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 فصل در گردشگر حضور برای  حراراتی آسایش وضعیت  بررسی

شیراز شهر در لندست ای ماهواره تصاویر از استفاده با تابستان  

 

 

جوادامیری ،بتول محمدنژاد ،مهدی زنگنه  

 

 

 عضوهیئت علمی واستادیارگزوه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری–کارشناس ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهری    

اریدانشگاه حکیم سبزو–کارشناس ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهری    

 

 

  بومی  صورت  به حرارتی آسایش  ارزیابی ، زیست محیط به نگرش با توسعه فرآیند در چکیده:

  ،محیطی ریزی  برنامه هر گونه اساس و  غالب  عناصر و اقلیمی  های  ویژگی.  باشد می  ضروری

آب  و هوا نقش  بسیار  مهمی در جهت جذب گردشگری در کشور  .باشد می شهری  و معماری 

 تعیین  نقش  انسان  محیطی  رفتار  گیری شکل و  فضایی  پراکندگی  در  آنبه خصوص در 

شهرها دارد. این   پایه انسان  آسایش مورد در  مطالعات  امروزه که  جا آن  تا  ،دارند  ای  کننده

ایجاد  چرا که  باعث  تولید، درآمد زایی و  توسعه بسیار مهم استهای درحال  کشور موضوع در

 تهدید اتمخاطرو  ها یتودمحد شناخت اشتغال های مرتبط با گردشگری در شهرها می شود.

  هر گونه ایبر  قلیمیا یها یژگیدر و نهفته  یها پتانسیلو  ها بهذجااز  گاهیآنیز  و قلیمیا هکنند

 باالیی   همیتا از  یگرـشدگر  جمله از ی شهرو  ستانی ا ،ملی  مختلف حسطو در ییزر برنامه

 9مناطق  در تابستان  فصل در حرارتی   آسایش  بررسی منظور  بهدر این  مقاله  ستا رداربرخو

 استفاده  5لندست   ماهواره های داده از  ایستگاه های  داده فقدان  دلیل  به شیراز  شهر  گانه

 درجه  72تا81 بین  دمایی  محدوده شیراز،  شهر گانه  9مناطق  دمایی الگوهای ه تهی از پس. شد

 دهمحدو تیر ماه در داد  نشان نتایج. گردید انتخاب دمایی  آسایش محدوده عنوان به گراد سانتی

 در مساحتی که دارد قرار الدشت قصر باغات بر منطبق یک منطقه در عمدتا حرارتی آسایش

 شاخص شهر تمام در 2و6مناطق  جز به مرداد در. است گرفته بر در را مربع کیلومتر  55حدود

  مشاهده  ماه  شهریور در. باشد می کیلومتر  66آن  مساحت و است شده  حرارتی پراکنده  آسایش

 است. رسیده  مربع  کیلومتر   841خود بیشینه  به شیراز در شهر دمایی آسایش  محدوده که شد

شیراز گردشگر، تابستان، حرارتی، آسایش :واژگان کلیدی  
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 مقدمه

 تصنع ترینآور دسوو گترینربز به نشد تبدیل لحا ودرهدد می تشکیل را جهانی دقتصاا از گیربز بخش یشگردگر صنعت وزهمرا

 یشگردگر. ندا هگنجاند توسعه یها برنامهو ها یتژاسترا در را آن هارکشو از ریبسیا  ،صنعت ینا نقش و همیتا خاطر به. ستا نجها

 توسعه ندرو به انتو آن مالی یمدهادرآ کمک با که اچر ستا هشد یابیارز مهم ربسیا ، نیز  توسعه لحادر یهارکشو دقتصاا ایبر

 قلیما. باشد می مقصد سفر ایبر انشگردگر زنیا ردمو تطالعاا از یکی (.2:  8819سبزی وهمکاران،بخشید) سرعت هارکشو گونه ینا

 ایبر هبالقو یها انتوو ها مزیت وجز قلیمیا بمطلو یطاشر دنبو دارا ای گونه به ،نددار یکدیگر به دییاز بستگیوا یشگردگر و

نوخندان کنند) می توجه ییاهوو آب یطاشر به سفر نماوز نمکا بنتخاا در انمسافر غلبا و دشو می بمحسو یشگردگر

 یطاشر نظر از آن مختلف مناطق گوناگونی و دن(بو فصل رچهای)فیااجغر ضعیتو به توجه با (.7: 8895وهمکاران،

 تنظیم ربه منظو منطقه هر ییاهو و آب یطاشر به توجه. ستا توجهی قابل یها بهذجا دارای ،تپوگرافی وهیدرولوژی(قلیماطبیعی)

 برنامه جهت قلیمیوا یجو تطالعاا شتندابه  زنیا رتو انیزر برنامه و ها یسمرتو و ستا رداربرخو باالیی همیتا از یشگردگر تقویم

 اب سو یک از. باشد می گوناگونی اشکال به توریسم و اقلیم هوا، بین  رابطه .(41-46 :8992لیچا، ند)دار دخو یهارتو مانیز ییزر

  پدیده یزن توریسم دیگر سوی از و است متغیر بسیار زمانی، مقاطع در و دیگر مکان به مکانی از که داریم کار و سر هواشناسی شرایط

 کار کی صورت به را توریسم، اقلیم، هوا موضوع رابطه تحقیق، در و است پیچیده بسیار دو این متقابل  اثرهای. است جانبه چند ای

تشکیل می دهد که تفریح  مفهوم محیطی را هوا بخش مهمی از آب و (.824: 8819است)محمدی،  درآورده انگیز  بحث و پیچیده

وب به شرایط اقلیمی مطلاختیاری است، اغلب  اینکه توریسم فعالیتی آزادانه و به علت  شکل می گیرند وقالب آن  توریسم در و

-8د:نظرمی گیرن در رشرط رااچه جهانگردان قبل ازتصمیم گیری برای سفر زمینه حساسیت تفریحی جهانگردی، وابسته است. در

) همان افرتمس هدف از -4طول مسیر در هوا  پیش بینی -8د مقص  هوای شرایط آب و -7وجود ایستگاه های هواشناسی مقصد

 بر اریگذتاثیر ،محیطی با که ستا طبیعی عظیم وتثر  یک  خصیصه دارای اهو   آب که گفت انتو می ترتیب بدین(.828منبع :

: 7551اسکوت، کند)می  نیز  را انشگردگر لکنتر شخصی  ربتجا حتی و انشگردگر سالمتی   کیفیت و تمد  لطو ،یسمرتو  منابع

   شاخص یها سساا ینا بر .ننددا می بقیه مولفه ها مهمتر از راتی ارحر مولفه ،سایشآ . محیط یابیارز در نمحققا از ریبسیا (65

 ردمو دهگستر به طور   نسانیا قلیما یستز و نسانیا شناسیاهو طمربو تمطالعا در وزهمرا که  ندا دهنمو  ئهارا و حیاطر را دیمتعد

 یستزشاخص های   ،لیهاو شاخص یها ستهد سه بهمی توان  کلی به رطو را یسمرتو ییاهو و آب شاخصمی گیرد. ارقر دهستفاا

 به  ولی  است خود به  مخصوص  هوای و آب و هوا نیازمند فعالیتی  نوع هر ( 857:  7558اسکینر، )دنمو تقسیم ترکیبی و قلیمیا

 یشترب(. محیطی آسایش)دارد وجود باال نسبتا دمای و خورشید درباره عقیده اشتراک نوعی مختلف گردشگران بین در رسد می نظر

 ، یانگلیس گردشگران برای مثال، طور به. هستند بخش لذت خورشید و لطیف گرمایی خصوصیات دارای مناطق جستجوی در آنها

 وضعیت بررسی پژوهش حاضر هدف اصلی (.598-528:  7555)گومز، است مهم  بسیار  بخش لذت  دمای و آفتابی هوای و آب

 است. شیراز شهر در تابستان فصل در گردشگر حضور برای حراراتی آسایش

 

 



1-11، ص   6131 فروردین،  1، جلد 22جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری، شماره   

ISSN: 1394-0043 

http://www.jogca.ir  

 

3 
 

 :اهمیت و ضرورت تحقیق(1-1

 زیبا هارکشو ی توسعه در ساسیا نقشی و ستا نجها دیقتصاا فعالیت گترینربز یسمرتو وزهمرا گرفته رتصو یهاآوردبر سساابر

میلیون 872نیروی شاغل دراین بخش  وتعداد تریلیون دالر8.7 برابر8997ناخالص ملی گردشگری درسال  طوری تولیدبه کند. می

ها و طرفداران بسیاری دارد.رشد  توانمندی ، به عنوان صنعت بدون دود گردشگری در عصر حاضر، (8: 8812بوده است)فرزین ،  نفر

اقتصادی و اجتماعی این پدیده است.از این پدیده می توان به عنوان عاملی در  قابل توجه گردشگری نشان دهنده اهمیت فراوان

ایجاد زیرساخت ها و   جهت توسعه شهرها بهره برد.چرا که حضور مداوم گردشگران در شهرها موجب افزایش درآمد،کاهش بیکاری،

 از سیعیوش ـبخ وزهرـما هـک اـنجآ از نابراین بو در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود.ت امکانا

 بجذ با محکمی طتباار قلیمیا سایشآ و قلیما و ستا فمعطو لشتغاا دیجاا در آن مثبت نقشو دیاـقتصا ایجـنت هـب یگرـشدگر

 پرداخت چرا بررسی توان های اقلیمی وحرارت محدود های شهر شناسای و  باید به دارد، انگرـشدگر یاـتقاض یشافزا و شگردگر

ویژگی های  همچون ریزش های جوی ،  به شرایط آب وهوایی مسایلی چون میراث فرهنگی ،امنیت شهر و... که گردشگران عالوه بر

 امثال آن توجه دارند. طول سال و موجود در  رطوبت نسبی  یخبندان، ،ساعات آفتابی، دمای شهر

 فرضیات تحقیق:

 است. مطلوبی برخوردار وضعیت مناسب و تمام ماه از حرارتی  درتابستان دروضعیت  آسایش به نظر می رسد -

 ست.ا ارقر بر  شیراز شهر در تابستان  اواخر تابستان ، درسایشی آ قلیما نظر از بمطلو یطاشر بهترین  می رسد یه نظر-

 پیشینه تحقیق:

 TCIشاخص  از دهستفاا با یسمرتو توسعه رمنظو به کیش هجزیر در قلیمیا مطالعه انعنو با ای مقاله ( در8811همکاران) شایان و

 مقاله (در8819اسماعیلی وهمکاران)زمستان است.فصل  هجزیر ینا به سفر و یشگردگر ایبر فصل بهترین که سیدر نتیجه ینا به

 قلیما بمطلو  دوره که سیدندر نتیجه ینا به یشگردگر توسعه جهتدر رچابها ربند سایشآ قلیما یطاشر یابیارز انعنو تحت ای

 سایشآ مانیز ودةمحد تعیینمقاله ای که  (در8819حیدری وهمکاران)باشد. می سفندوابهمن  ،دی، آذر یماهها طی در سایشآ

ماه های آذر تا بهمن همواره باید برای گرمایش  ازتجهیزات فعال درکنارتجهیزات  که در به این نتیجه رسیدندتبریز  شهر ایبر تیارحر

 در زنیا ینا. است. تجهیزات مکانیکی نیاز غیرفعال استفاده شود.درماه اسفند درطول روز به جز ساعات ظهرنیز همواره به استفاده از

  سیربر( درمقاله ای که 8895می خورد.سدالهی وهمکاران)شم ـچ به  قلاحد یماهاد ودهمحد در یبهشتارد و ینوردفر یها  هما

درماه  رچغاخو بتاال کهبه این نتیجه رسیدند  ارپاید یشگردگر توسعه رمنظو به  بتاال یشگردگر قلیما یش ساآ رچغاخو شاخص

 انشگردگر ایبر را قلیمیا یطاشر بهترین ،ممکن زمتیاا کثراحد کسب با و گرفته ارقر عالی صیفی تو طبقه در دادخرو یبهشتارد یها

 سایشآ سیربر  به ای مقاله ( ر8898)رانهمکاو هپنا دانیزقرارگرفته است.طبقه توصیفی کم  بهمن در و ماه های آذر،دی و شتدا

 ،یهرفو به این نتیجه رسیدند که ماه های ژانویه ، وخته داپر  Tciشاخص از دهستفاا بارمحال وبختیاری چها نستاا یشگردگر قلیمیا

 سکال و عتنو بیشترین دارای یلآور هما ،نیستندرداربرخو نستادرا یشگردگر ایبر مناسبی قلیمیا یطاشر از سامبرد و مبرانو رس،ما

 با ایمقاله (در8897) رانهمکا و یجانیدر.دشو می هیدد سپتامبرو ئنژو یها همادر نستاا ایبر قلیمیا یطاشر بهترین و دهبو قلیمیا

به این نتیجه رسیدند  (pet) یکژفیزیولو دلمعا یماد شاخص از دهستفاا با یشگردگر ندرو بر قلیمیا یمترهاراپا تأثیر ان بررسی عنو

 و تابستانه دوره به امجز و هکوتا مطالعه ردمو منطقه دو هر در قلیمیا سایشآ دوره که هدد می ننشا هشوپژ ینا از حاصل نتایج

می  مناسب ربسیا مستانهز یها تمسافر ایبر و ستا رداربرخو قلیمیا سایشآ از نمستاز فصل یماهها دانباآ شهر در. ستا مستانهز
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 هما سیدندکهر نتیجهبه این  ندونها نگیا ابسر یشگردگر سایشآ قلیما تعیین انعنو باشی پژوه (در8898جعفری وهمکاران).باشد

 ایبر هما بهترین ها هما ینوا دهبو باال ای تبهور آل هیدا یطاشر دارای منطقه یشگردگر سایشآ قلیما شاخص دادخرو رشهریو یها

  tic شاخص از دهستفاا با ننجاز نستاا یشگردگر سایشآ قلیما یابیارز (8894سلمانی مقدم وهمکاران).باشد می انشگردگررحضو

 یطا رـش بهترین آل ئنژو ،می یها ،ئیهژو ،گوستآ ، هیدا و عالی تبهر با کتبرا و سپتامبر هما کهبه این نتیجه رسیدند   GIsوتکنیک

 جهانی حرارتی  اقلیم شاخص که کاربرد  مقالهای (در8895همکاران) فرج زاده و.باشد می دارا نستادرا انشگردگر رحضو  ایرـبرا

 طی. است بوده حاکم آسایش مطلوب مناطق ایران شرایط اکثر در بهار فصل  که  گردشگری به این نتیجه رسیدند منظر از ایران در

بهار بیشترین   فصل در حرارتی است. بنابراین آسایش داده روز رخ  17آسایش  روزهای کوهستانی بیشترین مناطق در فصل این

شاخص  با هیندآ سیربر ای، نهامدیتر یسمرتو انعنو با دخومقاله  در (7556می گیرد.آملونگ و وینر) بر مساحت مکانی ایران رادر

ازاین شاخص آزمایش می  دهستفاا با ای نهامدیتر مناطق ایبر را هیندآ قلیمیا اتتغییر ییورسنا، TCIیسم رتو قلیمیا  سایشآ

 اهو و آب پاارو شمالی مناطق در و دشو می مگر ربسیا اهو و آب ،نهامدیتر در ن،تابستا فصل در که هدد می ننشاکندواین آزمایش 

 ،ئیبراکا در یسمریند توآ و ییاهو و ( درمقال های  تحت عنوان تغییرات آب7559هاوارد) باینو ود.شو می تر ابجذ و تر مناسب

 گوستآ و می یها هما بین را آرام سقیانوا حلاسو و پاارو بغر و قشر ،شمالی یمریکاآ در یستیرتو یها فعالیت ایبر مناسب نماز

گردشگری مقاله ای که   (در7588همکاران) پینگ الین و.کنند می تعیین یلآور و سامبرد بین فریقاآ و سیاآ ،میانه قشر در و

این نتیجه رسیدند که  (Petشرق چین  ببا شاخص ) ادراک حرارتی بشر مطالعه موردی تایوان واساس  هوایی بر اطالعات آب و

جنب حاره ای  مناطق  وبرای مردمی که در فصول بهار وپاییز  تایوان وشرق چین برای مردمی که درمناطق معتدل سکونت دارند در

  است. تابستان دارای شرایط مطلوب شمال در هستند منطقه جنوب دربهار و

 روش انجام تحقیق:

  .پذیرفت صورت زیر مراحل شیراز شهر در تابستان فصل در انسان حرارتی آسایش شرایط تعیین جهت و پژوهش این انجام برای

 انانس برای دما راحتی مجاز آستانه آن این اساس بر که شد، گرفته نظر در انسان راحتی در موثر متغیر یک عنوان به حرارت درجه

 دور، زا سنجش های داده از استفاده با دما گیری اندازه های ایستگاه فقدان دلیل به شد. گرفته نظر در گراد سانتی درجه 72تا81بین

استفاده   5لندست  ماهواره  های داده از منظور این  برای. گردید تعیین دمایی های  آسایش محدوده و دمایی استخراج های پهنه

 گرذید.

  نظری:(مبانی 1-5

)گیوونی، باشد فعالیت قلادـح در ندـب ارترـح یمـتنظ راـک و زسا  آن در که طوبتر و ماد از ستا ای وده،محد:تیارحر سایشآ

 حیدری)کندمی نبیارا محیط  تیارحر یطاشراز ضایت س رحسااکه  ستاهنی ذیطی اشر :تیارحر شایـسآبه بیان دیگر (. 712: 8926

 یاـمد ، اوـه یاـمد : از دـتنرعبا دارد ستقیمـم ثرا یـتارحر یطارـش به ننساا پاسخ بر که ساسیا متغیر شش(82: 8819وهمکاران،

 (.87: 7552)هیتر ریچارد ، ستا تیارحر تشخیص شاخص مهمترین ،طوبتر دمایی ، یها داده.ا،هو نجریا و طوبتر ،شیـتاب

 هنیذ یطیاشر آسایش :اشری  اردستاندا تعریف در.است تیارحر سایشآ تأمین ن،ساختما بخو حیاطر در اردمو مهمترین از یکی

 :ستا بستهوا یرز لـماعو به تیارحر سایشآ.کندمی  نبیا را محیط تیاریط حراشر از ضایتر سحساا که ستا
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 تابش و ماد-8 

 شد منتج و موثر یماهاد-7 

 رطوبت نسب-8

 سرعت وشدت گردابهای جریان هوا-4

 پوشش-5 

محیطی دیگری مانند:دمای سطوح ،دمای پنجره ها،سن فرد،سازگاری فرد بامحیط،گرادیان عمودی دمای هوا)حیدری شرایط -6

 (8819وهمکاران،

مجموعه فعالیتهای فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر گردشگری:

کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب یک سال در آنجا اقامت می

حیدری )شوندشوند نیز گردشگر نامیده میمل این تعریف میکسانی که شا براین اساس « شوددرآمد شامل آن نمی

 .(8819چیانه،

طی کردن،   توریسم واژه ای فرانسوی است که از ریشه )تور( گرفته شده است که در زبان فرانسه به معنی حرکت دورانی، 

(، توریسم WTO(. بر اساس تعریف سازمان جهانی توریسم )89: 8814سیر کردن و گردش کردن است )بقایی و نوروزی، 

شامل فعالیت های اشخاصی است که به خارج از محیط عمومی و معمولی خود مسافرت و در آنجا اقامت می کنند، مشروط به 

از یک سال نباشد و با اهدافی مانند تفرج، تجارت و غیره در ارتباط باشد )حسین اینکه این اقامت کمتر از یک روز و بیشتر 

 (.75: 8817زاده دلیر و حیدری، 

جهانگردی یک صنعت همیشه در حال رشد و شکوفایی است و درآمد سرشاری دارد که هرگز تمام نمی شود. این در حالی 

یکی از مناسب  هزینه های گزاف، باالخره تمام شدنی نیست. توریسم  است که منابع دیگر، با وجود سرمایه گذاری کالن و صرف

ترین و بهترین راه های جایگزین کردن درآمد نفت در کشور ماست و تا زمانی که در بشر میل به مهاجرت و جابجایی وجود 

 (.41: 8826دارد، این منبع سرشار درآمد نیز وجود خواهد داشت )افتخاری ملکی، 

ارزی و اقتصاد   محدودیت منابع بیکاری باال،   معضالتی چون نرخ توسعه که با   کشورهای در حال  برایصنعت گردشگری 

به درآمدهای نفتی و نرخ  تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که کشور ما نیز با توجه به اتکا فراوان 

برای جوانان است. پس حداقل به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد  باالی بیکاری به شدت نیازمند فرصت های جدید شغلی

برای کشور  توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی  ارزی و همچنین ایجاد فرصت های جدید شغلی،   اقتصادی درآمدهای

 (. 8811برخوردار است )دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 

بررسی در خصوص وضعیت صنعت گردشگری حاکی از آن است که به لحاظ سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی، 

و در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس جایگاه سوم را پس از بحرین و  16کشور جهان در رتبه  824کشور ایران در میان 

کشور جهان رتبه  824ری در صنعت گردشگری، کشور ایران در میان قطر به خود اختصاص داده و نیز در زمینه سرمایه گذا

 و در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه آخر قرار گرفته است. 827
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می بایست در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه   ساله کشور ایران 75چشم انداز   مطابق با سند

درصد کل درآمد گردشگری جهان از اهداف سند چشم  7درصد کل گردشگر و  5/8دستیابی به کسب نماید که   رتبه اول را

 (.8811 همان منبع،ساله تلقی می گردد) 75انداز 

 محدوده مورد مطالعه:

تن بوده 8،465،665بر  بالغ   خورشیدی 8895است. جمعیت شیراز در سال  استان فارسو مرکز  ایرانیکی از شهرهای بزرگ 

شهر شیراز در بخش ( 8895)مرکزآمارایران،رسدتن می8،255،612شهر به  این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومه که

درجه و  57دقیقه جنوبی و طول  87درجه و  79دقیقه شمالی و  86درجه و  79مرکزی استان فارس و در عرض جغرافیایی 

ست متری از سطح دریا در نقاط مختلف شهر متغیر ا 8625تا  8416دقیقه غربی در ارتفاع  76درجه و  57دقیقه شرقی و  82

  شمال کوه دراک، از سمت  شهر از سمت غرب به  این  و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد.

شیراز بر طبق آخرین  بمو، سبزپوشان، چهل مقام و باباکوهی از رشته کوههای زاگرس محدود شده است.شهر  به کوه های 

هکتار دارد)واحد آمار و اطالعات شهرداری  89877سیم شده و مساحتی بالغ بر منطقه مستقل شهری تق 85تقسیمات اداری به 

(. شیراز، از دیرباز بعنوان شهر شعر و ادب پارسی ،زیبایی و پارسایی و دیار حکمت و اخالق در بین شهر های ایران 8894شیراز،

ن آرامگاه های شاعران بزرگ ایران همچون بوده است.وجود اماکن و بقاع متبرکه پون حرم مطهر شاهچراغ)ع( و همچنی  شهر

حافظ و سعدی و مساجدی با سابقه تاریخی و ارزش هنری همچون مسجد جامع عتیق و باغهای زیبایی مانند یاغ ارم و ابنیه 

 خانی را میتوان دالیلی بر این مدعا شمرد. تاریخی همچون ارگ کریم

 

 مطالعه مورد منطقه جغرافیای ( موقعیت8شکل شماره)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 تحقیق:ها ونتایج یافته 

 آسایش محدوده عنوان به گراد سانتی درجه 27 تا 18 بین دمایی محدوده شیراز، شهر گانه 9 مناطق دمایی الگوهای تهیه از پس

 حرارتی آسایش محدوده شود می مشاهده (7) شکل در که همانطور. گردید مشخص زرد رنگ به شده تهیه های نقشه در دمایی

 .است گرفته بر در را مربع کیلومتر 55 حدود در مساحتی که دارد قرار قصرالدشت باغات بر منطبق یک منطقه در عمدتا

 

 تیرماه در حرارتی آسایش (محدوده7شکل شماره )

 و است شده پراکنده شهر تمام در 2 و 6 مناطق جز به و شده گسترده حرارتی آسایش محدوده که شود می مالحضه (8) شکل در

 نوار بر منطبق بیشتر حرارتی آسایش مناطق که شویم می موضوع این متوجه شکل به توجه با .باشد می کیلومتر 66 آن مساحت

 است گرفته بر در را شهر هسته و شهر مرکزی
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 ماه مرداد در حرارتی آسایش (محدوده8شکل شماره )

 کیلومتر 841 خود بیشینه به شیراز شهر در دمایی آسایش محدوده که شود می مشاهده ماه شهریور در(4توجه به شکل شماره) با

 . دارند قرار آسایش  محدوده از خارج 2 و 6 مناطق همچنان بین این در .است رسیده مربع

 

 ماه شهریور در حرارتی آسایش محدوده.(4شکل شماره)
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 نتیجه تحقیق:

 قلیمیا یها یژگیو در نهفته  ها پتانسیل بهذجا از گاهیآ نیز و یجو هکنند تهدید اتمخاطر و ها  یتودمحد  شناسایی و  مطالعه

 از ،طبیعی یشگردگر صخصو به یشگردگر یها ییزر برنامه در نهاآ شتندا ظملحو رمنظو به لسا مختلف لفصو در فیاییاجغر و

 در مطالعه گردشگران، رضایتمندی در هوایی و آب عناصر تاثیر به توجه با(.8816)محمودی وهمکاران، ستا یی برخوردارباال همیتا

 در سال گرم دوره در شده انجام بررسی برابر. باشد می اهمیت حائز بسیار ایران جنوبی در شهرهای ویژه به  دمایی آسایش زمینه

بهترین زمان توجه به این موضوع   با،.است گرفته بر در را شیراز شهر مربع کیلومتر 148 با حرارتی آسایش مقدار ماه حداکثر شهریور

 تیر ماه مربوط به مقدار این کمترین وآسایش حرارتی شهریورماه می باشد. برای ورود گردشگران  باتوجه  به شرایط آب وهوایی و

. ردیدگ نماین شیراز مختلف در مناطق حرارتی آسایش وود در زمین سطح پوشش اثر وضوح به پذیرفته صورت بررسی در. باشد می

 ناطقم در شهری سبز فضاهای وجود و سبز کنندگی فضای تعدیل نقش با قصرالدشت باغات به توان می بین این در که بطوری

 ارتیحر آسایش شرایط پذیر گردشگر های مکان در بویژه آن گسترش و سبز موجود فضای از حراست و نگهداری. نمود اشراه مرکزی

 .مایدن می تر مناسب گردشگران فعالیت برای را

 

 :مراجع
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  4رس،شمارهمد

، 4، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره شهرتبریزایتیبرارسایشحرآمانی ودة زتعیینمحد، 8819حیدری.، غفاری جباری.-88

 44-82ص ص 
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