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 چکیده:
در اين مقاله نیز اين مهم برای استان فارس  اکثر گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری مالحظات اقلیمی را مورد توجه قرار می دهند.

يل دارا بودن جاذبه های فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفته است. برای اين منظور با استفاده از بعنوان يکی از مقاصد مهم گردشگری ايران بدال
( پرداخته شد و اقلیم PMV( و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده )PETبه محاسبه شاخص دمای معادل فیزيولوژيک ) Man  Rayروش

ساله بودند  41ايستگاه هواشناسی استان که دارای آمار مشترک 41 گردشگری استان فارس مورد ارزيابی قرار گرفت. شاخص مورد نظر برای
مکانی شرايط آسايش استان -محاسبه و نتايج آن بر روی نمودارهای ايزوپلت و نقشه های پهنه بندی استان تحلیل گرديد. بررسی توزيع زمانی

درصد اوقات( محدوديت  8/8ل بیش از تنش سرما )درصد اوقات سا 8/02فارس بر روی نقشه های ايزوپلت نشان می دهد تنش گرما با 
درصد اوقات سال شرايط کمی خنک، راحت و کمی گرم حکمفرما است که پتانسیل اصلی اين  3/14گردشگری را در پی دارد. با اين حال در 

تلف استان دارای جاذبه ماه از سال نقاط مخ 9ی توسعه گردشگری است بررسی نقشه ها پهنه بندی استان نشان می دهد در ااستان بر
گردشگری از نظر اقلیمی می باشند. در ماههای فصل زمستان تنها قسمت های جنوبی استان دارای شرايط مطلوبی برای گردشگری می باشند 

مربوط به فصل  بطوری که در المرد بهترين شرايط اقلیم آسايشی در ماههای ژانويه و فوريه می باشد. بهترين شرايط بیوکلیمايی در اين استان
 بهار؛ ماههای آوريل و می و در فصل پايیز ماه نوامبر است. 

 ، گردشگرینقشه ایزوپلت آسایش، Man  Rayاستان فارس، روش کلیدی: واژگان
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 مقدمه:

صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی، 

اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را 

(. به طور 67،1361م نهادند )رضوانیصادرات نامرئی نا

قطع گردشگری به عنوان یک نیروی محرکه در توسعه و 

پیشرفت ملل نقش مهمی دارد. رشد این بخش حتی بیشتر 

و سریع تر از تجارت جهانی در ایجاد ثروت برای ملل و 

به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نقش داشته است. 

ست که فضای جغرافیایی اقلیم یکی از عناصر جغرافیایی ا

را شکل می دهد و گردشگری که در چنین فضایی شکل 

بشدت تحت تأثیر عوامل آب و هوایی قرار دارد.  ،می گیرد

مراکز تفریحی موجود چه در گذشته و چه در حال حاضر 

خود را مدیون شرایط آب گردشگری ارزش های بخشی از 

یط آب . از سوی دیگر شراهستندوهوایی مناسب و مالیم 

و هوایی نامناسب از جنبه ها و جاذبه های مثبت یک 

منطقه توریستی می کاهد و تاثیرات نامطلوبی را بر 

گردشگری برجای می گذارد. نکته مهم برای گردشگران 

عالوه بر مسایل و عناصر نظیر میراث فرهنگی و امنیت 

در نظر گرفتن  ،ملی، مکان یابی نقاط و محلهای گردشگری

و هوایی به لحاظ ریزش های جوی، ویژگی شرایط آب 

های دمایی، احتمال رخداد طوفانها، سرما و گرمای شدید، 

کوالک برف و یخبندان و نظایر آن است که با آگاهی از 

نقاط مورد نظر خود را از لحاظ اقلیم آسایش در فصل  ،آنها

های مشخص سال انتخاب و مورد برنامه ریزی قرار می 

(. بنابراین اقلیم و 1332، قمناسی دهند )سازمان هواش

گردشگری وابستگی زیادی به یکدیگر دارند، به گونه ای 

مزیت ها و توان  ءکه دارا بودن شرایط مطلوب اقلیمی جز

های بالقوه برای گردشگری محسوب می شود و اغلب 

مسافران در انتخاب مکان و زمان سفر به شرایط آب و 

 ,Matzarakis and Freitas). هوایی توجه می کنند

بیان شرایط اقلیم آسایشی معموال با شاخص هایی   (2006

بیان می گردد که در آن مجموعه ای از عناصر هواشناختی 

و انسانی و محیطی دخالت داده می شود. این شاخص ها 

داده های اقلیمی را به شکلی ارائه می کنند که نشان دهنده 

و در طبقه بندی واکنش افراد به شرایط آب و هوایی است 

عددی، درجاتی را از بسیار مناسب تا نامناسب در بر می 

گیرند. این شاخص ها تفسیر تاثیرات پیچیده عناصر جوی 

را از آسایش انسان آسان تر می کنند و امکان مقایسه 

مکانهای مختلف را از دیدگاه اقلیم آسایشی فراهم می 

   (De freitas, 2001)آورند

ی در زمینه ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی مطالعات گسترده ا

( اثرات 1111) و همکاران یسونهام صورت گرفته است.

 ندتغییر اقلیم را بر صنعت توریسم مورد مطالعه قرار داده ا

Harrison at all, 1999) (.  همکارانماتزارکیس و 

( بر اساس موازنه انرژی بدن انسان بر پایه دو 2002)

را  بیوکلیمایی آدریاتیکشرایط  PMVو  PETشاخص

را برای فصول  PMVو PETبررسی کردند و میزان 

( در Gomez,  2004گومز ) متفاوت سال بدست آوردند.

مطالعات جداگانه به ترتیب وضعیت توریسم را در مناطق 

 مختلف اسپانیا بررسی کرده است. همچنین گومز

(Gomez, 2005 عوامل جوی و اقلیمی را بعنوان جنبه )

جغرافیایی تشکیل دهنده معماری منظر توریسم می های 

در مناطق جنوب  Matzarakis, 2007)) ماتزاراکیس  داند.

شرق آلمان در مناطقی که تراکم ایستگاههای هواشناسی در 

آن کم است، اطالعات زیست اقلیمی را برای گردشگری 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که نتیجه این تجزیه و 

ی زیست اقلیمی ارائه شده است. صورت نقشه ها تحلیل به

( به بررسی وضعیت Hein at all, 2009) همکارانو  هین

 TCIآسایش توریسم در اسپانیا با استفاده از روش 

به این نتیجه رسید که فصل تابستان بهترین  پرداخت و

 .این کشور دارا می باشد. وضعیت آسایش توریسم را در

در استرالیا،  (Matzarakis at all, 2004) ماتزارکیس

در  (Alcoforado at all, 2004)   و همکاران آلکوفرادو

 ,Morabito at all)مورابیتو و همکاران  ،لیبسون پرتغال

 Hartz at)در فلورانس ایتالیا، هارتز و همکاران  (2004

all, 2006) درعوامل آب و هوایی را نقش  ،در آریزونا 

 .ورد مطالعه قرار داده اندمدر نواحی مختلف توریسم 

لزوم تشکیل پایگاه داده ای عمق  ((Martin, 2010 مارتین

برف را برای توسعه صنعت توریسم در فصل زمستان مورد 

( با 1337در ایران ذوالفقاری ). قرار داده است توجه

به بررسی مناسب  PETو  PMVاستفاده از شاخص های 

نتایج  نشان داد ترین زمان گردشگری در تبریز پرداخت. 
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که دوره آسایش اقلیمی در شهر تبریز محدود می باشد که 

روز از اوایل خرداد تا اواسط تیرماه به طول  25به مدت 

( به مطالعه و 1331ساری صراف و همکاران )می انجامد. 

برای مطالعه  RAY MAN تعیین مناسب ترین شاخص 

 اختند.استان آذربایجان غربی پرد اقلیم آسایش در شمال

نتایج بهتر و  PETنهایتا به این نتیجه رسیدند که شاخص 

قابل قبولی از اقلیم آسایش شمال استان آذربایجان غربی را 

( ویژگی های 1331)و ذولفقاری حیدری  ارائه می دهد.

با را زیست اقلیم انسانی و اقلیم توریستی سواحل جنوبی 

داد که در  . نتایج نشانبررسی کردند  PETه از روشداستفا

سواحل خلیج فارس به غیر از بهمن ماه، شرایط آسایش 

حرارتی برای گردشگران در تمام سال بطور پراکنده در 

ساعات صبح فراهم می باشد. شرایط شرجی شدید باعث 

کاهش ایام آسایش در اطراف تنگه هرمز بویژه در 

بندرعباس گردیده است. در سواحل دریای عمان دوره 

از اواخر فروردین شروع شده و تا اواسط  آسایش حرارتی

خرداد تداوم دارد. همچنین از اواسط مهرماه تا اواخر آبان 

می باشد.  وره آسایش حرارتی دیگر نیز فراهمماه یک د

( به مطالعه و بررسی اقلیم 1331زینالی و همکاران )

توریستی استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهایی برای 

از پتانسیل های توریستی آن در فصول بهار و  استفاده بهینه

( PETتابستان با شاخص دمای معادل فیزیولوژیک )

در اکثر پرداخته اند. نتیجه مطالعه نشان دهنده این است که 

ایستگاههای مورد مطالعه، ماههای ژوئن و سپتامبر از اقلیم 

بسیار مناسبی برای توریسم برخوردارند و ماه ژوئیه و اوت 

ر از شهرستانهای اهر و سراب در بقیه قسمتهای استان به غی

درجاتی متفاوتی از تنش گرمایی از متوسط تا ضعیف 

به ( 1331) میرزا اسماعیلی و دهقانی حاکم می باشد.

بررسی و مطالعه اقلیم آسایش جزیره قشم پرداخته است. 

نتایج  این پژوهش بیانگر آن است که مناسب ترین ماهها 

ش انسانی ماههای ژانویه، فوریه و دسامبر می از لحاظ آسای

شرایط اقلیم  در نظر است در این پژوهش نیزباشد. 

مورد ارزیابی  PETآسایشی استان فارس توسط شاخص 

تا با شناسایی شرایط زمانی و مکانی مناسب قرار گیرد 

موجب باال  ،گردشگری و ارائه تقویم زمانی گردشگری

دشگری در این استان کمیت و کیفیت خدمات گر رفتن

 گردد.

 منطقه مورد مطالعه
 31دقیقه تا 2درجه و 26استان فارس در جنوب ایران بین 

درجه و  50دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 2درجه و 

دقیقه طول شرقی از نصف  37درجه و  55دقیقه تا  22

النهار مبدا واقع شده است. این استان از شمال به استان 

ال شرق به استان یزد، از غرب به استانهای از شم اصفهان ،

بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به استان 

هرمزگان و از شرق به استان کرمان محدود می شود. 

کیلومتر مربع معادل  123127وسعت استان فارس حدود 

درصد از مساحت کل کشور را در خود جای داده  2/6

 (.1335است )سالنامه آماری کشور، 

 
 موقعيت استان فارس در ایران و پراکنش ایستگاههای استان -1شکل 
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 مواد و روش ها:
در این مطالعه از داده های هواشناسی ایستگاه های 

سینوپتیک و کلیماتولوژی استان فارس در یک دوره آماری 

( مربوط به متغیرهای هواشناسی 1110-2005ساله ) 17

نسبی به درصد، شامل: دمای هوا به سلسیوس، رطوبت 

حسب  بخار بر سرعت باد بر حسب متر برثانیه، فشار

هکتوپاسکال و میزان ابرناکی بر حسب اکتا به صورت 

میانگین ماهانه استفاده شده است. متغیرهای فردی شامل 

قد، وزن، سن و جنسیت و نیز متغییرهای مربوط به پوشش 

یت بر حسب کلو و میزان انرژی فعال و ارزش حرارتی آنها

به صورت میانگین یا حالت  های انسانی بر حسب وات

 استاندارد در نظر گرفته شد.

روش ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی برای گردشگری بر 

و  2اساس محاسبه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک

می باشد. این دو  3متوسط نظرسنجی پیش بینی شده

فیزیولوژیک  -شاخص که به شاخص های ترکیبی دما

ی بر بیالن بدن انسان با محیط اطراف  معروفند در مبتن

ارزیابی اقلیم آسایشی و آب و هواشناسی گردشگری 

یکی از مقبول ترین و  کارایی مطلوبی دارند با این حال

شاخص دمای دما،  -پرکاربردترین شاخص های فیزیولوژی

می باشد که از معادله بیالن انرژی بدن  معادل فیزیولوژیک

 . شده استانسان مشتق 

ابتدا مختصات روش کار به این صورت بوده است که 

داده های مربوط به متغیرهای هواشناسی در مقیاس محل، 

 PETوارد و شاخص های  Ray Manماهانه به نرم افزار 

محاسبه گردید. سپس نقشه های ایزوپلت  PMVو 

استان بر اساس دو روش مزبور ترسیم گردید.  2آسایش

و نیز ضریب  PETبه  PMVایزوپلت تشابه نقشه های 

 PMVبین نقشه های ایزوپلت  =133/0Rباالی همبستگی

باعث شد که اطمینان حاصل کنیم دو روش نتایج  PETبه 

مشابهی را برای استان رقم میزنند. با این حال به دلیل 

مناطق زیست اقلیمی از  تروضوح بیشتر و نیز نمایش بارز

                                                           

2. Physiological Equivalent Temperature (PET) 

3 . Predicted Mean Vote (PMV) 
3. Comfort Isopleth Maps  

-به تشریح زمانی،  PETهمدیگر بر روی نقشه ایزوپلت 

مکانی شرایط زیست اقلیمی استان از این روش پرداخته 

نقشه های پهنه بندی آسایشی در محیط همچنین  .شد

Arc_GIS  بر اساس روش مذکور برای کلیه ماههای سال

 ترسیم گردید. 

 نتایج و بحث:
برای ایستگاههای استان  PETنتایج محاسبه شاخص های 

( 2وی نمودارهای ایزوپلت )شکل در ماههای مختلف بر ر

( آورده شده است. مزیت 1بهمراه جداول مرجع )جداول 

این نمودارها در این است که بطور یکجا شرایط آسایشی 

را در طول سال در نقاط مختلف استان با هم مورد مقایسه 

قرار می دهد و لذا در ترسیم و به تصویر کشیدن شرایط 

ی است. بررسی شرایط مکانی آسایش روش مناسب-زمانی

مکانی آسایش بر روی این نمودارها نشان می دهد -زمانی

در حالی که شهرهای آباده، اقلید، بوانات و نیریز از تنش 

سرمای شدید در ماههای ژانویه، فوریه و مارس رنج می 

برند، شهرهای الر، داراب، المرد و جهرم از تنش گرمایی 

تحت تأثیر قرار  شدید در ماههای جون، جوالی و آگست

می گیرند. شرایط آسایشی در نواحی گرم استان از ماههای 

فوریه و مارس در فصل بهار و نوامبر و دسامبر در فصل 

پاییز و در نواحی خنک استان از آپریل، می و جون در بهار 

و سپتامبر و اکتبر در پاییز در تغییر است و لذا از فوریه تا 

امبر نقاط مختلف استان می جون و نیز از سپتامبر تا دس

ماه از سال در  1تواند پذیرای گردشگران باشد. در واقع 

استان شرایط اقلیمی برای پذیرای گردشگران در ماههای 

متفاوت مناسب است که از ویژگی های منحصر بفرد این 

درصد اوقات در کل سال در این  3/13استان است. در 

ر اوقات کمی گرم استان شرایط آسایش برقرار است که اگ

درصد اوقات  3/25و کمی خنک را به آن اضافه کنیم در 

سال شرایط برای پذیرش گردشگران مناسب خواهد بود. 

درصد اوقات سال استان تنش سرمای  3/3در مجموع در 

درصد اوقات گرمای  2/20شدید و بسیار شدید و در 

 بسیار شدید و شدید را تجربه می کند. از این رو می توان

نتیجه گرفت که تنش گرما بیش از تنش سرما در استان 

فارس محدودیت گردشگری را در پی دارد. با این حال با 
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درصد اوقات با هوای کمی گرم، کمی  3/25دارا بودن 

خنک و راحت از پتانسیل مناسبی برای گردشگری 

برخوردار است. بررسی اولیه این نمودارها نشان می دهد 

پلت می توان برای تحلیل شرایط از نمودارهای ایزو

گردشگری بنحو مطلوبی سود جست و برای محاسبه 

شرایط آسایشی برای تعیین نقاط گردشگری در استان و یا 

 سایر نقاط استفاده کرد. 

 

 
 PETنمودار ایزوپلت آسایشی استان بر اساس شاخص -2شکل 

 

 و درصد اوقات 2ای شکل و شرایط نظیر بهمراه راهنم PET جدول مرجع مقادیر -1جدول 

حساسيت  درجه تنش فيزیولوژیک

 حرارتی

PET درصد  راهنما

 اوقات

 <4 خیلی سرد تنش سرمای بسيار شدید

 
3/3  

 4 سرد تنش سرمای شدید
 

5/5  

 8 خنک تنش سرمای متوسط

 
1/11  

 13 کمی خنک تنش سرمای اندک

 
4/15  

 18 راحت بدون تنش سرما

 
8/13  

 23 کمی گرم تنش گرمای اندک

 
1/11  

 22 گرم تنش گرمای متوسط

 

5/15  

 35 خیلی گرم تنش گرمای شدید

 
12 

 <41 داغ تنش گرمای بسيار شدید

 
4/8  
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اگر چه نقشه های پهنه بندی شرایط از طریق هر دو 

برای استان تهیه شده است  PETو  PMV شاخص

لیکن برای جلوگیری از افزایش تعدد صفحات فقط 

آورده شده است.  PETنقشه های مربوط به شاخص 

و  شرایط اقلیم آسایشی در ماه ژانویه 3شکل شماره 

در ماه ژانویه شهرهای  .فوریه را  نشان می دهد

بوانات، اقلید، آباده با وضعیت حرارتی بسیار سرد و 

درودزن، نیریز، فسا و  شهرهای زرقان، شیراز، سد

فیروزآباد با وضعیت حرارتی سرد اساسا شرایط 

نامطلوبی از نظر اقلیم آسایشی و دارای محدودیت 

 گردشگری می باشند.

 ،رویم هرچه به سمت جنوب و غرب استان پیش می

شرایط اقلیم آسایشی تقریبا مناسب می گردد به 

طوری که شهرهای الر، داراب، کازرون و جهرم با 

وضعیت حرارتی کمی خنک شرایط نسبتا مناسب 

است که می تواند به عنوان توان بالقوه در جذب 

نظر قرار گیرد. شهر المرد با  گردشگران زمستانه مد

کامال مطلوبی  عدم تنش فیزیولوژیکی دارای شرایط

می باشد. به صورت کلی در این ماه به دلیل استیالی 

شرایط سرد و گسترش سیستم های غربی شرایط 

نامطلوب بیوکلیمایی بر استان حاکم و اکثر پهنه های 

در  استان شرایط نامطلوبی از نظر گردشگری دارند.

( شرایط اقلیم آسایشی تقریبا مشابه 3ماه فوریه )شکل

یه می باشد. در این ماه قسمتهای شمالی با ماه ژانو

استان شامل شهرهای آباده، اقلید و بوانات دارای 

ز، فسا و وضعیت حرارتی بسیار سرد و شهرهای شیرا

از وضعیت حرارتی سرد فیروزآباد با برخورداری 

شرایط اقلیم آسایشی نامطلوبی را دارا می باشند. در 

ان شرایط این ماه نیز قسمتهای جنوبی و غربی است

مطلوبتری از نظر اقلیم آسایشی نسبت به سایر مناطق 

 استان دارا می باشند.

 
 PET پهنه بندی استان در ماه ژانویه و فوریه بر اساس شاخص -3شکل 

 
در ماه مارس با توجه به اینکه از شرایط سرمای زمستانی 

در منطقه کاسته می شود وضعیت اقلیم آسایشی شکل 

می گیرد. قسمتهای جنوب غربی استان دیگری به خود 

شامل شهرهای فسا، جهرم و فیروزآباد با عدم تنش 

فیزیولوژیکی دارای بهترین کیفیت اقلیم آسایشی می باشند. 

شهرهای الر و داراب  با وضعیت حرارتی کمی خنک و 

شهر الر با وضعیت حرارتی کمی گرم از شرایط نسبتا 

شهرهای آباده، بوانات  مناسب اقلیمی برخوردار می باشند.

و اقلید با وضعیت حرارتی سرد فاقد شرایط اقلیم آسایشی 

 (.2مناسب می باشند)شکل

مناسبی را از نظر  ماه آوریل استان فارس شرایط نسبتا در

شهرهای اقلید، آباده و   اقلیم آسایشی دارا می باشد. به جز

بوانات با وضعیت حرارتی خنک و بخشی از جنوب استان 

ل شهرهای المرد با وضعیت حرارتی گرم، بقیه سطح شام
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استان که اکثریت پهنه استان را تشکیل می دهد با شرایط 

حرارتی کمی خنک و کمی گرم از وضعیت نسبتا ایده آلی 

 (.2برخوردارند )شکل

در ماه می شرایط اقلیم آسایشی از وضعیت نرمالی 

، المرد، برخوردار می باشد. در این ماه شهرهای داراب، الر

جهرم و کازرون از حساسیت حرارتی خیلی گرم برخوردار 

می باشند و اساساً شرایط نامطلوبی از نظر اقلیم آسایشی 

دارند. سایر شهرها از جمله آباده، اقلید و بوانات با 

حساسیت حرارتی کمی خنک و شهرهای نیریز، فسا، 

فیروزآبا، شیراز، زرقان و سددرودزن با حساسیت حرارتی 

گرمای اندک از شرایط نسبتا مناسب اقلیم آسایشی 

 (.5برخوردار هستند )شکل شماره

در ماه ژوئن شرایط اقلیم آسایشی با شروع فصل گرما و 

باال رفتن دمای هوا به سمت نامطلوب سوق پیدا می کند. 

به جز شهرهای آباده و اقلید که دارای وضعیت حرارتی 

شهرهای استان که  کامال مطلوب اقلیمی می باشند سایر

اکثریت پهنه آن را شامل می شود دارای حساسیت حرارتی 

را در بر می گیرد و  با درجات مختلف از بسیار داغ تا گرم

 شرایط کامال نامطلوبی را بر منطقه حاکم می کند.

 
 PETپهنه بندی استان در ماه مارس و آپریل بر اساس شاخص  -4شکل 

 

 PETدر ماه می و جون بر اساس شاخص  پهنه بندی استان -5شکل 

در فصل تابستان با حاکمیت توده هوای جنوبی که از 

 ،سمت شبه جزیره عربستان وارد استان فارس می شود

شرایط اقلیم آسایشی کامال نامطلوبی بر استان حاکم می 

شود. ماههای جوالی و آگست از شرایط اقلیم آسایشی 

دار می باشد. در این ماهها  تقریبا مشابه با ماه ژوئن برخور

شهرهای المرد، جهرم، الر و کازرون با وضعیت حرارتی 

داغ، شهرهای فیروزآباد و فسا با وضعیت حرارتی خیلی 

گرم و شهرهای نیریز، شیراز، بوانات، سددرودزن و زرقان 

با وضعیت حرارتی گرم فاقد شرایط اقلیم آسایشی مناسبی 

با وضعیت حرارتی کمی گرم هستند. شهرهای آباده و اقلید 

(.7ل)شک شرایط نسبتا مناسب اقلیمی را دار می باشند.
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 PETپهنه بندی استان در ماه جوالی و آگست بر اساس شاخص  -1شکل 

 

در ماه سپتامبر شهر آباده با عدم تنش حرارتی ، شرایط 

کامال مناسبی از نظر اقلیم آسایشی دارا می باشد. شهرهای 

جهرم و کازرون با وضعیت حرارتی خیلی  الر، داراب،

گرم، فیروزآباد و فسا با حساسیت حرارتی گرم فاقد شرایط 

اقلیم آسایشی مناسب می باشند. شهرهای نیریز، شیراز، 

زرقان، سددرودزن و بوانات با حساسیت حرارتی کمی 

گرم شرایط نسبتا مناسب اقلیمی را دارا می باشند. در این 

آباده سایر مناطق با دارا بودن تنش  ماه به جز ایستگاه

گرمای دارای محدودیت گردشگری می باشد )شکل 

 (.6شماره 

ضعیت حرارتی خیلی گرم، الر، در ماه اکتبر شهر المرد با و

داراب و کازرون  با حساسیت حرارتی گرم فاقد  ،جهرم

شرایط اقلیم آسایشی مناسب می باشند. شهرهای نیریز، 

ن و سددروزن با عدم تنش حرارتی از بوانات، شیراز، زرقا

شرایط اقلیم آسایشی کامال مناسبی برخوردار می باشند. 

شهرهای آباده و بوانات با وضعیت حرارتی کمی خنک و 

فسا و فیروزآباد با وضعیت حرارتی کمی گرم از شرایط 

نسبتا مناسب اقلیمی برخوردار می باشند. در این ماه 

نحوی مرکزی دارای  قسمت های شمالی و شرقی و به

 (6شرایط مطلوبی برای گردشگری می باشند )شکل 

 

 
 PETپهنه بندی استان در ماه سپتامبر و اکتبر بر اساس شاخص  -7شکل 
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نوامبر و دسامبر به دلیل نفوذ کم فشارهای  در ماههای

شرایط آسایشی و اقلیمی نیز بالطبع شکل  ،مهاجر به منطقه

ماههای نوامبر و دسامبر نیز که دیگری به خود می گیرد. 

همزمان با فصل پاییز می باشند، از گرمای شدید تابستان 

اکثر پهنه استان دارای  . در این دو ماهکاسته شده است

شرایط محیطی مطبوع و در محدوده آسایش بیوکلیمایی 

 (. 3قرار دارند )شکل 

 
 PET اس شاخصپهنه بندی استان در ماه نوامبر و دسامبر بر اس -8شکل 

 

 نتيجه گيری
استان فارس به علت دارا بودن شرایط ویژه جغرافیایی، 

برخورداری از آب و هوای لطیف و معتدل، آثار تاریخی 

فراوان و مناظر بدیع طبیعی در رده مناطق عمده توریستی 

 تحلیل پتانسیل های اقلیمبنابراین کشور محسوب می شود. 

شرایط زمانی و تعیین   می تواند دراین استان  آسایشی

. برنامه مورد استفاده قرار گیردمکانی مناسب گردشگری 

ریزی برای توسعه گردشگری و تعیین پتاسیل های آن نیاز 

به تحلیل زمانی مکانی شرایط آسایشی در هر منطقه دارد. 

این کار با استفاده از نقشه های ایزوپلت آسایشی بخوبی 

ن نقشه های برای هر استان انجام می گیرد و لذا ترسیم ای

می تواند توزیع زمانی مکانی نقاط مستعد گردشگری را 

و در تعیین تقویم گردشگری مورد استفاده  مشخص نماید

مکانی شرایط آسایش -. بررسی توزیع زمانیقرار گیرد

استان فارس بر روی نمودار ایزوپلت نشان می دهد در 

سرمای درصد اوقات سال استان تنش  3/3مجموع در 

درصد اوقات گرمای  2/20شدید و بسیار شدید و در 

بسیار شدید و شدید را تجربه می کند. از این رو می توان 

نتیجه گرفت که تنش گرما بیش از تنش سرما در استان 

 3/13فارس محدودیت گردشگری را در پی دارد. در 

درصد اوقات در کل سال در این استان شرایط آسایش 

برقرار است که اگر اوقات کمی گرم  اقلیمی )راحتی(

درصد اوقات(  2/15درصد اوقات( و کمی خنک ) 1/17)

درصد اوقات سال شرایط  3/25را به آن اضافه کنیم در 

بررسی اولیه بود.  برای پذیرش گردشگران مناسب خواهد

این نمودارها نشان می دهد از نمودارهای ایزوپلت می 

بنحو مطلوبی سود توان برای تحلیل شرایط گردشگری 

جست و برای محاسبه شرایط آسایشی برای تعیین نقاط 

 گردشگری در استان و یا سایر نقاط استفاده کرد. 

بر اساس نتایج این تحقیق شرایط آسایش اقلیمی در استان 

ی در شمال و جنوب فارس با توجه به تضاد شدید حرارت

ایط بهترین ماهها از نظر دارا بودن شر آن متفاوت است.

. .آسایشی برای گردشگران ماههای آوریل و نوامبر می باشد

با تنش سرما و  ابل ماههای ژانویه و فوریه و مارسدر مق

ماههای ژوئن، ژوالی، آگوست و سپتامبر با تنش گرما از 

بدترین شرایط بیوکلیمایی برخوردار هستند و از این نظر 

برای گردشگری دارای محدودیت می باشد. به صورت 

کلی در فصل سرد سال قسمت های جنوبی استان دارای 

بهترین شرایط برای مقصد گزینی گردشگری زمستانه 



 تقویم توریستی استان فارس                                                                                                                                           221

است. در فصل تابستان به جز شمال استان بقیه مناطق 

دارای بدترین شرایط بیوکلیمایی هستند و از این نظر برای 

گردشگری دارای محدودیت هستند. ماه های فصل بهار و 

ه شرایط دمایی و رطوبتی و دیگر متغیر های پاییز با توجه ب

اقلیمی دارای شرایط مطلوب تری برای گردشگری در اکثر 

 پهنه استان می باشد. 
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