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ارزیابی پتانسیلهای اقلیمی گردشگری در استان کرمان
علیجانی

بهلول
استاد گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمی تهران
سعیده زابلی
دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی طبرستان ،واحد چالوس
دریافت مقاله  0932/8/02 :تاییدیه نهایی 0930/4/90 :
چکیده
در این پژوهش با استفاده از دادههای هواشناسی ساعتی نه ایستگاه سینوپتیک استان کرمان در
دورههای آماری موجود و با استفاده از شاخص راحتی دمای معادل فیزیولوژیکی( )PETدر نرم
افزار  RAY MANوضعیت آسایش در ساعات و ماههای مختلف سال تعیین و به منظور تحلیل
فضایی آسایش نقشههای آغاز ،پایان و مدت آسایش تهیه شد .نتایج پژوهش نشان میدهد در
جنوب و شرق استان ماه ژانویه آغاز گر دوره آسایش میباشد .شهرستان انار در شمال استان با
یک ماه تأخیر از ماه فوریه و سایر نقاط از ماه مارس دورهی آسایش خود را آغاز میکنند .اما در
منطقه کوهستانی بافت از ماه آوریل این دوره شروع میشود .همچنین سیرجان ،شهر بابک و
بافت در ماه نوامبر و سایر نقاط در ماه دسامبر دوره ی آسایشی خود را به پایان میبرند .مدت
آسایش در جنوب استان هفت ماه ،سیرجان و بافت  8ماه ،انار ،رفسنجان و شهر بابک ،نه ماه و
بم و کرمان ،ده ماه محاسبه شد .زمان مناسب برای گردشگری در استان کرمان در ماههای اکتبر،
نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه ،مارس ،آوریل ،می و سپتامبر میباشد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،شاخص آسایش گرمایی  ،PETنرم افزار  ،RAYMANاستان کرمان.

مقدمه
گردشگری از عرصههای نو و زمینههای جدید پیشرفت انسان امروزی است .از یک سو به علت اهمیت اقتصادی و از سوی دیگر به
دلیل آثار اجتمایی و فرهنگی از اهمیت ویژهای بر خوردار است و نوعی ایجاد ارتباط و تبادل فرهنگی میان ملتها به حساب
میآید(آسایش و مشیری .)9331 ،امروزه توسعهی آن در تمامی عرصها ،چه در سطح ملی و منطقهای و چه در سطح بین المللی
مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکهای خصوصی قرار گرفته است)طیبی و همکاران .)9331 ،شرایط حاکم بر هوا ،نوع اقلیم و
توریسم سه پارامتر مهمی هستند که به طرق متفاوت با یکدیگر در ارتباط بوده و در مقیاسهای جهانی و محلی بر توسعه محیطی
اثر میگذارند(شکیبا .)9335 ،یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگران برای سفر ،شرایط اقلیمی مقصد میباشد و اکثر گردشگران
ل در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسوده
برای انتخاب مقصد گردشگری مالحظات اقلیمی را مورد توجه قرار میدهند و معمو ا
هستند (فرج زاده و احمدآبادی.)9331 ،
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موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی استان کرمان در جنوبشرقی ایران اقلیم متنوعی را ایجاد کرده است .شناخت ویژگیها
و پتانسیلهای اقلیمی آن به منظور گردشگری در استان،جهت برنامه ریزی و بال بردن کیفیت و کمیّت خدمات گردشگری توسط
سازمانها و نهادهای مسؤل و تنظیم برنامههای زمانی برای اجرای تورهای گردشگری در منطقه ،میتواند به توسعه صنعت
توریسم و در نتیجه توسعه امور اقتصادی ،اجتمایی و فرهنگی استان کرمان کمک نماید .استان کرمان دارای منابع گردشگری بسیار
دیدنی و جذاب میباشد؛ از جمله این منابع میتوان به شهرهای تاریخی و باستانی با برجها ،سبکهای ساختمانی و معماری خشت
و گلی منحصر به فرد ،کوههای پوشیده از برف سیرچ و هزاردر تمام طول سال)شکل  ،)9وجود باغهای میوهای گرمسیری در
جنوب استان و محصولهای غیر فصلی ،آثار و اماکن زرتشتی شهر کویری شهداد ،کویر لوت و کلوتهای آن(شکل  ،)5قلعههای
باستانی ارگ بم و راین ،وجود تمدن بزرگ جیرفت و بستر تاریخی حوزه هلیل در  911کیلومتر اشاره کرد (مرکز کرمان شناسی،
.)9331

شکل  :1تصویری از پیست اسکی سیرچ

شکل  :2تصویرکلوتهای دشت لوت منطقه شهداد

شناخت شرایط اقلیمی استان میتواند راه مطلوب استفاده از این منابع را فراهم نماید .در این راستا همیشه این سوال
مطرح است که آیا استان کرمان از نظر آسایش اقلیمی در تمام فصول سال توانایی جذب گردشگر را دارد؟ براساس پاسخ
این سوال هدف اصلی پژوهش به صورت "تعیین مناسبترین محدودهی زمانی و مکانی استان کرمان از نظر آسایش
اقلیمی برای فعالیتهای گردشگری" تعریف شده است .برای رسیدن به این هدف مراحل زیر دنبال میشود:
 .9انتخاب پارامترهای اقلیمی مؤثر در گردشگری؛
 .5شناسایی ویژگیهای اقلیمی بر اساس شاخصهای آسایش گرمایی در منطقه؛
 .3تعیین مناسب ترین محدوده زمانی از نظرآسایش گرمایی در منطقه.
تقریباا از دههی  9111شاخهی اقلیم شناسی توریسم مورد توجه قرار گرفت و فعالیتهای اولیه در این زمینه بیشتر بر
مبنای پارامترهای منفرد اقلیمی و معمولا طبقه بندیهای متکی بر دما و بارش یا تلفیق هر دو صورت گرفته است .به
تدریج و با گسترش مطالعات ،برای تعیین وضعیت آسایش اقلیمی از شاخصهای موجود در اقلیم شناسی کاربردی
استفاده شد که این شاخصها ترکیبی از چند پارامتر اقلیمی مانند دما ،رطوبت و سرعت باد بودند .میزکوسکی
( )Mieczkowski,1985یکی از پرکاربردترین شاخصهای ترکیبی به نام اقلیم گردشگری یا Tourism ( TCI
 )Climate indexرا وارد مطالعات این شاخهی علمی کرد و از پارامترهای درجه حرارت ،ساعتهای آفتابی ،رطوبت
نسبی ،بارش و باد در این شاخص استفاده کرد .از این زمان به بعد با استناد به نقش فیزیولوژی انسان در ارتباط با
ویژگیهای آسایش اقلیمی شاخصهای آسایش گرمایی ابداع شد که به مواردی از قبیل :فعالیت انسان ،نوع پوشش و ...
اشاره شده است .از مهمترین این شاخصها میتوان به دمای فیزیولوژی معادل ( Physiological Equivalent
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 )Hoppe,1999( )Temperature = PETو شاخص متوسط نظر سنجی پیش بینی شده ) (Predicted Mean Vote
 )Fanger,1970( = PMVاشاره کرد.
بعد از ابداع این شاخصها نوع دیگری از پژوهشها آغاز گردید و به معرفی مدلهایی پرداخته شد که پارامترهای
بیشتری را بررسی میکنند ،مانند مدل  Raymanکه قادر به محاسبه دمای متوسط تابشی محیط و شاخصهای پیچیده
 PET, PMVو  SETو تأثیر جریان تابش امواج کوتاه و بلند بر بدن انسان میباشد(.)Matzarakis,2001a&b
با ابداع طرح اطالعات اقلیم گردشگری ( )Climate-Tourism-Information-Scheme = CTISپارامترهای
زیادی مانند پوشش ابر ،مه ،باران ،مدت باران ،شدت باد ،استرسهای گرمایی و  ...در تعیین شرایط اقلیمی برای توریسم
لحاظ شد( .)Matzarakis,and Rutz,2005;Matzarakis, et al, 2005سرانجام شاخص اقلیم برای توریسم( )CITبه
عنوان نسل دوم شاخصهای اقلیم گردشگری معرفی گردید که ترکیبی از پارامترهای گرمایی ،زیبا شناختی و فیزیکی
هوا میباشد (.)De Freitas et al,2008
پژوهشهایی با موضوع اقلیم گردشگری در مناطقی همچون استرالیا ،یونان ،تیبلیسی ،تایوان ،آلمان ،فریبورگ و ...
در خارج از کشور ما صورت گرفته است .بررسی اقلیم و اطالعات بیوکلیمایی توریسم در یونان با استفاده از شاخص PET
انجام شد و نقشه پراکندگیهای  PETبرای ماههای جولی و اکتبر ترسیم گردید .عالوه بر آن نقشه میانگین بیشترین و
کمترین درجه گرمایی هوا در ماه جولی ترسیم شد که این نقشهها تفاوتهای بین خشکیهای داخلی سواحل و جزایر
یونان را نشان میداد(  .(Matzarakis, 2001aاقلیم و گردشگری مناظر استرالیا ()Skinner and De Dear, 2001
هم با استفاده از شاخصهای آسایش اقلیمی( (OUT_MRT) (WBGT)،)OUT-SETانجام شده است .گونهای از
نظریهها ،مفاهیم و روشها در پژوهشهای دیگری بررسی شده است که در آن پتانسیلهای متنوع و گوناگون اقلیم
گردشگری آورده شده و کاربرد آنها بسته به نیاز طراحان ،اعضاء صنعت گردشگری و خود گردشگران معرفی شده
است( .)De Freitas, 2001در پژوهش دیگری ،از مدل  Raymanبه همراه دادههای اقلیمی استانداردی چون دمای
هوا ،رطوبت هوا و سرعت باد استفاده شده که به دلیل بدست آوردن شاخصهای پیچیده گرمایی مانند  PETمفید معرفی
گردیده است.این پژوهش با مثال همراه بوده و نمودار میانگین ،بیشینه و کمینه  PETهم در تمام روزهای سال برای
منطقه تسالونیکی رسم شده است ( .)Matzarakis, 2001bارزیابی اطالعات محیطی برای انتخاب و برنامه ریزی شغلی
هم در بخش گردشگری و تفریح از نظر اقلیم شناسی توریسم بررسی و وضعیت جاری دانش اقلیم گردشگری و نواحی و
اولویتها برای آینده کاری توضیح داده شده است).)De Freitas, 2003
ماتزاراکیس و روتز ( )Matzarakis and Rutz, 2005با معرفی مدل  Raymanو بر شمردن کاربردهایش برای
اقلیم شناسی به پژوهش پرداختند و اهمیت استفاده از آن را برای مواردی از قبیل تعیین شاخصهای آسایش گرمایی و
دمای متوسط تابشی محیط و  ...بیان کردند .یا در پژوهش دیگری ماتزاراکیس و همکارانش (Matzarakis et al,
)2005پتانسیلهای اقلیم گردشگری را برای منطقه یونان بررسی کردند و در آن عالوه بر نقشههای پراکندگی PET
نقشههای دمای هوا و تعداد روزهای با بارش بیش از یک میلیمتر آورده شده است .ماتزاراکیس()Matzarakis, 2007a
اقلیم ،آسایش گرمایی و توریسم در شهر فریبورگ آلمان برای سال  5115مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف
شاخصهای آسایش گرمایی نمودار فراوانی ساعتی  PETرا ارایه کرده و همچنین نموداری از بیشینه و کمینه دمای
تابشی محیط ،درجه حرارت هوا و  PETروزانه ارایه کرده است .عالوه بر این یک نقشه بیوکلیمایی یونان برای ماه
آگوست در تابستان ارایه گردیده که توزیع مکانی مقادیر ماهانه شاخص گرمایی  PETرا نشان میدهد.
از دیگر پژوهشهای ،بررسی پتانسیلهای اقلیم گردشگری در دریای شمال و ناحیه جنگلی سیاه است که با مقایسه
بین ) REMOمدل اقلیم ناحیهای) و ( DWDسرویس دادههای هوای آلمان) صورت گرفته است (Endler and
.)Matzarakis, 2008
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در ایران اقلیم گردشگری استانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از شاخصهای دمای مؤثر و تنش
تجمعی ،محدودهی آسایش اقلیمی آنها مشخص گردیده است .این شاخصها در استان کرمان برای شهرستان بم و
کرمان استفاده شده است(سازمان هواشناسی کشور .)9331 ،گفتنی است با استفاده از آمار اقلیمی  31ساله شهرهای ایران
شرایط اقلیمی بر روی کشورمان بررسی و با توجه به تنوع و پتانسیلهای اقلیمی نواحی مختلف ایران جهت جذب
گردشگر شناسایی شد(فدایی وطن و همکارانش .)9335 ،نتایج پژوهش نحوهی تأثیر عناصر اقلیمی بر صنعت گردشگری
در استان گیالن نشان میدهد که از ماههای گرم سال تنها دو ماه جولی و آگوست با شرایط عدم آسایش مواجهاند.
همچنین در ماه های سرد سال شرایط عدم آسایش در اکثر اوقات برقرار بوده است و تنها دو ماه اکتبر و آوریل از وضعیت
مساعدی برخوردارند(لیقی .)9335 ،از دیگر مناطقی که شاخص اقلیم گردشگری در آن مورد بررسی قرار گرفته است
شهرستان سردشت میباشد و نتایج بهترین وضعیت اقلیمی برای توریسم در ماههای ژوئن و سپتامبر نشان میدهد
(ابراهیمی .) 9333 ،استفاده از الگوی سایکرومتریک به سبک اونزا هم برای شناخت پتانسیلهای اکو توریستی آسایش
زیست اقلیمی در تالب کیا کالیه لنگرود نشان داده است که روزها در طی ماههای خرداد و تیر گرم ،اسفند ،فروردین،
اردیبهشت ،مرداد ،شهریور ،مهر و آبان معتدل و در بقیه ماهها سرد میباشد(رمضانی .)9332 ،بنا به پژوهشی دیگر تقویم
زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از دو شاخص دمای فیزیولوژی معادل و متوسط نظر سنجی پیش بینی
شده به مدت  92روز از اوایل خرداد تا اواسط تیر ماه تعیین شده است(ذوالفقاری .)9331 ،کارهای متعددی از این دست
در بیشتر نقاط کشور انجام شده است محمودی و دانه کار9331،؛ بذر پاش و همکارانش9331،؛ محمودی9331،؛ رنجبر،
9333؛ ساری صراف و همکارانش 9331 ،آوب؛ اسماعیلی و همکارانش9331 ،؛ فرج زاده و احمد آبادی .)9331 ،با توجه
به موارد مطرح شده و بنا بر اطالعات موجود تا کنون در زمینه توان اقلیمی گردشگری استان کرمان مطالعه جامع و
دقیقی انجام نشده است از این رو در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
دادهها و روش کار
برای انجام این پژوهش از دادههای ساعتی  1ایستگاه سینوپتیک در سطح استان(شکل  3و جدول  )9که از نظر طول
دوره آماری مناسب به نظر میرسید استفاده شد.
جدول  .1مشخصات ایستگاهها و دورههای آماری مورد استفاده
نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

انار

´ 22º92

´31º23

ارتفاع(متر)
9913/3

دوره آماری
9131-5111

بافت

´21º 32

´51º99

5531

9131-5111

بم

´23º 59

´51º11

9111/1

9121-5111

رفسنجان

´22º 29

´31º52

9231/1

9113-5112

سیرجان

´22º 99

´51º53

9131/9

9132-5111

شهر بابک

´ 22º13

´31º11

9339/9

9131-5111

کرمان

´21º 23

´31º92

9123/3

9135-5111

کهنوج

´21º 95

´51º23

911/1

9111-5112

میانده جیرفت

´21º 93

´53º32

119

9111-5111
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شکل  .3توزیع فضایی ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان.
بر اساس این دادهها شرایط راحتی انسان با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیکی معادل ( physiological

 )Hoppe,1999( )Equivalent Temperature= PETمحاسبه شد .این شاخص در اقلیمهای مختلف عملی است.
واحد محاسباتی آن بر حسب سلسیوس است و در نتیجه برای اکثر افراد معمولی هم قابل فهم است Matzarakis, et
) .)al.1999استفاده از آن برای ارزیابی مؤلفههای گرمایی میکروکلیمای بیرونی و همچنین اقالیم سرد و گرم مناسب
میباشد (.(Chirag, et al, 2010
مدل بیالن انرژی برای فرد) (Munich energy balance model for individual = MEMEمبنای محاسبهی
شاخص  PETمیباشد.
جزئیات  MEMEبر معادلهی بیالن انرژی برای بدن انسان (معادله  )9بنا شده است:
M+W+R+C+ED+ERE+ESW+S=0
(معادله )9
در این معادله  Mمیزان سوخت و ساز بدن(تولید انرژی درونی) W،خروجی کار فیزیکی R،تابش خالص بدنC،
جریان گرمای همرفتی ED ،جریان گرمای نهان تبخیر آب در پوست ERE ،جمع جریانهای گرمایی برای گرمایش و
تبخیر و تعرق ESW ،جریان گرما به دلیل تبخیر تعرق و  Sحرارت ذخیره جهت سرمایش و گرمایش تودهی بدن میباشد.
اصطالحهای اختصاصی این معادله اگر برای بدن انرژی بدست آورند؛ عالمت مثبت و اگر کمبود انرژی داشته باشند
عالمت منفی دارند M .همیشه مثبت  ED ،Wو  ESWهمیشه منفی هستند .واحد همه جریانهای گرمایی وات میباشد.
جریانهای گرمایی معادله  9توسط پارامترهای هواشناسی زیر تنظیم شدهاند:
– دمای هواERE، C :
–رطوبت هواESW، ERE، ED :
– سرعت بادC، ESW :
– دمای متوسط تابشیR :
عالوه برآن پارامترهای ترمو فیزیولوژیکی زیر مورد نیاز هستند:
– مقاومت گرمای لباس (بر حسب کیلو)؛
– فعالیت انسان (بر حسب وات)؛
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محاسبه  PETشامل مراحل زیر است:
– محاسبه شرایط حرارتی بدن با  MEMEبرای بدست آوردن ترکیب پارامترهای هواشناسی؛
– درج مقادیر محاسبه شده برای دمای متوسط پوست و دمای هسته در مدل  MEMEو بدست آوردن سیستم بیالن
انرژی معادل برای دمای هوا؛
– سرانجام دمای هوا برابر با  PETمیباشد (جزئیات بیشتر  (Matzarakis, 2007a:؛
انجام این محاسبهها به صورت دستی سخت است .بدین جهت نرم افزارهای مناسب و کارایی برای محاسبههای
شاخص  PETساخته شده است که معروفترین آنها مدل  Ray Manاست .این مدل جریانهای تابش و آثار ابرها و
جامدها را بر جریانهای تابش امواج کوتاه و بلند تخمین میزند .این مدل که ساختار پیچیدهای را در بر میگیرد؛ برای
اهداف برنامه ریزی ،کاربرد و بهره گیری بر روی سطوح ناحیهای و محلی مناسب است .خروجی نهایی این مدل محاسبه
دمای متوسط تابشی است که در مدل بیالن انرژی انسانها مورد نیاز است .در نتیجه این مدل برای برآورد بیوکلیمای
شهری و شاخصهای گرمایی از قبیل  PETمورد نیاز است( .)Matzarakis and Rutz,2007متغیرهایی که برای
استفاده از آن استفاده شده عبارتند از :
 -9متغییرهای موقعیتی ایستگاه های مورد نظر شامل :طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا؛
 -5متغییرهای هواشناسی شامل :دمای خشک ) ،(°Cرطوبت نسبی( ،)%سرعت باد( ،)M/sمیزان ابرناکی آسمان (بر
حسب اکتاو)؛
 -3متغییرهای فردی شامل :قد ،وزن ،سن و جنس میباشد که به طور کلی برای هر کدام از متغییرهای مذکور به ترتیب؛
 9/12متر 12 ،کیلو گرم 32 ،سال و جنس مرد در نظر گرفته شد؛
 -9متغییرهای نوع پوشش و فعالیت  :به ترتیب  1/1کیلو و  31وات در نظر گرفته شد؛
پس از ورود دادهها به مدل  Ray Manو محاسبه شاخص  ،PETبا توجه به جدول  5وضعیت آسایش تعیین میشود
و به منظور تحلیل فضایی آسایش نقشههای آغاز ،پایان و مدت دوره آسایش استان در محیط  ARC GISپهنه بندی
شده است و در آخر نتایج پژوهش با کار دیگران مقایسه شده است.
جدول .2مقادیر آستانههای شاخصهای گرمایی دمای معادل فیزیولوژی ( )PETبرای درجههای متفاوت حساسیت
گرمایی انسان و استرس فیزیولوژیکی بر بدن انسان را نشان میدهد؛ تولید حرارت درونی  31:وات ،مقاومت انتقال
گرمایی لباس 1/1 :کیلو ) )Matzarakis . et al. 1999منظور شده است.
درجه حرارت فیزیولوژیک
استرس سرمای شدید
استرس سرمای متوسط
استرس سرمای کم
دون استرس حرارتی
استرس گرمای اندک
استرس گرمای متوسط
استرس گرمای شدید
استرس گرمای بسیار شدید

حساس حرارتی
خیلی سرد
سرد
خنک
خیلی خنک
آسایش
گرم
داغ
خیلی داغ

PET°C
9
3
93
93
53
51
32
99

شرح و تفسیر نتایج
نتایج محاسبههای شاخص  PETبرای ساعات مختلف روز به صورت میانگین ماهانه برای هرکدام از ایستگاههای مورد
مطالعه در شکل  9نمایش داده شده است .شدتهای مختلف شاخص با رنگهای مناسب مشخص شدهاند (جدول .)3
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جدول  :3راهنمای رنگ بندی شدتهای شاخص .PET
PET
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شکل .4وضعیت آسایش گرمایی شهرستانهای استان کرمان در ساعتهای متفاوت با استفاده از شاخص .PET
در این شکلها اعداد محور افقی بال ساعتهای روز است که از  3بامداد شروع شده و به نیمه شب پایان میپذیرد.

طبق جدول  3رنگ سبز شکل  5ساعتهای آسایش و رنگهای آبی و زرد به ترتبی ساعتهای نامطلوب سرد و گرم
را نشان میدهند .در شکل  5ایستگاههای استان تقریباا بر اساس موقعیت جغرافیایی قرار گرفتهاند یعنی جیرفت جنوبی-
ترین شهر استان در جنوب شکل و انار شمالیترین شهر استان در شمال شکل قرار گرفتهاند .طبق شکل  ،5رنگ زرد
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یعنی زمان گرم در شهرهای جنوبی بسیار گستردهتر است.در کهنوج تمام ماههای آوریل تا نوامبر هوا گرم است .برای این
که در روزهای پاییزی هم فقط شبها هوای مساعد دارد که وقت استراحت مسافرین است .اما ساعتهای روز هوا
نامساعد میباشد .شهر جیرفت هم شرایطی مشابه دارد .در صورتیکه در شهر مرتفع بافت و یا شهر شمالی انار دوره گرم
سال نسبتاا محدود است .در بافت دوره گرم سال از ظهر تا  1بعد از ظهر نامطلوب است .این وضعیت تقریباا در همه
شهرهای استان به غیر از دو شهر جنوبی مصداق دارد .یعنی همه روزها هوای بعد از ظهر نامطلوب است .در همه استان
از ساعت  3تا  95صبح شرایط اقلیمی مطلوب است .فقط در دوره سرد سال صبحها تا حدودی هوای سرد مزاحم است.
مشکالت دوره سرما به غیر از بافت در شهرهای دیگر چندان محسوس نیست .برای این که در اکثر شهرها شرایط سرد
در ساعتهای شب غلبه دارد که اکثر گردشگران در محیط سر بسته استراحت میکنند.
تحلیل فضایی آسایش
آسایش در روز برای گردشگران جهت بازدید از فضاهای بیرون و تفریح دارای اهمیت زیادی میباشد .به منظور تحلیل
فضایی آسایش ،نقشههای زمان آغاز ،پایان و مدت دورهی آسایش مطابق با تقویم میالدی و بر مبنای وجود مقادیر
مطلوب شاخص  95( PETتا  52درجه سانتیگراد) در ساعتهایی از روزتهیّه شده است.
آغاز دورهی آسایش
طبق شکل  2آغاز دورهی آسایش در استان کرمان ،در قسمتهای جنوب و شهرستان بم در شرق استان ،ماه ژانویه
میباشد .پس از آن با یک ماه تأخیر شهرستان انار در ماه فوریه و در منطقه مرتفع بافت از ماه آوریل آغاز میشود؛ سایر
نقاط استان از ماه مارس این دوره را آغاز میکنند .بنابراین زمان آغاز دورهی آسایش در استان کرمان از ماه ژانویه در
قسمتهای گرم تا آوریل در مناطق کوهستانی استان تغییر میکند.
پایان دورهی آسایش
پایان دورهی آسایش با توجه به شکل  1نسبت به زمان آغاز دوره از یکنواختی بیشتری برخوردار میباشد .به طوریکه در
سیرجان ،شهر بابک و بافت در غرب استان در ماه نوامبر و سایر نقاط استان در ماه دسامبر میباشد .بنابراین قسمتهای
سردتر استان یک ماه زودتر از سایر قسمتها این دوره را به پایان میرسانند.
مدت دورهی آسایش
طبق شکل 1مدت آسایش در استان کرمان بسیار پراکنده میباشد .در جنوب استان  1ماه ،بافت و سیرجان  3ماه،انار،
رفسنجان و شهر بابک  1ماه و بم و کرمان  91ماه میباشد .بنابراین از  1تا  91ماه در استان کرمان در ساعتهایی از
روز در فضای بیرون میتوان احساس راحتی کرد .در مجموع دوره آسایش در کل استان قابل توجه است و در هیچ
نقطهای کمتر از  1ماه نیست و میتوان سرمایه گذاری قابل توجهی برای امر توریسم اختصاص داد.
نتایج پژوهش از دو نظر قابل بحث است .اول اینکه دقت این پژوهش از مطالعات دیگر بیشتر است برای اینکه در
این پژوهش از آمار ساعتی استفاده شده است که واند زمان دقیق آسایش شبانه و روزانه را تعیین کند و ثانیاا از نرم
افزارهای آماری دقیق مانند  RAYMANاستفاده شده است که بر اساس پژوهشهای متعدد پیشین از دقت بالیی
برخوردار است .این پژوهش با استفاده از متغییرهای بیشتر اقلیمی و نرم افزار دقیق توانست استان کرمان را از نظر
پتانسیل اقلیمی گردشگری به نواحی متمایز تقسیم کند و در هر منطقه زمان آغاز و پایان فعالیتهای گردشگری را
مشخص کند .از این نظر میتوان گفت سندی معتبر برای برنامه ریزی فعالیتهای گردشگری استان میباشد.
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در مقایسه با پژوهشهای دیگر (سازمان هواشناسی کشور9331 ،؛ فرج زاده )9331 ،میتوان گفت که با توجه به
دادههای در از مدت و استفاده از نرم افزارهای دقیق نتایج بدست آمده در این پژوهش به ماهیت منطقه نزدیکتر است.
از طرف دیگر وجود همخوانی قابل توجه بین نتایج این پژوهش و کارهای دیگران (ذوالفقاری9331،؛ ساری صراف و
همکارانش 9331 ،آ) در نقاط دیگر کشور نشان میدهد که مدلهای بررسی شرایط راحتی انسان در نقاط مختلف کشور
از حساسیت هماهنگی برخوردار هستند و میتوان از این مدلها در همه جای کشور برای شناخت توانهای اکولوژیکی
استفاده کرد.

شکل  :5نقشه پراکندگی زمان آغاز دورۀ آسایش در استان کرمان با استفاده از شاخص .PET

شکل :6

نقشه پراکندگی زمان پایان دوره آسایش در استان کرمان با استفاده از شاخص PET
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شکل :7

نقشه پراکندگی مدت آسایش در استان کرمان با استفاده از شاخص PET

نتیجه گیری و پیشنهادها

پتانسیل اقلیمی گردشگری استان کرمان بر اساس آمار ساعتی و ماهانه ایستگاههای هواشناسی انار ،بافت ،بم ،رفسنجان،
سیرجان ،شهر بابک ،کرمان ،کهنوج و میانده جیرفت در محیط نرم افزار  RAY MANو با استفاده از شاخص دمای
فیزیولوژی معادل ( )PETمحاسبه شد .نتایج بدست آمده به شرح زیر است:
 -9آغاز دورهی آسایش ،در قسمتهای جنوبی و شرق استان ماه ژانویه ،شهرستان انار واقع در شمال استان ماه فوریه،
منطقه کوهستانی بافت آوریل و در سایر قسمتهای استان ماه مارس میباشد؛
 -5پایان دورهی آسایش ،در شهرستانهای سیرجان ،شهربابک و بافت ماه نوامبر و سایر قسمتهای استان ماه دسامبر
میباشد؛
 -3مدت آسایش ،در شهرستانهای جیرفت و کهنوج  1ماه ،بافت و سیرجان  3ماه ،شهربابک ،انار و رفسنجان  1ماه و بم
و کرمان  91ماه میباشد؛
 -9طبق شرایط آسایش گرمایی در ساعتهای روز ،زمان مناسب برای گردشگری در شهرستان اناروبم ماههای مارس،
آوریل ،اکتبر و نوامبر؛ شهرستان بافت آوریل ،مه ،سپتامبر ،اکتبر؛ شهر بابک ،آوریل ،مه و اکتبر؛ کرمان ،آوریل ،مه،
اکتبر و نوامبر؛ رفسنجان و سیرجان ،آوریل ،اکتبر و نوامبر و در شهرستان کهنوج و جیرفت ،ماه ،ژانویه ،فوریه ،مارس و
دسامبر میباشد.
با توجه به نتایج بدست آمده و به منظور افزایش راندمان صنعت توریسم استان پیشنهاد میشود دقت لزم در تعیین
زمان برگزاری تورهای گردشگری ،همایشها و  ...با توجه به زمان دقیق از نظر آسایش اقلیمی انجام شود تا تجربه آب و
هوایی مناسبی برای گردشگران بوجود آید .به دلیل مساعد نبودن آب و هوا در بعضی از اوقات سال برای گردشگری
پیشنهاد می شود مطالعات روزانه و ساعتی آسایش اقلیمی در این استان انجام شود و نتایج آن به صورت بروشورهایی در
اختیار گردشگران قرار گیرد تا با مراجعه به آن بهنرین زمان را برای دیدن و تفریح در فضای بیرون انتخاب نمایند.
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