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منافع اقتصادی ناشی از گردشگری در سالهای اخیر ،توجه بسیاری از کشورهای دارای مرز دریایی را به سوی خود جلب

نموده است .در این میان دریای خزر در بخش شمالی کشور ایران از پتانسیل ویژهای در زمینه گردشگری برخوردار است که

تنها با رویكردی همهجانبه در این زمینه ،میتوان شاهد افقی روشن در حوزه گردشگری بود .بر این اساس نوشتار حاضر به
روش توصیفی -تحلیلی و با هدف شناسایی مطلوبترین بازههای زمانی از نظر شرایط اقلیمی به منظور توسعه گردشگری
تدوین گردیده است .نتایج حاصل از روش  TCIنشان میدهد که در تمام طول سال میتوان شاهد نواحی با شرایط اقلیمی

مطلوب در حاشیه دریای خزر بود که با برنامهریزی زمانی و مكانی مناسب زمینه رشد و توسعه گردشگری در این منطقه

فراهم میشود .در این خصوص به ترتیب ماههای خرداد ،تیر ،شهریور و مرداد به عنوان مطلوبترین بازههای زمانی جهت
برنامهریزی برای حضور گردشگران و ارائه خدمات به آنها میباشند .مطلوبیت شرایط اقلیمی در این چهار ماه و همزمانی آن با

آغاز مسافرتهای تابستانی ،فرصتی ویژه به منظور گسترش گردشگری و بهرهمندی از مزایای اقتصادی قابلتوجه آن محسوب
میگردد .همچنین به ترتیب ماههای فروردین ،اسفند ،مهر ،دی ،اردیبهشت ،بهمن ،آبان و آذر به لحاظ مطلوبیت شرایط اقلیمی

در اولویتهای بعدی قرار دارند .البته این بدان معنی نیست که در این ماهها ،گردشگری مسكوت میماند ،بلكه این رتبهبندی
صرف ًا مطلوبیت اقلیمی را در ماههای مختلف در مقایسه با یكدیگر بیان میدارد .در واقع تقریب ًا در اغلب ماههای سال میتوان
شاهد شرایط اقلیمی مطلوبی در راستای گردشگری در نواحی همجوار با دریا بود.
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 -1مقدمه

در سالهای اخیر گردشگری منبع درآمد سرشار در
تجارت جهانی شده و تبدیل به عنصر مهمی در بهبود
و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری
از کشورها گردیده است .گردشگری در عصر حاضر به
عنوان صنعت بدون دود ،توانمندیها و طرفداران بسیاری
دارد .رشد قابلتوجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال
گذشته نشاندهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این
پدیده است (سلیمانی بشلی .)93:1392 ،در این میان گردشگری
دریایی یکی از شاخههای گردشگری به شمار میرود که
در سالهای اخیر طرفداران بسیاری را جذب نموده و به
عنوان پتانسیلی بالقوه جهت رشد اقتصادی مناطق ساحلی
محسوب میگردد .در این بین رشد گردشگری دریایی منتج
به منافع بسیاری برای نواحی ساحلی میشود که تنها در
نتیجه یک برنامهریزی مناسب و دقیق تحقق مییابد.
در این راستا دریای خزر با وسعت حدود 378400
کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه جهان مطرح
است .طول خطوط ساحلی این دریاچه حدود 6440
کیلومتر بوده که از این مقدار حدود  1000کیلومتر مربوط
به خط ساحلی ایران میباشد .همچنین عمق متوسط این
دریا در قسمتهای جنوبی به  1000متر هم میرسد که این
نعمت بزرگی برای ساحلنشینان حاشیه جنوبی آن میباشد.
سواحل جنوبی دریای خزر به لحاظ دارا بودن آبوهوایی
معتدل به ویژه در فصل تابستان و مناسب بودن دمای آب
دریا برای شنا ،همه ساله پذیرای خیل عظیمی از گردشگران
داخلی و خارجی میباشد و طیف زیادی از مردم این مناطق
از طریق میزبانی از گردشگران امرار معاش میکنند (سلیمانی
بشلی .)67:1392-65 ،در حال حاضر که گردشگری پیش از
پیش رونق یافته ،الزم است برای آسایش بیشتر و استفاده از
جاذبههای گردشگری ،از اقلیم منطقه اطالع کافی داشته و
در زمان مناسبی به منطقه سفر نمود (کریمی و هاشمی.)1388 ،
بنابراین شناخت ویژگیهای طبیعی هر منطقه ،به ویژه
آبوهوا میتواند در امر برنامهریزی و آمایش سرزمین نقش

عمدهای ایفا نماید و پهنهبندی اقلیمی یا در واقع شناسایی
پهنههایی که دارای آبوهوای مناسب باشند ،جهت
دستیابی به توسعه همهجانبه در ابعاد مختلف زمانی-
مکانی ضروری میباشد (گرامی مطلق و شبانكاری.)1385 ،
در این راستا با توجه به اهمیت ویژه شناخت شرایط
اقلیمی جهت برنامهریزی مناطق گردشگری ،نوشتار حاضر
با هدف شناسایی بهترین بازههای زمانی از نظر شرایط
اقلیمی به منظور توسعه گردشگری تدوین گردیده است.
همچنین استفاده از پتانسیلهای بالقوه دریای خزر جهت
توسعه گردشگری و نیز بهبود وضعیت خدماتدهی به
گردشگران با توجه به اقلیم منطقه در فصول مختلف ،به
عنوان اهداف فرعی پژوهش مطرح میباشند .امید است که
با ارزیابی و تحلیل این فرآیند در مناطق ساحلی دریای
خزر ،مدیران و برنامه ریزان با توجه به ظرفیتهای موجود
بتوانند زمینه توسعه گردشگری در حاشیه جنوبی این دریا
را فراهم سازند .پژوهش حاضر در پی پاسخگویی این سؤال
است که :جهت توسعه گردشگری در سواحل جنوبی دریای
خزر ،مطلوبترین بازههای زمانی از نظر شرایط اقلیمی
کدامند؟

 -1-1پیشینه تحقیق

در زمینه موضوع این پژوهش مطالعات چندی انجام
یافته است .در این زمینه میکزکوفسکی )1985( 1به منظور
بررسی وضعیت اقلیم گردشگری در رابطه با سالمتی
گردشگران ،با تأکید بر اهمیت اقلیم برای گردشگری ،نقش
هر یک از عناصر اقلیمی دما ،رطوبت نسبی ،تابش آفتاب،
بارش و باد را برای گردشگری تشریح نموده و سپس با
ترکیب این عناصر به صورت یک شاخص واحد (شاخص
 )TCIاقلیم گردشگری را برای  453ایستگاه در سراسر جهان
محاسبه کرده و نقشه وضعیت اقلیم گردشگری در جهان را
ترسیم نموده است .مائورین و جین )2001( 2در پژوهشي
به بررسي اثرات اقلیم بر گردشگري بینالمللی پرداختند و
1- Meicskowski
2- Maureen and Jean

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

مطالعه پتانسیلهای اقلیم گردشگری سواحل جنوبی 105 / ...

نگاره  :1موقعیت محدوده مورد مطالعه (منبع :نگارنده)

که آسایش در انسان مشتق از معادله تراز گرمایی بدن انسان
و محیط وی میباشد .ساری صراف و همکاران( )1389در
مقالهای به پهنهبندی کلیماتوریسم منطقه ارسباران با استفاده
از شاخص  TCIپرداختند و به این نتیجه رسیدند که ماههای
خرداد  ،تیر  ،مرداد و شهریور با نمره )90-100( TCI
بهترین شرایط را از نظر اقلیم آسایش داشته و ماههای آذر،
دی و بهمن در تمامی ایستگاههای مورد مطالعه فاقد آسایش
اقلیمی میباشد.
فرجزاده و احمدآبادی ( )1389به بررسی اقلیم
گردشگری ایران با استفاده از شاخص  TCIپرداختند .نتایج
آنها مشخص کرد که هر طبقه شرایط اقلیم گردشگری
متفاوتی در طول سال دارد .ضیایي و بختیاری ()1388
در پژوهشي با بررسي شاخص اقلیم آسایش گردشگري
در جزیره کیش به این نتیجه رسیدند که این جزیره داراي
اوج زمستاني به منظور آسایش گردشگر است و ماههاي
مارس ،دسامبر ،ژانویه و فوریه بهترین شرایط را براي جذب
گردشگر دارند.

به این نتیجه رسیدند که شرایط خاص و متفاوت اقلیمي
نواحي شهري ،ساحلي  ،کوهستاني و غیره ،اثرات متفاوتي
بر جذب گردشگر دارند و این اثرات باید مورد توجه قرار
گیرد .در پژوهشي با عنوان کاربرد شاخص اقلیم آسایش
گردشگري به منظور ارزیابي اثرات تغییر اقلیم بر جذب
گردشگر ،اسکات و ام سی بویل )2001( 1دریافتند که با
توجه به روند تغییرات اقلیمي در جهان تا سالهای 2050
و  2080میالدي وضعیت شاخص اقلیم آسایش گردشگري
براي بیشتر نواحي کشور کانادا بهتر از شرایط کنوني خواهد
شد .فرج زاده و ماتزراکیس )2009( 2در پژوهشي در شمال
غرب ایران با استفاده از شاخص  TCIبه این نتیجه رسیدند
که شهرهاي ماکو ،اهر ،اردبیل ،تکاب ،خوي ،ارومیه و
سراب داراي اوج تابستانه هستند و هر کدام حداقل در
یک ماه از ماههاي تابستان داراي نمره باالتر از  80و شرایط
اقلیمي عالي هستند .شهرهاي ماکو ،اردبیل و تکاب داراي
نمره باالي  90و وضعیت ایده آل دارند و اردبیل بهترین
شرایط را براي جذب گردشگر در تابستان دارد.
به نقل از طاووسی و یاری ( ،)1392فاگنر 3پژوهشهای
جامع و کاملی در مورد تأثیر آبوهوا بر احساس آسایش  -2-1روش تحقیق
در این پژوهش حاشیه جنوبی دریای خزر شامل سه
گرمایی انجام داده است .تحلیل وی بر این مبنا قرار گرفته
 1- Scott, D. and McBoyleاستان گلستان ،مازندران و گیالن به عنوان نواحی همجوار
2- Farajzadeh and Matzerakis
 3- Fagnerبا دریا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند .بر این اساس
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جدول  :1شهرستانهای واقع در حاشیه جنوبی دریای خزر
شهرستانهای استان گیالن

شهرستانهای استان مازندران

شهرستانهای استان گلستان

رامسر

بابلسر

محمودآباد

آستارا

الهیجان

ترکمن

تنکابن

جویبار

فریدونکنار

تالش

لنگرود

کردکوی

چالوس

ساری

عباسآباد

رضوانشهر

رودسر

بندر گز

نوشهر

نکا

گلوگاه

بندر انزلی

آستانه اشرفیه

گمیشان

نور

بهشهر

میاندورود

رشت

مطابق با جدول شماره  15 ،1شهرستان از استان مازندران،
 4شهرستان از استان گلستان و  9شهرستان از استان گیالن
در حاشیه جنوبی دریای خزر واقع شدهاند که در این نوشتار
1
به بررسی و تحلیل آنها از لحاظ شاخص اقلیم گردشگری
پرداخته شده است .نگاره شماره  ،1موقعیت محدوده مورد
مطالعه را ارائه میدهد.
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،روش تحقیق از نوع
توصیفی -تحلیلی میباشد .اطالعات مورد نیاز به صورت
کتابخانهای از طریق اسناد ،مجالت و کتب مرتبط با موضوع
به دست آمده است .در این زمینه پارامترهای اقلیمی مورد
نیاز از سال  1389تا  1393در یک دوره  5ساله جمعآوری
گردیده است .جهت تعیین بازههای مناسب اقلیمی به منظور
توسعه گردشگری از روش ( TCIشاخص اقلیم گردشگری)
استفاده شده و برای محاسبه شاخص مذکور در محدوده
مورد مطالعه ،مراحل ذیل انجام یافته است:
 )1جمعآوری پارامترهای اقلیمی :میانگین روزانه دما در هر
ماه (درجه سلسیوس) ،میانگین روزانه رطوبت نسبی در هر
ماه (درصد) ،میانگین روزانه حداکثر دما در هر ماه (درجه
سلسیوس) ،میانگین روزانه حداقل رطوبت نسبی در هر
ماه (درصد) ،میانگین روزانه بارندگی در هر ماه (میلیمتر)،
میانگین روزانه ساعات آفتابی در هر ماه ،میانگین روزانه
سرعت باد در هر ماه (کیلومتر بر ساعت یا متر بر ثانیه).
هفت پارامتر مذکور تشکیل پنج زیر شاخص را در شاخص
اقلیم گردشگری میدهند :الف) شاخص آسایش روزانه ،ب)
شاخص آسایش شبانهروزی ،ج) بارش ،د) نور خورشید ،ر)
1- Tourism Climate Index

باد
 -2محاسبه شاخص آسایش روزانه با استفاده از منحنی
شاخص دمای مؤثر (نگاره  ،)2بر اساس نرمالهای ماهانه
حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی ( .)CIDدر این شاخص،
مساعدترین و بهینهترین منطقه از لحاظ آسایش ،محدوده
بین دمای  20-27درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بین
 30-70درصد میباشد و مقدار  TCIآن با ارزش  5مشخص
میشود (کریمی و محبوب فر.)125:1390 ،
(آستانی و خدابخش.)1390 ،

2

نگاره  :2طبقهبندی آسایش حرارتي شاخص اقلیم گردشگري
بر اساس شاخص دماي مؤثر
(میكزکوفسكی)224:1985 ،3

 )3محاسبه شاخص آسایش شبانهروزی 4با استفاده از
منحني شاخص دماي مؤثر (نگاره  ،)2بر اساس میانگین
ماهانه دما و میانگین رطوبت نسبي ( .)CIAدر این شاخص
نیز بهترین منطقه دارای دمای  20-27درجه سانتیگراد و
2- Daytime Comfort Index
3- Meicskowski
4- Daily Comfort Index

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

مطالعه پتانسیلهای اقلیم گردشگری سواحل جنوبی 107 / ...

رطوبت نسبی  30-70درصد میباشد و مقدار  TCIآن با گردشگري به عنوان یک مولد اقتصادي توجه داشتند
(بریجز ،)25:1959 ،1معاني اخیر مفهومي کام ً
ارزش  5مشخص میشود (کریمی و محبوب فر.)126:1390 ،
ال وسیعتر را
پوشش میدهند .دیدگاههای جدید احتماالً ناشي از افزایش
 )4تعیین رتبه مربوط به بارندگي براي هر ایستگاه ()R
دانش بشر درباره ابعاد گردشگري است؛ چون امروزه ثابت
 )5تعیین رتبه تابش براي هر ایستگاه ()S
 )6تعیین رتبه باد ()W
شده که گردشگري پدیدهای چندوجهی و بسیار پیچیده
 )7محاسبه شاخص اقلیم گردشگري در ماههاي مختلف است (گان .)8:2002 ،2در این میان در فرهنگ لغات فارسي،
گردشگري را چنین تعریف کردهاند :در اقطار عالم سفر
سال با استفاده از رابطه :1
کردن و شناخت؛ مسافرت براي تفریح و سرگرمي؛ سفري
رابطه ()1
 TCI = 8CID + 2CIA + 4R + 4S + 2Wکه در آن مسافر به مقصدي میرود و سپس به محل سکونت
 )8تعیین مقدار عددي شاخص اقلیم گردشگري و مشخص خود بازمیگردد (الوانی و دهدشتی .)18:1373 ،در تعریفي دیگر،
گردشگري به جابجایي موقت مردم به مکاني خارج از محل
نمودن طبقه مربوط به آن با استفاده از جدول شماره :2
زندگي و کارشان اطالق شده است به طوري که مسافران در
جدول  :2مقدار عددي شاخص اقلیم گردشگري و تشریح مدت اقامت در مقصد ،فعالیتهایی انجام میدهند و براي
طبقه مربوط به آن
رفع نیازهاي آنها تسهیالت ویژهای فراهم میشود (مدیسون
حدود شاخص اقلیم

رتبه

تشریح وضعیت رده

گردشگری
 90تا 100

9

ایده آل

 80تا 89

8

عالی

 70تا 79

7

بسیار خوب

 60تا 69

6

خوب

 50تا 59

5

قابلقبول

 40تا 49

4

کم

 30تا 39

3

نامطلوب

 20تا 29

2

بسیار نامطلوب

 10تا 19

1

بینهایت نامطلوب

و وال.)16:1982 ،3

رشد و گسترش گردشگري از جمله پدیدههای مهم
اواخر قرن بیستم است که با سرعت در قرن جدید ادامه
دارد .باال رفتن سطح درآمد ،افزایش ایام فراغت ،تغییرات و
نگرشهای جدید به مفاهیم زندگي و ضرورت تأمینهای
بینالمللی ایجاب میکند که گردشگري به شدت گسترش
و توسعه یابد (جولیا شارپلی .)1:1380 ،در واقع گردشگری
یکی از بخشهایی است که عامل ایجاد تغییرات اساسی
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در شهرها بوده و امروزه به
عنوان یک صنعت پویای اقتصادی از آن نام برده میشود
(گی.)19:1382 ،

به طور کلی آبوهوا مهمترین عامل در توسعه صنعت
غیرقابل تحمل
0
 0تا 9
گردشگری محسوب میشود و به چگونگی تعیین یک
(منبع :میكزکوفسكی)229:1985 ،
ناحیه گردشگری کمک میکند (محمدی .)1393 ،مشخصات
کلی از آبوهوای مقصد و تغییرات روزانه ،ماهانه و فصلی،
 -2دیدگاهها و مفاهیم نظری
اولین نوشتهها در مورد گردشگري در دایره المعارف دما ،بارش ،رطوبت ،تابش ،باد و سایر عناصر آبوهوایی
گردشگري و مسافرت ،بر ابعاد تاریخي این پدیده تمرکز برای مقصد گردشگری از اطالعات مهم محسوب میشود
داشتهاند .با گذشت زمان ،معاني و مفاهیم رایج گردشگري
1- . Bridges
2- Gunn
تغییر یافته است .درحالي که تعاریف اولیه عمدت ًا بر
3- Mathison and Wall

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،26شماره  ،104زمستان 96

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.26,No.104, Winter 2018 / 108

جدول  :3محاسبه  TCIبر اساس پارامترهای اقلیمی در محدوده مورد مطالعه

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

مطالعه پتانسیلهای اقلیم گردشگری سواحل جنوبی 109 / ...

ادامه جدول :3

96  زمستان،104  شماره،26) دوره

(  پژوهشي اطالعات جغرافيايي- فصلنامه علمی

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.26,No.104, Winter 2018 / 110

:3 ادامه جدول

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

مطالعه پتانسیلهای اقلیم گردشگری سواحل جنوبی 111 / ...

تا متقاضی بتواند متناسب با آن ،برنامهریزی خود را از نظر  -3یافتههای پژوهش

زمان حرکت ،نوع لباس و تجهیزات مورد نیاز انجام دهد
(فرج زاده اصل .)1384 ،مراکز تفریحی موجود چه در گذشته و
چه در حال حاضر موجودیت و ارزشهای خود را مدیون
عوامل متعدد به ویژه شرایط آبوهوایی مناسب و مالیم
میدانند .از سوی دیگر شرایط آبوهوایی نامناسب از
جنبهها و جاذبههای مثبت یک منطقه گردشگری میکاهد
و تأثیرات نامطلوبی را بر گردشگری بر جای میگذارد
(منشیزاده.)1376 ،
دانش آبوهوا شناسی گردشگری در برگیرنده مباحث
گوناگونی درباره دو موضوع کاربردی آبوهوا و گردشگری
میباشد که با مبانی و اصول علوم جوی و به ویژه آبوهوا
شناسی از یکسو و گردشگری ،تفریح و اوقات فراغت از
سوی دیگر پیوند خورده است .به طور کلی مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر احساس آسایش گردشگران شامل موارد ذیل
است )1 :دمای هوا  )2دمای متوسط تشعشعی  )3رطوبت
هوا  )4بارش  )5جریان هوا  )6میزان فعالیت  )7نوع پوشش
(کریمی و محبوب فر.)80:1390 ،

بر اساس دادههای جمعآوری شده ،میزان  TCIبرای هر
یک از نواحی حاشیه دریای خزر به همراه تشریح طبقه
توصیفی آن در ماههای مختلف سال محاسبه گردید.
در ادامه جدول شماره  ،4مجموع امتیاز هر ماه از نظر
مطلوبیت شرایط اقلیمی را بیان میدارد .همچنین نگاره
شماره  ،3وضعیت شاخص اقلیم گردشگری را در محدوده
مورد مطالعه در ماههای مختلف سال نشان میدهد.
بر این اساس طبق جدول شماره  4و تصویر شماره  ،3در
طول سال ،به ترتیب ماههای خرداد و تیر مطلوبترین زمان
از نظر شرایط اقلیمی جهت حضور گردشگران در ساحل و
دریای خزر به شمار میآیند .به طوری که از مجموع 28
شهرستان همجوار با دریای خزر در ماه خرداد 6 ،شهرستان
دارای شرایط اقلیمی بسیار خوب 6 ،شهرستان دارای شرایط
اقلیمی خوب 12 ،شهرستان دارای شرایط اقلیمی قابلقبول
و  4شهرستان دارای شرایط اقلیمی با مطلوبیت کم میباشند.
در تیر ماه نیز  6نقطه دارای شرایط بسیار خوب 4 ،نقطه
دارای شرایط خوب 15 ،نقطه دارای شرایط قابلقبول و 3

جدول  :4امتیاز هر ماه در محدوده مورد مطالعه به لحاظ مطلوبیت شرایط اقلیمی
طبقه و امتیاز
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0
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0
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رتبه
5
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نگاره  :3شاخص اقلیم گردشگری حاشیه جنوبی دریای خزر در ماههای مختلف سال (منبع :یافتههای نگارنده)
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جدول  :5تقویم اقلیم گردشگری محدوده مطالعاتی

نقطه دارای شرایط با مطلوبیت کم میباشند .در این میان به به ترتیب ماههای شهریور ،مرداد ،فروردین ،اسفند ،مهر،
لحاظ مطلوبیت شرایط اقلیمی ،بعد از ماههای خرداد و تیر ،دی ،اردیبهشت ،بهمن ،آبان و آذر قرار دارند.
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در ادامه جدول شماره  ،5تقویم اقلیم گردشگری
محدوده مطالعاتی را بیان میدارد .بر این اساس مالحظه
میگردد که به طور کلی در شش ماه اول سال شرایط
اقلیمی برای فعالیتهای گردشگری مطلوبتر بوده و هر
چه به سمت شش ماه دوم سال پیش میرویم ،از مطلوبیت
شرایط اقلیمی کاسته میشود .در این بین ماههای خرداد،
تیر ،شهریور و مرداد مطلوبترین بازههای زمانی جهت منابع و مآخذ
 .1آستانی ،خدابخش؛ سجاد ،نرجس؛ 1390؛ پهنهبندی
گردشگری محسوب میشوند.
اقلیم آسایش گردشگری تاالب بینالمللی گاوخونی به
 -4نتیجهگیری
کمک شاخص  TCIو استفاده از نرمافزار  ،GISهمایش ملی
در این پژوهش به بررسی شرایط اقلیمی حاشیه جنوبی بومهای بیابانی گردشگری و هنرهای محیطی ،دانشگاه آزاد
دریای خزر ،به عنوان یکی از مهمترین معیارهای توسعه اسالمی واحد نجفآباد.
گردشگری پرداخته شد .نتایج به دست آمده حاکی از آن  .2الواني ،دهدشتي؛ سیدمهدی ،زهره؛ 1373؛ اصول و
است که نواحی حاشیه جنوبی دریای خزر هر یک در مباني جهانگردي ،انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان
بازههای زمانی مشخص میتوانند شرایط اقلیمی مطلوبی را انقالب اسالمي ،تهران.
به منظور حضور گردشگران در این سواحل فراهم آورند .به  .3جولیا شارپلي ،ریچارد؛ 1380؛ گردشگري روستایي،
نحوی که تقریب ًا در اغلب ماههای سال میتوان شاهد شرایط ترجمه رحمتاهلل منشیزاده و فاطمه نصیري ،انتشارات
اقلیمی مطلوبی در راستای گردشگری در نواحی همجوار منشي ،تهران.
با دریا بود.
 .4ساری صراف ،محمدی ،حسینی صدر؛ بهروز ،غالمحسن،
در این خصوص مطابق با جدول شماره  ،4به ترتیب عاطفه؛ 1389؛ تعیین مناسبترین شاخص  Ray manبرای
ماههای خرداد ،تیر ،شهریور و مرداد در طول سال مطلوبترین مطالعه اقلیم آسایش در شمال استان آذربایجان غربی،
بازههای زمانی جهت برنامهریزی برای حضور گردشگران و چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ،تهران ،ص .105-100
ارائه خدمات به آنها میباشد .مطلوبیت شرایط اقلیمی در  .5سلیمانی بشلی ،محمدرضا؛ 1392؛ جامعهشناسی
این چهار ماه و همزمانی آن با آغاز مسافرتهای تابستانی ،محیطزیست تحلیل وضعیت دریای خزر و سواحل آن در ابعاد
فرصتی ویژه به منظور گسترش گردشگری و بهرهمندی از مختلف ،چاپ اول ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی ،ساری.
مزایای اقتصادی قابلتوجه آن محسوب میگردد .در این  .6ضیائي ،بختیاري؛ محمود ،آرشین؛ 1388؛ شاخص اقلیم
میان به ترتیب ماههای فروردین ،اسفند ،مهر و دی به لحاظ آسایش گردشگري جزیره کیش ،مجموعه مقاالت پنجمین
مطلوبیت شرایط اقلیمی در رتبههای پنجم تا هشتم قرار همایش ملي خلیج فارس.
گرفتهاند و همچنین ماههای اردیبهشت ،بهمن ،آبان و آذر نیز  .7طاووسی ،یاری؛ تقی ،منیر؛ 1392؛ تعیین گستره آسایش
در رتبههای نهم تا دوازدهم قرار دارند .البته این بدان معنی دمایی در برنامهریزی اقلیم گردشگری ،مورد :استان سیستان
نیست که در این ماهها ،گردشگری مسکوت میماند ،بلکه و بلوچستان ،نشریه جغرافیا و توسعه ،شماره .29-46 ،31
این رتبهبندی صرف ًا مطلوبیت اقلیمی را در ماههای مختلف  .8فرجزاده اصل ،منوچهر؛ 1384؛ سیستم اطالعات
در مقایسه با یکدیگر بیان میدارد .به عبارت دیگر نتایج به جغرافیایی و کاربرد آن در برنامهریزی گردشگری ،چاپ

دست آمده از شاخص اقلیم گردشگری نشان میدهد که در
تمام طول سال میتوان شاهد نواحی با شرایط اقلیمی بسیار
خوب ،خوب و قابلقبول در حاشیه دریای خزر بود که با
برنامهریزی زمانی و مکانی مناسب میتوان زمینه رشد و
توسعه گردشگری در این منطقه را فراهم نمود.
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اول ،انتشارات سمت ،تهران.
 .9فرجزاده ،احمدي آبادي؛ منوچهر ،علی؛ 1384؛ ارزیابی
و پهنهبندی اقلیم گردشگري ایران با استفاده از شاخص
اقلیم گردشگري ،فصلنامه پژوهشهاي جغرافیاي طبیعی،
شماره .71
 .10کریمی ،محبوبفر؛ جعفر ،محمدرضا؛ 1390؛ کاربرد
اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم ،چاپ اول ،انتشارات
ارکان دانش ،اصفهان.
 .11کریمی ،هاشمی؛ جعفر ،سید محمد؛ 1388؛ شناخت
آسایش اقلیمی شهرهای زیارتی استان اصفهان با روش
ترجونگ در ماههای فروردین و تیر ،مجموعه مقاالت
همایش منطقهای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامهریزی
محیطی ،دانشگاه آزاد خرمآباد.
 .12گرامی مطلق ،شبانکاری؛ علیرضا ،مهران؛ 1385؛
پهنهبندی اقلیمی استان بوشهر ،مجله پژوهشی علوم انسانی
دانشگاه تهران ،شماره .20
 .13گي ،چاك واي؛ 1382؛ جهانگردي در چشماندازی
جامع ،ترجمه علي پارساییان و سید محمد اعرابي .چاپ
اول ،انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،تهران.
 .14محمدی ،حسین؛ 1393؛ آبوهوا شناسی کاربردی،
چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 .15منشیزاده ،رحمتاهلل؛ 1376؛ جهانگردی ،چاپ اول،
انتشارات سمعی ،تهران.
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