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  چکیده

اقلیمیامطلوباقلیمجستجويدرگردشگرانودارداهمیتبسیارگردشگريریزي برنامهدیدگاهازاقلیم

آسایشارزیابیبراي. ندارداقلیمیوحرارتیآسایش عدمونارضایتیاحساسگونه هیچفردآندرکههستندآسایش

دوازاستفادهبا) 1990-2015(سال25طولدرسینوپتیکهواشناسیایستگاه4هاي دادهازاردبیل،استاناقلیمی

سپسگردید،ترسیمفصلیاقلیمیزیستاطلسدمایی،هاي آستانهاساسبروشداستفادهUTCIوTCIشاخص

پاییزوزمستانهاي فصلدرUTCIشاخصاساسبرکهدادنشاننتایج. شدندمقایسهیکدیگرباشاخصدونتایج

ایستگاهجزبهبهارفصلدروها ایستگاهتمامیتابستانفصلدروکنند میتجربهراسرداسترسها ایستگاهتمامی

زمستان،هاي فصلدرTCIشاخصاساسبر. برند میسربهحرارتیاسترسبدونشرایطدرها ایستگاهبقیهخلخال

بحرانیشرایطکهاردبیلایستگاهجزبهتابستانفصلدروهستندبحرانیشرایطشاهدها ایستگاهتمامیپاییزوبهار

واستانکلتابستانفصلدرUTCIشاخصدر. برند میسربهنامطلوبشرایطدرها ایستگاهبقیهکند میتجربهرا

ازکدامهیچدرTCIشاخصدرامااستمناسبگردشگريبراياستاننقاطبقیهاستانجنوبجزبهبهارفصلدر

برايتري بیشکاربردUTCIشاخصدرتنهافصلیتحلیل. نیستمناسبگردشگريبرايدبیلاراستانها فصل

شدهمشاهدهحرارتیاسترسبدوندامنهدرمقدارترین بیشتري، کمارتفاعدرUTCIشاخصدر. داردگردشگري

  . شود نمیمشاهدهشاخصاینوایستگاهارتفاعبیناي رابطهTCIشاخصدرامااست

. اقلیمیآسایش،TCIوUTCIشاخصاقلیمی،زیستاطلساردبیل،استانگردشگري: مات کلیديکل

  

  

                                                            
1 . Email. Behroozsobhani1@gmail.com, 09141529568،, نویسنده مسئول
2 Email. F_tagavi@yahoo.com, 09147496528
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  مقدمه .1

یامطلوباقلیمجستجويدرمعموالًگردشگرانودارداهمیتبسیارگردشگريریزي برنامهدیدگاهازاقلیم

ازمنظور].1[ندارداقلیمیوحرارتیآسایش عدمونارضایتیاحساسگونه هیچفردآندرکههستندآسایشاقلیم

ازدرصد80حداقلرطوبتی،وحرارتینظرازکهاستشرایطیمجموعهآسایشمنطقهیاانسانآسایششرایط

بهگردشگريصنعت. ]2[باشندداشتهراآسایشحالتذهنیقضاوتشوند، میدادهقرارشرایطآندرکهافرادي

ازتوجهیقابلبخشکهرود میشماربهسومهزارهآغازدرجهانصنایعردرآمدترینپوترین مهمازیکیعنوان

خواهد میکهمحلیهرمحیطی، زیستهاي آگاهیعصردر. ]3[دهد میاختصاصخودبهراکشورهاارزيدرآمدهاي

ازایران. ]4[باشد میيپایداربهدستیابیجهتعملکرديمناسباستراتژيیکنیازمندبماند،باقیرقابتیوجذاب

دربایدگردشگريصنعتامر،اینبهتوجهبا. شود میمحسوبجهانبرترکشور10جزءگردشگريهاي جاذبهنظر

پرشتابرشدباعثمطمئنأبخش،ایندرباالزایی اشتغالضریبوجودباکهچراگیرد؛قرارتوسعههاي اولویت

هردرواقلیمهربراي٣جهانیحرارتیاقلیمشاخص. ]5[شدخواهدکشوردرددرآمتوزیعبهبودهمراهبهاقتصادي

شاخص. ]6[شدابداعCOSTتحقیقاتیگروهتوسط،2009فوریهدروشدمعرفی1994سالدرزمانیمقیاس

اي اقلیمیعناصرترکیبی،شاخصاین. استشدهارائهمیچکوفسکیتوسط1985سالدر٤گردشگريآسایشاقلیم

کند میارزیابیسیستماتیکطوربهدارد،گردشگرهاغالببرايگردشگريتجربهکیفیتباراارتباطترین بیشکهرا

صورتحرارتیمختلفهاي شاخصازاستفادهباگردشگريبرايحرارتی،شرایطارزیابیبرايبسیاريتحقیقات. ]7[

شرایطتوصیفبرايسال،گرمدورهطولدرUTCIشاخصکهرسیدنتیجهاینبهچککشوردر]8[. استگرفته

برايریزي برنامه]10[.کردندمطالعهفصلیگردشگريدررااقلیمتأثیر] 9[. استمناسببسیارزیستی هواشناسی

ردUTCIساالنهتوزیعکهیافتنددستنتیجهاینبه]7[.اند کردهمطالعهراتقاضااساسبرپایدارتوریسمتوسعه

وآوریلاکتبر،هاي ماهکهرسیدنتیجهاینبهTCIشاخصازاستفادهبا]11[. یابد میکاهشارتفاع،افزایشباایران

بهباکهاستشدهسعیپژوهشایندر. داردگردشگرانحضوربرايراشرایطبهتریننایینشهرستاندرمی

وآسایشجهتازاقلیمیبندي پهنهارائهومدلدواینازحاصلنتایجمقایسهبهUTCIوTCIمدلدوکارگیري

مطالعاتفقدانبهتوجه باوجوداینباشود،پرداختهفصلیمقیاسدراردبیلاستانمختلفنقاطدرآسایش عدم

تلقیمهموارزشباپژوهشایناجراينوینهاي شیوهبااردبیلاستانبیوکلیماییزمینهدرهنگام بهومدون

در خصوص گردشگري ارومیه به این نتیجه رسید  HCIو  TCIدر پژوهشی با مقایسه شاخص هاي  ]12[.شود می

گردشگريبرايآلیایدهشرایطسپتامبروآگوست،ژوئیه،ژوئن،هايماهدرواندتابستانهاوجکه هر دو شاخص داراي

  .دارندتفریحو

  

  

  روش تحقیق.2

هواشناسیایستگاه4هاي دادهازگردشگري،براياردبیلاستاناقلیمیآسایششرایطتحلیلوارزیابیبراي

موردپارامترهاي. شداستفاده،UTCIوTCIشاخصدوازاستفادهبا،)1990-2015(سال25طولدرسینوپتیک

                                                            
3 UTCI (Universal Thermal Climate Index)
4 TCI (Tourism Climate Index)
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متربه(بادتسرع،)درصدبه(نسبیرطوبت،)گراد سانتیدرجهبه(دماروزانۀمیانگینUTCIشاخصدراستفاده

،میانگین)گراد سانتیدرجهبه(ماههردرخشکدمايروزانهمیانگینTCIشاخصدرو) n/8(ابرپوشش،)برثانیه

،)درصدبه(ماههردرهوانسبیرطوبتروزانهمیانگین،)گراد سانتیدرجهبه(ماههردرخشکدمايحداکثرروزانه

به(روزانهآفتابیساعاتکل،)متر میلیبه(ماهانهبارش،)درصدبه(ماههرردنسبیرطوبتحداقلروزانهمیانگین

وTCIشاخصدماییهاي آستانهاساسبرتحقیقایندر. است) ساعتدرکیلومتربه(بادسرعتمیانگین،)ساعت

UTCI،شاخصدونتایجپسس. 2و1جدولگردید،فصلیصورتبهاردبیلاستاناقلیمیزیستاطلستهیهبهاقدام

  .اه هاي مورد مطالعه آورده شده استنقشه موقعیت جغرافیایی ایستگ1در شکل . گرفتندقرارمقایسهموردیکدیگربا

  

  )نگارندگان(مطالعهموردهاي ایستگاهجغرافیاییموقعیت -1شکل 

  

  ]13[:منبعUTCIشاخصطبقاتوحرارتیاحساس -1جدول 

  حرارتی احساس  UTCIطبقات شاخص 

  گرم بسیار شدید  <46

  گرم خیلی قوي  46-38

  گرم قوي  38-32

  گرم متوسط  32-26

  بدون استرس حرارتی  26-9

  سرد جزئی  0- 9

  سرد متوسط  0--13

  سرد قوي  - 13--27

  سرد خیلی قوي  - 27--40

  سرد بسیار شدید  >-40
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  ]14[: منبعآنبهمربوطلیمیاقبندي گروهوTCIشاخصعدديمقادیر -2جدول 

  گروه اقلیمی کلی  نام یا گروه اقلیمی  TCIحدود شاخص 

  آل ایده  90- 100
  عالی

  عالی  89-80

  خوب خیلی  79-70
  خوب و خوب خیلی

  خوب  69-60

  قبول قابل  59-50
  قبول قابل

  حد بحرانی و مرزي  49-40

  نامطلوب  39-30

  نامطلوب

  ر نامطلوببسیا  20–29

  بسیار نامطلوب  10–19

  تحمل غیرقابل  )-9(-9

  تحمل غیرقابل  )- 20(-10

  

به) RayMan(ریمنافزارنرمUTCIشاخصمقادیرروزانهنتایجاستخراجومحاسبهبراي: UTCIشاخص

. گردیدتهیهمربوطههاي نقشهوشدمیانیابیکریجینگمیانیابیروشبهArc Gisافزارنرمدرها داده. شدگرفتهکار

سرعت- الف: ]7[استزیرمواردشاملمرجعشرایطتحتهواشناسیغیروهواشناسیهاي دادهUTCIشاخصورودي

درحرارتیآسایشبرباداثرکه اینبهتوجهبا). متر1/1درثانیهمتربر3/0حدود(متر10ارتفاعدربرثانیهمتر5/0باد

1.1mفرمولباتحقیقایندرشود مینمایانريمت1/1ارتفاع 10V v *0.667ب. شدتبدیلمتري1/1بهمتري10از–

درجه،29مساويیاتر کمهوادمايوهکتوپاسکال20بااليبخارآبفشاردر- ج. هوادمايمعادلتابشیدمايمیانگین

ساعتبرکیلومتر4سرعتبازدنقدمدرحالشخصیکالیتفعبراي–د. استشدهتعییندرصد50/0مرجعرطوبت

صورتبهذکرشدهمتغیرهايبهتوجهباشاخصمقدار. استالزممتابولیک3/2حدودمتابولیکیمیزان) ثانیهبرمتر1/1(

  :شود مینوشته) 1(رابطه

UTCI f (Ta;Tmrt; va;vp) Ta Offset(Ta;Tmrt;va;vp)   )                                           

(1)
فشار(vp)باد، سرعت(va)تابشی، دمايمیانگین(Tmrt)هوا، دماي(Ta): شاخصوروديپارامترهاي

برشاخصاین. شود میمحاسبهبیوکلیما وریمن افزارهايرمنباUTCIشاخص. استنسبی رطوبت(RH)یاوبخارآب

  :استمحاسبهقابلنیز) 2(رابطهاساس

UTCI=3.21+0.872*t+0.2459*Mrt-2.5078*v-0.0176*RH                                                              
(2)

(v)گراد، سانتیدرجهبهتابشی دمايمیانگین(Mrt)گراد، سانتیدرجهبههوا دماي(T): فوقمعادلهدر

جهتمهمهاي وروديازیکی. استدرصدبهنسبی رطوبت (RH)ومتري10ارتفاعدرثانیهبرمتربهباد سرعت

درحرارتیآسایشارزیابیمتغیرهايترین مهمازیکیتابشیدمايینمیانگ. استتابشیدمايمیانگینUTCIمحاسبه
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نحوه. استمختلفتابشیسطوحازانسانبدنتوسطشدهجذبهاي تابشمجموعتابشی،دمايمیانگین. استبازفضاي

  :زیررابطهطبقتابشیدمايمیانگینمحاسبه

     
0.25

'
hTmrt= R 0.5.Lg 0.5La / S .S 273                                                                      (3)

: hSبرگشتی،تابش: Laزمین،تابش: Lgبرهنه،انسانتوسطشدهجذبخورشیدتابش: R'فوقرابطهدر

8بولتزماناستفانثابت: Sواست95/0برابرکهانساندنببرايانتشارقابلیتضریب 2 4(5.667*10 W.m ...K )  

]15.[  

عنصرهرازتر مهماماشوندگرفتهنظردربایدکههستنداصلیعناصربادوتابشرطوبت،دما،: TCIشاخص

حدمعنايبهپنجآماريتسهیالتدر. شودگرفتهنظرمدبایدکهاستآسایشدمايعنوانتحتاي پیچیدهپارامتردیگر

اقلیمشاخصبرمؤثرهاي مؤلفه. باشد میمطلوبیتکاهشمعنیبهصفرتاتر پایینعددواستشرایطهردرمطلوب

بر،)2شکل(مؤثردمايشاخصمنحنیازاستفادهبا): ٥CID(روزانهآسایششاخص-1: ازعبارتندگردشگريآسایش

آسایششاخص-2. است٪40آنسهمهوا،نسبیرطوبتحداقلوخشکدمايحداکثرماهانههاي نرمالاساس

وخشکدمايماهانههاي نرمالاساسبر،)2شکل(مؤثردمايشاخصمنحنیازاستفادهبا): CIA٦(روزي شبانه

ماهانهبارندگیمجموعشاخصایندراستفادهموردمتغیر): R(بارندگی-3. است٪10آنسهمنسبی،رطوبتمیانگین

درآفتابیساعاتتعدادمیانگینشاخصایندراستفادهموردمتغیر): S(تابش-4. است٪20آنسهمو) 3جدول(است

تاسبادسرعتمیانگینشاخصایندراستفادهموردمتغیر): W(باد-5. است٪20آنسهمو) 4جدول(استروز

وجودانسانآسایشوراحتیبرايها آناهمیتحسببرگوناگونمتغیرهايوقتی. ]1[است٪10آنسهمو) 5جدول(

  :آید میدستبه) 4(رابطهباشند،داشته

TCI = 2(4CID + CIA + 2R + 2S + W)                                                                                                    

(4)

آندرمنطقهگردشگرياقلیمویژگینهایتدروکردهبررسی) 2(جدولبارا) 4(رابطهازآمدهدستبهعدد

  .آید میدستبهزمانیمقطع

  

مؤثردمايشاخصاساسبرگردشگريآسایشاقلیمشاخصحرارتیآسایشبندي طبقه -2شکل 

  ]14[:منبع

                                                            
5 Daytime Comfort Index
6 Daily Comfort Index
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  ]14[: منبع TCIدربارشمتغیربندي طبقه- 3جدول 

  رتبه  میانگین بارندگی ماهانه

9/14–0  5  

9/29–15  5/4  

9/44-30  4  

9/59–45  5/3  

9/74–60  3  

9/89–75  5/2  

9/104–90  2  

9/119–105  5/1  

9/134–120  1  

9/149–135  5/0  

  0  به باال 150

  

  

  ]14[:منبع آفتابیساعاتشاخصزیرمحاسبهنحوه-4جدول 

  رتبه  میانگین ساعات آفتابی در روز

  5  ساعت و بیشتر 10

59/9–9  5/4  

59/8–8  4  

59/7–7  5/3  

59/6–6  3  

59/5–5  5/2  

59/4–4  2  

59/3–3  5/1  

59/2–2  1  

59/1–1  5/0  

  0  کمتر از یک ساعت
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  ]14[:ش منبعآسایاقلیمشاخصدربادبندي رتبههاي مقیاس-5جدول 

  داغاقلیم  آلیزهبادهايسیستم  نرمالسیستم  برساعتکیلومتربهبادسرعت

  2  2  5  88/2ازکمتر

88/2–75/5  5/4  5/2  5/1  

76/5–03/9  4  3  1  

04/9–23/12  5/3  4  5/0  

24/12–79/19  3  5  0  

8/19–29/24  5/2  4  0  

3/24–79/28  2  3  0  

8/28–52/38  1  2  0  

  0  0  0  52/38تر از باال

  

  

  بحث ویافته ها. 3

شدهپرداختهفصلیمقیاسدرUTCIوTCIشاخصدواقلیمیبندي پهنهمقایسهبه6تا  3هاي  شکلدر

سرداسترسکهآباد پارسایستگاهجز بهکهباشد میوضعیتدودارايUTCIشاخص: زمستانفصل: 3شکل  .است

،)1/0(آباد پارسدرشاخصمقدارواند کردهتجربهرامتوسطسرداسترساستاننقاطبقیهاستکردهتجربهراجزئی

دهد مینشانرابحرانیشرایطمنطقهتمامدرTCIشاخص. است) -9/8(خلخال،)-5/9(شهرمشکین،)-3/3(اردبیل

UTCIشاخص: بهارفصل 4شکل . است) 40(خلخالوشهر مشکین،)42(اردبیل،)49(آباد پارسدرشاخصمقدارو

بدونشرایطاستاننقاطبقیهاستکردهتجربهراجزئیسرداسترسکهخلخالایستگاهجز بهکهاستوضعیتدوداراي

خلخال،)4/10(شهر مشکین،)1/16(اردبیل،)2/16(آباد پارسدرشاخصمقدارواند کردهتجربهراحرارتیاسترس

اردبیل،)49(آباد پارسدرشاخصمقداروکنند میتجربهرابحرانیشرایطمنطقهتمامTCIشاخصدر. است) 4/5(

تمامیکهاستوضعیتیکدارايUTCIشاخص: تابستانفصل 5شکل . است) 40(خلخالوشهر مشکین،)42(

،)5/20(اردبیل،)6/22(آباد پارسدرشاخصمقدارواند کردهتجربهراحرارتیاسترسبدونشرایطها ایستگاه

وضعیتکه) 40(عدديشاخصبااردبیلایستگاهجز بهTCIشاخصاساسبر. است) 4/11(خلخال،)3/17(شهر مشکین

. است) 34(خلخالوشهرمشکینآباد،پارسدرشاخصمقدارودارندنامطلوبوضعیتاستاننقاطبقیهداردرابحرانی

وجزئیسرداسترساردبیلوآبادپارسهاي ایستگاهکهاستوضعیتدودارايUTCIاخصش: پاییزفصل 6شکل 

اردبیل،)5/6(آبادپارسدرشاخصمقدارواند کردهتجربهرامتوسطسرداسترسخلخالوشهرمشکینهاي ایستگاه

مقدارکهدهد مینشانرابحرانیطشرایمنطقهتمامدرTCIشاخص. است) -1(خلخال،)-4/0(شهر مشکین،)9/4(

  .است) 40(خلخالوشهرمشکین،)42(اردبیل،)49(آباد پارسدرشاخص
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یافته هاي (فصل زمستاندراردبیلاستان) راست(UTCIو) چپ(TCIمقدارفضاییتوزیع-3شکل

  )پژوهش

  

  
  )پژوهشهايیافته(بهارفصلدریلاردباستان) راست(UTCIو) چپ(TCIمقدارفضاییتوزیع-4شکل
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هايیافته(تابستانفصلدراردبیلاستان) راست(UTCIو) چپ(TCIمقدارفضاییتوزیع- 5شکل

  )پژوهش

  

  
  )پژوهشهايیافته(پاییزفصلدراردبیلاستان) راست(UTCIو) چپ(TCIمقدارفضاییتوزیع-6شکل
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  نتیجه گیري. 4

دروکنند میتجربهراسرداسترسها ایستگاهتمامیپاییزوزمستانهاي فصلدرUTCIشاخصاساسبر

بهحرارتیاسترسبدونشرایطدرها ایستگاهبقیهخلخالایستگاهجزبهبهارفصلدروها ایستگاهتمامیتابستانفصل

دروهستندبحرانیشرایطشاهدها ایستگاهتمامیپاییزوبهارزمستان،هاي فصلدرTCIشاخصاساسبر. برند میسر

. برند میسربهنامطلوبشرایطدرها ایستگاهبقیهکند میتجربهرابحرانیشرایطکهاردبیلایستگاهجز بهتابستانفصل

جهتاستاننقاطبقیهاستانجنوبجز بهبهارفصلدرواردبیلاستانکلتابستانفصلدرUTCIشاخصدر

مقصدگردشگريجهتاردبیلاستانها فصلازکدامهیچدرTCIشاخصدرامااست،مناسبیمقصدگردشگري

داردگردشگريبرايتري بیشکاربردUTCIشاخصدرتنهافصلیتحلیلکهگرفتنتیجهتوان میپس. نیستمناسبی

ازغیربهگردشگريهاي ماهترینبمناساردبیلاستانگردشگريدربیوکلیماتیکنقشتحقیقیدر]16[نتایجباکه

برکهچرانداردتري بیشکاربردفصلیتحلیلTCIشاخصدرامادارد،خوانی همکردندمعرفیتابستاناستانشمال

درباشاخصدومقایسهدر. نیستمناسبیمقصدگردشگريجهتفصلیهیچدراردبیلاستانکلشاخصایناساس

) دریاسطحازارتفاعمتر32باآباد پارسایستگاه(تري کمارتفاعدرUTCIشاخصدره،ایستگاارتفاعگرفتننظر

استایستگاهارتفاعباشاخصاینارتباطمعنیبهکهاستشدهمشاهدهحرارتیاسترسبدوندامنهدرمقدارترین بیش

  .ودش نمیمشاهدهشاخصاینوایستگاهارتفاعبیناي رابطهTCIشاخصدرولی
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