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  چكيده
به ارزيابي اقليم ) 1985(ميكزكوفسكي) TCI(در اين پژوهش با استفاده از شاخص اقليم گردشگري 

اين شاخص به شكلي سيستماتيك شرايط اقليمي را براي فعاليت گردشگري . گردشگري كشور پرداخته شده است

دماي روزانه، ميانگين دماي روزانه، حداقل رطوبت نسبي، ميانگين با استفاده از پارامترهاي ميانگين حداكثر ماهانه 

در اين تحقيق، . دهد ، كل ساعات آفتابي و سرعت باد مورد ارزيابي قرار مي)mm(رطوبت نسبي روزانه، بارش

بودند ) 1990- 2004(ساله  15ايستگاه سينوپتيك كشور كه داراي آمار مشترك  144شاخص مورد نظر براي 

بندي  هاي اطالعات جغرافيايي، پهنه وارد شد و با استفاده از سيستم GISسپس نتايج حاصله به محيط محاسبه و 

دهد كه شاخص اقليم گردشگري  نتايج اين مطالعه نشان مي. هاي مختلف انجام شد اقليم گردشگري ايران در ماه

هاي فصل زمستان،  دهد كه در ماه شاخص مورد استفاده نشان مي. باشد ايران داراي تنوع زيادي در طي سال مي

باشد كه به سمت مناطق شمالي شرايط مطلوب مناطق جنوبي كشور از شرايط اقليم گردشگري عالي برخوردار مي

هاي فصل بهار، نيمه شمالي كشور از شرايط مطلوب گردشگري برخوردار  در ماه. كند گردشگري كاهش پيدا مي

در . نامطلوبي برخوردار هستند شرقي كه در اوايل بهار از وضعيت نسبتاً شمالغربي و  است، به استثناي مناطق شمال

شرايط  شرقي كه از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند تقريباً غربي و شمال هاي تابستان به استثناي مناطق شمال ماه

ناسب به سمت نيمه هاي فصل پاييز، شرايط اقليم گردشگري م در ماه. كند نامطلوب در كل كشور استيال پيدا مي

. كند هرچند كه در اوايل اين فصل، سواحل شمالي كشور از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند جنوبي سوق پيدا مي

بندي انجام شده براي شاخص اقليم گردشگري، شش منطقه اقليم گردشگري براي  همچنين بر اساس خوشه

هاي همسان برخوردار  قليم گردشگري از ويژگيكشور قابل تشخيص است كه در هر يك از اين مناطق، شرايط ا

توان گفت كه شاخص مورد استفاده در اين پژوهش، بخوبي توانايي الزم را براي  با توجه به موارد مذكور مي. است

  .  باشد ارائه وضعيت اقليم گردشگري كشور را دارا مي

 

  هاي آسايش، ايران العات جغرافيايي، شاخص، سيستم اط)TCI(اقليم گردشگري، شاخص اقليم گردشگري : ها كليدواژه

  

  مقدمه
  .(WTO ,1999,20-21)باشد دهد و يكي از بزرگترين صنايع جهان مي گردشگري بخش عمده اقتصاد جهاني را تشكيل مي

 2از  ميليارد نفر برسد و گردش مالي ناشي از آن بيش 6/1المللي به تعداد ، گردشگري بين2020شود كه تا سال  بيني مي و پيش

  .(WTO,1998, 24) سراسر دنيا باشد تريليون دالر در

باشد و اكثر گردشگران براي انتخاب مقصد  يكي از اطالعات مورد نياز گردشگران براي سفر، شرايط اقليمي مقصد مي

دارد و ريزي گردشگري بسيار اهميت  اقليم از ديدگاه برنامه. دهند گردشگري، مالحظات اقليمي را مورد توجه قرار مي

گردشگران معموالً در جستجوي اقليم مطلوب يا اقليم آسايش هستند كه در آن، فرد هيچ گونه احساس نارضايتي و عدم 

 باشد مي گيري براي مقصد گردشگري دارا آسايش حرارتي و اقليمي ندارد و اين عامل نقش مهمي را در تصميم
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  ).26، 2001، 1ماتزاركيس(

. هاي تجربي براي ارزيابي آسايش گرمايي انسان صورت گرفته است زمينه ابداع شاخصهاي زيادي در  تاكنون تالش

هايي براي تعيين اثرات جمعي دما و رطوبت محيطي و نشان دادن مقدار و سطح استرس گرمايي انجام شده  همچنين تالش

در زمينه ارزيابي زيست  اخيراً. هاي مختلف جهاني تا محلي مورد استفاده قرار گرفته است ها در مقياس اين شاخص. است

ها  اين مدل. تر هستند هاي تجربي، پيشرفته شود كه نسبت به مدل تري استفاده مي هاي بيوفيزيكي پيچيده اقليمي از مدل

توانند تمام نياز  ها به طور كامل نمي هاي زيست اقليمي دارند، اما اين شاخص قدرت و توانايي زيادي براي تجزيه تحليل

اي  هاي آسايش حرارتي با انجام پاره به همين منظور، از شاخص. ان را در ارزيابي آسايش حرارتي در نظر بگيرندگردشگر

ها را از  توان براي ارزيابي شرايط اقليم گردشگري مقاصد و مناطق مختلف گردشگري بهره گرفت و گردشگران تغييرات، مي

  . قليم گردشگري مناطق مختلف را نيز مشخص نمودهاي ا نوع شرايط اقليمي مقصد آگاه كرد و پتانسيل

بندي  شناسان به ارزيابي و تقسيم بندي اقليمي مناطق مختلف دنيا، اقليم هاي صورت گرفته براي پهنه به دنبال تالش

هاي  اي است و حاصل همكاري رشته رشته نظر انساني گرايش پيدا كردند كه بيشتر يك زمينه بين  اقليم از نقطه

هاي انجام گرفته در اين  فعاليت. باشد شناسي كاربردي و بيوهواشناسي انساني و دستاوردهاي مدرن اقليم زيستي مي اقليم

، مطالعه )1985،220، 2ميكزوكوفسكي( زمينه شامل ارزيابي مناطق اقليم گردشگري با شاخص اقليم گردشگري

و  4بريتال(، مطالعه تغيير اقليم روي گردشگري )73، 2006و همكاران، 3هارتز( شناسي استراحتي آريزوناي امريكا اقليم
و تعيين  )281، 2008و ماتزاركيس، 6لين( تايوان 5، مطالعه آسايش حرارتي در درياچه سان مون)913، 2006همكاران، 

ازجمله ) 1، 2009و همكاران،  7زنگين(با سيستم اطالعات جغرافيايي ريز  ـ روم اقليمي در مسير ارض آسايش زيست

  . باشد مطالعات انجام گرفته دراين زمينه مي

بخشي از اين . باشد مي زيستي در كشور انجام شده است داراي تنوع موضوعي خاص  مطالعاتي كه در زمينه ارزيابي اقليم

د مطالعات به ارزيابي اقليم زيستي محض پرداخته و شرايط راحتي انسان را در ايام مختلف سال در مناطق مورد مطالعه خو

اين مطالعات ). 80،1387ناظم السادات و مجنوني هريس، ؛83،1387؛ محمدي و سعيدي، 68،1380قيابكلو، ( اند تبيين نموده

بندي زيست اقليمي ايران  در همين زمينه تقسيم. روند داراي كاربرد عمومي براي شرايط اقليم زيستي در مناطق به شمار مي

طيف ديگري از مطالعات انجام گرفته در رابطه با . صورت گرفته است) 1372،53( بر اساس شاخص ترجونگ توسط كاوياني

اينگونه ). 14،1383؛ سليقه، 171،1385؛ خوشحال،23،1372؛ كسمايي،45،1367رازجويان،(معماري و ساختمان است

نتايج اين . اند پرداخته... هايي مانند ماهاني، گيوني، ترجونگ و  مطالعات به ارزيابي زيست اقليم ساختمان از طريق شاخص

ها، مصالح بكار رفته و اندازه بالكن و ساير  مطالعات براي طراحي ساختمان با در نظر گرفتن شرايط اقليمي براي ابعاد پنجره

گروه ديگري از مطالعات نيز به بررسي اقليم زيستي كشور در رابطه با فعاليت . مشخصات ساختمان داراي كاربرد است

؛ 108،1387؛ بذرپاش و همكاران،73،1385؛ رمضاني، 186، 1385احمدآبادي و رازقي،(اند  هگردشگري پرداخت

مطالعات مذكور به بررسي شرايط اقليم گردشگري براي مناطق ). 2009؛ فرج زاده و ماتزاركيس، 45،1386ذوالفقاري،

تواند  اند كه مي شگري را ارائه نمودهاند و در نهايت يك تقويم گرد هاي مختلف پرداخته محدودي از كشور بر مبناي شاخص

با توجه به پيشينه ذكر شده، تبيين شرايط كل كشور براي . ريزان امور گردشگري قرار گيرد مورد استفاده گردشگران و برنامه
ليم اقليم گردشگري بر مبناي شاخص فراگير، تاكنون مورد توجه قرار نگرفته و از اينرو هدف مقاله حاضر ارزيابي شرايط اق

است كه به طور سيستماتيك تأثير  TCI (Tourism Climate Index(گردشگري ايران با استفاده از شاخص اقليم گردشگري
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هاي  هاي اقليم گردشگري كشور، براي فعاليت ها و قابليت نمايد و پتانسيل عناصر اقليمي را بر فعاليت گردشگري مشخص 

  .اندازها و خريد مشخص نمايد دن چشمگردشگري عمومي در شهرها مانند بازديد و دي

  ها مواد و روش
هاي اقليمي كشور از نقطه نظر گردشگري، از شاخص  منظور ارزيابي شرايط اقليم گردشگري و جاذبه در اين تحقيق به

، هاي اقليمي آوري داده پس از جمع. ايستگاه سينوپتيك استفاده شده است 144هاي اقليمي و داده) TCI(اقليم گردشگري
پس از آن پايگاه . تست انجام گرفته و همگني آنها تاييد شده است آزمون همگن بودن روي آنها با استفاده از آزمون ران

  . اطالعاتي مربوطه تشكيل و به پردازش آنها اقدام گرديده است

صر اقليمي كه وسيله ميكزوكوفسكي گسترش يافته است و در آن از عنا مورد استفاده در اين پژوهش به   TCIشاخص

بر مطالعات و  TCIروش . دارد، استفاده گرديده است  بيشترين ارتباط را با كيفيت تجربه گردشگري براي غالب گردشگران

و ) 1963سال ( 1بندي اقليمي براي گردشگري و اوقات فراغت توسط افرادي همچون برنت تحقيقات قبلي در زمينه طبقه

  .بنا نهاده شده است زيستي مباحث نظري در زمينه اقليم

شاخص مذكور  .اندازها و خريد در نظر گرفته شده است فعاليت غالب گردشگري در اين شاخص، ديدن مناظر، چشم

تواند زماني را  هاي مختلف سال ارائه دهد و گردشگر مي هواي مقصد در زمان و تواند اطالعاتي در زمينه شرايط آب مي

 ).1985، 2ميكزوكوفسكي( هواي بهينه، مطلوب و دلخواه وي باشد و اراي شرايط آبجا انتخاب كند كه د براي سفر به آن

تواند  گذشته از انتخاب مناطق مناسب براي افرادي كه قصد گذراندن تعطيالت و مرخصي خود را دارند، اين شاخص مي

ش بيشتر صنعت هاي اقليم گردشگري باشد تا امكان گستر راهنماي خوبي براي شناخت مناطق داراي پتانسيل

 .گردشگري در آن مناطق فراهم آيد

 : گيرد كه عبارتند از ميمتغير مورد استفاده قرار  7در اين شاخص تعداد  

 - 4، )به درصد(حداقل رطوبت نسبي روزانه  -3ميانگين دماي روزانه،  -2ماهانه دماي روزانه،  ميانگين حداكثر  -1

 ).km/h  يا m/s(ميانگين سرعت باد -7كل ساعات آفتابي،  -6 ،)mm(بارش -5ميانگين رطوبت نسبي روزانه، 

دهي استاندارد كه ميزان آن  دهند كه با استفاده از يك سيستم رتبه مي  TCIزير شاخص را در  5متغير تشكيل  7اين 
گيري هر زير  ي اندازهو كلي برا ميباشد، پايه عمو مي) العاده نامطلوب و نامساعد فوق( -3تا ) آل مقدار مطلوب و ايده( 5از 

  :ها مذكور عبارتند از زير شاخص. سازد شاخص را امكان پذير مي

وند شامل حداكثر دماي روزانه و ميانگين ش متغيرهايي كه در اين زيرشاخص استفاده مي): CID(شاخص آسايش روزانه - 

قعي كه حداكثر فعاليت گردشگري اين زيرشاخص، شرايط آسايش گرمايي را در مو. باشد حداقل رطوبت نسبي روزانه مي

كننده  گيري آسايش حرارتي كه مقدار آن بيان براي اندازه. باشد درصد مي TCI  ،40د و سهم آن در ده است نشان مي

از نمودار ضريب (رطوبت بر مبناي شكل خاص مربوطه احساس فيزيولوژيك و رواني فردي است از متغيرهاي  دما و  

ترتيب كه از محل تقاطع دما و رطوبت نسبي،  بدين. )1985ميكزوكوفسكي، ( شودقام آن استخراج ميو ار استفاده شده) راحتي

ترين منطقه از لحاظ آسايش گرمايي محدوده بين دماي  در شاخص آسايش، مساعدترين و بهينه .آيد مقدار آن به دست مي

منطقه داراي شرايط بهينه از نظر آسايش گرمايي اين . باشد درصد مي 30- 70سانتيگراد و رطوبت نسبي بين  درجه  20- 27

  .يابد اين مقدار به تدريج، با كم و زياد شدن آن كاهش مي. شود مشخص مي 5با ارزش  TCIاست ومقدار 

وند شامل ميانگين ش متغيرهايي كه در اين زيرشاخص استفاده مي): CIA)(ساعته 24(روزي شاخص آسايش شبانه ـ

روز نشان  اين زيرشاخص، شرايط آسايش گرمايي را در كل شبانه. باشد طوبت نسبي روزانه ميدماي روزانه و ميانگين ر

و شاخص آسايش ) CID(براي محاسبه شاخص آسايش روزانه. باشد درصد مي TCI ،10دهد و سهم آن در  مي

 50يك منطقه  TCIشود كه سهم هر دو شاخص در مقدار  از شكل مربوطه استفاده مي) CIA)(ساعته 24(روزي شبانه
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از قرار دادن متغيرهاي حداكثر دماي روزانه و حداقل  CIDشاخص . است %)10برابر  CIAو % 40برابر با  CID(درصد 

از ) CIA)(ساعته 24(روزي  گيري شاخص آسايش شبانه براي اندازه. )1985ميكزوكوفسكي، (آيد ميدست  رطوبت نسبي به 

اين شاخص به علت اينكه ميانگين شرايط . شودن رطوبت نسبي روزانه استفاده ميدو متغير ميانگين روزانه دما و ميانگي

دهد، حتي در مدتي كه گردشگران در فضاي داخلي در حال استراحت  روز نشان مي آسايش دمايي را در تمامي شبانه

براي بدست . ردبر عهده دا TCIدرصدي در فرمول  10هستند، اهميت كمتري نسبت به شاخص قبلي دارد و فقط سهم 

  . ها بايد مقدار ميانگين ماهانه دو متغير را در شكل مربوطه قرار داد آوردن اين شاخص

سهم اين زيرشاخص در . هاي گردشگري دارد طور كلي اثري منفي در تفريحات و فعاليت بارش به): P(بارش -

TCI،20 خص مقدار ريزش و توزيع زماني آن در آسايش گيري پارامتر بارش، با توجه به اثر كامالٌ مش اندازه. درصد است

هاي  هاي سبك يا متوسط طوالني نسبت به بارش اقليمي گردشگران و نظر به اينكه براي گردشگران تحمل بارش

به علت نبود اطالعات و آمار در  TCIدر فرمول . تر است، تأثير عدم آسايش بيشتري دارد رگباري كوتاه مدت مشكل

، مقدار رتبه بارش با TCIدر فرمول . گيردغير مقدار مطلق بارش ماهانه مورد استفاده قرار ميبرخي كشورها فقط مت

شود كه با  دهي بارش، مشاهده مي در اين سيستم رتبه. )1985ميكزوكوفسكي، (آيد استفاده از جدول مربوطه به دست مي

ش را در لذت، تفريح و آسايش اقليمي گردشگران يابد كه تأثير منفي افزايش بار افزايش بارش، مقدار رتبه آن كاهش مي

  . دارد TCIدرصدي در فرمول  20به طور كلي بارش، وزن . دهد نشان مي
هاي گردشگري دارد اين اثر هم از لحاظ روحي  طور كلي نور خورشيد اثري مثبت در فعاليت به): S(ساعات آفتابي  -

دارد و   كننده هاي داغ، اثر ناراحت اما اين عامل در اقليم. ردگي مهم است و هم از لحاظ كيفيت عكسي كه گردشگر مي

درصدي  20، همانند بارش، داراي وزن )ساعات آفتابي(پارامتر نور خورشيد . سوختگي نيز بشود  ممكن است باعث آفتاب

از  TCIفرمول  در. دهد باشد و به طور كلي بيشترين نور آفتاب، بيشترين رتبه را نيز به خود اختصاص مي مي TCIدر 

اين متغير از تقسيم ميانگين ماهانه ساعات آفتابي بر تعداد روزهاي . شود متغير ميانگين ساعات آفتابي در روز استفاده مي

  .)1985ميكزوكوفسكي، (شود از جدول مربوطه استفاده مي TCIآيد و براي تعيين رتبه در فرمول  هر ماه بدست مي

علت تبخير و  در اقليم داغ به . هوا دارد اثر اين متغير بستگي به دماي ): W) (دميانگين سرعت با(جريان هوا،  -

علت اثر خنك كنندگي باد، تأثير منفي در آسايش دمايي  باشد، ولي در اقليم سرد به  كنندگي، داراي اثري مثبت مي خنك

شود و در نتيجه به  يش عدم آسايش ميهمچنين در پارامتر باد، هر قدر سرعت باد افزايش يابد باعث افزا. انسان دارد

با توجه به اينكه باد در اقاليم . شود كمتر مي TCIشود و رتبه آن در فرمول  عنوان يك عامل منفي در نظر گرفته مي 

بندي  مختلف تأثير متفاوتي در احساس آسايش اقليمي دارد بايد با توجه به شرايط اقليمي مناطق براي آنها سيستم رتبه

در نظر گرفته شده است كه  TCIبندي سرعت باد براي فرمول  نوع سيستم رتبه 4به همين خاطر . در نظر گرفتمجزايي 

در سيستم نرمال كه در آن كمترين ميانگين ماهانه سرعت باد، . )1985ميكزوكوفسكي، (اند در جدول مربوطه قرار گرفته

. باشد دهنده مطلوب بودن آن براي آسايش اقليمي مي ندهد و نشا را به خود اختصاص مي 5بيشترين رتبه يعني ارزش 

  . درجه سانتيگراد باشد 24تا  15شود كه ميانگين حداكثر دما بين  سيستم نرمال، موقعي استفاده مي

شان در آسايش گردشگري،  الذكر با توجه به اهميت نسبيبراي محاسبه شاخص اقليم گردشگري، متغيرهاي فوق
گيرند تا مقدار  قرار مي 1دهند و در نهايت در رابطه  ها را به دست مي شوند و مقادير زيرشاخص ميبندي  دهي و رتبه وزن

TCI 1985ميكزوكوفسكي، (دست آيد به( .  
)1(  )224(2 WSPCIACIDTCI ++++=  

  
متغير  Wساعات آفتابي و  Sبارش،  pساعته،  24شاخص آسايش  CIAشاخص آسايش روزانه،  CIDدر اين فرمول 

  . دست آيد به TCIرتبه هر كدام از متغيرهاي فوق را بايد در فرمول قرار داد تا مقدار . باشد باد مي
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باشد، به  اي مي هاي مورد استفاده بصورت نقطه دست آمده براي ايستگاه به TCIبا توجه به اينكه ميزان شاخص 

ي به سطح تعميم داده شود، كه بدين منظور ا هاي نقطه بندي شرايط اقليم گردشگري كشور نياز است تا داده منظور پهنه

IDW(يابي وزن دهي عكس فاصله  و با استفاده از روش درون GISدر محيط 
آمده اطالعات بدست  TCIميزان ) 1

دست آمد و براي هر ماه  براي كل كشور به TCIشد و به اين ترتيب نقشه  ها تبديل به اطالعات سطحي ايستگاه اي نقطه

مشابه  TCIهمچنين براي مشخص كردن مناطقي كه در طول سال يك ويژگي . شور تهيه شدكل ك TCIيك نقشه 

  2نمودار شاخه درختي  بندي سلسله مراتبي و ترسيم استفاده شد و با بكارگيري طبقه SPSSدارند از نرم افزار 

 TCIز نظر ويژگي هايي كه ويژگي مشابهي داشتند در يك طبقه جاي گرفتند و در نهايت هفت منطقه ا ايستگاه

علت استفاده از اين روش به اين دليل بوده . استفاده شده است 3بندي از روش وارد براي انجام پهنه. بندي شدند  طبقه

و ) 103، 1386فرج زاده، (كند ها استفاده مي است كه روش مذكور از رويكرد تحليل واريانس براي ارزيابي فاصله بين گروه

  .باشدبه ساير روشها ميداراي دقت بيشتري نسبت 

  

  هاي تحقيق  يافته
شرايط اقليم گردشگري ايران در مقياس ماهانه با استفاده از شاخص اقليم گردشگري مورد بررسي قرار گرفت و نتايج 

  :آن و شرايط اقليم گردشگري براي هر ماه به شرح ذيل است

هاي جنوبي كشور مانند سيستان  دهد كه استان ينشان م) الف -1شكل (شرايط اقليم گردشگري كشور در ماه ژانويه 

و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان پتانسيل بااليي را از نظر شرايط اقليم گردشگري دارا بوده و نمره شاخص اقليم 

تر پيش  باشد، يعني داراي درجه عالي است، هر چه به سمت مناطق شمالي مي 100تا  80گردشگري در اين مناطق بين 

هاي  هايي از استان هاي مركزي مانند يزد و قسمت رويم، از شرايط مطلوب گردشگري فاصله گرفته و در اين بين استانب

و درجه خوب هستند، ولي بقيه مناطق كشور شرايط  80-60اصفهان و كرمان تقريباٌ شرايط مناسب دارند و داراي نمره 

باشد كه باعث  ين امر وجود شرايط سرمايي در نيمه شمالي كشور ميدليل ا. كنند نامطلوب تا خيلي نامطلوب را تحمل مي

  .شده است شاخص اقليم گردشگري از ارزش كمتري در اين نواحي برخوردار شود
باشد و تنها تغييراتي از نظر شاخص اقليم  در ماه فوريه، شرايط اقليم گردشگري كشور تقريباٌ مشابه ماه ژانويه مي

وضعيت اقليم گردشگري ). ب - 1شكل(شود خوب به سمت مناطق مركزي ايران مشاهده ميگردشگري در پهنه مناطق 

، كه مصادف با پايان سال و شروع فصل بهار است، شرايط خوب و عالي در اكثر )ج -  1شكل (ايران در ماه مارس 

يدا كرده و شرايط سرد تر انتقال پ هاي غربي به مناطق شمالي در اين ماه، سيستم. گردد هاي كشور مشاهده مي استان

هاي ساحلي خزر به علت شرايط ابرناكي و  شود اما در استان زمستاني تا حدي از مناطق مركزي، غربي و شمالي كاسته مي

  . هاي غربي همچنان شرايط نامطلوب اقليم گردشگري حاكم است غربي به علت استيالي سيستم بارشي و در مناطق شمال

دهد، در ماه آوريل كه فصل بهار در كشور آغاز شده  گري ايران را در ماه آوريل نشان ميد شرايط اقليم گردش - 1شكل 

هاي  استان(غرب و شمال كشور  هايي از شمال جز قسمت  است شرايط خوب و عالي گردشگري تمام مناطق  كشور را به

  .گيرد بر مي را در) چهارمحال بختياريهاي آذربايجان غربي و شرقي، شمال كردستان و شمال استان  مازندران، جنوب استان

 80آن باالي  TCIكند و نمره  همچنين در ماه مي نيمه شمالي كشور شرايط عالي را از لحاظ اقليم گردشگري تجربه مي

هاي جنوبي كشور و استان خوزستان در اين ماه به دليل استيالي پرفشار جنب حاره و افزايش دما شرايط  استان. باشد مي

  ).ه -  1شكل(باشد  مي 60تا  50اند و نمره شاخص اقليم گردشگري در اين مناطق بين  ود را از دست دادهمطلوب خ

دهند كه مناطق عالي  هاي ژوئن و جوالي نشان مي و، ز، شرايط اقليم گردشگري ايران را در ماه -1هاي شكل

                                                      
1- Inverse Distance Weighted 
2- Dendogram  
3- ward 
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شود،  شرقي، شمال و غرب محدود مي مالغربي، ش هاي شمال هستند به استان 80گردشگري كه داراي نمره بيشتر از 

علت شرايط آسمان صاف و بدون ابر و دماي تقريباٌ متعادل، شرايط  هايي از استان يزد به  مناطق مركزي نيز به جز قسمت

العاده نامطلوبي را از  غرب شرايط فوق شرق و جنوب هاي جنوبي، جنوب در اين ماه، استان. باشد نسبتاٌ خوبي را دارا مي

علت نفوذ هواي  استان خوزستان نيز به. باشد كه علت آن دما و رطوبت نسبي باال است اظ اقليم گردشگري دارا ميلح

. گرم عربستان و استقرار مركز پرفشار جنب حاره و وجود رطوبت نسبي زياد ناشي از خليج فارس، شرايط نامطلوبي را دارد

  .باشد مي 50در اين مناطق، نمره شاخص اقليم گردشگري زير 

دارند و  60تا  50بين  TCIدر ماه آگوست، از شرايط نامطلوب جنوب كشور كمي كاسته شده و اين مناطق نمره 

. شرقي گسترش يافته است غربي و شمال ، در مناطق شمال80مناطق مطلوب از نظر اقليم گردشگري با نمره بيشتر از

در اين مناطق نمره . ز شرايط گرم تابستاني، شرايط خوبي دارندهاي مركزي نيز در اين ماه به علت كاسته شدن ا استان

TCI  ح - 1شكل(باشد  مي 80تا  60بين.(  

دهد كه شرايط عالي اقليم گردشگري از  نشان مي) ط - 1شكل(شرايط اقليم گردشگري ايران در ماه سپتامبر 

هاي  در استان 80طلوب با نمره كمتر از يابد اما هنوز شرايط نام تر گسترش مي هاي پايين هاي شمالي به عرض عرض

مناطق ساحلي . فرما است هايي از استان خوزستان و جزاير جنوبي كشور حكم جنوبي مانند هرمزگان، بوشهر و بخش

  .هاي پاييزي، شرايط اقليم گردشگري نامطلوب دارد شمال كشور نيز به دليل بارش
غرب كه باعث كاهش زياد  شرقي و پرفشارهاي مهاجر در شمال شمالدر ماه اكتبر به دليل نفوذ پرفشار سيبري در طرف 

به طوريكه نمره برخي مناطق بين . كاهد هايي از اين مناطق مي شوند از شرايط مطلوب اقليم گردشگري در قسمت دما مي

ايط مطلوب اقليم هاي شمالي، شر در اين ماه مناطق مركزي و شرقي ايران به دليل دور بودن از سيستم. شود مي 80تا  60

هاي جنوبي استان فارس، كرمان و سيستان و بلوچستان گسترش يافته  گردشگري دارند به طوريكه اين شرايط تا بخش

نواحي جنوبي كشور به دليل كاسته شدن كمي از دماي هوا شرايط . است 100تا  80در اين مناطق بين  TCIاست و نمره 

  ).ي - 1شكل (دارند و اين شرايط تا شمال استان خوزستان نيز ادامه دارد   60ا ت 50اقليم گردشگري قابل قبول و نمره 

غربي، شرايط  فشارهاي مهاجر به مناطق شمال شرق و پرفشارها و كم به دليل نفوذ پرفشار سرد سيبري به مناطق شمال

ل شمالي كشور به دليل شرايط سواح. كند اقليم گردشگري ايران در ماه نوامبر و دسامبر به سمت نامطلوب سوق پيدا مي

مناطق جنوبي و مركزي در اين ماه، شرايط عالي دارند به . ، شرايط نامطلوب اقليم گردشگري حاكم است ابرناكي و بارش

هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، يزد، خراسان جنوبي، فارس، بوشهر و خوزستان شرايط مطلوب  طوريكه استان

  ).ك، ل - 1شكل(باشد  مي 80نمره شاخص اقليم گردشگري در اين مناطق بيشتر از . نداقليم گردشگري دار

الزم به توضيح است كه در ). 2شكل (دهد اي شش طبقه اقليم گردشگري را براي كشور نشان مي نتايج تحليل خوشه

هاي مركز هر  ط بر اساس دادهبندي فق هاي موجود در هر استان، طبقه مطالعه حاضر به دليل عدم توازن در تعداد ايستگاه

هايي كه ويژگي  نتيجه اين طبقه بندي اين است كه ايستگاه. ايستگاه انجام شده است 30استان يعني در مجموع براي 

TCI دهنده يكسان بودن شرايط  گيرد كه نشان باشد در يك طبقه قرار مي آنها در طول سال داراي ويژگي يكساني مي

ويژگي شرايط اقليم گردشگري هر يك از تقسيمات شش گانه براي مراكز . باشد ها مي هاقليم گردشگري آن ايستگا
  .باشد مياستانها به شرح زير 

) غرب كشور شمال(هاي تبريز، اروميه، زنجان و اردبيل  دسته اول در نمودار شاخه درختي در برگيرنده ايستگاه

يط اوج راحتي در فصل گرم هستند كه در اين فصل داراي دو ها داراي شرا اين ايستگاه TCIدر روند ساالنه . باشد مي

  .شود درمجموع شرايط مطلوب اقليم گردشگري تابستانه در اين گروه مشاهده مي. باشند نقطه اوج با فاصله كم از هم مي

در اين . تواند مورد توجه قرار بگيرد دسته دوم شامل ايستگاه سينوپتيك گرگان به عنوان نماينده استان گلستان مي

كه اوج اولي همزمان با ماه فروردين و ارديبهشت يعني اول بهار . دو اوج قابل مشاهده است TCIگروه در روند ساالنه 

است و اوج دومي متعلق به اوايل پاييز است و در اين دو موقع اين مناطق حداكثر پتانسيل اقليم گردشگري را دارند البته 
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اوايل بهار همراه است شرايط خيلي بهتري نسبت به اوج دوم وجود دارد و علت آن را بايد بايد گفت كه در اوج اول كه با 

  .هاي پاييزه مناطق جنوبي درياي خزر دانست در بارش
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ها بيشـتر در   اين ايستگاه. گيرد هاي سمنان، شيراز، كرمان، بيرجند، اصفهان، زاهدان و يزد را دربرمي دسته سوم ايستگاه

اولـي همزمـان بـا اواخـر      اين طبقه دو اوج وجود دارد كـه  TCIاند در روند ساالنه  مناطق مركزي و شرق ايران قرار گرفته

 .زمستان و اوايل بهار و اوج دوم با اوايل پاييز همزمان است

آبـاد را   هاي شهركرد، اراك، سنندج، مهرآباد، قزوين، كرمانشاه، ياسـوج، مشـهد، تجـريش و خـرم     دسته چهارم ايستگاه

گرم سال با دو نقطـه اوج مشـاهده   در اين گروه شرايط مناسب اقليم گردشگري همانند دسته اول در فصل . شود شامل مي

شود ولي تفاوت اين گروه با گروه اول در اين است كه فاصله بين دو نقطه اوج نسبت به فاصله دو نقطـه اوج در گـروه    مي

  .شود بلند مدت در آنها مشاهد مي اول بيشتر است؛ يعني نقاط اوج با فاصله زماني نسبتاً

باشد كه داراي شرايط مطلوب اقليم گردشـگري زمسـتانه    رعباس و بوشهر ميدسته پنجم شامل سه ايستگاه اهواز، بند

در دوره سرد سال از نـوامبر تـا    TCIگيرد و در آنها حداكثر مقدار  مي بر  در واقع اين دسته مناطق جنوب كشور را در. هستند

ايـن  . خـورد  نـاطق بـه چشـم مـي    مارس وجود دارد كه در اين مدت مساعدترين شرايط، از نظر اقليم توريستي براي اين م

 .شود كه در بقيه مناطق كشور شرايط سرد و نامطلوبي حاكميت دارد  ها مشاهده مي وضعيت در شرايط اين ايستگاه

در اين مناطق روندي مانند منـاطق قبلـي وجـود نـدارد و اوج     . شود هاي بجنورد و رشت مي دسته ششم شامل ايستگاه

شود كه گاهي ممكن است اوج شـاخص اقلـيم    ا در يك مقطعي از فصل ديده ميشاخص اقليم گردشگري در يك فصل ي

هـا اوج شـاخص    در اين ايستگاه. عنوان مثال در اواخر بهار و اوايل پاييز وجود داشته باشد گردشگري در دو فصل پياپي، به
  . شود اقليم گردشگري در نيمه دوم فصل بهار ديده مي
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  هاي منتخب كشور براي ايستگاه  TCIبندي شاخص نتايج خوشه. 2شكل 

  گيري نتيجه
نتايج . باشد شرايط اقليمي كشور داراي تنوع زيادي است كه در اثر تغييرات عرض جغرافيايي و ارتفاعي كشور مي

اين است كه اين شاخص در مناطق مختلف كشور، داراي تنوع زيادي دهنده  در كشور نشان TCIبكارگيري شاخص 
توان هفت طبقه را مشخص نمود كه هر  ، مناطق مختلف كشور مي TCIكه با توجه به ويژگي ساالنه   باشد به طوري مي

  . طبقه ويژگي منحصر بفردي دارد و طبق آن شرايط اقليم گردشگري متفاوتي در طول سال دارد

نها در طول آ TCIباشد ويژگي  هاي هرمزگان، خوزستان و بوشهر مي مناطق اقليم گردشگري زمستانه شامل استان

را در دوره سرد سال از نوامبر تا مارس دارند  TCIاين مناطق حداكثر مقدار . دهد سال، يك حداكثر زمستانه را نشان مي

در اين مدت مساعدترين شرايط، از نظر اقليم گردشگري . باشد مي 80طوريكه نمره شاخص اقليم گردشگري باالتر از  به

ر كلي مناطقي كه از نظر اقليم گردشگري داراي اوج زمستاني هستند بيشتر در مناطق طو به. براي اين مناطق وجود دارد

. باشد در اين مناطق زمستان بهترين دوره سال براي گردشگري مي. هاي جغرافيايي پايين هستند جنوبي و عرض

  .باشد درحاليكه شرايط تابستان اين مناطق داغ و مرطوب مي

منـاطقي كـه داراي اوج   . شـود  در تابسـتان مشـاهده مـي    TCIنه يك اوج در ويژگي در مناطق اقليم گردشگري تابستا

در ايـن منـاطق تابسـتان بهتـرين دوره     . تر هسـتند  هاي جغرافيايي باالتر  و مناطق مرتفع تابستاني هستند بيشتر در عرض
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باشـند   چنين شرايطي مـي  ي ايندارا) غرب كشور شمال(هاي تبريز، اروميه، زنجان و اردبيل  ايستگاه. براي گردشگري است

ها دو اوج در فصـل گـرم قابـل     اين ايستگاه TCIاند در ويژگي ساالنه  و در نمودار شاخه درختي، در يك دسته جاي گرفته

مشاهده است اما اين دو، فاصله كمي از هم دارند و همچنين شاخص اقليم گردشگري در اين فاصله، كاهش زيادي نـدارد  

توان هر دو اوج را، از آنجائيكه تقريباٌ پيوسته هستند بـه   طوريكه مي از نظر اقليم گردشگري قرار دارد به آل و در شرايط ايده

هاي ميانه، شـرايط بينـابيني وجـود     در مناطق واقع در عرض. ها در نظر گرفت عنوان يك اوج فصل گرم براي اين ايستگاه

در ايـن  . شـود  ، دو اوج در پاييز و بهار مشـاهده مـي   TCIگي ساالنه پاييزه در ويژ -دارد؛ در شرايط اقليم گردشگري بهاره 

مناطق در تابستان و زمستان شرايط مناسب اقليم گردشگري به علت گرما يا سرماي شديد وجود ندارد و در فصـل بهـار و   

ردشگري وجـود  تري از نظر اقليم گ شود و در اين فصول، شرايط مناسب تابستان اوج شاخص اقليم گردشگري مشاهده مي

پاييزه دارند كه با توجه بـه شـدت    -هاي دسته دوم، سوم و چهارم شرايط اقليم گردشگري بهاره به طور كلي ايستگاه. دارد

هـا شـامل سـمنان،     اين ايستگاه. اند هاي مختلف تقسيم شده ها به دسته و ضعفي كه دارند و همچنين طول مدت اين دوره

زاهدان، يزد، گرگان، قراخيل، شهركرد، اراك، سنندج، مهرآباد، قزوين، كرمانشـاه، ياسـوج،   شيراز، كرمان، بيرجند، اصفهان، 

در برخي مناطق حداكثر شاخص اقليم گردشگري در يك فصل يا در يـك مقطعـي از   . باشد آباد مي مشهد، تجريش و خرم

عنـوان مثـال در اواخـر بهـار و      گاهي ممكن است اوج شاخص اقليم گردشگري در دو فصل پياپي، به. شود فصل ديده مي

هـا، اوج   در ايـن ايسـتگاه  . هاي بجنورد و رشت اين چنـين وضـعيتي دارنـد    در كشور ايستگاه. اوايل پاييز وجود داشته باشد
  .شود و در اين مقطع بهترين شرايط اقليم گردشگري وجود دارد شاخص اقليم گردشگري در نيمه دوم فصل بهار ديده مي

كنـد بـا    ي كه شاخص اقليم گردشگري براي  مناطق جنوب، شمال غرب و شرق كشور ترسيم ميبه طور كلي شرايط 

واقعيات موجود مطابقت دارد اما شرايط مناطق ساحلي شمال كشور با آن تصوري كه عامه دارند كه اين منـاطق پتانسـيل   

توان بـه شـرايط ابرنـاكي و     برشمرد مي از عواملي كه بايد براي آن. دهد بااليي در طول سال دارند كمي متفاوت نشان مي

باشـد؛ چـرا كـه شـرايط بهتـري را       در ارزيابي شرايط بيوكليمايي بارندگي عامل  مثبت مي. بارندگي اين مناطق اشاره كرد

شـوند و   براي ساكنين آن مناطق به همراه دارد اما در مورد گردشگري بايد گفت گردشگران به طور موقت وارد منطقه  مي

ند در آن فرصت بازديدها و خريد خود را انجام دهد، بنابراين شرايط باراني فاكتوري نـامطلوب بـراي گردشـگري    قصد دار

  .است و به همين خاطر در شاخص اقليم گردشگري با افزايش بارش، نمره كمتري به آن داده شده است

دهـد كـه    ه قرار گرفت و نشـان مـي  به عنوان يك روش اساسي در اين تحقيق مورد استفاد TCIنكته آخر اينكه روش 

هـاي تهيـه شـده يـك      كارائي الزم را براي تبيين شرايط مناسب فعاليت گردشگري مناطق كشور دارد و هرچند كه نقشـه 

دهند ولي در صورت استفاده از آن براي مناطق كـوچكتر كـه    الگوي كلي را از وضعيت اقليم گردشگري كشور را نشان مي

از . تواند ارائه دهنده تقويم گردشگري براي همان منطقـه باشـند   تري هستند، مي وپوگرافي متفاوتداراي شرايط اقليمي و ت

هـاي مـورد    تواند بسيار كارگشا باشد و سهولت دسترسي به داده براي مطالعات اقليم گردشگري كشور مي TCI اينرو روش

  .باشد هاي مهم آن مي مزيتنياز انجام اين روش و قابليت محاسبه آن براي مناطق مختلف كشور از 

  

  تشكر و قدرداني
الدين افتخاري استفاده گرديده است كه بدينوسيله از زحمات  در تهيه اين مقاله از نقطه نظرات آقاي دكتر عبدالرضا ركن 

  .گردد همچنين از حمايت مالي قطب آمايش سرزمين براي انجام اين پژوهش قدرداني مي. گردد ايشان تشكر و قدرداني مي
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