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   چکیده
. خـورد با شرایط آب و هوایی پیوند می یجمع هاي گروهی و دستهمسافرت. شودعامل در توسعه صنعت توریسم محسوب می نیتر اقلیم مهم

شـوند کـه   عامل ارتفاع و اعتدال درجه حرارت به همراه مناسب بودن شکل ظاهري زمین و قابلیت دسترسـی آن، از عـواملی محسـوب مـی    
ي زراعی مناسب براي کشت محصـول اسـتراتژیک زعفـران،    ها نیزمشهرستان قاینات با توجه به داشتن . آورندسم را فراهم میشرایط توری

طرح جامع . باشد یمواقع شدن در محور ترانزیتی شرق کشور و داشتن آب و هواي نسبتاً معتدل از قابلیت باالیی در جذب گردشگر برخوردار 
و  ردیگ ی، مورد بررسی قرار مشود یصورت جزئی اما دقیق و منطقی در مناطقی که این محصول کشت م ت که بهعنوانی اس ،زعفرانتوریسم 

ي زیست اقلیم مانند سختی هـوا، تـنش گرمـایی، قـدرت     ها شاخصدر این پژوهش با استفاده از  .شود یبراي آن شناسنامه توریستی تهیه م
به بررسـی آسـایش اقلیمـی شهرسـتان      Bioklima افزار نرممحیط  دراسی ایستگاه قاین و ساله هواشن 22ی باد در دوره آماري کنندگ خنک

شـرایط آب و هـوایی بـراي     ازلحاظي اول بهار و پاییز داراي قابلیت مناسبی ها ماهنتایج نشان داد که این شهرستان در . پرداخته شد قاینات
مناظر زیبایی را بـراي جـذب    تواند یمفصل برداشت زعفران در این شهرستان بوده و  که اوایل پاییز ژهیو بهتفریح و سفر به این شهر را دارد، 

 بـه  منحصـر با توجه به ایجاد منـاظر زیبـا و   ) زعفران(بنابراین تلفیق دو عامل اعتدال آب و هوا و برداشت محصول ؛ بیاورد به وجودمسافران 
  .ات فراهم نمایدشرایط را جهت توسعه توریسم کشاورزي در قاین تواند یم فرد 

  
  .ي بیوکلیماتیکها شاخصآسایش اقلیمی، توریسم کشاورزي،  :کلمات کلیدي

  
   1 مقدمه

پدیـده   عنـوان  بـه توجه جدي به مقوله گردشـگري،   ضرورت
جدید در زنـدگی ماشـینی قـرن بیسـت و یکـم بسـیار احسـاس        

 ,Butler( ابـد ی یمافزایش  روز روزبهو اهمیت آن در دنیا  شود یم

ي جهانگردي در ردیـف دهـم   ها جاذبه ازنظرکشور ایران  .)2002
برخورداري از بیشترین تنوع زیستی کره زمـین در ردیـف    ازنظرو 

جذب توریسم جایگـاه مناسـبی    ازلحاظپنجم جهان قرار دارد، اما 
                                                                                                

  .ادیار گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجنداست -1
 )esmailnejad.m@birjand.ac.ir                            :نویسنده مسئول- (*

بهترین  )Shirmohamadi, 1998(به خود اختصاص نداده است 
ــدگی آ  جنبــه رام و هــاي توریســم معیشــت ترکیــب هنرهــاي زن

، یادگیري کشاورزي و تجربـه   نزدیکی بیشتر به طبیعت روستایی، 
در میـان روسـتاییان بـراي     یهاي محلی و اصیل بازنـدگ  فرهنگ

امکـان زنـدگی در نزدیکـی یـا در روسـتایی      . مدتی کوتاه اسـت 
افتاده، گردشـگر را در شـرایط یـک زنـدگی آرام و      کوچک و دور

گردشـگري   .دهـد  مـی  تجربه فرهنگ کامالً اصـیل محلـی قـرار   
کــه در آن  روســتایی اســت ياز گردشــگر يا کشــاورزي شــاخه

روسـتایی زنـدگی نمـوده و در مـورد      يهـا  گردشگران با خـانواده 

  یه زراعت و فناوري زعفراننشر
  145-155 .ص 1394 تابستان، 2، شماره 3جلد 

Saffron Agronomy & Technology 
Vol. 3, No. 2, Summer 2015, P. 145-155 



  1394، تابستان 2، شماره 3جلد نشریه زراعت و فناوري زعفران،      146

زارها و مناطق کشـاورزي   در کشت کشاورزي زندگی يها تیفعال
ایـن شـیوه گردشـگران بـدون ایجـاد       در رنـد یگ یمطالبی را فرام

 يهـا  تیمناطق میزبان با فعال روي اکوسیستم منفی بر پیامدهاي
 .کننـد  یسنتی کشاورزي در تعامل بوده و یـا در آن مشـارکت مـ   

نقاط روسـتایی   یباعث امنیت غذایی در برخ تواند یاگروتوریسم م
مـد و کیفیـت عمـومی زنـدگی در منـاطق      آبهبود بخشیدن به در
روند تخریب منابع طبیعی مناطق روسـتایی   روستایی جلوگیري از

سرنوشـت   نیـی میزان مشارکت جمعیت روستایی در تعو افزایش 
ــردد ــتا، . )Ahadnejad, 2012( خــود گ ــن راس ــوا و  آبدر ای  ه

ســیماي یــک مجموعــه فرهنگــی متنــوع و مخــتلط،  توانــد یمــ
هـاي  همچنین حساسیت، تصور، شیوه زنـدگی، تفکـرات و ارزش  

 ,Besancenot(یک دوره ویژه یـا جامعـه خـاص را بیـان کنـد      

ي گردشگري فرایندي است که نیاز به شـناخت  زیر هبرنام. )2000
 هـا  آنجامع از شناسنامه طبیعی منطقه دارد تا بتوان با اسـتفاده از  

ـ ر برنامـه  هـا  آنمناطق همگن گردشگري را ایجـاد و بـراي    ي زی
براي ارزیابی تأثیر آب و هوا بر انسان و مطالعـات آسـایش   . نمود

مـه دوم قـرن بیسـتم    هاي زیادي در نیها و شاخصاقلیمی، مدل
 ,Grigorieva & Matzarakis(انـد  ابداع و توسـعه داده شـده  

ــر مهــمیکــی از  ).2010 عوامــل جــذب توریســم، شــناخت   نیت
در این راه آشنایی بـا   باشد یمي گردشگري یک مکان ها لیپتانس

ــه هــا تیــاولواســتعدادهاي طبیعــی یــک منطقــه از  ي مهــم ارائ
هرستان قاینات با توجه ش. شناسنامه گردشگري یک منطقه است

ي کشاورزي مانند کشـت  ها لیپتانسبه اقلیم نسبتاً معتدل، داشتن 
ارتفاعـات متنـوع و قـرار    ) توریسـم کشـاورزي  (زرشک زعفران و 

جنـوب شـرق داراي پتانسـیل     –گرفتن در کریدور شمال شـرق  
  .باشد لحاظ گردشگري میمهمی از 

طبیعـی و  به لحاظ برخـورداري از مواهـب    قاینات شهرستان
توریسـم  ( گروتوریسـم ا يها تیجهت ایجاد سا هاي الزمپتانسیل

وجـود   .از موفقیت خوبی در این زمینه برخوردار اسـت  )کشاورزي

شهرسـتان و   ییمزارع زیبا و باغات میوه در اکثـر منـاطق روسـتا   
و  مانند زرشـک همچنین چشم اندازهاي زیبا از محصوالت باغی 

از عوامـل جـذب    توانـد  یمی ده گلمزارع زیباي زعفران در زمان 
 ،زعفـران طـرح جـامع توریسـم    . گردشگر در این شهرستان باشد

صورت جزئی اما دقیق و منطقـی در منـاطقی    عنوانی است که به
و بـراي   بگیرد، مورد بررسی قرار شود یکه این محصول کشت م

ــه .آن شناســنامه توریســتی تهیــه شــود تــک  تــک کــه يطــور ب
اشـتغال دارنـد، بـا     زعفـران به کشـت   که ییمحصوالت روستاها

آموزشـی بـه    ي مسـئله  طـور  نیتوجه به حجم جمعیتی آنان و هم
صـورت ارائـه بروشـور یـا      عمل آوردن کشت از طریق عملی بـه 

ــردد  ــدوین گ ــگران ت ــراي گردش ــالوگ آن ب ــر  .کات ــوا ب آب و ه
ـ ر برنامهبراي یک  ي محیطیها دهیپد  رگـذار یتأثي گردشـگري  زی

مسـئول   وهوا آبدر یک منطقه توریستی ) Victor, 2009(است 
ي مورفـوژنتیکی، توزیـع و   نـدها یفراایجاد نوع پوشـش گیـاهی،   

و  هـا  رودخانـه ، جریـان  ها يماریبپخش محیط جانوري، بعضی از 
ــأم ــراي توســعه و   باشــد یمــآب  نیت ــل ب ــن عوام ــه ای کــه هم

 ,Gomez(ضـروري اسـت    هـا  ستیتوري جهت جذب زیر برنامه

نقـش مهمـی در توسـعه اقتصـادي ایفـا       صنعت توریسم )2005
از پایـدارترین منـابع    توانـد  یمـ ي توریسـتی  هـا  جاذبـه و  کند یم

  .آید حساب بهي در جهت کسب درآمد ارزي ا هیسرما
 4درجـه و   34دقیقـه تـا    6درجـه   33قائنات بین  شهرستان

 57درجه و  60دقیق تا  33درجه و  58دقیقه عرض جغرافیایی و 
. )Anonymous, 2011(اسـت   شـده  واقعیی دقیقه طول جغرافیا

ارتفاعات غربی شهرستان قاینات که جهت شمال غربی ـ جنوب  
 نیتـر  مهم. کوه این رشته، سیاه کوه است نیتر مهم. شرقی دارند

ویژگــی ایــن ارتفاعــات ایجــاد هــواي ســرد و مرطــوب در ایــن  
یی کـه در محـدوده شـمالی شهرسـتان     ها دشت. شهرستان است

  . ، از لحاظ کشاورزي بسیار غنی هستنداند هشد واقعقائن 
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  خراسان جنوبی موقعیت قاینات در استان - 1شکل 

Figure 1- Qaenat position in the South Khorasan province.  
 

کشت زعفـران اسـت    در منطقهفعالیت کشاورزي  نیتر عمده
درصـد از   27حـدود   کـه  يطور به طالي سرخ نام دارد، حق بهکه 

فعالیـت  . شـود  یمـ خراسان جنوبی تولیـد   استانر دزعفران کشور 
هـاي عمیـق و نیمـه    کشاورزي در این منطقه با اسـتفاده از چـاه  

 1440ارتفاع ایستگاه قائن از سـطح دریـا   . گیردعمیق صورت می
ثر از ارتفاعات اطراف أمت شدت بهباشد و آب و هواي قائن متر می
  .)Rajabi, 2005(ت شهر اس

 و زرشک باغی محصوالت تولید اول يرتبه خراسان جنوبی
. داراسـت  ایران سطح در را پنبه و زعفران تولید دوم رتبه و عناب
 سـطح  ایـن  از کـه  است هکتار 10554 زعفران کشت زیر سطح

 ,Anonymous(شـود  مـی  تولیـد  خشک زعفران تن 50 ساالنه

 محـدود  در سنتی کشاورزي هیبر پا که يا هیحاش مناطق. )2011

 بـراي  و داشـته  اقتصـادي  تنـوع  بـه  بیشـتري  دارنـد نیـاز   قـرار 

 ).Sharply et al., 2001(بـود   خواهنـد  تـر  جذاب نیز گردشگران
استان خراسان جنوبی و شهرستان قاینات کـه از انـزواي    نیبنابرا

ـ  باشند یمجغرافیایی برخوردار  از ایـن پتانسـیل جهـت     تواننـد  یم
 .اقتصادي در بخشی از سال استفاده نمایندشکوفایی 

توانـد نقـش قابـل    زعفران و زرشک شهرسـتان قاینـات مـی   
در فصـل برداشـت   . ي در صنعت گردشـگري ایفـا کنـد   ا مالحظه

مناظر بـدیعی را بـراي    توانند یممحصول زعفران، مزارع زعفران 
رنگ زیبـاي گـل زعفـران و عطـر     . جلب گردشگران فراهم کنند

کنـد  ي خـود جـذب   سـو  بـه ي را ا ننـده یبهـر   تواند یمدلپذیر آن 
)Dadkhah, 2002( .توان از کشت محصوالت کشـاورزي در  می

یـک   عنـوان  بـه در فصـل برداشـت    خصـوص  بـه مراحل مختلف 
گیـاه زعفـران    .ي توریستی استفاده نمـود بردار بهرهمحرك جهت 

 داراي رژیم حرارتی متفـاوتی اسـت و   اهانیبرعکس بسیاري از گ
 فعالیت این گیاه با شروع فصل سـرما همـراه اسـت    آغاز معموالً

)Bariabaghuyi, 2008 ( ـ ز سـطح  10554 زعفـران  کشـت  ری

 تولید خشک زعفران تن 50 ساالنه سطح این از که است هکتار

 اسـتان  و در کشـور  محصـول زعفـران   زمینـه  ایـن  در. شـود  یم

  :است زیر نسبی مزیت داراي جنوبی خراسان
 کـه  محصـول  این از بردار بهره انوارخ 90000 از بیش وجود

 و اقامـت  محـل  )کشاورزي گردشگري( مختص اقامتی امکانات
 زمان .کنند یم فراهم را زعفران برداشت آموزش زمینۀ و صبحانه
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 چراکـه  اسـت  فـراوان  يهـا  تیجذاب داراي که محصول برداشت

ـ  چیـده  آفتـاب  طلوع از معموالً قبل بازشده يها گل  و شـوند  یم
 طـول  آذر به اوایل تا مهر اواخر روز از 25 تا 15 بین آن برداشت

 افـزایش  باعـث  زرشـک  و زعفران برداشت یزمان هم .انجامد یم

 کشـاورزي  گردشگري جشنواره دو .است گردشگر جذب پتانسیل

 در) سـرخ  یـاقوت ( نـام  بـا  زرشک و) سرخ طالي(نام  زعفران با

 برداشت مانز .شودمی برگزار ایام همین در نیز قائنات شهرستان

 یعنـی  گردشـگري  اوج زمـان   مقابل در آذرماه و مهر در زعفران

ـ گ شـکل و  تابسـتان  فصل  ابعـاد  در کشـاورزي  گردشـگري  يری

کنـد   فـراهم  استمرار چرخۀ گردشگري را زمانۀ تواند یم يا منطقه
)Khatibi et al., 2007.(  

منظور جذب هر چه بیشتر گردشگران، نخسـتین جشـنواره     به
با اهداف فرهنگـی، هنـري،   » طالي سرخ«ن با عنوان ملی زعفرا

طـالي  (اجتماعی و اقتصادي در راستاي معرفی محصول زعفران 
 و جایگاه راهبردي آن در اقتصاد ایـران و جهـان و نیـز بـه    ) سرخ

هـا و آداب و رسـوم در    توجه به تنوع خـرده فرهنـگ    منظور جلب 
ی شـامل  در قـائن در دو بخـش اصـل    81کشور در آبان ماه سال 

آثاري با موضوع آداب و رسوم و فرهنگ مردمـی و بخـش ویـژه    
پژوهشـگران متعـددي اقـدام بـه     . با موضوع زعفران برگـزار شـد  

ي ها تیظرف، ولی مطالعه ارتباط بین اند نمودهبررسی اگروتوریسم 
احدنژاد و . اقلیم و اگروتوریسم زعفران تاکنون انجام نگرفته است

اگروتوریسـم توریسـم   ) Ahadnejad et al., 2012(همکـاران  
 يهـا  گیـري از جاذبـه  بهـره  نگرشی نـو در را به عنوان کشاورزي 

ي به بررسی اگروتوریسـم  ا مطالعهلی در . اند نمودهطبیعی مطالعه 
ایـن  . یک استراتژي توسعه در مناطق روستایی پرداخـت  عنوان به

توانـد یکـی از عوامـل    پژوهش نشان داد که توریسم سبز به مـی 
تیپاکورن و . )Lee, 2006( عه جامعه آینده در کره تبدیل شودتوس

همکاران به بررسی ارتباط متقابـل بـین اگروتوریسـم و مـدیریت     
بررسـی هفـت مقصـد     .منابع کشاورزي در جنوب تایلند پرداختند

مزارع توریسـتی   درکشت و صنعت گردشگري در چانگ کالنگ 

کشــت و  هــايهــاي مــرتبط نشــان داد کــه فعالیــتو ســازمان
ــاورزي  ــوالت کش ــا  ،محص ــع و راهنم ــا ییتوزی ــاورزي  يه کش

 .در رونق اگروتوریسـم منطقـه اهمیـت داشـته اسـت      وکار کسب
Teppakorn et al., 2013)( .  ادواردو بررسی اگروتوریسـم بـه-

عنوان یک منبع گردشگري پایدار در جزایر قناري پرداخـت و بـه   
د به یـک گزینـه   تواناین نتیجه رسید که این منبع گردشگري می

ــدیل شــود   ــر تب ــاب و ماســه در ایــن جزای ــراي جــایگزینی آفت ب
Eduardo, 2006)( .     با توجه به مطالب فـوق ایـن پـژوهش بـه
که چه ارتباطی بین توریسـم   باشد یم سؤاالتدنبال پاسخ به این 

کشاورزي زعفران و آب و هوا در قاینات وجـود دارد؟ چـه زمـانی    
اگروتوریسم زعفران بـه قاینـات    بهترین موقع مراجعه گردشگران

 باشد؟می

  
  هامواد و روش

ــدا جهــت بررســی داده ــا ابت ــا دادهه ــموردني ه ایســتگاه  ازی
از اداره  1360-1392هواشناسی ایستگاه قاینات در دوره آمـاري  

هـاي  کل هواشناسی خراسان جنوبی کشور تهیه و سپس شاخص
ایسـتگاه   تعیین آسایش اقلیمی مناسب براي شرایط آب و هـوایی 

-هاي اقلیمی بـه آسـتانه  ها دادهتوسط این شاخص. شناسایی شد

ي واکنش افراد بـه شـرایط آب   دهندههایی تبدیل شدند که نشان
بندي اقلیمی، درجاتی را از بسیار مناسب و هوایی است و در طبقه

به این منظـور   .)Freitas, 2003( گیرندتا خیلی نامناسب دربر می
یی ماننـد  افزارها نرمت اقلیمی با استفاده از هاي مهم زیسشاخص

Bioklima  وRayman    ــیم ــایش اقلـ ــار آسـ ــبه و رفتـ محاسـ
هـا  انتخـاب ایـن شـاخص    .شـود  یمـ گردشگري استان شناسایی 

طوري بوده که بتوان با آن حـداکثر تـأثیر اقلـیم را بـا توجـه بـه       
عناصر تأثیرگذار در شهرستان قاینـات بـر روي انسـان و محـیط     

  . نجیدزندگی س
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  توزیع میانگین دما در شهرستان قاینات - 2شکل 

Figure 2- Distribution of the mean temperature in the Qaenat City.  
  

  هاي دمایی شهرستان قایناتویژگی - 1جدول 
Table 1- The thermal characteristics of the Qaenat City 

  کمینه دما
Minimum temperature 

  مابیشینه د
Maximum temperature 

  میانگین دما
Mean temperature 

  ایستگاه
Station  

6.3 22.3 14.3 
  قاینات

Qaenat 

6.5  19.5 23.3 
  زهان

Zohan 

6.9 22.3 22.8 
  آرین شهر

Arian Shahr 
  

هایی که در آن ایسـتگاه از لحـاظ شـرایط آب و    ماه تیدرنها
اشـت محصـوالت   هوایی مناسب بود تعیین گردید و با زمـان برد 

سپس ایـن دو فـاکتور جهـت    . کشاورزي زعفران انطباق داده شد
تـرین  مناسـب  هـا  آني توریسم ارائه گردید و بر اساس زیر برنامه

ها از فصول سرد سال براي گردشگري کشـاورزي مبتنـی بـر    ماه
در یک دهه گذشته اطالعات، . طرح گردشگر زعفران تعیین نمود

و توسعه یافتـه  آمده به وجودجدیدي هاي ي و تکنیکافزارها نرم
 ,Matzarakis(ها را فراهم نموده اند فرصت پردازش داده اند که

2001.( 

  
  

  )W-strain Index (شاخص درجه خستگی انسان 
عنصر اقلیمی است کـه بـر تعیـین اقلـیم یـک       نیتر مهمدما 

همیشـه شـرایط دمـایی مناسـب، هـواي      . گـذارد مکان تأثیر مـی 
د کـرده اســت و باعـث فــراهم شـدن شــرایط    مطبـوعی را ایجــا 

  .گرددمحیطی مناسبی براي فعالیت و گردشگري می
شرایط دمـایی مطلـوب از عوامـل ایجـاد آسـایش اقلیمـی و       

هـاي حرارتـی و   بالعکس شرایط نامطلوب دمایی عامل بروز تنش
-براي انسـان ایجـاد مـی   . معضالتی مانند گرمازدگی، سرمازدگی

ر محیط با درجه حـرارت پیونـد خـورده و    در استان فعالیت د. کند
شـاخص درجـه   . گذاردي انسان میها تیفعالدما تأثیر فراوانی بر 

ي سنجش دما در ارتباط با ها شاخص نیتر مهمخستگی انسان از 
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  ).Matzarakis et al., 2008( باشد یممحیط و انسان 

  
 Bodman's )SB( )Weather Severityشاخص سختی هوا یا 

Index(  
رجه حرارت مناسب در فصل زمستان، میزان آفتابی بـودن  د  

از عواملی دیگري است کـه گردشـگران را در   . روزها، سرعت باد
کشور ایران با چهـار فصـل بـودن    . کندزمستان به خود جذب می

ی زمـان  هـر کـه در   کنند یماین امکان را براي گردشگران فراهم 
رایط مناسب اقلیمـی  که بخواهند بتوانند سفر خود را با توجه به ش

  .ریزي کنندبرنامه
  

  براي درجه خستگی انسان شده نییتعي ها آستانه - 2جدول 
Table2- Thresholds of W-strain index for human 

  الگوها
Patterns 

 ضریب شاخص درجه خستگی انسان
Thresholds of W-strain index for 

human 
W_Strain 

  شرایط طبیعی
Natural situation 

[T]0 

  کننده خستهسرماي 
Cold tedious 

[C]1 

  کننده خستهگرماي 
Heat  [H]2 

Matzarakis et al., 2008.   
  

این وضعیت در زمستان شرایط را براي گردشـگري زمسـتانه   
ارزیـابی بیوکلیماتیـک شـرایط هـوا در زمسـتان      . دینما یمفراهم 

بـاد، از  با استفاده از عناصر درجه حرارت و سرعت ) نیمی از سال(
-انجـام مـی  1شـاخص سـختی هـوا     طریق فرمول زیر بـه روش 

  ):Matzarakis,2001(گیرد
)1(  SB = (1 – 0/04 t) (1 + 0/272 v)  

میانگین دمـا هـوا     tبیانگر میانگین سرعت باد و  vکه در آن 
  . می باشد

  

                                                                                                
1 . Bodman's 

 TEK( )Equivalent temperature( مــدل تعــادل دمــایی

Model( 

ات معمولی دما را روي موجـود زنـده   مدل تعادل دمایی تأثیر 
. کنـد  یمـ را در ارتباط با درجه حرارت هوا و فشار بخارآب ارزیابی 

 ,.Grigorieva et al باشـد  یمـ بـه شـرح ذیـل     TEKفرمـول  

2010)(:  
 )2                                               (TEK = t + 1/5 e 

t= درجه حرارت 
e=  بخارآبفشار  

  
برحسب درجه ( SBبراي شاخص  شده نییتعي ها تانهآس - 3جدول 

  )گرادسانتی
Table 3- Thresholds for SB Index (0C)  

  الگوها
Patterns  

 ضریب  
Coefficient 

  
  شرایط فوق سخت 

Very hard situation 
 7باالتر از 

More than 7    
 سخت شدت بهشرایط 

Extremely difficult situation 
5-7  

  ختشرایط خیلی س
Extremely difficult situation 

4-5  

 شرایط سخت
Difficult situation 

3-4  

  شرایط تقریباً سخت
Pretty tough situation  1-3  

  معتدل 
Moderate 

 1تر از  یینپا
Below1 

  
Matzarakis, 2001.        

 
 

  )WCI( )Wind Chill Index( ی بادکنندگ خنکشاخص 
مـی  زمستان روي انسان را تعیین  تأثیر دمایی در شاخصاین 

هـاي  این شاخص در دماهاي پایین و بسیار پایین و سـرعت . کند
 .شـود  یمهاي سال انجام براي تمام ماه و شود یمباد باال استفاده 

حرارتی بـدن انسـان در هنگـامی پوشـش     این شاخص، شرایطی 
  .)Grigorieva et al., 2010( کامل، مورد سنجش قرار می دهد
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برحسب درجه ( TEKبراي شاخص  شده نییتعي ها آستانه - 4ول جد
  )گرادسانتی

Table 4- Thresholds for TEK index (C) 
  ضریب

Coefficient 
  الگوها

Patterns 

  سرد 18>
Cold 

 خنک  18-24
Cool 

  کمی خنک 24-32
Slightly cool 

  آسایش 32-44
Comfort 

  شرجی، داغ 44-56
Hot, sultry 

  رم و مرطوب و شرجیخیلی گ 56<
Very warm and humidity, sultry 

Grigorieva et al., 2010.             
 

)3  (WCI = (10 SQRT(v) + 10.45 - v) (33 - t) 1.163 

میانگین دما  tنشان دهنده میانگین سرعت باد و  vکه در آن 
  .می باشد

  
  )Cooling Power Index( )H(ی کنندگ خنکشاخص قدرت 

ي گرمایی انسان با لباس مناسب در ها تیحساس خصشااین 
اتـالف حـرارت خشـک بـدن انسـان کـه        وهر فصـل را تعیـین   

را نشـان   ردیگ یمدرجه حرارت هوا و حرکت هوا صورت  لهیوس به
با مقادیر اتالف دمـایی بـدن انسـان     Hشاخص  ضرایب. دهد یم

ذیـل   صورت بهو  1بر طبق رابطه هیل Hشاخص . مساوي نیستند
  ):Matzarakis et al., 2008( شود یمسبه محا

متر بر ثانیه باشـد   1سرعت باد کمتر یا مساوي  که یدرصورت
 :شود یماز رابطه زیر استفاده 

)4(  H = (36.5 - t) (0.2 + 0.4 SQRT (v)) 41.868  

متر بر ثانیـه باشـد از رابطـه     1سرعت باد بیشتر  که یدرصورت
 :شود یمزیر استفاده 

)5(  H = (36.5 - t) (0.13 + 
0.47 SQRT (v)) 41.868 

                                                                                                
1 -Hill 

درجه حرارت  t که در آن
  .سرعت باد می باشد vو 

  

  
  ی بادکنندگ خنکبراي شاخص  شده نییتعي ها آستانه - 5جدول 

Table 5- Thresholds for wind chill index   
 الگوها

Patterns  
  ضریب

Coefficient  
  گرماي مفرط

Extreme heat 
>2326  

  زده خی
Freezing 

1628.2-2326  
  سرد

Cold 
930.4-1628.2  

  خنک
Cool  581.5-930.4  
 راحت

Comfort  232.6-581.5 

  گرم
Warm 

116.3-232.6  
  داغ

Hot 
58.3-116.3  

  خیلی داغ
Very hot 

<58.3  
Grigorieva et al., 2010.  

  
برحسب درجه ( Hبراي شاخص  شده نییتعي ها آستانه - 6جدول 

  )گرادسانتی
Table 6- Thresholds for H index (0C) 

 ضریب
Coefficient  

  الگوها
Patterns  

  2100باالتر از 
up 2100 

  سرد و طوفانی العاده فوق
Extreme cold and stormy 

  خیلی سرد  2100 - 1680
Very cold 

  سرد 1680 - 1260
Cold 

  
840 - 1260 

  خنک
Cool 

  تا حدي خنک 840 - 630
A little cool 

  طبیعی 630 - 420
Natural 

  داغ  420 - 210
Hot  

 210از تر  یینپا
Below 210 

  خیلی داغ
Very hot 
Matzarakis et al., 2008.  
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  )W_Sens Index ( شاخص حساسیت گرمایی
نوع آب و هوا در ارتباط با تأثیر درجه حرارت بـر   شاخصاین 

 )Matzarakis et al., 2008(کند یمروي انسان را بررسی 
  

  براي شاخص حساسیت گرمایی شده نییتعي ها آستانه - 7جدول 
Table 7- Treshold for W-Sense index 

  شاخص حساسیت گرمایی
W_Sens 

 نوع آب و هوا
Weather type 

  خیلی سرد 3-
Very cold 

  سرد 2-
Cold 

  خنک 1-
Cool 

0 
  )آسایش اقلیمی(راحت 

Comfortable 

1 
  گرم

Warm 

2 
  داغ

Hot 

3 
  خیلی داغ

Very hot 
Matzarakis et al., 2008.  

  

  نتایج و بحث
 مستقیم بازاریابی فعالیت یک عنوان به کشاورزي گردشگري

 خطرات رشد از کاستن براي خاصی را هايفرصت است توانسته

 شـده  شـهري  و متضـاد  اقتصـادي  محیط یک در تنوع طریق از

ي تعیـین آسـایش   هـا  روشاز  هـا  دادهبراي بررسـی  . فراهم آورد
بـراي تعیـین شـرایط مناسـب اقلیمـی در       شد کهمی استفاده اقلی

بررسـی آسـایش اقلیمـی بـا     . اسـتفاده گردیـد   ها آنطول سال از 
فوریـه   هاي زمستان ژانویـه و ماه در درجه خستگی انسان ضریب

کـه شـرایط بـراي سـفر و     ) 8جـدول  (مارس و دسامبر نشان داد 
 کننـده  خستهتفریح در این شهرستان بسیار دشوار است و سرماي 

این شـاخص  . فرماست حکمیی بر شهرستان قائنات فرسا طاقتو 
؛ دهـد  یمـ در فصول بهار و پاییز شرایط مطلوب اقلیمی را نشـان  

با فصل برداشت محصوالت کشاورزي بخصـوص در   تواند یم که
اوایل و اواسط پاییز همزمان باشد و این خود پتانسـیل توریسـتی   

 .دهدمنطقه را افزایش می

از شـاخص حساسـیت    آمـده  دسـت  بـه  يهـا  دادهتوجه بـه  با 
-توان به این نتیجه رسید که بهتـرین مـاه  می W_Sensگرمایی 

هاي براي گردشگري و سفر به این شهرستان اوایل بهار و اوایـل  
هـاي  بنـابراین شـرایط ایـده آل اقلیمـی ویژگـی     ؛ باشـد پاییز می

مـین  در ه زعفـران برداشت محصوالت کشـاورزي   فرد منحصربه
  .کندي توریسم فراهم میزیر برنامهزمان شرایط را براي 

  
  درجه خستگیاز شاخص  آمده دست بهضرایب  - 8 جدول

Table 8- Coefficients of W_ Strain 
  ماه

Month 
  ضریب

coefficient 
  ژانویه
Jan 

C 

  فوریه
Feb 

C 

  مارس
Mar 

C 

  آوریل
Apr 

T 

  می
May 

T 

  ژوئن
Jun 

T 

  ژوئیه
Jul 

H 

  تاگوس
Aug 

T 

  سپتامبر
Sep 

T 

  اکتبر
Oct 

T 

  نوامبر
Nov 

T 

  دسامبر
Dec 

C 

  1394:محاسبات نگارنده: منبع
  

درجــه  17تــا  15 یدهــ درجــه حــرارت مطلــوب بــراي گــل
انجـام آزمـایش    با نیز پلزنر .)Kuchaki, 1998( است گراد یسانت

 22 روز و در گـراد سـانتی درجـه   27نشان داد که رژیم حرارتـی  

 ,Plessner( بـوده اسـت   بیشـتر  3/2گـراد در شـب   نتیدرجه سا

1990.(  
نزدیکی با رژیم حرارتی روزانـه   ارتباطدهی زعفران عمل گل 
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میان حرارت نوري در روز و حـرارت شـبانه اهمیـت     نیدر ا .دارد
درجـه حـرارت    .دهـی اسـت  زمان گل کننده نییو تع اي داردویژه

گــراد اســت درجــه ســانتی 17 تــا 15دهــی مطلــوب بــراي گــل
)Kuchaki, 2009( در مطالعه روي بررسی اثر  همکاران مولینا و

گزارش نمودنـد کـه    و زعفران پرداختند یده درجه حرارت بر گل
درجـه سلسـیوس    27تـا   23زعفـران   یدهـ  بهترین دما براي گل

هـا نشـان   بررسی دیگر شـاخص . )Molina et al., 2005(است 
اگروتوریسم زعفران بـر  ي کشاورزي با طرح گردشگردهد که می

، بهتـرین زمـان سـفر و بازدیـد از مـزارع      هاي اقلیمیمبناي داده
در . )Ahadnejad et al., 2012( باشــدزعفــران در پــاییز مــی

آل هـاي اکتبـر و نـوامبر شـرایط ایـده     ي پاییز در ماهابتدا قاینات،
  ).9جدول ( باشدبراي گردشگران فراهم می

  

از شاخص حساسیت گرمایی براي  هآمد دست بهضرایب  - 9جدول 
  ایستگاه قائن

Table 9- The results of W-Sens index for Qaenat station 
  ماه

Month 
  ضریب

Coefficient  
  ژانویه
Jan  

-1 
 

  فوریه
Feb 

-1  
  مارس
Mar 

-1 

  آوریل
Apr  0 

  می
May 

1 

  ژوئن
Jun 

1 

  ژوئیه
Jul 

1 

  اگوست
Aug 

1 

  سپتامبر
Sep 

1 

  اکتبر
Oct  0 

  نوامبر
Nov 

-1  
  دسامبر
Dec 

-1  
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  هاي داراي آسایشماه - 10جدول 
Table 10- Months of comfortable in Qaenat 

  شاخص
Index 

  
Qaenat 

  آسایش در برابر باد
H 

  و اکتبر سپتامبر آوریل،
Apr,Sep,Oct 

 ی بادکنندگ خنک
Wci 

  اکتبر ،یم آوریل،
Apr,May,Oct  

  تعادل دمایی
Equivalent 

 مارس، آوریل و اکتبر،
  نوامبر

Apr,Mar,Oct,Nov  
  خستگی انسان
W-Strain 

  آوریل، می، نوامبر و اکتبر
Apr,May,Oct,Nov  

  سختی هوا
SB 

  یلاور اکتبر،
Apr,Oct  

  حساسیت گرمایی
W-Sense 

  نوامبر، اکتبر و سپتامبر
Sep,Nov,Oct  
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  گیري و پیشنهادهاجهنتی
و  موقعیـت طبیعـی، ترانزیتـی    بـه شهرستان قاینات با توجـه  

شرایط مناسب براي کشاورزي از پتانسیل بـاالیی جهـت اجـراي    
داشـتن  . باشدي گردشگري کشاورزي برخوردار میها يزیر برنامه

محصوالت استراتژیک زعفران و زرشک و مناظر زیبـایی کـه در   
توانـد زمینـه   شـود مـی  ایجـاد مـی   زمان برداشت این محصوالت

. گسترش توریسم کشاورزي را در این شهرسـتان گسـترش دهـد   
ارتباط برداشت محصول زرشک و زعفران بـا آسـایش اقلیمـی و    
انطباق زمان برداشت این محصوالت با اقلـیم مناسـب در اوایـل    

ـ  به وجودپاییز زمینه سفر گردشگران را به این شهرستان  . آورد یم
هـایی اسـت   یکی از طـرح  قایناتوریسم کشاورزي در هرحال ت به

که باید در اولویت طرح جامع گردشگري استان قرار گیرد و حتی 
به لحاظ اهمیتی که نقش انگیزه گردشـگران در انتخـاب مقصـد    

. صورت طرح جامع گردشگري کشاورزان اجـرا شـود   دارد، باید به
سـاالنه   در حال حاضر گردشگري در منطقه با توجه به برگـزاري 

جشنواره زعفران سمت سوي اگروتوریسم پیدا نمـوده اسـت و در   
زمان برداشت گردشگران جهت بازدید از فرایند برداشت زعفـران  

تـوان بـه جنبـه    ؛ اما پیشنهاداتی که مـی ابندی یمدر منطقه حضور 
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  :تبلیغاتی آن اضافه کرد، بدین شرح است
ـ   کشـاورزي  محصـوالت براي هر یک از  - ران از جملـه زعف

یک شناسنامه و کد در نظر گرفته شود تا بتوان آن محصول را از 
طـور دقیـق   لحاظ موقعیت جغرافیائی و خصوصـیات ژنتیکـی بـه   

  .کرد ییشناسا
، کاتالوگ شوداین محصوالت کاتالوگ تهیه  تک تکبراي  -

نقشــه کلــی تمــامی محصــوالت  - زعفــران محصــولتوریســم 
  .گردد یمختلف تهیه م يها يبند صورت پشت به

  .تقویم زمانی براي گردشگران تهیه شود -
امکانـات رفـاهی   کـه   ایجاد ستاد دائمی جشنواره زعفـران  -

ــبــومی را در اخت ــه  یگردشــگران. گردشــگران قــرار داد اری کــه ب
کنند باید بتوانند با مراجعه به سـتاد  شهرهاي زعفران خیز سفر می

ـ   ها در خانـه  جشنواره و هماهنگی با آن ومی زنـدگی  هـاي افـراد ب
هـاي کوچـک در   صـورت گـروه  به توانند یدر این صورت م. کنند

بومی و ساکنان منطقه اقامت کنند و از زندگی بـومی   يها خانواده
و محیط محل، شناخت پیدا کرده و درباره زعفران کـاري کسـب   

ـ یچ دانش کنند و حتی در مراسم گـل   .زعفـران شـرکت کننـد    ین
قابـل   يگـذار  هینیـاز بـه سـرما    ایجاد واحدهاي اقامتی و پذیرایی

توجهی دارد که مستلزم مشارکت بخـش خصوصـی و همکـاري    
  .دولت است
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Abstract: 
Climate is an important factor in the development of industrial tourism. The group travels to heal 

with climate. Elevation, moderate temperature and suitability of landscape are factors that are required 

to consider as conditions for tourism. There are some benefit such as center of cultivating barberry and 

saffron, a moderate climate and being located in transportation axis of east of Iran in the city of Ghaen 

that make it have a in high potential to absorb tourists. A review of climate convenience with 

bioclimatic indices such as W-strain and W_Sens shows that the first month of the spring and autumn 

in Ghaen, the climate is suitable for travelling, especially for the beautiful landscapes of barberry and 

saffron. Therefore, combining the moderate climatic and the beautiful landscapes of barberry and 

saffron can provide good conditions for agriculture tourism. Saffron tourism master span is the 

accurate and reasonable title in areas where the crop is grown, and studied. It is also a tourist profile. 

In this study, using the ecological indicators of climate such as severe weather, heat stress, cooling 

power of wind during the 22 years in Ghaen station. Bioklima software was used to investigate the 

climate comfort. This city provides such a situation that in the first months of spring and autumn, 

weather conditions are fit for tourists and for recreation and travel. Especially, the early autumn 

harvest of saffron in the city plus the beautiful scenery can attract travelers. So, combining the two 

factors of moderate climate and harvest of Saffron work hand in hand to attract tourism. Therefore, 

these two factors combined (a moderate climate and harvesting saffron) create beautiful scenes and 

can provide conditions for the development of agricultural tourism. 
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