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بررسي نقش جهت باد و جهت شيب در مکانيابي سايتهاي پرواز تفريحي
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* نوشين قاسمي
كارشناس ارشد جغرافيا -برنامه ریزي توریسم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد نجف آباد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،نجف آباد

چکيده

مساحت كل استان اصفهان محاسبه شد .نتایج این پژوهش ميتواند

به منظور مكاانیاابي ساایت پروازهااي تفریحاي باراي پاراگالیادر

طي پروهههااي دیگار در ساط محلاي و منطراهاي ماورد ارزیاابي

عوامل متعددي باید مورد بررسي قرار گيرد .بااد ،حجام وسايعي از

دقيقتر قرار گيرند.

مطالب را در مورد طبيعت آسمان به ما ميگوید؛ همچنين مشاخ

کلمات کليدي :جهت باد ،جهت شيب زمين ،مكانیابي ،ساایت

نمودن جهت شيب در بسياري از برنامهریزيها به خصوص پاروهه-
هاي مكانیابي اهميت بسزایي دارد .تشخي

پروازي ،اصفهان

بادهااي رو باه شايب

باال باراي خلباانهااي پاراگالیادر و وساایل پرناده نظيار آن داراي

 -1مقدمه

اهميت است .هدف این پژوهش بررسي وزش باد غالب در خالف

در اواخر قارن بيساتم در پاي همااهنگي فانآوري و پيشارفت

جهت شيب زمين براي مكانیاابي ساایت هااي پارواز تفریحاي در

زمان شرایطي فراهم شد تا نموناههااي طراحاي شاده در طاول

محدوده مطالعاتي استان اصفهان است .بدین منظور الیه توپوگرافي

زندگي بشر داخل جو زمين شود و پرواز براي سارگرمي نوعاا

اسااتان اصاافهان و داده اوليااهي جهاات باااد غالااب از  13ایسااتگاه

جوابگوي معرول براي این منظور بوده اسات .ارترااب بخشايدن

سااينوپتيد در دورهي آماااري بيساات ساااله  )1331-2331درنظاار

جنبه هاي فيزیكاي و فكاري ،داناش فناي و مهاارت باه عناوان

گرفتااه شااد .بااا اسااتفاده از ابزارهاااي محااين ناارم افزارهاااي GIS

عوامل مرادماتي باراي فعالياتهااي هواناوردي و ورزشهااي

و Surferبا ایجاد دو الیه جهات بااد غالاب و جهات شايب زماين

هااوایي امااروزه مااورد توجااه بسااياري تخصاا

پهنه هاي داراي شراین مناساب وزش بااد بار خاالف شايب ،باراي

هااا از جملااه

احداث ساایت پروازهااي تفریحاي باه صاورت نرشاه در محادوده

گردشگري قرار گرفته است .امروزه ترریبا در اكثر نراط ایاران

مطالعات موردي -استان اصفهان شناساایي شادند .در ساط اساتان

پرواز با پاراگالیدر انجام ميشود .پاراگالیدر جازو امانتارین

اصفهان با توجه به جهات بااد غالاب غارش و شامالشار)) ههاار

وسایل ورزش هوایي به شمار ميرود .این نوع گردشگري كاه

جهت شيب زمين شمال ،شمالشر) ،شمالغرش و غرش) مناساب

اغلب در مناطق حاشيه شهري ،شكل ميگيرد ،قشار خاصاي از

درنظر گرفته شده است .بدین ترتيب مساحت پهنههاي مناسب براي

جامعه شهري را هدف قرار ميدهد ،با توجه به پيشينه و تجربا

سااایت پااروازي13913.91431كيلومترمرب ا  ،در حاادود  %12.33از

آن در مناطق مختلف جهان ،انتظاار مايرود باا برناماهریازي و
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مدیریت صحي  ،تحول و توسع فضایي را باه ویاژه در منااطق

و در معبرهاي تنگ سارعت آن زیااد و در معبرهااي گساترده

مستعد كوهستاني ،به همراه داشاته باشاد .هادف ایان پاژوهش

سرعت آن كم خواهد شد .پي گن  )221 .2919مراحل پياده

مكانیابي سایت پروازهاي تفریحي براي پاراگالیدر ميباشاد،

سازي روش این تحريق با ترسيم نرشه براي پارامترهااي جهات

بدین منظور عوامل متعددي باید مورد بررسي قرار گيارد .ایان

باد غالب و جهت شيب زمين آغاز گشات .ساپس هار الیاه باا

عوامال باه دو دسااته اصالي اقلايم و توپااوگرافي منطراه ترساايم

توجه به استاندارد پروازي كالسبنادي شاد و نرشاه پهناههااي

ميشوند .با این حال تمام این عناصر بریگادیگر تاييرگذارناد.

جهت باد غالاب و مكاانهااي داراي جهات شايب مناساب در

یكي از شواهد و جنبههاي اير جو بر پارواز بااد اسات .هاوا باه

ادامه آورده شده است.

ناادرت كااامال آرام اساات و در عااين حااال بخااش اساسااي

با ارزیابي مكان هاي شناسایي شاده مايتاوان جهات احاداث

پروازهاااایي را كاااه از نياااروي بااااد اساااتفاده مااايشاااود را در

زیرساااختهااا و تجهياازات تخصصااي الزم بااه منظااور جااذش

برميگيرد .هر خلبان انگيزه زیادي براي جساتجوي بااد موافاق

گردشگران و عالقمندان برنامهریزي نمود.

براي پرواز خود دارد و ممكن است نسايمهااي مالیام فضاا ي

 -2مروري بر مطالعات پيشين

رضایتبخش براي پروازها فاراهم نمایناد .هار منطراه در طاي

دنيس پايگان 2از ساال  2341مايالدي در ماورد هواناوردي-

روز یا مدت مشاخ

از زماان از جهاات مختلاف در معار

كایت -پاراگالیادر -فاو) سابدهاا و هواشناساي مرباوط باه

وزش بادهاي مختلاف قارار مايگيارد و در بعضاي از جهاات

پرواز و تفری نوشته است .در كتااش «شاناخت آسامان باراي

تعداد وزش بيشتر است .اگار بااد تغييار جهات دهاد در روش

پرواز» نوشته دنيس پيگن و ترجمه مهندس وارطان زاكاریاان

فاارود تيييرگااذار اساات (Vargas, Malcolm; Wang,

 )2913مطالبي الزم و مفيد براي خلبانان كه كار اصالي آناان

).Doris ;, 2008

پرواز در جو است ،تصویر روشني از جو زمين ارا ه شاده اسات.

محاال مناسااب بااراي بااه پاارواز درآوردن پاراگالیاادركوههااا و

این كتاش در یازده فصل پيرامون عوامل اقليمي مؤير با دیدگاه

تپههاي به هم پيوسته مشرف به دشت ميباشد .محل برخاساتن

كاربردي هواشناسي در پارواز تادوین شاده اسات و راهنمااي

ميبایست داراي شيب مناسب باشاد پي گان  .)4 .2919نكتاه

بسيار ارزنده براي استفاده از علوم هواشناسي در هواناوردي باه

مهم در این است كاه نااهمواريهاا و موانا مختلاف نزدیاد

ویژه پرواز در ارتفاع پایين ميباشد .بعالوه با در برداشتن تماام

سط زمين مسير جریان هوا را تغييار داده و سابب عباور آن از

ورزشهاي هوایي ،مطالبي كه با توجاه باه نرطاه نظرهااي باين

خاانالاار س كااوههااا ،تپااههااا و از باااالي ردیااف درختااان و

المللي نوشته شده است و امروزه براي اغلب خلبانهایي كه در

ساختمانها ميشوند و عالوه بر تغيير مسير جریان سابب تغييار

جستجوي تيمين نيازهاي پرواز خود هستند مفيد ميباشد.

عكسالعمل باد هنگام برخورد

پري 1در مرالاهاش باا عناوان گردشاگري ورزشاي و تغييارات

سرعت باد نيز هستند .تشخي

با ناهمواريها در ارتفاع پا ين و برابر باا ارتفااع پارواز وساا ل

اقليماااي  )1339تاااييير شااااخ

هااااي هواشناساااي برطياااف

پرنده بدون موتور بسيار مهم است .عكاسالعمال جریاان هاوا

گستردهاي از فعاليتهاي ورزشي از جمله ورزشهااي هاوایي

هنگام عبور از موان و ناهمواريهاا نظيار جریاان آش اسات و

در انگلستان را بررسي كارده و در جادولي باراي هار فعاليات

هنگام برخورد با كوهها و تپّههاي مجازا و جادا از هام ابتادا از

ورزشي با درج امتيازهاي گونااگون اهميات اقلايم و تغييارات

كنار آنها ميگذرد تا از باالي آن .باد اغلاب از داخال درههاا،

اقليمي را به خوبي منعكس نموده است.

كانالها ،معبرهاي طبيعي و یا موازي با رشته كوهها مايگاذرد
-Dennis Pagen
-Perry
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آقاااي گمااز )1331 2در مرالااه خااود بااا عنااوان هااوا ،اقلاايم و

نيز تحريراتي در زمينه روشهاي محاسبه و تعيين پتانسيل

گردشگري با اشاره به تغييرات اخير آش و هاوا بار مكاانهااي

انرهي باد با استفاده از دادههاي سمت و سرعت باد صورت

تفریحي ،ترویم فعاليتهاي توریستي ،اساتفاده و بهاره وري از

گرفته جميل ) 2913 ،است.

زیرساختها ،و بازگشت سرمایه گذاري .در زميناه احاداث و

رعنا شيخ بيگلو در مراله «تحليل عناصر اقليمي بااد و باارش باا

استررار امكانات جدید ورزشي بحث نموده است.

تيكياد بار طراحااي شاهري مطالعاه مااوردي اصافهان» در پااایيز

در كتاش «مكانیابي و توسعه سایت پروازي پاراگالیدر»

 2913در جداولي نمودهاي ایزاي متوسان سارعت بااد غالاب

نوشته شده توسن آقاي وارگاس 1و خانم وانگ 9در سال

ایساتگاه ساينوپتيد اصافهان در مااههااي مختلاف و همچناين

 1333به طور خاص پيرامون توسعه سایتهاي پروازي ایمن

گلبادهاااي ماهيانااه ایسااتگاه سااينوپتيد اصاافهان را نشااان داده

براي پروازهاي تفریحي با استناد بر تئوريهاي برخاسته از

است و به این نتيجه دست یافته كه جهت بااد در كال ساال باه

عمل در سایتهاي پروازي و ذكر نكاتي مهم همراه با تصاویر

طور عمده ،جهت غربي است.

شماتيد بحث شده است .در كتاش دیگري از همين

 -3روش و يافتههاي پژوهش

نویسندگان با عنوان «معرفي پرواز با پاراگالیدر» پيرامون

به طور كلي مكانیابي موضوعهاي مختلف نيازمند طي

مباحث مرتبن با شروع پرواز ،حين پرواز و فرود پاراگالیدر به

مراحلي است :-تعيين گسترة مطالعاتي؛ -شناسایي عوامل

طور مفصل و بيان اصول درست و استاندارد در سه سط

تيييرگذار در مكان یابي موضوع مورد نظر تعيين معيارها) ؛ -

مردماتي ،پيشرفته و اطالعات پایه صحبت شده است.

ارزش گذاري الیههاي اطالعاتي؛ -تلفيق الیههاي اطالعاتي و

دكترمنوههرفرجزادهاصل  )2919در كتاش «سيستمهاي

شناسایي مناطق مستعد؛ -الویت بندي مناطق مستعد فرج زاده

اطالعات جغرافيایي و كاربرد آن در برنامه ریزي گردشگري»

اصل .)33 :2919،مراحل این تحريق نيز به همين روش انجام

توضيحاتي در رابطه با برنامهریزي فضایي گردشگري ،مدل

گرفته است.

اكولوهید گردشگري متمركز و گسترده ،پارامترهاي
مختلف در ارزیابي توان اكولوهید سرزمين براي فعاليتهاي

 -4منطقه مورد مطالعه

گردشگري ،بازیابي مشروط و مناب و پدیدههاي گردشگري

استان اصفهان از نظر موقعيت در مركز ایران قرار دارد .این

بر گرفته از منطق بولي ،كاربرد مدلهاي ارتفاع رقومي در

استان با مساحتي در حدود 231243كيلومترمرب در منطره

گردشگري و همچنين كاربرد  GISدر مكانیابي فضاهاي

معتدل شمالي بين عر

جغرافيایي شمالي 93درجه و 99دقيره

گردشگري را به اختصار بيان نمودهاند.

تا 99درجه و 93دقيره از خن استوا واق شده است .از نظر

در پروهه دیگري كه در سازمان هواشناسي كشور  )2911با

طول جغرافيایي در نيم كره شرقي بين 93درجه و 91دقيره تا

عنوان «تحليل سينوپتيكي انرهي باد در كشور ایران» انجام شد،

11درجه و 91دقيره از نصف النهار گرینویچ قرار دارد .در كل

ابتدا با استفاده از تحليل خوشهاي بر روي دادههاي سمت و

جغرافيایي و 1درجه و

سرعت باد پهنههاي بادي مشخ

استان اصفهان 9درجه و 21دقيره عر

شدند و سپس انرهي باد از

9دقيره طول جغرافيایي را در برميگيرد .از این رو استان

دیدگاه سينوپتيكي بررسي گردید .در پژوهشگاه مواد و انرهي

اصفهان ترریبا 1/1درصد از مساحت كل كشور را داراست .از
مغرش به مشر) به خن مستريم  433كيلومتر و از شمال به

-Gomez

1

-Vargas
-Wang

2

جنوش حدود  111كيلومتر عر

3
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شكل  :)2نرشه موقعيت منطره مورد مطالعه_استان اصفهان

باالتر از اصطكاک و توربوالنسهاي نزدید سط

شناختهترین نوع تحليلهاي مكاني ،در بين كاربران سرتاسر

زمين

جهان ،عمليات انطبا) الیهها در محين GISميباشد كه نتيجه

باشد .پي گن )222 :2919 ،براي تشخي

آن توليد عناصر جدید مكاني در ید نرشه نهایي است.

اطالعاتي كه از جهت و سرعت باد براي مدت طوالني در

همپوشاني كه از روشهاي مهم تحليلهاي جغرافيایي

دسترس باشد تعداد رخداد باد در جهتهاي مختلف در ید

محسوش ميشود ،عبارت است از قرار دادن دو یا هندین الیه

منطره درنظر گرفته ميشود .بدست آوردن درصدهاي آماري

نرشه براي توليد ید نرشه جدید ميباشد خسروي

رخداد باد غالب 1براي تعيين موقعيت ميدان پرواز و جهت

وهمكاران .)12 :2933 ،عوامل تيييرگذار در مكان یابي

تررش به باندها بسيار مهم است .تشخي

عكسالعمل باد

موضوع مورد بحث در این پژوهش عبارتند از:

هنگام برخورد با ناهمواريها در ارتفاع پا ين و برابر با ارتفاع

جنبههاي آماري

-

جهت وزش باد

پرواز وسا ل پرنده بدون موتور بسيار مهم است .پي گن،

-

جهت شيب زمين

 )221 :2919جریان بادي كه از سمت دشت خالف جهت

باد كه در اير عدم تساوي فشار در دو منطره و معموال در ابعاد

شيب كوه رو به باال ميوزد براي پرواز كنندهها با وسایل

افري به وجود ميآید .اصوال باد بوسيله جهتي كه از آن سمت

پرندهي بيموتور 9مطلوش مي باشد.

ميوزد ،بر حسب درجه معرفي ميشود پي گن.)93 :2919 ،

در مناطق كوهستاني باد به علت عامل اصطكاک بطور متوسن

ارتفاع قانوني و رسمي براي اندازه گيري باد برطبق

حدود 1333پا تا 9333پا از سط زمين) كاهش ميیاباد ،زیارا

استانداردهاي سازمان هواشناسي جهاني 23 ،)WMO 2متر

عامل اصطكاک جهت باد در منطره كوهستاني را از  93تاا 13

باالتر از سط زمين است زیرا اندازهگيري باد حريري باید

درجه در جهت كم فشار یا به سمت هپ تغييار مايدهاد و در
-Prevailing Wind
-Soaring Pilot

1

- World Meteorology Organization
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مناطق هموار ،این عمل برابر باا  23درجاه هارخش باه طارف

شایان گفتن است كاه بررساي علال وزش بااد از یاد سامت

هپ خواهد بود .پاي گان )31-34 :2919 ،تپاههاا باا انحناا و

معااين در بااازه زماااني خاااص در منطرااه ،بااه مطالعااه و تحريااق

شيب مالیم در مرابل بادي كه ميوزد توربوالنس ایجاد نماي-

جداگانااهاي در مرياااس محلااي و سااينوپتيكي نياااز دارد ك اه از

كنند و یا اگر هم ایجاد شود بسيار كم است این هنين تپههایي

مرياس مورد مطالعه در این پژوهش خارج است.

براي فرود نرطاهاي 2باراي هواپيماهااي گالیادر و در صاورت

در شكل  )1نرشه جهت وزش باد غالب ساالنه و موقعيت

كوهد بودن منطره باراي پروازهااي گالیادر ماورد اساتفاده

پراكندگي ایستگاههاي سينوپتيد مورد مطالعه در سط استان

قرار ميگيرد .پي گن)211 :2919 .

اصفهان و اطراف قابل مشاهده است

در این مطالعه براي بررسي اقليم مناسب سایتهاي پروازي،

هنگام برخواساتن الزم اسات بااد مناساب از سامت دشات باه

استان اصفهان دورهي آماري بيست ساله )1331-2331

طرف كوه وجود داشته باشد و خلباان باا دویادن در سراشايبي

درنظر گرفته شد .به این منظور ،ابتدا ،دادههاي يبت شده

رو به باد و به طرف دشت به پارواز در خواهاد آماد .باراي در

جهت باد غالب در ایستگاههاي سينوپتيد استان اصفهان و

نظر گرفتن شيبهااي قابال پارواز در منااطق كوهساتاني بایاد

هند ایستگاه اطراف استان مجموعا  13ایستگاه) در دوره

توجه داشت كه جریان بادي كه از سمت دشت خالف جهات

آماري ذكرشده از اداره كل هواشناسي اصفهان دریافت شد.

شيب كوه رو به باال مايوزد باراي پارواز كننادههاا باا وساایل

بررسيها نشان داد كه بيشترین فراواني جهت باد غالب در

پرندهي بيموتور 1مطلوش ميباشد .با توجاه باه فراواناي وزش

استان اصفهان در طي سال در ایستگاههاي مختلف به سمت

باد غربي در استان اصفهان دامنههااي غرباي رو باه جریاان بااد

غرش ميباشد .از سوي دیگر در فصل گرم فراواني جهت

هستند و براي پرواز در الویت نخست قراردارناد و پاس از آن

وزش باد غالب در برخي مناطق استان اصفهان شمال شرقي

با توجه به فراواني باد در جهت شمال شرقي دامناههااي شامال

است .در جدول  :)2جهت وزش ماهانه باد غالب در ایستگاه-

شرقي براي پرواز مناسباند.

هاي سينوپتيد استان اصفهان و اطراف بصورت شماتيد قابل

همانطور كه ميدانيم ،سيستم اطالعات جغرافيایي تاوابعي دارد

رویت است.

كه شيب و جهت شيب را با اساتفاده از مادل رقاومي ارتفااعي
نماودن جهات شايب در پاروهههااي

در فصل زمستان سمت باد غالب در جنوش استان عمدتا غربي

تعيين مي كناد .مشاخ

و نيمه غربي ،اما در مركز و شمال استان در نيمه شامالي دیاده

مكانیابي اهميت بسزایي دارد .از آنجا كه در این پاژوهش باه

ميشود .سمت باد غالب در فصل بهاار كماابيش مشاابه فصال

دنبال مكانهاي بوده كه بخاوديخاود داراي شاراین مطلاوش

زمستان است .در فصل تابستان باد غالب در اكثر ایستگاههاا ،از

براي سایت پروازي باشند ،از ایان توابا در برناماهریازيهااي

سامت شار) و شامال شار) مايوزد .ایان حالات باه صاورت

محيطي بسيار پر كاربرد هستند ،بهره گرفته شده است.

همگن در همه ایستگاههاي استان به هشم مايخاورد .از آنجاا

همانطور كه در شكل  )9راهنماي نرشهي جهت شيب استان

كه سرعت وزش باد منطره در فصل پایيز نسبتا كاهش ميیابد،

اصفهان را در ههار جهت اصلي و ههار جهت فرعي نشان

و به عالوه این فصل با تغيير ساختار و گذر از كااهش سارعت

ميدهد كه هر جهت با رنگ خاصي معرفي شده است.

بادهاي شرقي و افزایش بادهاي غربي روبروست ،تعياين دقياق
الگوي واحد براي جهت غالب باد منطره كماي دشاوار اسات.
-Top landing

1

-Soaring Pilot
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جدول  :)2جهت وزش ماهانه باد غالب در ایستگاههاي سينوپتيد استان اصفهان و اطراف
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شكل  :)9نرشه جهت باد غالب ساالنه در استان اصفهان

شكل  :)9نرشه جهت شيب زمين در استان اصفهان

در استان اصفهان جهت شيب زمين بيشتر جنوش شارقي اسات.

سط استان ،بااد رو باه شايب خواهناد باود .باا ایان وجاود در

و پس از آن جهت شيب شمالي بيشترین مساحت را دارد .ایان

انتخاش پهنههاي مناسب ،فراواناي جهات وزش بااد در الویات

فراواني در جدول  )1قابل رویت است .بدین ترتياب بادهاایي

قرار دارد.

كه از سمت شمال و جنوش شارقي مايوزناد در اكثار گساتره
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جدول  :)1مساحت پهنهبندي جهت شيب در استان اصفهان كيلومترمرب )

در سط

استان اصفهان با توجه به جهت وزش باد غالب

جهت شيب

مساحت

درصد

جنوب شرقي

70223.21706

46

شمال غرش ،شمال و شمال شر) در نظر گرفته شد .در نرشه

شمال

29127.15

19

شمال شرقي

 ،)9مناطق داراي جهت شيب مناسب به تفكيد رنگ نمایش

27415.39672

17.99

جنوب

23311.96558

15

جنوب غربي

18573.24323

12

شرق

16533.78582

10.85

شمال غربي

12747.37064

8

غرب

11169.56966

7

غرش و شمال شر)) جهتهاي مناسب شيب زمين ،غرش و

داده شده است .مساحت پهنههایي با جهت شيب مناسب براي
سایت پروازي با توجه به جهت باد غالب استان اصفهان غرش
و شمال شرقي)  13913.91431كيلومترمرب

در حدود

 %12.33از مساحت كل استان اصفهان است.

منب  :محاسبات نگارنده

شكل  :)1نرشه مناطق داراي جهت شيب مناسب

 -5نتيجهگيري و پيشنهادات

شمال شر)) جهتهااي مناساب شايب زماين ،غارش و شامال

در مكان یابي سایتهاي پارواز تفریحاي بایاد در نظار داشات

غرش ،شمال و شمال شر) هستند .خروجي نهایي این پژوهش

محلهاي كه بهترین امكان پارواز وجاود دارد بااالي وجاوهي

مكانهاي داراي پتانسايل در حادود  %12.33از مسااحت كال

است كه مستريما" در جهت روبروي وزش باد قرار دارناد .در

استان اصفهان را داراست و براي استفاده و برنامهریازي ساایت

سط استان اصفهان با توجه به جهت وزش باد غالب غارش و

پروازهاااي تفریحااي اسااتان اصاافهان ماايباشااد ،كااه مطالعااات
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تكميلي در غالب امكانسنجي مناطق توصيه شده ،برنامهریازي

 -1ذوالفراري .حسن :)2913 .آش و هوا شناساي توریسام ،ایاران:

در زمينااه جااذش گردشااگر بااه ایاان مكااانهااا و توسااعه پایاادار

سمت ،تهران.

گردشگري در آن پيشنهاد ميشود .بادهااي رو باه شايب بااال،

 -1شيخ بيگلو .رعنا و جمال محمدي .پایيز « .)2913تحليل عناصر
اقليمي باد و بارش با تيكيد بر طراحي شهري مطالعاه ماوردي شاهر

نسيم دره به كوه براي خلبانهاي پاراگالیادر و وساایل پرناده

اصفهان» .مجله جغرافيا و برنامه ریازي محيطاي.)12 9 .صا

نظير آن خيلي آشناست و در طي روز و در هر شيبي رو به بااال

-12

.11

ماي وزد و گااهي ایان بااد باه وسايله بااد عماودي نياز ترویاات

 -4فرج زاده اصل .منوههر :)2919 .سيستم اطالعات جغرافيایي و

ميشود .منااطق كاساه مانناد توليادكنناده بسايار خاوبي باراي

كاربرد آن در برنامه ریزي توریسم ،انتشارات سمت ،تهران.

جریان رو باه بااالي شايبهااي اطاراف هساتند .در كاوههااي

 .)2911 -1ارزیابي انرهي پتانسيل باد در پهنه هاي بادخيز ایران.

مرتف و بلند قادرت نسايم رو باه شايب زیااد مايشاود .تعياين

تهران :سازمان هواشناسي كشور.

مكاااانهااااي مناساااب و بارگاااذاري امكاناااات و تساااهيالت
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of Tourism Research, 32, 571-591.
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 -29پي گن .د .)2919 .شناخت آسمان براي پرواز نسخه سوم،

گردشااگري در افاازایش تعااداد گردشااگران و بعضااا ازدیاااد
درآماادهاي اقتصااادي ماايتوانااد نرااش مااؤيري داشااته باشااد.
همچنين در راستاي این تحريق ارزیاابي نرااط قاوت و ضاعف
مكانهاي شناسایي شده در سط اساتان اصافهان باه تفكياد
شهرستان و توساعه آنهاا باا توجاه باه اساتانداردهاي جهااني و
بررسي الگوهاي اقليمي محلي پيشنهاد ميشود.
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 -29جميل .م .2913 .پایيز و زمستان) .هگالي انرهي باد.
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