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 چکیده
 یدر توسعه گردشگر یمیاقل یهاتیظرف تأثیربررسی هدف  پژوهش حاضر با

استفاده از اجرا گردید. این تحقیق با  باد انیبر جر دیکأبا تشهر منجیل 
بارش، رطوبت، ابرناکی باد، دما، های پایه دادهبر اقلیم گردشگریهای شاخص
تابع های مدلاستفاده از و  2014-1993انی بخار آب در دوره زم و فشار

روش  ، به2016-1993چگالی احتمال سرعت حداکثر باد ماهانه در دوره زمانی 
اقلیمی از ایستگاه همدید منجیل اخذ های داده شد.توصیفی و تحلیلی انجام 

ی شهری گردشگر میتقو میتنظو باد در  یمیاقل یهاتیظرفبررسی  گردید.
می، های ماه دادنتایج تحقیق نشان شود. می قیق محسوبمنجیل نوآوری تح

اقلیم گردشگری، برای گردشگری های تمام مدلبراساس  ژوئن و سپتامبر
مانند  یآبهای ورزشعالقمندان  یتواند برامی که باشندمی مناسب

آوریل، ژوئن، های ماه. استفاده شود یقرانیو قا سواریکایت ،یاسک سواری،موج
 مارس، آوریل وهای ماه و بادی-آبیهای سپتامبر برای ورزش اگوست و

 .باشندمی بسیار شدید مناسبهای تجربه توفانتوریسم ماجراجویانه و برای می
روز از سال سبب برخورداری این شهر از  310استیالی باد منجیل در بیش از 

د رود، تونل دره سفیدارد.  هوای سالم گردیده که برای توریسم سالمتی اهمیت
قرینه زیتون که برخی علت و باد منجیل، دریاچه سد سفیدرود و درختان بی

 باشند، از نظر اکوتوریسم و ژئوتوریسم مورد توجهمی برخی معلول باد منجیل
 .باشندمی

   
 کلیدي گاناژو

 ، منجیل.توسعه گردشگری، جریان باداقلیمی، های ظرفیت

Abstract 

The current research was carried out with the aim of 
investigating the effect of climatic capacities on the tourism 
development of Manjil city with an emphasis on wind flow. 
This research is based on tourism climate indicators based on 
data of temperature, wind, precipitation, humidity, cloudiness 
and water vapor pressure in the time period of 1993-2014 and 
using density function models of maximum monthly wind 
speed in the time period of 1993-2016, in a descriptive way and 
an analysis was done. Climatic data were obtained from 
Hamdeed Manjil station. Investigating the climatic and wind 
capacities in setting the urban tourism calendar is considered as 
the harbinger of research innovation. The results of the research 
showed that the months of May, June and September are 
suitable for tourism based on all tourism climate models, which 
can be used for water sports enthusiasts such as surfing, skiing, 
kitesurfing and sailing. The months of April, June, August and 
September are suitable for water-air sports, and the months of 
March, April and May are suitable for adventure tourism and 
experiencing very strong storms. The steady wind of Manjil has 
provided this city with healthy air for more than 310 days of the 
year, which is important for health tourism. Sefid Rood Valley, 
Bad Manjil Tunnel, Sefid Rood Dam Lake, and unique olive 
trees, some of which are the cause and some effects of Bad 
Manjil, are of interest in terms of ecotourism and geotourism. 
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 همقدم

در زمان حاضر  (.41: 1393و همکاران،  یدر زمانی نامحدود ادامه یابد )فن ،گردشگری پایدار، گردشگری است که بتواند در محیط
 سپس فراتر از آن قرار گرفت.  و بزرگ در جهان است به نحوی که ابتدا قبل از نفتای و حرفه تیپراهم تییگردشگری، فعال

 کسب کایو آمر ایاسپانهای درآمد حاصل از صنعت جهانگردی را کشور زانیم نیتربیشجهانگردی جهانی،  اساس مطالعات سازمانبر
درصد از خدمات  30است که  یبخش رشد اقتصاد نیترعیو سر ترینبزرگهمچنان المللی بین ی(. گردشگر98: 1396 ،یکنند )محمدمی

تواند سبب نزدیکی و همسویی می سرشتی همگرا دارد واین صنعت  (.Mora-Rivera et al, 2019: 36) دهدمی لیجهان را تشک
گذارد. گردشگری برای بر بعد اقتصادیش، صحه می این ویژگی بر اهمیت سیاسی و اجتماعی این صنعت عالوه گردد.ها و فرهنگها نگرش

  (.De Freitas, 2003: 46) بایست تحت مدیریتی با رویکردی پایدار قرار گیردمی ایفای نقش شایسته خود
 زهیانگ نیترکه آب و هوا مهم ییآنجا ازباشد. می منابع مقصد داریپا تیریبه آن توجه شود، مد یگردشگر تیریدر مد ستیبامی که یاز موارد

، اما است تربیش پذیرتجدید پاکیک منبع انرژی  عنوانبهامروزه توجه به باد  دارد.ای ژهیو گاهیجا ستیز طیدر مح باشد،می جذب گردشگران یبرا
 تواند اثرات متفاوتی را در پی داشته باشدمی چند وجهی است کهای باد پدیدهباشد. می در خور توجه ،نیز گردشگریریزی برنامهاهمیت آن در 

(Kruger et al, 2016: 2.) زمانی که به واسطه ویژگی  ژهسو سبب کاهش آسایش گردشگران بوده و از سویی دیگر به ویدر این صورت از یک
های بادی گردد، یکی از انگیزههای و سایر لندفرمها کلوتها، ریگی، یاردانگهای خاص مانند دشتهای جاری بودن در مکان سبب خلق چشم انداز
 رشدگردد. می گردشگری را هم شاملم بلکه تنظیم تقویها آورد. این توجه نه تنها منظرمی را فراهمها مهم گروهی از گردشگران یعنی ژئوتوریسم

  (.Economics, 2016: 46) باشدمی بر رونق گردشگریو اهمیت آن باد  تأثیرپایدار در اطراف مزارع بادی اسکاتلند بیانگر  گردشگری
 یشگرگرد عنوانبهرا دارد ورزش است که از آن  یدر صنعت گردشگر یبه امر فرابخش لیتبد تیمهم که قابلهای از بخش یکی
گردشـگری اسـت و به سرعت در های بخش ترینبزرگاز  ی(. گردشگری ورزش242: 1397زاده و همکاران، شود )گلمی نام برده یورزش

های را در برنامه تیفعال نیبرخوردارند، ا تیمز نیاز ا یمکان تیکـه بـه لحاظ موقعهایی کشور ژهیحال رشد است. اغلب کشورها به و
زیرا سرعت باد  .استز نظر گردشگری ورزشی، باد نیز مورد توجه ا(. 28: 1397جناقرد و همکاران،  یمعصوم)اند خـود گنجانده یه ملـتوسـع

  (.More, 1988: 5) باشدمی و تفریحی خاص مورد توجهورزشی های برای فعالیت
بسیار شدید سبب توقف مقطعی های و باد باشدمی شگرانو رفاه گردشدید تهدیدی برای امکانات گردشگری های چه فراوانی و شدت توفان گر

مانند موج ها اما سبب رونق برخی دیگر از فعالیت .گردندمی (Tervo, 2008: 320) ورزشی مانند تعطیلی پیست اسکی در فنالندهای برخی از فعالیت
شدید ناشی از تونل بادی تنگه جبل الطارق برای موج سواری با های ری از بادبرخوردا ه علتنیز بدر اسپانیا تاریفا اند. و گوینکو نیز شده سواری در تاریفا

قوی، گوینکو در پرتغال را به های همراه موجبه شدید های باد (.Becken, 2010: 4) باشدمی کایت مورد توجه بسیاری از گردشگران در سراسر جهان
  (.(Vermeersch; Alcoforado, 2013: 108 ستبدیل کرده ابادی ت -آبیهای آل برای ورزشمکانی ایده

باد منجیل یکی  .بادی ایران معروف استهای به شهر توربین بوده و از شرایط مشابه تاریفا برخوردار نجیل در استان گیالندره شهر م
گیری ینه نموده است. قرارقررا بیها آن ست که درختان زیتون را اغلب خم کرده وا قدری بهن آشدت . استاز عوامل معروفیت این شهر 

و هم محل خروج انرژی  گردیدهخزری و مرکزی ایران  پذیری از آب و هوایتأثیرهم سبب  ،منجیل در خروجی تونل باد دره سفید رود
ر در کیلومت 118ه )رگ 64بسیار شدید با سرعت بیش از های و حتی توفانها توفانها، . با وجودی که این شهر در طول سال تندباداست

و گردشگری طبیعی مورد توجه قرار نگرفته و از این  ، ماجراجویانه، سالمتیاما برای گردشگری ورزش بادی .کندمی را تجربه ساعت(
 گیرد. برداری صورت نمیظرفیت استثنایی بهره

برای انواع گردشگران، گردشگری تقویم  و تنظیمگردشگری انواع در  آنآشکارسازی نقش  پژوهش حاضر با هدف شناخت باد منجیل،
 میتقو میو باد در تنظ یمیاقل یهاتیظرف یبررستأثیر دارد؟ منجیل  شهر گردشگری در توسعهآیا باد  ال است کهؤاین سدر صدد پاسخگویی 

 .شودیمحسوب م قیتحق ینوآور لیمنج یشهر یگردشگر
 

 مبانی نظري
 چارچوب نظری

 گردشگری و انواع آن
یابی به پایداری در ش برای دستالتگری، حاصل ایش این مفهوم در مطالعات گردشز. دای داری، معنای ویژهپایدار در مفهومگردشگری 
 از نظر اجتماعی مورد  مخرب، از نظر کالبدی متناسب، از نظر اقتصادی پویا و ر محیطی غیرپایدار از نظ توسعه است. توسعههای تمامی زمینه
  (.48: 1401اران، و همک )فضلی پذیرش است
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 که این صنعت به یکیای گونهبهرشد و توسعه روزافزون صنعت گردشگری در سراسر جهان، اهمیت آن را از نظر اقتصادی افزایش داده است؛ 
دریافت  توانمی گذشته ایهبا مرور صنعت رو به رشد جهانگردی، در دهه. رودبه شمار میدرآمدترین صنایع در اقتصادی جهانی  و پر ترینبزرگاز 

 (. 108: 1401کاظمیان و همکاران، ) جهانی، در حوزه گردشگری انجام گرفته استهای گذاریو سرمایهها ریزیاز برنامهای که بخش عمده
دی و اجتماعی در موتور توسعه اقتصا عنوانبهای طور گستردهبهکند، می گردشگری به دلیل تعامالت متعددی که با دیگر صنایع ایجاد

شگری رشد سریع گردت. اخیر به میزان معینی رشد کرده اسهای المالی، صنعت گردشگری در سهای ود و علیرغم بحرانشظر گرفته مین
 شد و توسعه اقتصاد ملی بنگرند و به همین دلیل ازبسیاری از کشورها گردشگری را مؤلفه مهمی در رمثابه یک صنعت، موجب شده تا  به

صنعت در جهان به  ترینبزرگاساس درآمد ناخالص داخلی، صادرات و اشتغال، مسافرت و جهانگردی، زه گردشگری برمنظر توسعه، امرو
 (. 1: 1398)شیرخدایی و همکاران،  آیدمی شمار

امع صورت یکپارچه و ج هبآن با یکدیگر همپوشانی دارند و در یک ظرف  نگر دارد و بسیاری از اجزاء سازندهگردشگری ماهیتی کلی
پایدار در  ریزی یکپارچهارتقاء شرایط در این حوزه چه در سطح ملی و چه در سطح محلی و شهر به برنامه کنند. کوشش در زمینهمی عمل

میزبان  ی بر جامعهاثرات مثبت مختلف، در واقع توسعه این صنعت (.203: 1400نژاد و همکاران، )مدبر خاک تمام ابعاد دخیل در آن نیازمند است
در گذارد. میالمللی بینو گسترش تجارت ای اقتصاد منطقه اشتغال، توسعههای صنعتی، ایجاد فرصتهای ساخت سازی زیراز جمله تنظیم و بهینه

مندی هرهی پتانسیل، فرصت بگردشگری در مناطق داراهای بهش هستند تا با مهیاسازی و ارزشمند نمودن جاذالاین راستا ،کشورهای مختلف در ت
 (.11: 1400)معصومی،  از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند

اساسی های ییکی از نیازمند عنوانبهت اجتماعی و پدیدار شدن اوقات فراغت التحوگیری تکنولوژیکی سبب شکلهای سرعت نوآوری
مختلف های گزارش .پی داشته است دشگری درمقصد گر عنوانبها شهری رهای صنعت گردشگری و تفرجگاه شده است. این امر توسعه

و کاهش تنوع قلمروهای زیستی و همچنین کاهش تنوع محیطی زیستانسانی اخیر، تغییرات های دهد که همزمان با فعالیتمی نشان
در این ز مسائل موجود گشای بسیاری اهد گرتوانمی گذاری در این بخشگردشگری طبیعت و سرمایه توسعه. افزایش بوده استبه  رو هاگونه

پاسخ به تخریب محیط زیست و  عنوانبهویژه برای کشورهای در حال توسعه  بهتوان گفت، گردشگری مبتنی بر طبیعت . میزمینه باشد
 (.34: 1400)خاکی و همکاران،  فرهنگ جوامع محلی است

در  اکوتوریسم را و ماجراجویانه، سالمت ورزشی،های متوریس و گردشگری بوده بندیطبقه برای عاملی تواندمی نیز گردشگری انگیزه
 رقابتی، ورزشی فعالیت یک در شرکت، فراغت کردن اوقات پر ورزشی برایهای فعالیت اجرای هدف با توریسم ورزشی دهد. تشکیلشهرها 
 در سرعت به که گردشگری انواع از یکی(. 3:1394خانی، عادل) شودمی ورزشی انجامهای رویداد در یا شرکت ورزشیهای فعالیت تماشای

 گیردر را خود شخصی و جسمانی طورهب که شودمی مربوط گردشگرانی به گردشگری نوع این. ماجراجویانه است گردشگری است، رشد حال
 . (33: 1379 ان و زاهدی،کنند )رنجبریمیها آب تند در سواری قایق و نوردی مانند صخره ناکخطر غالباهای فعالیت

 سالمت گردشگری ،پذیردمی صورت فرد روحی و سالمت جسمی به مجدد یابیدست و بهبود حفظ منظور به که یافته سازمان سفری
(. 70: 1391، )ایزدی و همکاران است پیشگیرانه گردشگری و صحت گردشگری پزشکی، این گردشگری شامل گردشگری .باشدمی

 و دهدمی قرار گردشگر اختیار در طبیعی محیط که است هایی استواربهجاذ و منابع ه براز گردشگری است کدیگر نوعی  اکوتوریسم
 و توان طریق ارزیابی از امر این باشد،می طبیعی منابع از حفاظت مستلزم هم و دارد نیاز مناسب شرایط و به امکانات هم آن از گیریبهره

 .(84: 1394 )قنبری، است تحقق قابل گردشگران بذج برای طبیعی زیست محیط ظرفیت
 

 سنجش گردشگریهای شاخص

با باشند که می زیست اقلیمیهای شاخصغالباً اند استفاده گردیدهها شاخص گردشگری در این پژوهش از آن عنوانبههایی که شاخص
در ها . این شاخصکنندرا بیان میی به شرایط آب و هوای افراداکنش و از عناصر هواشناختی، انسانی و محیطیای استفاده از مجموعه

برخی از این آسایش اقلیمی برای گردشگران نیز کاربرد وسیعی دارد. های مطالعات مربوط به آب و هواشناسی توریسم جهت بررسی محیط
ی معادل ، شاخص دماPMV(2) ی شدهبینمیانگین نظرسنجی پیش ،UTCI(1)اقلیم حرارتی جهانی های مدل :ازعبارتند  هاشاخص

  .TCI(5) و شاخص اقلیمی گردشگری SET(4) استاندارد مؤثر شاخص دمای ،PET(3) فیزیولوژیک

                                                 
1. Universal Thermal Climate Index 
2  . Predicted Mean Vote  

3. Physiological Equivalent Temperature 

4. Standard Effective Temperature 
5. Tourism Climate Index 
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محیطی مانند دمای هوا، تابش خورشید، رطوبت نسبی و سرعت باد بسیار حساس های به تغییرات محرک جهانی شاخص اقلیم حرارتی 
آفتابی برای توصیف شرایط های سال، به ویژه در طول روز گرم هدور شاخص در طولاین  (.Blazejczyk et al, 2012: 515) است

شاخص  تربیش اما به علت حساسیت .(45 :1395 ،زاده)حجازی سرد نیز سودمند استهای هواشناسی زیستی بسیار مناسب است و برای روز
  (.Novak, 2013: 24) یابدمی کاهشمقدار آن بسیار سریع  اقلیم حرارتی نسبت به سرعت باد، با افزایش سرعت باد

ها اند. این شاخصبینی شده و دمای معادل فیزیولوژیک از معادله بیالن انرژی بدن انسان مشتق گردیدهمیانگین نظرسنجی پیشهای شاخص
شاخص  (.120: 1389الفقاری )ذو گیرندمی اده قرارمحیطی مورد استفریزی شهری، پزشکی و زیستدر مطالعات آب و هواشناسی توریسم، برنامه

که با استفاده از دما و رطوبت شرایط  (90: 1389)ذوالفقاری  ارزیابی آسایش حرارتی استهای استاندارد یکی از بهترین شاخص مؤثر دمای
 در رمنظو به توسعهی هاییزربرنامه در لهجم از .دارد نیاوافر یهادبررکااین شاخص نماید.می مختلف را تعیینهای آسایش اقلیمی در ماه

 ،تفریحی ،شیورز. صنعتی اداری، ،مسکونی تتأسیسا ساختن در مایید تمالحظا منجاا ایبر ،مختلف حیانو یماد از ریمعیا شتندا ستد
 .دگیرمی ارقر دهستفاا ردمو نظامی و شیزموآ افهدا همچنین و یشگردگر

اقلیمی به بررسی شرایط آسایش توریسم از نظر اقلیمی های تغیرست که با استفاده از مشاخص اقلیم گردشگری یک شاخص ترکیبی ا
دما، بارش، ساعات آفتابی،  (.Mieczkowski, 1985: 221) کندمناسب برای توریسم را تعیین میهای پردازد و زماندر یک منطقه می
رعت باد در این شاخص در ارتباط با دما در اقلیم گرم س تأثیرباشد. می شاخصاقلیمی مورد استفاده برای برآورد این های رطوبت و باد متغیر

 شود.می مثبت و در اقلیم سرد منفی ارزیابی
 

 مقیاس بوفورت
 اساس اطالعات تجربی خود از سرعت باد، حالت ظاهری دریا و چگونگی امواج دریابر 1806ساالر انگلیسی فرانسیس بوفورت در سال دریا

از یک گره( به معنی  ترکمشود. کد صفر )می بندی این مقیاس سرعت باد از صفر تا دوازده کدبراساس د. تهیه نموباد مقیاسی بر اثر وزش 
باشد. میها بسیار شدید و هاریکنهای کیلومتر در ساعت معرف توفان 118گره یا  64با سرعت بیش از  12آرامش کامل هوا و دریا و کد 

گره به انواع تندباد و  47تا  28هفت تا نه در محدوده سرعت های ه به انواع نسیم، کدگر 27-3 تمحدوده سرع یک تا شش درهای کد
براساس (. امروزه 1)جدول  (Singleton, 2008: 37) گره به انواع توفان اختصاص دارد 64-48در محدوده سرعت  11و 10های کد

  (.Purser, 2017: 60) ضافه گردیده استمواردی به آن ا و آبیبادی های و فعالیتها رزشو شرایط روی خشکی
 

 ل مقیاس بوفورتجدو .الف-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کد
 مشخصات باد در

 بادی-های آبیسطح زمین، دریا و ورزش
 سرعت
 )نات(

 سرعت کیلومتر/
 ساعت

 آرام 0
به طور ها بود، دود از دودکش باد منتظر باید و قایق راند تواننمی ظاهر دریا بدون موج، روغنی و شبیه آینه است،

 رود.قائم باال می
0-1 0-1 

 وزش مالیم 1
گیرد باید منتظر شود. قایق رانی به آرامی صورت میتالطمی مالیم چین دار و بدون کف در سطح دریا مشاهده می

 باد بعدی بود.بادنمای معمولی قادر به نشان دادن جهت باد نیست.
1-3 2 – 6 

 نسیم سبک 2
آید. منتظر تغییرات باد باشید.وزش ی توسط باد به حرکت در میاست. بادنمای معمولاه کوتهایی دریا آرام با موجک

 های درختان دراثر جنبش صدای مالیمی دارند.شود و برگباد بر روی صورت احساس می
4-6 7 – 11 

 نسیم مالیم 3
ندباد شود. در انتظار تد میشکنند و کف آلوباشد که برخی موارد میهای بلند میدریا نسبتاً آرام با موجک

های سبک دراثر وزش باد به خورند و پرچمهای کوچک درختان به طور مالیم و مداوم تکان میبمانید..برگ و ترکه
 آید.اهتزاز درمی

7-10 13 - 19 

4 
نسیم 
 معتدل

ب است.گرد و غبار و شوند.شرایط برای راندن قایق تفریحی خوهای کوچک کم کم بزرگ شده و کف آلود میموج
 خورندهای کوچک درختان نیز تکان میهای کاغذ به هوا بلند شده و شاخ و برگدهخر

11-16 20 – 30 

 نسیم تند 5
شود. شرایط برای موج سواران و می تربیشهای متوسط گسترش یافته و کف آلودگی آن دری مواج بوده و موج

های موجود در خشکی امواج دیده سطح آب سراپا تکان خورده و درقایق سواری مناسب آست.درختان کوچک 
 شود.می

17-21 31- 39 

 نسیم شدید 6
های بزرگ های سنتی خوب است.شاخشوند. شرایط برای کایت سواران و راندن قایقهای بزرگ ظاهر میموج

 درختان به جنبش درآمده و نگهداشتن چتر درروی سر مشکل است.
22-27 40 – 50 
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 جدول مقیاس بوفورت .ب-1جدول 

 

 پیشینه تحقیق

به این نتیجه رسیدند  هاآن. در یونان پرداختندبه مطالعه  «گردشگری اندرکنش تغییر اقلیم و»با عنوان پژوهشی در  ،(2016) و همکاران یلیدیومیک

 .باشدمی انطباق با تغییر اقلیمبایست با تغییر اقلیم انطباق یابد. استفاده منطقی از انرژی و مدیریت منابع آب از راهکارهای می گردشگری
پایدار در اطراف مدیترانه در  گردشگری مزارع بادی دور از ساحل وسوء  تأثیر با عنواندر پژوهش خود  ،(2013) کارانو هم وستربرگ

نشان داد مزارع بادی در ها . تحقیق آنپرداختندحلی مزارع بادی فراساحلی بر گردشگری سا تأثیربه مطالعه جبران آن های و راه فرانسه
گردشگران با توجه به سن، ملیت و انگیزه سفر نسبت به ناراحتی بصری  کند.نمی بر گردشگری تحمیلای نهکیلومتر هزی 12تا  8فواصل 

 مختلفی داشتند. های مزارع بادی دیدگاه

را مورد مطالعه  «نقش مثبت و منفی باد در گردشگری در گردشگری، و هوا آب و اهمیت هوا» با عنوان در پژوهشی ،(2010) بیکن

کنند و این توجه نه تنها دما و بارش میریزی برنامهشرایط اقلیمی مقصد براساس گردشگران نشان داد  ست. نتایج به دست آمدها دهقرار دا
  .گیردمی و حوادث اسثنایی را نیز در برها بلکه طوفان

همیت اطالعت آب و و ا تأثیر لعهمطابه ، اطالعات اقلیمی و هواشناسی برای گردشگری» در پژوهشی با عنوان ،(2006) ماتزاراکیس

اقلیمی های متغیرسرعت و جهت باد بعنوان مرتبط ترین  ،دما، رطوبت به این نتیجه دست یافته کهو  پرداخته «گردشگری هوا در طی زمان
 .است با گردشگری

گردشگری از دیدگاه آب و هوا و  ارتباط هوا، گردشگری، قلمرو و حاشیه؛»با عنوان در تحقیقی  ،(2005) مکو پالو گومز مارتین

که مسئولین تاریفای اسپانیا است. نتیجه تحقیقات ایشان نشان داده است را مورد مطالعه قرار داده  «گری و آب و هواشناسیجغرافیای گردش
 .کنندشدید این شهر، توانستند آنرا به مرکز جهانی برای موج سواری تبدیل های ی بادبر روریزی برنامهبا تمرکز و 

ریزی برنامهگیری و شناسی گردشگری: ارزیابی اطالعات محیطی برای تصمیمقلیما»در پژوهش خود با عنوان  ،(2003) فریتسد
است. وی سعی نموده است در  را مطالعه کرده «ردشگریمربوط به گهای گیریمشاغل و تصمیم ،تجاری در بخش تفریحی و گردشگری

  .مهم، چارچوب نظری و تحقیقات آینده را نیز معرفی نماید این زمینه ضمن تحلیل مفاهیم
برای  زیست اقلیمیهای در مورد کاربرد مدل لبأغا و ی صورت گرفتهترکممطالعات  کارگیری باد برای گردشگریبه زمینهدر  در ایران

 :شودمی ارهشاها به برخی از آناست که  انجام شدهشگران تحقیقات متعددی درردشگری و آسایش گتقویم گ

                                                 
6. Michailidou 

7. Westerberg 
8  .  Becken 

9. Matzarakis 

10  . Gómez Martín & Palomeque 
11. De Freitas 

7 
تندباد 
 مالیم

زنند. ملوانان به خانه برمی می مغشوش با کف سفید بر سطح دریا شالقهای شرایط دریا بسیار خراب است. موج
و راه رفتن درمسیرمخالف وزش  گردند. اگر راه بلد هستید حرکت کنید. تمامی شاخ و برگ درختان درنوسان بوده

 باد مشکل است
28-33 51 – 61 

8 
تندباد 
 متوسط

 مراقب باشید، به جای امن بروید وضع بدتر تربیش شوند.می بلند در جهت باد شکستههای شرایط توفانی است.موج
 .شکنند و حرکت در مسیر مخالف باد تقریباً ممکن نیستکوچک درختان میهای شود. شاخهمی

34-40 62 – 74 

9 
تندباد 

 یدشد
آید ها وارد میهای مختصری به ساختماندهند.خرابیمی بلند و کف آلودو ترشحات آب دید را کاهشهای موج

 شود(ها کنده میبامها و پوشش کف پشتها، شیروانی)ناودان
41-47 75 – 88 

10 
توفان 
 مالیم

، شودمی پخش هوا در دایم طور به و دریاست کف از سفید کامالً آب سطح ناهنجار، بسیار صدای بلند، بسیار امواج
آید )به ها وارد میای به ساختمانهای قابل مالحظهشوند و خرابیبسیار احتیاط کنید.درختان از ریشه کنده می

 افتد(.ندرت در خشکی اتّفاق می
48-55 

89- 102 
 

11 
توفان 
 شدید

 117 – 103 63-56 دار است.منههای زیاد و دامراه با خرابیافتد و هخیلی به ندرت اتّفاق می

12 
توفان 
خیلی 
 شدید

دهد و بدبختی و ها و در مناطقی از اقیانوس اطلس و محدوده کوبا و خلیج مکزیک رخ میاکثراً در روی اقیانوس
 مصیبت به دنبال دارد.

 64بیشتر از 
 نات

118+ 
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به این نتیجه  «کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری»عنوان در تحقیق خود با  ،(1395زاده و همکاران )فرج 
در مناطق کوهستانی و مرتفع در زمستان و پاییز در سواحل پست شمالی و جنوبی و آسایش در فصل تابستان های حداکثر روزرسیدند که 

  .شده است ربهشت لوت حاکم است. در طول فصل بهار در اکثریت مناطق کشور شرایط مطلوب آسایش تجد

ص جهانی اقلیم حرارتی به ارزیابی آسایش حرارتی انسان با استفاده از شاخ»در پژوهشی با عنوان  ،(1394فالح قالهری و همکاران )
 مالمناطق شرق و ش در (پاییز و بهار)شرایط بدون تنش در فصول انتقالی سال  د کهبه این نتیجه رسیدن پرداخته و «آن در کردستان مطالعه
 . ددار وجود استان شرق

دمای معادل های از با استفاده از شاخصشیر ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر»در پژوهش خود با عنوان  ،(1393زاده )آروین و شجاعی
 باشد. می به این نتیجه رسیدند که شیراز پنج ماه سال برای گردشگری مطلوب «(PMV) نی شدهیبو متوسط نظرسنجی پیش (PET) فیزیولوژی

 

 روش انجام پژوهش
ین پژوهش برای بررسی جایگاه باد منجیل در باشد. در امی در گردشگریها اقلیمی و کاربرد آنهای این تحقیق مبتنی بر تحلیل داده

و  2014-1993رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی، ابرناکی و فشار بخار آب در بازه زمانی  دما، ماهانههای گردشگری این شهر از داده
 است. ایستگاه همدید منجیل استفاده شده 2016-1993روزانه و ماهانه سرعت و جهت باد طی بازه زمانی های داده

میانگین نظرسنجی  ،(UTCI) ارتی جهانیل اقلیم حرری نظیر مداقلیم گردشگهای اقلیمی مزبور در مدلهای با استفاده از داده
و شاخص اقلیمی گردشگری  (SET)استاندارد  ، شاخص دمای مؤثر(PET)، شاخص دمای معادل فیزیولوژیک PMV)بینی شده )پیش

(TCI) برای بهره مال، تقویم زمانی گردشگری منجیل تهیه و تحلیل شد و زمان حضور انواع گردشگران تابع چگالی احتهای و مدل
 مختلف سال نشان داده کههای درصد رخداد نسیم، تندباد و توفان را در ماهها نتایج حاصل از این مدلبرداری از باد منجیل تعیین گردید. 

از ژوهش برای انجام این پ (.2گری ورزشی و ماجراجویانه مورد استفاده قرار گیرند )جدول توانند در تقویم زمانی گردشگری به ویژه گردشمی
 استفاده شده است. 13ریمنافزار نرمو  12تحلیل و ترسیم گلبادافزار نرم ،آماری مینی تب، اکسلهای نرم افزار
نه و فراوانی نسبی سرعت باد در یک مکان ویژه را که دام باشندمییک تابع ریاضی  در واقعسرعت باد تابع چگالی احتمال های مدل

)گاستینیو و  بادهای فرینو  (2004، )کاکمور و دیگران رسطحی باد و گرد و غباهای ریانرای محاسبه ج. این تابع بکنندمحاسبه می
توان احتمال وقوع انواع باد میها، ن مدلبا استفاده از ایباشد که می دارای اهمیت (2011، )بورتون و دیگران انرژی باد و (2009، سودن

 به نمود. طبقه بندی بوفورت محاسبراساس را 
 

 مورد استفاده برای تدوین تقویم گردشگریهای مدل .الف-2جدول 

 معادله مدل شاخص

 حرارتی اقلیم شاخص

 جهانی

*RH 0178/0- *v5078/2-Mrt  *2459/0+t *872/0+21/3=UTCI 

T گراد، نتیسا درجه به هوا دمای Mrtگراد، سانتی درجه به تابشی دمای میانگین V و متری 10 ارتفاع در ثانیه بر متر به باد سرعت RH رطوبت 
 به درصد نسبی

شاخص میانگین 

بینی نظرسنجی پیش

 شده

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

recE تبادل حرارت تبخیری تعرق recC ی تعرقتبادل حرارت همرفت 

cE ر داردتبادل حرارت تبخیری در سطح پوست موقعی که در حالت حرارت خنثی قرا 

M 2 نرخ سوخت و ساز بدنW/m  W  2نیروی مکانیکی موثرW/m 

شاخص دمای معادل 

 فیزيولوژيک
 شودمی استفاده MEMI17از مدل بیالن انرژی 

 شاخص دمای مؤثر

 استاندارد

SET= T- 6/0 (T – 10)(1- RH/100) 

T ،دمای هوا به درجه سانتی گراد RH رطوبت نسبی 

                                                 
12. Wrplot 

13. Rayman 
14. Cakmur et al 

15 . Gastineau & Soden 

16 . Burton et al 
17. Munich Energy Balance Model for Individuals 
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 فاده برای تدوین تقویم گردشگریاست موردهای مدل .ب-2جدول 

شاخص اقلیم 

 گردشگری

TCI = 4(2 CID + CIA + 2P + 2S +W) 

CID، شاخص آسایش حرارتی ساعات روز =CIAشاخص آسایش حرارتی متوسط ماهانه = ،P= ،بارش ماهانه به میلیمتر W=  سرعت باد به

 کیلومتر بر ساعت

های تابع مدل

 چگالی احتمال

 ویبول

f(x)= 

(x  )  1 

exp[((x) / ) ] , x > ,  > 0,  > 0 


 مقیاس،  پارامتر ،پارامتر شکل = ،پارامتر حد =eپایه لگاریتم نرمال = 

 لوگ نرمال

f(x) = 
)}2/ (2 2] –)  –[log(x -exp{ 

, x > ,  > 0 
(x – ) sqrt(2) 

 
 

f(x) = 1 ) /  x( e( exp) /  x( e 

 18مقدار حد ینترکم

=  ،پارامتر مقیاس  =پارامتر موقعیت= ،پارامتر حدe= 

 پایه لگاریتم نرمال


 

 محدوده مورد مطالعه
ن گیالن تااسشهرستان رودبار و باشد که در می بادخیز کشور ایرانهای یکی از پهنه باشد. منجیلمی قلمرو مطالعاتی تحقیق، شهر منجیل

درآمد مردم بخش از  .عرض شمالی قرار دارد º36 44 'طول شرقی و 49 25 ' (. ایستگاه سینوپتیک منجیل در مختصات1)شکل  قرار دارد

درختان بی قرینه زیتون، سد  اندپراکنده شهراغات زیتون بیشتر در حومه شود. بهای آن تأمین میاین شهر از راه فروش زیتون و فراورده
 باشند. می گردشگری این شهرهای بهبادی و مناظر زیبای طبیعی از جاذهای د رود، مزرعه و توربینسفی

 در استان گیالن سیاسی منجیل-یمحدوده ادار .1شکل 
 

 هایافته
نوعی  بههر یک این سامانه های ارتباطی مؤلفههای چیدمان و حلقه باشد.می باد منجیل عامل مسبب ایجاد شناسیریخت سامانه زمین

 باشند.دشت قزوین و نواحی هموار می-دره سفیدرود-دلتای سفیدرود -این سامانه دریای خزرهای ترین مؤلفهکنند. اصلیایفای نقش می
 در دو پهنه یمیاقل یهاخود سبب برخورد تضاد ژهیکه با ساختار و باشدیم درودیتنگ سف ایدره  ،یشناس ختیر نیمؤلفه زم نیترمهم

 اختالف متغیرهای(. 2گردد )شکل شدید میهای طرف و کانالیزه شدن جریان هوا تا حد طوفانفاوت ایران مرکزی و پهنه خزری از یکتم
 کنند.می رک ایجاد باد ایفای نقشعامل مح عنوانبهویژه فشار بهاقلیمی 

                                                 
18. Smallest extreme value 
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 زمین ریخت شناسی باد منجیلهای سامانههای لفهؤم .2شکل

 

 ینترکمین و تربیشباشد. می ساعت( متر درکیلو 5/21گره ) 6/11دهد میانگین ساالنه سرعت باد حدود می باد نشان تحلیل میانگین
کیلومتر در ساعت(  126گره ) 68ه ثبت شدین سرعت باد تربیش باشد.می 2014و  2000گره به ترتیب مربوط به سال  9و  2/14میانگین با 

(. در 3درصد فراوانی شمالی است )شکل 73باشد. باد غالب با می درصد 4/9نی باد آرام داده است. فراوارخ  2001و  1994های در سال
 باشد.می د دارای الگوهای متفاوتسرد و گرم سال باهای دوره

درصد فراوانی  56با  اد غالبباشد. بمی درصد 18گره و فراوانی باد آرام  7ان میانگین سرعت باد پاییز و زمستهای در دوره سرد سال یعنی ماه
باشد. می عملکرد پرفشار سیبری و بادهای غربی تأثیرباشد. این ویژگی تحت می درصد 3و جنوبی  9غربی  ،15فراوانی بادهای شرقی  شمالی است.

درصد  90باشد. باد غالب با می درصداز یک  ترکمگره و فراوانی باد آرام  16ابستان میانگین سرعت باد بهار و تهای در دوره گرم سال یعنی ماه
اقلیمی دما، رطوبت و به ویژه های اطراف، استقرار پرفشار آزور و اختالف متغیرهای نسبت به خشکی دریای خزر ترکمفراوانی شمالی است. دمای 

 . (3)شکل  گردیده استرشت، منجیل و قزوین سبب افزایش سرعت و جهت غالب شمالی باد  ی،بندر انزلهای فشار میان ایستگاه

 (2014-1993نوپتیک منجیل )سیجهت و سرعت باد ساالنه ایستگاه  .3شکل 
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 مبتنی بر باد منجیليم گردشگری تقوتدوين 

یط اقتصادی و اجتماعی منجیل مؤثر باشد. برای استفاده تواند در بهبود شرامی است کههایی مبتنی بر باد یکی از راهکار رونق گردشگری
ران و بهره برداری مناسب از باد تعیین شود. برای تدوین تقویم گردشگری از م است زمان مناسب برای حضور گردشگب از گردشگری الزمطلو

شاخص  ده، شاخص دمای معادل فیزیولوژیک،بینی شاقلیم حرارتی جهانی، میانگین نظرسنجی پیشهای گردد. شاخصهایی استفاده میشاخص
شاخص اقلیم براساس  .اندبرای تدوین تقویم گردشگری منجیل مورد استفاده قرار گرفتهد و شاخص اقلیم گردشگری دمای مؤثر استاندار

و برای گردشگری مناسب، ژانویه و مارس، آوریل، می، ژوئن، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر بدون تنش حرارتی بوده های ماه (4)شکل  حرارتی
و  (5)شکل  ینی شدهبمیانگین نظرسنجی پیشهای شاخصبراساس باشند. می والی و اگوست دارای تنش گرمافوریه دارای تنش سرما و ژ

بر دارای شرایط اکت باشد. آوریل ومی بدون تنش سرما و مناسب گردشگری می، ژوئن و سپتامبرهای ماه (6)شکل  دمای معادل فیزیولوژیک
می، ژوئن و سپتامبر های در ماه( 7)شکل شاخص دمای استاندارد براساس  .باشندمی اندک تنش سرمای اندک و ژوالی و اگوست تنش گرمای

آوریل  رس وباشد. ژوالی و اگوست گرم، اکتبر خنک، نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه، مامی شرایط آسایش برقرار بوده و برای گردشگری مناسب
سپتامبر و ژوئن عالی، آوریل، های و اکتبر ایده آل، ماهمی هایماه (8)شکل  گردشگری قلیمشاخص ابراساس . بسیار خنک ارزیابی گردیده است

 . (4و شکل  3)جدول باشدمی قبولژوالی، اگوست و نوامبر بسیار خوب، مارس خوب، دسامبر، ژانویه و فوریه قابل
 

 گردشگری منجیلهای و درجه تنش فیزیولوژیک شاخص مقادیر .3جدول 
UT ماه

CI 
PMV PET SET TCI 

 7/5 تنش سرما شدید -4/3 تنش سرمای اندک 4/6 ژانویه
تنش سرمای 

 شدید
 قابل قبول 54 خیلی خنک 6/4

 قابل قبول 56 خیلی خنک 2/5 تنش سرما شدید 4/6 تنش سرما شدید -2/3 تنش سرمای اندک 2/8 فوریه

 خوب 63 خیلی خنک 5/8 سطتنش سرما تو 5/9 تنش سرما توسط -5/2 بدون تنش حرارتی 10 مارس

 بسیار خوب 74 خیلی خنک 2/14 تنش سرما اندک 7/14 تنش سرما اندک -3/1 بدون تنش حرارتی 5/15 آوریل

 ایده آل 92 آسایش 6/18 بدون تنش سرما 6/19 بدون تنش سرما -1/0 بدون تنش حرارتی 3/20 می

 عالی 86 آسایش 6/21 ا اندکتنش گرم 3/23 بدون تنش سرما 8/0 بدون تنش حرارتی 24 ژوئن

 بسیار خوب 76 گرم با آسایش 9/23 تنش گرما اندک 2/27 تنش گرما اندک 5/1 تنش گرمای متوسط 3/27 ژوالی

 بسیار خوب 76 یشگرم با آسا 7/24 تنش گرما اندک 4/28 تنش گرما اندک 7/1 تنش گرمای متوسط 3/28 اگوست

 عالی 86 آسایش 2/21 بدون تنش سرما 7/22 تنش سرما بدون 7/0 بدون تنش حرارتی 6/23 سپتامبر

 7/17 تنش سرما اندک 5/18 تنش سرما اندک -4/0 بدون تنش حرارتی 8/19 اکتبر
خنک با 
 آسایش

 ایده آل 92

 -8/1 بدون تنش حرارتی 6/16 نوامبر
تنش سرما 

 متوسط
9/12 

رما تنش س
 متوسط

 بسیار خوب 70 خیلی خنک 7/12

 قابل قبول 58 خیلی خنک 7 تنش سرما شدید 7/7 تنش سرما شدید -9/2 تنش حرارتی بدون 8/11 دسامبر

 

 اقلیم حرارتی جهانیشاخص براساس مختلف سال در منجیل های شرایط گردشگری در ماه .4 شکل
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 بینی شدهمیانگین نظرسنجی پیششاخص براساس ل در منجیل مختلف ساهای شرایط گردشگری در ماه .5 شکل

 دمای معادل فیزیولوژیک شاخصبراساس مختلف سال در منجیل های شرایط گردشگری در ماه .6شکل 

 دمای مؤثر استاندارد شاخصبراساس مختلف سال در منجیل های شرایط گردشگری در ماه .7 شکل

 اقلیم گردشگریهای شاخصبراساس مختلف سال در منجیل های شرایط گردشگری در ماه .8شکل
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از میانگین سرعت باد استفاده گردیده  شاخص اقلیم گردشگریو  شاخص اقلیم حرارتی جهانی وددر ، مورد استفادههای یان شاخصاز م
ه دوستی و عالئق ورزشی تمایالت ماجراجویانه، تجربه اندوزی، پدیدها در این شاخصکه  دهدمی به باد نشان یاست. چنین نگرش

مزبور در خصوص بکارگیری پدیده طبیعی و استثنایی باد منجیل در گردشگری های به این ترتیب شاخص باشد.نمی گردشگران مورد توجه
مختلف سال، ی هابرای ماهتابع چگالی های حداکثر و با استفاده از مدل تسرعبراساس  عمالً کارایی ندارند. برآورد احتمال وقوع انواع باد
 و اکوتوریسمو ورزشی  ماجراجوویژه گردشگران بهمختلف گردشگران های را به گونه فرصت تصمیم گیری در مورد حضور در منجیل

  دهند.می
 40سال باال و بیش از های در تمام ماه کیلومتر در ساعت( 50-89) گره 48-27احتمال وقوع تندباد با سرعت  مزبورهای مدلبراساس 

های احتمال در ماه ینترکمو  (%82) و دسامبر ( %87) (، اکتبر %92) نوامبرهای هین احتمال رخداد این پدیده در ماتربیشباشد. می درصد
(، %53ژوئن)های کیلومتر در ساعت( به ترتیب در ماه 89-118) گره 64-48باشد. احتمال وقوع توفان با سرعت ژوئن، آوریل و اگوست می

 بسیار شدید با سرعت بیش ازهای باشد. احتمال وقوع توفانمی ینتریشب %32و ژوالی حدود می (، سپتامبر، %37اگوست) (، %41آوریل)
های ژوالی و ژانویه فاقد رخداد توفان ،دسامبر اکتبر، نوامبر،های باشد. ماهمی تربیش ( %3( و مارس )5%) و آوریلمی هایگره در ماه 64

 (.4)جدول باشندمی بسیار شدید
 باد در منجیل )درصد( انواع احتمال وقوع .4جدول 

 
 گردشگری ورزشی

بادی چون موج سواری، -آبیهای تواند جوالنگاه دوستداران ورزشمی گردند کهمی د سفیدرود و باد منجیل سبب خلق فضاییس وجود
د باشند و افرایم چالشی و هیجانیاند به وجود آمدهای محیط طبیعی ویژه که بر پایهها اسکی، کایت سواری، قایقرانی گردد. این ورزش

  کنند.می زیادی را به خود جذب

نات شرایط برای  11-16ت بهاری و تابستانی استفاده بهینه نمود. در شرایط نسیم متوسط با سرعهای توان در ورزشمی از باد منجیل
ط برای کایت نات شرای 22-27ت نات برای موج سواری و قایق بادبانی سواری و نسیم شدید با سرع 17-21، نسیم تند با سرعت قایقرانی

 باشد.می اسبسواری من
ها باشد. در این ماهمی مناسب برای کایت سواری و موج سواری بادبانی در منجیل به ترتیب ژوالی، ژوئن، اگوست و سپتامبرهای ماه

 تا 12و به ویژه از  18تا  9صله ساعات باشد. در فامی درصد 23و  34، 40، 47به ترتیب  استنات  20درصد روزهایی که سرعت باد بیش از 
نات و  12از  ترکمصبح که سرعت باد  9بهار و تابستان قبل از ساعت های باشد. در فصلمی فوقهای بهترین زمان برای اجرای ورزش 15

 ج سواری است.ماهیگیری، قایقرانی و مو شنا،های شرایط مناسبی برای ورزش (،9 )شکل باشدمی درجه سانتیگراد 35-18دمای 
 

 نوع توزيع ماه
 نسیم

 نات( 27<)

 تندباد

 نات( 48- 27)

 توفان

 نات( 64- 48)

 توفان بسیارشديد

 نات( 64 >)

 - 6 6/84 4/9 لوگ نرمال ژانويه
 5/0 6/10 9/81 7 لوگ نرمال فوريه
 4/3 3/29 4/68 2 لوگ نرمال مارس
 1/5 3/41 6/48 5 ولویب آوريل
 6/5 4/34 3/59 8/0 لوگ نرمال می

 1 3/53 4/41 2/4 مقدار حد ینترکم ژوئن
 - 1/32 1/67 8/0 ویبول ژوالی

 2 1/37 6/55 3/5 ویبول آگوست
 8/0 6/33 5/60 1/5 ویبول سپتامبر

 - 6/11 3/87 9/0 لوگ نرمال اکتبر
 - 1/3 6/91 3/5 نرمال نوامبر
 - 7/1 6/81 5/16 نرمال دسامبر
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 (2016-1993بادخیز منجیل )های در ماه مختلف روزهای ساعت سرعت باد در .9شکل 

 

 گردشگری ماجراجويانه 

نوامبر، ژانویه و های در ماهها احتمال رخداد توفان ینترکم. کنندمی سال شرایط توفانی را تجربههای به جز دسامبر تمام ماهدر منجیل 
بسیار شدید های مارس، آوریل، می، ژوئن و اگوست توفانهای ماه. باشدمی و ژوالیآوریل، اگوست ، ژوئنهای در ماهین تربیشفوریه و 
باشند اما به علت دور بودن می گرچه از سرعت باال در حد هاریکن برخوردارها این توفان(. 10 شکل) کنندنات را نیز تجربه می 64بیش از 

و امنیت باشد شن و ماسه آزاردهنده نمیهای و یا مانند توفانبوده ها هاریکن ی و گرمای شدید فاقد قدرت تخریبیاز منابع رطوبتی اقیانوس
 کند.نمی گردشگران ماجراجو را تهدید

 (2016-1993مختلف منجیل )های در ماههای تعداد انواع توفان .10شکل 

  گیريبحث و نتیجه
، انجام و تنظیم تقویم گردشگری برای انواع گردشگراندشگری گرانواع در  آنآشکارسازی نقش  ،با هدف شناخت باد منجیل حاضرپژوهش 

-1993رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی، ابرناکی و فشار بخار آب در بازه زمانی  ماهانه دما،های داده آماری،های شد. با استفاده از روش
مینی تب، اکسل، های افزار، در نرمستگاه همدید منجیلای 2016-1993باد طی بازه زمانی روزانه و ماهانه سرعت و جهت های و داده 2014

باد منجیل هم از نظر سرعت و هم از نظر جهت،  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. افزار ریمنافزار تحلیل و ترسیم گلباد و نرمنرم
اقلیمی در های ویژه خود سبب برخورد تضاد دره یا تنگ سفیدرود با ساختار .فراهم نموده استانی را برای توسعه گردشگری فراوهای قابلیت

 .گرددمیو ایجاد باد منجیل شدید های طرف و کانالیزه شدن جریان هوا تا حد طوفان دو پهنه متفاوت ایران مرکزی و پهنه خزری از یک
 73باد غالب با  درصد بوده و 4/9آرام اوانی باد فر ،ساعت( متر دریلوک 5/21گره ) 6/11میانگین ساالنه سرعت باد حدود  نشان دادها تحلیل

 . درصد فراوانی شمالی است
مارس، آوریل، می، ژوئن، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر بدون تنش حرارتی بوده و برای های شاخص اقلیم حرارتی ماهبراساس 

های شاخصبراساس باشند. می رای تنش گرماتنش سرما و ژوالی و اگوست داژانویه و فوریه دارای  کهحالیشگری مناسب است در گرد



 97                                     1401 ، تابستان27 یاپی، پ2شماره  زده،یسال س ،یشهر یشناسبوم یهاپژوهش یفصلنامه علم                                    

باشد. می بدون تنش سرما و مناسب گردشگری می، ژوئن و سپتامبرهای ماه ینی شده و دمای معادل فیزیولوژیکبمیانگین نظرسنجی پیش
های ای استاندارد در ماهشاخص دمبراساس  .باشندمی کاکتبر دارای شرایط تنش سرمای اندک و ژوالی و اگوست تنش گرمای اند آوریل و

باشد. ژوالی و اگوست گرم، اکتبر خنک، نوامبر، دسامبر، می می، ژوئن و سپتامبر شرایط آسایش برقرار بوده و برای گردشگری مناسب
سپتامبر و های آل، ماهو اکتبر ایدهمی هایماهقلیم گردشگری شاخص ابراساس . است و آوریل بسیار خنک ارزیابی شدهژانویه، فوریه، مارس 

 .باشدمی قبولژوئن عالی، آوریل، ژوالی، اگوست و نوامبر بسیار خوب، مارس خوب، دسامبر، ژانویه و فوریه قابل
 و بیش از باال سالهای در تمام ماه کیلومتر در ساعت( 50-89) گره 48-27احتمال وقوع تندباد با سرعت  تابع چگالیهای مدلبراساس 

 (،% 41) (، آوریل% 53) ژوئنهای کیلومتر در ساعت( به ترتیب در ماه 89-118) گره 64-48مال وقوع توفان با سرعت احتدرصد است.  40
 و آوریلمی هایگره در ماه 64 بسیار شدید با سرعت بیش ازهای احتمال وقوع توفان و  %32و ژوالی حدود می بر،(، سپتام %37) اگوست

  است. تربیش ( %3و مارس ) ( 5%)
بادی چون موج سواری، -آبیهای تواند جوالنگاه دوستداران ورزشمی گردند کهمی وجود سد سفیدرود و باد منجیل سبب خلق فضایی

 مود. این شهربهاری و تابستانی و توریسم ورزشی استفاده بهینه نهای توان در ورزشمی از باد منجیل اسکی، کایت سواری و قایقرانی گردد.
 سال شرایط توفانی را تجربههای از نظر توریسم ماجراجویانه نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا در منجیل به جز دسامبر تمام ماه تواندمی
. باشدمی الیآوریل، اگوست و ژو، ژوئنهای ین در ماهتربیشنوامبر، ژانویه و فوریه و های در ماهها احتمال رخداد توفان ینترکم. کنندمی

نات برای موج سواری و قایق بادبانی  17-21، نسیم تند با سرعت نات شرایط برای قایقرانی 11-16ت یط نسیم متوسط با سرعدر شرا
 باشد. می ط برای کایت سواری مناسبنات شرای 22-27سواری و نسیم شدید با سرعت 

ت دور بودن از منابع رطوبتی اقیانوسی و گرمای شدید فاقد اما به عل .باشندمی گرچه از سرعت باال در حد هاریکن برخوردارها این توفان
  کند.نمی باشد و امنیت گردشگران ماجراجو را تهدیددهنده نمی شن و ماسه آزارهای بوده و یا مانند توفانها قدرت تخریبی هاریکن

باشد. این شهر در دره زیبای سفیدرود که می نطبیعی و اداری آ مهم این شهر برای توسعه گردشگری پایدار موقعیتهای از دیگر امتیاز
گزینی، توانمندی این سازد و در کنار دریاچه سد سفید رود و خروجی تونل باد قرار گرفته است. این مکانمی طالش و البرز را از هم جداهای کوه

روز از سال سبب  310تیالی باد منجیل در بیش از اسهمچنین دهد. یم شهر را برای اغنای گردشگران ورزشی، ماجراجویانه و اکوتوریسم نشان
تردد گیری این شهر در مسیر پراز طرف دیگر قرارباشد. می حائز اهمیتنیز برخورداری این شهر از هوای سالم گردیده که برای توریسم سالمتی 

دهنده و  مهم رونقهای بهنجیکی از  عنوانبهند توامی باد منجیل عدر مجمو رشت، دسترسی به این شهر را آسان نموده است. -آزاد راه قزوین
در  .استگذار بر گردشگری مطرح عامل منفی اثر عنوانبهاین پدیده منحصر به فرد  متاسفانه کننده گردشگری باشد. عیفبرعکس آن یعنی تض

 د گردشگران معرفی نمود. ی انتخاب مقصیک جاذبه طبیعی برا عنوانبهرا  بهینه آنریزی برنامهتوان با میکه حالی

 

  راهکارها
 شود:می تحقیق در رابطه با استفاده از پتانسیل جریان باد در توسعه گردشگری شهر منجیل راهکارهای زیر پیشنهادهای با توجه به یافته

  و  لیمل باد منجتعاتفاده از جهت چیدمان مناسب در منظر شهری با اسریزان و مدیران شهری ایجاد فرصت برای برنامهامکان
  .تونیدر باغات ز نهیقریو درختان ب لیاندرکنش باد منج ایرود و  دیسد سف اچهیدر

   نمودن  مندو نظا یو فرهنگ یحیتفرهای مکانها، با احداث پارکارتقاء کیفیت زندگی شهری شهروندان و جذب گردشگران
 .عتیارتباط شهروندان با طب

  بادی کشورهای مرکز ورزش عنوانبهمنجیل مورد توجه قرار گرفتن. 

 لیبر باد منج یمتک سمیتور یایمزا گرید عنوانبه یلیفسهای باد و کاهش سوخت یاز انرژ ویژه استفاده. 

 

 سپاسگزاري

ور ن امیپدانشگاه  تیباشد که تحت نظارت و حمامی لیسرعت باد منج راتییروند تغ لیتحل» با عنوان شیمقاله مستخرج از طرح پژوه نای
نور  امیدانشگاه پ یفرهنگ یمعاونت علم ژهیبه و والنئدانند از مسمی است. نگارندگان مقاله بر خود الزم دهیانجام گرد «استان اصفهان

 .دینما یو قدردان یاصفهان سپاسگزار استان
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 یولوژیزیمعادل ف یدما یهابا استفاده از شاخص رازیشهرش یگردشگر میاقل طیشرا یابیارز ،(1393کبری ) ،شجاعی زادهعباسعلی،  ،آروین
(PET و متوسط نظرسنجی )بپیش( ینی شدهPMV،) 87-98 ،(26)7، جغرافیای طبیعی. 
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 ران؛یسالمت در ا یگردشگر تیضعو (1391) ، محمدجوادپورفرد نیحس اهلل،نعمت ا ی،دیجن ،طه ی،رینص علی،، انیوبیای، مرتضی، زدیا
 .69-75 (،2)14، ینظام مجله طب ،دیتهد ایفرصت 

ن انجم، تهران، انتشارات آکادمیک و آنهای بر اقلیم آسایش حرارتی و شاخصای مقدمه(، 1395حجازی زاده، زهرا، کربالیی، علیرضا )
 .جغرافیای ایران

ارائه الگوی مطلوب مدیریت اکوتوریسم شهری کوهستانی  ،(1400مهدی ) ،پورطاهری، سعید ،هاشمی ،عبدالرضا ،افتخاری ،علیرضا ،خاکی
 . 31-49(، 39)10، و توسعه گردشگریریزی برنامه، شهرستان مریوان( ،)مورد مطالعه

 تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، ،ریسمآب و هواشناسی تو(، 1389ذوالفقاری، حسن )
 .جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان، گردشگری در سطح ملی و منطقه ایریزی برنامه ،(1379) حمد، زاهدی، مهرامنجبریان، بر

یاد  بهای تجربه گردشگری یسهی مقابازاریابی گردشگری، بررس ،(1398فائزه ) ،یوسفی، فاطمه ،یوسفی ،مجید ،غفاری ،میثم ،شیرخدایی
 .1-17(، 31)8 ،ریزی و توسعه گردشگریبرنامه ،بریگز-مدل مایرزبراساس های شخصیتی متفاوت ماندنی بین تیپ

 .هاو چالشها گزارش گردشگری ورزشی، فرصت(، 1394عادل خانی، امین، شالبافیان، علی اصغر، کلهر، سینا، رحمانی، زهرا )
مجله ، کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری(، 1395، سلیقه، محمد، علیجانی، بهلول )ه، حسنفرج زاد. 7

 .557-597 (،7)5 ،مخاطرات محیط طبیعی
)مورد بومگردی های گذاری ابعاد کیفیت بر پایداری اقامتگاهتأثیرسنجش میزان  ،(1401عبدالرضا ) ،رکن الدین افتخاری، نفیسه ،فضلی

  .41-78(، 40)11، و توسعه گردشگریریزی برنامه ،استان تهران( ،مطالعه
ارزیابی آسایش حرارتی انسان با استفاده از شاخص جهانی اقلیم حرارتی، (. 1394) ، غالمعباس، میوانه، فاطمه، شاکری، فهیمهفالح قالهری

 .368-378 (،3)8، فصلنامه سالمت و محیط زیست .استان کردستان ،مطالعه موردی
گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان مورد مطالعه، جزیره  اثرات (،1393) زینب ،زحمتکش، محمد ،علیزاده طولی ،زهره ،فنی

 .39-72 (،28)9، مطالعات مدیریت گردشگری ،قشم
 .84-103 (،3)11 د توسعه،راهبر ،های پیش روی آن(، اکوتوریسم در ایران و چالش1394قنبری، یوسف، محمود صالحی، سمیه )

 ،گرای گردشگری با رویکرد فراترکیبارائه مدل توسعه مکمل ،(1401یاور ) ،بابایی، فاطمه ،یاوری گهر ،محمود ،ضیایی ،غالمرضا ،کاظمیان
 . 103-132، 40، شماره 11، دوره ریزی و توسعه گردشگریبرنامه

 رویکرد با اسکی پیست احداث برای مناسب مناطق بندیپهنه ،(1397) پریسا تگردی،دس یگانه ،سید حجت ،موسوی ، صدیقه،کیانی سلمی

  .791-811 ،4، شماره 50 ، دورههای جغرافیای طبیعیپژوهش ،(بختیاری و چهارمحال استان، موردی مطالعۀ) ورزشی گردشگری
 توسعه در ارسباران های منطقهزیرساخت نقش رسیبر ،(1397) صمد ،مدادی ، حسین،محمدیانغالمحسین،  ،زادهعبداهلل ،ملیحه ،زادهگل

  .241-263 ،63 ، شمارهریزیجغرافیا و برنامه ،ورزشی گردشگری
ی گردشگری گذاری توسعهریزی و سیاستتحلیلی بر برنامه ،(1400بختیار ) ،عزت پناه، کریم ،حسین زاده دلیر ،علی ،مدبر خاک نژاد

  .197-222 (،39)10، ریزی و توسعه گردشگریبرنامه .شهر تبریز( ،دیعه مورفرهنگی در ایران )مطال-تاریخی
 .97-133 ،8 ،علوم انسانی اسالمیپژوهشنامه  ،های فرهنگی توسعهگردشگری و ایده ،(1396) سینح ،حمدیم

های اثرگذاری شاخصکلیدی های تحلیل پیشران ،(1400امیدعلی ) ،خوارزمی، غریب ،نیافاضل ،علی اکبر ،تانیعنابس ،مهدی ،معصومی
سیگار استان  -پژوهی )مطالعه موردی، منطقه تجاری دهشیخهای روستایی با رهیافت آیندهگردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه

 . 7-37، (37)10، ریزی و توسعه گردشگریبرنامه ،فارس(
 .نور استان اصفهان امیپنشگاه دا ،لیسرعت باد منج راتییروند تغ لیطرح تحل، (1397) نینسر ،شیاند کین

 

 

 

 

 

 

 

 


