد از کل مساحت  1/1مربع (کیلومتر 3/17867با وسعتی معادل  استان اردبیل  

ي شمالی و طول دقیقه 42درجه و  39دقیقه تا  11 درجه و 37هاي جغرافیایی یران بین عرضغرب ا

  ي شرقی واقع شده است.دقیقه 55درجه و  47غرافیایی بین ج

باشد. از کیلومتر همسایه می 5/282به طول  المللیاستان کشور و یک مرز بین 3یل با استان اردب  

بایجان، از شرق به استان گیالن، از جنوب با استان زنجان و از غرب شمال و شمال شرق با جمهوري آذر

  باشد.مرز میاستان آذربایجان شرقی هم با

باشد که حدود دو ن و قسمت شرقی فالت آذربایجان میاین استان بخشی از فالت مثلثی شکل ایرا  

اطق هموار و پست تشکیل داده سوم آن داراي بافت کوهستانی با اختالف ارتفاع زیاد بوده و بقیه را من

  .است
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 Today, human bioclimatic studies are the basis for urban planning, development 

housing, architecture and tourism. If human life environments are combined with high 

climatic conditions and factors, it reduces fuel consumption and creates   favorable thermal 

conditions for humans. The purpose of this study is investigating of effective bioclimatic 

indicators for assesing human comfort as well as the interference of climatic change in 

changing these indicators in the coming years in the city of Germi. In this research, 

temperature data (minimum and maximum) and relative humidity (minimum and 

maximum) during the years 2005-2015 were used to determine the Terjung, Windfall, 

Givoni and Olggav indexes, Then with Lars-wg model  these indicators were evaluated for 

the years 2011-2030. Results of this research show that the Germi zone during the months 

of  January, February, March, April, October, November and Desember  are cold ,and 

May,June and September have favorable conditions for tourists in day, And the nights are 

cold, and July and August have favorable conditions at nigh, in this months there are hot 

days that need a cooler in this situation and according to the output of the Lars-wg model 

and considering the effects of climate change in the future, it is clear that there was no 

change in Givoni and Olggav indices and the comfort of night and day are like the comfort 

level of the past period and only a slight change in the Terjung index has taken place : Cool 
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