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چکيده
زمينه و هدف :ویژگی های آب و هوایی یک منطقه ،گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد .همه عناصرر اقییمری در مریم ی ،آمرای ،
تفریح مردم و جیب گردش گری نق

دارند ،ولی تاثیر برخی از عناصر اقییمی مانند دما ،رطوبت نسبی ،ماعات آف ابی و مرعت باد اهمیت

بیش ری دارد .ارزیابی شرایط زیست اقییمی و شنامایی محدوده های زمانی آمای

یا عدم آمای

اقییمی حاکم بر منطقه ،پایره و امرا

بسیاری از برنامه ریزی های عمرانی ناحیهای ،به ویژه در زمینه مسایل شهری ،معماری همماز با اقییم وگردشگری امت.
روش بررسی :در این پژوه

با ام فاده از شاخص اقییم آمای

میسنارد )ET(3و قابییرت نررم افرزار  ArcGISدر میرا یرابی عناصرر

اقییمی ،تعمیم داده های نقطهای به پهنه ای و ترکیب نقشه ها ،زما ها و مکا های مساعد جهت حضور گردشگرا در امر ا خرامرا
رضوی طی دوره آماری  12ماله ( )2991-1122انجام شده امت.
يافته ها :با توجه به ن ایج به دمت آمده ،دوره آمای

اقییمی در ایس گاه های مخ یف ام ا در فاصیه بین ماه های مه ترا مرا امبر قررار

دارد .هم چنین ن ایج نشا داد بیش ر نقاط ام ا در فاصیه بین ماه های دمامبر ،ژانویه و فوریه در وضعیت مرد قرار دارند و برای گردش-
گری منامب نیس ند .ن ایج نقشه های پراکندگی شاخص میسنارد) (ETنشا می دهد که شاخص اقییم آمای

جهرت تومرعه توریسرم

ام ا  ،بیش ر در مرکز و شمال ام ا قرار می گیرد و دوره منامب در این قسمت ها از بقیه مناطق ام ا طوالنیتر امت.
نتيجه گيری :بر اما

ن ایج به دمت آمده از این تحقیق مشخص شد که ماه های ژانویه ،فوریه ،دمامبر و مار

(امفند) به دلیل مرما و

بارش در ام ا به طور کیی برای حضور گردشگر منامب نیست ،مخصوصا نواحی شمالی ام ا به عیت وجود پرر فشرار مریبری شررایط
نامنامب تری دارند .ماه های ما امبر(شهریور) ،اوت(مرداد) ،ژوئن(خرداد) و مه (اردیبهشت ) به ترتیب از نظر اقییمی به رین زما جهرت
گردشگری می باشد .هم چنین ن ایج این تحقیق نشا داد ایس گاه های نیشابور و تربت حیدریه دارای بیش رین زمرا مطیروب و مربزوار
دارای کم رین زما مطیوب برای گردشگری امت.
واژههای کليدی :آمای

اقییمی ،شاخص میسنارد ،توریسم ،خراما رضوی.
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Determining the tourism climatic comfort index for Khorasan
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Abstract
Background and Objective: This study aims to evaluate tourism development in Khorasan Razavi.
Nowadays, tourism is affected by the region’s climate characteristics. Weather has an important effect
on tourism and, in some areas, tourism industry can be turned into one of the most interesting
industries. Some climatic elements have an important role in health, comfort, recreation and attracting
tourists, while some others such as temperature, humidity, sunshine hours and wind are more
important.
Method: In this study, we determined suitable time for tourism in Khorasan Razavi for a period of 21
years (1999 – 2011) using Misnard climatic index by ArcGIS software to find distribution of Misnard
index in the study area. The required data was obtained from Neyshabur's weather station. 175.86 ha
of moderate greenness level vegetated lands to non-vegetated lands was noticed.
Conclusion: The results of this study showed that September, August, and June have the most suitable
conditions for tourism in this province, and January, February, December and March have the worst
conditions for tourism.
Keywords: Climatic Comfort, Misnard Index, Tourism, Khorasan Razavi Province.
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری به عنوا صنع ی پویا و فراگیرر همره

مخ ار واقع در جنوب شرق رومیه را با ام فاده از شاخصهرای

ارکا وجودی یک جامعه را در بر گرف ه امرت .تومرعه صرنعت

 EETو  RETمورد مطالعه قرار داده و محدودیت های زمرانی

گردشگری به عنوا بخشی از ابعاد تومعه اج ماعی و فرهنگی

منامب جهت ورزش های تابسر انی را در ایرن ایالرت مشرخص

هر کشور در کنار توجه به در آمد زایری و اشر غال زایری بسریار

نمودند .کالیسکا  5و همکارا ( )8در مال  1122نشرا دادنرد

حایز اهمیت امت( .)2توریسم بزرگ رین و بیش رین رشرد را در

پارام ر های اقییمی هم چو دمای هوا ،طول روز و مقدار تراب

بینری

بین بخ های مخ یف اق صادی دارا می باشد( .)1پری

شده امت تعداد گردشگرا بین المییی در مال  1111بره 2/6
میییارد نفر برمد و گردش مالی ناشی از آ بی

از  1تریییرو

خورشید ،تعداد روزهای بارانی و باد در جزیره برمای 6ترکیه برر
پدیده توریسم تاثیر دارد.
در ایرا نیز مطالعات چندی بر روی شاخص آمای

دالر در مرامر دنیا باشد (.)3

اقیریم بره

طور جدی انجام گرف ه امت .رمضانی( )9برا امر فاده از الگروی

یکی از اطیعات مورد نیاز گردشگرا برای مفر ،شرایط اقییمی

مایکروم ریک به روش اوانز آمای

مقصد می باشد .اکثر گردشگررا بررای ان خراب مقصرد مرفر،

در طول ماه های مال در محردوده تراالب کیرا لنگررود جهرت

میحظات اقییمی را مورد توجه قرار می دهند .اقیریم از دیردگاه

تومعه صنعت توریسم مشخص نمود .ذوالفقاری ( )21با ام فاده

برنامه ریزی گرردشگرری بسریار اهمیرت دارد و گرردشگررا

از شاخص دمرای معرادل فیزیولوژیرک ( )PETو م ومرط آرا

معموال در جس جوی اقییم مطیوب یا اقییم آمای
درآ  ،فرد هیچ گونه احسا

نارضای ی و عدم آمای

اقییمی نکند .بنابراین شرایط آمای

اقییمی نق

هسر ند کره
حرارتی و
مهمری را در

تصمیم گیری برای مقصد گردشگری ایفا می نماید(.)4
تاکنو تیش های زیادی در زمینه ارزیابی آمای

پی

اقییمی را برای شرب و روز

بینی شده ( )PMVزما منامب گردشگری را در شرهر

تبریز مشخص نمود و دوره آمای

را در این شهر حدود  45روز

از اوایل خرداد تا اوامط تیر ماه تعیین نمود .در تحقیقری دیگرر
نشررا داده شررد کرره در شررهر رودمررر ،مرراه هررای فررروردین،

اقییمی محل

مکونت انسا صورت گرف ه امرت کره از جمیره فعالیرت هرای

اردیبهشت ،خرداد ،شرهریور ،مهرر ،آبرا و آذر از نظرر شررایط
زیست اقییمی برای توریسم منامب می باشد (.)22

2

ابویسانی( )21در پایا نامه خود بره بررمری پ انسریل اقییمری

( )5اشاره کرد که با در نظر گرف ن  7پارام ر اقییمری ،شراخص

جهت تومعه توریسم در خراما شمالی با ام فاده از شراخص-

انجام شده در این زمینه می توا بره مطالعرات میوکوفسرکی

اقییم آمای

گردشگری را ارایره نمرود و بره ارزیرابی شررایط

هررای مخ یررف پرداخ رره امررت .گنرردمکار ( )23اقیرریم آمررای

اقییمی برای گرردشگررا پرداخرت ،در مطالعره دیگرر

گردشگری شهرمر ا نرایین اصرفها را برا امر فاده از GIS

پری )6( 1به بررمی وضعیت اقییم گردشگری در مناطق گرم و

مشخص نمود .ن ایج این پژوه

نشا داد که ماه هرای اک برر،

خشک و به ویژه مناطق مدی رانهای پرداخرت و بره ایرن ن یجره

آوریل و می در این شهرم ا به ررین شررایط را بررای حضرور

رمید که بدترین شرایط در این نواحی برای گردشگر زمانی رخ

گردشگرا دارد .از مطالعات دیگر در ارتباط برا اقیریم آمرای

می دهد که موج هوای گرم به این مناطق وزش کند و بایرد برا

گردشگری میتوا به تحقیقات انجرام شرده تومرط شرایا و

بینی وقرو چنرین وضرعی ی و اعریم هشردارهای الزم از

همکارا ( )24برای شهر کی  ،فرج زاده و همکارا ( )25برای

خطرات آ کامت ،گری گوری وا 3و فی سرو )7( 4ایراالت خرود

ام ا گیی  ،قنبری و همکارا ( )26بررای شرهر الر ،صرادقی

آمای

پی

روش ( )27برای شهر یزد ،هجرتی و همکارا ( )28برای ام ا
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علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

خراما رضوی و فرج زاده و احمد آبادی ( )29بررای ایررا برا
شاخصهای مخ یف اشاره نمود.
در این پژوه

فالح قالهری و همکاران

 217611کییوم ر مربع مساحت 7/7 ،درصد از مساحت کشرور
ایرا را شامل می شود و بین  34تا  38درجه عرر

معی بر آ امت تا با ام فاده از قابییتهای نرم

شرمالی و

 57تا  62درجه ی طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

افزار  ArcGISتوزیع زمانی و مکرانی شراخص اقیریم آمرای

ام ا خراما رضوی با کشور ترکمنس ا  532/6کییوم ر و برا

توریسررم در امرر ا خرامررا رضرروی طرری دوره آمرراری 12

کشور افغانس ا  311کییوم ر مرز مش رک دارد و از جنوب بره

ماله( )2991-1122با ام فاده از شاخص میسنارد مورد بررمی

خراما جنوبی ،از شمال غربی به خراما شمالی و از غرب بره

و تجزیه و تحییل قرار گیرد و زما ها و مکا های منامب حضور

ام ا های ممنا و یزد محدود میگردد .میانگین بارش ام ا

گردشگرا در این ام ا مشرخص شرود .ویژگری خران ایرن

 111مییی م ر امت کره بیشر ر آ در زمسر ا و اوایرل بهرار

ام فاده از دادههای پهنهای به جای دادههرای نقطرهای

صورت میگیرد .ارتفا م ومط ام ا حدود  2111م ر از مطح

پژوه

دریامت که حداکثر ارتفا آ به میزا  3111م ر از مطح دریا

امت.

مربوط به کوه های بینالود و حداقل ارتفرا آ بره میرزا 311

روش بررسی

م ر از مطح دریا مربوط به منطقه ی شمالی شهرم ا مرخس

منطقه مورد مطالعه

می باشد (شکل.)2

امر ا خرامررا رضرروی در شررمال شرررق ایرررا واقررع شررده و
چهرارمین امر ا ومریع کشرور امرت .ایرن امر ا برا حردود

شکل  -4موقعيت استان خراسان رضوی در ايران
Figure 1- Position of Khorasan Razavi province in Iran

شاخص ميسنارد
به منظرور بررآورد شراخص بیوکییمرایی میسرنارد ،از  1م غیرر
میانگین ماهانه دما و میانگین ماهانه رطوبت نسبی ام فاده می-
شود .برای محامبه این شاخص از رابطه ( )2ام فاده میشود:
()2
در رابطه فوق:

) ET  T  0 / 4(T  10)(1  RH / 100

 ETضریب آمرای

دمرای مروثر RH ،رطوبرت نسربی بره

درصد و  Tدما بر حسب درجه میسیو
آمای

اقییمی بر اما

میگیرد.

امت .تقسریم بنردی

این شاخص طبق جردول ( )2صرورت
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جدول  -4شرايط آسايش اقليمی بر اساس شاخص ميسنارد
Table 1- Climatic comfort conditions based on Misnard index

مقدار

(-)-28

-48/8

-40/1

-41/0

-41/0

-22/2

- 21/8

-08

بيش از

شاخص

()-48

()-48

48/8

40/1

22/2
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28/0
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خییی مرد

مرد

خییی

خنک با

خنک

آمای

خییی گرم

شرجی

میزا
آمای

گرم با

آمای

آمای

فوق العاده
گرم

يافته ها
شکل ( )1ن ایج حاصل از محامبات انجام شده را در مراه هرای

خییری خنرک را نشرا مریدهرد (شرکل  3ت) .در طرول مراه

مخ یف مال در ایس گاه های هواشنامی مرورد مطالعره در ایرن

می(اردیبهشت) ایس گاههای مشهد ،تربت حیدریره ،گیمکرا و

تحقیق نشا میدهرد .برا توجره بره ایرن شرکل ،دوره آمرای

نیشابور وضعیت خنک با آمرای

اقییمی در ایس گاه های مخ یف ام ا در فاصیه بین مراه هرای

خییی خنک را نشا میدهرد و در بقیره ایسر گاه هرا وضرعیت

می تا ما امبر قرار دارد .الب ه الزم به ذکر امت ایس گاه مبزوار

برقرررار مرریباشد(شررکل  3ث) .در مرراه ژوئن(خرررداد)

در ماه اک بر نیز در وضعیت آمای

آمررای

و ایسر گاه قوچرا وضرعیت

اقییمی قرار دارد .هما طور

ایس گاه مشهد ،مبزوار و مرخس دارای وضعیت فیزیولروژیکی

که در این شکل مشاهده میشود ،بیش ر نقاط ام ا در فاصریه

گرم با آمای

حراکم مری

بین ماه های دمامبر ،ژانویه و فوریه در وضعیت مرد قرار دارد و

باشد(شکل  3ج) .در ماه ژوئیه(تیر) و اوت( مرداد) ایس گاه های

برای گردشگری منامب نیست .ن رایج نقشره هرای پراکنردگی

مشهد ،مبزوار ،کاشمر ،مرخس و گناباد وضعیت گرم با آمای

شاخص میسرنارد ) (ETنشرا مری دهرد کره شراخص اقیریم
آمای

و در بقیه ایس گاهها وضعیت آمای

را نشا می دهند و در بقیه ایس گاه ها وضعیت آمرای

حکرم

جهت تومعه توریسم امر ا بیشر ر در مرکرز و شرمال

فرمررا مرری باشد(شررکل  3چ و  3ح) .در طررول مرراه مررا امبر(

ام ا قرار می گیرد و دوره منامب در این قسرمت هرا از بقیره

را

مناطق ام ا طوالنی تر امت .بر اما

شهریور) به جز ایس گاه گیمکا که وضعیت خنک با آمرای

ن ایج بره دمرت آمرده

نشا می دهد ،بقیه ایسر گاه هرا دارای وضرعیت فیزیولروژیکی

ایس گاه های نیشابور و تربت حیدریره دارای بیشر رین زمرا و

می باشند(شرکل  3خ) .در مراه اک بر(مهرر) در تمرامی

مبزوار دارای کم رین زما آمای
ر) .بر اما

می باشد (شکل  3الف تا 3

ن ایج به دمت آمده ،در طرول شربانه روز ،در مراه

آمای

ایس گاه ها به جز مبزوار (آمای ) و گیمکا و قوچا (خییری
خنک) ،شرایط خنک با آمای

حاکم امت(شرکل 3د) .در مراه

های ژانویه(دی) و فوریه (بهمن) در تمامی ایس گاه ها وضرعیت

نوامبر( آبا ) به جز کاشمر که وضعیت خنک با آمای

فیزیولوژیکی مرد حاکم امت (شرکل  3الرف و  3ب) .در طرول

می دهد ،بقیه ایس گاه ها دارای وضعیت خنک هس ند(شرکل 3

ماه مار (امفند) به جرز ایسر گاه تربرت حیدریره ،گیمکرا و

ذ) .در ماه دمرامبر(آذر ) در ایسر گاه هرای مربزوار ،مررخس،

قوچا که وضعیت مرد بر آ ها حاکم امت ،بر بقیه ایس گاههرا

کاشمر و گناباد شررایط خییری خنرک حراکم امرت و در بقیره

وضعیت خییی خنرک حراکم مریباشرد (شرکل  3پ) .در مراه

ایس گاه ها شرایط مرد وجود دارد (شکل  3ر).

آوریل(فرودین) در طول شبانه روز کییره ایسر گاه هرا وضرعیت
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شکل  -2ضريب آسايش اقليمی ايستگاه های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص ميسنارد در ماه های مختلف
Figure 2- Climatic comfort factor of Khorasan Razavi province stations based on Misnard index in
different months

شکل  -0پهنه بندی شاخص ميسنارد در استان خراسان رضوی در ماه های مختلف
Figure 3- Zoning Misnard index in Khorasan Razavi province in different months

تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگری استان خراسان رضوی....

01

بحث و نتيجه گيری
گردشگری یکی از اشکال اوقات فراغت امت که تابع دو م غیرر
زما و مکا امت و با توجه به این دو م غیر شیوه های م فاوت
و م نوعی از گذرا اوقات فراغت و گردشگری به وجود میآید.
از بعد زما می توا آ را به کوتاه مردت ،میرا مردت و بینرد
مدت تقسیم نمود .از این نظرر فعرال نمرود هریرک از اشرکال
مس یزم برنامه ریزی می باشد( .)11بر امرا

ن رایج بره دمرت

آمده از این تحقیق مشخص شد کره مراه هرای ژانویره ،فوریره،
دمامبر و مار

(امفند) به دلیل مررما و برارش در امر ا بره

طور کیی برای حضور گردشگر منامب نیست مخصوصا نرواحی
شمالی ام ا به عیت وجود پر فشار میبری شررایط نامنامرب-
تری دارند.
ماه های ما امبر(شهریور) ،آگومت(مرداد) ،ژوئن(خرداد) و می
(اردیبهشت ) به ترتیب اولویت ،از نظرر اقییمری به ررین زمرا
جهت گردشگری میباشد .همچنین ن ایج ایرن تحقیرق نشرا
داد ایس گاههای نیشابور و تربت حیدریه دارای بیشر رین زمرا
مطیوب و مبزاور دارای کم رین زما مطیوب برای گردشگری
امت.
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