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 :چکیده
ایران از لحاظ تنوع گردشگری در دنیاا زا پ پانش ر اور  رتار  حساو        

ی  های طبیعی  ویژه اقلیمی در گستره ها پ توان شود، لذا آگاهی از زاذ ه  ی
در ایا  پاژپه     زغرافیایی ایران از اهمیت  اه سا ایی  رراوردار اسات     

های اقلیم توریستی اساتان سامنان  اا  اه راارگیری       رسی پتانسیلزهت  ر
(  از پارا ترهای اقلیمای  توساد د اای ر ات،  توساد      PETشارص )

ف اار  ااار پ  یا ان ا رنااری     رطو ت نسبی،  توسد سرعت  اد،  توساد  
های سینوپتیت سامنان، گر ساار، شااهرپد پ  یارزمناد طای دپره       ایستگاه
دهد  نتیجه ای   ررسی ن ان  ی ده نموده است ( استفا1222-2222آ اری )

هاای سامنان، شااهرپد پ     ها پ  ااه ارتبار، ایساتگاه     اه  ی همه ایستگاهره 
گر سار،  اه سپتا بر، شاهرپد پ  یارزمناد،  ااه آپریال در گر ساار پ  ااه      

هایی هستند ره دارای  هتری  شراید از نقطه نظار   ژپئ  در  یارزمند از  اه
ستند پ از اقلیم  سیار  ناسبی  ارای توریسام  رروردارناد     اقلیم آسای  ه
ی  تفااپتی از تان     والی پ آگوسات درزاه  زهای   اه درها،  همه ایستگاه

هاای   ها طی  ااه  گر ایی اندک تا  توسد حارم است  همچنی  همه ایستگاه
ژانویه، فوریه،  ارس پ نوا بر ازتان  سار ایی  سایار شادید تاا  توساد       

   رروردار هستند
 

، استان PETاقلیم توریستی، آسای  اقلیمی، شارص :ناگ کلیدواژ
 سمنان 
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Abstract: 
Iran ,from tourism point of view, is regarded as one of 

the five superior countries of the world. Therefore, 

knowing natural attractions especially climate ones in 

the scope of Iran Geography is of a great importance. 

In this research, in order to study the potentials of 

tourism in Semnan Province, by applying the PET 

indicator, Use climate parameters of average dry 

temperature, relatively wet average, wind speed 

average, steam pressure average, and the cloudy rate of 

Semnan Garmsar, Shahroud and Biarjmand Synoptic 

stations during the period from 1992 to 2004 have been 

used. The result of this study shows that in all stations 

in May and in October, the stations of Semnan, 

Shahroud, Garmsar , in September, Biarjmand and 

shahrood and, in April ,Garmsar and in June  in 

Biarjmand , have the best conditions from the view 

point of climate comfort and they are very suitable for 

tourism. All stations, in July and August, different 

degrees of thermal stress from low to moderate exist. 

Also, all the stations during January, February, March 

and November have cold tensions from severe to 

moderate. 

 

Keywords: Tourism Climate, Climate Comfort, PET 

Index, Semnan Province.
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 مقدمه
های اقتصادی  صنعت گردشگری یکی از  همتری  فعالیت

 7/1رپد هر ساله در سطح ز ی   زهان  عاصر  ه شمار  ی

زایی زهانگردی پزود دارد، ره ه ینه آن ن دیت   یلیارد زا ه

(  28: 1892زاده پ حیدری، است )حسی   یلیارد دالر 022 ه 

تری  درآ د  رری از ر ورها  انند تونس صرفاً از  عمده

 تأثیرپارا ترهای اقلیمی شود   صنعت زهانگردی تأ ی   ی

هوا پ اقلیم نه   زیادی در  ا  توریسم پ زهانگردی دارد

 حیطی  ناطق ره اساس توریست پ  تنها  ر  نا ع زیست

 لکه رود  ه عنوان  ،گذارند تأثیر  ی ند زهانگردی  ناطق هست

ره در ریفیت توریستی یت  نطقه اند   یت  نبع توریستی  طرح

تأثیر  سیار زیادی  ها  پ تجر ه توریستی زهانگردان پ توریست

 ( 1890)احمد آ ادی، دندار

 ی  هوا، اقلیم پ توریسم  ه اشکال گوناگونی پزود دارد  از    را طه

واشناسی سر پ رار داریم ره از  کانی  ه  کان یت سو  ا شراید ه

دیگر پ در  قاطع ز انی،  سیار  تغیر است پ از سوی دیگر 

 اشد  اثرات  تقا ل ای  دپ  ای چند زانبه  ی توریسم نی  پدیده

 –اقلیم  -ی  وضوع هوا  سیار پیچیده است پ در تحقیق، را طه

نگی  در ا توریسم را  ه صورت یت رار  سیار پیچیده پ  حث

آپرده است  علت اصلی فصلی  ودن پدیده توریسم، آ  پ 

 نا رای  ا رپزه  طالعه پ شناسایی  ( 1897هواست )زعفری رندی،

ها  اقلیمی پ آگاهی از زاذ ه  ها پ  ااطرات تهدیدرننده  حدپدیت

های زغرافیایی استان سمنان در  های نهفته در پیژگی پ پتانسیل

پری از آن در  سال  ه  نظور  هرههای  اتلف  ها پ فصل  اه

ای  از اهمیت پیژه های  اتلف استانی پ شهری ری ی  رنا ه

تأثیر آن  ر   ه علت اهمیت شراید اقلیمی پ   اشد   رروردار  ی

 آن در سطح ایران پ ی  ا آسای  انسان  طالعات زیادی در را طه

  اتلف زهان انجام شده است پ توزه  حققان زیادی را در نقاط

 زهان پ ایران  ه رود  عطوف داشته ره  ه شرح ذیل است:

( زهت  طالعه آساای  حرارتای   1272گون الس پ همکاران )

، ره ای  شارص  ار  (SET) انسان، شارص حرارتی استاندارد

اساس اصول فی یکی  بتنای  ار یات احسااس فی یولاوژیکی      

 (  ارای پای  1221) 1اند   ارادس   عتبر قرار دارد را ارائه نموده

                                                 
1. Barradas 

ها پ  حید اطراف اان    ردن  ه ارتالف  ی  فضای دارلی پارک

 رای  قایساه آساای  حرارتای آنهاا، پانش پاارک را در شاهر        

هاای حرارتای پ     ک یکوسیتی انتااا  پ  اه  ررسای تفااپت    

رطو تی آنها پردارت  اپ   اهده ررد، ارتالف درزه حارارت  

ت،  اه  رپز اسا  در اپایل  عدازظهر  ی تر از دیگر ساعات شبانه

ی حرارت، ف اار  ااار آ  پ    طوری ره حدارثر تفاپت درزه

پ  0/2گاراد،   درزه سانتی 0/5رمبود ف ار  اار آ ،  ه ترتیب 

( در پژپه ی 2227پ همکاران ) 2 ار  وده است  اُهیر  یلی 8/1

های هواشناسی حیاتی  رای توریسام را  اورد  ررسای پ      نیان

پضاعیت هواشناسای    اناد  در ایا  پاژپه      طالعه قارار داده 

حیاتی  ه پسیله فراپانی حس گر ایی  اورد تج یاه پ تحلیال    

هاای  عاادل یاا هام ارز      قرار گرفته اسات پ درزاه حارارت   

فی یولوژی انسان را در ده رپز   اص از سال  ررسی رارده  

پ سپس  ا ترریب پارا تر  اا دیگار پارا ترهاای هواشناسای از     

 قادار پ تعاداد   قبیل درزاه حارارت، تاا   ناور رورشاید،      

رپزهای همراه  ا  ارندگی پ طوفان،  نااطق آساای  را  ارای    

( در 2227پ همکااران )  8اناد  تاپالی    توریسم   اص رارده 

پتانسیل اقلیم حیااتی پ توریسام در پاارک    »پژپه ی  ا عنوان 

اند ره تغییرات  مکا  در آ  پ هاوای     یان نموده«  لی تایوان

رواهد گذاشت  همچنی   تأثیر زهان رپی صنعت زهانگردی 

های درزاه حارارت پ  ااران  اه طاور       در ای  پژپه  پارا تر

 ج ا پ سپس هم  ان  ورد تج یه پ تحلیل قرار گرفته شاد پ  

در نهایت درزه حرارت آسای  پ  نتها درزه حارارت قا ال   

ها   اص شاده اسات     تحمل  رای زهانگردی در ای  پارک

تعیاای  »ای  ااا عنااوان  ( در  قالااه2222پ همکاااران ) 2زنگاای 

آسای  زیست اقلیم در  سیر ارض رپم )ترریه(  ا اساتفاده از  

 2 ا اساتفاده از آ اار هواشناسای    «  سا انه اطالعات زغرافیایی

ایستگاه در فصل تا ستان  ه ای  نتیجه دست یافتناد راه عا ال    

توپوگرافی در ای   نطقه یکی از عوا ال  اوثر  اوده پ  نطقاه     

در ای  فصل رارج از  حدپده آسای   (Meseit)زنو  روه 

 ررسای  »ای  ا عنوان  ( در  قاله 2212پ همکاران ) 5است  د 

                                                 
2. K.Oehier  
3. Tplin  
4. Zengin 
5. Deb 
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اناد    یان نموده« آه  در هند آسای  حرارتی در  حل پایانه راه

های  هم در رصوص رضایت  سافر در ایا    ره یکی از زنبه

ها پزود یت  حید قا ل قبول گر ایی اسات لاذا  اا  اه       کان

 ااه ارزیااا ی رضااایت  سااافران در  PETشااارص  رااارگیری

اند ره در نهایات  اه    ایستگاه زنو  هند در  اه ژپئ  پردارته

ارائه پی نهادهایی در رصوص افا ای  آساای   ساافران در    

پ  1لای    ورد ارتفاع سقف ها پ درهای پایاناه نمودناد  پینا    

اثر سایه در دراز  ادت  »ای  ا عنوان  ( در  قاله2212همکاران )

 اا اساتفاده از   «  ر آسای  در فضای  از:  طالعه  وردی: تایوان

)درصااد SVF)د ااای  عااادل فی یولوژیاات( پ PETشااارص 

هاای هواشناسای طای دپره     را  اا اساتفاده از داده   آسمان  ااز( 

اند راه ا تادا  حادپده     ساله  ورد  رررسی قرار داده 12آ اری 

رردناد  آسای  اقلیمی سارنی  تایوان را در طی سال   اص 

)درصاد   SVFپ سپس  ا استفاده از  قادیر  اه دسات آ اد از    

در تا ساتان پ   SVFآسمان  از( ن ان دادند ره  قاادیر  ااالی   

شاود،    قادیر پایی  آن در ز ستان  اعاث نااراحتی انساان  ای    

هاا پ   سپس  یان نمودند ره سایه ایجاد شده توساد ساارتمان  

تاا آساای  افاراد    دررتان  اید  تناسب  ا اقلایم  نطقاه  اشاد    

ارزیاا ی  »ای تحت عنوان  ( در  قاله1879فراهم شود  رلیلی )

دا ناه  « زیست اقلیم انسانی تبریا  پ نیااز حرارتای ساارتمان    

تحریکات زیست اقلیمای تبریا  را   ااص رارده پ نهایات      

گراد   اص ررده اسات    درزه سانتی 12تا  0آسای  را  ی  

های  ارزیا ی شارص»عنوان  ای  ا نا ه ( در پایان1895زیتونلی )

« آسای  اقلیمی  ا تأریاد  ار نقا  توریساتی اساتان گلساتان      

ضاام   ررساای  تغیرهااای آ  پ هااوایی اسااتان گلسااتان،  ااه 

های آساای  اقلیمای د اای  اوثر، اپلگای پ       ارزیا ی شارص

ای  اا   ( در  قالاه 1890ترزون  پردارتاه اسات  ذپالفقااری )   

رای گاردش در تبریا   اا    تعیی  تقویم ز انی  ناسب  ا »عنوان 

پ (PET)هااای د ااای  عااادل فی یولااوژی اسااتفاده از شااارص

پاس از ارزیاا ی   «(PMV) ینای شاده     توسد نظرسنجی پای  

ی آسای  اقلیمای در ایا     ها،   اص نمود ره دپره شارص

ی آساای  اقلیمای فقاد  اه      شهر  سیار  حدپد اسات پ دپره 

                                                 
1. Ping Lin 

 

 اه طاول   رپز از اپایال رارداد تاا اپاساد تیار  ااه        25 دت 

ای تحاات عنااوان   ( در  قالااه1897)انجا ااد   حمااودی    اای

ی آسااای  اقلیماای آن در   گردشااگری پ تعیاای   حاادپده  »

های د ای  ؤثر پ تان  تجمعای    از شارص« شهرستان  ریوان

استفاده نموده است  نتایش ای   طالعه ن ان داده است ره های   

رس، هاای ژانویاه، فوریاه،  اا     رپز در  اه یت از ساعات شبانه

آپریل، نوا بر پ دسا بر نه در  نطقه آساای  پ ناه در  نطقاه    

( در 1897تقریباً آسای  قارار دارناد   اذرپاش پ همکااران )    

  ررسای آساای  حرارتای در فضاای آزاد    »ای  ا عناوان    قاله

 ااه  ررساای پ  « زهاات اروتوریساام در شهرسااتان  ا لساار   

 سنجی اقلیمی از لحااظ آساای  حرارتای در  شهرساتان     توان

دهاد راه ایا      اند   نتایش ای   طالعه ن اان  ای    ا لسر پردارته

شهرستان از  اه اردیبه ت تا اپارر آ اان دارای شاراید  هیناه    

 رای گردشگری در طبیعت  وده است  هر چند ره دپ  اه تیار  

پ  رداد  ه علت اف ای  نسابی درزاه حارارت پ  ااال  اودن      

ا پزش  ااد  شود، ا اا  ا   رطو ت نسبی حالت شرزی حارم  ی

ای  پضاعیت قا ال تحمال شاده پ  اه شاراید  هیناه تبادیل         

  ای تحات  در  قالاه ( 1892گاردد  اساماعیلی پ همکااران )     ی

ارزیا ی شراید اقلیم آسای ی  نادر چا هاار در زهات    »عنوان 

هااای د ااای    ااا اسااتفاده از شااارص  «توسااعه گردشااگری 

پ  RMVشااده   یناای  یولوژیاات  توسااد نظرساانجی پاای فی

،  ه ارزیا ی اقلیم آسای ی  ندر چا هار در HIS اییاسترس گر

اند  نتایش حاصله از آن حاری است راه    قیاس رپزانه پردارته

هاای آذر، دی،  هما  پ اسافند     شراید آسای  اقلیمی در  ااه 

ای تحات   ( در  قالاه 1892زیناالی پ همکااران )  فراهم اسات   

ایجاان    ندی اقلایم توریساتی اساتان آذر      ررسی پ پهنه»عنوان 

 اه  طالعاه پ  ررسای اقلایم     «PETشرقی  ا استفاده از شارص

رارهاایی  ارای    توریستی استان آذر ایجاان شارقی پ ارائاه راه   

هاای توریساتی آن در فصاول  هاار پ      استفاده  هینه از پتانسیل

 (PET)تا سااتان،  ااا شااارص د ااای  عااادل فی یولوژیاات    

انجاام   Ray Manاند  نتیجه  طالعه ره از طریاق  ادل   پردارته

ای  است راه در ارثار ایساتگاه هاای  اورد        دهنده گرفته ن ان

های ژپئ  پ سپتا بر از اقلیم  سایار  ناسابی  ارای      طالعه،  اه

توریسااام  رروردارناااد پ  ااااه ژپئیاااه پ اپت  اااه  یااار از 
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  قادیر آستانه شارص .1جدول

 PET حساسیت حرارتی جه تنش فیزیولوژیکدر

 <2 ریلی سرد تنش سرمای بسیار شدید

 2 سرد تنش سرمای شدید

 9 رنت تنش سرمای متوسط

 18 رمی رنت تنش سرمای اندک

 ( 1222 ات اراریس پ همکاران ) مأخذ:

های استان درزااتی   های اهر پ سرا  در  قیه قسمت شهرستان

عیف حاارم اسات     تفاپتی از تن  گر ایی از  توسد تاا ضا  

اقلاایم آسااای  »ای تحاات عنااوان  ( در  قالااه1892دهقااانی )

 ه  ررسی پ  طالعه «TCIگردشگری در ز یره ق م  ه رپش 

اقلیم آسای  ز یره ق م پردارته است  نتاایش ایا  پاژپه     

ها از لحاظ آسای  انساانی   تری   اه  یانگر آن است ره  ناسب

 های ژانویه، فوریه پ دسا بر است   اه

حاضر ارزیا ی شراید اقلیم توریستی استان سمنان   هدف  قاله

های سال  ا استفاده از شارص  عادل  در هر یت از  اه

تأثیر پارا ترهای اقلیمی را  ر فعالیت  فی یولوژیکی است تا 

های استان سمنان را  رای  ها پ قا لیت گردشگری پ پتانسیل

رید   اص هایی از قبیل دیدن  ناظر طبیعی پ ر فعالیت

 نماییم 

 

 ها مواد و روش
های اقلیم توریستی استان   ه  نظور طالعه  کانی توانمندی

های  اتلف سال  راساس شارص د ای  عادل  سمنان در  اه

ایستگاه  2 یالدی  2225تا 1222ساله  12فی یولوژیکی از آ ار 

سینوپتیت سمنان، گر سار، شاهرپد پ  یارزمند پ از 

گراد،  می  توسد د ای ر ت  ر حسب سانتیهای اقلی پارا تر

 توسد رطو ت نسبی  ر حسب درصد،  توسد سرعت  اد  ر 

ف ار  اار  ر حسب هکتو پاسکال حسب  تر  ر ثانیه،  توسد 

 استفاده شده است پ  ی ان ا رناری  ر حسب ارتا 

 

 PET شاخص

ی ژی انسان ره از  عادله  یالن انار ژهای  رتبد  ا فی یولو شارص

ا ارپزه در  طالعاات اقلایم انساانی      اناد  انسان   تق گردیاده  دن 

در ایا  ز یناه    راه  هاای  عرپفای   ای دارند شاارص  هژزایگاه پی

 اه   ،راه یتژپی نهاد شاده اسات شاارص د اای  عاادل فی یولو     

  اگار  اسات  اهمیت  ی تری یافتاه  است عرپف  1(PETشارص)

  رای اهاداف گردشاگری طراحای ن اده     چه ای  شارص اساساً

 همتاری   از هاا ا ارپزه    پلی  اا  عضای تغییارات پ تعادیل     است

                                                 
1. Physiological Equivalent Temperature 

رپد  هاااا در  طالعاااات توریسااام  اااه شااامار  ااای   شاااارص

های  عارپف د اا    از شارصPET شارص1( 2222) ات اراریس،

 ی  ادن انساان   اتق   ژیت است ره از  عادله  یالن انرژفی یولو -

شده است  در تعریف ای  شارص  رای نرخ ساورت پ سااز  اا    

 2/2پات پ  92 ی ان نارسانایی لباس  ه ترتیب اعداد  رار سبت پ

(clo   ه طور  یانگی  در نظر گرفته شاده اسات  در  )(  1زادپل) 

در درزات  اتلف حساسیت انساان   PET قادیرآستانه شارص 

در  آ ده اسات  ارزش نارسانایی پوشاک  اتلف  (2زدپل )پ در 

 از  اادل  اایالن اناارژی یاااPET ایاا   طالعااه  اارای  حاساابه

 رای افراد استفاده  ی شود ره از طریق رپا اد    MEMIهمان

 ( 8آید) زدپل   ه دست  ی 12تا  1ریاضی 

تهیه  PETذرر است ره  رای  حاسبه شارص حرارتی شایان 

های هواشناسی  ثل د ا پ رطو ت هوا پ سرعت  اد  ه  داده

پذیر است پلی  حاسبه پ  ه دست آپردن  رری  سادگی ا کان

 ه  Tmrt یا همان ” توسد د ای تا  ی  حید“ ثل  پارا ترها

پذیر نیست پ از آنجا ره پارا تر    ور  ی تری  تأثیر  سادگی ا کان

را در  حاسبه شارص فوق دارد از ای  رپ  رای  حاسبه ای  

رمت گرفته شد تا ضریب دقت  Ray Man پارا تر از نرم اف ار

 2 ات اراریسره توسد  Ray Man  دل حاسبات اف ای  یا د  

های شهری   رای  حاسبه شارهای تا  ی  ه پیژه در  ی  سارتمان

های  ناسب  رای  حاسبه  طراحی شده است، یکی از رپش

      اشد پ در نهایت  رای  حاسبه  توسد د ای تا  ی  حید  ی

 PETگیرد   ورد استفاده قرار  ی 

                                                 
2. Matzarakis 
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 ارزش نارسانایی پوشاک  اتلف. 2جدول

 پوشاک مختلف ردیف
ارزش نارسانایی 

 به کلو

 2  رهنه 1

 1/2 شلوار روتاه 2

3 
ای پ آستی  روتاه، شلوار  لند نازک پ  لباس زیر نازک پنبه

 ای زورا  پنبه
85/2 

 5/2 + پیراه  آستی  روتاه یقه  از 8 ثل ردیف  4

 1 آستی   لند پ رتشلوار سبت، زلیقه، پیراه   5

 5/1 ای + پالتوی پنبه 5 ثل ردیف  6

 5/8 لباس  اصوص  ناطق قطبی 7

 1807راززویان ) مأخذ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های  یالن انرژی  رای افراد  دل .3جدول

p نرخ زریان رون 1ی  را طه sr lr sw f
S H C R E E E E E        

) نرخ تعرق 2ی  را طه )( ) ( )( )6 / 3 75 36 / 6 / 1 0 / 5 34
b c SK

Q T t= + - + - 

) تولید حرارت 8ی  را طه )( )5 28 / 4710 1 0 / 9 35 / 6 /
W SK c

S t t kg sm-= + -
 

) زریان حرارت همرفتی 2ی  را طه )1H M h= - 

 زریان حرارتی تا   5ی  را طه sk cl a SK
C A f T T  

) انت ار  اارآ  0ی  را طه )4 4
sk cl cff r skR A  f  f  t  – Tes= 

) اتالف حرارت پنهانی  ه پسیله تعرق 7ی  را طه )D a vskE mr P  – P= 

) اتالف حرارت  ه پسیله تبایر 9ی  را طه )sr tm p a r
 E  r  C  T T  = - 

sr  رای زن 2ی  را طه w  
E S r= 

) حرارت اف پده یا تلف شده ازطریق روردن 12ی  را طه )sw sk a vskE  A  r hc 0/ 622 /  P -P= 

) حرارت  نتقل شده از  رر   ه پوست 11ی  را طه )Ef mf cf Tf Tc= - 

) حرارت  نتقل شده از پوست  ه  حید 12ی  را طه )b b sk c
Qb  P  C   T  T  = - 

 

M (: نرخ سورت پ ساز )پات  ر  تر  ر ع 

 رارایی  کانیکی : 

Fcff* fcl ت شاص پوشیده  ه  ساحت  دپن : نسبت  ساح

 پوش 

Taگراد : د ای هوا  ه درزه سانتی 

Trگراد : د ای تا    توسد  ه درزه سانتی 

TcIگراد :د ای سطح لباس  ه درزه سانتی 

Cp , Cf ,Cbی هوا،  ذا پ رون  ه ترتیب : گر ای پیژه 

mf عادل  ذا در پاحد پات  : 

bp چگالی رون : 

rحرارت نهانی تبایر : 

 

 

 

 

 

 

ε قا لیت انت ار پوست : 

S حرارت رالص ذریره شده در هسته : 

Ask سطح پوست  ر حسب  تر ر ع : 

Tsk د ای پوست : 

Pa ف ار  اار ز یی  ه پاسکال : 

Pvr اع در د ای پوست: ف ار  اار اشب 

hc  ضریب انتقال حرارت همرفتی:W/k 

rtm زرم هوای تعریقی در هر ثانیه : 

δ    ضریب ثا ت استفان  ولت : 

IcI قاپ ت لباس در  را ر انتقال حرارت  : 

Cb ی رون : حرارت پیژه 
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 ه  PET رای  حاسبهRay Man تغیرهای  ورد نیاز  دل 

 شرح ذیل است:

 تغیرهای  وقعیتی شا ل طول پ عرض زغرافیایی،   1

  وقعیت پ ارتفاع شهر  وردنظر؛       

 تغیرهای هواشناسی شا ل د ای هوای ر ت  رحسب   2

گراد، ف ار  اار  رحسب هکتو پاسکال،  درزه سانتی

د  رحسب  تر  ر رطو ت نسبی حسب درصد، سرعت  ا

 ثانیه پ  ی ان ا رناری  ر حسب ارتا؛ 

های فی یولوژیت  ؤثر   تغیرهای فردی  ه عنوان پیژگی  8

های   ایست پیژگی  ی  در  دل هستند  در ای  را طه

 فردی  ثل قد، پزن، س  پ زنسیت پارد  دل شود؛

 تغیرهای نوع پوش  پ فعالیت  پوش   ر حسب رلو پ   2

 شود  اص  یفعالیت  ر حسب پات   

های فی یولوژیت، پوش  پ نوع فعالیت   ا توزه  ه اینکه داده

توان   سیار  تفاپت پ  تغیر هستند،  نا رای  طبق توصیه  دل  ی

 واردی را  ه صورت  یانگی  یا حالت استاندارد در نظر گرفت  

 ه طور  ثال در  رد قد، پزن پ س   ی توان  یانگی   تعارف ای  

رلو پ  2/2زا عه لحاظ نمود  در  ورد پوش  رقم  تغیرها را در 

توان  رای یکی از  پات را  ی 92فعالیت  توسطی  ثل رانندگی  ا 

های  رد یا زن در نظر گرفت  گفتنی است ره تفاپت  سیار  زنس

ناچی ی در ای  ز ینه  ی  زن پ  رد پزود دارد ره در  سیاری از 

   وارد قا ل چ م پوش ی است 

 مطالعهمنطقه مورد 

شهرستان )دا غان، سمنان، شاهرپد پ  2استان سمنان  ا داشت  

آ ادی، دارای  922شهر پ  10دهستان،  29 ا ،  12گر سار(، 

 51درزه پ  51ریلو تر ر ع است ره  ی   27221 ساحتی حدپد

دقیقه  18درزه پ  82دقیقه طول شرقی پ  8درزه پ  57دقیقه تا 

   (1)شکل لی قرار گرفته استدقیقه عرض شما 22درزه پ  87تا 

های رراسان شمالی، گلستان پ  ای  استان از طرف شمال  ه استان

 ازندران، از زنو   ه استانهای ی د پ اصفهان، از   رق  ه استان 

های تهران پ قم  حدپد  رراسان رضوی پ از  غر   ه استان

  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقیافته
ها  ه  دل، ررپزی  نمودن آن عد از تعریف  تغیرها پ پارد 

 دل  ه صورت  قادیر  رای شارص د ای فی یولوژیت 

(PETحاسبه شده  ) ر اساس  قادیر  ه شرح ذیل است: ره 

 حاسبه شده در ایستگاه سمنان   اص شد ره  PETعددی 

، -2/1های ژانویه، فوریه پ دسا بر  ه ترتیب  ا  قادیر عددی   اه

  فی یولوژیکی دارای تن  سر ای ی تن ، از لحاظ درزه2، -2/1

 اشد    سیار شدید پ از لحاظ حساسیت حرارتی ریلی سرد  ی

های  ارس پ نوا بر از لحاظ تن  فی یولوژیکی دارای تن    اه

های  سر ایی شدید پ از لحاظ حساسیت حرارتی، سرد است   اه

ی فی یولوژیت دارای  ژپئ ، آگوست پ سپتا بر از لحاظ درزه

ی اندک پ  رروردار از حساسیت حرارتی رمی گرم تن  گر ای

( دارای 7/29) PETاست   اه زوالی  ا  االتری   قدار عددی 

تن  گر ایی  توسد پ از لحاظ حساسیت حرارتی، گرم  وده پ 

 اه  ی  ا عدم تن  سر ایی از لحاظ تن  فی یولوژیت از 

حساسیت حرارتی راحت  رروردار است   اه آپریل  ا تن  

سر ای  توسد دارای حساسیت حرارتی رنت پ  اه ارتبر  ا 

می رنت است تن  سر ایی اندک دارای حساسیت حرارتی ر

 (  2)شکل

 

 

 

 

 

 

 
 وقعیت استان سمنان پ ایستگاه های  ورد   1شکل 

  طالعه
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های ژانویه، فوریه،  ارس پ دسا بر از  ایستگاه شاهرپد در  اه

لحاظ درزه تن  فی یولوژیت دارای تن  سر ای  سیار شدید 

های  ی پ  پ از لحاظ حساسیت حرارتی ریلی سرد است   اه

ارتبر  ا پزود تن  سر ایی اندک از حساسیت حرارتی رمی 

اشد   اه زوالی پ آگوست  ه ترتیب  ا   رنت  رروردار  ی

، از لحاظ 2/22پ  2/22 ه ترتیب  PET االتری   قادیر عددی 

درزه تن  فی یولوژیت  رروردار از تن  گر ایی اندک پ از 

های ژپئ  پ  لحاظ حساسیت حرارتی رمی گرم  وده است   اه

هایی هستند ره  ا عدم تن  سر ایی از  سپتا بر از دسته  اه

پ دارای شراید  اشد حرارتی راحت  رروردار  ی حساسیت

  شاهرپد در  اه آپریل  ا تن   طلو  اقلیم گردشگری است

سر ایی  توسد دارای حساسیت حرارتی رنت پ  اه نوا بر 

ها   ا تن  سر ایی شدید پ حساسیت حرارتی سرد، در ای   اه

 ( 8شراید سرد پ نا طلو ی را دارد )شکل

 

 

 

 

 

 

های ژانویه، فوریه، دسا بر  ه ترتیب  ا  ر در  اهایستگاه گر سا

از لحاظ درزه تن    5/1، 1،  -0/2 قادیر عددی 

فی یولوژیکی دارای تن  سر ایی  سیار شدید پ از لحاظ 

های آپریل پ ارتبر  ا پزود تن   حرارتی ریلی سرد است   اه

سر ایی اندک از حساسیت حرارتی رمی رنت  رروردار 

 ه  PETای زوالی پ آگوست  ا  االتری   قدار ه  اشد   اه  ی

از لحاظ درزه تن   29، 2/22ترتیب  ا  قادیر عددی 

 ا تن  گر ای  توسد از لحاظ حساسیت حرارتی  فی یولوژیت

های  ی پ سپتا بر  رروردار از تن  گر ایی  گرم است   اه

 اشد   اه  اندک پ از لحاظ حساسیت حرارتی، رمی گرم  ی

تن  فی یولوژیت سر ایی  توسد دارای   رزهنوا بر  ا د

تن    حساسیت حرارتی رنت پ  اه  ارس  ا درزه

فی یولوژیت سر ای شدید  رروردار از حساسیت حرارتی سرد 

 ا عدم تن  سر ا از لحاظ تن  فی یولوژیت دارای  پ  اه  ی 

 ( 2حساسیت حرارتی راحت است )شکل

 

 

 

 

 

ویه، فوریه،  ارس، نوا بر های ژان ایستگاه  یارزمند در  اه

ی تن  فی یولوژیت دارای تن   پ دسا بر از لحاظ درزه

سر ای  سیار شدید پ از لحاظ حساسیت حرارتی ریلی 

 ا پزود تن  سر ایی اندک از   اشد   اه  ی  سرد  ی

حساسیت حرارتی رمی رنت  رروردار است   اه زوالی 

 ه  PETپ آگوست  ه ترتیب  ا  االتری   قادیر عددی 

، از لحاظ درزه تن  فی یولوژیت 1/22پ  5/28ترتیب 

 رروردار از تن  گر ایی اندک پ از لحاظ حساسیت 

هایی  حرارتی رمی گرم  وده است   اه ژپئ  از دسته  اه

هست ره  ا عدم تن  سر ایی از حساسیت حرارتی 

های آپریل پ  راحت  رروردار است   یارزمند در  اه

ی  توسد دارای حساسیت حرارتی ارتبر  ا تن  سر ای

رنت پ  اه سپتا بر  ا عدم تن  سر ایی دارای حساسیت 

 ( 5حرارتی راحت است )شکل
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 تن  فی یولوژیت  اهانه ایستگاه شاهرپد  نمودار رپند درزه .3شکل
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 تن  فی یولوژیت  اهانه ایستگاه گر سار  نمودار رپند درزه. 4شکل
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تن  فی یولوژیت  اهانه ایستگاه     نمودار رپند درزه5شکل

  یارزمند
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های  ی،  های  ی پ ارتبر، شاهرپد در  اه سمنان در  اه

 های آپریل،  ی پ ارتبر پ  سپتا بر پ ارتبر، گر سار در  اه

 سپتا بر دارای اقلیمهای  ی، ژپئ  پ   یارزمند در  اه

 الی را از  طلو  پ فاقد تن  سر ا هستند پ شراید ایده

 نظر اقلیم توریستی دارند، در  جموع از  اه ارتبر  ه  عد، 

-شرقی پ پر   ه دلیل نفوذ پرف ار سیبری از طرف شمال

 ر  شراید اقلیم  ف ارهای  هازر از سمت شمال 

ت نا طلو  های  ورد  طالعه  ه سم گردشگری ایستگاه

رند  پ  ا آ از فصل تا ستان نی ،  اد های  سوق پیدا  ی

 های   ر ی پسرپی ررده پ پرپد عوا ل  یرپنی  انند توده

آ  پ هوا   رننده شود پ عا ل اصلی رنترل هوا قطع  ی

ها  وده پ پضعیت  فقد تا   رورشید پ ناهمواری

حرارتی از ثبات  ی تری  رروردار است، در ای  فصل 

قه تحت استیالی پرف ار زنب حاره است ره  اعث  نط

شود  ای   ای(  ی ای حاره )قاره CTاستقرار توده هوای 

توده هوا  سیار گرم پ ر ت است پ زو  ارپترپپیت پ 

هوای پایدار ناشی از اینورژنهای دینا یکی را ایجاد 

رند پ  اعث آسمان صاف، تا   شدید آفتا  پ افت   ی

شود  در نهایت  ه  ا توزه  قادیر شدید رطو ت نسبی  ی

 اه سال، استان سمنان در  12عددی  ه دست آ ده در طی 

های گرم سال دارای شراید نا طلو  گردشگری   اه

 است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری بحث ونتیجه

ها،  اه ارتبر در  های انجام شده،  اه  ی در همه ایستگاه  ا توزه  ه  ررسی

 پ گر سار،  اه سپتا بر در شاهرپد  های سمنان، شاهرپد پ ایستگاه

 یارزمند پ  اه آپریل در گر سار پ  اه ژپئ  در  یارزمند از 

هستند ره دارای  هتری  شراید از نقطه نظر اقلیم  هایی  اه

 تفاپتی  های زوالی پ آگوست درزه آسای  هستند پ در اه

 ها حارم  از تن  گر ایی اندک تا  توسد در  ی  همه ایستگاه

های ژانویه، فوریه،  ها در  اه ایستگاه    همچنی  همهاست

  ارس پ نوا بر  رروردار ازتن  سر ایی  سیار شدید تا 

در  جموع از  اه ارتبر  ه  عد،  ه دلیل نفوذ  . توسد است

پرف ار سیبری از طرف شمال شرقی پ پرف ارهای  هازر از 

 های  ورد  ر  شراید اقلیم گردشگری ایستگاه سمت شمال

رند پ  ا آ از فصل   طالعه  ه سمت نا طلو  سوق پیدا  ی

 تا ستان نی ،  ادهای  ر ی پسرپی ررده پ پرپد عوا ل  یرپنی 

رننده   ا ل اصلی رنترلشود پ ع های هوا قطع  ی  انند توده

ها  وده پ پضعیت  فقد تا   رورشید پ ناهمواری آ  پ هوا 

ای  فصل  نطقه  حرارتی از ثبات  ی تری  رروردار است  در

 جموع استان  تحت استیالی پر ف ار چنب حاره است  در

سمنان در  اه های گرم سال از شراید نا طلو  گردشگری 

 رروردار است  از ای  رپ، ضرپرت دارد ره ساز ان 

های ذیر د  ه  ایرانگردی پ زهانگردی پ دیگر نهادها پ ارگان

ج، دقت پ پیژه  جریان تورهای گردشگری از دارل پ رار

حساسیت  ی تری رپی ز ان  رگ اری تورها پ زذ  

 PETفی یولوژیت  اهانه استان سمنان  راساس شارصتن    درزه .4جدول

 ماه

 

 ایستگاه
ژانویه

فوریه 
س 

مار
آوریل 
 

می
ژوئن 

جوالی 
ت 

آگوس
 

سپتامبر
 

اکتبر
نوامبر 
دسامبر 
 

 2/2 5/0 5/12 7/21 29 7/29 9/22 1/19 5/12 2/5 2/2 -2/2 سمنان

 -2/2 5/2 9/11 9/17 2/22 2/22 0/12 0/12 12 1/8 -2/1 -5/2 شاهرود

 5/1 2/7 7/12 0/21 29 2/22 1/25 5/19 2/18 9/5 1 -0/2 گرمسار

 -2/2 7/2 9/2 2/10 1/22 5/28 2/22 7/12 12 2/2 -5/2 -8/8 بیارجمند

 



 

  

 

 03     98دوم، پاییز و زمستان  اول، شماره سالی شهر یبوم شناس یدو فصلنامه پژوهش ها                             

 سیار    گردشگر نموده پ در تبلیغات رود  ه عنوان یت  ؤلفه

 ای  ه ای  ا ر ارتصاص دهند تا گردشگران   هم زایگاه پیژه

 

دارلی پ رارزی در یت  حید همراه  ا آسای  اقلیمی در 

هنگی آن دیدن های تاریای، طبیعی، پ فر ای   نطقه از زاذ ه

.نمایند
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