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محاسبه شاخصهای اقلیم گردشگری مدل  RayManدر شهر یاسوج و بررسي
روند آنها
وجیهه قرباننیا خیبری* ،گروه مهندسي محيط زيست ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا ،بهبهان ،ايران
الهه عظیمي ،کارشناسي ارشد ،گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
محسن آرمین ،استاديار ،گروه مهندسي منابع طبيعي -آبخيزداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه ياسوج ،ياسوج ،ايران

چکیده
در اين تحقيق تقويم گردشگري شهر ياسوج

با استفاده از شاخصهاي  SET ،PETو PMV

حاصل از اجراي مدل  RayManبه لحاظ قابليت

استفاده از پارامترهاي مختلف اقليمي ،فرم محاسباتي مناسب و پشتيباني توسط نرمافزار مربوطه در يك دوره زماني  30ساله ( 1988تا )2018
تعيين شد و سپس روند اين شاخصها و پارامترهاي هواشناسي مؤثر بر آنها با استفاده از آزمون ناپارامتري من – کندال مورد بررسي قرار
گرفته است .بر اساس هر سه شاخص مورد بررسي شرايط آسايش و راحت بدون تنش گرمايي يا سرمايي براي گردشگران در شهر ياسوج،
 6تا  7درصد از کل روزهاي سال يعني حدوداً معادل يك ماه است که اين شرايط بر اساس شاخص  ،PETدر ماه فروردين و بر اساس
شاخصهاي  PMVو  SETدر اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد است .بر اساس شاخصهاي  PETو  PMVشرايط اقليم گردشگري در شهر
ياسوج در يك سال عمدتاً سرد تا خيلي سرد با تنش سرمايي شديد تا بسيار شديد است .در صورتي که شرايط عمده اقليم گردشگري بر
اساس شاخص  ،SETخنك تا خيلي خنك است .در مقايسه با واقعيتهاي اقليمي به نظر ميآيد که شاخص  PMVنسبت به دو شاخص
ديگر بهتر گوياي تقويم گردشگري شهر ياسوج هم به لحاظ تعيين مناسبترين زمان گردشگري هم به لحاظ شرايط عمده اقليم
گردشگري در طول سال است .در موضوع بررسي روند شاخصهاي اقليم گردشگري و پارامترهاي مؤثر بر آنها ،نتايج به طور کلي نشان
دهنده اين است که پارامترهاي دماي خشك و فشار بخار از ماه بهمن تا تير داراي روند افزايشي و از ماه مرداد تا دي داراي روند کاهشي
هستند .پارامترهاي رطوبت ،سرعت باد و ميزان ابرناکي از ماه بهمن تا تير بدون روند و از ماه مرداد تا دي داراي روند کاهشي هستند.
شاخصهاي  SET ،PETو PMV

در همه ماه هاي سال به جزء ماه جوالي (معادل مرداد ماه) داراي روند هستند ،به طوري که از ماه بهمن تا

تير داراي روند افزايشي و از ماه مرداد تا ماه دي داراي روند کاهشي هستند.
كلمات كلیدی :اقليم گردشگري ،مدل  ،RayManشاخص ،روند ،آزمون من–کندال ،ياسوج.
تاريخ ارسال1400/4/19 :
تاريخ بازنگري1400/5/12 :
تاريخ پذيرش1400/6/15 :
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مقدمه
آب و هوا ،محيط طبيعي و امنيت سه عامل اصلي تعيينکننده در مطلوبيت يك مقصد گردشگري به شمار ميآيد به طوري که
بسياري از مقاصد مطرح گردشگري جهان ،موفقيت خود را مرهون برخورداري از اقليمي مطلوب هستند .اقليم مناسب ،منبع طبيعي
و ثروت عظيم اقتصادي براي گردشگري است و عنصري است که جاذبههايي را براي گردشگران فراهم ميآورد و از اين طريق
موجب رضايتمندي و افزايش گردشگران ميشود (پناهي و ستاري .)1396 ،شرايط اقليمي در موفقيت و توسعه بلندمدت صنعت
گردشگري نقش مهمي ايفا ميکند .در اين راستا ميتوان گفت که هم گردشگر و هم صنعت گردشگري نيازمند اطّالعات مناسب
در رابطه با اقليم و آب و هوا مي باشند .گردشگران براي مقصدگردشگري زمان و مکاني را انتخاب ميکنند که داراي بيشترين
آسايش گردشگري از لحاظ آب و هوايي باشد .در واقع آب و هوا و گردشگري به شکلهاي گوناگوني به هم وابستهاند به عبارتي
آب و هوا هم فاکتور محدودکننده و هم تعيين کننده براي صنعت گردشگري است (Leacha eta, 1997, Olsson etal, 1995).

بررسي ميزان آسايش اقليمي و روزهاي مناسب براي گردش در مناطق شهري ،يکي از جنبههاي برنامهريزي موفق براي رشد
صنعت گردشگري شهري است (تقوايي و جالليان .)1396 ،بيان شرايط اقليم آسايشي 1معموالً با شاخصهايي بيان ميگردد که در
آن مجموعهاي از عناصر هواشناختي ،انساني و محيطي دخالت داده ميشود .اين شاخصها دادههاي اقليمي را به شکل عددي بيان
ميکنند که نشاندهنده واکنش افراد به شرايط آب و هوايي است و در طبقهبندي عددي درجاتي از بسيار نامناسب تا بسيار مناسب
را در بر ميگيرد .اين شاخصها تفسير تغيرات پيچيده عناصر جوي را از آسايش انسان ،آسانتر ميکند و امکان مقايسه مکانهاي
مختلف را از ديدگاه اقليم آسايشي فراهم ميآوردند .امروزه به کارگيري شاخصهاي ترکيبي دما -فيزيولوژيك 2که مبتني بر
بيالن بدن انسان است ) .(de Freitas, 2003در ارزيابيهاي اقليم آسايشي و آب و هواشناسي گردشگري بسيار متداول شده است
که اولين بار توسط فانگر 3ابداع و تشريح شدند ) .(Fanger, 1972دو دهه بعد جاندريتسکي 4و همکاران ( )1990موفق شدند روش
پيچيده فانگر را با اختصاص متغيرهاي مناسب تحت مدل موازنه انرژي )MEMI( 5معرفي کنند (اسماعيلي و همکاران.)1389 ،
باعقيده و همکاران ( )1391پارامترهاي مدل ريمن 6شامل دماي هوا ،رطوبت نسبي ،ميزان ابرناکي آسمان و سرعت باد در دوره
زماني  1995تا  2008را براي تعيين تقويم مناسب گردشگري در شهر اصفهان مورد بررسي قرار دادند .با در نظر گرفتن ميانگين
دراز مدت پارامترهاي فوق مقادير شاخصهاي دماي مؤثر استاندارد ،)SET( 7دماي معادل فيزيولوژيك )PET( 8و ميانگين
نظرسنجي پيشبيني شده )PMV( 9با استفاده از نرمافزار ريمن محاسبه و مقايسه گرديد .بررسيها نشان ميدهد که با توجه به
نتايج دو شاخص  PMVو  ، PETروزهاي يك تا هفدهم فروردين و بيست مهر تا شش آبان بهترين بازه زماني براي حضور
گردشگران در اصفهان است .اما بر اساس خروجيهاي شاخص  SETهر چند که دوره آسايش اقليمي منطبق بر همين ماهها
است ،ولي تنشهاي حرارتي طوانيمدت بر منطقه حاکم است که نميتواند با واقعيت اقليمي سازگار باشد .در نهايت مقايسه
نتايج به دست آمده از هر سه شاخص نشان داد که شاخصهاي  PMVو  PETشناخت بهتري از زيست اقليم منطقه مورد مطالعه
ارائه ميدهند .گندمکار و مرادمند ( )1392روند تغييرات اقليم آسايش گردشگري استان چهار محال و بختياري را با استفاده از
شاخص  PMVبررسي کردند.
1. Comfort Climate
2. Thermo- Physiologic
3. Fanger
4. Jendritzky
5. Munich Energy Balance Model for Individuals
6. Radiation on the human body
7. Standardize Effective Temperature
8. Physiologic Effective Temperature
9. Predicted Mean Vote
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نتايج نشان داد که جنوب استان داراي شرايط مطلوبتري براي گردشگري در ماههاي سرد سال است و در ماههاي گرم سال
نواحي شمالي استان ،براي سفر به گردشگران توصيه ميشود .قنبري و کريمي ( )1392تغييرات شاخص اقليم گردشگريTCI 1

در استان اصفهان در دوره زماني  1976تا  2005را بررسي کردند .نتايج حاکي از آن است که شرايط اقليم گردشگري در فصول
زمستان ،بهار و پاييز دچار تغيير نشده و تنها در فصل تابستان شرايط تغيير کرده است .آروين و شجاعي زاده ( )1393شرايط اقليم
گردشگري شهر شيراز را با استفاده از شاخصهاي دماي معادل  PETو  PMVارزيابي کردند .نتايج نشان داد که باالترين شرايط
اقليمي براي گذراندن اوقات فراغت و فعاليتهاي گردشگري در شهر شيراز به صورت دو دوره مجزا در اواسط فصل بهار (ماه
مي) و ابتداي فصل پاييز (ماه اکتبر) واقع شده است .حاجري و همکاران ( )1398تقويم اکوتوريسم شهر بوشهر را بر اساس
شاخصهاي مدل  MEMIتهيه کردند .نتايج نشان داد که بهترين بازه زماني براي حضور اکوتوريست با توجه به فعاليتهاي فراغتي
پيك نيك در مقياس روزانه از دهم ارديبهشت تا بيست و پنجم خرداد و در مقياس ماهانه ارديبهشت ،خرداد و مهرماه است .بن
شمس و همکاران ( ) 1399روند تغييرات دمايي و اقليم آسايش گردشگري جزاير قشم و کيش در عصر گرمايش جهاني را با
استفاده از شاخص  ،PETبررسي کرد ند .نتايج نشان داد که بهترين بازه زماني براي حضور گردشگران در اين جزاير ماههاي
ژانويه ،فوريه و دسامبر است که شرايط آسايش در آنها برقرار است .همچنين نتايج نشان داد که متوسط دما و دماي حداکثر در
هر دو ايستگاه بدون روند بوده است و دماي حداقل نيز در کيش طي ارديبهشت ماه از روند کاهشي برخوردار بوده است.
 )2001( Mazarakisبا استفاده از نرمافزار  RayManدادههاي سال  1991تا  2000را براي  20ايستگاه در کشور مجارستان مورد
مطالعه قرار داد .در اين مطالعه عناصر درجه حرارت ،رطوبت نسبي ،پوشش ابر و سرعت باد بررسي شد و از شاخص  PETبراي
بررسي آسايش اقليمي در اين ايستگاهها استفاده نمود .بعالوه نقشه آسايش اقليمي اين مناطق را ترسيم نمود (Danilovic, 2004) .بر
اساس موازنه انرژي بدن انسان بر پايه دو شاخص  PETو * SETشرايط بيوکليمايي ساحل درياي آدرياتيك را بررسي نمودند.
آنها نقشه زيست اقليم اين منطقه را براي استفاده در صنعت گردشگري ارائه نمودند (Thorson, 2006) .با استفاده از شاخص
 PETاثر محيط حرارتي بر ميزان استفاده مردم از فضاي پارک شهري گاتبرگ سوئد را مورد مطالعه قرار داد .آنها با استفاده از
اين شاخص دما  -فيزيولوژيك ،روابط بين محيط حرارتي و الگوي رفتاري مراجعين به پارک را تحليل نمودند(Hanja, 2009) .

آسايش حرارتي را در فضاي باز بررسي کرد ،شاخصهايي نظير * PMV ،SETو  PETنه تنها به عنوان شاخصهاي محيط
داخلي ،بلکه همچنين به عنوان شاخصهاي آسايش در فضاي باز بيشترين استفاده را دارند (Buratti etal, 2009) .در مطالعهاي
تجزيه و تحليل آسايش حرارتي را در يکي از کالسهاي درسي در دانشگاه پريجياي ايتاليا بر اساس شاخصهاي پيشبيني
درصد نارضايتي )PPD( 2و  PETمطالعه کرده اند .نتايج نشان داد که کالس درس در فصول پاييز داراي شرايط آسايش حرارتي
است etal, 2010) )Pantava .با بررسي چهار عامل بيولوژيکي شامل ( ASVوضعيت حساسيت واقعي)( TS ،3شاخص حساسيت
گينوي)( DI ،4شاخص ناراحتي) 5و ( HLشاخص حساسيت گرمايي) 6به بررسي مرگ و مير در تابستان  2007در شهر يونان
پرداختند .نتايج ميزان بسيار باالي شاخص  DIو  HIرا ن شان داد که بيانگر تنش گرمايي شديد در طول ده روز آخر ماههاي ژوئن
و جوالي بوده است (Deb etal, 2010) .آسايش در فضاي باز را با استفاده از شاخص  PETمورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان
داد که تغيير محيط زيست بر سالمتي و آسايش افراد تأثير ميگذارد و راحتي در يك فضاي باز تحت تأثير عوامل زيادي است.
1. Tourism Climate Index

2. Predicted Percentage of Dissatisfied
3. Actual Sensation Vote
4.Sensation-Ginovi method thermal
5. Discomfort Index
6. Heat Load Index
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در مدل موازنه انرژي پارامترهاي هواشناسي درجه حرارت هوا ،رطوبت نسبي ،سرعت باد و ميزان ابرناکي آسمان وجود دارد،
تغييرات اقليمي چرخه اتمسفري باعث نوساناتي در اين پارامترها ميشود که اين نوسانات در بسياري از نقاط شديد بوده و طبيعتاً
مقدار شاخصهاي اقليم گردشکري مدل موزانه انرژي از اين تغييرات متأثر ميشود .در چند سال اخير شناسايي روند ،يك مسئله
مهم در تجزيه و تحليل سري هاي زماني هواشناسي بوده است .بررسي روند عالوه بر مشخص کردن نوسانات طوالني عناصر
هواشناسي ،دوره تناوب و ديگر خصوصيات آنها را مشخص ميکند ( .)Fang Sang et al., 2014لذا در اين پژوهش ضمن
محاسبه شاخصهاي اقليم گردشگري حاصل از مدل موازنه انرژي و تعيين تقويم گردشگري شهر ياسوج ،سعي ميشود روند اين
شاخصها و عوامل هواشناسي مؤثر بر آنها نيز در يك بازه زماني طوالني مدت بررسي شود.
دادهها و روش تحقیق
معرفي محدوده مورد مطالعه
شهر ياسوج مرکز استان کهگيلويه و بويراحمد در محدوده جغرافيايي  30درجه و  38دقيقه و  40ثانيه تا  30درجه و  41دقيقه و
 20ثانيه عرض شمالي و  51درجه و  34دقيقه و  22ثانيه تا  51درجه و  36دقيقه و  37ثانيه طول شرقي و در شمال شرقي استان
واقع شد است .شهر ياسوج در کنار رودخانه بشار و در دامنه قلل دنا در ارتفاع  1870متري از سطح دريا قرار گرفته است .در
فصل زمستان برف زيادي در اين شهر ميبارد و اکثر نقاط و ارتفاعات اطراف آن براي مدتي طوالني پوشيد از برف باقي
ميماند .اصلي ترين جاذبه گردشگري شهر ياسوج آبشار ياسوج است .اين آبشار (پارک جنگلي آبشار) در فاصله  2کيلومتري
مرکز شهر و در شمال شهر ياسوج واقع است و هر ساله مورد توجه گردشگران ايراني و خارجي قرار ميگيرد .در شکل 1
موقعيت شهر ياسوج در استان کهگيلويه و بويراحمد و کشور ايران نشان داده شده است.

شکل ( :)1موقعيت شهر ياسوج در استان کهگيلويه و بويراحمد و کشور ايران

دادههای مورد استفاده
دادههاي مورد استفاده پارامترهاي اقليمي روزانه (دماي هواي خشك  ،فشار بخار ،رطوبت نسبي ،سرعت باد و ميزان ابرناکي
آسمان ) ايستگاه هواشناسي ياسوج در بازه زماني  30ساله ( )2018- 1988هستند که از سازمان هواشناسي استان کهگيلويه و
بويراحمد اخذ شدند (جدول .)1
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جدول ( :)1دادههاي مورد استفاده و نحوه استفاده از آنها در مدل ريمن

پارامتر ثبت شده در
ايستگاه هواشناسي
دماي روزانه

واحد

نحوه برداشت و ثبت در ايستگاه
هواشناسي

نحوه استفاده از پارامتر در مدل ريمن

درجه سانتي-
گراد

رطوبت نسبي

درصد

ميزان ابرناکي آسمان

اکتا

فشار بخار

هکتوپاسکال

سرعت باد

متر بر ثانيه

پارامترها در  8زمان در روز در ساعت-
هاي  18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 ،12و 21
ثبت ميشوند

ميانگين روزانه بلند مدت :از دادههاي هر روز ميانگين
گرفته شد (ميانگين روزانه) و سپس از ميانگينهاي روزانه
در دوره زماني مورد مطالعه براي هر روز نيز ميانگين
گرفته شد (ميانگين روزانه بلند مدت)

روش تحقیق
در اين تحقيق براي تعيين زمان مناسب گردشگري در شهر ياسوج از شاخصهاي حاصل از اجراي مدل بيالن انرژي براي افراد
( )MEMIيعني شاخصهاي  PET ،PMVو  SETاستفاده شده است .به همين منظور ابتدا ميانگين روزانه هر کدام از اين
پارامترهاي اقليمي مورد استفاده در دوره زماني مورد مطالعه تعيين شد و سپس با قرار دادن ميانگين پارامترها در مدل ريمن،
شاخصهاي مذکور محاسبه شد .روند اين شاخص ها و پارامترهاي هواشناسي مؤثر بر آنها نيز با استفاده از آزمون ناپارامتري من
– کندال مورد بررسي قرار گرفته است .محققين روش هاي مختلف پارامتري و ناپارامتري را جهت بررسي روند ارائه دادند
( .)Hamed and Rao, 1998در روش پارامتري نياز است که دادهها مستقل بوده و از توزيع نرمال پيروي کنند .در صورتي که
روشهاي ناپارامتري نياز نيست دادهها از توزيع نرمال پيروي کنند و اين روشها نسبت به دادههاي پرت و گم شده حساسيت
کمتري دارند ( .)Hamed and Rao, 1998; Yue et al., 2002; Hamed, 2007نقطه اشتراک دو آزمون پارامتري و ناپارامتري
داشتن دادههاي مستقل است ( .)Hamed, 2007از آزمون من -کندال براي تعيين روند عناصر اقليمي استفاده ميشود .اين آزمون
ابتدا توسط من 1در سال  1945ارائه شد ( )Man, 1945و سپس توسط کندال 2در سال  1966توسعه يافت ( .)Kendall, 1975اين
روش در همان سالها مورد توجه سازمان جهاني هواشناسي 3قرار گرفت .همانند ساير آزمونهاي آماري ،اين آزمون بر مبناي
مقايسه فرض صفر و يك بوده و در نهايت در مورد پذيرش يا رد فرض صفر تصميمگيري مينمايد .فرض صفر اين آزمون مبتني
بر تصادفي بودن و عدم وجود روند در سري دادهها است و پذيرش فرض يك (رد فرض صفر) دال بر وجود روند در سري
دادهها است .در اين تحقيق روند پارامترهاي ورودي به مدل ريمن (دماي هواي خشك به درجه سانتيگراد ،فشار بخار به
هکتوپاسکال ،رطوبت نسبي به درصد ،سرعت باد به متر بر ثانيه و ميزان ابرناکي آسمان بر جسب اکتا) براي محاسبه شاخصهاي
اقليم گردشگري  PMV ،PETو  SETو خود شاخصها در سه مقياس زماني ماهانه ،فصلي و ساالنه بررسي شد .تعيين روند در
آزمون من کندال بر اساس آماره  Zصورت ميگيرد.
Z > 1.96

روند معنيدار افزايشي

-1.96<Z<1.96

روند معنيدار نيست

Z<-1.96

روند معنيدار کاهشي

1. Man
2. Kendall
3. World Meteorological Organization
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ابزارهاي مختلفي براي بررسي آزمون من – کندال وجود دارد که يکي از مهمترين و سادهترين نرمافزارها در اين زمينه نرم-
افزار  XLSTATاست که به صورت يك الحاقيه به نرمافزار  EXCELاضافه ميشود .در اين مطالعه شاخصهاي اقليم
گردگشگري و پارامترهاي هواشناسي مؤثر بر آنها در دوره زماني مورد مطالعه وارد نرمافزار  EXCELشد و سپس با استفاده از
دستور مربوطه روند بررسي شد.
مدل بيالن انرژي براي افراد ( )MEMIو شاخصهاي حاصل از آن از طريق روابط زير قابل محاسبه هستند.
مدل بیالن انرژی برای افراد ()MEMI
تعداد زيادي شاخص ترموفيزيولوژيك که از بيالن انرژي بدن انسان مشتق شدهاند ،وجود دارد که از طرف محققان آب و
هواشناسي توريسم براي بررسي و ارزيابي ويژگيهاي آسايش حرارتي گردشگران مورد استفاده قرار ميگيرند .مدل MEMI

جزء مدلهاي موازنه حرارتي ترمو– فيزيولوژيك است که به عنوان مبنايي براي بدست آوردن شاخصهاي  PMV ،PETو
 SETمحسوب ميگردد .در اين مدل به چهار دسته پيراسنج شامل  )1موقعيت جغرافيايي شامل طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع
هندسي محل ) 2 ،پارامترهاي هواشناسي شامل دماي هواي خشك به درجه سانتيگراد ،فشار بخار به هکتوپاسکال ،رطوبت نسبي
به درصد ،سرعت باد به متر بر ثانيه و ميزان ابرناکي آسمان بر حسب اکتا )3 ،متغيرهاي فردي مثل قد ،وزن ،سن و جنسيت که به
عنوان ويژگيهاي فيزيولوژيك مؤثر در مدل لحاظ ميگردند و  )4نوع پوشش (بر حسب کلو )1و فعاليت (بر حسب وات) نياز
است .در مورد پوشش ،رقم  0/9و فعاليت متوسطي مثل رانندگي با  80وات را ميتوان براي يکي از جنسهاي مرد يا زن در نظر
گرفت ) .)Hoppe, 1999با توجه به اينکه دادههاي فيزيولوژيك ،پوشش و نوع فعاليت بسيار متفاوت و متغير هستند ،ميتوان
مواردي را به صورت ميانگين متعارف جامعه يا حالت استاندارد در نظر گرفت که تفاوت بسيار ناچيزي در اين زمينه بين زن و
مرد وجود دارد و قابل چشمپوشي است .از حل معادالت مدل  MEMIسه شاخص  PET ،PMVو  SETکه از مهمترين شاخص
هاي دما – فيزيولوژي محسوب مي شوند و در مطالعات مربوط به تعيين زمان مناسب براي توسعه گردشگري کاربرد وسيعي
دارند ،قابل محاسبه است.
شاخص PMV

شاخص  PMVاز معادله تعادل گرماي فانگر مشتق شده است .اين شاخص چهار متغير دماي هوا ،سرعت باد ،دماي تابشي و
رطوبت نسبي و دو متغير لباس و ميزان فعاليت را به صورت يك شاخص مرکب که آسايش حرارتي را ميسنجد ،بيان ميکند.
شاخص  PMVضرايبي را تعيين ميکند که مطابق با احساس حرارتي آشر 2سنجيده ميشود و نشانگر احساس حرارتي متوسط
يك دسته بزرگ از اشخاص از يك فضاي معين ميباشد
رابطه ( 1باعقيده و همکاران)1393 ،
که

 Hمستقيماً قابل اندازهگيري بوده و از طريق رابطه  2قابل محاسبه است.
 .1واحد نارسايي لباس را کلو ميگويند .مقاومت گرمايي يك کلو معادل  0/155وات بر درجه سانيگراد در متر مربع است.
2. Ashare
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رابطه ( 2باعقيده و همکاران)1393 ،
که  :Crecتبادل حرارت همرفتي تعرق ( :Erec ،)w/m2تبادل حرارت تبخيري تعرق ( :Esw ،)w/m2تلفات حرارت تبخيري
تعرق ( :Ec ،)w/m2تبادل حرارت تبخيري در سطح پوست موقعي که در حالت حرارتي خنثي قرار دارد ( :Icl ،)w/m2تابش
لباس به طور متوسط براي تمام بدن ( :M ،)w/m2نرخ سوخت و ساز بدن ( :tcl ،)w/m2دماي سطح لباس (درجه سانتيگراد)،
 :tskدماي متوسط پوست (درجه سانتيگراد) :W ،نيروي مکانيکي مؤثر ( e ،)w/m2تبادل حرارت تبخيري در سطح پوست
:

( H ،)w/m2تلفات حرارت خشك به صورت همرفت ،هدايت و تابش ( Pa ،)w/m2رطوبت ،فشار بخار جزيي هوا (پاسکال)
:

:

و  Taدماي هوا به درجه سانتيگراد است.
:

مقياس  PMVنوعي تقسيمبندي احساس حرارتي  7درجهاي است که دامنه مقادير آن از  -3/5تا  +3/5تغيير ميکند .صفر در اين
مقياس نشانگر احساس حرارتي خنثي است (جدول .)2
شاخص PET

شاخص دماي معادل فيزيولوژيك يا  PETيکي ديگر از شاخصهاي معرف دما -فيزيولوژيك است .براي محاسبه دماي معادل
فيزيولوژيك از معادله بيالن انرژي براي افراد يا  MEMIاستفاده ميشود .مزيت اصلي اين شاخص ارائه بر حسب واحد سلسيوس
است که نتايج حاصل را براي برنامهريزان بخش هاي مختلف که ممکن است آشنايي با اصطالحات زيست اقليمي ندارند ،قابل
درک ميکند (اسماعيلي .)1389 ،در تعريف اين شاخص براي موقعيت بيرون از منزل ميتوان گفت دمايي است که طي آن در
يك اتاق نمونه بيالن حرارتي بدن انسان (نرخ سوخت و ساز با کار سبك  80وات بر نرخ سوخت و ساز پايه اضافه ميشود که با
دماي پوست و دماي مرکزي بدن انسان در شرايط بيرون از منزل در تعادل باشد که از طريق روابط رباضي محاسبه ميگردد.
رابطه ( 3باعقيده و همکاران)1393 ،
نرخ جريان خون
نرخ تعرق
توليد حرارت
شار حرارت همرفتي
شار حرارت تابشي
انتشار بخار آب
اتالف حرارت بوسيله تعرق
انالف حرارت پنهاني بوسيله تعرق
انالف حرارت بوسيله تبخير
براي زن
حرارت افزوده يا تلف شده از طريق غذا يا آشاميدنيها
حرارت منتقل شده از مرکز به پوست
حرارت وارد شده از پوست به محيط
که  :Mنرخ سوخت و ساز ( :S ،)w/m2حرارت خالص ذخيره شده در هسته:η ،کارايي مکانيکي :Ask ،سطح پوست (،)m2
 :fcff fc1نسبت مساحت شخص پوشيده به مساحت بدون پوشش :Ta ،دماي هوا (درجه سانتيگراد) :Tr ،دماي تابش متوسط
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(درجه سانتيگراد) :Tc1 ،دماي سطح لباس (درجه سانتيگراد) :Pa ،فشار بخار جزئي (پاسکال) :Pvr ،فشار بخار اشباع در دماي
پوست :hc ،ضريب انتقال حرارت همرفتي ( Cf ،Cb ،)k/wو  :Cpبه ترتيب گرماي ويژه هوا ،غذا و خون :rtm ،جرم هواي
تعريقي در هر ثانيه :mf ،معادل غذا در واحد وات :δ ،ضريب ثابت استفان بولتزمن :ε ،قابليت انتشار پوست :r ،حرارت نهاني
تبخير :Pb ،چگالي خون :Cb ،حرارت ويژه خون :Ic1 ،مقاومت لباس در برابر انتقال حرارت و  :Tskدماي پوست است.
شاخص SET

نوع پيشرفته شاخص دماي مؤثر 1يا  ETاست و در محاسبه آن از پارامترهايي استفاده ميشود که براي محاسبهي شاخصهاي
 PETو  PMVاز آنها استفاده شده است ولي مقدار آستانه از طريق جدول  3محاسبه ميگردد و محاسبه دقيقتر آن از طريق مدل
ريمن امکانپذير است.
رابطه ( 4باعقيده و همکاران)1393 ،

که  Tدما برحسب درجه سيليسوس و  RHرطوبت نسبي به درصد ميباشد .به دليلي که محاسبه اين معادالت پيچيده و وقتگير
است ،براي بدست آوردن شاخصهاي مورد نظر ،پارامترهاي اقليمي به صورت ميانگين بلند مدت روزانه به عنوان وروديهاي
مدل ،وارد نرمافزار ريمن شد.
جدول ( :)2مقادير آستانه شاخصهاي  PETو  PMVدر درجات مختلف حساسيت انسان
درجه تنش فيزيولوژيك

حساسيت حرارتي

PET

PMV

تنش سرماي بسيار شديد

خيلي سرد

>4

>-3/5

تنش سرماي شديد

سرد

4

- 3 /5

تنش سرماي متوسط

خنك

8

- 2 /5

تنش سرماي اندک

کمي خنك

13

- 1 /5

بدون تنش سرما

راحت

18

- 0 /5

تنش گرماي اندک

کمي گرم

23

0 /5

تنش گرماي متوسط

گرم

29

1 /5

تنش گرماي شديد

خيلي گرم

35

2 /5

تنش گرماي بسيار شديد

داغ

41

3 /5

رنگ مشخصه

جدول ( :)3مقادير آستانه شاخص  SETدر درجات مختلف حساسيت انسان
حساسیت حرارتي

ضریب آسایش

فوقالعاده گرم

>30

شرجي

30-27/5

خيلي گرم

27/5-25/6

گرم

25/6-22/2

آسايش

22/2-17/8

خنك

17/8-15/5

خيلي خنك

15/5-1/67

سرد

()-1/67( – )-10

خيلي سرد

()-10( – )-20

فوقالعاده سرد

>-20

رنگ مشخصه

1. .Effective Temperature
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یافتهها
شاخص PET

در جدول  4درجه حساسيت شاخص  PETدر تمام روزهاي سال در شهر ياسوج نشان داده است.
جدول ( :)4درجه حساسيت شاخص  PETدر تمام روزهاي سال در شهر ياسوج

بر اساس مقادير آستانه اين شاخص و رنگ مشخصه مربوط به آنها در جدول  80 ،2روز از سال (از اوايل ماه جوالي تا اواسط
سپتامبر ،تقريباً معادل اوايل ماه تير تا اواخر شهريور) در شهر ياسوج تنش گرمايي براي گردشگران شديد تا بسيار شديد است و
شرايط حرارتي خيلي گرم تا داغي وجود دارد .از دهه پاياني ماه اوريل تا اواخر ژوئن (معادل اوايل ماه ارديبهشت تا دهه اول تير)
يعني باز هم حدود  80روز آسايش حرارتي کمي گرم تا گرمي در شهر ياسوج براي گردشگران وجود دارد .گردشگران فقط
حدود  22روز در ماه اوريل (از روز طبيعت يعني سيزدهم ماه فروردين تا انتهاي دهه اول ارديبهشت) در شرايط آسايشي راحت
و بدون تنش سرما در شهر ياسوج به سير و سياحت ميپردازند .بر اساس نتايج و آستانههاي شاخص  ،PETکالس حساسيت
حرارتي کمي خنك در شهر ياسوج وجود ندارد .دو دهه اول ماه اکتبر (معادل دو دهه پاياني ماه مهر) در شهر ياسوج ،آسايش
حرارتي براي گردشگران خنك است .حدود  150روز از سال (از دهه پاياني ماه اکتبر تا اواخر مارس معادل اواخر مهر تا دهه
اول فروردين) تنش سرمايي شديد تا بسيار شديدي در شهر ياسوج احساس ميشود و گردشگران با شرايط سرد تا خيلي سردي
روبرو هستند .در شکل  2درصد طبقات حساسيت حرارتي در يك سال در شهر ياسوج بر اساس شاخص  PETنشان داده شده
است.

شکل ( :)2درصد طبقات حساسيت حرارتي در يك سال در شهر ياسوج بر اساس شاخص PET
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شاخص PMV

در جدول  5درجه حساسيت شاخص  PMVدر تمام روزهاي سال در شهر ياسوج نشان داده است.
جدول ( :)5درجه حساسيت شاخص  PMVدر تمام روزهاي سال در شهر ياسوج

بر اساس مقادير آستانه شاخص  PMVدر جدول  ،2گردشگران در هيچکدام از روزهاي سال در شهر ياسوج تنش گرمايي
احساس نمي کنند .شرايط اقليم گردشگري در شهر ياسوج از اوائل ماه ژوئن (دهم ماه خرداد) تا اواخر ماه سپتامبر (دهم ماه مهر)
يعني حدود  120روز ،کمي گرم تا گرم است .شرايط آسايشي براي گردشگران فقط حدود  24روز ،دو دهه پاياني ماه مي
(معادل دهه پاياني ماه ارديبهشت و دهه اول ماه خرداد) راحت است .حدود  70روز از سال در شهر ياسوج ،گردشگران تنش
سرمايي متوسط تا اندکي را احساس ميکنند و شرايط آسايشي کمي خنك تا خنك است که اين شرايط در ماههاي اوريل
(معادل سيزدهم فروردين تا اواخر دهه اول ارديبهشت) و اکتبر (انتهاي دهه اول مهر تا انتهاي دهه اول آبان) به وقوع ميپيوندد.
حدود  155روز در يك سال در شهر ياسوج ،تنش سرمايي شديد تا بسيار شديد و شرايط سرد تا خيلي سردي (اوايل ماه نوامبر تا
اواخ ر ماه مارس) (دهم آبان تا دهم فروردين) وجود دارد .در شکل  3درصد طبقات حساسيت حرارتي در يك سال در شهر
ياسوج بر اساس شاخص  PMVنشان داده شده است.

شکل ( :)3درصد طبقات حساسيت حرارتي در يك سال در شهر ياسوج بر اساس شاخص PMV

شاخص SET

تغييرات شاخص  SETبراي تمام روزهاي سال در شهر ياسوج در جدول  6نشان داده شده است.
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جدول ( :)6تغييرات شاخص  SETبراي تمام روزهاي سال در شهر ياسوج

بر اساس نتايج محاسبه شاخص  ،SETشرايط فوق العاده گرم در هيچ کدام از روزهاي سال در شهر ياسوج وجود ندارد .ماههاي
جو الي و اگوست (دهم تير تا دهم شهريور) شرايط آسايش اقليمي براي گردشگران در شهر ياسوج حالت شرجي دارد .ماه
ژوئن (دهم ماه خرداد تا دهم تير) و نيمه دوم سپتامبر (بيست و پنج شهريور تا دهم مهرماه) شرايط آسايشي براي گردشگران در
شهر ياسوج گرم تا خيلي گرم است .شرايط آس ايشي براي گردشگران در شهر ياسوج در سال حدوداً يك ماه و عمدتاً نيمه دوم
ماه مي (بيست و پنجم ارديبشهت تا دهم خرداد) برقرار است .شرايط اقليمي در حدود  180روز در طول سال در شهر ياسوج
خنك تا خيلي خنك است که اين وضعيت از اوايل ماه اکتبر تا اواخر ماه فوريه (دهم مهر ماه تا دهم دي ماه) و ماه آوريل (دهم
فرودين تا دهم ارديبهشت) به وقوع مي پيوندد .دهم اسفند تا دهم فروردين در شهر ياسوج شرايط خيلي سردي در شهر ياسوج
حاکم است .بر اساس آستانههاي تعريف شده براي شاخص  ،SETشرايط خيلي سرد تا فوقالعاده سرد در طول سال در شهر
ي اسوج وجود ندارد اما ماه مارس (دهم اسفند تا دهم فروردين) و نيمه دوم ماه نوامبر (بيست و پنج آبان تا دهم آذرماه) يعني
حدود  40روز شرايط سردي در شهر ياسوج به لحاظ آسايش اقليمي براي گردشگران وجود دارد .در شکل  4درصد طبقات
حساسيت حرارتي در يك سال در شهر ياسوج بر اساس شاخص  SETنشان داده شده است
50
40.44

40
30
11.48
0

15.85
7.92 8.47

20

10.38
5.46

0

10
0
0

SET

شکل ( :)4درصد طبقات حساسيت حرارتي در يك سال در شهر ياسوج بر اساس شاخص SET

تحلیل روند شاخصها و پارامترهای مؤثر بر آنها
در جدول  7تا  9نتايج بررسي روند پارامترهاي هواشناسي و شاخصهاي اقليم گردشگري با استفاده از آزمون من– کندال به
ترتيب در مقياسهاي ماهانه ،فصلي و ساالنه نشان داده شده است .با توجه به جدول  ،7پارامتر دماي خشك در تمام ماههاي سال
داراي روند است .پارامتر فشار بخار در نه ماه از سال داراي روند و در سه ماه از سال بدون روند است .پارامتر سرعت باد در هفت
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ماه از سال داراي روند و در پنج ماه از سال بدون روند است .پارامتر رطوبت در شش ماه از سال داراي روند و در شش ماه ديگر
بدون روند است .پارامتر ميزان ابرناکي در شش ماه از سال داراي روند و در شش ماه ديگر سال بدون روند است .پارامترهاي دماي
خشك و فشار بخار از ماه فوريه تا ماه ژوئن (معادل دوازدهم بهمن تا دهم تير) به صورت افزايشي و از ماه اگوست تا ژانويه
(معادل يازدهم مرداد تا يازدهم بهمن ماه) به صورت کاهشي تغيير ميکند .پارامترهاي سرعت باد ،رطوبت و ميزان ابرناکي از ماه
فوريه تا ماه ژوئن عمدتاً بدون روند و از ماه اگوست تا ژانويه عمدتاً داراي روند معنيدارکاهشي هستند .شاخصهاي اقليم
گردشگري يعني  SET ،PETو  PMVدر همه ماههاي سال به جزء ماه جوالي (معادل مرداد ماه) داراي روند هستند ،به طوري
که هر سه شاخص از ماه فوريه تا ژوئن داراي روند افزايشي و از ماه اگوست تا ماه ژانويه داراي روند کاهشي هستند .با توجه به
جدول  ،8پارامتر دماي خشك در ماههاي بهار و تابستان داراي روند افزايشي و در ماههاي پاييز و زمستان داراي روند کاهشي
هستند .پارامترهاي فشار بخار و سرعت باد در ماه بهار داري روند معنيدار افزايشي و در ماههاي تابستان ،پاييز و زمستان داراي
روند معنيدار کاهشي هستند .پارامترهاي رطوبت و ميزان ابرناکي در فصلهاي بهار و تابستان داراي روند معنيدار کاهشي و در
فصلهاي پاييز و زمستان داراي روند معنيدار افزايشي هستند .هر سه شاخص  PET ،SETو  PMVدر فصل بهار داراي روند
معنيدار افزايشي و در بقيه فصول داراي روند معنيدار کاهشي هستند.
جدول ( :)7معنيداري روند پارامترها و شاخصها مورد بررسي در مقياس ماهانه با استفاه از آماره من -کندال
معنيداری روند پارامترها و شاخصها
ماه

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

دمای خشک
معنيدار
کاهشي

فشار بخار
معنيدار نيست

سرعت باد
معنيدار
افزايشي

رطوبت

میزان

SET

PET

PMV

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

افزايشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

افزايشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

افزايشي

معنيدار

معني دار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

افزايشي

افزايشي

افزايشي

معنيدار نيست

معنيدار نيست

معنيدار

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

افزايشي

معنيدار نيست

معنيدار نيست

معنيدار نيست

معنيدار نيست

معنيدار نيست

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار
کاهشي

معنيدار نيست

ابرناكي
معنيدار نيست

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

افزايشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

معنيدار نيست

معنيدار نيست

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

معنيدار

معني دار

معنيدار

افزايشي

نيست

افزايشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

افزايشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معني دار

معني دار

معني دار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

نيست

نيست

افزايشي

افزايشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

افزايشي

افزايشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معنيدار نيست
معنيدار نيست
معنيدار نيست

معنيدار
کاهشي

معني دار نيست
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معنيدار نيست
معنيدار نيست
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جدول ( :)8معنيداري روند پارامترها و شاخصها مورد بررسي در مقياس فصلي با استفاه از آماره من  -کندال
معنيداری روند پارامترها و شاخصها
فصل

میزان

دمای خشک

فشار بخار

سرعت باد

رطوبت

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي

افزايشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

افزايشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

افزايشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

کاهشي

افزايشي

افزايشي

کاهشي

کاهشي

کاهشي

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

معنيدار
افزايشي

معنيدار نيست

SET

PET

معنيدار

معنيدار

کاهشي

کاهشي

معنيدار

معنيدار

معنيدار

افزايشي

افزايشي
معنيدار

ابرناكي
معنيدار نيست

PMV
معنيدار نيست

جدول ( :)9معنيداري روند پارامترها و شاخصها مورد بررسي در مقياس ساالنه با استفاه از آماره من  -کندال
فصل
1988-2018

معنيداری روند پارامترها و شاخصها
دمای خشک

فشار بخار

سرعت باد

رطوبت

میزان ابرناكي

معنيدار نيست

معنيدار نيست

معني دار نيست

معنيدار نيست

معنيدار کاهشي

SET
معنيدار نيست

PET
معنيدار نيست

PMV
معنيدار نيست

با توجه به جدول  ،9همه پارامترها در مقياس زماني ساالنه بدون روند هستند.
نتیجهگیری
اقليم به عنوان پديدهاي جغرافيايي ،رابطهاي تنگاتنگ و انکارناپذير با گردشگري و توسعه مقاصد گردشگري دارد (بياتي خطيبي
و همکاران .)1395 ،يك اقليم مناسب ميتواند پاسخ هاي مثبت گردشگران را در پي داشته باشد و گردشگران نيز برنامه سفر
خود را با توجه به شرايط اقليمي و جوي مقصد مورد نظر برنامهريزي کنند .به جرأت ميتوان گفت که کمتر فعاليّت اقتصادي
وجود دارد که به اندازۀ گردشگري به آب و هوا وابسته باشد .براي بررسي شرايط زيست اقليمي گردشگري مدلهاي مختلفي
ارائه شده است .مدل ريمن به لحاظ استفاده از پارامترهاي مختلف اقليمي ،فرم محاسباتي مناسب و پشتيباني توسط نرمافزار
مربوطه ،بيشتر از ساير روش ها مورد توجه محققان داخلي و خارجي قرار گرفته است که در اين تحقيق تقويم گردشگري شهر
ياسوج نيز با استفاده از سه شاخص خروجي مدل ريمن يعني  SET ،PETو  PMVدر يك دوره زماني  30ساله ( 1988تا )2018
و سپس روند زماني اين شاخصها و پارامترهاي هواشناسي مؤثر بر آنها مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس نتايج محاسبه
شاخص  ، PETدر شهر ياسوج گردشگران در ماه فرودين شرايط راحت و بدون تنش سرما ،در ماههاي ارديبهشت و خرداد
شرايط حرارتي کمي گرم تا گرم با تنش گرمايي اندک تا متوسط ،در فصل تابستان شرايط حرارتي خيلي گرم تا داغ با تنش
گرمايي شديد تا بسيار شديد ،در ماه مهر شرايط حرارتي خنکي با تنش سرماي متوسط و از اوايل ماه آبان تا اواخر فصل زمستان
نيز شرايط حرارتي سرد تا خيلي سرد با تنش سرماي شديد تا بسيار شديدي را تجربه ميکنند .در زمينه استفاده از شاخص ،PET
باعقيده و همکاران ( ،)1391آروين و شجاعيزاده ( )1393و بوراتيتي و ريکسياردي ( )2009شرايط آسايش اقليمي در مناطق
مورد بررسي شان را عمدتاً در دو دوره مجزا يعني از اوايل تا اواسط فصل بهار و اوايل فصل پاييز نشان دادند .درصد اختصاص
يافته به طبقات حساسيت حرارتي خيلي گرم تا داغ ،کمي گرم تا گرم ،راحت ،کمي خنك تا خنك و سرد تا خيلي سرد در شهر
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ياسوج در يك سال به ترتيب حدود  9 ،6 ،23 ،22و  42درصد است ،لذا بر اساس شاخص  ،PETشرايط اقليم گردشگري شهر
ياسوج در يك سال عمدتاً سرد تا خيلي سرد است.
در محاسبه شاخص  PMVنتايج نشان داد که براي گردشگران در شهر ياسوج در نيمه دوم فروردين تا دهه اول ارديبهشت
شرايط حرارتي کمي خنك تا خنك با تنش سرماي اندک تا متوسط وجود دارد .شرايط آسايش بدون تنش سرما از دهه پاياني
ماه ارديبهشت تا دهه اول ماه خرداد برقرار است .از دهه دوم ماه خرداد تا دهه اول ماه مهر شرايط حرارتي کمي گرم تا گرم با
تنش گرمايي اندک تا متوسط ،از دهه دوم ماه مهر تا دهه اول آبان مجدداً شرايط حرارتي کمي خنك تا خنك با تنش سرماي
اندک تا متوسط و از دهه دوم آبان تا دهه اول فروردين نيز شرايط حرارتي سرد تا خيلي سرد با تنش سرماي شديد تا بسيار
شديدي وجود دارد .در زمينه استفاده از شاخص  ،PMVباعقيده و همکاران ( )1391و آروين و شجاعيزاده ( )1393شرايط
آسايش اقليمي در مناطق مورد بررسي شان را عمدتاً در دو دوره مجزا يعني از اوايل فصل بهار و اوايل فصل پاييز نشان دادند.
درصد اختصاص يافته به طبقات حساسيت حرارتي خيلي گرم تا داغ ،کمي گرم تا گرم ،راحت ،کمي خنك تا خنك ،سرد تا
خيلي سرد در شهر ياسوج در يك سال به ترتيب حدود صفر 17 ،6 ،30 ،و  40درصد است ،لذا بر اساس شاخص  PMVنيز
شرايط اقليم گردشگري شهر ياسوج در يك سال عمدتاً سرد تا خيلي سرد است.
بر اساس نتايج محاسبه شاخص  ،SETشرايط فوق العاده گرم در هيچ کدام از روزهاي سال در شهر ياسوج وجود ندارد .ابتداي
فصل تابستان تا دهم شهريور شرايط آسايش اقليمي براي گردشگران در شهر ياسوج حالت شرجي دارد .دو دهه پاياني ماه خرداد
و شهريور شرايط آسايشي براي گردشگران در شهر ياسوج گرم تا خيلي گرم است .شرايط آسايشي براي گردشگران در شهر
ياسوج اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد است .شرايط اقليمي در حدود  180روز در طول سال در شهر ياسوج خنك تا خيلي
خنك است که اين وضعيت از اوايل ماه اکتبر تا اواخر ماه فوريه (دهم مهر ماه تا دهم دي ماه) و ماه آوريل (دهم فرودين تا دهم
ارديبهشت) به وقوع مي پيوندد .دهم اسفند تا دهم فروردين در شهر ياسوج شرايط خيلي سردي حاکم است .درصد اختصاص
يافته به طبقات حساسيت حرارتي شرجي تا گرم ،آسايش ،خنك تا خيلي خنك و سرد در شهر ياسوج در يك سال به ترتيب
حدود  48 ،8 ،30و  11درصد است ،لذا بر اساس شاخص  ،PMVشرايط اقليم گردشگري شهر ياسوج در يك سال عمدتاً خنك
تا خيلي خنك است .به طور کلي بر اساس هر سه شاخص مورد بررسي شرايط آسايش و راحت بدون تنش گرمايي يا سرمايي
براي گردشگران در شهر ياسوج  6تا  7درصد از کل روزهاي سال يعني حدوداً معادل يك ماه است که اين شرايط بر اساس
شاخص  ،PETدر ماه فروردين و بر اساس شاخصهاي  PMVو  SETدر اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد است و به طور کليتر
بر اساس هر سه شاخص مورد بررسي شرايط آسايش و راحتي براي گردشگران در شهر ياسوج در فصل بهار است .بر اساس
شاخصهاي  PETو  PMVشرايط اقليم گردشگ ري در شهر ياسوج در يك سال عمدتاً سرد تا خيلي سرد با تنش سرمايي شديد
تا بسيار شديد براي گردشگران است در صورتي که شرايط عمده اقليم گردشگري بر اساس شاخص  ،SETخنك تا خيلي
خنك است .در مقايسه با واقعيتهاي اقليمي به نظر ميآيد که شاخص  PMVنسبت به دو شاخص ديگر بهتر گوياي تقويم
گردشگري شهر ياسوج هم به لحاظ تعيين مناسبترين زمان گردشگري هم به لحاظ شرايط عمده اقليم گردشگري در طول سال
است .در موضوع بررسي روند شاخص هاي اقليم گردشگري و پارامترهاي مؤثر بر آنها ،نتايج به طور کلي نشان دهنده اين است
که در مقياس ماهانه پارامترهاي دماي خشك و فشار بخار داراي روند به طوريکه از بهمن تا تير داراي روند افزايشي و از مرداد
تا دي داراي روند کاهشي هستند .پارمترهاي رطوبت ،سرعت باد و ميزان ابرناکي از ماه بهمن تا تير بدون روند و از ماه مرداد تا
دي داراي روند کاهشي هستند .شاخصهاي  SET ،PETو  PMVدر همه ماههاي سال به جزء ماه جوالي (معادل مرداد ماه)
داراي روند هستند ،به طوري که هر سه شاخص از ماه بهمن تا تير داراي روند افزايشي و از ماه مرداد تا ماه دي داراي روند
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کاهشي هستند .در مقياس فصلي پارامترهاي دماي خشك ،سرعت باد و فشار بخار در فصل بهار و تابستان داراي روند معنيدار
افزايشي و در فصل پاييز و زمستان داراي روند معنيدار کاهشي هستند .در صورتيکه پارامترهاي رطوبت و ميزان ابرناکي در
فصلهاي بهار و تابستان داراي روند معنيدار کاهشي و در فصلهاي پاييز و زمستان داراي روند معنيدار افزايشي هستند .هر سه
شاخص  PET ،SETو  PMVدر فصل بهار داراي روند معنيدار افزايشي و در بقيه فصول داراي روند معنيدار کاهشي هستند.
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