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 چکیده
اقلیم آسایش در محیط باز جهت  گردد. از این رو بررسی ترین اشکال گردشگري در محیط باز محسوب می گردشگري کشاورزي (آگریتوریسم) از مهم

هاي  ناپذیر است. در این مطالعه، استان کرمان به لحاظ کشاورزي، پتانسیل توسعه آگریتوریسم و برگزاري جشنواره ریزي این نوع از گردشگري اجتناب برنامه
و بسته  PET(2ري از شاخص دماي معادل فیزیولوژیک (منظور ارزیابی اقلیم آسایش گردشگ عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. به خاص برداشت محصول به

بهره گرفته  2015استان از بدو تأسیس تا سال  همدیديهاي اقلیمی ماهانه ده ایستگاه  استفاده شد. جهت محاسبه این شاخص از داده RayManافزاري  نرم
هاي مطالعاتی از معادالت گرادیان بین این دو متغیر استفاده گردید و با استفاده  شد. براي بررسی وجود همبستگی بین مقادیر ماهانه شاخص و ارتفاع ایستگاه

تعیین گردید. نتایج نشان داد که با  GISافزاري  ختلف استان در محیط نرمهاي مختلف تغییرات شاخص در ارتفاعات م از مدل رقومی ارتفاعی استان، پهنه
هاي مختلف ترسیم شده نشان داد که در ماه ژانویه فقط شهر جیرفت، در ماه  یابد. تحلیل پهنه هاي سال کاهش می افزایش ارتفاع، این شاخص در تمامی ماه

شهرهاي باشند. همچنین در ماه آوریل  هاي آگریتوریسم می ریزي اطق بم و کهنوج مناسب برنامهشهرهاي جیرفت، کهنوج و شهداد و در ماه مارس منفوریه 
هاي ژوئن، ژوئیه و اوت تنها منطقه  شهرهاي کرمان، انار، بافت و شهربابک از دیدگاه آسایش اقلیمی قابل پیشنهاد هستند. ماه انار و سیرجان و در ماه مه

هاي آگریتوریسم هستند. ماه اکتبر شهرهاي انار، بم و سیرجان و ماه  زار، شهرهاي کرمان و بافت نیز مناسب فعالیت ه بر اللهزار و در ماه سپتامبر عالو الله
 هاي ژانویه، توان گفت که در ماه اند. بنابراین می نوامبر کهنوج، جیرفت و شهداد و در ماه سپتامبر تنها شهر جیرفت در محدوده آسایش اقلیمی قرار گرفته

هاي فوریه، مارس و نوامبر بهترین  ترین انعطاف در تعیین مسیرهاي گردشگري کشاورزي استان کرمان وجود داشته و ماه ژوئن، ژوئیه، اوت و دسامبر، کم
  باشد.  خصوص در مسیرهاي کرمان، جیرفت، کهنوج، شهداد و بم می کشاورزي به هاي گردشگري ریزي زمان جهت برنامه

  ، گردشگري کشاورزي، کرمانقلیم آسایشی، شاخص دماي فیزیولوژیکا :هاي کلیدي هواژ

  مقدمه
و در حالت خاص آن گردشگري 2کشاورزي1گردشگري

اي از گردشگري روستایی است که ارتباط  اي، شاخه مزرعه
مستقیم با کشاورزي در مناطق روستایی دارد. بر این اساس 

توانند عالوه بر درآمد  هاي مختلف می شیوهکشاورزان با 
ناشی از تولید کشاورزي یک درآمد مکمل از گردشگري نیز 

یا گردشگري کشاورزي بر گرفته  ورند. آگریتوریسمآدست  به
با  باشد که می Tourismو  Agricultureاز دو کلمه 

رابطه نزدیکی دارد و عالوه بر آن  گردي طبیعتو  گردي زمین
تواند در عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي نقش  می

                                                                    
، کرمان، مجتمع آموزش عالی بم، جهانگردي و هتلداري مربی گروه ١

  ایران
  )Bakhtiari@bam.ac.ir مسئول:(*نویسنده 

2 Physiological Equivalent Temperature 

در این نوع گردشگري، گردشگران از  .بسزایی داشته باشد
دن کرده و هاي کشاورزي سنتی دی مناطق روستایی و فعالیت

کنند، بدون  ها شرکت می گونه فعالیت یا اینکه شخصاً در این
هاي  که به اکوسیستم منطقه و یا حاصلخیزي زمین این

. از طرف دیگر روستاها اي وارد شود ي میزبان لطمهزکشاور
هاي خاص طبیعی و کشاورزي هستند و  داراي ویژگی

هاي مناسبی براي این نوع گردشگري محسوب  محیط
اقلیم از دیدگاه ). 1389چراغی و واحدي،  شوند (شاه می

ریزي گردشگري داراي اهمیت ویژه بوده و گردشگران  برنامه
اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند  معموالً در جستجوي
گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش  که در آن فرد هیچ

و  اقلیم ).2001، 3و اقلیمی ندارد (ماتزاراکیس گرمایی
عوامل مختلف اقلیمی را به صورت کمی بیان  ، اثرآسایش
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). به بیان دیگر، b(، 1389( (اسماعیلی و همکاران دنکن می
روابط عمومی بین محیط جوي در بر گیرنده  آسایش اقلیمی

هاي زیست  با استفاده از شاخص است که انسان آسایشو 
ها اثر  . این شاخصگیرد میهواشناسی مورد تحلیل قرار 

عناصر مختلف اقلیمی و تفسیر تأثیرات پیچیده بر  عوامل و
طوري ساده و در قالب  بههمدیگر و بر بدن انسان را 

، 1فریتاس و همکاران (دي دنکن بیان میبندي عددي  طبقه
 2و همکاران محققان زیادي همچون اسکات). 2008

) مطالعاتی را در 2000( 3و همکاران مورگان و )2004(
 4و همکاران اند. جکویالین صورت داده آسایشزمینه اقلیم 

صد ابررسی اثر شرایط اقلیمی در انتخاب مق ) جهت2004(
دماي  نظیرهاي اقلیمی  متغیر برخی از ،لمانآگردشگري در 

هاي مرطوب و تعداد روزهاي  هوا، بارندگی، تعداد روز
 5وینرو  آملونگند. مورد استفاده قرار دادیخبندان را 

ب و هواي جهانی به آ) با اشاره به وضعیت متغیر 2006(
و  اند توریست در مدیترانه پرداخته آسایشبررسی وضعیت 

فصل بهار و پاییز را زمان اوج جذابیت این منطقه بیان 
)، در مناطق جنوب 2007( 6و آلکوفورادو ماتزاراکیس کردند.
اقلیمی را براي گردشگري مورد  لمان اطالعات زیستآشرق 
ها  قرار داده است که نتیجه این تجزیه و تحلیل بررسی

هاي زیست اقلیمی ارائه شده است.  صورت نقشه به
اقلیم آسایش مناطق شمال ) 2009( زاده جفرو  زاراکیسمات

و شاخص اقلیم  PETغرب ایران را با استفاده از شاخص 
گردشگري مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی 

هاي ژوئن، ژوئیه و اوت  نشان داد ماه PETشاخص 
 ري در سواحل دریاچهها براي گردشگ ترین زمان مطلوب

یابی دماي ) به ارز2010( زاراکیسماتباشند.  ارومیه می
هاي مختلف  در محیط PETبا استفاده از شاخص  آسایش
باالترین فراوانی روزهاي داغ  ندنشان داد پرداخته وشهري 

همیلتون و  دهد. در مناطق کم سایه در ظهر تابستان رخ می
ر کشو 207هاي جوي  ) با استفاده از داده2005( 7همکاران
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ها  مختلف به بررسی تغییر اقلیم و میزان گردشگري آن
پرداخته و نشان دادند اگرچه تغییر اقلیم بر روي میزان 
درآمد جوامع تأثیر چشمگیري دارد اما در بلند مدت 

دهد.  گردشگري در مناطق مختلف روند افزایشی را نشان می
 آسایشزمانی  - ) توریع فضایی2011(و محسنی  کار گندم
نشان  ه وگردشگري را در استان اصفهان مطالعه کرد اقلیم
که بهترین زمان براي گردشگري در این استان، ماه  ندداد

 وریل است. همچنینآ و هاي مه ماهن آاکتبر و به دنبال 
ژانویه، دسامبر، فوریه و ژوئیه از بدترین شرایط  هاي ماه

اصفهان از  شهراقلیمی برخوردارند. از نظر فضایی نیز  آسایش
 احمدينتایج تحقیق تر است.  هاي دیگر استان مناسب بخش

 در اقلیم گردشگري آسایشمیزان دهد که  نشان می) 2012(
و شش ماه از  بودهتا اواخر ماه اکتبر  از اواخر ماه مه سنندج

لشکري اقلیمی در این شهر حاکم است.  آسایشسال شرایط 
زاد در آي فضاهاي گیر سازي جهت ) با بهینه1388و سلکی (

 9/54اند که  مشخص کرده PETشهر سقز بر اساس شاخص 
 6/15و تنها باشد  میسرد  کامالًدرصد از مواقع سال هوا 

 8/29نسبی قرار دارد و حدود  آسایشدرصد از سال در سایه 
توان شرایط  فتاب میآ گیري از تابش درصد از مواقع با بهره

) a ،1389اسماعیلی و همکاران (مناسبی در سقز ایجاد کرد. 
بندي اقلیمی استان  به پهنه PETبا استفاده از شاخص 

ترین  که عمده دادندنشان  ند وضوي پرداختخراسان ر
هاي  اقلیمی استان مربوط به تنش هاي زیست محدودیت

سرمایی است که با گستره زمانی و مکانی زیادي به وقوع 
) با بررسی 1389پیوندد. عطایی و هاشمی نسب ( می

هاي اقلیم توریستی استان سمنان با استفاده از  لیپتانس
اکتبر، سپتامبر و  هاي ماهند که در نشان داد PET شاخص

ی در ایران برخوردار آسایشآوریل از بهترین شرایط اقلیم 
این مطالعه با هدف بررسی اقلیم آسایش از دیدگاه است. 

 PETی شاخص گردشگري کشاورزي استان کرمان به ارزیاب
هاي مختلف این شاخص در  در این استان و تعیین پهنه

هاي مختلف سال با توجه به تغییرات ارتفاعی منطقه  ماه
  انجام گردیده است.
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  هامواد و روش
  معرفی منطقه مطالعاتی

استان کرمان  کشاورزي به منظور ارزیابی اقلیم گردشگري
) PETفیزیولوژیک (گیري روش شاخص دماي معادل  کار با به

، متوسط )◦C( هاي اقلیمی متوسط دماي خشک از فراسنج
، متوسط )m s-1(، متوسط سرعت باد )%(رطوبت نسبی 

ایستگاه  10در  و)اکتا(و میزان ابرناکی  )Hpa(فشار بخار 
مشخصات  واقع در این استان استفاده گردید. همدیدي

ها بر اساس  هاي مطالعاتی و اقلیم آن جغرافیایی ایستگاه
ارائه شده  1بندي دومارتن گسترش یافته در جدول  طبقه

هاي مطالعاتی را بر  پراکنش ایستگاه 1است. همچنین شکل 
   دهد. گستره استان کرمان نشان می

 گستره استان کرمان هاي مطالعاتی بر توزیع مکانی ایستگاه - 1شکل 
  

   بندي دومارتن گسترش یافته هاي مورد مطالعه و نوع اقلیم در سیستم طبقه موقعیت و مشخصات ایستگاه - 1جدول 
  اقلیم  (متر) ارتفاع از سطح دریا  )Nعرض جغرافیایی (  )E( طول جغرافیایی  (سال) ماريآدوره   ایستگاه
  خشک سردسیر  1753  30°  15´  56°  58´  1966-2015  کرمان

  فراخشک گرمسیر  8/1408 30°  53' 55°  15´  1986-2015  انار
  فراخشک گرمسیر  1066  29°  06´  58°  21´  1956-2015  بم

  نیمه خشک سردسیر  2280  29°  14´  56°  35´  1989-2015  بافت
  خشک گرمسیر  7/469  27°  58´  57°  42´  1989-2015  کهنوج

  خشک سردسیرنیمه   2775  29°  31´  56°  50´  2003-2015  زار الله
  خشک گرمسیر  601  28°  35´  57°  48´  1989-2015  میانده جیرفت

  فراخشک گرمسیر  400  30°  25´  57°  42´  2003-2015  شهداد
  خشک گرمسیر  1/1834  30°  06´  55°  08´  1987-2015  شهربابک
  خشک سردسیر  4/1739  29°  28´  55°  41´  1985-2015  سیرجان

 
  ها روش

هاي  شناسی شاخص امروزه در مطالعات زیست اقلیم
مرتبط با فیزیولوژي انسان که از معادله بیالن بدن انسان 

هاي  باشند. شاخص اند داراي اهمیت بسزایی می مشتق شده
متعددي در این زمینه پیشنهاد شده که از این بین، شاخص 

تري  داراي اهمیت بیش )PET(دماي معادل فیزیولوژیک 
 درجهحسب  واحد آنمزیت اصلی این شاخص ارائه است. 
کنندگان  که نتایج حاصل را براي استفاده باشد گراد می سانتی

با  آشناییهاي مختلف که ممکن است  ریزان بخش و برنامه
 کند. اصطالحات زیست محیطی نداشته باشند قابل درك می

 بدن انسان ن انرژيمدل بیال هاي جزء خروجی PETشاخص 

)MEMI(1  ترین و پر کاربردترین  جامعبوده و یکی از
شرایط زیست هواشناختی و شناسایی منابع ها جهت  شاخص
هاي باز از جمله گردشگري  ردشگري در محیطاقلیم گ

تعریف شاخص در  ).2010(ماتزاراکیس،  باشد کشاورزي می
PET  توان گفت دمایی است که طی  می هاي باز محیطبراي

بدن انسان (نرخ سوخت  گرماییآن در یک اتاق نمونه بیالن 
ضافه وات بر نرخ سوخت و ساز پایه ا 80و ساز با کار سبک 

با دماي پوست  )9/0شود، ارزش نارسانایی لباس در حد  می
باشد  و دماي مرکزي بدن در شرایط محیط باز، در تعادل می

هاي نارسانایی پوشاك مختلف  ). ارزش2010(ماتزاراکیس، 
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در مطالعه حاضر جهت ارزیابی  ذکر شده است. 2در جدول 
(مدل بیالن انرژي براي افراد)  MEMIاز مدل  PETشاخص 

استفاده شده است و اتالف گرماي محسوس از پوست را که 
برابر با گرما تولید شده توسط خون و گرماي منتقل شده از 

نماید. مقادیر آستانه  باشد را حل می مرکز به سطح پوست می
این مدل از ذکر شده است.  3این شاخص در جدول 

آورده شده تبعیت  4مجموعه معادالتی که در جدول 
  کند. می

 )1999ارزش نارسانایی پوشاك مختلف (ماتزاراکیس و همکاران،  - 2جدول 
  )CLO( ارزش نارسانایی  پوشاك مختلف  ردیف

  0  برهنه  1
  1/0  شلوار کوتاه  2

  اي و آستین کوتاه لباس زیر نازك پنبه  3
  35/0  اي شلوار بلند نازك و جوراب پنبه

  5/0  ستین کوتاه یقه بازآ+ پیراهن 3مثل ردیف   4
  1  شلوار سبک، جلیقه، پیراهن آستین بلند و کت  5
  5/1  اي + پالتوي پنبه5مثل ردیف   6
  5/3  لباس مخصوص مناطق قطبی  7

  )1999ن، ماتزاراکیس و همکارا( در درجات مختلف حساسیت انسان PETآستانه شاخص مقادیر  -3جدول 
  مشخصه نگر PET  گرماییحساسیت   درجه تنش فیزیولوژیک

    4<  خیلی سرد  تنش سرماي بسیار شدید
    4  سرد  تنش سرماي شدید

    8  خنک  تنش سرماي متوسط
    13  کمی خنک  اندكتنش سرماي 

    18  راحت  بدون تنش سرما
    23  کمی گرم  تنش گرماي اندك

    29  گرم  تنش گرماي متوسط
    35  خیلی گرم  تنش گرماي شدید

   41˂  داغ  تنش گرماي بسیار شدید

  )1999 ،1هوپ( PETروش  مدل بیالن انرژي براي افراد بر اساس - 4دولج
퐒  نرخ جریان خون  )1( = 퐇+ 퐂+ 퐑+ 퐄퐩 +퐄퐬퐫 +퐄퐥퐫 +퐄퐬퐰 +퐄퐟 
퐐퐛  نرخ تعرق  )2( = ퟔ. ퟑ+ ퟕퟓ(퐭퐜 −ퟑퟔ.ퟔ) ퟏ+ ퟎ.ퟓ(ퟑퟒ− 퐓퐬퐤)  
퐒퐰  گرماتولید   )3( = ퟖ.ퟒퟕ × ퟏퟎ ퟓ (ퟏ퐭퐬퐤 +ퟎ. ퟗ퐭퐜) − ퟑퟓ.ퟔ  
퐇  همرفتی گرماییجریان   )4( = 퐌(ퟏ − 훈) 
퐂  یتابش گرماییجریان   )5( = 퐀퐬퐤퐟퐜퐥(퐓퐚 − 퐓퐬퐤) 
퐑  بآانتشار بخار   )6( = 퐀퐬퐤퐟퐜퐥퐟퐜퐟퐟훆훅 퐭퐫ퟒ −퐓퐬퐤

ퟒ  
퐄퐃  اتالف گرما به وسیله تعرق  )7( = 퐦퐫(퐏퐚 −퐏퐯퐬퐤) 
퐄퐬퐫  تعرق وسیلهپنهانی به  يگرمااتالف   )8( = 퐫퐭퐦퐂퐩(퐓퐚 − 퐓퐫) 
퐄퐥퐫  تبخیر وسیلهبه  گرمااتالف   )9( = 퐫퐭퐦퐫 (퐏퐚 −퐏퐯퐫) 퐏퐚⁄  
퐄퐬퐫  براي زن  )10( = 퐒퐰퐫 
퐄퐬퐰  ها غذا یا آشامیدنیافزوده یا تلف شده از طریق  يگرما  )11( = ퟎ. ퟔퟐퟐ	퐡퐜	퐑	퐀퐬퐤 (퐏퐚 − 퐏퐯퐬퐤)⁄  
퐄퐟  پوست به منتقل شده از مرکز يگرما  )12( = 퐦퐟퐜퐟(퐓퐟 −퐓퐜) 
퐐퐛  منتقل شده از پوست به محیط يگرما  )13( = 훒퐛퐂퐛(퐓퐬퐤 − 퐓퐜) = (퐓퐬퐤 −퐓퐜퐥) 퐈퐜퐥⁄  

  

                                                                    
1 Hoppe 
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 W m-2 ،(ηبدن (نرخ سوخت و ساز  Mها  که در آن
نسبت مساحت شخص پوشیده به  fcff fcl کارایی مکانیکی،

دماي  C˚ ،(Tclدماي هوا m2 ،(Ta )مساحت بدون پوشش (
فشار بخار اشباع در دماي پوست  C˚ ،(Pvskسطح لباس (

)pa ،(Cb ،Cf  وCp  به ترتیب گرماي ویژه هوا، غذا و خون
)W sK-1 Kg-1( ،mf ) انرژي معادل غذاW ،(ε انتشار  ضریب

مقاومت لباس در  Kg lit-1 ،(Iclچگالی خون ( bρ، پوست
حرارت خالص ذخیره شده در  CLO ،(Sبرابر انتقال حرارت (

و دماي  پوست دماي Tcو  m2 ،(Tskسطح پوست ( Askهسته، 
فشار  C˚ ،(Paدماي تابش متوسط C˚ ،(Tr )( اي بدن هسته

ضریب  W(، hcگرماي نهان تبخیر pa،(  r)بخار جزئی (
ضریب ثابت استفان  W m-2 ◦K-1،( δانتقال گرماي همرفتی (

روش  باشد. می )Kg s-1جرم هواي تعریقی ( rtm و بولتزمن
باشد که پس از دریافت اطالعات از  کار به این گونه می

، و حصول اطمینان از صحت آماري سازمان هواشناسی
هاي مورد نیاز وارد  سازي و انجام تحلیل ها جهت یکسان داده

هاي مورد نیاز به طور  داده سپسمحیط اکسل شده و 
نموده و مورد تجزیه و  RayManافزار  جداگانه وارد نرم

تحلیل قرار گرفتند. نتایج محاسبات و خروجی مدل منجر به 
براي  گردید. PETدي شاخص تشکیل ماتریس ارزش عد

دما، نظیر  هواشناسی هاي دادهتهیه  PETمحاسبه شاخص 
و براي محاسبه و  بودهپذیر  امکانرطوبت نسبی و سرعت باد 

مانند متوسط دماي تابشی  وردن برخی پارامترهاآدست ه ب
جا که آنباشد و از  به سادگی امکان پذیر نمی )IMRT(محیط 

ثیر را در محاسبه شاخص فوق أترین ت پارامتر مزبور بیش
 RayManافزار  براي محاسبه این پارامتر از نرم ، لذادارد

مدل  .کمک گرفته شد تا ضریب دقیق محاسبات افزایش یابد
RayMan  توسط ماتزاکیس براي محاسبه متوسط دماي

ارائه گردیده  PETنهایت براي محاسبه تابشی محیط و در 
 هاي توجه به اینکه داده. با )2010است (ماتزاراکیس، 

فیزیولوژیک، پوشش و نوع فعالیت بسیار متغیر هستند 
توان مواردي به صورت  مدل می بنابراین طبق توصیه

همچنین در این میانگین یا حالت استاندارد در نظر گرفت. 
در  PETمنظور بررسی توزیع مکانی شاخص  پژوهش، به

خص مورد منطقه مطالعاتی اقدام به بررسی همبستگی شا
ها گردید. جهت بررسی همبستگی بین  ایستگاهنظر و ارتفاع 

هاي مطالعاتی از  و ارتفاع ایستگاه PETمقادیر ماهانه شاخص 
رگرسیون خطی استفاده شد. معادالت خطی حاکم بر 

هاي سال در  ) در ماهHها ( و ارتفاع ایستگاه PETشاخص 
 ) آورده شده است.5جدول (

   نتایج و بحث
هاي اخیر، مسأله تعیین میزان و محدوده زمانی  در سال

ن در آاقلیمی مناطق مختلف با توجه به کاربرد  آسایش
قرار گرفته  گردشگري کشاورزي و روستاییهاي  فعالیت

به دنبال شناخت  این گروه از گردشگران است؛ به طوري که
ها هستند. اطالع از وضعیت جوي  ترین زمان یا زمان مطلوب

کاران در امر  اندر ریزان و دست به مدیران، برنامهدر طول سال 
کند. این پژوهش  هایشان کمک قابل توجهی می تحقق برنامه

با تحقیقات مشابهی که بر روي مناطق مختلف انجام شده، 
وت دارد. اغلب یا حتی اها تف در نوع تجزیه و تحلیل داده

توان گفت تمام تحقیقاتی که به دنبال شناخت میزان  می
اند، با استفاده از میانگین  اقلیمی مناطق مختلف بوده ایشآس

و  لفقاريا(ذو اقلیمی انجام شده استهاي  دادهمدت  بلند
). در b(، 1389( اسماعیلی و همکاران؛ 1388 ،هاشمی

تواند واقعیت  چنین شرایطی نتیجه حاصل از میانگین نمی
اقلیمی را در ایستگاه مورد نظر نشان دهد؛  آسایشوضعیت 

اکـثرها قابل توجه هستند و  زیرا مقادیر حداقل و حد
توانند اطالعات مفیدي را از هواي منطقه در اختیار  می

پژوهشگر قرار دهند. بنابراین، در این پژوهش فراوانی 
مد نظر بوده و نتایج با توجه به  آسایشهاي  شاخص
) 3که در جدول ( PET است. شاخص ها بیان شده فراوانی

یا از  آسایشمحدوده  23تا  18ارائه شده است، ارزش عددي 
دهد که  شرایط بدون تنش را نشان می زیولوژیکدیدگاه فی

 هاي باز آسایش در محیطترین شرایط اقلیم  بهترین و مطلوب
هایی نظیر گردشگري روستایی و کشاورزي  جهت فعالیت

 29تا  23بندي مقادیر عددي  باشد. در این طبقه می
بیانگر  18تا  13هاي گرمایی اندك و مقادیر بین  تنش
است که با در نظر گرفتن مختصر  کمهاي سرمایی  تنش

توان شرایط را به  تمهیداتی (مثل پوشیدن لباس مناسب) می
ی از برخ) 4رساند و همچنین در جدول ( آسایشمحدوده 

ورده شده آیی هاي دما ماري و نوع حساسیتآمشخصات 
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است. بر این اساس وضعیت اقلیم گردشگري استان کرمان 
مورد بررسی  PETدر مقیاس ماهانه با استفاده از شاخص 

 با مقدار عددي مه دهد که ماه قرار گرفت. نتایج نشان می
اقلیمی مطلوبی  آسایشاز وضعیت  بوده و بدون تنش 5/20

عددي  مقادیربا  هاي ژوئیه و ژوئن ماهبرخوردار است. در 
 دماییو حساسیت  بوده تنش گرمایی اندك 2/29و  9/28

با مقدار عددي  هاي سپتامبر و اوت ماهگرمی دارد و در 
کمی  دماییتنش گرماي اندك و حساسیت  8/22و  6/27

و  5/2 عددي مقادیربا هاي دسامبر و ژانویه  ماه گرم دارد،
سرد  حساسیت دمایی خیلیتنش سرماي بسیار زیاد و  6/5

تنش سرماي شدید و حساسیت  2/4مقدار  فوریه با ، ماهدارد
  ). 2دمایی سرد دارد (شکل 

  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان کرمان -2شکل 
با باالترین مقدار  هاي ژوئیه و ژوئن ماهدر ایستگاه انار در 

PET تنش گرمایی بسیار شدید و  7/34و  8/36ترتیب  به
بدون  9/18با مقدار  آوریل داغ دارد و ماه حساسیت دمایی

راحت و شرایط اقلیمی  حساسیت دماییتنش سرما و از نظر 
 6/26با مقدار عددي هاي اکتبر و مه  ماهتري دارد در  مطلوب

کمی  گرماییتنش گرماي اندك و از لحاظ  داراي 2/23و 
و  4/34هاي سپتامبر و اوت با مقادیر عددي  ماهگرم است. 

گرم  گرماییوجود تنش گرماي متوسط و از لحاظ  اب 8/30
از  هاي دسامبر، نوامبر، مارس، فوریه و ژانویه ماهاست. 

که از لحاظ تنش گرمایی  بوده انار خنک شهر هاي سرد و ماه
   ).3(شکل  داراي سرماي متوسط و شدید هستند

  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان انار - 3شکل 

بدون  داشته وگاه بافت شرایط اقلیمی بسیار مطلوبی تایس
هاي سپتامبر و مه با  ماهدر  باشد. میتنش گرمایی زیاد 

داراي تنش بسیار مطلوب است و  20و  5/21مقادیر عددي 
داراي تنش گرماي اندك هاي اوت، ژوئیه و ژوئن  ماهدر 

هاي دسامبر، نوامبر، اکتبر،  ماهکمی گرم است و در  گرماو
، 3/9، 4/4، 8/2ریل، مارس، فوریه و ژانویه با مقادیر عددي آو

حساسیت باشند و  داراي تنش سرما می 5/4و  9، 3/14، 15
  ).4سرد دارند (شکل  دمایی

  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان بافت -4شکل 

 هاي ماهاقلیمی گرم است و در  طایستگاه بم داراي شرای
و  5/40مرداد) با مقدار عددي  9خرداد تا  11ژوئیه و ژوئن (

در  داراي تنش گرمایی بسیار شدید و داغ است و 4/40
حساسیت تنش گرمایی شدید و  هاي سپتامبر، اوت و مه ماه

 8/20با مقدار عددي  مه خیلی گرم دارد در ماه دمایی
و بدون تنش سرما است  داشتهشرایط اقلیمی بسیار مطلوبی 

باشد (شکل  مناسب می کشاورزي م گردشگريو از لحاظ اقلی
5 .(  
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  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان بم - 5شکل 

ایستگاه کهنوج از نظر شرایط اقلیمی بسیار گرم است و 
استان کرمان است که  هاي شهرستان ترین یکی از گرم

از شرایط مطلوبی برخوردار است و دسامبر و فوریه  هاي ماه
، 8/44، 9/44 عددي مقادیربا  ژوئیه، ژوئن و مهاوت،  هاي ماه
داراي حساسیت ار شدید و یتنش گرمایی بس 42و  5/44

 گردشگريهاي محیط باز و  بوده که براي فعالیتداغ  دمایی
در فصل  ژانویه ماه .بسیار گرم و نامساعد است کشاورزي

کمی خنک  گرماییزمستان از تنش سرمایی اندك و از نظر 
گرماي اندك و متوسط  ها داراي تنش ماهو بقیه  تاس

   ).6د (شکل نباش می

  
  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان کهنوج - 6شکل 

بدون  هاي دسامبر، فوریه و ژانویه ماهدر  جیرفتایستگاه 
ها براي  و داراي شرایط مطلوب و بهترین ماه بودهتنش سرما 

هاي اوت،  ماه باشد و در این شهر می هاي آگریتوریسم فعالیت
از نظر تنش گرمایی داراي تنش گرماي ژوئیه، ژوئن و مه 

 هاي ماهداغ است و  حساسیت دماییبسیار شدید و از لحاظ 
، 6/26 با مقدار عددينوامبر، اکتبر، سپتامبر، آوریل و مه 

اندك و متوسط  از تنش گرمایی 1/26و  1/33، 5/40، 3/35
   ).7کمی گرم و گرم دارد (شکل  حساسیت دماییو از نظر 

  
  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان جیرفت -7شکل 

هاي اوت، ژوئیه، ژوئن و مه با  در ماهایستگاه شهداد 
تنش داراي  7/48و  7/48، 8/48، 4/44مقادیر عددي 

از نظر  داغ است و حساسیت دماییگرمایی بسیار شدید و 
در  .یط نامطلوبی را داردشرا روستایی و کشاورزي گردشگري

داراي  15و  3/15هاي دسامبر و ژانویه با مقادیر عددي  ماه
این  .کمی خنک است حساسیت دماییتنش سرماي اندك و 

با عدم تنش سرمایی از هاي نوامبر و فوریه  ماهایستگاه در 
باشد و داراي شرایط  راحت برخوردار می حساسیت دمایی

است  هاي آگریتوریسم و فعالیت مطلوب اقلیم گردشگري
  ).8(شکل 

  
  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان شهداد - 8شکل 

داراي  3/3 با مقدار عددي ژانویهایستگاه شهربابک در ماه 
خیلی  حساسیت دماییتنش سرماي بسیار شدید و از لحاظ 

داراي تنش  1/4و  2/5 با مقدار عددي فوریه ماهسرد است و 
هاي  ماه باشد. میسرد  حساسیت دماییسرماي شدید و 

با تنش سرماي  9و  1/10 با مقدار عددي نوامبر و مارس
هاي اکتبر و  حساسیت دمایی خنکی دارد در ماه متوسط و

داراي تنش سرماي اندك و 5/14 و 16با مقدار عددي آوریل 
قدار با م هاي اوت و مه ماهکمی خنک است  حساسیت دمایی

حساسیت داراي تنش گرماي اندك و  8/25، 23عددي 
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با مقدار هاي ژوئیه و ژوئن  ماهکمی گرم است و  دمایی
داراي تنش گرمایی متوسط و  4/29و  9/28عددي 

با مقدار عددي  سپتامبردر ماه  .گرم است حساسیت دمایی
ی است که با عدم تنش سرمایی از های ماهاز دسته  8/20

باشد و داراي شرایط  راحت برخوردار می حساسیت دمایی
  ).9مطلوب اقلیم گردشگري است (شکل 

  
  وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان شهربابک -9شکل 

هاي دسامبر، فوریه و ژانویه با  ماهایستگاه سیرجان در 
از لحاظ درجه تنش  3/6و  9/7، 48/5مقادیر عددي 

باشد و از لحاظ  داراي تنش سرماي شدید می فیزیولوژیک
از لحاظ  هاي مارس و نوامبر ماهسرد است.  حساسیت دمایی

داراي تنش سرماي متوسط و از  فیزیولوژیکدرجه تنش 
هاي  ماهخنک است. این ایستگاه در  حساسیت دماییلحاظ 

با عدم تنش  4/17و  6/18 ر عدديیدآوریل و اکتبر با مقا
 اسیت دماییحسسرمایی از لحاظ درجه تنش فیزیولوژیک از 

راحت برخوردار است که از لحاظ اقلیم گردشگري شرایط 
با تنش گرماي اندك  هاي مه و سپتامبر ماهمطلوبی دارد. 

هاي ژوئن، ژوئیه  ماهکمی گرم است.  حساسیت دماییداراي 
 حساسیت دماییگرم و  فیزیولوژیکداراي تنش  و اوت داراي

  ).10متوسط است (شکل 

  
  ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان شهربابکوضعیت  -10شکل 

هاي دسامبر، نوامبر، مارس، فوریه و  ماهزار در  ایستگاه الله
از  -6/2و  7/1، 6/3، -3/1، - 8/3ژانویه با مقادیر عددي 

داراي تنش سرمایی بسیار  لحاظ درجه تنش فیزیولوژیک
هاي اکتبر و  ماهخیلی سرد است.  گرماییشدید و از لحاظ 

از تنش سرمایی متوسط و  3/7و  7/8مقادیر عددي  آوریل با
هاي سپتامبر،  ماهخنک برخوردار است. و  حساسیت دمایی

وجود تنش با  1/13و  8/16، 8/14 با مقدار عددي اوت و مه
کمی خنک برخوردار  حساسیت دماییسرمایی اندك از 

با عدم تنش سرما از لحاظ  هاي ژوئیه و ژوئن ماه. باشد می
راحت است (شکل  حساسیت دماییلوژیک داراي تنش فیزیو

11.(   

  
  زار وضعیت ماهانه آسایش اقلیمی شهرستان الله - 11شکل 

بررسی ضریب همبستگی بین شاخص دماي معادل 
دهد که  ) نشان می5ها (جدول  فیزیولوژیک و ارتفاع ایستگاه

 95ها منفی و در سطح آماري  این ضریب براي همه ماه
دار بوده است. بر این اساس با افزایش ارتفاع  درصد معنی

باید. نرخ کاهش شاخص  میکاهش  PETمقادیر شاخص 
PET  هاي  به ازاي هر کیلومتر افزایش ارتفاع در همه ماه
) 12شکل (همچنین  باشد. گراد می درجه سانتی 10سال 
هاي مختلف  را براي ماه PETمقدار شاخص  هاي هم پهنه

اند را بر  سال که بر اساس تغییرات ارتفاعی ترسیم گردیده
  دهد. گستره استان کرمان نشان می
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  ) حسب مترHها ( ایستگاه و ارتفاع PETمعادالت خطی حاکم بر شاخص  - 5 جدول
  ماه معادله )R2( ضریب تبیین  ماه معادله )R2( ضریب تبیین

96/0 54/51+ H 01/0 - = PET 77/19 91/0 ژوئیه+ H 01/0 - =PET ژانویه 

96/0 48/48+ H 01/0 - = PET 74/22 92/0 اوت+ H 01/0- = PET فوریه 
94/0 56/43+ H 01/0- = PET 25/29 90/0 سپتامبر+ H 01/0- = PET مارس 
95/0 33/35+ H 01/0 - = PET 96/38 92/0 اکتبر+ H 01/0 - = PET آوریل 
92/0 37/26+ H 01/0 - = PET 39/47 93/0 نوامبر+ H 01/0- = PET هم 
89/0 04/21+ H 01/0 - =PET 43/51 96/0 دسامبر+ H 01/0 - = PET ژوئن 

 
 

        

        

        
سرماي  تنش

  بسیار شدید
تنش سرماي 

  شدید
تنش سرماي 

  متوسط
تنش سرماي 

  اندك
تنش گرماي   تنش گرماي اندك  بدون تنش سرما

  متوسط
تنش گرماي 

  شدید
  تنش گرماي

  بسیار شدید 
  هاي مختلف آن در استان کرمان مقدار شاخص دماي معادل فیزیولوژیک براي آستانه هاي هم پهنه - 12شکل 
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دهنده تنش سرمایی شدید و  ها نشان به طور کلی نقشه

بسیار شدید در نواحی غرب و شمال غربی استان در فصول 
باشند و این در حالی است که در همین فصول  سرد سال می

تري را تحمل  نواحی شرق و جنوبی استان تنش سرمایی کم
ماه نواحی  معادل دي کنند. به عنوان نمونه در ماه ژانویه می

هاي شهداد، بم،  شرقی و جنوبی استان شامل شهرستان
جیرفت و کهنوج تنش سرمایی اندك را تحمل کرده و 

هاي مرکزي، شمال و غربی استان شامل کرمان،  شهرستان
زار، شهربابک، سیرجان و بردسیر تنش سرمایی شدید و  الله

، سال نظیر مه هاي گرم دهند. در ماه بسیار شدید را نشان می
نواحی شرقی و جنوبی استان تنش گرمایی  اوتژوئیه و 

هاي فاقد  ترین گستره کنند. بیش بسیار شدید را تحمل می
هاي فوریه و نوامبر در نواحی شرق و  تنش سرمایی در ماه

  اند. جنوبی استان واقع شده

  گیري نتیجه
دهد که در  بندي کلی نتایج حاصله نشان می در یک جمع

هاي ژانویه، ژوئن، ژوئیه، اوت و دسامبر تعداد کمی از  ماه
مناطق استان کرمان اقلیم آسایش مطلوبی را جهت اجراي 

هاي ژوئن، ژوئیه و  هاي آگریتوریسم داشته است. در ماه پروژه
جیرفت زار و در ماه دسامبر نیز   اوت تنها منطقه الله

عنوان مقصد مناسب گردشگري کشاورزي پیشنهاد  به
تر  بندي و انعطاف بیش گردد. جهت تنوع مسیر می

هاي فوریه، مارس و  ریزان گردشگري کشاورزي، ماه برنامه
نوامبر مسیرهاي کرمان، جیرفت، کهنوج و شهداد اقلیم 

دهند. نکته قابل توجه و حائز  اي را نشان می آسایش بهینه
توان استخراج نمود پتانسیل اقلیمی اجراي  که میاهمیتی 

هاي آگریتوریسم در این استان بوده است. چرا که با  برنامه
توجه به نتایج حاصله،  این استان از جمله مناطقی از کشور 

هاي سال حداقل یک  گردد که در تمام ماه محسوب می
هاي مرتبط با  مقصد اقلیم آسایشی را جهت اجراي برنامه

گذاري و  توریسم داشته و این مسئله اولویت سرمایهآگری
هاي گردشگري کشاورزي را در این استان نسبت  ریزي برنامه

ها  برد. تشکیل کارگروه هاي گردشگري باال می به سایر شاخه
هاي تخصصی آگریتوریسم که از متخصصین  و کمیته

اند و ترکیب این دو  گردشگري و کشاورزي تشکیل شده

تواند نتایج قابل توجهی را در  ها می گروه تخصص در این
توسعه کشاورزي و گردشگري و کسب در آمدهاي اقتصادي 

گذاري گردشگري  هاي قابل توجیه سرمایه و ایجاد فرصت
  کشاورزي در استان کرمان ایجاد نماید.  
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Abstract 
Agritourism is one of the most important kinds of tourism in outdoors, which is mainly affected by 
climatic comfort indices. In this study, the climatic and geographical features of Kerman province from 
Agritourism point of view have been assessed. Existing record of monthly climatic data of 10 synoptic 
stations across the province were obtained by which, the climate comfort index of Physiological 
Equivalent Temperature (PET) was calculated using RayMan package. To investigate the correlation 
between monthly values of the index and station's elevation, a simple gradient equation was applied. 
Then, the maps of index changes at different elevations were worked using Arc GIS ver.10. The results 
indicated that the index decreases with height for entire year. Generated zoning maps showed that in 
January condition is favorable only in Jiroft. In month of February Jiroft and Shahdad stations, and in 
March Kahnooj and Bam regions are suitable for Agritourism purposes. Also in April, in Sirjan and Anar, 
in May, Baft, Anar, Kerman and Shahr-e Babak have found to be proper choices. During June, July and 
August only Lalehzar area, and in September Lalehzar, Kerman and Baft can be recommended for related 
activities. In general, months of January, June, July and august have got the least flexibility for any 
Agritoursim planning due to unfavorable weather conditions. 

Keywords: Climate comfort, Physiological equivalent temperature index, Agritourism, Kerman 
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