
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل 
GISو تکنیک TCI با استفاده از شاخص

محمد سلمانی مقدم 2  محمد جعفری1      

تاریخ پذیرش مقاله: 95/07/17       تاریخ دریافت مقاله: 94/09/23 

*********
چكيده 

درحال حاضر صنعت گردشگری یكی از منابع مهم توليد درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نيل به توسعه پایدار 
محسوب می شود. استان اردبيل یكی از مناطق زیبای گردشگری شمال غرب کشور ما است که در چهار فصل سال مورد توجه 
گردشگران بسيار است. این استان از قابليت ها وتوانمندی های زیادی برای ایجاد و توسعه گردشگری برخوردار است. یكی 
از نياز های مهم واساسی به منظور توسعه قابليت ها وتوانمندی های گردشگری منطقه، برخورداری از اقليم مناسب گردشگری 
می باشد. آگاهی از وضعيت اقليمی و زمان های مساعد برای گردشگری، از  مهم ترین نياز های گردشگران است. یكی از متداول 

ترین شاخص های اقليم گردشگری شاخص TCI می باشد.
در این پژوهش به منظور ارزیابی  شرایط               اقليم گردشگری وجاذبه های اقليمی استان اردبيل  از نقطه  نظر گردشگری، ازشاخص 
اقليم گردشگری TCI وداده های اقليمی چهار ایستگاه سينوپتيک استان استفاده شده است. بدین منظور ابتدا آمار هفت پارامتر 
اقليمی موردنياز به صورت ماهانه از ایستگاه های سينوپتيک استان دربازه زمانی 15ساله )2010-1996(استخراج شد. پس از 
استخراج آمار، پایگاه اطالعاتی مربوطه تشكيل و برپردازش آن ها با استفاده از شاخص TCI اقدام گردید. سپس با بهره گيری 
از نرم افزار GIS در ميان یابی، تعميم داده های نقطه ای به پهنه ای و ترکيب نقشه ها، زمان مساعد جهت حضور گردشگران  در 

استان اردبيل مشخص شد.
نتایج  پژوهش  نشان  داد  که  ماه های اردیبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهریور، مهروآبان با رتبه های خوب، خيلی خوب، عالی 
 و ایده آل بهترین شرایط رابرای حضور گردشگران دراستان دارامی باشد.  درماه های فروردین، آذر، دی ،بهمن و اسفند که برابر 
با ماه های سرد سال است، شرایط نامطلوب آسایش زیست اقليمی درمنطقه حاکم بوده واستان وضعيت مناسبی برای حضور 

گردشگران ندارد.
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مقدمه
که  وفلسفی  علمی  مضامین  همه  با  گردشگری  امروزه 
و  شده  محسوب  اقتصادی  عمل  یک  است،  نهفته  درآن 
درحال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری 
از  ریزان  برنامه  و  نظران  ازصاحب  بسیاری  و  است  جهان 
می کنند.  یاد  توسعه  اصلی  رکن  بعنوان  صنعت گردشگری 
درکشور های توسعه یافته، صنعت گردشگری وگردشگران 
منبع اصلی درآمد بوده و مولد اصلی درآمد اقتصادی کشورها 

به شمار می آیند )پاپلی یزدی وسقایی،4:1390(.
اقلیمی  وشرایط  اقلیم  از  متأثر  شدت  به  گردشگری 
است(Scott and et al, 2004). آب و هوا و گردشگری به عنوان 
اجزای اصلی یک سیستم به طرق مختلف بر یکدیگر تأثیر 
 گذاشته و در تعامل با یکدیگر مبحث جدیدی را به عنوان
(Lecha and.. می نمایند  مطرح  گردشگری  شناسی  اقلیم   
درگام  طبیعی  ازامکانات  مطلوب  استفاده   shachleford, 1997)

نخست شناخت دقیق وسپس استفاده بهینه ازآن پتانسیل ها 
سفر،  برای  گردشگران  نیاز  مورد  اطالعات  از  یکی  است. 
ویژگی های  به  توجه  می باشد.  مقصد  اقلیمی  شرایط 
شکل  در  ویژگی ها  این  که  تأثیری  و  منطقه  یک  اقلیمی 
اقلیم  دارد.  فراوانی  اهمیت  می گذارند،  گردشگری  گیری 
وگردشگری وابستگی زیادی به یکدیگردارند، به گونه ای که 
اقلیمی جزء مزیت ها وتوان های  بودن شرایط مطلوب  دارا 
 بالقوه  برای گردشگری محسوب می شود و اغلب مسافران 
وهوایی  آب  شرایط  به  سفر  زمان  و  مکان  انتخاب  در 
شناخت  وهمكاران،2:1390(.  نوخندان  )حبيبی  می کنند  توجه 
وآگاهی  اقلیمی  کننده  تهدید  ومخاطرات  محدودیت ها 
برای  اقلیمی  ویژگی های  نهفته  پتانسیل های  و  جاذبه ها  از 
هرگونه برنامه ریزی در سطوح مختلف ملی، استانی وشهری 
از جمله گردشگری از اهمیت باالیی برخوردار است )طاوسی 

وسبزی،22:1392(. 

از بین عناصراقلیمی، دمای هوا بیشترین اثر را بر روی 
بدن انسان واحساس آسایش او دارد. اما بسیاری از عناصر 
دیگر اقلیمی هستند که بر دمای هوا و درنتیجه بدن انسان 

باد  یا  هوا  وجریان  خورشید  تابش  هوا،  رطوبت  اثردارند. 
شاخص  )گندمكار،204:1393(.  عناصرهستند  این  ازمهمترین 
اقلیم آسایش گردشگری )TCI( شاخصی است که به طور 
سیستماتیک تأثیر اقلیمی را بر گردشگری مشخص می نماید 
اقلیمی  عناصر  از  شاخص  این   .)9:1391، وهمكاران  )موحدی 

می کند.  استفاده  وباد  تابش  رطوبت،  بارش،  هوا،  دمای 
در  شده  ثبت  آمارهای  به  شاخص ها  ازاین  استفاده  برای 
آمارها  این  از  استفاده  است.  نیاز  هواشناسی  ایستگاه های 
برای تحلیل وضعیت شاخص اقلیم آسایش گردشگری را به 
صورت نقطه ای تحلیل می کند؛ اما تحلیل شاخص ها براساس 
این  واقعی  وضعیت  بیانگر  نمی تواند  تنهایی  به  ایستگاه ها 
شاخص گردشگری در یک منطقه باشد. بدین منظور الزم 
است وضعیت درنقاط بدون آمار هم مورد بررسی وتجزیه 
وتحلیل واقع شود. نرم افزار GIS با توانایی میان یابی، تبدیل 
داده های نقطه ای به پهنه ای این امکان را فراهم می آورد تا 
بتوان بر اساس داده های نقاط برداشت شده در ایستگاه ها، 
شاخص اقلیم آسایش گردشگری را برای یک پهنه محاسبه 

نمود وآن را به طور صحیح تجزیه وتحلیل کرد.
اقلیم  شاخص  بندی  پهنه  حاضر  پژوهش  هدف 
گردشگری استان اردبیل با استفاده از نرم افزار GIS به منظور 
 توسعه طرح های گردشگری وتعیین مناسب ترین زمان برای 

حضور گردشگران در منطقه می باشد.
در زمینه کاربرد شاخص TCI دربرنامه ریزی گردشگری 
تحقیقات متعددی در داخل وخارج کشور انجام شده است 

که درادامه به برخی از آنها اشاره می شود :
پری1 درسال2001 میالدی در پژوهشی به بررسی وضعیت 
اقلیم گردشگری در مناطق خشک؛ به ویژه نواحی مدیترانه ای 
این  در  شرایط  بدترین  که  رسید  نتیجه  این  به  و  پرداخت 
نواحی برای گردشگر هنگامی رخ می دهد که موج هوای گرم 
به این مناطق وزش کند؛ بنابراین، باید با پیش بینی وقوع چنین 

وضعیتی واعالم هشدارهای الزم ازخطرهای آن کاست.
اسکات وهمکاران2 در سال2004میالدی در پژوهشی با 
1- Perry
2- Scott & et al 
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عنوان: »کاربرد شاخص اقلیم آسایش گردشگري به منظور 
اقلیم بر جذب گردشگر« دریافتند که  تغییر  اثرات  ارزیابی 
سال2050  تا  جهان  در  اقلیمی  تغییرات  روند  به  توجه  با 
براي  گردشگري  آسایش  اقلیم  شاخص  وضعیت  میالدي 
بیشتر نواحی کشور کانادا بهتر از شرایط کنونی خواهد شد.
GISدر  بررسی کاربرد  به  پژوهشی  در  گندمکار)1389( 
این  به  و  پرداخته  اصفهان  استان   TCI شاخص  پهنه بندی 
نتیجه رسیده است که ماه های مهر، اردیبهشت و فروردین 
جزء بهترین ماه ها جهت حضورگردشگر در استان می باشد.
تعیین  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران)1392(  سلیقه  و 
شاخص آسایش اقلیم گردشگری دراستان آذربایجان شرقی 
ماه های  که  رسیدند  نتیجه  این  به   TCI مدل  از  استفاده  با 
برای  را  شرایط  بهترین  وسپتامبر  آگوست  ژوئیه،  ژوئن، 

حضور گردشگران در استان فراهم می آورد.
بررسی  به  پژوهشی  در   )1390( همکاران  و  حسنوند 
 TCI ازشاخص  استفاده  با  لرستان  استان  آسایش  شرایط 
گردشگری  شاخص  که  رسیدند  نتیجه  این  وبه  پرداختند 
استان لرستان در تمام طول سال دارای تنوع بسیاری است، 
به گونه ای که بهترین ماه ها از نظر دارابودن شرایط آسایش 

برای گردشگران ماه های آوریل، می و اکتبر می باشد.
بررسی  به  مقاله ای  در   )1391( همکاران  و  پناه  یزدان 
با  محال وبختیاری  چهار  استان  گردشگری  اقلیمی  آسایش 
استفاده از شاخص TCI پرداخته وبه این نتیجه رسیدند که 
شرایط  از  دسامبر  و  نوامبر  مارس،  فوریه،  ژانویه،  ماه های 
اقلیمی مناسبی برای گردشگری در استان برخوردار نیستند، 
ماه آوریل دارای بیشترین تنوع و کالس اقلیمی بوده و بهترین 
دیده  ماه های ژوئن وسپتامبر  در  استان  برای  اقلیمی  شرایط 

می شود.
جعفری  و همکاران )1393( در پژوهشی با عنوان تعیین 
نتیجه  این  به  نهاوند  گیان  اقلیم آسایش گردشگری سراب 
آسایش  اقلیم  ماه های شهریور وخرداد شاخص  رسیدندکه 
باال بوده  ایده آل و رتبه ای  گردشگری منطقه دارای شرایط 

واین ماه ها بهترین زمان برای حضورگردشگران می باشد.

عزتیان  و همکاران )1390( در مطالعه ای  به  ارزیابی اقلیم 
 TCI آسایش گردشگری استان مازندران با استفاده ازشاخص
تیر،  خرداد،  ماه های  ترتیب  به  داد  نشان  نتایج  پرداختند، 
مرداد، شهریور و اردیبهشت جزء بهترین ماه ها برای حضور 

گردشگران دراین استان است.
عنوان  با  پژوهشی  در   )1392( همکاران  عبداله زاده  و 
استفاده  با  گردشگری  توسعه  برای  اقلیمی  شرایط  مطالعه 
آذربایجان شرقی(  استان  TCI )مطالعه موردی:  از شاخص 
اردیبهشت،  ماه های  رسیدندکه  نتیجه  این  به  و  پرداخته 
از  شرایط  بهترین  دارای  شهریور  مردادو  تیر،  خرداد، 
نظرآسایش اقلیمی گردشگران می باشد و ماه های آذر، دی، 

بهمن و اسفند دارای بدترین شرایط از این نظر هستند.

محدوده مورد مطالعه
از  بیش  با  ایران  غربی  شمال  در  اردبیل  استان 
18500کیلومتر مربع، یک درصد از مساحت کل کشور را 
تشکیل می دهد. این استان در حد فاصل عرض جغرافیایی 
فاصل  دقیقه و حد  تا39 درجه و 42  37درجه و 11دقیقه 
طول شرقی 47 درجه و 19 دقیقه تا 48 درجه و 55 دقیقه در 
شمال غربی کشور ایران جای گرفته است. جمعیت استان 
بوده  نفر   1248488 برابر   1390 سال  با سرشماری  مطابق 

است. 
از جاذبه های گردشگری استان اردبیل می توان به منطقه 
گردشگری گردنه حیران، منطقه گردشگری فندقلو )سرزمین 
سرتاسر  در  طبیعی  متنوع  جاذبه های  بهشتی(،  بابونه های 
شورابیل  دریاچه های  سرعین،  گرم  آب  استان، چشمه های 
و نئور اشاره  کرد. جاذبه های فرهنگی استان نیز شامل بقعه 
شیخ صفی الدین اردبیلی، مرقد شیخ اسماعیل اول و آرامگاه 

دیگر نخبگان می باشد. 
و  سبالن  کوه  دامنه  در  قرارگیری  با  اردبیل  استان 
و  گردشگر  جذب  برای  باالیی  توان  طبیعی،  جاذبه های 
طبیعت گردی داشته و رودخانه ها، چشمه سارها و دره های 
زیبا با اقلیمی فرح بخش، پیست اسکی و شرایط کوهستانی، 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره27، شماره 105، بهار 97
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.105, Spring 2018 / 162  

شرایط  طبیعت گردی  و  گردشگری  صنعت  توسعه  جهت 
مناسبی را فراهم آورده است.

روش تحقيق
ماهیت موضوع،  بررسی و  مؤلفه های مورد  به  توجه  با 
است.  تحلیلی   – توصیفی  پژوهش  این  بر  حاکم  رویکرد 
گردشگری  اقلیم  شرایط  ارزیابی  منظور  به  پژوهش  دراین 
و جاذبه های اقلیمی استان اردبیل از نقطه نظر گردشگری، 
اقلیم گردشگری TCI و داده های اقلیمی چهار  از شاخص 
منظور  بدین  است.  شده  استفاده  استان  سینوپتیک  ایستگاه 
ابتداآمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیاز به صورت ماهانه از 
ایستگاه های سینوپتیک استان در بازه زمانی 15ساله )2010-
دلیل  این  به  سینوپتیک  ایستگاه های  شد.  استخراج   )1996
انتخاب می گردند که دارای پارامتر باد می باشد و این عنصر 
استخراج  از  پس  دارد.  گردشگری  اقلیم  در  اساسی  نقش 
آمار، پایگاه اطالعاتی مربوطه تشکیل و بر پردازش آن ها با 
استفاده از شاخص TCI اقدام گردید. بعد از محاسبه شاخص 
TCI ایستگاه ها برای هر ماه از سال، با توجه به اینکه نتایج 

پهنه بندی  به منظور  بدست آمده به صورت نقطه ای است، 
اطالعات  تبدیل  و  استان  گردشگری  اقلیم  آسایش  شرایط 

نقطه ای ایستگاه ها به اطالعات سطحی، از روش وزن دهی 
نقشه  نهایت  استفاده گردیده و در   )IDW(1 عکس فاصله  

TCI برای کل استان بدست آمد.  

TCI معرفی شاخص
درسال  که   )TCI(2 گردشگری  اقلیم  آسایش  شاخص 
واقع  در  گردید،  ارائه  میچکوفسکی3  توسط  1985میالدی 
ترکیبی از عوامل اقلیمی مؤثر بر آسایش گردشگران می باشد. 
این شاخص از بعد آسایش زیست اقلیمی برگردشگری مطرح 
می شود. امتیاز شاخص TCI نسبت به دیگر شاخص ها دراین 
است که از تمامی متغیرهای مهم اقلیمی یعنی دما، رطوبت، 
بارش، باد وساعات آفتابی که مجموعه شرایط حرارتی بدن 
گردشگری  فعالیت  با  ارتباط  در  می کند،  کنترل  را  انسان 
بدست  برای   .)25 االسالمی،1393:  وشيخ  )جوان  می کند  استفاده 
آوردن شاخص اقلیم آسایش گردشگری در ابتدا هفت مؤلفه 

اقلیمی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: 
1 - میانگین حداکثرماهانه دمای روزانه )به درجه سانتی گراد(

 2 - میانگین دمای روزانه )به درجه سانتی گراد( 3 - حداقل 

1- Inverse Distance Weighted 

2- Tourism Climate Index

3- Mieczkowski

نگاره 1: موقعيت استان در کشور
)مأخذ: نگارندگان(
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رطوبت نسبی روزانه )به درصد( 4 - میانگین رطوبت نسبی 
روزانه  )به درصد( 5 - بارش )برحسب میلی متر( 6 -کل 
ساعات آفتابی )به ساعت( 7 - میانگین سرعت باد بر حسب 

)متر برثانیه یا کیلومتر برساعت(
گردشگری  آسایش  اقلیم  مدل  در  پیراسنجه  هفت  این 
از یک  استفاده  با  را تشکیل می دهند که  پنج زیر شاخص 
سیستم رتبه دهی استاندارد که میزان آن از5 )مقدار مطلوب و 
ایده آل( تا 3 )بسیار نامطلوب ونامساعد( متغیر است، مبنای 
کلی اندازه گیری هر شاخص را امکان پذیر می سازد )آستانی 

واردکانی ،1392: 130(. 

برای محاسبه شاخص اقلیم گردشگری متغیرها با توجه 
به اهمیت نسبی آن ها در آسایش گردشگری، وزن دهی و 
مقادیر زیر شاخص ها  ترتیب  این  به  و  رتبه بندی می شوند 
از   TCI TCI بدست آید. شاخص  تا مقدار  تعیین می شوند 

طریق رابطه زیر محاسبه می گردد:
TCI=2[(4CID+CIA+2P+2S+W)]

 2CIA روزانه،  آسایش  شاخص   CID1 رابطه  دراین 
 W5 ساعات آفتابی و S4،بارش P3،شاخص آسایش 24 ساعته
متغیر باد می باشد )موحدی وهمكاران،1391: 7(. شاخص آسایش 
روزانه وشاخص آسایش 24ساعته از روی نمودار شاخص 
آسایش میچکوفسکی با قرار دادن متغیرهای حداکثر دمای 
روزانه و حداقل رطوبت نسبی و میانگین روزانه و میانگین 

رطوبت نسبی بدست می آید )اسدالهی وهمكاران ،60:1390(.

یافته های پژوهش
شرایط اقلیم گردشگری استان اردبیل در مقیاس ماهانه 
قرار  بررسی  مورد  گردشگری  اقلیم  شاخص  از  استفاده  با 
گرفت و نتایج حاصل از آن در قالب نقشه پهنه بندی شده 

برای هر ماه به صورت مجزا نمایش داده  شده است.

1- Daytime Comfort Index 

2- Daily Comfort Index 

3- Precipitation 

4- Sunshine

5- Wind

جدول 1: مقدار عددی شاخص اقليم آسایش گردشگری 
وتشریح طبقه مربوط به آن

حدود شاخص 
TCI

گروه اقليمی گروه اقليمیرتبه
کلی

ایده آل1009- 90
عالی

عالی898- 80
خیلی خوب خیلی خوب797- 70

وخوب خوب696 - 60
قابل قبول595 - 50

قابل قبول
حدبحرانی494 - 40
نامطلوب393 - 30

نامطلوب
بسیارنامطلوب292 - 20
بسیار نامطلوب191 - 10
غیرقابل تحمل90 –  )9-(

غیر قابل تحمل1-)10-( - )20-(

Mieczkowski,1985  :مأخذ
و  غربی  سامانه های  ورود  دلیل  به  بهمن  درماه  بهمن:  ماه 
در  اقلیمی  زیست  آسایش  نامطلوب  شرایط  دما  کاهش 
منطقه حاکم است. دراین ماه از سال، سطح استان از لحاظ 
شاخص اقلیم آسایش شرایط بحرانی را تجربه می کند. تنها 
در بخش های شمالی استان،  شاخص TCI تا اندازه ای بهبود 

یافته است. 
استان  گردشگری  اقلیم  شرایط  اسفند،  ماه  در  اسفند:  ماه 
مطابق با نگاره شماره 3 شامل دو طبقه حد بحرانی و قابل 
قبول می باشد. در این ماه از سال، نواحی مرکزی و شمالی 
استان با حدود شاخص TCI 59- 50  از شرایط قابل قبول 
برخورداربوده و سایر بخش های استان نیز همچنان کاهش 

دما وشرایط نامطلوب آسایش زیست اقلیمی حاکم است. 
ماه فروردین: در ماه فروردین که همزمان با آغاز فصل بهار 
است شرایط اقلیمی استان تا اندازه ای بهبود می یابد. دراین 
آسایش  اقلیم  شاخص  لحاظ  از  استان  ازسال، سطح  موقع 
قبول  قابل  شرایط  از  و  بوده  یکسانی  وضعیت  در  نسبتًا 
برخوردار است. به جز بخش های غربی واقع در شهرستان 
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وضعیت   40-49  TCI شاخص  حدود  با  که  مشکین شهر 
بحرانی را تجربه می کند.

ماه اردیبهشت: شاخص اقلیم آسایش استان در ماه اردیبهشت 
نسبت به ماه فروردین از رشد جهشی برخوردار بوده است. 
در این ماه ازسال، به جز بخش های جنوبی استان که شرایط 
قابل قبول را سپری می کند، سایر مناطق نیز با حدود شاخص 

TCI 69-60 وضعیت خوب را نشان می دهد. 

اقلیم آسایش استان در دو  ماه خرداد: درماه خرداد شرایط 
سطح عالی و خیلی خوب  قرار داد. نواحی شمالی استان با 
حدود شاخص TCI 89-80 شرایط آسایش زیست اقلیمی 
 70-79  TCI شاخص  حدود  با  نیز  مناطق  سایر  و  عالی 

شرایط خیلی خوب را تجربه می کند.

جدول 2: مقادیر محاسبه شده از شاخص اقليم گردشگری  TCI در ایستگاه های استان اردبيل
ماه ها

ایستگاه

دیآذرآبانمهرشهریورمردادتيرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمن

425451617490989888726053اردبیل

وضعیت 
گردشگری

حد 
بحرانی 

خیلی خوبقابل  قبولقابل قبول
خوب

خیلی عالیایده آلایده آلایده آل
خوب

قابل خوب
قبول 

495058698676726880796457پارس آباد

وضعیت 
گردشگری

حد 
بحرانی

خیلی عالیخوبقابل قبولقابل قبول 
خوب

خیلی 
خوب

خیلی عالیخوب
خوب

قابل خوب
قبول 

444651527391989894695950خلخال

وضعیت 
گردشگری

حد  
بحرانی 

حد 
بحرانی 

خیلی قابل قبولقابل قبول
خوب

قابل خوبایده آلایده آلایده آلایده آل
قابل قبول

قبول

424148607293939389735652مشکین شهر

وضعیت 
گردشگری

حد 
بحرانی 

حد 
بحرانی

خیلی خوبحد بحرانی
خوب

خیلی عالیایده آلایده آلایده آل
خوب

قابل 
قبول

قابل 
قبول

مأخذ : محاسبات نگارندگان

نگاره 2: نقشه TCI استان اردبيل در ماه 
بهمن )مأخذ: نگارندگان(
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ماه تير: در ماه تیر وضعیت اقلیمی استان از منظر آسایش، 
شرایط یکسان و مشابهی دارد. نواحی شمالی استان شرایط 
برخوردار  ایده آل  شرایط  از  مناطق  سایر  و  خوب  خیلی 
هستند. ماه های، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان جزء بهترین 

ماه ها برای حضور گردشگران در استان می باشد.
آمده می توان گفت که  نتایج بدست  به  با توجه  ماه مرداد: 
در ماه مرداد سطح استان از لحاظ شاخص اقلیم آسایش در 
وضعیت یکسانی بوده و از شرایط ایده آل برخوردار است. 
خیلی  اقلیمی  شرایط  که  استان،  شمالی  بخش های  جز  به 

خوب را تجربه می کند.
مشابه  شهریور  ماه  در  آسایش  اقلیم  شرایط  شهریور:  ماه 
بخش های  بنابراین  می باشد.  خرداد  ماه  در  موجود  شرایط 
شمالی استان با حدود شاخص TCI 69-60 شرایط آسایش 
زیست اقلیمی خوب و در سایر مناطق استان نیز با حدود 

شاخص TCI 99-90 شرایط ایده آل حاکم است.
تمامی  در  مساعد  و  آل  ایده  شرایط  مهر،  ماه  در  مهر:  ماه 
سطح استان برقرار است. در این ماه از سال، اقلیم آسایش 
استان در دو سطح عالی و ایده آل قرار دارد. ماه مهر جزء 

نگاره 3: نقشه TCI استان اردبيل در ماه اسفند 
)ماخذ: نگارندگان(

نگاره 4: نقشه TCI استان اردبيل در ماه فروردین
)ماخذ: نگارندگان(
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بهترین ماه در مقایسه با سایر ماه ها برای حضور گردشگران 
در منطقه است.

ماه آبان: در ماه آبان با کاهش ناگهانی دما، وضعیت اقلیمی استان 
دچار تغییر ناگهانی می شود دراین ماه، وضعیت اقلیمی استان 
به طور محسوس و یکباره از شرایط عالی وایده آل به شرایط 
خوب و خیلی خوب سوق پیداکرده و تنها در قسمت های 

شمال استان حدود شاخص TCI به 79-70 می رسد.
ماه آذر: در ماه آذر شرایط اقلیم آسایش استان در دو سطح 
پرفشار  نفوذ سیستم  دلیل  به  داد.  قرار  قبول  قابل  خوب و 

غربی و کاهش دما، شرایط آسایش اقلیم گردشگری استان، 
در مقایسه با ماه آبان افت محسوسی را نشان می دهد. دراین 
شهرستان  در  واقع  استان  غربی  بخش های  سال،  از  موقع 

مشکین شهر کمترین شاخص TCI را تجربه می کند.
منظر  از  استان  اقلیمی  وضعیت  دی  درماه  دی:  ماه 
شاخص   دارد.  مشابهی  و  یکسان  کاماًل  شرایط  آسایش، 
TCI محاسبه شده دراین ماه 59-50 بوده و تمامی سطح 

گردشگری  فعالیت های  برای  قبول  قابل  شرایط  از  استان 
برخورداراست.

نگاره 5: نقشه TCI استان اردبيل در ماه 
اردیبهشت

)مأخذ: نگارندگان(

نگاره 6: نقشه TCI استان اردبيل در ماه خرداد
)مأخذ: نگارندگان(
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جمع بندی و نتيجه گيری
و  سبالن  کوه  دامنه  در  قرارگیری  با  اردبیل  استان 
جاذبه های طبیعی فراوان، توان باالیی برای جذب گردشگر 
و طبیعت  گردی دارد. این استان به لحاظ وجود تنوع اقلیمی 
منحصر  فرهنگی  و  تاریخی  طبیعی،  جاذبه های  تعداد  و 
عنوان  به  می تواند  و  است  متمایز  مناطق  سایر  از  خود  به 
قطب گردشگری کشور مطرح باشد. استان اردبیل به دلیل 
گردشگردارد،  جذب  درجهت  که  متعددی  توانمندی های 

از  استفاده  با  آسایش  اقلیم  ارزیابی  و  شناخت  به  نیازمند 
سیستماتیک  طور  به  تا  است  قبول  مورد  علمی  روش های 
بر فعالیت های گردشگران را مشخص  اقلیمی  تأثیر عناصر 
منظور  به  حاضر  پژوهش  در  ضرورت،  این  تبع  به  سازد. 
ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری و جاذبه های اقلیمی استان 
 TCI گردشگری  اقلیم  از شاخص  نظرگردشگری،  نقطه  از 
که  داد  نشان  پژوهش  یافته های  نتایج  است.  شده  استفاده 
تنوع  دارای  سال  مختلف  فصول  در  استان  آسایش  اقلیم 

نگاره 7: نقشه TCI استان اردبيل در ماه تير 
)مأخذ: نگارندگان(

نگاره 8: نقشه TCI استان اردبيل در ماه مرداد
)مأخذ: نگارندگان(
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زیادی است. با توجه به بررسی های زمانی و مکانی شرایط 
اقلیمی در استان می توان دید  نامطلوب آسایش  مطلوب و 
که در تمامی ماه های سال بخشی از استان از شرایط مناسب 
سال  گرم  فصل  در  که  طوری  به  است  برخوردار  اقلیمی 
از  ومناسب  مطلوب  وضعیت  دارای  استان  جنوبی  مناطق 
نظر اقلیم گردشگری است و در فصل سرد سال این روند 
مطلوبی  وضعیت  از  استان  شمالی  مناطق  و  می یابد  تغییر 
برخوردارمی گردد و مناطق جنوبی استان در این موقع از 
سال در شرایط مناسب قرار نمی گیرد. در نهایت با بهره گیری 
از شاخص اقلیم گردشگری حاصل از این تحقیق می توان 

گردشگری  قابلیت های  دارای  که  را  مناطقی  آسایش  اقلیم 
می باشند، شناسایی کرد  و با توسعه زیرساخت ها اقدام به 

برنامه ریزی توسعه گردشگری و خدمات در منطقه نمود.

منابع و مآخذ
1- آستانی، سبحان اردکانی؛ سجاد، سهیل )1392(، پهنه بندی 
و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تاالب بین المللی شادگان 
با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل TCI، نشریه 
 ،66 دوره  ایران،  طبیعی  منابع  مجله  طبیعی،  زیست  محیط 

شماره2، صص136-127.

نگاره 9: نقشه TCI استان اردبيل در ماه شهریور
)مأخذ: نگارندگان(

نگاره10: نقشه TCI استان اردبيل در ماه مهر
)مأخذ: نگارندگان(
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گردشگری )ماهیت و مفاهیم( چاپ پنجم، انتشارات سمت، 
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گردشگری  آسایش  اقلیم  شاخص  تعیین   ،)1393( سجاد 
و  انسان  فصلنامه   ،GIS از  استفاده  با  نهاوند  گیان  سراب 

محیط زیست، شماره 29 ، صص37-21.
5- جوان، شیخ االسالمی؛ خدیجه، علیرضا )1393(، برنامه ریزی 
از گیری  بهره  با  کردستان  استان  در  اکوتوریسم   توسعه 
  شاخص زیست اقلیمی، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چشم انداز زاگرس، سال ششم، شماره20، صص41-21.
امیر، رضا  6- حبیبی  نوخندان، گندمکار، اسماعیلی؛ مجید، 
)1390(، ارزیابی اقلیم آسایش چند شهر اصلی گردشگری، 
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