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 1گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 2استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 3استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 4استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1400/06/16 :

تاریخ پذیرش مقاله1400/10/20 :

چکیده
هدف تحقیق ،تعیین زمان مناسب گردشگری ورزشی براساس اقلیم حرارتی در شهرستان سبزوار است .بنابراین از دو شاخص اولگی ()Olgyay
و دمای موثر ( )ETاستفاده گردید .دادههای آماری مربوط به دما و رطوبت نسبی محدوده مطالعاتی در بازه زمانی  25ساله ارزیابی شد .نتایج نشان
داد که براساس شاخص اولگی ،ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند و بهترین زمان برای گردشگری ورزشی
میباشند .تیرماه به دلیل گرمای باال و آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمانهای مناسبی برای گردشگری فضای باز نمیباشند.
همچنین ،براساس شاخص دمای موثر ،اردیبهشت ،خرداد و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند .حداقل میانگین رطوبت نسبی  ٪34تعیین
گردید که خارج از محدوده شاخص اولگی نمیباشد .جاذبههای طبیعی شهرستان سبزوار و فضاهای طبیعی که امکان گردشگری ورزشی دارند ،در
 3منطقه اصلی و  3زون طبقهبندی میگردند.
کلید واژهها :اقلیم آسایش ،گردشگری ورزشی ،آسایش حرارتی ،شهرستان سبزوار

* نویسنده عهده دار مکاتبات:

tayebi.sani@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،یکی از بخشهای بسیار رشدیافته در صنعت گردشگری ،فعالیتهای تفرجی در فضای باز و گردشگری ورزشی
است (هیگام و هینچ† .)2002 ،این شاخه از گردشگری ،پیشبینی میشود که تا پایان سال  2030درآمد اقتصادی چشمگیر
و فرصتهای شغلی بیشماری را برای کشورهای مختلف فراهم میآورد و نقش مهمی را در فقرزدایی کشورهای محروم
و مناطق توسعهنیافته بازی خواهد کرد (سازمان جهانی گردشگری‡2016 ،؛ گراتون و تیلور§ .)2010،گردشگری ورزشی؛
در واقع نوعی از مسافرت به دالیل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت در فعالیتهای ورزشی است که دور از محل زندگی
باشد .در حقیقت ،منابع و زیرساختهای مورد نیاز برای گردشگری و ورزش ،اغلب مشترک هستند .این موارد شامل
محیط زیست طبیعی ،تجهیزات ،خدمات و تسهیالت است .گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جهان به
شمار میرود که حساسیت ویژهای نسبت به اقلیم و کیفیت محیط نشان میدهد .آب و هوا تأثیر بسیار قوی بر بخش
گردشگری و اوقات فراغت نشان دارد به طوری که در برخی از مناطق جهان ،پیشبینی وضعیت گردشگری ،بر اساس
تغییرات آب و هوایی منطقه صورت میگیرد (حسینی دینانی و همکاران1398 ،؛ دنیلز** .)2007 ،روابط بین هوا ،اقلیم و
گردشگری به طور سنتی در دو شاخه جغرافیای گردشگری و اقلیمشناسی ،مورد مطالعه قرار میگیرد .هر دو مورد اهمیت
هوا و اقلیم در تنظیم فعالیتهای گردشگری را نشان میدهند (جنیفر†† و همکاران .)2010 ،تحقیقات ویلتون نشان داد که 1
درجه سانتیگراد افزایش دمای متوسط تابستان ،باعث افزایش  4درصدی تعداد گردشگران این کشور خواهد شد
(آمنگوآل‡‡ و همکاران.)2014 ،
گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اجتماعی نیازمند یک بستر مکانی است که تأمین کنندة فعالیتهای آن باشد .در
این ارتباط عوامل گوناگونی موجب شدهاند که این فعالیتها به طور ناهمگن در این بستر توزیع شوند .یکی از عواملی
که نقش مهمی در استقرار و عدم استقرار سکونتگاههای انسانی دارد ،اقلیم است .امروزه اقلیم به عنوان یک جاذبة طبیعی
در انتخاب مقصد گردشگری مطرح است و تأثیرات کلیدی بر اقتصاد یک منطقه در ارتباط با کاهش و یا افزایش میزان
تقاضای گردشگری دارد (دیفریتاس§§ .)2003 ،آب و هوا به عنوان فرصت و تهدید در گردشگری یک منطقه مطرح
است که این خود میتواند تقاضای گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد .بسیاری از کشورهای جهان باوجود دارا بودن
جمعیت زیاد و شهرسازیهای مدرن ،به دلیل فقدان وضعیت جوّیِ مناسب فاقد درآمدهای گردشگری قابل توجه
میباشند (فانگ و یین*** .)2015 ،در اقلیمشناسی گردشگری ،بین شرایط جوّی و اقلیم و گردشگری ارتباط تنگاتنگی
وجود دارد که این ارتباط شامل ،جنبههای زیباییشاختی (ابرناکی ،طول روز و  )...فیزیکی (باد ،باران ،برف و  )...و
†-

Higham & Hinch
)WTO (World Tourism Organization
§- Gratton & Taylor
**- Daniels
††- Jennifer
‡‡- Amengual
§§- De Freitas
***- Fang & Yin
‡-
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حرارتی است (فانک و برانت††† .)2007 ،جنبه حرارتی محیط عامل اصلی در تعیین شرایط مطلوبیت رفتار هواشناختی
انسان است .قرار گرفتن در معرض استرس حرارتی قوی و یا شدید ،سالمتی گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد.
برعکس ،هنگامی که گردشگران شرایط حرارتی نزدیک به محدوده آسایش حرارتی را تجربه نمایند ،تعداد گردشگران
ممکن است افزایش یابد (ماتزاراکیس‡‡‡2006 ،؛ حسینی دینانی و همکاران ،1398 ،ص  .)69گردشگری به طور آشکاری
وابسته به اقلیم است و در تقاضای گردشگری نقش عمدهای دارد (دیفریتاس و همکاران .)2003 ،اقلیم نقش مهمی را
در فعالیتهای گردشگری در سطوح مختلف ایفا میکند .اقلیم میتواند به عنوان یک شاخص محلی برای جذابیت منطقه
باشد و همچنین بر روی فعالیتهای دورهای ،ساختارها و کارکردها و بر آسایش گردشگران اثرگذار است (اسکات§§§،
 ،2007ص 8؛ دنیلز و همکاران.)2004 ،
در بسیاری از مناطق ،خشکی هوا موجب سلب آسایش شده و رونق گردشگری در فصولی با رطوبت نسبی بیشتر مورد
توجه است .اما افزایش همین مقدار رطوبت در بسیاری از نواحی دیگر موجب احساس ناخوشایند گردشگران شده و
رضایت آنها از سفر را کاهش میدهد .در مورد دما نیز میتوان چنین استداللهایی نمود .شکل  1به طور شماتیک تاثیر
تغییر اقلیم بر گردشگری را نشان میدهد (دیفریتاس و همکاران ،2003 ،ص 11؛ حسینی دینانی و همکاران ،1398 ،ص
.)68

شکل  :1تاثیر وضعیت آب و هوایی بر تقاضای گردشگری و میزان ریسک موجود در سرمایهگذاریهای گردشگری
(دیفریتاس و همکاران)2003 ،

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،بیشترین میزان درخواست برای گردشگری در یک منطقه ،در شرایط آب و
هوایی بهینه ،وجود دارد .همچنین مقدار ریسک سرمایهگذاریهای گردشگری در چنین مناطقی ،حداقل میباشد .تغییرات
و نوسانات شرایط جوی به ویژه در طول بازدید گردشگران (در طول یک روز) نقش مهمی در کیفیت بهرهوری و آسایش
†††-

Funk & Brunt
Matzarakis
§§§- Scott
‡‡‡-

146

پهنهبندی گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار با تاکید بر شاخصهای اقلیمی

گردشگران و نهایتاً انتخاب مکان دارد .یک راه ساده برای توصیف شرایط حرارتی ،استفاده از شاخصهای حرارتی است
(همیلتون**** و همکاران ،2005 ،ص  .)232در طول  120سال گذشته ،بیش از یکصد شاخص حرارتی ساده ابداع
شدهاند که اکثر آنها در شرایط گرم ،شامل دو پارامتر اقلیمی دما و رطوبت نسبی و در شرایط سرد ،دما و سرعت باد هستند
(ژندریتزکی†††† و همکاران ،2012 ،ص  .) 425برای ارزیابی عناصر اقلیمی ،بر روی شرایط آسایش حرارتی انسان ،نیاز
است که از شاخصهای آسایش حرارتی استفاده شود .شاخصهای آسایش ،جداول و دیاگرامهایی هستند که تاثیر جمعی
همزمان کلیه عوامل موثر بر احساس آسایش را به صورت تلفیقی نشان میدهند .این شاخصها تفسیر تاثیرات پیچیده
عناصر جوی از آسایش انسان را آسانتر میکنند و امکان مقایسه مکانهای گوناگون را از دیدگاه اقلیم آسایشی فراهم
میآورند (حسینی دینانی و همکاران1398 ،؛ ماتزاراکیس ،2007 ،ص .)108
یکی از شاخصهای قدیمی و پرکاربرد در تعیین آسایش حرارتی ،شاخص اولگی میباشد .این شاخص معیارهای آسایش
متعددی را مدنظر قرار داده است و پیشنهاداتی را برای کاربرد این روش برای عرضهای جغرافیایی دیگر (عرضهای زیر
 40درجه) ارائه داده است (اولگی‡‡‡‡ ،1973 ،ص  .)19در جدول بیوکلیماتیک ،حدود آسایش انسان در رابطه با تغییرات
دو عنصر آب و هوایی ،مثل آفتاب و باد که در محدوده منطقه آسایش ایجاد میکنند ،نشان داده میشود (آمنگوآل و
همکاران ،2014 ،ص  .)88در نمودار کامل زیست اقلیمی اولگی ،چهار ناحیه برای گسترش منطقه آسایش در نظر گرفته
شده است .با توجه به این چهار ناحیه و با استفاده از طراحی اقلیمی میتوان نسبت به کم و زیاد کردن انرژی آفتاب،
جریان باد و یا رطوبت اقدام نمود تا بتوان محدوده آسایش را برای ساکنین را افزایش داد .اولگی ثابت نمود که در مواقع
بسیار گرم که کمترین حرکت متابولیسمی بدن میتواند ایجاد ناراحتی نماید ،رابطه دمای خشک هوا و احساس وضعیت
گرمایی ،محسوس تر از رابطه دمای موثر و وضعیت گرمایی است .در جدول بیوکلیماتیک وی با استفاده از دما و
رطوبت میتوان حدود آسایش انسان را تعیین کرد (اولگی ،1973 ،ص .)30
شاخص دمای موثر ( )ETنیز یکی دیگر از شاخصهای کمی برای تعیین اثرات نسبی دما و رطوبت هوا بر آسایش انسان
میباشد (همیلتون و الو.)2007 ،
صنعت گردشگری یک صنعت وابسته به اقلیم بوده و آب و هوا خود به عنوان یک جاذبه طبیعی در جذب گردشگر و
رونق گردشگری منطقه تأثیر به سزایی دارد .اما این موضوع همواره به عنوان یک امر بدیهی تلقی شده و توجه کافی به
تأثیرات آن در برنامهریزیهای گردشگری نشده است .بنابراین؛ پیشنهاد می گردد این گونه مطالعات برای هر منطقهای به
طور جداگانه بررسی گردد تا بهتر بتوان الگوی تقاضای گردشگری هر منطقه را معرفی نمود .از جمله فواید قابل
دسترسی در مورد کاربرد این شاخصها میتوان به تعیین یک استاندارد مشخص و تعریف شده برای کمک در
برنامهریزیهای گردشگری ،اطالعدهی مناسب به گردشگران در مورد وضعیت واقعی مقصد در دوره سفر ،پیشبینی
وضعیت آب و هوایی مقصد در دوره سفر و درک صحیح از تدارکات سفر ،تغییر مقصد با توجه به وضعیت آب و
****-

Hamilton
Jendritzky
‡‡‡‡- Olgyay
††††-
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هوایی و انتخاب مکانی هر چند مناسبتر ،استفاده جهت تهیه برنامههای سفر ،کمک به برنامهریزیهای بازاریابی مقاصد
گردشگری ،طراحی مناسب تسهیالت گردشگری در منطقه با توجه به اطالعات بدست آمده از شاخص برای فصول
مختلف و تدارک امکانات مناسب برای دورههایی که شاخص از نظر آب و هوایی ،آن زمان را برای جذب توریست
مناسب گردشگری نمیداند اشاره نمود.
هدف از انجام این تحقیق ،ارزیابی و پهنه بندی گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار با استفاده از شاخصهای اقلیمی
و تعیین محدوده آسایش حرارتی می باشد .بدین منظور ،از شاخص اولگی و شاخص دمای موثر به منظور ارزیابی آسایش
حرارتی در محدوده مطالعاتی استفاده شده است .در ادامه اقدام به طبقهبندی و پهنهبندی زمانی محدوده مورد مطالعه
میگردد.
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق ،شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی است .سبزوار در موقعیت  57درجه و
 40دقیقه و  30ثانیه شرقی طول جغرافیایی و  36درجه  12دقیقه و  45ثانیه عرض جغرافیایی و واقع شده است .شکل 2؛
موقعیت جغرافیایی سبزوار را در ایران و استان نشان میدهد (مرکز آمار ایران .)1395 ،مساحت این شهرستان 20628
کیلومترمربع و جمعیت آن براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1395برابر با  306هزار نفر بوده است .میانگین
بارندگی ساالنه آن  144میلیمتر است .میانگین کمینه دما  -10درجه سانتیگراد و میانگین بیشینه دما  +43درجه سانتیگراد
میباشد (سازمان هواشناسی کل کشور.)1399 ،

شکل  :2موقعیت محدوده مورد مطالعه در كشور و استان خراسان رضوی (ترسیم توسط نگارنده)
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مواد و روشها
این تحقیق از نوع کاربردی و به روش نوع توصیفی – تحلیلی میباشد .به منظور مشخص شدن اقلیم آسایش و زمانهای
مناسب برای گردشگری در محدوده مورد مطالعه ،از دو شاخص اولگی و شاخص دمای موثر ( )ETبهرهگیری شده است.
بدین منظور ،در محدوده مورد مطالعه از آمار بلندمدت  3ایستگاه سینوپتیک در اطراف محدوده مطالعاتی (شاهرود-
بیارجمند– سبزوار) در دوره آماری دوره  25ساله منتهی به سال آبی  1397-98استفاده شده است.
نمودار یا شاخص زیستاقلیمی انسانی (بیوکلیماتیک انسانی) که به شاخص اولگی نیز معروف است ،شاخصی است که
بیانگر شرایط آب و هوایی یک ایستگاه یا منطقه از نظر آسایش و راحتی میباشد .این شاخص از چهار عنصر حداکثر دما
و حداکثر رطوبت نسبی و حداقل دما و حداقل رطوبت نسبی تشکیل شده و برای دو بخش شرایط شبانه و شرایط روزانه
محاسبه میشود .شرایط روزانه از طریق دو عنصر حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی و شرایط شبانه نیز از طریق دو
عنصر حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی محاسبه میشود .نقطه تالقی این دو عنصر در شرایط روزانه و شبانه در نمودار
زیست اقلیمی انسانی تعیین میشوند (شکل  . )3این نمودار از دو محور عمودی دما و افقی رطوبت نسبی تشکیل شده
است .دو نقطه شرایط روزانه و شبانه به هم دیگر متصل و پاره خطی را ترسیم میکند که محل قرارگیری آن ،شرایط
آسایشی را برای آن ماه مشخص میکند .مرکز نمودار منطقه آسایش است .این نقطه جایی است که میزان دما زیاد نیست
و میزان رطوبت نیز متوسط است .با حرکت به طرفین از میزان مطلوبیت کاسته میشود (بلن و مارتین§§§§ ،2008 ،ص
 .)577به سمت باال دما بیشتر شده و طبعاً شرایط نامطلوب میشود .به سمت راست هم رطوبت نسبی باال رفته و هوا
شرجی و نامطلوب میشود .پس در قسمتهای باالیی سمت راست جایی که دما و رطوبت نسبی باالست ،شرایط نامطلوبی
حاکم است و در نمودار این مناطق به نام مناطق خیلی گرم و مرطوب و داغ و گرما زدگی مشخص شده است .به سمت
پایین دما کمتر شده و سبب عامل منفی در آسایش می شود .متعاقباً به سمت چپ رطوبت نسبی کاهش یافته و هوا
خشکتر و در نتیجه میزان رضایت کمتر می شود .بنابراین مناطق پایینی سمت چپ هم مناطق سرد و خشک هستند و
شرایط نامناسبی دارن د .گوشه سمت چپ باال مناطق گرم و خشک و گوشه سمت راست پایین مناطق سرد و مرطوب
هستند .باقی نقاط مناطق آسایش نسبی را تشکیل میدهند .در بخش باالی منطقه آسایش نیز خطوط سرعت باد وجود
دارند که مرز آسایش در برابر باد و رطوبت را نشان میدهند.

Blen & Martin

§§§§-
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شکل  :3نمودار زیست اقلیمی انسانی (اولگی) (منبع :حسینی دینانی و همکاران)1398 ،

برای محاسبه شرایط روزانه از دو عنصر حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی استفاده میشود .بدین شکل که برای شرایط
روزانه ،حداکثر دما از محور عمودی و حداقل رطوبت نسبی را از محور افقی پیدا و نقطه تالقی آنها مشخص میگردد.
شرایط شبانه را هم از طریق حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی به دست آورده و مشخص میشود .سپس این دو با پاره
خطی به یکدیگر متصل می شوند .نمودار شرایط روزانه و شبانه ماه مورد نظر برای ایستگاه مربوطه ترسیم میشود .نوع
شکل پاره خط میتواند بیانگر شرایط اقلیمی ماه نیز باشد .هر چه پاره خط کشیدهتر باشد ،به معنای نوسان بیشتر دما بین
شب و روز است .هر چه نزدیکتر باشد مشابهت اقلیمی را بیشتر نشان میدهد .هرچه پاره خط به سمت محور افقی
کشیده شود ،نشان از اختالف رطوبتی زیاد و هر چه به باال کشیده شود حاکی از اختالفات باالی دمایی میباشد .شاخص
دمای موثر نیز با فرمول زیر سنجیده میشود:
])Et = t – [ 0.4 ( t-10)(1- Rh /100

رابطه (:)1

در این فرمول T ،میانگین دما (به سانتیگراد) و  RHمیانگین رطوبت نسبی (به درصد) میباشد .راهنمای این شاخص در
جدول  1ارایه شده است.
جدول  :1مقدار شاخص دمای موثر و ضریب حرارتی

ضریب حرارتی

مقدار ET

بسیار گرم

بیشتر از 30
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شرجی

27/5 – 30

خیلی گرم

25/6 – 27/5

گرم

22/2 – 25/6

آسایش

17/8 – 22/2

خنک

15/5 – 17/8

خیلی خنک

1/6 – 15/5

سرد

-10 – 1/6

خیلی سرد

(-20 – )-10

بسیار سرد

کمتر از -20

(منبع :دیفریتاس و همکاران)2008 ،

دادههای آماری مربوط به اقلیم شهرستان سبزوار در بازه زمانی  25ساله اخیر ( )1373-98تهیه و سنتز گردید که در جدول
 2ارایه شده است.
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جدول  :2خالصه دادههای اقلیمی شهرستان سبزوار در بازه زمانی  25ساله (نگارندگان براساس دادههای هواشناسی استان)
درجه حرارت (سانتیگراد)

متوسط

رطوبت نسبی (درصد)
میزان

حداكثر

حداقل

متوسط

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

متوسط

متوسط

ماهانه

مطلق

مطلق

متوسط

متوسط

بارندگی
متوسط

(میلیمتر)

ساعات
آفتابی

سرعت باد
در ارتفاع 2
متری
)متربرثانیه(

مهر

23/3

9/71

16/70

33/00

-2/00

54

27

42

6/12

256/07

4/32

آبان

15/6

4/22

10/01

25/00

-8/00

66

35

50

7/43

213/87

4/47

آذر

8/21

-1/05

4/64

22/00

-10/00

72

44

60

17/23

165/70

3/31

دی

6/9

-2/89

1/65

20/00

-12/00

77

46

61

17/54

170/00

4/76

بهمن

9/76

-2/44

4/77

23/00

-13/00

70

39

55

18.60

155/00

4/09

اسفند

15/11

2/98

9/30

29/00

-8/00

62

32

49

23/34

188/06

5/13

فروردین

21/3

9/67

16/56

32/00

-6/00

51

27

42

21/66

224/65

5/77

اردیبهشت

25/32

14/05

20/44

38/00

-0/00

50

25

40

16/88

300/00

6/89

خرداد

30/04

18/55

24/21

40/00

7/00

49

25

35

4/15

344/12

7/99

تیر

34/12

20/09

27/32

42/00

10/00

48

23

34

3/12

350/70

7/56

مرداد

36/54

22/12

29/08

44/00

9/00

45

20

34

1/11

360/17

7/44

شهریور

31/02

16/66

22/08

38/00

4/00

50

22

40

2/88

356/11

4/66

سالیانه

21/75

10/11

15/76

41/00

15/00

54

30

43

149/18

3112/13

5/32

در انتها و به منظور تطبیق نوع کاربریها و فعالیتهای ورزشی با اقلیم آسایش منطقه مطالعاتی از راهنمای بهمنپور و
همکاران ( )2012استفاده گردید .این مدل ،براساس تنوع اکوسیستمی و اقلیمی هر منطقه ،فعالیتهای گردشگری و افرجی
را بر اساس  2شیوه متمرکز و گسترده تقسیمبندی مینماید .مطابق با این راهنما ،فعالیتهای تفرجی (گردشگری  /ورزشی)
به دو دسته متمرکز و گسترده تقسیم میشوند .منظور از فعالیتهای متمرکز آن دسته از اقداماتی هستند که برای اجرایی
شدن نیازمند زیرساختها و تجهیزات وسیع و قابل توجه هستند ،نظیر اسکی .همچنین ،تفرج گسترده شامل انواعی از
اقدامات گردشگری و ورزشی می شود که برای اجرا نیاز به تجهیزات گسترده و متعدد نداشته و با حداقل امکانات و
تجهیزات قابل اجرا می باشند .نظیر کوهپیمایی .با توجه به این دو مورد ،و نیز مناطق اصلی و زونهای در نظر گرفته شده
برای شهرستان سبزوار ،می توان انواع فعالیتهای تفرجی و ورزشی را در این منطقه معرفی نمود (جدول .)3
جدول  :3راهنمای مناطق اصلی و زونهای دارای پتانسیل گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار

تنوع اكوسیستمی

ورزش  /فعالیت گردشگری
تفرج متمركز

تفرج گسترده
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جنگلی

دوچرخهسواری در جنگل ،خورگشت
موتورسواری (کراس) ،دوچرخهسواری

کوهستانی و صخرهای

کوهستان ،اسکی و ورزشهای زمستانی
(برف و یخ) ،خورگشت

آبی (دریاچه و
رودخانه)

جنگلنوردی ،شکار و صید
سوارکاری ،کوهنوردی ،کوهپیمایی،
پیادهروی ،صخرهنوردی ،شکار و صید،
طبیعتگردی ،راهپیمایی ،کایتسواری،
غارنوردی ،نرمدوی
قایقرانی ،رفتینگ ،شکار و صید

خورگشت ،مسابقات آبی ،جتاسکی
مسابقات رالی (موتور ،دوچرخه و

بیابانی

سوارکاری (شتر و اسب) ،پیادهروی،

اتومبیل) ،خورگشت ،گلف،

شکار و صید ،طبیعتگردی ،نرمدوی

گالیدرسواری و هواپیماهای سبک
مسابقات رالی (موتور ،دوچرخه و
کویری

اتومبیل) ،خورگشت ،گالیدرسواری و

پیادهروی ،شکار و صید ،طبیعتگردی،

هواپیماهای سبک

نرمدوی

(منبع :بهمنپور و همکاران)2012 ،

یافتههای تحقیق
با توجه به سنتز دادههای ایستگاههای سینوپتیک در محدوده مطالعاتی در بازه زمانی مورد نظر ،آسایش حرارتی و اقلیمی
انسان براساس دمای موثر (روش اولگی) تعیین و ارائه شده است (جدول  .)4همچنین؛ نمودار زیستاقلیمی شهرستان
سبزوار نیز در شکل  4ارایه شده است .همانطور که نشان داده میشود ،نمودار زیست اقلیمی شهرستان سبزوار که براساس
شرایط روزانه و شبانه ترسیم گردیده است ،بیانگر آن است که تنوع اقلیمی در این منطقه نسبتاً زیاد بوده به طوری که
برخی ماهها کامالً در محدوده آسایش قرار داشته و برخی دیگر بسیار دور از این زون قرار دارند.
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جدول  :4آسایش انسان در ایستگاه سینوپتیک سبزوار بر اساس دمای موثر (روش اولگی)

ماه  /پارامتر

شرایط روزانه

شرایط شبانه

(حداكثر دما  -حداقل

(حداقل دما  -حداكثر

رطوبت)

رطوبت)

شاخص دمای موثر
و ضریب حرارتی

ضریب آسایش

مهر

27٪ - 23/3 C°

54٪ - 9/71 C°

15/14

خیلی خنک

آبان

35٪ - 15/6 C°

66٪ - 4/22 C°

10/08

خیلی خنک

آذر

44٪ - 8/21 C°

)72٪ - )-1/05 C°

5/51

خیلی خنک

دی

46٪ - 6/9 C°

)77٪ - )-2/89 C°

2/60

خیلی خنک

بهمن

39٪ - 9/76 C°

)70٪ - )-2/44 C°

5/71

خیلی خنک

اسفند

32٪ - 15/11 C°

62٪ - 2/98 C°

9/44

خیلی خنک

فروردین

27٪ - 21/3 C°

51٪ - 9/67 C°

15/6

خنک

اردیبهشت

25٪ - 25/32 C°

50٪ - 14/05 C°

17/94

آسایش

خرداد

25٪ - 30/04 C°

49٪ - 18/55 C°

20/52

آسایش

تیر

20٪ - 34/12 C°

48٪ - 20/09 C°

22/74

گرم

مرداد

22٪ - 34/12 C°

45٪ - 22/12 C°

24/05

گرم

شهریور

30٪ - 31/02 C°

50٪ - 16/66 C°

19/19

آسایش

(منبع :نگارندگان براساس یافتههای تحقیق)
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شکل  :4نمودار زیست اقلیمی شهرستان سبزوار (منبع :نگارندگان)

با توجه به شاخصهای دمایی و رطوبت در شهرستان سبزوار ،میتوان چنین نتیجهگیری نمود که چهار ماه (اردیبهشت،
خرداد ،تیر و شهریور) در محدوده آسایش حرارتی بوده و پنج ماه (آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند) در شرایط دور از
آسایش حرارتی و خیلی خنک قرار دارند .ماههای مهر و فروردین در شرایط خنک بوده و حد میانه هستند .ماه مرداد نیز
در اقلیم گرم قرار می گیرد .هیچ یک از ماههای سال در این محدوده مطالعاتی در زون مرطوب و شرجی قرار ندارند.
براساس شاخص کمی دمای موثر ( )ETنیز می توان اقلیم آسایش شهرستان سبزوار را تعیین نمود (جدول  .)4همانطور
که مشخص است براساس این شاخص نیز م اههای اردیبهشت ،خرداد و شهریور در محدوده آسایش قرار دارند .ماههای
تیر و مرداد در محدوده گرم و فروردین در محدوده خنک قرار دارند .مابقی ماهها نیز در محدوده خیلی خنک میباشند.
نمودار آمبروترمیک شهرستان سبزوار در شکل  5نشان داده شده است.

155

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال نوزدهم شماره  ،73بهار 1401

شکل  :5نمودار آمبروترمیک شهرستان سبزوار براساس شاخص كمی دمای موثر (( )ETمنبع :نگارندگان)

طبقه بندی اقلیم گردشگری شهرستان سبزوار براساس شاخص اولگی در جدول  5بیان شده است .رنگهای سبز نشانه
ماههای واقع در زون آسایش حرارتی هستند .براساس شاخص اولگی ،ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر و شهریور در زون
آسایش حرارتی قرار دارند و بهترین زمانها برای گردشگری ورزشی و تفرج در فضای باز در شهرستان سبزوار میباشند.
از سوی دیگر ،مرداد ماه به دلیل گرمای باال و آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمانهای مناسبی برای
گردشگری نمیباشند.
جدول  :5مقادیر ماهیانه شاخص اولگی در شهرستان سبزوار (منبع :نگارندگان)

فروردین اردیبهشت خرداد

تیر

خیلی خنک

مرداد

شهریور

خنک

مهر

آبان

آسایش

آذر

دی

بهمن

اسفند

گرم

از سوی دیگر ،براساس شاخص دمای موثر ،ماههای اردیبهشت ،خرداد و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند و
بهترین زمانها برای گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار میباشند .از سوی دیگر ،تیر و مرداد به دلیل گرمای باال و
مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمانهای مناسبی برای گردشگری نمیباشند (جدول .)6
جدول  :6مقادیر ماهیانه شاخص دمای موثر ( )ETدر شهرستان سبزوار (منبع :نگارندگان)

فروردین اردیبهشت خرداد
15/6

17/94

مرداد

شهریور

تیر

24/05 22/74 20/52

19/19

مهر

آبان

10/08 15/14

آذر

دی

بهمن

اسفند

5/51

2/60

5/71

9/44
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خیلی خنک

خنک

آسایش

گرم

ایستگاه مورد مطالعه دارای اقلیم نسبتاً متنوعی میباشد .براساس همپوشانی دو شاخص کمی مورد مطالعه ،میتوان عنوان
نمود که  3ماه اردیبهشت ،خرداد و شهریور قطعاً در زون آسایش حرارتی قرار دارند و برای گردشگری ورزشی مناسب
هستند.
همچنین ماههای مرداد ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند نیز از لحاظ شاخصهای دمایی و رطوبتی شرایط مناسبی برای گردشگری
ندارند .براساس پیشنهاد اولگی محدوده رطوبت نسبی مناسب ٪30 - ٪65 ،است و براساس استاندارد ایاالت متحده
آمریکا ( )ASHRAEاین محدوده  ٪20 -٪80میباشد (گیوونی و همکاران ،2002 ،ص  .)9با توجه به اینکه میانگین
ساالنه رطوبت نسبی شهرستان سبزوار ٪43 ،میباشد می توان اظهار داشت که این شهرستان در مجموع از لحاظ شرایط
رطوبت نسبی در وضعیت مطلوبی برای گردشگری و تفرج قرار دارد .از آنجا که میانگین رطوبت نسبی در شهرستان
سبزوار در هیچیک از ماههای مورد مطالعه از محدوده فوقالذکر فراتر و یا پایینتر نبوده است ،میتوان عنوان نمود که به
لحاظ پارامتر رطوبت نسبی این شهرستان در وضعیت مطلوبی برای گردشگری قرار دارد .همچنین میانگین حداقل رطوبت
نسبی که در شهرستان سبزوار ایجاد آسایش حرارتی میکند ،معادل  ٪34در ماه تیر بیان میشود که در محدوده مجاز
شاخص اولگی قرار دارد .تعداد ماههای متناسب با آسایش حرارتی در شهرستان سبزوار از دیدگاه شاخص دمای موثر
نسبت به شاخص اولگی کمتر میباشند ( 3ماه در برابر  4ماه) .به عبارتی ،شاخص دمای موثر شاخصی سختگیرانهتر
نسبت به شاخص اولگی میباشد.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس مدل بهمنپور و همکاران ( ،)2012جاذبههای طبیعی شهرستان سبزوار و فضاهای طبیعی که امکان گردشگری
ورزشی دارند ،در  3منطقه اصلی و  3زون طبقهبندی میگردند .منطقه شمالی (کوهستانی و صخرهای) ،منطقه مرکزی
(کوهستانی و بیابانی) و منطقه جنوبی (کویری) .خاطر نشان میگردد ،منظور از گردشگری در این تحقیق ،نوعی از
گردشگری است که به شرایط آب و هوایی ویژه و خاص وابسته نمیباشد و شامل انواع گردشگری ورزشی و ماجراجویانه
که نیازمند شرایط اکوسیستمی منحصربفرد (نظیر برف و یخ ،کویر ،تابش مستقیم آفتاب و  )...میباشند ،نمیگردد .بر این
اساس و با توجه به راهنمای بهمنپور و همکاران ( )2012میتوان پهنهبندی اقلیم آسایش برای گردشگری ورزشی
شهرستان سبزوار را به شکل زیر ترسیم نمود.
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منطقه  /زون

نوع فعالیت
ورزشی  /گردشگری

خورگشت (کمپینگ) ،موتورسواری
شمالی (کوهستانی و
صخرهای)

(کراس) ،دوچرخهسواری کوهستان

زمانهای پیشنهادی

اردیبهشت ،خرداد ،شهریور

سوارکاری ،غارنوردی ،پیادهروی،
نرمدوی ،شکار و صید ،کوهپیمایی،

اردیبهشت ،خرداد ،شهریور ،مهر

کایتسواری
موتورسواری (کراس) ،دوچرخهسواری
کوهستان ،خورگشت ،گالیدرسواری و
مرکزی (کوهستانی /

هواپیماهای سبک

بیابانی)

کوهپیمایی ،پیادهروی ،شکار و صید،
طبیعتگردی ،نرمدوی ،سوارکاری (شتر
و اسب)

فروردین ،اردیبهشت ،خرداد،
شهریور
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد،
شهریور ،مهر

مسابقات رالی (موتور ،دوچرخه و
اتومبیل) ،خورگشت ،گالیدرسواری و
جنوبی (کویری)

فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،مهر

هواپیماهای سبک
پیادهروی ،شکار و صید ،طبیعتگردی،

فروردین ،اردیبهشت ،خرداد،

نرمدوی

مهر ،اسفند

شکل  :6نقشه پهنهبندی گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار و تناسب با اقلیم آسایش گردشگری
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،نتایج بیانگر آن است که با وجود جاذبههای طبیعی متعدد و زونهای متنوع برای گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار
 ماه4 آسایش حرارتی و زمان مناسب برای فعالیتهای تفرجی در فضای روباز و گردشگری چندان زیاد نبوده و حداکثر
 الزم است تا نسبت به برنامهریزی مناسب برای جذب گردشگر در این زمانها اقدام، بر این اساس.سال را در بر میگیرند
 زونبندی منطقه مطالعاتی نیز حاکی از عدم تناسب بخشهایی از این شهرستان برای تمامی انواع، از سوی دیگر.شود
 به منظور دستیابی به گردشگری ورزشی پایدار الزم است تا تمامی اقداماتی که، در نهایت.گردشگری ورزشی می باشد
مدنظر می باشند براساس مطالعات دقیق و جامع و همچنین شناسایی زمانهای مناسب و پتانسیلهای سرزمین موجود
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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the appropriate times for sports tourism in Sabzevar city based on
thermal climate. For this purpose, two quantitative indices of Olgyay and effective temperature (ET) were
used. For this purpose, statistical data related to temperature and relative humidity of the study area over a
period of 25 years was evaluated. The results showed that according to the Olgyay index, the months of
May, June, July and September are in the zone of thermal comfort and are the best times for sports tourism.
Also, July is not a good time for outdoor tourism due to high temperatures and November, December,
January, February and March due to high cold. On the other hand, according to the effective temperature
index, the months of May, June and September are in the zone of thermal comfort and the months of July,
November, December, January, February and March are not suitable times for sports tourism. The
minimum average relative humidity was set at 34%, which is not outside the standard range of the Oleg
index. The natural attractions of Sabzevar county and natural spaces that have the possibility of sports
tourism are classified into 3 main areas and 3 zones.

Keywords: Comfort climate, Sports tourism, Thermal comfort, Sabzevar

