
 

 
 

به منظور تهیه تقویم  مقایسه عملکرد شاخص های مدل ریمن با شاخص اوانز

  در شهرستان خرم آباد اکوتوریسم

 زند لشنی مهران

 لرستان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز پژوهشی استادیار

  زینب حاجری

  آب و هواشناسی ارشد کارشناس

 چکیده

آب و هوا به عنوان یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده گردشگری می باشد، که توجه بسیاری از گردشگران را به منظور  

 زمانن می کند. در این پژوهش برای تعیی استفاده از آب و هوای گرم تر و یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت ترغیب 

  RayMan در مدل رفته کار به زیست اقلیمی های شاخص از شهرستان خرم آبادتقویم اکوتوریسم )طبیعت گردی(  مناسب

-3156در بازه زمانی ) باد و فشار بخار آسمان، سرعت ابرناکی میزان نسبی، رطوبت هوا، دمای اقلیمی پارامتر های و هم چنین

با در نظر گرفتن میانگین دراز مدت داده  است. شده استفاده و شاخص اوانز مُراز فعالیت فراغتی پیک نیک در روش  ،(3114

)شاخص  SET)شاخص پیش بینی وات( و PMV)شاخص دمای فیزیولوژیک بدن(،  PETهای فوق مقادیر شاخص های 

ه در قالب تقویم مناسب بررسی هایی ک شدند. مقایسه و محاسبه  RayManافزار نرم از استفاده دمای موثر استاندارد( با

بهترین بازه  SETو  PMVدر مقیاس روزانه انجام شده است، نشان می دهدکه دو شاخص  RayManاکوتوریسم در مدل 

شهریور( می باشد، در حالی که در شاخص اوانز از  31تا  31تیر( و ) 1فروردین تا  44از ) زمانی برای حضور اکوتوریست

بهترین زمان حضور  Raymanس ماهانه در مدل مهر( می باشد و در مقیا 44شهریور تا  11خرداد( و ) 4اردیبهشت تا  35)

 اکوتوریست اردیبهشت و خرداد ماه ولی در شاخص اوانز خرداد و مهرماه می باشند. 

 Raymanکلمات کلیدی: شاخص، تقویم اکوتوریسم، اوانز، خرم آباد، 



 

 
 

 مقدمه

اقلیم به عنوان عامل جاذبه در صنعت گردشگری می تواند دارای نقش غالب در انتخاب مکان های گردشگری ایفا 

یک مکان،  "زیست"نماید. یکی از عواملی که می تواند به امر برنامه ریزی اکوتوریسمی کمک کند شناخت شرایط 

در واقع آب و هوای هر ناحیه مرکب از کلیه عوامل و عناصر آب و هوایی آن ناحیه است و ایالت و یا کشور می باشد. 

آب و هوا یکی از مهم ترین وموثرترین این پدیده  هنگام تقسیم بندی باید همه آن عوامل و عناصر در نظر گرفته شود.

 گونه به دارند، یکدیگر به زیادی وابستگی گردشگری و اقلیم (.6، ص3111، دیگرانهای زندگی انسان است)سلیقه و 

 اغلب و شود می محسوب گردشگری برای بالقوه توان های و مزیت ها جزء اقلیمی شرایط مطلوب بودن دارا که ای

مطالعه . (3113کنند ) پروانه و مهدی نسب،  می توجه هوایی و آب شرایط به سفر زمان و مکان انتخاب مسافران در

بر زندگی، سالمت و آسایش انسان و توسعه گردشگری در قالب یکی از شاخه های علمی تاثیر شرایط اقلیمی وجوی 

تحت عنوان زیست اقلیم شناسی انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد. مناطق مختلف گردشگری تحت تاثیر فصول 

است مناسب و مطلوب مشخص می شود و آب و هوا یکی از عوامل عمده گزینش مکان مناسب گردشگری طبیعی 

 با اهمیت ارتباط در را گرمایی استرس مقدار (، 3111و مایر ) ماتزاراکیس .(6، ص3111)کریمی و محبوب فر، 

مورد بررسی  3111-3111یونان طی سال های  ایستگاه هواشناسی 34در  PMVشاخص  از استفاده بیومتورولوژیک با

در هر ایستگاه را به یک نقشه اقلیم شناسی با دقت باال  PMVقرار دادند و سپس به کمک یک مدل آماری مقدار 

 مدیترانه ای نواحی ویژه به خشک و گرم مناطق گردشگری در اقلیم وضعیت پژوهشی (، در4113تبدیل کردند. پری )

 هوا، دمای روزانه ی و داده های اقلیمی CLO3شاخص آسایش از استفاده با (، 4116یان ) داد. یی قرار مطالعه را مورد

بررسی کرد  3151 -3111چین طی سال های  مختلف ی ها  قسمت در را انسان میزان آسایش ابرناکی، و باد سرعت

 ایتالیا یپریجیا دانشگاه درس کالس در حرارتی آسایش تحلیل و تجزیه یا مطالعه در(، 4111)بوراتیتی و ریکسیاردی 

 راه پایانه در حرارتی آسایش (، بررسی4131پرداخته. دب و رامانچاندراهه ) PETو  PPDهای  اساس شاخص بر

4 بیولوژیک عامل چهار بررسی (، با4131همکاران ) و پانتاوا دادند. انجام هند کشور در PETشاخص اساس بر آهن

ASV حساسیت واقعی(،  )وضعیتTS 1  ،)شاخص حساسیت گینوی(DI4 و )شاخص ناراحتی(HI6  شاخص(

(، تقویم مناسب 3115ذوالفقاری ) پرداختند. آتن شهر در 4111در تابستان  میر و مرگ بررسی حساسیت گرمایی( به

 تعیین نمود. Raymanو با استفاده از مدل   PMVو  PETبرای گردشگری در تبریز را با استفاده از شاخص های 

                                                           
1 Clothing required to maintain comfort  

2 Actual Sensation Vote  

3Sensation-Ginovi method Thermal    

4Discomfort Index   

5 Heat Load Index  



 

 
 

 PMVو  PETرس و دریای عمان را با استفاده از شاخص (، یازده ایستگاه سینوپتیک سواحل خلیج فا3111) حیدری

 اقلیم پتانسیل های به مطالعه بررسی PET(، با به کار گیری شاخص 3111بررسی نمود. عطایی و هاشمی نسب )

(، با 3111فیزیولوژی پرداخته اند. بریمانی و اسمعیل نژاد ) معادل شاخص دمای از استفاده با سمنان استان توریستی

استفاده از روش های سنتی )ترجونگ و اولگی( و روش های نوین )شاخص تعادل گرمایی، گرما و رطوبت، درجه 

شرجی، درجه خستگی انسان، درجه سختی و معدل تعادل دمایی( به مطالعه بررسی شاخص های زیست اقلیمی موثر 

 مطلوبیت (، به مطالعه تعیین3111گران )امیدوار و دی بر تعیین فصل گردشگری در مرز نواحی جنوبی پرداخته اند.

همکاران  و صراف ساری .نداقلیمی)اوانز( پرداخته ا – زیست شاخص های اساس یزد بر شهر مدارس آسایش شرایط

معادل فیزیولوژیک  دمای های شاخص قالب در Ray Man مدل ترین مناسب تعیین (، به مطالعه بررسی3111)

(PET)شده بینی پیش نظرسنجی میانگین ، آسایشی (PMV) موثر دمای و (SET) استان شمال در آسایش اقلیم 

مطالعه  و ترجونگ و اوانز به TCI(، با استفاده از شاخص های 3113پرداخته اند. فتوحی و دیگران ) غربی آذربایجان

(، 3114مهدی نسب و ناصرزاده ) .هامون پرداخته اند تاالب اقلیمی زیست آسایش اکوتوریستی های پتانسیل شناخت

پرداخته اند. طاووسی وسبزی  MEMIمدل  اساس بر گهر دریاچه در گردشگری زمانی تقویم به مطالعه تعیین

اوانز پرداخته اند.  شاخص از استفاده با ایالم استان اقلیمی زیست آسایش منطقه گستره تعیینبه مطالعه (، 3114)

 مناسب تقویم تعیین در ریمن مدل پارامترهای عملکرد مقایسه ی و العه بررسی(، به مط3111باعقیده و دیگران )

شناسایی شاخص های اقلیمی به منظور تهیه (، به  مطالعه 3116حاجری )گردشگری شهر استان اصفهان پرداخته اند. 

هدف از انجام این پژوهش انجام فعالیت اکوتوریستی پرداخته است.  تقویم اکوتوریسم استان لرستان در فصل تابستان

 پیک نیک در طول سال در شهرستان خرم آباد می باشد. 

 مواد و روش

با  در محدوده میانی کوه های زاگرسدر مرکز استان لرستان، در غرب کشور و  واقع پژوهش در مطالعه مورد محدوده

    5411  این منطقه مساحتی معادل.  قرار گرفته است متر ارتفاع از سطح دریا 3341و  11° 45′ طول شرقی، °41 ′31

 را دارا می باشد. کیلومتر مربع 

 

 

 

 



 

 
 

 شهرستان خرم آباد. موقعیت جغرافیایی 3شکل

 روش های تحقیق 



 

 
 

شاخص  آوردن دست به برای مبنایی عنوان به که است فیزیولوژیک - ترمو حرارتی موازنه مدل های جزء  Raymanمدل

، PET3های  شاخص تعیین برای مدل دراین نیاز مورد های پیراسنج گردد. می محسوب SET و  PMVو  PETهای 

pmv4 وSET 1  هندسی ارتفاع و جغرافیایی عرض طول، شامل موقعیتی؛ یها . پارامترهای3.:شوند می تقسیم دسته چهار به 

 رطوبت پاسکال، هکتو فشاربخار به گراد، سانتی درجه حسب بر خشک یهوا یدما :شامل هواشناسی. پارامترهای 4 حلم

 شامل پارامترها از سوم دسته. 1 ااکت حسب آسمان بر ابرناکی میزان و برثانیه متر برحسب باد سرعت درصد، به نسبی

 های ویژگی بایست می رابطه این در گردند.  می لحاظ مدل موثر در فیزیوژیک های یژگی و عنوان به که فردی متغیرهای

 فعالیت نوع و پوشش فیزیولوژیک، های داده اینکه به توجه با شود. مدل وارد و جنسیت سن وزن، قد، مثل فردی

 نظر در استاندارد یا حالت میانگین صورت به را مواردی توان می مدل، توصیه طبق بنابراین هستند، متغییر و بسیارمتفاوت

 حسب بر فعالیت و 4حسب کلو بر فرد باشند. پوشش می فعالیت و پوشش نوع شامل: چهارم دسته های پیراسنج. 4گرفت. 

 (.11، ص 3111پ، وشود. )ه می مشخص وات

  M+ W+ R+ C+ ED+ ERE+ ESW+ S=0                                         (                              3)معادله شماره

 حرارت جریان Cبدن،  خالص تابش Rخروجی کار فیزیکی،  Wبدن،  ساز و سوخت درصد یا میزان M :معادله این در

 تبخیرو و گرمایش در مؤثر حرارتی های مجموع جریان EREپوست،  از آب بخار تبخیری نهان حرارت جریان EDهمرفتی،

 و باشد می وات حسب بر هاعبارت  همه واحد معادله این در بدن. تعرق و تبخیر در موثر هوای جریان  ESWبدن،  تعرق

 منفی  است. Wو  ED  ،ESW مثبت و Mمعموالً 

                                                                                     M ± R ± C− E=± S            (  4معادله شماره )

S  ذخیره انرژی در بدن می باشد. زمانی که(+S)  باشد، بدن انرژی به دست می آورد، زمانی که(-S)  باشد، بدن انژی از

 باشد انرژی کسب حال در انسان بدن اگر خنثی باشد بدن کمترین استرس را دارد یعنی تعادل. Sدست می دهد و زمانی که 

 به وسیله مذکور بود.معادله خواهد منفی معادله عبارت های باشد یانرژ دادن دست از حال در اگر و مثبت تماماً معادله

 PETحرارتی  شاخص محاسبه که برای است ذکر به الزم (.11، ص3111پ، وشود )ه می کنترل هواشناسی و آب متغیرهای

 آوردن دست به و محاسبه ولی است پذیر امکان سادگی به سرعت باد و هوا رطوبت و دما مثل هواشناسی های داده تهیه

مزبور  فراسنج که آنجا از و باشد نمی پذیر امکان سادگی (به𝑇𝑚𝑟𝑡) 6"محیط تابشی متوسط دمای "مثل  ها فراسنج برخی

 ضریب وTi-(i=1:n) سطح هم دما  nبه  انسان بدن محیط، کل محاسبه برای دارد. فوق شاخص محاسبه در را تاثیر بیشترین

                                                           
1

PET: Physiologic Equivalent Temperature   

2PMV: Predicted Mean Vote    

3 SET: Standard Effective Temperature   

 .در متر مربع است گراد سانتی درجه بر /. وات366معادل  کلو یک گرمایی مقاومت :گویند می کلو را لباس نارسانایی واحد 4

 

5
  Mean Radiant Tempe  



 

 
 

 می استفاده وزنی فاکتور عنوان به (F1)ای(،  زاویه )فاکتورهایجسم  زاویه نسبت هر برای که گردد می تقسیم 𝜀𝑖))انتشار

×Ti4) (Ei-𝜀iبلند  موج تابش .شود 𝜎 شود )اسماعیلی  می ساطع سطح nاز ازهر یک (Di)پراکنده  کوتاه موج تابش و ×

 (.6، ص3111، دیگرانو 

𝑇                                                                     (            1معادله شماره) 
𝒎𝒓𝒕=[∑  ={

𝟏

𝝈
 𝑵

𝒊=𝟏 (𝑬𝒊+
𝑫𝒊 

𝒂𝒌𝝐𝒑
)𝒇𝒊 }𝟎.𝟐𝟓]

 

k4 w   با برابر بولتزمن استفان ضریب 𝜎بلند،  موج طول تابش Eiدر این معادله؛  
m2 ⁄ 5/67× 10−8    ،𝜀𝑝 ضریب 

انعکاس و  جهانی تابش و شده پخش تابش خورشیدی مجموع Diاست(، /. 11با  برابر استاندارد )مقدار انسان بدن انتشار

𝑎𝑘 است(.1با  برابر استاندارد انسان )مقدار بدن سطح به شده کوتاه تابیده امواج جذب ضریب ./ 

Tmrt={ 𝐓𝟒                                                              (                    4معادله شماره )
𝐦𝐫𝐭 + 

𝐟𝐩+𝐚𝐤𝐈

𝛆𝛒𝛅
}𝟎/𝟐𝟓       

 وضع و  دریافتی تابش ازجهت تابعی 𝑓𝑝دریافتی،  تابش جهت بر عمود سطح در خورشیدی تابش شدتI  در معادله فوق:

کند )اسماعیلی و  می تغییر خورشیدی درجه، ارتفاع 11برای زاویه  114/1برای زاویه صفر تا  𝑓𝑝1 111/1انسان، دامنه  بدن

 به ترتیب به که شده بینی پیش سنجی نظر فیزیولوژیک و متوسط معادل دمای هایی شاخص(. 5، ص3111همکاران، 

  شوند. شاخص می محسوب دما – فیزیولوژی های شاخص ترین مهم هستند. از معروف  PMV و PETهای  شاخص
PMV ( قابل محاسبه است 6از طریق معادله شماره ) ،(.313، ص3115)ذوالفقاری 

 

 (6معادله شماره )

PMV= (0/303 - e 0/036M + 0/028)[(M-W) -H - 𝐸c- Crec -Erec] 

E=3/05×10−3
 (256 tsk -3373 -Pa ) + ESW 

C =3/05×10−3
 [5733 – 6/99 × (M-W) - Pa] + 0/42 (M-W -58/15) 

Crec = 0/0014 M (34-Ta) 

Erec = 1/72 × 10−3
M (5867 - Pa) 

H ًاست محاسبه قابل  (5شماره ) معادله طریق از و بوده گیری اندازه قابل مستقیما: 

                                     H=Kcl = tsk - tcl / Icl                                                           (                                   5معادله شماره )

تعرق بر حسب  تبخیری حرارت تبادل  E𝑟𝑒𝑐،  (W/M2) تعرق بر حسب  همرفتی حرارت تبدیل :فوق معادالت در

(W/M2)  ،Esw تعرق  تبخیری حرارت تلفات (W/M2) ، Ec حالت در که موقعی پوست سطح در تبخیری حرارت تبادل 

 بدن  و سوخت ساز نرخ  M، (W/M2)بدن  تمام برای متوسط طور به لباس تابش Icl ، (W/M2)قرار دارد  خنثی حرارتی

(W/M2) ،Tclگراد سانتی درجه(لباس سطح دمای(  ،tsk گراد سانتی پوست)درجه متوسط دمای(  ،W مکانیکی نیروی 

 و همرف، هدایت بصورت خشک حرارت تلفات H ،(W/M2) پوست سطح از تبخیری حرارت تبادل E، (W/M2) موثر



 

 
 

 نوعی PMVمقیاس  گراد(. سانتی هوا )درجه دمای Ta و هوا )پاسکال( جزئی بخار رطوبت،فشار Pa ، (W/M2)تابش 

 این در کند. صفر می + )گرم( تغییر6/1)سرد( تا  -6/1 از آن دامنه که است ای درجه 1 حرارتی احساس بندی تقسیم

 خنثی است.  حرارتی احساس نشانگر مقیاس

            3 جدول

:  مقادیر

 آستانه

 شاخص

های 

PET و 
PMV  

 در

 درجات

 مختلف

 انسان حساسیت

 

 

 

 

 

 

 (3111، دیگران و منبع:)ماتزاراکیس

 بیالن معادله از که فیزیولوژیک، -دما  معروف های شاخص از دیگر یکی نیز PETیا  فیزیولوژیک معادل دمای شاخص

 برای را حاصل نتایج که است سلسیوس واحد حسب بر شاخص، ارائه این اصلی است. مزیت شده مشتق انسان بدن انرژی

قابل  باشند، نداشته اقلیمی زیست اصطالحات با آشنایی است ممکن که مختلف های ریزان بخش برنامه و کنندگان استفاده

 گفت توان می منزل از بیرون موقعیت برای شاخص این تعریف در (.314ص، 3111، و دیگران کند )اسماعیلی می درك

 سوخت نرخ بر وات 11 سبک کار با ساز و انسان )نرخ سوخت بدن حرارتی بیالن نمونه اتاق یک در آن طی که است دمایی

حساسیت  درجه تنش فیزیولوژیک

 حرارتی

PET PMV 

 < -6/1 < 4 خیلی سرد تنش سرمای بسیار شدید

 -6/1 4 سرد تنش سرمای شدید

 -6/4 1 خنک تنش سرمای متوسط

 -6/3 31 کمی خنک تنش سرمای اندك

 -/.6 31 راحت بدون تنش سرما

 /.6 41 کمی گرم گرمای اندكتنش 

 6/3 41 گرم تنش گرمای متوسط

 6/4 16 خیلی گرم تنش گرمای شدید

 6/1 43 داغ تنش گرمای بسیار شدید



 

 
 

باشد )هوپ،  می تعادل در منزل، از بیرون شرایط در انسان بدن مرکزی پوست و دمای دمای با شودکه می اضافه پایه وساز

 است. شده ارائه مختلف های لباس نارسانایی : ارزش4شماره  جدول در  (.14، ص3111

 : ارزش نارسایی پوشاك 4جدول 

 ارزش نارسایی به کلو مجموعه پوشاك ردیف
 1 برهنه 3

 3/1 شلوار کوتاه 4

لباس زیر نازك پنبه ایی و آستین کوتاه، شلوار بلند  1

 پنبه ایینازك و جوراب 

16/1 

 6/1 مثل باال + پیراهن آستین کوتاه یقه باز 4

 3 شلوار سبک، جلیقه، پیراهن آستین بلند و کت 6

 6/3 مثل باال + پالتوی پنبه ایی 5

 6/1 لباس مخصوص مناطق قطبی 1
 (3151منبع:  )رازجویان، 

 یا افراد برای انرژی بیالن مدل از شده بینی پیش سنجی متوسط نظر و (فیزیولوژیک معادل دمای) PET  ی محاسبه برای

MEMI گردد. می محاسبه (1در معادله شماره ) روابط ریاضی طریق از که شود می استفاده 

 (1معادله )

 H+C+R+Ep+Esr+Elr+Esw+Ef=S                                                                             نرخ جریان خون

-Qb = (6/3+75 (tc-36/6))/(1+0/5 (34                                                                               تعرق نرخ

tsk)) 

 /Sw= 8/4710 -5 ((1tsk+0/9tc)-35/6)kg                                                                       حرارت تولید

s𝑚2 

 H= M (1-η)                                همرفتی                                                                         حرارت شار

 C= Ask fcl (Ta-Tsk)تابشی                                                                                              حرارتی شار

 R=Ask fcl fcffεδ (tr4-Tsk4)            آب                                                                           بخار انتشار

  ED= m r (Pa-Pvsk)                             تعرق                                                    وسیله ی به حرارت اتالف

  [Esr=rtmCp(Ta-Tr)                 تعرق                                                          وسیله به پنهانی حرارت اتالف

 Elr= rtm r (Pa-Pvr)/Pa              تبخیر                                                              ی وسیله به حرارت اتالف

 Esr= Sw r                                                                                                      زن برای

 Esw = Ask r hc 0/622/Pa(Pa-Pvsk)                         آشامیدنی ها   یا غذا طریق از شده تلف یا افزوده حرارت



 

 
 

 Ef = mf cf (Tf-Tc)                                                        پوست                به مرکز از شده منتقل حرارت

 (Qb = ρb Cb (Tsk-Tc) = (Tsk-Tcl)/Icl 22                        محیط               به پوست از شده وارد حرارت

مکانیکی،  کارایی ηهسته،  در شده ذخیره خالص حرارت Sمربع(،  متر بر ساز)وات و سوخت نرخ M در معادالت فوق،

ASK مربع،  متر برحسب پوست سطح𝑓𝑐𝑓𝑓fc1 مساحت بدون پوست،  به پوشیده شخص مساحت نسبت 𝑇𝑎 به هوا دمای 

 فشار   𝑃𝑎سانتی گراد،  درجه به لباس سطح دمای 𝑇𝑐1سانتی گراد،  درجه به متوسط تابش دمای 𝑇𝑟سانتی گراد،  درجه

 𝐶𝑝 و w/k ،𝐶𝑏  ،𝐶𝑓همرفتی  حرارت انتقال ضریب hcپوست،  دمای در اشباع بخار فشار Pvrپاسکال،   به جزئی بخار

 ثابت ضریب δوات،  واحد در غذا معادل 𝑚𝑓 ثانیه، هر در تعریقی هوای جرم 𝑟𝑡𝑚، ترتیب به خون غذا، هوا، ویژه گرمای

 مقاومت 𝐼𝑐1خون،  ویژه حرارت 𝐶𝑏خون،  چگالی 𝑃𝑏تبخیر،  نهانی حرارت rپوست،  انتشار قابلیت εبولتزمن،  استفان

 شاخص این (SET)استاندارد  موثر دمای (.3111پوست )با عقیده و دیگران،  دمای 𝑇𝑆𝐾حرارت،  انتقال برابر در لباس

 مختلف، نواحی دمای از معیاری داشتن دست در منظور به توسعه های ریزی برنامه در جمله از دارد، فراوانی کاربردهای

 قرار مورد استفاده گردشگری تفریحی و ورزشی، صنعتی، اداری، مسکونی، تاسیسات ساختن در مطالعات دمایی انجام برای

 (.15، ص3116گیرد )پاینده و زکی،  می

 -SET= T- 0/6 (T – 10)(1                                                                        (              1معادله شماره )

RH

100
) 

 آستانه مقادیر:  1جدول در SETهای  شاخص

 حساسیت مختلف درجات  انسان

 

 (3116منبع: )پاینده و زکی،                                                    

 

 

 رمُروش 

ضریب      ضریب آسایش     

11بیشتر از  فوق العاده گرم  

11 – 6/41 شرجی  

6/41 – 5/46 خیلی گرم  

5/46 – 4/44 گرم  

 4/44 – 1/31 آسایش

 1/31 – 6/36 خنک

 6/36 – 51/3 خیلی خنک

 51/3 –( -31) سرد

 (-31) –( -41) خیلی سرد

فوق العاده  سرد     (-41کمتر از ) 



 

 
 

شرایط و پارامترهای اقلیمی متفاوت به کار رفته  مختلف سالدر فصول در این روش برای فعالیت های مختلف توریستی 

 (11-11، ص3111آمده است )رشنویی،  (4ول )است. این شرایط در جد

)فعالیت خشکی( بر اساس در فصول مختلف سال : نیازمند های آب و هوایی برای فعالیت های اوقات فراغت  4جدول 

 (3111ر)روش مُ

 بازی گلف پیک نیک اردو زدن پارامتر

> 31 (c)درجه حرارت هوا  11تا  31 46تا  31 

< 31 (km/h)باد   41 > 41 > 

(mm) بارش   صفر صفر صفر تا سبک 
 (11-11، ص3111رشنویی،)منبع: 

 روش اوانز

فعالیت و پوشاك  ی دمای خشک هوا را با چهار فراسنج رطوبت نسبی، جریان هوا،ی آسایش، رابطهاوانز برای تعیین منطقه

های مذکور در ( دمای مطلوب روز و شب با توجه به فراسنج5-4کند. با استفاده از جدول اوانز جدول شماره )مشخص می

گردد. سه مقیاس الف، ب و ج و به تفکیک روز و شب مشخص شده و به سه وضعیت گرم، سرد و راحت تقسیم می

میانگین رطوبت نسبی  به ازای -3 شود:ق شرح ذیل عمل می(. برای ارزیابی یک مکان به روش اوانز مطاب3151)رازجویان، 

میانگین رطوبت نسبی  به ازای-4 .استخراج شود ی منطقه آسایش روزهای آن ماه از روی جدولی هر ماه، محدودهکمینه

ی هر ماه با دمای بیشینه میانگین -1 .تعیین شود های آن ماه از همان جدولی منطقه آسایش شبی هر ماه، محدودهبیشینه

در این صورت،  .ی هر ماه با منطقه آسایش شب مقایسه شوددمای کمینه میانگین-4 .منطقه آسایش روز سنجیده شود

قابل ذکر  آید.بیش از روش ماهانی در سه مقیاس مختلف به دست می های آن ماه با دقتیوضعیت گرمایی روزها و شب

 (.3111)رازجویان،  ، بدون هیچ اشکال مهمّی قابلیت استفاده داردریاارتفاع هزار متر از سطح داست این شاخص تا 

 : دامنه دمای آسایش روزانه و شبانه با شاخص اوانز در چهار گروه رطوبت نسبی هوا 6جدول 

 دمای شبانه دمای روزانه رطوبت نسبی شرایط گرمایی مقیاس
 

 الف

 با جریان دمایی آسایش منطقه محدوده

 ثانیه در متر1 هوای

11 -1 6/14 – 6/41 6/41 – 6/41 
61 – 11 6/11 – 6/41 41 – 6/45 
11 – 61 6/41 – 6/41 6/41 - 45 
311 - 11 41- 45 41 – 6/46 

 

 ب

 سبک لباس دمایی با آسایش منطقه محدوده

 باجریان شب در روانداز سبک و تابستانی

 متر در ثانیه( 3/1نامحسوس هوا )

11 -1 11 – 6/44 6/41 – 41 
61 – 11 41 – 6/44 6/45 - 41 
11 – 61 6/41 – 6/44 45 – 41 
311 - 11 41 – 6/44 6/41 - 41 

 35 - 41 31 - 6/44 1- 11 لباس دمایی با آسایش منطقه محدوده 
61 – 11 6/44  - 31 41 - 35 



 

 
 

(311: 3111،  و عبدالهیطاوسی منبع : )  

 یافته های تحقیق

( 5برای به دست آوردن یافته های تحقیق بایستی به جداول حساسیت حرارتی شاخص ها توجه نمود. جدول شماره )

 ( نتایج حاصل از این شاخص را نشان می دهند.1و جدول شماره ) PETحساسیت حرارتی شاخص 

 PET: شاخص  5جدول 

 (3116منبع : )نویسندگان،  

 PET: شاخص روزانه  1جدول 

 (3116منبع : )نویسندگان، 

 44خرداد( و ) 41اردیبهشت تا  31، از )( ایستگاه خرم آباد در مقیاس روزانهPETبراساس شاخص دمای فیزیولوژیک )

 41تا  6مهر( حساسیت حرارتی کمی خنک، ) 31تا  1اردیبهشت( و ) 1فروردین تا  44مهر( آسایش اقلیمی، ) 1شهریور تا 

فروردین( حساسیت حرارتی سرد،  4اسفند تا  1آذر( و ) 11تا  1آذر( حساسیت حرارتی خنک، ) 4مهر تا  31فروردین( و )

شهریور( حساسیت حرارتی  43مرداد تا  45تیر(  و ) 44خرداد تا  44اسفند( حساسیت حرارتی خیلی سرد، ) 43ا دی ت 3)

آسایش اقلیمی،  (خرداد ماه)مرداد( حساسیت حرارتی گرم حاکم است. از نظر مقیاس ماهانه، در  46تیر تا  46کمی گرم و )

آذر، دی، بهمن و اسفند )حساسیت حرارتی خنک،  (و آبانفروردین )حساسیت حرارتی کمی خنک،  (اردیبهشت و مهر)

448131823293541 >مقدار

داغخیلی گرمگرمکمی گرمراحتکمی خنکخنکسردخیلی سردحساسیت حرارتی

رنگ

PET حساسیت حرارتی شاخص

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ماه / روز

فروردین

اردیبهشت 

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان 

آذر

دی

بهمن 

اسفند

جدول PET  روزانه خرم آباد 

 35 - 41 31 - 6/44 61 – 11 درشب ضخیم روانداز وگرم و معمولی ج
311 - 11 6/44  - 31 41 - 35 



 

 
 

حساسیت حرارتی گرم  (مرداد ماه)حساسیت حرارتی کمی گرم و در  (تیر و شهریور)حساسیت حرارتی خیلی سرد،  (ماه

 ( نتایج حاصل از این شاخص را نشان می دهند.1و جدول شماره ) PMV ( شاخص1جدول شماره ) وجود دارد.

 PMV : شاخص 1جدول 

 (3116منبع : )نویسندگان، 

 PMV: شاخص روزانه  1جدول 

 (3116منبع : )نویسندگان، 

 31تا  31تیر( و ) 1فروردین تا  44، از )( ایستگاه خرم آباد در مقیاس روزانهPMVبراساس شاخص دمای فیزیولوژیک )

 31شهریور تا  41شهریور( حساسیت حرارتی کمی خنک، ) 41تا  31فروردین( و ) 41تا  31شهریور( آسایش اقلیمی، )

اسفند( حساسیت حرارتی  44تا  34آذر( و ) 35آبان تا  34فروردین( حساسیت حرارتی خنک، ) 34اسفند تا  45آبان( و )

شهریور( حساسیت حرارتی  1مرداد تا  31تیر(  و ) 44تا  4اسفند( حساسیت حرارتی خیلی سرد، ) 31ر تا آذ 31سرد، )

 (ماهو خرداد  اردیبهشت )مرداد( حساسیت حرارتی گرم حاکم است. از نظر مقیاس ماهانه، در  31تیر تا  46کمی گرم و )

آذر، دی، بهمن )حساسیت حرارتی سرد، ( آبان ماه)خنک، حساسیت حرارتی  (شهریور و مهر ماه، فروردین)آسایش اقلیمی، 

حساسیت حرارتی گرم  (مرداد ماه)حساسیت حرارتی کمی گرم و در  (تیرماه)حساسیت حرارتی خیلی سرد،  (و اسفند ماه

 ( نتایج حاصل از این شاخص را نشان می دهند.33و جدول شماره ) SET ( شاخص31وجود دارد. جدول شماره )

 

 

0.50.51.52.53.5-1.5-2.5-3.5-3.5- >مقدار

داغخیلی گرمگرمکمی گرمراحتکمی خنکخنکسردخیلی سردحساسیت حرارتی

رنگ

PMV حساسیت حرارتی شاخص

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ماه / روز

فروردین

اردیبهشت 

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان 

آذر

دی

بهمن 

اسفند

جدول PMV  روزانه خرم آباد 



 

 
 

 

 SET: شاخص  31جدول 

 (3116منبع : )نویسندگان، 

 SET: شاخص روزانه  33جدول 

 (3116منبع : )نویسندگان، 

 31تا  31تیر( و ) 1فروردین تا  44، از )( ایستگاه خرم آباد در مقیاس روزانهSETبراساس شاخص دمای فیزیولوژیک )

 45آبان( و ) 31 مهر تا 3شهریور( حساسیت حرارتی خنک، ) 13تا  31فروردین( و ) 41تا  31شهریور( آسایش اقلیمی، )

اسفند( حساسیت حرارتی سرد،  46تا  31آذر( و ) 35آبان تا  41خنک، ) خیلی فروردین( حساسیت حرارتی 34اسفند تا 

رم و شهریور( حساسیت حرارتی گ 1مرداد تا  31تیر(  و ) 31تا  4اسفند( حساسیت حرارتی خیلی سرد، ) 35آذر تا  31)

 (ماهو خرداد  اردیبهشت )گرم حاکم است. از نظر مقیاس ماهانه، در  خیلی ( حساسیت حرارتیشهریور 31مرداد تا  31)

 (آبان ماه) ،خیلی خنکحساسیت حرارتی  (فروردین و مهر ماه)حساسیت حرارتی خنک،  (شهریور)آسایش اقلیمی، 

حساسیت حرارتی گرم و در  (تیرماه)حساسیت حرارتی خیلی سرد،  (آذر، دی، بهمن و اسفند ماه) حساسیت حرارتی سرد،

 می دهد..نشان را  ( روزانه شاخص اوانز34گرم وجود دارد. جدول شماره )خیلی حساسیت حرارتی  (مرداد ماه)

 

 

 

بیشتر از 27.530 - 25.630 - 22.227.5 - 17.825.6 - 15.522.2 - 1.6717.8 - 1.6715.5 - (10-)(10-) - (20-)کمتر از 20-مقدار

فوق العاده گرمشرجیخیلی گرم گرمراحت خنکخیلی خنکسردخیلی سردفوق العاده سردحساسیت حرارتی

رنگ

SET حساسیت حرارتی شاخص

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ماه / روز

فروردین

اردیبهشت 

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان 

آذر

دی

بهمن 

اسفند

جدول SET  روزانه خرم آباد 



 

 
 

 

 روزانه شاخص اوانز:  34جدول 

 (3116منبع : )نویسندگان، 

مهر(  44شهریور تا  11خرداد( و ) 4اردیبهشت تا  35، از )در مقیاس روزانهایستگاه خرم آباد  در براساس نتایج شاخص اوانز

فروردین(  5آبان تا  34آبان( حساسیت حرارتی سرد، ) 33مهر تا  46اردیبهشت( و ) 36فروردین تا  1آسایش اقلیمی، )

مرداد(  13تا  3) حساسیت حرارتی گرم و شهریور( 41تا  3تیر( و ) 13خرداد تا  6حساسیت حرارتی خیلی سرد، )

 حساسیت حرارتی خیلی گرم حاکم است. از نظر مقیاس ماهانه، در )خرداد و مهر( آسایش اقلیمی، )اردیبهشت ماه(

حساسیت حرارتی سرد، )فروردین، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند ماه( حساسیت حرارتی خیلی سرد، )تیر و شهریور(  

( روزهایی که دارای 31جدول شماره ) حرارتی خیلی گرم وجود دارد. حساسیت حرارتی گرم و )مرداد ماه( حساسیت

 آسایش اقلیمی و قابل تحمل هستند را نشان می دهد.

 خرم آباد در مقیاس روزانه ایستگاه Rayman  : نتایج حاصل از مدل 31جدول 

 PET PMV SET ایستگاه/ شاخص

 

 خرم آباد

روز کمی  41 روز آسایش، 54

روز  61 روز خنک و 54خنک، 

 کمی گرم 

روز کمی  43روز آسایش،  14

 44و  روز خنک 53، خنک

 روز  کمی گرم،

روز  44روز آسایش،  14

روز خیلی خنک و  56، خنک

  روز گرم 11

 (3116منبع : )نویسندگان، 

بهترین  نشان می دهند، در مقیاس روزانه SETو  PMVباال دو شاخص و با توجه به جدول  ( 33( و )1براساس جداول )

جدول  شهرستان خرم آباد می باشند.در  شهریور( 31تا  31تیر( و )  1فروردین تا  44) بازه زمانی برای حضور اکوتوریست

 ( ماه هایی که دارای آسایش اقلیمی و قابل تحمل هستند را نشان می دهد.34شماره )
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جدول روزانه شاخص اوانز در ایستگاه خرم آباد



 

 
 

 

 

 خرم آباد ایستگاه ماهانهدر مقیاس  Rayman  : نتایج حاصل از مدل 34جدول 

 PET PMV SET ایستگاه/ شاخص

فروردین،   -خرداد آسایش خرم آباد

اردیبهشت، تیر، شهریور، مهر 

 و  آبان قابل تحمل

 –اردیبهشت و خرداد آسایش 

فروردین، تیر، شهریور و مهر 

 قابل تحمل

 –آسایش  و خرداد اردیبهشت

تیر، شهریور و مهر  فروردین،

 قابل تحمل

 (3116)نویسندگان، منبع : 

در اردیبهشت ماه آسایش  د، در مقیاس ماهانهنجدول باال نشان می دهو  SET و PMVخروجی شاخص های براساس 

 SETو  PMV. در نتیجه شاخص های قابل تحمل هستند فروردین، خرداد، تیر، شهریور و مهر اقلیمی و در ماه های

( 36جدول شماره ) دهند. نشان می PET شناخت بهتری از زیست اقلیم در منطقه مورد مطالعه را نسبت به شاخص

 روزهایی که دارای آسایش اقلیمی، سرد و گرم شاخص اوانز را نشان می دهد.

 ( : نتایج حاصل از شاخص اوانز در مقیاس روزانه ایستگاه خرم آباد36جدول )

 ایستگاه/ شاخص

 

 اوانز

 
 روز گرم 11روز سرد،  61روز آسایش،  45 خرم آباد

 (3116منبع : )نویسندگان، 

از شاخص اوانز در مقیاس روزانه، اگر با فرض بر این که روزهای سرد و گرم را قابل  نتایج حاصل( و 34براساس جدول )

در ( مهر 44شهریور تا  11( و )خرداد 4اردیبهشت تا  35برای حضور اکوتوریست ) تحمل بدانیم، بهترین بازه زمانی

در خرداد و مهر  ، در مقیاس ماهانهدهدجدول باال نشان می اوانز و  خروجی شاخصبراساس  شهرستان خرم آباد می باشند.

 .قابل تحمل هستندشهریور  و ، تیراردیبهشت ماه آسایش اقلیمی و در ماه های

 نتیجه گیریبحث و 

آب و هوا مهم ترین عامل در توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود. آب و هوا یکی از عناصر جغرافیایی را شکل می 

دهد که  نقش مهمی از لحاظ شرایط محیطی برای انتخاب مکان مناسب جهت استقرار مسافران دارد. مسافران در جستجوی 

اشد، هستند. با توجه به مدل ها و شاخص های اقلیم توریستی که مکان های مناسبی که باالترین آسایش اقلیمی را داشته ب

در نقاط مختلف جهان و کشور ایران پژوهش هایی انجام گرفته است، مدلی می تواند، جهت برنامه ریزی توریسم مورد 

را مد نظر قرار دهد استفاده قرار گیرد، که پارامترهای اقلیمی موثر بر آسایش)راحتی( و ویژگی های فیزیولوژیکی بدن انسان 

بر اساس محدوده دمایی در فعالیت فراغتی پیک نیک و بتواند تقویم زمانی مناسب گردشگری را در طول سال فراهم سازد. 

می باشد و با توجه به خروجی داده ها متر بر ثانیه  41سرعت باد کمتر از درجه سانتیگراد و  46تا  31که بین  مُردر روش 

از لحاظ محدوده دمایی از   PMVو  PETبا در نظر گرفتن شاخص  36: 11برای ساعت   Ray Manدر نرم افزار 



 

 
 

اظ محدوده دمایی خیلی خنک ضریب آسایش از لح SETحساست حرارتی خنک تا کمی گرم می باشد و از نظر شاخص 

 مدارس آسایش شرایط مطلوبیت (، به مطالعه تعیین3111امیدوار و دیگران ) با نتایج تحقیق این پژوهش تا گرم می باشد.

 گستره تعیینبه مطالعه (، 3114طاووسی وسبزی ) و نتاج تحقیق  اقلیمی)اوانز( – زیست شاخص های اساس یزد بر شهر

 از نظر مدلدارد.  همخوانی از نظر شاخص اوانز، اوانز شاخص از استفاده با ایالم استان اقلیمی زیست آسایش منطقه

Rayman ، (، تعیین تقویم زمانی گردشگری در دریاچه گهر براساس 3114) مهدی نسب و ناصرزادهنسبت به نتایج تحقیق

فعالیت و پوشش در اروپا لحاظ شده است و دارای نقاط قوی تر و مثبت تری می باشد. در این پژوهش ، MEMIمدل 

نتایج متفاوتری را  SETتقریبا شبیه هم بوده است و شاخص  PMV و  PETنتایج حاصل این بوده است که شاخص های 

و پوشش براساس واقعیات در منطقه محاسبات انجام می گرفت، نتایج واقع بینانه  نشان می دهد و اگر نوع  فعالیت فراغتی

(، بررسی و مقایسه عملکرد پارامترهای مدل ریمن 3111)باعقیده و دیگران نسبت به نتایج هم چنین  تری را نشان می داد.

نتایج حاصل ، دارای نقاط قوی تر و مثبت تری می باشددر تعیین تقویم مناسب گردشگری )مطالعه موردی: شهر اصفهان(، 

نشان می دهند.، اما مشخص  SET نتایج بهتری را نسبت به  شاخص   PMVو  PETاین بوده است که شاخص های 

چه نوعی از توریسم و فعالیت فراغتی مد نظر نویسندگان بوده است. اگر فعالیت و نوع گردشگری لحاظ می شد،  نیست که

ارائه شده است، در واقع روزهایی که دارای  (34( و )31) شماره نتایجی که در جداول قطعا نتایج بهتری را نشان می داد.

را نشان می دهند. زیرا در روزهایی که آسایش اقلیمی برقرار  Raymanدر مدل  آسایش اقلیمی و روزهای قابل تحمل

توانایی تحمل شرایط را از  اکوتوریستمی باشد و روزهای قابل تحمل نیز  اکوتوریست هااست بهترین شرایط برای حضور 

حاصل از مدل  به طور کلی نتایج( ارائه شده است. 36. نتایج شاخص اوانز نیز در جداول شماره )نظر آب و هوایی دارد

Rayman  بهتر از نتایج شاخص اوانز می باشد، زیرا در مدلRayman  حساسیت حرارتی براساس دماهای سه شاخص

PET ،PMV  وSET   طبقه بندی شده اند و با این طبقه  (فوق العاده گرمتا  درجه دمایی که از )فوق العاده سرد 33به

تحلیل  گرم( ، آسایش ودرجه گرمایی از )سرد 1به شاخص اوانز که فقط در ان نسبت بندی نتایج را بسیار راحت تر می تو

شهریور(  31تا  31تیر( و ) 1تا  فروردین 44بهترین زمان حضور اکوتوریست در مقیاس روزانه از ) Raymanدر مدل  کرد.

می باشد و در مقیاس  مهر( 44شهریور تا  11خرداد( و ) 4اردیبهشت تا  35می باشد، در حالی که در شاخص اوانز از )

بهترین زمان حضور اکوتوریست اردیبهشت و خرداد ماه ولی در شاخص اوانز خرداد و مهرماه  Raymanماهانه در مدل 

 که در مهر ماه شهرستان خرم آباد از کمی خنک به سمت خنک و سرد پیشروی دارد.می باشند. در حالی 

 منابع

 از استفاده با ایران گردشگری اصلی شهر چند اقلیم آسایشی ارزیابی(، 3111اسماعیلی، رضا، گندمکار، امیر و حبیبی نوخندان، مجید )

 .53-41ص ، 16 شماره طبیعی، جغرافیای های پژوهش ، مجله (PET) معادل فیزیولوژی دمای شاخص

،  (TCI)(، ارزیابی اقلیم گردشگری جزیری قشم با استفاده از شاخص اقلیمی 3111اسماعیل زاده رازلیقی، محمد، علی آبادی، علی، )

 مجموعه مقاالت همایش ملی قشم، چشم انداز آینده، اردبیهشت ماه 

 های شاخص اساس بر یزد شهر مدارس آسایش شرایط مطلوبیت تعیین(، 3111امیدوار، کمال، علیزاده شورکی، زارعشاهی، یحیی، )

 331-313، ص 3111، زمستان  3، شماره بومی معماری و شهر نشریه)اوانز(،  اقلیمی – زیست



 

 
 

 در ریمن مدل پارامترهای عملکرد مقایسه ی و (، بررسی3111باعقیده، محمد، عسگری، الهه، شجاع، فائزه و جمال آبادی، جواد، )

  344-316ص ،  15توسعه، شماره  و ، مجله جغرافیا گردشگری )مطالعه موردی: شهر اصفهان( مناسب تقویم تعیین

(، بررسی شاخص های زیست اقلیمی موثر بر تعیین فصل گردشگری )مطالعه 3111، )رتضی، اسمعیل نژاد، مرامرزبریمانی، ف

  45-41، صص 41ماره موردی:  نواحی جنوبی ایران(، مجله جغرافیا و توسعه، ش

، صص 61(، محاسبه دمای موثر با طراحی نرم افزار سالمت، پژوهش های جغرافیایی، شماره 3116پاینده، نصراله و زکی، غالم رضا، )

11-13 
(، نگرشی بر آسایش حرارتی تاالب های شهرستان پلدختر در جهت توسعه گردشگری، 3113پروانه، بهروز، مهدی نسب، مهدی، )

 11-13، صص 6فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال دوم، شماره 

پایان نامه ، شناسایی شاخص های اقلیمی به منظور تهیه تقویم اکوتوریسم استان لرستان در فصل تابستان(، 3116حاجری، زینب، )

 باددانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آ استاد راهنما: آقای سعید تقوی گودرزی، کارشناسی ارشد،

و  (PET)(، تحلیلی بر اقلیم گردشگری سواحل دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از شاخص های 3111حیدری، فاطمه، )

(PMV)  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی ، 

 (، آسایش به وسیله معماری هم ساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه بهشتی تهران3151رازجویان، محمود، )

 در پناه معماری همساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ویراست دوم، (3111رازجویان، محمود، )

(، بررسی قابلیت ها و محدودیت های اقلیمی صنعت گردشگری در شهرستان الیگودرز، پایان نامه کارشناسی 3111رشنویی، فروزان، ) 

 نشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباددا ، استاد راهنما: دکتر مهران لشنی زند، ارشد

 (PET)(، تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژی3115ذوالفقاری، حسن، )

 343-341، صص 54، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره  (PMV)و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده 

برای مطالعه  Ray Man (، تعیین مناسب ترین شاخص  3111غالم حسن و حسینی صدر، عاطفه، ) ساری صراف، بهروز، محمدی،

 316-311اقلیم آسایش در شمال آذربایجان غربی، چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، صص 

، فصلنامه جغرافیا و بلوچستانپهنه بندی اقلیمی استان سیستان و (، 3111، )رتضی، اسماعیل نژاد، مرامرز، بریمانی، فحمدسلیقه، م

 34توسعه، شماره 

، مجله جغرافیا و اوانز شاخص از استفاده با ایالم استان اقلیمی زیست آسایش منطقه گستره تعیین(، 3114طاوسی، تقی، سبزی، برزو، )

 14-43، ص 3114، تابستان 1منطقه ایی، شماره  –آمایش شهری 

(، ارزیابی شاخص های آسایش دمایی و معماری همساز با اقلیم روانسر، دانشکده علوم انسانی و 3111طاوسی، تقی، عبدالهی، آرام، )

 14جغرافیا و برنامه ریزی، شماره اجتماعی دانشگاه تبریز، نشریه 

،  (PMV) منان با استفاده از شاخصبررسی پتانسیل اقلیم توریستی استان س(، 3111، )سادات، هاشمی نسب، سوشمندعطایی، ه

مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار با محوریت گردشگری ارتباط دهنده فرهنگ ها 

(TMSD)  54، دانشگاه آزاد واحد مرو دشت، ص 



 

 
 

، ایش زیست اقلیمی تاالب های هامونشناخت پتانسیل های اکوتوریستی آس(، 3113، )اسمن، یاری، ینیر، یاری، ممدفتوحی، ص

 33اکوبیولوژی تاالب، دانشگاه آزاد واحد اهواز، سال سوم، شماره  -پژوهشی -فصلنامه علمی

 (، کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم، انتشارات ارکان دانش، چاپ اول3111کریمی، جعفر و محبوب فر، محمد رضا، )

،  (MEMI)(، تعیین تقویم زمانی گردشگری در دریاچه گهر براساس مدل 3114مهدی نسب، مهدی و ناصرزاده، محمد حسین، )

 11اربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره کنشریه تحقیقات 
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