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و ارزیابی دقیق نواحی آب و هوایی استان اصفهان از دیدگاه آسایش اقلیم  شناسایی

 گردشگری
 

 محسن عباسنیا3، عیسی ابراهیمزاده7، الهه عسگری1

 

دهیچک  

شناسایی عوامل  گذاری متغیرهای مختلف اقلیمی در آن منطقه است.ای تابعی از تأثیرشرایط آب و هوایی در هر منطقه

 اصفهاناستان . های اقلیمی آن منطقه بسیار موثر واقع شودتواند در تعیین پتانسیلای میو عناصر اصلی سازنده اقلیم هر منطقه

ی در سراسر پهنهتوزیع متفاوت عناصر اقلیمی  از ،ع توپوگرافیتنوّ ه بهایران است که با توجّ ایی در مرکزکوهپایهای منطقه

-تحلیل خوشه وهای اصلی مولفه تحلیلهای ، روشنواحی اقلیمی این استانتبیین دقیق راستای در  .باشدمی ردارورخباستان 

. بررسی گردید استان انتخابهمدید یستگاه ا 37 اقلیمی از متغیر 75 تعداد منظور ه است. بدینای مورد استفاده قرار گرفت

نشان داد که اقلیم استان ساخته پنج مولفه )بارش، دمایی، آسمان صاف و  های اصلیعناصر اقلیمی بر اساس تحلیل مولفه

های یاد کند. مولفهها را تبیین میدرصد پراش داده 05ها رطوبت( است که این مولفه -غباری و گرمایی  -آفتابی، بادی 

شده، استان اصفهان را به چهار ناحیه اقلیمی )گرم و خشک و بیابانی، نیمه خشک، کوهستانی و سرد و کوهستانی و نیمه 

ی ی هر ناحیهبه ارزیابی و مقایسه اقلیم آسایشِ ایستگاهِ نماینده PETکند. همچنین با استفاده از شاخصسرد( تقسیم می

ترین زمان برای گردشگری به شهرهای خور و دهد، مناسبرداخته شد. نتایج تحلیل ماهانه نشان میاقلیمی در طول سال پ

های آوریل، می های آوریل و سپتامبر است. این وضعیّت برای شهر اصفهان طوالنی تر شده و در ماهبیابانک و کاشان در ما

دلیل موقعیّت کوهستانی، شرایط بدون تنش فیزیولوژی را در  پیوندد؛ این در حالی است که گلپایگان بهو اکتبر به وقوع می

 کند.های ژوئیه و آگوست تجربه میفصل تابستان و در ماه

 

ای، شاخص آسایش های اصلی، تحلیل خوشهنواحی اقلیمی، استان اصفهان، تحلیل مولفه :یدیکل واژگان

 .(PET)اقلیمی 
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 مقدمه

-روابط بین هوا، اقلیم و توریسم به طور سنتی در دو شاخه جغرافیای توریسم و اقلیم

های علمی سعی در نشان دادن گیرد. هر دوی این گرایششناسی مورد بررسی قرار می

(. در این 1،52327995های گردشگری دارند )گومزاهمیت هوا و اقلیم در تنظیم فعالیت

تواند به عنوان یک منبع زمانی آب و هوایی مناطق می -نیراستا شناخت تنوعات مکا

ها با هدف ارتقا کیفیت عمده محسوب شود که استفاده بهینه از این توانمندی

-غالب برنامه کامل گردشگری، به توسعه گردشگری منجر خواهد شد. امروزه توفیق

 نقل، و حمل آبیاری، هایصنعت، کشاورزی، گردشگری، پروژه توسعه هایریزی

از  استفاده و های اقلیمیشناخت پهنه با آید کهمی به دست غیره، هنگامی و بهداشت

 باشد. همراه گوناگون آن هایپتانسیل

 19درجه و  1۳دقیقه تا  ۳1درجه و  19بین در محدوده جغرافیایی ستان اصفهان ا

مرکز  در دقیقه طول شرقی 13 درجه و 55دقیقه تا  ۳9درجه و ۳0دقیقه عرض شمالی و 

(. این منطقه به علت داشتن آب و هوای مناسب، موقعیت 3ایران قرار گرفته است )شکل

، توانایی آثار هنری و تاریخیوجود  همچنین ارتباطی در مرکز فالت ایران، مناظر زیبا و

 این المللی دارد. امابین و ملی محلی، مختلف سطوح زیادی در جذب گردشگر در

 طی در گردشگری کشور، پراهمیت مقاصد دیگر مانند به زنی گردشگری مهم مقصد

ریزی تواند با برنامهکه می یافته رشد برنامه بدون و نامدون به صورت اخیر هایدهه

گذاری در امر گردشگری به توسعه پایدار دست پیدا گردی و یک سیاستتوسعه جهان

حیح در جذب یابی به این مهم مستلزم آن است که با مدیریت صکند و دست

سازی فرهنگی زایی با زمینهزایی و اشتغالگردشگرهای داخلی و خارجی از بُعد درآمد

الزم است، پس از شناسایی  منطقه این در گردشگری توسعه کوشید. بدین منظور برای

های مکان و هاهای متفاوت نواحی آب و هوایی موجود در استان، زمانکامل ویژگی

 شود. نیز بررسی و مشخص گردشگران حضور هتدر هر ناحیه ج مناسب

 

                                                 
1- Gomez 
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 پیشنیه تحقیق

 کاره ب که با مجموعه قواعدی است بندی اقلیمی،ی یک سیستم طبقهطورکلّه ب

دارا  های مشترکی راویژگی، نقطه نظرهای معین از ا کهتوان مناطقی رمی هاگرفتن آن

 یک طبقه قرار در راخصوصیات مشترك  نواحی با و نمود مجزا یکدیگر از، باشندمی

بندی اقلیمی روش مهم تقسیم، 3090سال  در کوپن لین باراوّ (.5023121)کوچکی، داد

 خود را تنها با در نظر گرفتن متوسط ساالنه دو پارامتر دما و بارش به دنیا عرضه داشت و

به بهترین شکل فراهم شده  ،العات موجود آن زمانکه بر اساس اطّ نقشه ای تهیه کرد

بندی اقلیمی به جای استفاده از در سال های اخیر برای ناحیه .(۳923107)گنجی، دبو

 هایمولفه های آماری چند متغیّره، تجزیههای سنّتی و تک متغیّره، از تکنیکروش

های انجام شده تاز جمله فعالیّ بندی در مطالعات اقلیمی استفاده می شود.خوشه اصلی و

که با استفاده از  اشاره کرد (38۳23002) 3آنیادیکمطالعات توان به در این زمینه می

بندی نمود. پهنه 3013-3023ی زمانی متغیر اقلیمی، اقالیم غرب آفریقا را در بازه32

متغیر اقلیمی و با روش تحلیل عاملی و  ۳39با استفاده از  (55223000) 7رومرا و همکاران

ناحیه تفکیک کردند. سایر پژوهشگران  37ای بخش مدیترانه کشور اسپانیا را به خوشه

 و( 7939)5 (، و هیس و همکاران7992) ۳(، کارباجال و همکاران3000) 1چون2 سینگ

ابعاد متغیرها و شناسایی  منظور کاهش به هاروش به طور گسترده از این( 7933) 8یونس

 نواحی اقلیمی استفاده نمودند.

های سنتی مانند کوپن و تورنث ساس روشایران نیز مطالعات اقلیمی بیشتر بر ا در

های چند های مبتنی بر به کارگیری روشوایت صورت گرفته است. لیکن شمار پژوهش

که بندی اقلیمی کشور در چند سال اخیر بیشتر شده است؛ به طوریمتغیره در پهنه

 ایستگاه ۳1متغیر آب و هوایی در  ۳0( با استفاده از 5223120حیدری و علیجانی )

ای ( و با به کارگیری از تحلیل عاملی و تجزیه خوشه3081-3009هواشناسی کشور )

                                                 
1-Anyadik 

2-Romeroa & etal 
3-Singh  

4- Carbajal & etal  

5- Heise &etal 
6-Yunus  
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 بندی نواحی( طبقه3107پژوه و همکاران )بندی اقلیمی ایران نمودند. دینمبادرت به پهنه

ای انجام دادند که ها و تحلیل خوشهبا به کارگیری روش تجزیه به عامل را ایران بارشی

تفکیک  همگن ناحیه غیر یک و همگن ناحیه شش کشور، بهپژوهش آنان کل سطح 

  شد.

بندی اقلیمی استان ایی با عنوان پهنه( در مقاله3105مطلق و شبانکاری )گرامی   

 عامل ترین عوامل تشکیل دهنده اقلیم این استان عبارتند از2بوشهر نشان دادند که مهم

که این  غباری، –بادی  ید و عاملد –گرمایی عامل بارشی، –باد، عامل ابری –رطوبتی

-چهار عامل، استان بوشهر را به پنج ناحیه اقلیمی تقسیم بندی می کنند. سلیقه و اسمعیل

عامل اقلیمی استان سیستان و بلوچستان را به پنج ناحیه  5( نیز با استفاده از 3102نژاد )

-، به شناسایی پهنه( در پژوهشی مشابه3103پور )اقلیمی تقسیم کردند. منتظری و کریم

متغیره پرداختند.  چند آماری هایروش از استفاده با رودزاینده حوضه اقلیمی های

 -بادی بادی و بارشی،  –دمایی ینتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان داد که سه مؤلفه

کند. بنابراین توجّه به شناخت غباری اقلیم این منطقه را به پنج خرده اقلیم تقسیم می

ریزی و تواند در امر برنامههای طبیعی هر منطقه، بخصوص آب و هوا، میژگیوی

در  ریزیتوان به برنامهمی ای داشته باشد که از آن جملهآمایش آن سرزمین نقش عمده

های تا کنون تالشی اقتصادی مناطق و توجه به امر گردشگری اشاره کرد. جهت توسعه

. طبق ش اقلیمی محل سکونت انسان صورت گرفته استارزیابی آسای یزیادی در زمینه

تعریف، منظور از وضعیت آسایش اقلیمی، مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی 

(. حالت تعادل 8823122درصد مردم جامعه مناسب باشد )جهانبخش،   09حداقل برای 

ی ب شدهپیوندد که بین دمای دفع شده و جذآسایش زیست اقلیمی، زمانی به وقوع می

میان پوست و محیط، تعادل ایجاد شود و همین امر سبب متعادل ماندن دمای درونی بدن 

 (0823027)1(. فانگر7823181گراد گردد )کسمایی، درجه سانتی 12انسان در حدود 

تحقیق جامع و کاملی را در مورد تأثیر عناصر آب و هوایی بر روی احساس راحتی 

                                                 
1-Fanger 
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بر این مبنا قرار گرفت که آسایش و راحتی در انسان  گرمایی انجام داد. تحلیل وی

 ایدر مطالعه باشد.مشتق از معادله تراز حرارتی بدن انسان و محیط پیرامونی وی می

در ارتباط با اهمیت  (، مقدار استرس گرمایی را1۳23002)1مایر و دیگر ماتزاراکیس

اشناسی یونان طی ایستگاه هو 37در  PMVبا استفاده از شاخص  2رولوژیکوبیومت

مورد بررسی قرار دادند و سپس به کمک یک مدل آماری مقدار  3009-3000های سال

PMV این نقشه  .شناسی با دقت باال تبدیل کردنددر هر ایستگاه را به یک نقشه اقلیم

. هامیلتون دادنشان می ،های سال را که استرس گرمایی زیادی داشتندط تعداد روزمتوسّ

 با نشان دادند که شده سازیشبیه مدل یک از استفاده ( نیز با3127995) 3و همکاران 

سفر  و جهان، اقامت سطح در هوایی و آب تغییرات و اکسیدکربن دی میزان افزایش

پیش رفته است.  باالتر جغرافیایی های عرض و ارتفاعات سمت به بیشتر گردشگران

ی زیست اقلیمی در شهر قم نشان های شاخصدست آمده از مطالعههمچنین نتایج به

های فروردین، اردیبهشت و مهر از شرایط مطبوع و دهد که این منطقه در طول ماهمی

های زیست (. بررسی شاخص0123102مناسب برخوردار است )محمدی و سعیدی، 

اقلیمی موثر در تعیین زمان گردشگری در نواحی جنوب ایران نشان داد که سواحل 

ای ژانویه و فوریه از بیشترین فراوانی آسایش اقلیمی برخوردار هستند هجنوبی در ماه

( در پژوهشی 37123103زاده )زاده و اسمعیل(. ابراهیم7223102نژاد، )سلیقه و اسماعیل

به تحلیل شرایط آسایش اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان پرداختند که نتایج نشان 

مالی استان و در زمستان نواحی جنوبی از شرایط داد در فصول بهار و پاییز نواحی ش

گیری از باشند. همچنین بهرهکامال مطلوب جهت توسعه گردشگری برخوردار می

دهد که این منطقه در های زیست اقلیمی در حوضه تاالب گاوخونی نشان میشاخص

و زاده دو ماه اردیبهشت و شهریور در محدوده آسایش اقلیمی قرار دارد )ابراهیم

(. امروزه عوامل زیادی در توسعه صنعت گردشگری در یک منطقه 323103کریمی، 

ها ترین آنها شرایط آب و هوایی است و اکثر توریستدخالت دارند که یکی از مهم

                                                 
1- Matzarakis & mayer 

2-Biometeorology 
3-  hamilton & etal 
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دهند. در واقع اقلیم، بخش برای انتخاب مقصد، مالحظات اقلیمی را مورد توجه قرار می

دهد. در این پژوهش با را به خود اختصاص می مهمّی از ظرفیّت گردشگری یک منطقه

ی تطبیق و شناسایی توجّه به کمبود مطالعات آسایش اقلیمی صورت گرفته در زمینه

دقیق شرایط و عوامل آب و هوایی موثر بر گردشگری مناطق گوناگون کشور، بر آن 

بندی اقلیمی هنهبندی، به پهای تحلیل عاملی و خوشهایم تا ابتدا با استفاده از روششده

، PETدقیق تر در استان اصفهان بپردازیم و سپس با استفاده از شاخص اقلیم آسایش

یِ نواحی اقلیمیِ استخراجی استان، در طول سال، برای هر کدام از شهرهای نماینده

 ران را ارزیابی و مقایسه نماییم.ترین مکانِ حضور گردشگبهترین زمان و مناسب

 
 هاموّاد و روش

های آماری چند متغیره )در  محیط نرم افزار در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش

spss سیستم اطالعات جغرافیایی، به شناسایی دقیق خرده نواحی اقلیمی موجود در ( و

 میانگین حداقل ومتغیر اقلیمی شامل2  75بدین منظور تعداد  پرداخته شد. اصفهاناستان 

میانگین ، میانگین بارش ساالنهبه درصد،  بت نسبی ساالنهمتوسط رطو، حداکثر دما

 روزهای بارشی تعداد ،میلیمتر39تعداد روزهای با بارشی مساوی یا بیشتر از  ،سرعت باد

روزانه، میانگین دمای ، اد ساعات آفتابیدتع ،میلیمتر3روزهای بارشی  تعداد ،میلیمتر 5

دمای  حداقلروزهای باقل دمای مطلق، ی تغییرات دما، حداکثر دمای مطلق، حدادامنه

، تعداد روزهای یخبندان درجه، 19، روزهای با حداکثر دمای بیشتر ازدرجه 73 از بیشتر

اکتا،  2 -0اکتا، روزهای با آسمان ابری  1-8آسمان صاف، روزهای با آسمان ابری

های همراه تعداد روز ،روزهای همراه با غبار تعدادکیلومتر،  7روزهای با دید کمتر از 

 37طوفان، حداکثر بارش روزانه، شمار روزهای بارشی، فشارسطح ایستگاه، از با 

(. پس از تجزیه و تحلیل و رفع نقص داده 3ایستگاه هواشناسی استان انتخاب شد )شکل 

-2 تحلیل عاملی و تحلیل خوشههای آماری چندمتغیرهی روشهای هر ایستگاه، به وسیله

های اقلیمی و ی خرده نواحی موجود در استان شد. سپس ویژگیای، اقدام به شناسای

 آسایشی هر ناحیه نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
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 هاموقعیت جغرافیایی و ریاضی استان و پراکندگی ایستگاه 32شکل

ی ی گستردههای شاهد در پهنهدر ابتدا با توجه به تنوع توپوگرافی و کمبود ایستگاه

 37تان، برای آنکه بتوانیم تمام نقاط استان را تحت پوشش دقیق متغیرهای اقلیمی اس

عنصر  75مقدار IDW ایستگاه هواشناسی موجود قراردهیم، با استفاده ازروش میانیابی 

ی استان بسط داده شد. بطوریکه گاهی بر روی پهنهی گرهنقطه 333ی اقلیمی به پهنه

های ایستگاه ها نیز به کیلومتر انتخاب شد و از داده 19گرگاه از یکدیی هر گرهفاصله

ها استفاده شد. گاههای گرهعنوان شاهدی برای ارزیابی درجه قطعیت نتایج داده

-گره×)متغیرها333×75ها( طی این فرایند به ماتریسایستگاه× )متغیرها 37×  75ماتریس

همبستگی اخیر نیز، به عنوان  ی استان تبدیل گردید. ماتریسها( در سراسر پهنهگاه
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های اصلی اقلیم استان مورد برای شناسایی عامل Rی ورودی مدل تحلیل عاملی با آرایه

 استفاده قرارگرفت. 

ی ی بعد برای پاسخ گویی به این پرسش که با توجه به عوامل سازندهدر مرحله   

بندی وارد به طریق  ی آب وهوایی در استان وجود دارد، روش خوشهاقلیم چند ناحیه

به کار گرفته شد. در این پژوهش با استفاده از اجرای  (Hierarchical)سلسله مراتبی 

-گره×)عامل ها 333×5روش تحلیل خوشه ای بر روی ماتریس نمرات عاملی به ابعاد 

ها یا ها، بر اساس مشابهتگاهها دسته بندی شدند. این دسته بندی گرهگاهها( گرهگاه

هایی که همانند باشند، در یک خوشه گاهشود، به عبارتی گرهها انجام میشابهتعدم م

گیرند. با استفاده از نمودار های جداگانه جای میهای ناهمانند در خوشهگاهو گره

ی اقلیدسی یکسان برش خورده و تعداد ها بر اساس فاصلهبندی حاصله، خوشهخوشه

 آمد.  ی اقلیمی مجزا به دستچهار ناحیه

های آسایش اقلیم گردشگری هر ناحیه، ایستگاه در انتها برای شناسایی ویژگی 

مورد بررسی قرار داده شد. شاخص  PETی هر ناحیه از دیدگاه شاخص نماینده
1PET بیالن معادله از که است فیزیولوژیک - ترمو هایشاخص ترینمهم یکی از 

 (. 2723000، 2است )هپی رزی شرح به شود ومی مشتق انسان بدن انرژی
(3             )                                M +W + R +C + E D + E Re + E Sw + S =0 

= M بدن، ساز و سوخت نرخ =Wفیزیکی، کار خروجی =C حرارت جریان 

 پوست،  از آب تبخیری نهان حرارت جریان ED=بدن،  خالص تابش  R=همرفتی

=ERE و  تعرق تبخیر و و گرمایش در موثر حرارتی های جریان مجموعESW =

 بدن. تعرق و تبخیر در موثر هوای جریان

 مثبت و M و معموال بوده وات حسب بر هاعبارت یهمه واحد معادله این در

ESW و ED،W باشد، انرژی کسب حال در انسان بدن اگر .است منفی اغلب 

                                                 
1- physiologia Equivalent Temperature  
2- Hoppe 
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 دست از حال در مقابل اگر بدن انسانای مثبت خواهد داشت؛ در نتیجه تماماً معادله

 .بود منفی خواهند معادله هایعبارت باشد، انرژی دادن
 در درجات مختلف حساسیت انسان TEP. مقادیر آستانه شاخص 3جدول 

 PET حساسیت حرارتی درجه تنش فیزیولوژیک
 >۳ خیلی سرد تنش سرمای بسیار شدید

 ۳ سرد تنش سرمای شدید

 0 نکخ تنش سرمای متوسط

 31 کمی خنک تنش سرمای اندك

 30 راحت بدون تنش سرما

 71 کمی گرم تنش گرمای اندك

 70 گرم تنش گرمای متوسط

 15 داغ تنش گرمای شدید

 ۳3 خیلی داغ تنش گرمای بسیار شدید

 (28،ص3000)ماتزاراکیس و مایر،                                   

توصیفی  وضعیت با همراه شاخص بندی اینطبقه عددی های( آستانه3جدول ) در

 یاز آنجا که محاسبه .است شده نشان داده گرمایی، استرس و فیزیولوژیکی شرایط

بعد از مورد نظر،  بدست آوردن شاخص برایگیر است، ه پیچیده و وقتاین معادل

، سیوسسلهوا به  دمایشامل ) های اقلیمیالزم بر روی پارامترهای بازسازیکه این

( رطوبت نسبی به درصد، باد بر حسب متر بر ثانیه و میزان ابرناکی آسمان برحسب اکتای

افزار گردید و در های مدل ریمن، وارد نرمهای روزانه به عنوان ورودی، دادهانجام شد

بر حسب حساسیت دمایی  PETبندی ماهانه شاخص های مربوط به طبقهادامه خروجی

های طبق آستانهی ناحیه اقلیمی بدست آمد. ایستگاه نمایندهدر طول سال برای هر 

ی بدون تنش دورهباشد  71تا  30اگر مقدار این شاخص بین  (3)تعریف شده در جدول 

 هایتنش 71 از بیشتر و مقادیربر منطقه حاکم است  فیزیولوژیکی یا آسایش اقلیمی

، در بر همین اساس .آوردیوجود م به را سرمایی هایتنش کمتر، مقادیر و گرمایی،

 سراسر استان مشاهده کرد.در را متنوعی  کامالً توان وضعیتطول سال می

 
 یافته های تحقیق:
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 که نشان داد واریمکس () دوران مهپراش و های مبناروش مؤلفه تحلیل عاملی با   

خالصه  عامل 5 توان درها میعنصر اقلیمی استان را با توجه به همبستگی درونی آن 75

کنند. ها را تبیین میدرصد واریانس داده 0۳عامل اقلیمی حدود  5مجموع این  کرد.

 بعدکنند. گیری اقلیم استان بازی میها نقش اصلی و مهمی را در شکلبنابراین این عامل

 رسم گردید تا هاهای تحلیل مکانی عاملنقشه اقلیمی، های اصلیشناسایی عامل از

در این مرحله به بررسی  قسمت استان مشخص شود. هر عامل در ی حاکمیت هردرجه

 پردازیم.ها در سراسر استان میها و پراکندگی آنعامل

 
 بارش –عامل اول 

کند. بنابراین ها را تبیین میدرصد واریانس کل داده ۳0این عامل به تنهایی حدود 

ها براساس نامگذاری عاملمهمترین عامل موثر در اقلیم ناحیه است. با توجه به اینکه 

دهد شود و بارهای عاملی متغیرها نیز نشان میمقادیر مثبت و بزرگتر از یک، انجام می

میلیمتر، بارش 3که متغیرهای حداکثر بارش روزانه، کل بارش ساالنه، بارش بیش از 

ی میلیمتر و شمار روزهای بارشی بیشترین وزن را رو39میلیمتر، بارش بیش از  5بیش از 

اند، بنابراین نام عامل بارشی به خود گرفته است. این عامل با متغیرهای عامل اول داشته

درجه سانتیگراد، متوسط حداکثر و  19متوسط حداکثر دما، روزهای با دمای باالی

حداقل دمای مطلق رابطه ی معکوسی دارد، به همین خاطر بیشترین مقادیر منفی را 

مروی حاکمیت عامل بارشی بیشتر در غرب استان، یعنی (. قل7اند )جدول کسب نموده

-باشد. در حالیهای گلپایگان و داران میی ایستگاهی کوهستانی و سرد، محدودهناحیه

کنیم از میزان حاکمیت این عامل که هر چه از غرب استان به سمت شرق حرکت می

 (.7شود )شکلکاسته می
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 تحلیل مکانی عامل اول )بارش( 72شکل

 دما –امل دومع

کند، عامل دمایی ها را تبیین میدرصد واریانس کل داده 5/30این عامل که حدود 

درجه، متوسط دمای روزانه و  73ی مستقیمی با روزهای دمای باالیخوانده شده و رابطه

ی معکوس با متغیرهای دهد. عامل دمایی دارای رابطهمتوسط حداقل دما نشان می

-کیلومتر می 7سط رطوبت نسبی و همچنین میزان دید کمتر از روزهای یخبندان، متو

ی شرقی و شمالی استان ی حاکمیت این عامل در نیمهی بیشینه(. محدوده7باشد )جدول

ی جنوبی و که کمترین آن در نیمهباشد، در حالیمخصوصاً ایستگاه خور و بیابانک می

های کوهستانی چون ایستگاه داران، شهررضا، میمه و ی ایستگاهغربی استان، محدوده

 (.1کبوترآباد است )شکل
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 . تحلیل مکانی عامل دوم )دما(1شکل

 آسمان صاف و آفتابی –عامل سوم

کند. برای عامل سوم یا عامل درصد واریانس کل را تبیین می 37این عامل حدود 

-ن صاف بیشترین نقش را داشته، متغیرهای ساعات آفتابی، آسماآسمان صاف و آفتابی

که این عامل با متغیرهای اقلیمی چون بارش، متوسط سرعت باد، آسمان اند. در حالی

ی حاکمیت عامل (. قلمروی بیشینه7دهد )جدولای معکوس را نشان میابری، رابطه

آسمان صاف و آفتابی، در شرق استان )ایستگاه خوربیابانک( قرار دارد و کمترین 

 (.۳های میمه و نطنز است )شکلی ایستگاهتسلط آن در محدودهی درجه

 
 بادی و غباری –عامل چهارم 

کند. با توجه به اینکه تعداد درصد واریانس کل را تبیین می 5/0این عامل حدود 

ی معکوسی نشان ی مستقیم و با روزهای بارانی رابطهروزهای غباری ایران با دما رابطه
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ی غبار، خاص مناطق گرم و کم بارش است عناست که پدیدهاین بدان م دهد.می

(. بنابراین عامل فوق با متغیرهای روزهای توفانی و 2۳8 3108)مسعودیان و کاویانی، 

کیلومتر  7غباری، متوسط سرعت باد، آسمان ابری و روزهای با میزان دید کمتر از 

اعات آفتابی، آسمان صاف و ی مثبت و مستقیم داشته ولی با متغیرهای  بارشی، سرابطه

(. قلمروی اصلی حاکمیت این عامل 7ی معکوسی دارد )جدولحداقل دمای مطلق رابطه

ی که بقیهی مرکزی استان( است. در حالیی ایستگاه شرق اصفهان )نیمهدر محدوده

دهد. مخصوصاً در ی حاکمیت این عامل را نشان میی استان نسبت پایینی از درجهپهنه

ی غربی استان که مقدار ریزش باران بیشتر است، روزهای غباری کمتری را شاهد نیمه

 (.5هستیم )شکل
 

 
 تحلیل مکانی عامل سوم )آسمان صاف( ۳2شکل
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 تحلیل مکانی عامل چهارم )بادی وغباری( 52شکل

 گرمایی و رطوبت –عامل پنجم 

دهد و در ل میدرصد واریانس کل را تشکی 5/5حدود  عامل گرمایی و رطوبت فقط

-ها کمترین اهمیت را داراست. این عامل با متغیرهای اقلیمی متوسط بین تمام عامل

ی گراد و متوسط رطوبت نسبی رابطهدرجه سانتی 19حداکثر دما، روزهای با دمای باالی

ی دهد ولی با متغیرهای متوسط حداقل دما، متوسط سرعت باد رابطهمستقیمی نشان می

ی ایستگاه کاشان ی حاکمیت آن در محدوده(. بیشترین درجه7)جدولمعکوسی دارد 

ی ایستگاه نایین و اردستان به چشم ی حاکمیت آن در محدودهاست و کمترین درجه

 (.8خورد )شکلمی
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 تحلیل مکانی عامل پنجم )گرمایی و رطوبت( 82شکل

 بررسی نواحی اقلیمی استان اصفهان از دیدگاه اقلیمی و گردشگری

های بندی بر اساس فاصله، ایستگاهبندی وارد، یا خوشها استفاده از روش خوشهب

-بندی شدند و براساس خروجی شکل درخت خوشهاستان براساس نمرات عاملی گروه

 ی اقلیمی متمایز حاصل شد. ( چهار ناحیه 2بندی )شکل

 
 فهانهای نواحی اقلیمی استان اصگاهبندی گره. نمودار درخت خوشه2شکل
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 بارهای عاملی روی عناصراقلیمی 72جدول

5عامل ۳عامل  1عامل  7عامل  3عامل   عناصراقلیمی 
92/9-  9 91/9-  30/9  90/9  متوسط حداقل دما 
33/9-  93/9  91/9  93/9-  33/9-  متوسط حداکثردما 

9 93/9  93/9-  37/9  متوسط دمای روزانه 9 
95/9  93/9  95/9-  9۳/9  31/9  3mmبارش بیش از 

9 97/9-  9 93/9  37/9  mm 5بارش بیش از 
9 9 95/9  97/9  31/9  mm 39بارش بیش از 
98/9-  32/9  98/9  32/9  77/9  حداکثر بارش روزانه 
31/9-  18/9  97/9  90/9  95/9  روزهای غباری 
91/9-  35/9  30/9  92/9  37/9  روزهای توفانی 

10/9  91/9  97/9  35/9-  90/9-  متوسط رطوبت نسبی 
93/9  91/9  9۳/9-  98/9  3۳/9  شمارروزهای بارشی 
72/9-  91/9-  3۳/9  90/9-  91/9-  ساعات آفتابی 
۳9/9-  90/9  37/9-  90/9  92/9  متوسط سرعت باد 

90/9  9۳/9  93/9-  90/9  97/9-  فشارسطح ایستگاه 
90/9  93/9  97/9  32/9-  92/9-  یخبندان 
91/9  95/9-  70/9  98/9-  97/9-  آسمان صاف 
90/9-  95/9  7۳/9-  93/9  اکتا 1-8آسمان ابری 9 

90/9  9۳/9  70/9-  37/9  98/9  اکتا 2-0آسمان ابری 
97/9  18/9  9 93/9  3/9  دامنه تغییرات دما 
9 9 93/9  91/9  3۳/9  کل بارش ساالنه 
98/9  70/9  91/9-  93/9-  97/9  7kmدیدکمتراز 

39/9  93/9  9 9 3/9-  درجه19دماهای باالی  
33/9-  95/9  95/9-  71/9  37/9  درجه73ای باالی دماه 

9۳/9  93/9-  97/9-  39/9  حداقل دمای مطلق 9 
39/9  91/9  93/9-  95/9  98/9-  حداکثردمای مطلق 

 3107ماخذ2 محاسبات توسط نگارندگان،           

ی نواحی های همگن، نقشهبندی و شناسایی گروهپس از بررسی شکل درخت خوشه

های ( و سپس ویژگی0دید )شکل ترسیم گر Gisاقلیمی استان اصفهان در محیط 

 ی اقلیمی نیز مورد بررسی قرار گرفت.ی هر ناحیهآسایش اقلیم گردشگری نماینده
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 . نواحی اقلیمی استخراجی استان اصفهان0شکل

 ی گرم و خشک و بیابانی )ایستگاه نماینده: خور و بیابانک(الف( ناحیه

قرار گرفته است، وجود دماهای  ویژگی اصلی این ناحیه که تماماً در دشت کویر   

باال و بارش کم است. حاکمیّت اصلی با دو عامل دمایی و عامل آسمان صاف و آفتابی 

 توان وضعیتباشد. از لحاظ اقلیمی و شرایط آسایش گردشگری در طول سال میمی

 PETی آن مشاهده کرد. نتایج حاصل از شاخص را برای ایستگاه نمایندهمتنوعی  کامالً

ی آسایش یا بدون تنش در این شهر در دو ماه آوریل و سپتامبر دهد که دورهان مینش

ترین پیوندد. خور و بیابانک در این زمان از مناسب)فروردین و شهریور( به وقوع می

الف(  -0شود )شکل شرایط برای گردشگری برخوردار است. همانطور که مالحظه می

رسد. روع شده و در ماه ژوئن به حداکثر خود میهای گرمایی اندك شاز ماه می، تنش

شود ی دوم سال، حسّاسیّت سرمایی با درجات متفاوت بر منطقه حاکم میبا آغاز نیمه

 که حداکثر شدّت آن در ماه دسامبر است.
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 ی نیمه خشک )ایستگاه نماینده: کاشان(ب( ناحیه

ی شرقی و جنوبی ت که نیمهی اقلیمی در استان اصفهان اساین ناحیه بزرگترین ناحیه

آن به طور کامل با دشت کویر همجوار است. در این ناحیه، عامل دمایی )عامل دوم( 

شود. ی شمالی و جنوبی این ناحیه دیده میعامل تعیین کننده است و در سراسر نیمه

ی مطلوبیّت آسایشی دهد که دورهبرای شهر کاشان نشان می PETمحاسبات شاخص 

های آوریل و سپتامبر از مانند خورو بیابانک بوده، به عبارتی این شهر در ماه این شهر به

باشد. این در حالی است که شرایط فیزیولوژیکی مطبوع و آسایشی برخوردار می

کاشان، در فصل تابستان و زمستان با برخورداری از شرایط تنش گرمایی و سرمایی در 

 ب(. -0ار دارد )شکل وضعیت کامالً نامناسب برای گردشگری قر

 
 ی کوهستانی و سرد )ایستگاه نماینده: گلپایگان(ج( ناحیه

ی استان است که ماهیّت کوهستانی و ارتفاع زیاد آن از ترین ناحیهاین ناحیه مرتفع

سطح دریا، موجب افزایش ریزش بارش ها، به ویژه به شکل برف گردیده است؛ به 

امل بارش تنها در این ناحیه بیشترین حاکمیّت را های اقلیمی، عکه در بین عاملطوری

فیزیولوژیک برای شهر گلپایگان نیز نشان  –های حاصل از شاخص دما دارد. خروجی

دهد که این منطقه نسبت به سایر نواحی استان از شرایط خنکی در طول سال می

تابستان ی آسایش اقلیمی در این ایستگاه در فصل برخوردار است؛ تا جایی که دوره

های پوشیده از مراتع و افتد. از سوی دیگر وجود کوهستان)ژوئیه و آگوست( اتفاق می

های اند و جزء توانمندیانداز طبیعی زیبایی به وجود آوردههای پرآب که چشمرودخانه

هایی که شهرهای شوند، حکایت از آن دارد که در ماهی این شهر محسوب میعمده

های گرمایی روبرو ک، نایین، کاشان، اردستان و غیره با محدودیّتاصفهان، خور بیابان

تواند در این موقع از سال مورد هستند، گلپایگان با برخورداری از شرایط مطلوب می

توجّه گردشگران قرار گرفته و پذیرای مسافران تابستانی باشد. همچنین این منطقه در 

فع و بارش برف شرایط بسیار مناسبی های مرتفصل زمستان به علّت داشتن کوهستان

 ج(.   -0های زمستانی دارد )شکل برای ورزش
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 ی نیمه کوهستانی و نیمه سرد )ایستگاه نماینده: اصفهان(د( ناحیه

ی کوهستانی و ترین ناحیه و بعد از ناحیهی نیمه خشک، وسیعاین ناحیه بعد از ناحیه

عامل آسمان صاف و آفتابی و عامل بادی و باشد. دو سرد، دارای بلندترین ارتفاعات می

اند. بر طبق تحلیل ی تسلّط را در این منطقه به خود اختصاص دادهغباری، بیشترین درجه

ی صورت گرفته، شهر اصفهان برعکس سه ایستگاه دیگر در سه ماه آوریل، می و ماهانه

زمانی طوالنی برای  یباشد و این بازهو ایده ال می نرمال شرایط کامالًاکتبر دارای 

روند  .ی گردشگری، بسیار حائز اهمّیّت استپایتخت فرهنگی جهان اسالم و توسعه

 د( نشان داده شده است.  -0تغییرات این شاخص در )شکل 

 
 های نماینده هر ناحیهبر اساس حساسیت دمایی برای ایستگاه PETماهانه شاخص  بندی2 طبقه0شکل 

 اقلیمی

 نتیجه گیری

ر قطع گردشگری به عنوان یک نیروی محرکه در توسعه جهانی معاصر مطرح به طو

های مهم است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از بزرگترین صنایع موجود و از شاخه

-زا محسوب میعرصه صنعت و تجارت در دنیا به شمار آمده و در صدر صنایع اشتغال

گی، اجتماعی و سیاسی، عوامل ی گردشگری عالوه بر عوامل فرهندر توسعه .شود

های رغم اینکه در سیستمکنند. استان اصفهان علیمحیط طبیعی نیز نقش مهمی ایفا می
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-بزرگ مقیاس اقلیمی، به طور یکپارچه تحت تأثیر شرایط سینوپتیکی واحد قرار می

-گیرد، اما به خاطر گوناگونی عوامل محلی اقلیمی و مخصوصاً تنوع توپوگرافی در پهنه

ی استان، باعث شده که از خرده اقلیم ها و نواحی اقلیمی متفاوتی برخوردار ی گسترده

های آماری چند متغیره، اقدام به شناسایی باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش

عنصر اقلیمی، پنج  75نواحی اقلیمی استان شد پس از بررسی تحلیل عاملی بر روی خرده

مایی؛ آسمان صاف وآفتابی؛ بادی وغباری؛ گرمایی و رطوبت( عامل اصلی )بارشی؛ د

 شناسایی گردید. 

ی عوامل اقلیمی استخراجی، عامل بارشی و عامل دمایی به ترتیب با در بین کلیه   

ها را در تعیین تنوّع اقلیمی درصد تبیین واریانس کل داده ها، مهمترین نقش 5/30و  ۳0

ی غربی استان، به خاطر وجود ارتفاعات شاخص و ر نیمهکه داند؛ به طوریاستان داشته

رسد. این آور غربی، میزان بارش به حداکثر میهای بارانها در مسیر تودهقرارگیری آن

شویم، از میزان بارش به تر میی شرقی استان نزدیکدر حالی است که هر چه به نیمه

یابد. در کل این پنج میّت میطور محسوس کاسته شده و شرایط بیابانی بر منطقه حاک

اند. در ادامه پس از درصد رفتار اقلیمی را در استان اصفهان توجیه نموده 0۳عامل حدود 

-بندی ایستگاهبندی وارد و طبقهها، با استفاده از روش خوشهتعیین قلمروی مکانی عامل

های ایستگاه ی اقلیمی متمایز در استان تشخیص داده شد. سپسهای استان، چهار ناحیه

ی اقلیمی، از لحاظ شرایط آسایش حرارتی و گردشگری توسط ی هر ناحیهنماینده

برای PET های حاصل از شاخص مورد بررسی قرار گرفت. خروجی  PETشاخص

که در هر سه های خوروبیابانک، اصفهان و کاشان شبیه به هم هستند؛ بطوریسه ایستگاه

است و با سپری شدن فصل سرد، ماه  سرمایی هایسیتحسّا دارای سال ایستگاه، ابتدای

شود. این وضعیت آوریل به عنوان بهترین زمان از نظر شرایط اقلیم آسایش شناخته می

های گرمایی آغاز شده، در برای ایستگاه اصفهان تا ماه می ادامه دارد. از ژوئن تنش

ی خور و بیابانک و کاشان هارسد. در سپتامبر، ایستگاهژوئیه و آگوست به اوج خود می

شوند؛ در حالی که این شرایط برای اصفهان در ماه ی اقلیم آسایش میوارد محدوده
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باشد. این افتد. در این بین، گلپایگان دارای وضعیّت کامالً متفاوت میاکتبر اتفاق می

ست های ژوئیه و آگوشود، در ماهشهر که به عنوان سردترین ایستگاه استان شناخته می

ال برخوردار است. این درست زمانی است که سایر نقاط از شرایط کامالً نرمال و ایده

ترین شرایط آسایشی قرار دارند و این مهم نیز باید مورد توجه جدی استان در نامناسب

 مسئولین قرار گیرد.
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