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چکیده
آبوهوا و گردشگری از جهات مختلف با هم در ارتباط میباشند که این ارتباط از لحاظ محلی و جهانی دارای اهمیت است و
اطّالعات آب و هوا مورد توجّه گردشگران میباشد.در این مقاله با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری  TCIبه ارزیابی اقلیم
گردشگری شهرهای ساحلی شمال ایران زمین(استانهای گلستان،مازندران و گیالن) ،از داده های عناصر آب و هوایی مربوط به 97
ایستگاه هواشناسی اخذ و پرداخته شده است.این دادهها شامل؛ حداکثر دمای روزانه ،میانگین دمای روزانه ،حداقل رطوبت نسبی
روزانه ،میانگین رطوبت نسبی روزانه ،بارش ماهانه ،سرعت باد ،و کل ساعات آفتابی ،با طول دوره آماری مشترک از سال  7221تا
 9171بوده است؛بعد از محاسبه شاخصها ،با استفاده از تکنیک  GISبا روش  IDWناحیه مطالعاتی بر مبنای فراوانیهای رخداد شاخص-
ها پهنهبندی قرار گرفته شد.روند ساالنه شاخص شهرهای ساحلی شمالی ایران نشان میدهد که در ماه اواسط و آخر فصل
بهار(اردیبهشت و خرداد ماه) ،ماه آخر تابستان و اول پاییز(مهرماه) به دلیل اینکه بین  75تا  TCI >85و قرارگیری در طبقه عالی
و ایدهآل ،باالترین پتانسیل و بهترین شرایط اقلیم توریستی را دارند.در ادامه با توجّه به نمرات شاخص ،گروهبندی ایستگاهها با
اعمال روش خوشهای سلسله مراتبی با روش ادغام وارد( )Wardانجام گرفت.نتایج نشان داد نقش ارتفاعات منجمله ایستگاههای
ماسوله ،آالشت ،منجیل ،الهیجان ،رشت ،پل سفید و مراوه تپه در افزایش نمرات شاخص ،تنها در نیمه گرم سال مثبت است.نتایج
حاصل از خوشهبندی ایستگاهها نیز به دو گروه شامل ایستگاههای نواحی کم ارتفاع ساحلی و نواحی مرتفع را تفکیک
نمود .بررسی مقادیر ماهانه شاخص در این دو ناحیه نشان داد باالترین مقادیر نمرات شاخص در نواحی ساحلی و کم ارتفاع در
فصل بهار و پاییز متمرکز شده و از آن میتوان به عنوان نواحی گردشگری بهاره و پاییزه یاد کرد درحالی برای ایستگاههای مرتفع
تمرکز این نمرات در فصل تابستان و نواحی گردشگری تابستانه را شکل داده است.
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مقدمه

آب و هوا و توریسم به عنوان اجزای اصلی یک سیستم به طرق مختلف بر یکدیگر تأثیر گذاشته و در تعامل با
یکدیگر بحث جدیدی به عنوان اقلیم شناسی توریسم مطرح می نماید (لچا و شاچلفورس .)7221،7اقلیم از دیدگاه برنامه
ریزی گردشگری بسیار اهمیّت دارد و گردشگران معموال ًدر جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در فرد
هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد (فرج زاده .)7931 ،رابطه بین هوا ،اقلیم و توریسم
به اشکال گوناگون می باشد .از یک سو با شرایط هواشناسی سر و کار داریم که از مکانی دیگر و در مقاطع زمانی ،بسیار
متغیر است و از سو دیگر توریسم نیز پدیده ای چند جانبه است .اثرهای متقابل این دو بسیار پیچیده است و در تحقیق،
رابطه موضوع هوا-اقلیم-توریسم را به صورت یک کار پیچیده و بحث انگیز در آورده است (محمدی .)7932 ،شناخت
انسان در زمینه روابط بین آب و هوا و آسایش ،قدمتی دیرینه دارد .آسایش حرارتی شرایطی از ادراک است که در آن
محیط پیرامون از لحاظ حرارت ،رضایت بخش است.
از آنجایی که دمای بدن انسان در طول زندگی ثابت و در حدود  91درجه سانتی گراد است بنابراین ،آسایش و
راحتی انسان وقتی تأمین می گردد که سامانه تنظیم حرارتی بدن وی می تواند دمای مزبور را ثابت نگه دارد این امر
زمانی امکان پذی ر است که توازن گرمایی بدن یعنی دفع و جذب گرما از بدن متعادل باقی بماند .تأثیر دما بر آسایش
انسان متأثر از بقیه فراسنج های جوی ،شرایط جسمی ،روحی و خوپذیری است .بهترین شرایط حرارتی برای زندگی
انسان آن است که فرد بدون کوشش و تالش زیاد بتواند توازنی منطقی بین گرمای حاصل شده در بدن و گرمای از
دست داده برقرار کند ،بدین معنا که نه حرارتی از محیط پیرامون دریافت کند و نه حرارتی به محیط پس بدهد .بنابراین
آب و هوای سرد و بسیار گرم برای زندگی مناسب نیست .در حالت طبیعی دمای درونی بدن انسان  91و دمای پوست
 99درجه سانتی گ راد است و این دمای بدن انسان متناسب با غذایی که مصرف می کند و فعالیتی انجام می دهد تولید
می شود .حال اگر بدن انسان در محیطی گرم تر از پوست قرار گیرد شروع به جذب گرما می کند و به عکس اگر
محیطی که سردتر از پوست است قرار گیرد ،گرمای خود را به تدریج از دست خواهد داد .در نتیجه در هر محیطی بین
بدن و هوای پیرامونش تبادل حرارتی به اشکال جابجایی هوا ،تعرق ،تابش و هدایت صورت می گیرد که در پی این
تبادل یا گرما از دست می دهد و یا بدست می آورد که این امر برای برقراری تعادل بین بدن و محیط می باشد .ترومپ
به این نکته اشاره می کند که مویرگ های سطح بدن به هنگام سرما منقبض می شوند ،این واکنش یکی از ساز و
کارهایی است که به هنگام سرد شدن محیط جریان خون از مرکز به سطح را حداقل می رساند و دیگر ساز و کارهایی
است که به هنگام سرد شدن محیط جریان خون از مرکز به سطح را حداقل می رساند و دیگر ساز و کار این که مویرگ
های سطح بدن به هنگام گرما منبسط می شود .این ساز و کارها برای ایجاد تعادل در بدن به منظور اتالف حرارت بدن
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در گرما و جلوگیری از اتالف حرارت سرما از ساز و کارهای مهمی هستند (ترومپ .)7299 ،9رطوبت نسبی موجود در
محیط یکی از عوامل موثر در آسایش انسان است در دمای  91تا  92درجه سانتی گراد میزان رطوبت نسبی بین  91تا 31
درصد نمی تواند تأثیری بر آسایش انسان داشته باشد اما این در مورد دمای بیشتر از  92درجه و با همین میزان رطوبت
باعث تعرق می گردد به طوری که هوای گرم و مرطوب (شرجی) به دلیل جلوگیری از ایجاد تعرق و تبخیر در روی
پوست سبب ناراحتی می گردد .هوای گرم و خشک نیز به دلیل ناراحتی هایی که از لحاظ سالمتی ریه ها و پوست ایجاد
می کند سبب ناراحتی می گردد .دامنه مناسب رطوبت نسبی در دماهای معمولی برای انسان بین  91تا  11درصد است.
طبق بررسی های به عمل آمده هرگاه میزان رطوبت نسبی کمتر از  % 91باشد به دلیل خشکی بیش از اندازه هوا احساس
ناراحتی ایجاد می گردد که تداوم این امر باعث ترک لب ها ،گلو درد و سوزش چشم می شود و هرگاه رطوبت نسبی
باالتر از  % 21باشد باعث چسبناکی و احساس شرجی بر روی پوست بدن و موجبات ناراحتی انسان می گردد
(رازجویان .) 7919 ،تابش ،ارتباط تنگاتنگی با درجه حرارت هوا دارد به طوری که هوا گاه به عنوان عامل اثر گذار مثبت
و گاه به عنوان عامل اثر گذار منفی تلقی می گردد .هرگاه درجه حرارت هوا کمتر از  97درجه باشد تابش آفتاب می
تواند به عنوان عاملی موثر در راحتی انسان تلقی گردد و کاهش دما را جبران کند حال اگر درجه حرارت هوا باالتر از
این مقدار باشد و شرایط محیطی مانند هوای صاف و پاک و بدون ابر (کنار دریا ،ارتفاعات) باعث سوختگی و اثرات
زیانبار پوستی می گردد .باد از جمله پدیدیه های جوی است که زحمت و رحمت آن بر کسی پوشیده نیست .بادها بسته
به ماهیت شان و شرایط جوی حاکم در محیط ،اثرات متفاوتی در آسایش انسان به وجود می آورند .چنانچه منطقه ای
دارای دمای  92درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بین  91تا  91درصد باشد و بادی با سرعت  9متر بر ثانیه بوزد باعث
ایجاد آسایش می گردد .حال اگر سرعت باد از  791متر در دقیقه افزایش یابد زمینه ساز عدم آسایش و ناراحتی است
(محمدی .) 7939 ،بنابراین دمای مطلوب هوا در یک منطقه برای افراد با سنین و جنس های مختلف متفاوت است و به
نوع و میزان فعالیت و نوع و مقدار لباس فرد بستگی دارد به طوری که می توان گفت دمای مطلوب هوا برای یک فرد
در زمستان و تابستان نیز متفاوت است .اصوالً دمای مطلوب برای افراد باالی چهل سال یک درجه بیشتر از دمای
مطلوب برای افراد سنین پائین تر است و به طور کلی برای زنان نیز یک درجه بیشتر از مردان است (افتخاری.)7912 ،
پس این نکته قابل توجه است که منطقه آسایش یک منطقه نسبی و تقریبی است .بنابراین ،آسایش در یک منطقه صد در
صد نمی تواند باشد و برای افراد بر حسب سن ،سالمت ،فعالیت بدنی ،نژاد ،میزان پوشش و بر اساس فصول مختلف
سال و خو گرفتن افراد به محیط تغییر می کند (عسگری .)7937 ،به علّت اهمیت شرایط اقلیمی و تأثیر آن بر آسایش
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انسان مطالعات متعددی در رابطه با زیست اقلیم انسانی در سطح جهان و ایران صورت گرفته و توجّه محققان زیادی را
در نقاط مختلف جهان و ایران به خود معطوف داشته که به شرح ذیل می باشد:
باینو 9و همکاران ( )9117در مقاله ای با عنوان تغییرات آب و هوایی آینده توریسم در کارائیب ،زمان مناسب
برای فعالیت های گردشگری در امریکای شمالی ،شرق و غرب اروپا و سواحل اقیانوس آرام را بین ماه های می و
آگوست در شرق میانه ،آسیا و آفریقا بین دسامبر و آوریل تعیین کردند .همچنین بهترین زمان برای فعالیت های توریستی
در کارائیب را بین ماههای دسامبر و آوریل تعیین می کنند .این زمانی است که شرایط آب و هوایی خیلی خوب است و
در بقیه ماهها شرایط قابل قبول یا حد مرزی است .علت بدتر شدن شاخص آسایش حرارتی در ماه می و نوامبر بارندگی
و درجه حرارت است .املونگ 1و وینر

2

( ) 9119در پژوهشی آینده گردشگری منطقه مدیترانه را با استفاده از

سناریوهای تغییر اقلیم بررسی کردند .نامبردگان در این پژوهش از شاخص  TCIبرای امکان سنجی مناطق مستعد
گردشگرپذیر منطقه مدیترانه استفاده کردند .نتایج نشان داد که در آینده با گرم تر شدن دریای مدیترانه این منطقه به یک
قسمت لذت بخش تر در بهار و پاییز برای گردشگری تبدیل خواهد شد .لین 9و ماتزراکیس )9113( 1به مطالعه آسایش
حرارتی دریاچه سان مون تایوان پرداختند ،در این مطالعه از داده های بلند مدت آماری با دوره مشترک در فواصل زمانی
 71روزه استفاده شد و نتا یج حاکی از شناسایی دو منطقه گردشگری تابستانه و زمستانه بوده است .از مطالعات دیگر می
توان به تحقیقات ،هین ،)9112( 3زنگین 2و همکاران ( ،)9112اندلر 71و همکاران ( ،)9171اندلر 77و ماتزارکیس

79

( ،)9171گلیسکان 79و همکاران ( )9179اشاره کرد .در ایران نیز مطالعاتی بر روی شاخص های آسایش اقلیم صورت
پذیرفته است که به چند مورد اشاره خواهیم کرد :از اولین تحقیقات صورت گرفته در زمینه آسایش اقلیم می توان به
تحقیق عدل در سال  7992اشاره کرد ،وی اولین نقشه زیست اقلیمی ایران را تهیه نمود که برای معماری همساز با اقلیم
مفید می باشد .فرج زاده و احمدآبادی ( )7932در تحقیقی با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری ( )TCIبه ارزیابی
گردشگری ایران پرداختند .از مطالعات دیگر در ایران می توان به تحقیقات خالدی و همکاران ( )7932اقلیم شناسی
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توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص  ،TCIغیور و همکاران ( ،)7921یزدان پناه و همکاران ( )7921تعیین
تقویم آسایش اقلیم گردشگری مناطق توریستی استان اصفهان ،حسینی صدیق و همکاران ( )7929ارزیابی شرایط آب و
هوایی گردشگری با شاخص  ،TCIرورده و همکاران ( ) 7929بررسی اثر توپوگرافی بر پتانسیل اقلیم گردشگری استان
مازندران ،و همچنین مقامی مقیم ( ) 7922به ارزیابی شرایط آب و هوایی گردشگری در رابطه با آمار گردشگران ورودی
به شهر بجنورد اشاره نمود.
روش كار

شرایط اقلیم آسایش معموالً با شاخص هایی بیان می گردد که در آن مجمومه ای از عناصر هواشناختی ،انسانی و
محیطی دخالت داده می شود .این شاخص ها داده های اقلیمی را به شکلی ارایه می کنند که نشان دهنده واکنش افراد به
شرایط آب و هوایی است و در طبقه بندی عددی ،درجه هایی را از بسیار مناسب تا نامناسب در بر می گیرند .این
شاخص ها تفسیر تأثیرات پیچیده عناصر جوی را از آسایش انسان آسان تر می کنند و امکان مقایسه مکان های مختلف
را از دیدگاه اقلیم آسایشی فراهم می آورند .یک شاخص ایده آل می بایست از سه جنبه فیزیکی (مثل باران و برف و
 ،)...فیزیولوژیکی (مثل دمای هوا) و جنبه روانشناختی (صاف بودن آسمان) ترکیب شده باشد .به عالوه در آن تعادل
انرژی بین بدن و جو نیز لحاظ شده باشد .در این تحقیق با استفاده از شاخصهای اقلیم گردشگری ( )TCIکار ارزیابی و
پهنه بندی اقلیم گردشگری برای شهرهای ساحلی شمال ایران زمین ،با طول دوره آماری مشترک از  7221تا  9171مورد
استفاده قرار گرفته شده است؛ و برای باز واکاوی شرایط اقلیم گردشگری منطقه مورد مطالعه از بیست و یک ایستگاه بعنوان
نماینده ی شهرهای ساحلی شمالی ایران زمین استفاده شده است .در این تحقیق جهت واسنجی شاخص های بیوکلیمایی
مورد نظر از داده های مختلف ،دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،ابرناکی ،ساعات آفتابی استفاده شده است ،که در صورت فقدان
داده ها برای برخی دوره ها از روش رگرسیون خطی جهت بازسازی این داده های مفقود استفاده شد .بعد از محاسبه شاخص
ها ،با استفاده از تکنیک  GISبا روش  71IDWناحیه مطالعاتی بر مبنای فراوانیهای رخداد شاخص ها پهنه بندی قرار گرفته
شد .لذا جهت دستیابی به نتایج و اهداف تحقیق حاضر از نرم افزارهایی نظیر  Raymanو  GISاستفاده شد.
جدول  :7مشخصات ایستگاههای منتخب شهرهای ساحلی شمال
ارتفاع از سطح دریا

طول و عرض جغرافیایی

متر

درجه

نام ایستگاه

ردیف

721

99.13

29.32

آالشت

7

731

99.2

21.33

علی آباد کتول

9

99.1

99.11

29.93

آمل

9

1- Inverse distance weighted
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-97.7

93.92

13.32

آستارا

1

-97

99.19

29.92

بابلسر

2

-91

99.32

29.93

بندر امیرآباد

9

-99.9

91.11

12.12

بندر انزلی

1

1

99.2

21.11

بندر ترکمن

3

-71

99.19

29.93

گلوگاه

2

71.1

99.12

29.11

قراخیل

71

91.9

91.91

22.9

گرگان

77

1

99.2

21.1

گنبد کاووس

79

91.9

91.73

21

الهیجان

79

993.9

99.19

12.1

منجیل

71

191

91.3

22.29

مراوه تپه

72

7137

91.72

13.23

ماسوله

79

-91.2

99.92

27.11

نوشهر

71

971

99.79

29.13

پل سفید

73

-91

99.2

21.93

رامسر

72

91.3

91.9

12.99

رشت

91

99

99.29

29.23

ساری

97
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شاخص TCI

شاخص  ،TCIدر سال  7232توسط میکزکوسکی برای ارزیابی نظام اند عناصر آب و هوایی و تعیین آسایش
حرارتی ،ارائه شد .شاخص آب و هوای توریسم میکزکوسکی امروزه مبنای بسیاری از مطالعات آب و هواشناسی
تورسیم قرار گرفته است .این شاخص ،عناصر گوناگون اقلیمی را در قالب یک معادله بیوکلیمایی ترکیب می کند.
متغیرهای اقلیمی مورد نیاز در این شاخص عبارت اند از -7 :میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه -9 ،میانگین دمای
روزانه  -9حداقل رطوبت نسبی روزانه (درصد)  -1میانگین رطوبت نسبی روزانه (درصد)  -2بارش ( -9 )mmکل
ساعات آفتابی  -1میانگین سرعت باد ( km/hیا  .) m/sاین متغیرها ،با هم ترکیب می شوند و پنج شاخص فرعی را
تشکیل می دهند (ذوالفقاری .) 799:7929،متغیرهای مورد نیاز در محاسبه زیر شاخص های مذکور و وزن هر یک در
شاخص اصلی در جدول  ،9آمده است.
جدول  :9شاخص های فرعی مرتبط با شاخص آب و هوایی توریسم
شاخص فرعی

متغیرهای ماهانه اصلی

 CIDشاخص آسایش

دمای حداکثر ماهانه و رطوبت

طول روز

نسبی روزانه

 CIAشاخص آسایش

دمای متوسط روزانه و متوسط

روزانه

رطوبت نسبی روزانه

 Rبارش

حجم بارندگی

 Sتابش

جمع ساعات آفتابی

 wباد

متوسط سرعت باد

تأثیر بر TCI

وزن در
(TCIدرصد)

نشانگر آسایش انسانی در زمان
فعالیت گردشگران است (طی

11

روز)
نشانگر آسایش حرارتی در طول
 91ساعت شبانه روز از جمله

71

ساعت خواب
نشانگر اثر منفی این عنصر بر
فعالیت های فضای آزاد و

91

تعطیالت است
برای توریسم مثبت است ولی می
تواند باعث سوختگی هم گردد

91

نشانگر تأثیر این متغیر بر دماست
اثر سرمایش تبخیری در اقلیم گرم
مثبت است ولی (سوزباد) در اقلیم
سرد منفی است

مأخذ :رورده919:7922 ،

71

792

ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل اقلیم گردشگری...

برای محاسبه شاخص اقلیم گردشگری ،متغیرهای فوق با توجه به ارزش نسبی در آسایش اقلیم گردشگری وزن
دهی می شوند و در رابطه  7قرار می گیرند تا مقدار  TCIبه دست آید.
محاسبه شاخص اقلیم گردشگری در طی سال و یا بصورت ماهانه با استفاده از رابطه زیر:
]TCI=2[(4*CID)+CIA+(2*P)+(2*S)+W

رابطه 7

تعیین مقدار نهایی شاخص اقلیم گردشگری و مشخص نمودن گروه متناسب با آن مقدار عددی بر اساس جدول
.9
جدول  :9مقادیر عددی شاخص اقلیم گردشگری و نام گذاری گروه اقلیمی مربوط به آن
گروه حدود اقلیمی

گروه

شاخص

رت

()TCI

به

21-711

2

ایده آل

31-32

3

عالی

11-12

1

خیلی خوب

خیلی

91-92

9

خوب

خوب و

21-22

2

قابل قبول

قابل

11-12

1

حد بحرانی و

قبول

91-92

9

نامطلوب

91-92

9

بسیار

71-72

7

بسیارنامطلوب

)-2(-2

1

غیرقابل

(-)-71

-7

اقلیمی
کلی
عالی

خوب

مرزی
نامطلوب

نامطلوب

تحمل
()-91

غیر قابل
تحمل

 : Cidشاخص آسایش در بازه زمانی روز که ترکیبی از میانگین حداکثر دمای هوا و میانگین حداقل رطوبت نسبی است؛
 :Ciaشاخص آسایش شبانه روزی و در بر گیرنده میانگین دمای هوا و میانگین رطوبت نسبی است؛
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 :Rمجموع بارندگی؛
 :Sمیانگین تعداد ساعات آفتابی در روز؛
 :Wمیانگین سرعت باد؛
به کارگیری ابزارهای تجزیه و تحلیل و پردازش ریاضی و آماری ،که توانایی به کار گیری هم زمان اطالعات کمی و
عددی متغیر مورد نظر و اطالعات مربوط به موقعیت نسبی جغرافیایی داده ها را دارند ،ضروری است .مجموعه ی روش
های آماری مربوط را «آمار مکانی» می نامند .آمار مکانی ،فراهم آورنده ی چار چوبی نظری و کاربردی به منظور تجزیه و
تحلیل مکانی داده ها است .این شاخه ی کاربردی از علم آمار ،وظیفه ی توصیف ،تخمین و پیش بینی ،تفسیر و کنترل
فرآیندها و متغیرهای مکانی را به عهده دارد .از مهم ترین روش های درون یابی ،روش عکس فاصله وزنی می باشد .در
این روش وزن نقاط نمونه بر روی نقطه مجهول بر اساس فاصله ی بین نقاط معلوم و نقطه مجهول محاسبه می شود .این
اوزان توسط توان وزن دهی کنترل می شوند ،به طوری که توان های بزرگ تر اثر نقاط دورتر از نقطه ی مورد تخمین را
کاهش می دهند و توان های کوچک تر وزن ها را به طول یکنواخت تری بین نقاط همسایه توزیع می کنند .معادله زیر
چگونگی محاسبه اوزان در این روش را نشان می دهد:


D 
i   0   1
 Di 

رابطه 9
که در آن  : iوزن نقطه نمونه iام : Di ،فاصله بین نقطه نمونه iام و نقطه مجهول: ،


توان وزن دهی و  : D0شعاع همسایگی می باشد .انتخاب توان در روش  IDWمیتواند توسط روش اعتبار سنجی تقاطعی
صورت گیرد .نکته ای که در این روش وجود دارد این است که به نقاط دارای فاصله ی یکسان از نقطه ی مورد تخمین،
وزن یکسان داده می شود و موقعیت و آرایش آنها در نظر گرفته نمی شود .در این تحقیق از روش  IDWاستفاده شده
است.
یافته ها

به منظور بررسی تأثیرپذیری شرایط اقلیم گردشگری شهرهای ساحلی شمال ایران زمین (استانهای گلستان ،مازندران
و گیالن) از داده های مربوط به عناصر اقلیمی شامل؛ (میانگین روزانه دمای خشک در هر ماه بر حسب درجه سلسیوس،
میانگین روزانه رطوب ت نسبی هوا در هر ماه بر حسب درصد ،میانگین روزانه حداکثر دمای خشک در هر ماه بر حسب
درجه سلسیوس ،میانگین روزانه حداقل رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد ،میانگین مقدار کل بارندگی در هر ماه
برحسب میلیمتر ،میانگین روزانه تعداد ساعات آفتابی در هر ماه و میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب کیلومتر بر
ساعت) مربوط به  97ایستگاه همدید نیمه شمالی ایران در طی دوره آماری ( )9171-7221از سامانه اطالعاتی سازمان
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هواشناسی کشور تهیه شده است .بر اساس محاسبات انجام شده بوسیله شاخص اقلیم آسایشی ( )TCIدر طی سال و
همچنین برای تک تک ماهها ،نتایجی حاصل شد که در ادامه به تشریح بیشتر آنها پرداخته می شود.
دي ماه
در دی ماه به دلیل الگو و گسترش پرفشارسیبری-اروپا که  99درصد بیشترین فراوانی و الگوی پرفشار سیبری-کم
فشار ایسلند که  99درصد فراوانی و الگوی پرفشار سیبری که  71درصد فراوانی در ایران حکمفراست (مسعودیان و دارند،
 ) 7921و حامل هوای خشک و سرد می باشد که درجه شاخص  TCIبه  21تا  91درصد نزول یافته است .همانطور که از
شکل  9مشخص است .قسمت اعظمی از شهرهای ساحلی شمالی ایران شرایط چندان مساعدی را نشان نمی دهند ،به ویژه
شمال غرب شهرهای ساحلی شمالی در استان گیالن به دلیل مرتفع بودن ایستگاه ماسوله دارای ( 7137متر ارتفاع) و تشدید
سرما و با شاخص  27درصد ،عوامل یاد شده شرایط نامطلوبی برای پذیرش توریست دارا می باشد.

شکل  :9شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه دی (منبع :نگارندگان)7929

بهمن ماه
در این ماه هم مثل ماه دی به دلیل قرار گیری الگوهای سرمای فرین که  91درصد مربوط به فصل زمستان است باعث
شرایط نامطلوب شهرهای ساحلی شمالی ایران شده است که درجه شاخص  TCIبه  21تا  91درصد نزول یافته است،
شکل 9؛ که شاخص  TCIدر ایستگاههای ماسوله با  29درصد ،بندر انزلی  22درصد و آستارا  29درصد کمترین میزان
شاخص را نشان می دهد.
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شکل :9شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه بهمن (منبع :نگارندگان)7929

اسفند ماه
ماه مارس که مصادف با پایان سال و شروع فصل بهار است ،شرایط خیلی خوب و خوب از نظر اقلیم توریستی در
شهرهای ساحلی شمالی ایران مشاهده می شود .به طوری که شرایط بسیار مساعدی برای پذیرش توریست در استان
گلستان ،ایستگاههای مراوه تپه با  93درصد ،گنبد کاووس  93درصد ،علی آباد کتول  99درصد ،گرگان  99درصد و بندر
ترکمان با  91درصد و همچنین در استان مازندران ،ایستگاههای بابلسر  99درصد ،آمل  99درصد و قراخیل  99درصد را
نیز برخوردار هستند؛ و شرایط نامساعد برای پذیرش توریست در ماه اسفند ،در قسمت های شمال غربی من جمله
ایستگاههای ماسوله با شاخص  22درصد ،آستارا  ،91رشت  91درصد در استان گیالن و همچنین ایستگاههای رامسر 22
درصد ،نوشهر  97و گلوگاه  23درصد در استان مازندران وجود دارد ،شکل ،1با توجه به ارتفاع کم این مناطق نسبت به
شمال شرق شهرهای ساحلی شمالی ایران ،دارای بهار زودرس می باشند .عقب نشینی پرفشار سیبری-اروپا ،پرفشار
سیبری-کم فشار ایسلند ،پرفشار سیبری و خروج تدریجی بادهای غربی و کاهش سرمای زمستان و ریزش های جوی و
باعث بوجود آمدن آسایش گرمایی در شهرهای ساحلی شمالی ایران گردیده است.

شکل :1شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه اسفند (منبع :نگارندگان)7929

فروردين ماه
در این ماه مانند اسفند ،شهرهای ساحلی شمالی ایران از نظر اقلیمی ،دارای شرایط مناسب برای گردشگری می باشد،
فقط این شرایط مطلوب در مناطق مختلف استان جابه جا شده است .در ماه فروردین توزیع شاخص  TCIمبتنی بر
موقعیت شهرهای ساحلی شمالی ایران تنها در گروه خیلی خوب و عالی قرار گرفته اند .که در این بین نواحی شمالی
(ساحل) با داشتن کمترین سطوح ارتفاعات نمرات بهتری از  TCIرا ثبت کردند .با افزایش ارتفاع و غالب شدن تنش
های های سرمایی نمرات شاخص کاهش قابل توجهی را نشان می دهد؛ پتانسیل اقلیمی شهرهای ساحلی شمالی در این

ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل اقلیم گردشگری...

792

ماه در مناطق مرتفع جنوبی من جمله ماسوله با شاخص  99درصد ،آالشت با  99درصد و پایکوه ها پایین بوده و از
قابلیت مناسب برای جذب گردشگر برخوردار نیست ،شکل .2

شکل :2شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه فروردین (منبع :نگارندگان)7929

ارديبهشت ماه
در ماه اردیبهشت با افزایش نسبی دما که از نظر زمانی مصادف یا شکل گیری پرفشار آزور که از ششم اردیبهشت ماه
آغازمی شود (سلیقه )7922،و همچنین و ساعات آفتابی و کاهش بارندگی در شهرهای ساحلی شمالی ایران شرایط اقلیم
آسایش دستخوش تحول شده ،به طوری که هر چه از جنوب شهرهای ساحلی شمالی ایران به سمت شمال پیش برویم
با کاهش ارتفاع از تنش سرمایی کاسته شده و بر اساس جدول نهایی  TCIوضعیت (بسیار مطلوب) غالب می گردد .در
بین ایستگاه های مورد مطالعه آالشت ،ماسوله ،علی آباد کتول ،گرکان و گنبد کاووس با توجه به شرایط بارشی و ابری
منطقه دارای درجه خوب بوده و بعد از آن مناطق نیمه کوهپایه ای با نمره  11تا  31درصد در درجه خیلی خوب هستند
و مناطق ساحلی با نمره  31تا  21درصد در درجه عالی قرار دارند ،شکل .9

شکل :9شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه اردیبهشت (منبع :نگارندگان)7929

خرداد ماه
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ماه خرداد که مصادف با پایان فصل بهار است و نشانه هایی از گرمایش تابستانی را به همراه دارد ،شرایط خیلی خوب
تا آرمانی در کل شهرهای ساحلی شمالی کشور غالب می گردد .در این ماه سیستم بارشی به حداقل فعالیت خود رسیده
و با افزایش دما و ساعات آفتابی شرایط مساعدی را برای گردشگری در شهرهای ساحلی شمالی فراهم می نماید .دقت
نظر در نقشه شکل  ،79حکایت از یک جا به جایی کامل در جهت تغییرات نمرات  TCIدارد به گونه ای که بر خالف
ماه های قبل ارتفاعات نه تنها عامل محدود کننده نبوده بلکه باالترین مقادیر شاخص (عالی تا آرمانی) را در سطوح
ارتفاعی باالتر می توان جستجو کرد به گونه ای که در این ماه ایستگاه های نماینده در مناطق کوهستانی (ماسوله،
آالشت ،منجیل و مراوه تپه) دارای نمره  31تا  21درصد و در گروه بندی شاخص  TCIدارای درجه آرمانی بوده و
مناطق شرقی شهرهای ساحلی شمالی با توجه به دمای باالتر نسبت به مناطق غربی دارای رتبه شرایط خوب با نمره 91
تا  11درصد و مناطق غرب و شمال غربی شهرهای ساحلی شمالی با نمره  31تا  21درصد دارای درجه عالی می باشند،
شکل .1

شکل :1شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه خرداد (منبع :نگارندگان)7929

تيرماه
تیرماه و با شروع فصل تابستان و استیالی کم فشار در سطح زمین و پرفشار جنب حاره ای در ترازهای میانی ،فوقانی
وردسپهر (سلیقه ) 7922 ،و پرفشار آزور فقط در تراز زیرین وردسپهر بر ایران گسترش می یابد (آذر ذرین و مفیدی،
 ) 7921و شرایط گرمایی بر کشور غالب می گردد؛ در این ماه از سال در نوار ساحلی استان های گلستان ،مازندران و
گیالن به دلیل دمای باالی هوا و رطوبت نسبی باال (غالباً باالی  12درصد) شرایط شرجی بر منطقه حاکم می گردد ،در
این حالت مناطق شمال شرق شهرهای ساحلی شمالی با نمره  21تا  91درصد در رتبه قابل قبول گرفته و مناطق ساحلی
شرایط خوب را تجربه می کنند .در چنین شرایطی ارتفاع نقش تعدیل کننده خود را ایفا نموده و با افزایش ارتفاع به طور
محسوسی بر مقادیر شاخص افزوده می شود .به طوری که مناطق کوهپایه ای شهرهای ساحلی شمالی با نمره بین  11تا
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 31درصد دارای وضعیت خیلی خوب و مناطق کوهستانی از قبیل ماسوله ،منجیل و آالشت با نمره بین  31تا  21درصد
شرایط عالی را تجربه می کنند ،شکل .3

شکل :3شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه تیر (منبع :نگارندگان)7929

مرداد و شهريور ماه
مرداد ماه نیز شرایطی تقریباً مشابه با تیر دارد با این تفاوت که با افزایش دما و رطوبت نسبی باال کل نوار شهرهای
ساحلی شمالی تا خط هم ارتفاع  721متر از سطح دریاهای آزاد با نمره بین  21تا  91درصد و در درجه قابل قبول قرار
دارند و بعد از نوار ساحلی تا خط هم ارتفاع  211متر شرایط خوب ،مناطق بین  211تا  7111متر دارای نمره  11تا 31
درصد و شرایط خیلی خوب و مناطق باالی  7111متر با نمره  31تا  21درصد در درجه عالی جای گرفتند ،شکل . 2
 . 71این شرایط برای شهریور ماه نیز تا حد زیادی حفظ می شود و میانگین نمرات  TCIدر سطوح ارتفاعی تغییر
چندانی را تجربه نمی کند.

شکل :2شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه مرداد (منبع :نگارندگان)7929
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شکل :71شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه شهریور (منبع :نگارندگان)7929

مهر ماه
در این ماه به علت عقب نشینی کامل پرفشار جنب حاره و تعدیل در دمای هوا و ایجاد آسایش گرمایی ،کیفیت اقلیم
برای گذراندن اوقات فراغت مناسب می باشد .به طوری که در قسمتهای شمال غربی و تا حدودی جنوب و مرکز از
لحاظ اقلیمی شرایط خوب و خیلی خوب را نشان می دهد و این شرایط به سمت شمال شرق شهرهای ساحلی شمالی
ایران به شرایط عالی تغییر می کند ،شکل .77

شکل :77شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه مهر (منبع :نگارندگان)7929

آبان ماه
در ماه آبان شرایط مساعدی برای پذیرش توریست بر شمال شرق شهرهای ساحلی شمالی حاکم است ،همانطور که
شکل شکل  79نشان می دهد شرایط اقلیمی از نظر اقلیم توریسمی خیلی خوب است به طوری که رتبه آن بین  11تا 31
درصد می باشد .در این ماه شرایط اقلیمی در قسمتهای مرتفع و جلگه ای شهرهای ساحلی شمالی بر عکس ماه مهر
است ،مناطق مرتفع شهرهای ساحلی شمالی مانند شمال شرق شرایط خیلی خوب را نشان می دهد و مناطق جلگه ای
شهرهای ساحلی شمالی مانند جنوبی و جنوب غرب شرایط قابل قبول را نشان می دهند.

ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل اقلیم گردشگری...

719

شکل :79شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه آبان (منبع :نگارندگان)7929

آذر ماه
این ماه که همزمان با پایان یافتن فصل پاییز و شروع فصل زمستان می باشد ،تا حدودی از شرایط خوب و خیلی خوب
برای ورود توریست نسبت به ماه آبان کاسته شده است .که علّت آن را می توان سرد شدن هوا ،افزایش ریزش های
جوی ،ابرناکی و ناپایداری در هوای شهرهای ساحلی شمالی ایران به دلیل نفوذ پرفشار سیبری ،پرفشارسیبری-اروپا و یا
کم فشار ایسلند و سیستم های غربی و تأثیر عوامل محلی دانست که این شرایط را تقویت می کند ،شکل .79

شکل :79شاخص  TCIبرآورد شده در ایستگاههای شهرهای ساحلی شمالی در ماه آذر (منبع :نگارندگان)7929

نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی بر روی نمرات  TCIمربوط به بیست و یک ایستگاه مورد
بررسی ،دو خوشه اصلی را تفکیک می کند ،شکل .71
گروه اوّل در نمودار شاخه درختی در برگیرنده ایستگاههای همدید مرتفع به غیر از ایستگاههای نوشهر (-91
متر) ،رامسر ( -91.2متر) ،آستارا ( -97.7متر) و بندر انزلی ( -99.9متر) بقیه ایستگاهها من جمله الهیجان ،رشت ،پل
سفید ،منجیل ،آالشت ،مراوه تپه و ماسوله در مناطق مرتفع می باشند ،در واقع این دسته در مناطق جنوبی شهرهای
ساحلی شمالی ایران را در بر می گیرد و در آن ها حداکثر تمرکز رتبه های  TCIدر دوره گرم سال از خرداد تا شهریور
وجود دارد؛ و غالباً میانگین شاخص عددی  31در درجه عالی قرار دارند .هر چند در برخی ماه ها (خرداد و تیر) شرایط
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آرمانی را نیز تجربه کرده اند .این وضعیت فقط در فصل گرم مشاهده می شود و در بقیه ایام سال بخصوص در فصل
زمستان به دلیل برف گیر بودن مناطق نامبرده شرایط تنش سرما حاکمیت دارد که البتّه می توان از دیگر پتانسیل های
گردشگری در زمستان استفاده کرد که بحث آن در مطالعه حاضر نمی گنجد.
خوشه دوّم ،یازده ایستگاه هم دید را شامل می گردند که غالباً مناطق ساحلی و کم ارتفاع به غیر از ایستگاه علی
آباد کتول با ( 731متر) ،بقیه ایستگاهها در زیر  21متر ارتفاع قرار دارند .در این گروه در روند ساالنه نمرات  TCIدو
اوج قاب ل مشاهده است .اوج اوّل هم زمان با ماه فروردین و اردیبهشت و اوج دوّم متعلق به اوایل پاییز است ،البته باید
به این نکته اشاره کرد که در اوج بهاره میانگین مقادیر شاخص رتبه های باالتری را نسبت به اوج پاییز نشان می دهد و
علّت آن را باید بارش های پاییزه استان مازندران دانست که به عنوان عامل محدود کننده اصلی ایفای نقش می کند.

شکل  :71دارنمای خوشه بندی ایستگاههای منتخب بر اساس نمرات شاخص ( TCIمنبع :نگارندگان)7929
نتیجه گیری و پیشنهادات

آب و هوا و گردشگری از جهات مختلف با هم در ارتباط می باشند که این ارتباط از لحاظ محلی و جهانی دارای
اهمیت است و اطّالعات آب و هوا مورد توجه گردشگران می باشد .نتایج این پژوهش در راستای نیل به بخشی از
اهداف صنعت گردشگری شهرهای ساحلی شمالی ایران زمین در استان گلستان ،مازندران و گیالن در سطوح منطقه ای،
ملی و حتی بین المللی می تواند مفید باشد و در جهت توسعه گردشگری فصلی بخصوص در حوزه اکوتوریسم و
گردشگری کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد .با توجّه به نقش پر رنگ مناطق ارتفاعات ،کوهپایه ای و جلگه ای در
پیکره طبیعی استان گلستان ،مازندران و گیالن بررسی شرایط تأثیرپذیری پتانسیل اقلیم گردشگری ،به کمک شاخص
اقلیم گردشگری  TCIانجام گرفت.
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روند ساالنه شاخص  TCIشهرهای ساحلی شمالی ایران در استان گلستان ،مازندران و گیالن نشان می دهد که
در ماه اواسط و آخر فصل بهار ،ماه آخر تابستان و اوّل پاییز به دلیل اینکه بین  75تا  TCI >85و قرار گیری در طبقه
عالی و ایده آل ،باالترین پتانسیل و بهترین شرایط اقلیم توریستی را دارند .از آنجاییکه شهرهای ساحلی شمالی ایران در
استان های گلستان ،مازتدران و گیالن دارای آب و هوای متنوّع می باشد ،شرایط مناسب و مطلوب اقلیمی برای
گردشگری در طول سال با ت وجّه به تغییر فصول و تغییر شرایط آب و هوایی در بین نواحی شمالی ،جنوبی ،غربی ،شمال
شرقی و شمال غربی شهرهای ساحلی شمالی جا به جا می شود .در طول زمستان نواحی شمال غربی در ایستگاه ماسوله
با شاخص  21درصد و قسمت های مرکزی و غربی در ایستگاههای نوشهر ،رامسر و بندر انزلی به ترتیب با مقدار عددی
شاخص  22.99 ،91.99و  21.99به دلیل ارتفاع باال و ورود سیستم های پرفشار و کم فشار مهاجر و  ...دارای دماهای
پایین ،ریزش های جوی زیاد ،ابرناکی ،ساعات آفتابی کم و  ...می باشد .این امر شرایط را برای گردشگری در این نواحی
با محدودیت م واجه می کند .در حالی که در همین زمان نواحی شمال شرقی و جنوب شرقی شهرهای ساحلی شمالی در
استان گلستان و مازندران ،دارای اقلیمی مطلوب تری می باشند .اما با فرار رسیدن فصل گرم در استان گلستان ،مازندران
و گیالن نواحی جنوبی ،جنوب غربی ،غرب و شمال غربی با توجه به دماهای باالتر و در نتیجه کاهش آسایش گرمایی
برای گردشگری چندان مطلوب نمی باشد .به طوری که شرایط اقلیمی برای گذراندن اوقات فراغت در این نواحی به
عنوان یک دافع عمل می کند .بنابراین شرایط مطلوب اقلیمی برای گردشگری به تدریج به نواحی شمالی ،مرکزی استان
و شمال شر قی که مرتفع تر و دارای اقلیم معتدل می باشد جا به جا می شود .بنابراین دوره آسایش اقلیمی شهرهای
ساحلی شمالی ایران زمین به صورت دو دوره مجزّا در اواسط فصل بهار و ابتدای فصل پاییز واقع شده است .عمده ترین
عامل محدودیت گردشگری در شهرهای ساحلی شمالی مربوط به تنش های سرمایی (اواخر پاییز تا فصل زمستان)
مربوط به پرفشارهای مهاجر و تنش های گرمایی (اواخر فصل بهار تا اواسط فصل تابستان) مربوط به کم فشار گرمایی
در سطح زمین و پرفشار جنب حاره در ترازهای میانی و باالیی وردسپهر و همچنین پرفشار آزور در تراز زیرین
وردسپهر در ای ران می باشد که شرایط بیوکلیمایی را دچار بحران کرده است؛ بنابراین در طی این دوره شهرهای ساحلی
شمالی نمی تواند مقصد مناسبی برای گردشگری باشد .با توجّه به این که شناسایی پتانسیل های اقلیمی و ارایه تقویم
زمانی مناسب گامی موثر در جهت باال بردن کیفیت و توسعه گردشگری می باشد ،لذا پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن
دوره های آسایش اقلیمی در شهرهای ساحلی شمالی در استان های گلستان ،مازندران و گیالن سعی می شود زمان
برگزار تورها ،همایش ها و مسابقات ورزشی در طی این دوره باشد تا بر کیفیت و رضایتمندی از سفر افزوده گردد .هم
چنی ن با توجه به این که تنش های سرمایی و گرمایی باعث کاهش جاذبه های توریستی در شهرهای ساحلی شمالی در
فصل زمستان و تابستان می باشد ،پیشنهاد می شود که سازمان ایرانگردی و چهانگردی و دیگر نهادها و ارگان های
ذیربط به ویژه مجریان تورهای گردشگری از داخل و خارج ،دقت حساسیت بیشتری روی زمان برگزاری تورها و جذب
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گردشگری کرده و در تبلیغات خود به عنوان یک مولّفه بسیار مهم جایگاه ویژه ای به این امر اختصاص دهند تا
گردشگران داخلی و خارجی در یک محیط همراه با آسایش اقلیمی در این مناطق از جاذبه های تاریخی ،طبیعی و
فرهنگی آن دیدن نمایند .از آنجایی که شرایط اقلیمی در نواحی دشتی و کوهستانی متفاوت می باشد و متغیرهایی مثل
دما و بارش در ارتفاعات مختلف یکسان نمی باشند ،در تحقیقات و پژوهشهای آتی که در زمینه اقلیم و گردشگری
صورت می گیرد در نظر گرفتن آمار ساعتی و عوامل محلی به ویژه ارتفاع ،می تواند در غنای کار پژوهش اثر مثبت
داشته باشد.
منابع
افتخاری ،فریبا ( ،)7912اقلیم حیاتی دشت سیستان و اثرات زیست اقلیمی آن بر انسان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم
زمین و جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ص.799
حسینی صدیق ،سید محمود؛ خسروانی ،وحید؛ شاکری ،فهیمه؛ بهرامی ،کیوان ( ،)7929ارزیابی شرایط آب و هوایی در رابطه با
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