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 چکیده 

 و ریزی برنامه در بارش، و دما مانند اقلیمی متغیرهای بینی پیش منظور به نمایی مقیاس ریز هایروش

 بینی پیش برای SDSM نمایی مقیاس ریز مدل پژوهش این در. دارند وسیعی کاربرد محیطی مدیریت

 و دما روزانه میانگین شامل استفاده، مورد هایداده. است گرفته قرار استفاده مورد بارش و دما متغیرهای

. باشدمی( 5112-1891) پایه دوره برای H3A2a و NCEPهای ، دادهآباد خرم سینوپتیک ایستگاه بارش

 با و بینی پیش( 5102 -5111)له سا 01 دوره یک برای نتایج H3A2a و NCEP هایداده از استفاده با

و  بررسی شاپیروویلک آزمونداده های مورد استفاده با بکارگیری  بودن نرمال. اند شده مقایسه پایه دوره

 تحقیق هاییافتهاست.  آباد خرم اکوتوریسم بر اقلیمی تغییرات تاثیرتعیین  پژوهشاین  از هدفتایید شد. 

 درجه 15/5 ،(5102 -5111) دوره در آباد خرم ایستگاه دمای ساالنه میانگین طورکلی به کهداد  نشان

 شده بینی پیش دوره و پایه دوره هایداده بین رگرسیون و همبستگی رابطه .یابد می افزایش سلسیوس

 ساعت برای RayMan  افزار نرم در هاداده خروجی به توجه با. است داری معنی تغییرات دارای و مثبت

 ،باشدمی گرم تا خنک خیلی دمایی محدوده لحاظ از آسایش ضریب SET شاخص گرفتن نظر در با 12: 01

 شده نیبی پیش دوره در آباد خرم شهر در اکوتوریست حضور برای زمانی بازه بهترینبر پایه نتایج پژوهش 

. هستند خنک خیلی، بهمن و اسفند از گرم تا آذر آبان، مهر، هایماه و است ماه فروردین ،(5111-5102)

 ومد نیمهدر  که اسفند و بهمن آذر، آبان، هایماهنکته حائز اهمیت این که بر پایه پیش بینی انجام شده 

-1891) پایه دوره در که است حالی در این شد، خواهند مناسب اکوتوریستی فعالیت نظر از ،قرار دارند سال

 هب خود این وداشتند  بهتریعمدتا در نیمه اول سال شرایط به مراتب  اکوتوریستی هایفعالیت( 5112

 آباد رمخ شهر اکوتوریسم کننده تعیین هایمولفه در اقلیمی تغییرات توجه قابل نقش از حکایت تنهایی

 .  گیرد قرار توجه مورد ذیربط ریزان برنامه و مدیران توسط بایست می که دارد
 

                                                           
  1 نویسنده مسئول
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 ، گردشگری، خرم آباداقلیمی، اکوتوریسم تغییراتواژگان کلیدی:               

 

 مقدمه

 صنایع از صنعت دومین را صنعت این که جایی تا است، گردشگری بخش جهان، اقتصادی هایقدرتمندترین حوزه از یکی

باشد. می دنیا کشورهای همه بزرگی به آن قاعده و داشته عهده بر را کشورها اقتصادی بار بیشتر چراکه کنند،می مطرح چهارگانه

مطرح  هابدیهی است سفر و عزیمت به مناطق با شرایط نامناسب اقلیمی، مشکالت و تهدیدات جدی را برای سالمتی توریست

این مسئله آنقدر با اهمیت است که بحث توریسم و اوقات «. های حرارتی، تاثیر اشعه ماورابنفش و آلودگی هوااسترس»نماید. می

گیرد. های اقلیم شناسی کاربردی قرار میباشد و آن به عنوان یکی از زیر مجموعهفراغت را در زیر مجموعه سالمتی جامعه می

رایط بندی شبین محیط جوی و سالمتی انسان و یا راحتی و آسایش افراد توریست به واسطه طبقهمعموال روابط علت و معلولی 

های حاصل از شرایط حرارتی، ها عبارتند از: پیچیدگیگیرد. این شاخصهوا زیستی انسان مورد تجزیه و تحلیل قرار می

شاخص  (.91، ص1081ش )کریمی و محبوب فر، های حاصل از آلودگی هوا و شاخص صدا و اثر منفی باد بر آسایپیچیدگی

. از آنجا گیری کردتوان کمیت، کیفیت و یا سقوط یک موضوع را اندازهها میمعیارهایی هستند که به وسیله آن منزله بهاقلیمی 

موضوع را  ها اولین مجموعه اطالعات در مورد یککه بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات نیازمند اطالعات مناسب است، شاخص

 ی،زندگ بر وجوی اقلیمی شرایط تاثیر . مطالعهبا موضوع مورد نظر است محققواقع، اولین پل ارتباطی  دهند و دربه دست می

 وردم انسانی شناسی اقلیم زیست عنوان تحت علمی های شاخه از یکی قالب در گردشگری توسعه و انسان آسایش و سالمت

 املعو از یکی هوا و آب و شود می مشخص مطلوب و مناسب فصول تاثیر تحت گردشگری مختلف مناطق. گیردمی قرار مطالعه

 گردشگری بخش توسعه در مهمی عامل اقلیم(.1081فر، محبوب و کریمی) است طبیعی گردشگری مناسب مکان گزینش عمده

 با را ودخ سفر برنامه نیز گردشگران و داشته پی در را گردشگران مثبت هایپاسخ تواند می مناسب اقلیم یک واقع در. باشدمی

 ردشگریگ گوناگون انواع و مختلف اشکال دارای صنعت این. کنندمی ریزیبرنامه نظر مورد مقصد جوی و اقلیمی شرایط به توجه

 مطرح یراخ هایسال در که است طبیعت در گردشگری جدید رویکرد اکوتوریسم. است متفاوت محیطی شرایط به بسته که است

 اکوتوریسم قرن را حاضر قرن متحد ملل سازمان که است برخوردار اهمیتی چنان از 51 قرن در گردشگری از گونه این. است شده

 به نیاز اقلیم، با سازگار هایاستراتژی توسعه و اقلیم تغییر اثرات شناخت (.28ص ،1092 سقایی، و یزدی پاپلی)است نامیده

 توسعه برای ابزار ترین مناسب  GCM عمومی گردش هایمدل امروزه. دارد آینده در اقلیمی سناریوهای تولید جهت ابزاری

 بزرگ سطوح در جو عمومی گردش مدل هایداده سازی شبیه به قادر تنها GCM هایمدل. باشند می آینده اقلیمی سناریوهای

 تغیرهایم و( هاکننده بینی پیش)مقیاس بزرگ های چرخه میان ارتباط کننده ایجاد عامل یک عنوان به نمودن ریزمقیاس. هستند

 کلی دسته چهار میان از اخیر هایدرسال(. 5119 ویلبی،)است شده تعریف( هاشونده بینی پیش) محلی مقیاس در اقلیمی

 هایروش و تصادفی روش به هوا و آب ایجاد سینوپتیکی، بندی دسته دینامیکی، سازی ریزمقیاس) سازی ریزمقیاس هایروش

 هایروش از گروه این. است گرفته قرار محققین توجه مورد هاروش سایر از بیشتر آماری، سازی ریزمقیاس هایروش( آماری

 و مقیاس بزرگ پیشگوهای آماری سابقه بر مبتنی را مقیاس کاهش ،شودمی شامل نیز را SDSM مدل که سازی ریزمقیاس

 عصبی شبکه و LARS-WG، SDSM مدل سه ،(5111) همکاران و خان. نمایدمی ریزیپایه موضعی هایشونده بینی پیش

 آنها. نددکر بررسی را ایران آب منابع بر هوا و آب تغییر اثرات ،(5118) همکاران و دادند. عباسپور قرار آزمون مورد را مصنوعی



 

 

 چین در ،(5111) همکاران و چو. نمودند ارزیابی 5111-5101 و 5101-5111 هایدوره برای را A1B1 و A2، B1 سناریوهای

 ژانگ نمودند، سازی شبیه را دما و بارندگی مانند اقلیمی متغیرهای B2 و A2 سناریوی دو تحت HadCM3 مدل از استفاده با

. نمودند سازی شبیه آمریکا در( 5111-5108) زمانی دوره در را دمایی تغییرات HadCM3 مدل از استفاده با ،(5111) دیگران و

 زمانی دوره در LARS-WG مدل از استفاده با جنوبی کره کشور اقلیمی تغییرات ایمطالعه در ،(1090) همکاران و بابائیان

 بازیابی به چندمتغیره آماری هایتحلیل از استفاده با ،(1099) همکاران و عزیزی. دادند قرار ارزیابی مورد را 5108 تا 5111

 سازی شبیه در الرس مدل ارزیابی و بررسی به  ،(1098) همکاران و مشکواتی. اندپرداخته کشور غربی نیمه در اقلیم تغییر

 ایمنطقه مدل با ،(1081) همکاران و بابائیان. اند پرداخته( 1880-5110) آماری دوره در گلستان استان هواشناسی هایداده

PRECIS جو عمومی گردش مدل برونداد ،1881-1801 یدوره در HADAM3P هایداده نموده، دینامیکی نماییریزمقیاس را 

 در ،(1081) کردند. زهرایی ارزیابی سولفور، چرخه بدون و با حالت دو در فصلی، و ماهانه زمانی هایمقیاس در را ایران بارش

 عمومی گردش مدل هایداده ریزگردانی از استفاده با بلوچستان و سیستان استان اقلیمی تغییرات سازی شبیه به خود پژوهش

(GCMS )رودخانه آبدهی بر هوا و آب تغییر اثرات ،(1085) زاده فرج. اندپرداخته( 5111-5102) آینده اقلیمی دوره برای برنامه 

 و رضایی. کرد استفاده 5111 و 5101 ،5101 هایافق ارزیابی برای سناریو 9 و GCM مدل 19 از وی. نمود تحلیل را پیرشش

 خشک اقلیم دو در دمایی پارامترهای بینی پیش در( SDSM) آماری نمایی مقیاس ریز مدل کارایی بررسی به  ،(1080) دیگران

 دوره سه برای ، دما(HadCM3)B2و ( HadCM3)A2 هایداده کمک بهاند، پرداخته( بم و کرمان: موردی مطالعه) فراخشک و

 مطالعه به ،(1080) همکاران و زند. شدند مقایسه پایه دوره با و بینی پیش( 5101-5188) و( 5118-5101) ،(5108-5111)

. اند پرداخته آباد خرم هواشناسی ایستگاه در SDSM مدل از استفاده با فصلی و ماهانه هایبارش بینی پیش سنجی امکان

 ایستگاه در SDSM مدل از استفاده با فصلی و ماهانه هایبارش بینی پیش سنجی امکان ،(1080) زند لشنی و دریکوندی

 اقلیمی پارامترهای تغییرات بینی پیش مطالعه به ،(1082) یارمرادی و نصیری. دادند قرار مطالعه مورد را آباد خرم هواشناسی

 پارامترهای بینی ( پیش1082اند. حاجری و همکاران ) پرداخته HADCM3 مدل از استفاده با آتی سال 21 در لرستان استان

  اند.ا مورد مطالعه و پژوهش قرار دادهر (آبادخرم: موردی مطالعه) SDSM مدل از استفاده با فصلی و ماهانه بارش و دما

 
 روش تحقیق مواد و 

 شمالی، عرض 00° 51′ با زاگرس های کوه میانی محدوده در و کشور غرب در لرستان، استان مرکز در واقع پژوهش در آبادخرم

 .باشدمی دارا را هکتار 0211 معادل مساحتی منطقه این. است گرفته قرار دریا سطح از ارتفاع متر 1109 و شرقی طول °09 ′10

 مقیاس در اقلیمی آسایشسالمت  روی بر اقلیم تغییر اثر ارزیابی بهPET  شاخص از استفاده با(، 5119) همکاران و تامسون

 از استفاده با تانزانیا دارالسالم شهری محیط انسانی اقلیم زیست وضعیت(، 5110) ماتزاراکیس و دیتو ان .اند پرداخته جهانی

 قالب در Rayman مدل ترین مناسب تعیین بررسی مطالعه به(، 1098) همکاران و صراف ساری .اند کرده ارزیابی PET شاخص

 پرداخته غربی آذربایجان استان شمال در آسایش اقلیم SET موثر دمایو  PMV میانگین آسایشی، PET دمای های شاخص

ا مطالعه ر  تابستان فصل در لرستان استان اکوتوریسم تقویم تهیه منظور به اقلیمی های شاخص شناسایی(، 1082) حاجری .اند

 تهیه منظور به اوانز شاخص با ریمن مدل های شاخص عملکرد مقایسه(، به مطالعه 1082) زند لشنی و حاجری نموده است.

 پرداختند. آباد شهرخرم در اکوتوریسم تقویم



 

 

 باشدمی فرد به منحصر و زیبا بسیار طبیعی های جاذبه دارای که مرکزی معتدل و خشک نیمه اقلیم دارای مطالعه مورد منطقه 

 وتوریسماک بر اقلیمی تغییرات تاثیر پژوهش این انجام از هدف .باشندمی هااکوتوریست جذب جهت در زیادی هایپتانسیل دارای و

 باشد.( می5102-5111های )ر طی سالد آباد خرم شهر

 

 
 : موقعیت جغرافیایی شهرستان خرم آباد1شکل

 در و حاضر حال شرایط در خاص ایستگاه یک در اقلیمی هایداده سازی شبیه برای ،(SDSM) آماری نمایی ریزمقیاس مدل

 از یسر یک برای روزانه زمانی هایسری صورت به آن هایداده که رود،می کار به اقلیم تغییر پدیده تأثیر تحت آینده شرایط

 مایین ریزمقیاسبه منظور  پژوهش، این در. است جوی پارامترهای سایر و دماحداقل  وحداکثر  بارندگی، مانند اقلیمی متغیرهای

 پژوهش این در استفاده مورد هایداده. است شده استفاده SDSM افزار نرم از استفاده با HadCM3 مدل هایداده از آماری،

 های داده و( 1811-5111) زمانی بازه در NCEP های داده آباد، خرم سینوپتیک ایستگاه روزانه میانگین بارش و دما شامل،

(H3B2a,H3A2a )سناریوی تحت که( 1811-5102) زمانی بازه در A2 و B2 مدل. اند شده دانلود HadCM3 مرکز در 

 و جغرافیایی عرض درجه 2/5 ابعاد با ایشبکه دارای مدل این. است شده اجرا انگلستان در 5111 سال در HCCPRتحقیقات 

 NCEP متغیرهای(. 5111 همکاران، و گردون) است شده ارائه همکاران و گردون توسط که است، جغرافیایی طول درجه 02/0

 کننده ینیب پیش متغیرهای اینکه به توجه با. شوندمی انتخاب مستقل متغیرهای آنها، بین از که است اتمسفری متغیر 51 شامل

NCEP باالترین ایدار که هستند اهمیت حائز متغیرهایی لذا باشد، داشته شونده بینی پیش هایداده با مختلفی روابط توانند می 

 آزمون از استفاده باهای روزانه نرمال بودن داده بتداا مطالعهاین  در. باشند خطا واریانس ترین پایین و همبستگی ضریب

 افزار نرم درگیرد. قرار می استفادهها مورد آن بودن نرمال تعیین برایها باال بودن حجم داده آنکه در  آزمونی) شاپیروویلک،

SPSS  هایداده از استفاده با سپس ،هگرفت قرار سنجش مورد NCEP سناریوی هایداده چنینهم و A2 عمومی گردش مدل 



 

 

 دمای میانگین، دمای میزان H3A2a و NCEP هایداده طریق ازند شد واسنجی مدل با SDSMدر نرم افزار ( H3A2a) جو

 مدل در شده بینی پیش هایداده از استفاده با( 5111 -5102) دوره برای آباد خرم ایستگاه بارش و کمینه دمای بیشینه،

SDSM، استخراج ( 1891-5112) زمانی بازه در مشاهداتی هایداده که است ذکر به الزمشدند.  مقایسه پایه دوره با و بینی پیش

، هاداده بودن نرمالسپس  و شده تهیه ساله 01 آمار میانگینو  اخذ لرستان استان هواشناسی کل اداره از پایه هایداده شدند.

 نمودارهای براساس سپس( انجام شده است. 5102-5111ه )سال 01 آماری دورهبرای یک  بینی پیش بنابراین شدند. آزمون

. باشدمی ذیل شرح به مدل کار مراحل شدند. مشخص مرطوب و خشک های ماه( 5111 -5102)و  پایه دوره برای آمبروترمیک

 اب حاضر زمان هواشناسی هایداده تولید مدل، واسنجی مناسب، مستقل متغیرهای انتخاب ها، داده تبدیل و کیفیت کنترل

 هایداده تولید و مدل خروجی هندسی نمایش شده، مشاهده هایداده آماری آنالیز ای،مشاهده مستقل متغیرهای از استفاده

  (.5119 ویلبی،) شودانجام می مستقل متغیرهای از استفاده با آینده هواشناسی

 داشتن دست در منظور به توسعه هایریزی برنامه در جمله از دارد، فراوانی کاربردهای شاخص (SET) استاندارد موثر دمای

 و تفریحی ورزشی، صنعتی، اداری، مسکونی، تاسیسات ساختن در دمایی مطالعات انجام برای مختلف،نواحی  دمای از معیاری

 (.91، ص 1092)پاینده و زکی،  گیردمی قرار استفاده مورد گردشگری

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

100
) 

 

 انسان حساسیت مختلف درجات در SETهای  شاخص آستانه مقادیر: 1جدول

  SETجدول حساسیت حرارتی شاخص 

 رنگ مشخصه ضریب ضریب آسایش
   -51کمتر از  فوق العاده سرد

(-11) –( -15) خیلی سرد    

10/1 –( -11) سرد    

2/12 - 10/1 خیلی خنک    

9/10 – 2/12 خنک     

5/55 – 9/10 راحت    

1/52- 5/55 گرم     

2/50 -1/52 خیلی گرم    

01 - 2/50 شرجی    

   01بیشتر از  فوق العاده گرم
 

، سپس مرتب گردید Excelها در محیط نرم افزار لرستان ابتدا دادههواشناسی استان  )اداره کل(در این پژوهش پس از اخذ 

های تعریف شده برای هر متغیر مرحله بعد با توجه به شاخصواکاوی و پیش بینی شدند، در SDSM ها در محیط نرم افزار داده

ایستگاه خرم آباد در دوره اقلیم آسایش  هاماه همه ه شده و درمحاسب SET ، شاخصRayManو در نرم افزار  MEMIدر مدل 

. در نهایت وارد گردیده است 12: 01ساعت به وقت محلی  MEMIمشخص شده است. در مدل  پایه و دوره پیش بینی شده

 اند.بررسی شده SPSSها، در محیط نرم افزار همبستگی و رگرسیون داده

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

100
) 



 

 

 شود:اع از طریق معادله زیر محاسبه میفشار بخار اشب

 es=0/611exp                                                                                                                            5معادله 
(17.27T)

T+237.3
 

T  ،دمای هوا به درجه سانتیگرادes  میلی بار است( )علیزاده،  11فشار بخار اشباع بر حسب کیلو پاسکال )هر کیلو پاسکال

 شود.می وارد ماهانهدمای خشک و رطوبت نسبی  RayManفشار بخار در نرم افزار  تعیین جهت (. 150،ص1090

ردیف را مرتب کرده و سپس نرم افزار شروع به  1ابتدا باید   RayManجهت اجرا کردن پارامترهای اقلیمی روزانه در نرم افزار 

ساعت به باشند. ی، میزان ابرناکی و سرعت باد( میردیف شامل )روز، ساعت، دمای خشک، رطوبت نسب 1محاسبه می کند. این 

ص ها در نرم افزار بایستی پارامترهای جنسیت، قد، وزن، سن، فعالیت و پوشش نیز در در تعریف شاخاست.  12:01وقت محلی 

 شود می مشخص وات حسب بر فعالیت و1کلو حسب بر فرد پوششنظر گرفته شود. 

 

  یافته ها

محاسبه شدند.  (5111 -5102) آماری هایدورهبرای  آباد خرم ایستگاه روزانه دمای بینی پیش هایسری SDSM مدل اجرای با

 است. شده واسنجی مدل با( H3A2a) جو عمومی گردش مدل A2 سناریوی ،Ncep مقیاس ریز هایهداد بر عالوه پژوهش این در
 : نرمال بودن داده های روزانه دما و بارش ایستگاه خرم آباد0جدول 

 آزمون نرمال بودن داده ها
  Shapiro-Wilk 

 

 

 

sig df statistic  

 دما

 بارش
15/1 

11 

01/1 

01/1 

88/1 

95/1 

 

نرمال هستند.  95/1 و 88/1ضرائب با  ترتیب به آزمون مطابق بارش و دما هایدادهشود مشاهده می( 5) جدول در که طورهمان

 .دارند را SDSM افزار نرم در بینی پیش برای هاداده تحلیل و تجزیه قابلیتبنابراین 

 

          
 پیش و مقیاس ریز بانی،دید هایداده ماهانه دمای مقایسه: 1نمودار 

                                    (5102 -5111) سال 01 دوره در شده بینی

 پیش و مقیاس ریز بانی،دید هایداده ماهانه بارش مقایسه: 5نمودار 

 (5102 -5111) سال 01 دوره در شده بینی

  تا  15/5 حدودا دما( 5102 - 5111) هایسال طی در SDSM مدل در شده بینی پیش هایداده از استفاده با 1نمودار  مطابق

                                                           
 .است مربع متر در گراد سانتی درجه بر وات/. 122 معادل کلو یک گرمایی مقاومت: گویند می کلو را لباس نارسانایی واحد 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح در شده بینی پیش هایداده منحنی دارد، افزایشی روند( 5112 -1891) بانیدید هایداده به نسبت سلسیوس درجه

 و افزایش سلسیوس درجه 5 ماه تیر در دمامیانگین  بیشترین. است مقیاس ریز و بانی دیده هایداده منحنی دو از باالتری

 هایداده به نسبت( 5102 -5111) های سال طی 5نمودار  در. یابدمی افزایش سلسیوس درجه 09/5  ماهدی در دما  کمترین

 نمودار در. دارند کاهشی روند متر میلی 10 مقیاس، ریز هایداده به نسبت چنین هم متر، میلی 01 تقریبا ،بارش بانی دیده

 ارشب بیشترین. است تریپایین سطح در مقیاس ریز و بانی دیده هایداده منحنی دو از شده بینی پیش هایداده منحنی بارش،

 .است متر میلی 21 میزان به ماه بهمن در شده بینی پیش هایداده در و ماه اسفند به مربوط مقیاس ریز هایداده در

 

            
 (5102 -511: آمبروترمیک ایستگاه خرم آباد در دوره ) 0نمودار                (    5112 -1891: آمبروترمیک ایستگاه خرم آباد در دوره )0نمودار 

 تیر، خرداد،)ماه چهار از خشک هایماه تعداد افزایششود، در نمودارهای آمبروترمیک دیده می 0و  0همانطور که در نمودارهای 

 تنهایی به خود این .است آتی دوره در( مهر و شهریور مرداد، تیر، خرداد، ،اردیبهشت) ماه شش به پایه دوره در( شهریور و دمردا

 .  دارد آتی دوره در منطقه اقلیم شدن ترازخشک حکایت

 ی،آت دوره در منطقه خشک هایماه به( مهر) پاییز از ماه یک و( اردیبهشت)بهار از ماه یک شدن افزوده با کهاین دیگر مهم نکته

 .داد خواهد رخ منطقه گردشگری روال آن تبع به و ساکنین محیطی آسایش شرایط در توجهی قابل تغییرات شک بدون

 

 حساسیت ماهانه،ایستگاه خرم آباد در مقیاس  (5112-1891برای دوره پایه ) (SET)براساس شاخص دمای موثر استاندارد 

اردیبهشت و شهریور آسایش،  فروردین ماهسرد، آبان و اسفند ماه خیلی خنک،  ماه بهمنآذر و  ماه خیلی سرد،دی  در حرارتی

 بوده است.   گرممهرماه  تیر و مرداد فوق العاده گرم و ،خردادهای شرجی، ماهماه 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5112-1891 پایه دوره برای SET حرارتی : حساسیت2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5112-1891برای دوره پایه  SET: حساسیت حرارتی 2 نمودار

 

افزایش  سانتیگراد درجه 00 میزان به تیر ماه  تا سانتیگراد( درجه -2) به میزان ماه دی از ددمای موثر استاندار 2نمودار  بر طبق

 .است یافته کاهش ماهآذر تا شهریور از دما سپس و

 
 
 

5112-1891 پایه دوره برای استاندارد موثر دمای حرارتی حساسیت  

 Mounth ماه ها فشار بخار SET رنگ مشخصه

  4/5-  1/2  دی 
January 

  2/1  2/1  February بهمن 

  11 2/9  March اسفند 

  7/22  0/11  April فروردین 

  4/22  2/11  May اردیبهشت 

  4/02  June خرداد 1 

  2/00  July تیر 1 

  6/02  August مرداد 1 

  4/26  September شهریور 1 

  0/22  5/15  October مهر 

  7/6  5/0  November آبان 

  2 0/1  December آذر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5102-5111 پیش بینی شده دوره برای SET حرارتی حساسیت1 جدول
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستگاه خرم آباد در مقیاس ، (SET)شاخص دمای موثر استاندارد در  (5102-5111)باتوجه به نتایج دوره پیش بینی شده 

بهمن و اسفند ماه خیلی خنک، فروردین ماه آسایش اقلیمی حاکم  خیلی خنک،ماه سرد، دی در  حرارتی ماهانه، حساسیت

، شهریور ماه شرجی، مهر ماه گرم و آبان و آذر ماه خیلی فوق العاده گرمهای خرداد، تیر و مرداد شود، اردیبهشت ماه گرم، ماهمی

   خواهند شد. خنک

 

 

 5102-5111برای دوره پایه  SET: حساسیت حرارتی 1نمودار

 

5102-5111  پایه دوره برای استاندارد موثر دمای حرارتی ساسیتح  

 Mounth  ماه ها فشار بخار SET رنگ مشخصه            

  0/1  January دی 1 

  9/1  2/0  February بهمن 

  2/10  2/9  March اسفند 

  51 0/8  April فروردین 

  50 8/8  May اردیبهشت 

  0/01  June خرداد 1 

  5/01  July تیر 1 

  1/05  August مرداد 1 

  2/58  September شهریور 1 

  0/55  1/11  October مهر 

  0/9  0/0  November آبان 

  6/4  December آذر 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 از سپس وش افزای سانتیگراد در تیرماه  درجه 01به سانتیگراد  درجه 1 از استاندارد موثر دمای ماهدی از کندبیان می 1نمودار 

 . است یافته کاهش ماه آذر تا مرداد

 
 متغیرها بین همبستگی : میزان0جدول 

Correlations 

 SET1 SET2 

SET1 Pearson Correlation 1 .963** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 12 12 

SET2 Pearson Correlation .963** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 مربوط پیش بینی شده دوره معنای به (SET2)( و 5112-1891های )به معنای دوره پایه مربوط به سال (SET1)در جدول باال 

های پایه و پیش داده طور که در جدول باال مشخص است، میزان همبستگی پیرسونباشد. همانمی (5102-5111) هایسال به

 باشد.می 81/1بینی شده 

 
 

 های دوره پایه و دوره پیش بینی شدهرابطه خطی بین داده: 0 نمودار

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش بینی شده دوره معنای به (SET2)( و 5112-1891های )به معنای دوره پایه مربوط به سال (SET1)در نمودار باال نیز،  

های دوره پایه و دوره همبستگی مثبت و هم جهتی بین داده ،باشد. با توجه به نمودارمی (5102-5111) هایسال به مربوط

 ( معنی دار است.5102-5111پیش بینی شده وجود دارد، در نتیجه تغییرات در دوره پیش بینی شده )

 نتیجه گیری

 .رارگیردق بررسی و توجه مورد اکوتوریسم در اقلیمی شرایط تاثیر و نقش جدیدی رویکرد با که است شده تالش پژوهش این در

 ریزیهبرنام در تواندمی آتی دوره در محیطی آسایش شرایط چگونگی بینیپیش زمینه در ویژه به این پژوهشحاصل از  نتایج

ز کالیبره بعد ا تحقیقاین  در مورد استفاده قرار گیرد.خرم آباد بخصوص در زمینه بومگردی  اکوتوریسم شهر پویایی و رشد برای

های توسط داده(، 5112-1891برای دوره ) SDSMتوسط مدل میانگین  دمایی پارامترهای مدل، ، ارزیابیهای دماکردن داده

Ncep  و سناریویA2  عمومی گردش حاصل از مدل ( جوH3A2aدر شهر خ )های مشاهداتی رم آباد شبیه سازی شده و با داده

 مقایسه گردید.
های خرداد، تیر، . ماه،شودمی همشاهدها روند افزایش تدریجی در همه ماه( 5102 -5111های )ر دورهمیانگین دمای خرم آباد د

دهند که بیشترین دمای ایستگاه خرم آباد در اواخر های دیگر دارند. نتایج نشان میبیشترین دما را نسبت به ماه مرداد و شهریور

 فصل بهار تا اوایل فصل پاییز است. 

 

خیلی محدوده دمایی ضریب آسایش از لحاظ  SETبا در نظر گرفتن شاخص   RayMan افزاربا توجه به خروجی داده ها در نرم 

ی شده مثبت و دارای تغییرات های دوره پایه و دوره پیش بینرابطه همبستگی و رگرسیون بین داده باشد.می خنک تا گرم

(، بهمن و 5102-5111پیش بینی شده )ر شهر خرم آباد در دوره بهترین بازه زمانی برای حضور اکوتوریست دداری است. معنی

 نیبی پیش برپایه که این اهمیت حائز نکته های آبان، آذر و دی نیز خیلی خنک هستند.و ماه استو فروردین ماه اسفند ماه 

 که و اردیبهشت ماه از گرم تا خیلی خنک است اسفند و بهمن آذر، آبان،مهر،  هایماهفروردین ماه آسایش اقلیمی،  شده، انجام

 ینا دارند. قرار  سال دوم نیمه در از نظر اقلیمی دارای شرایط جذب توریست و فعالیت های اقتصادی بویژه در عرصه بومگردی

 شرایطت ماه ماه های اسفند، فروردین و اردیبهش عمدتا اکوتوریستی هایفعالیت ،(5112-1891) پایه دوره در که است حالی در

 اکوتوریسم هکنند تعیین هایمولفه در اقلیمی تغییرات توجه قابل نقش از حکایت تنهایی به خود این و داشتند بهتری مراتبه ب

 .  گیرد قرار توجه مورد ذیربط ریزان برنامه و مدیران توسط بایستمی که دارد آباد خرم شهر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منابع
 از استفاده با ایران گردشگری اصلی شهر چند آسایشی اقلیم ارزیابی ،(1081) م، نوخندان، حبیبی ا، گندمکار، اسماعیلی،ر،

 .11-00 صص ،02 شماره طبیعی، جغرافیای های پژوهش مجله ،(PET) فیزیولوژیک معادل دمای شاخص

 ماقلی پژوهشکده یافته خاتمه پروژه ،1099 ، 5108 تا 5111 دردوره ایران اقلیم مدلسازی (،1090) ز، نیک، نجفی ا، بابائیان،

 .110 و 2 - 10 صص مشهد، شناسی،
 ای منطقه های بارش سازی شبیه در PRECIS اقلیمی مدل توانمندی بررسی (،1081ش،) ملبوسی، م، کریمیان، ر، مدیریان، ا، بابائیان،

 .152-101( : 00) طبیعی جغرافیای هایپژوهش، ایران

 (، گردشگری )ماهیت و مفاهیم(، نشر سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم  انسانی1092)پاپلی یزدی، م.ح، سقایی، م 

 پیش در( SDSM) آماری نمایی مقیاس ریز مدل کارایی بررسی(، 1080) م، ریگی، میرکازهی م، رضایی، ع، آبکار، م، نهتانی، م، رضایی،

 ،11 شماره پنجم، سال آبخیز حوزه مدیریت پژوهشنامه ،(بم و کرمان:موردی مطالعه)فراخشک و خشک اقلیم دو در دمایی پارامترهای بینی

 .101 -110 صص

 .81-00 صص ،20 شماره جغرافیایی، های پژوهش سالمت، افزار نرم طراحی با موثر دمای محاسبه ،(1092) ر،.غ زکی، ن، پاینده،

 خرم شهرستان در اکوتوریسم تقویم تهیه منظور به اوانز شاخص با ریمن مدل های شاخص عملکرد مقایسه (،1082حاجری، ز، زند، م، )

 .نوین هایپژوهش پیشگامان شرکت سوم، هزاره در زیست محیط و شهری مدیریت معماری، عمران، المللی بین کنفرانس آباد،

 از استفاده با فصلی و ماهانه بارش و دما پارامترهای بینی پیش (،1082ند، م، تقوی گودرزی، س، کرم پور، م فخرآبادی، ا، )حاجری، ز، ز

  های نوین در غلوم پایه فنی و مهندسی، سنندج.، دومین همایش بین المللی افق(آباد خرم: موردی مطالعه) SDSM مدل

آماری  مقیاس نمایی ریز مدل کارایی بررسی، 1080رضایی، مریم، نهتانی، محمد، آبکار، علیجان، رضایی، معصومه، میرکازهی ریگی، مهری، 

(SDSM) سال آبخیز حوزه مدیریت ، پژوهشنامهبم( و موردی:کرمان فراخشک)مطالعه و خشک اقلیم دو در پارامترهای دمایی پیش بینی در 

 .101 -110، صص 11پنجم، شماره 

 دارش کارشناسی نامه پایان الیگودرز، شهرستان در گردشگری صنعت اقلیمی های محدودیت و ها قابلیت بررسی ،(1099) ف، رشنویی،
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Abstract 

Exponential microscopy methods are widely used in environmental planning and 

management to predict climatic variables such as temperature and precipitation. In this 

research, SDSM exponential microscale model has been used to predict temperature and 

precipitation variables. The data used include the average daily temperature and 

precipitation of Khorramabad Synoptic Station, Ncep and H3A2a data for the base period 

(1986-2015). Using Ncep and H3A2a data, the results for a 30-year period (2045-2016) are 

predicted and compared with the baseline period. The normality of the data used was 

checked and confirmed using the Shapirovilk test. The purpose of this study is to determine 

the impact of climate change on ecotourism in Khorramabad. Findings showed that in 

general, the average annual temperature of Khorramabad station in the period (2045-2016) 

increases by 2.12 degrees Celsius. The correlation and regression relationship between 

baseline and predicted period data is positive and has significant changes. According to the 

data output in RayMan software for 15:30, considering the SET index, the comfort 

coefficient is very cool to warm in terms of temperature range, based on the research 

results, the best time period for the presence of ecotourists in Khorramabad in the forecast 

period (2016-2045) is April and the months of October, November, December, February 

and March are from warm to very cool. It is important to note that according to the forecast, 

the months of November, December, February and March, which are in the second half of 

the year, will be suitable in terms of ecotourism activity, while in the basic period (1986-

2015) ecotourism activities Mostly in the first half of the year, the conditions were much 

better, and this alone indicates the significant role of climate change in the determinants of 

ecotourism in Khorramabad, which should be considered by relevant managers and 

planners.                                                                                                                                       
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