
بررسی  و پهنه بندی آسایش اقلیمی گردشگری استان گیالن 

TCCI با استفاده از شاخص
      

   حدیثه سبزی سرخنی 1                                  عبداهلل فرجی 2
حسین عساکره 3

                                          

تاریخ دریافت مقاله: 1401/02/08                           تاریخ پذیرش مقاله: 1401/07/28

*********

چكیده 

عوامل زیادی بر صنعت گردشگری تأثیر می  گذارند که یكی از مهم ترین آن ها آب و هوا است. آب و هوا به عنوان یكی از 
مهم ترین منابع پایه محلی در صنعت گردشگری نقش ایفا می کند. آگاهي از آسایش اقلیمي، نقش مهمي را در زندگي انسان 
این رو مطالعه  از  فاکتور های آب و هوایی دارد.  با  تنگاتنگی  ارتباط  فیزیولوژیكی  بازي مي  کند و آسایش  او  فعالیت هاي  و 
پارامتر هاي اقلیمی مؤثر در آسایش اقلیمی کاری ضروری به نظر می  رسد. استان گیالن یكی از استان های گردشگرپذیر کشور 
است و بررسی و مطالعه آسایش آب و هوایی این استان می تواند در برنامه ریزی برای پذیرش گردشگر و مقتضیات آن گامی 
مهم به شمار آید. در این مطالعه آسایش اقلیمی استان گیالن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور داده  های اقلیمی 
11 ایستگاه سینوپتیک شامل: میانگین ماهانه دما، میانگین حداکثر و حداقل دما به درجه سانتی  گراد، میانگین ماهانه  ی رطوبت 
نسبی به درصد، میانگین ساعات آفتابی و تعداد روز های بارندگی طی دوره آماری25ساله)2020- 1995( از سازمان هواشناسی 
اقلیمی محدوده  ی  Excell, Spss، شرایط  نرم افزار های  از مرتب سازی و تجزیه و تحلیل در  کشور دریافت شده است. پس 
مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب براساس شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( نقشه  های 
پهنه  بندی استان در نرم افزار GIS ترسیم شد. نتایج بررسی  های انجام شده نشان دهنده  ی وجود انواع وضعیت   های آسایش آب-

 و هوایی گردشگری در استان گیالن است. ماه های می و ژوئن در اغلب نقاط استان دارای شرایط کاماًل مطلوب و دلپذیر بوده 
و شرایط اقلیمی برای انواع  فعالیت های گردشگری فراهم است. در فصل سرد سال )ژانویه، فوریه  و دسامبر( در تمامی نقاط 
استان )به ویژه نواحی مرتفع مانند دیلمان  و ماسوله و...( شرایط بسیار نامطلوب )سرمایی( حاکم است و در فصل گرم سال 
)ژوئیه و آگوست( شرایط خیلی نامطلوب )گرمایی( در اغلب پهنه  های مورد مطالعه )به ویژه نواحی ساحلی به دلیل رطوبت باال( 
وجود دارد. در مجموع در این پژوهش انواع فعالیت های گردشگری متناسب با هر فصل   و هر منطقه هدف گذاری شده است.
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1- مقدمه
کشور  مناطق  پرجمعیت  ترین  از  یکی  گیالن  استان 
است و از نظر تراکم جمعیت رتبه اول را در کشور دارد. 
به دلیل  اقتصادی  مختلف  فعالیت های  عالوه بر  استان  این 
ساله  هر  خزر(  دریای  )به ویژه  گوناگون  جاذبه های  وجود 
میزبان میلیون  ها نفر از اقصی نقاط کشور است. با توجه به 
جابه جایی زیاد جمعیتی و فعالیت های متنوع در این استان 
لزوم شناخت شرایط زمانی آسایش زیست اقلیمی ضروری 
به بررسی  اقدام  است به همین منظور در پژوهش حاضر، 
آسایش  از شاخص  استفاده  با  استان  فیزیولوژیک1  آسایش 
آب و هوایی گردشگریTCCI( 2( شد. آب و هوا از عوامل 
مهم و تأثیرگذار بر زندگی انسان است و هوای غالب یک 
منطقه در مدت طوالنی )کاویانی و علیجانی، 1395: 5( و شرایط آب 
و هوایی تأثیر به سزایی بر شرایط زندگی و احساس راحتی 

انسان دارد. 
انسان از همان دوران بدوی نسبت به نوسانات شرایط 
آب و هوایی از خود واکنش نشان داده و لذا محیط زندگی 
است.  می کرده  طراحی  اقلیمی  شرایط  با  هم ساز  را  خود 
یکی از مهم ترین اقدامات در شناسایی اقلیم آسایش ارزیابی 
میزان  تعیین کننده  که  می باشد  انسان  زندگی  محیط  شرایط 
آسایش انسان در محیط است. برای ارزیابی شرایط آسایش 
شاخص های  و  هواشناسی  متغیر های  به  محیط  در  انسان 
و  شهری  طراحان  دلیل  همین  به  است.  نیاز  زیست اقلیمی 
در  و  سودمند  شاخص های  نیازمند   منطقه ای  برنامه ریزان 
عین حال کاربردی به منظور مطلوب سازی محیط زیست و 
شرایط  می باشند.  انسانی  آسایش  برای  زمان  بهتر ین  تعیین 
آسایش انسان به وسیله ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی، 
اطالعات بسیار مناسبی را برای برنامه ریزان فراهم می نماید 
و  پیشنهادات  تحقیقات،  این  از  آمده  به دست  اطالعات  و 
ارائه  راهبرد  های مناسبی برای بهتر شدن شرایط هر منطقه 

می دهند )احمدی، 1396: 3(. 

1- Physiological comfort

2- Tourism Climate Comfort Index (TCCI)

در این زمینه پژوهش   های زیادی در جهان از قرن بیستم 
انجام شده است که عبارتند از: میکزوکوفسکی3 )1985: 220( 
اقلیم گردشگری شهرستان داالهو را مورد ارزیابی قرار داده 
تا  اردیبهشت  ماه های  که  داد  نشان  بررسی  های وی  است. 
مهر شرایط ایده آل برای گردشگری داشته اند. ماه های آذر و 
دی دارای رتبه نامطلوب بوده و سایر ماه های سال از شرایط 

نسبتًا خوبی برخوردارند. 
پری4 )2001: 240( وضعیت اقلیم گردشگری در مناطق 
بررسی  مورد  را  مدیترانه ای  نواحی  به ویژه  خشک  و  گرم 
قرار داد. وی زمان وزش هوای گرم به این مناطق را بدترین 

شرایط برای گردشگری در این نواحی دانسته است. 
اسکات و بویل5 )2001: 171( با انجام پژوهشی دریافتند 
که با توجه به روند تغییرات اقلیمی در جهان تا سال 2050 
برای  گردشگری  آسایش  اقلیم  شاخص  وضعیت  میالدی 
بیش تر نواحی کشور کانادا بهتر از شرایط کنونی خواهد شد. 
روش  از  استفاده  با   )83  :2002( همکاران6  و  گریگور 
PMV شرایط آسایشی انسان در شهر آتن را برای تابستان 

از  حاکی  نتایج  کردند.  بررسی   )1966 سال های)1995- 
این بود که زمان شروع و پایان فصل ناراحتی سال به سال 

متفاوت است. 
هین7 )2007: 1( وضعیت آسایش در اسپانیا را با استفاده 
از روش )TCI( مطالعه نمود و تشخیص داد که فصل تابستان 

بهترین وضعیت آسایش گردشگری در این کشور است. 
آملونگ و همکاران8 )2007: 285( به بررسی اثر اقلیم 
بر گردشگری در کشور های اروپای غربی پرداختند و به این 
نتیجه رسیدند که با توجه به گرم  تر شدن کره زمین، مناطق 
مناطق  و  مناسب  تر  شرایط  دارای  اروپا  شمالی  سرد سیر 
مناسبی  شرایط  دارای  اسپانیا  و  ایتالیا  به خصوص  جنوبی 

برای گردشگری خواهند بود. 

3- Mieczkowski

4- peri

5- Scott And Boyle

6- Mcgregor et all

7- Hein

8- Amelung et all



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
 بررسی  و پهنه بندی آسایش اقلیمی گردشگری استان گیالن با  ... / 121 

اقلیم  تغییر  اثرات   )161  :2007( همکاران1  و  ژاکلین 
بررسی  مورد  را  ایرلند  و  بریتالیا  آلمان،  در  گردشگری  بر 
توجه  با  که  می دهد  نشان  ایشان  بررسی  نتایج  دادند.  قرار 
به تغییرات اقلیمی در بریتالیا و ایرلند جاذبه گردشگری، به 
سمت نواحی شمالی  تر و در آلمان، جریان جذب گردشگر 

به سمت جنوب جابه جا خواهد شد. 
دب و راماچاندرایاح2 )2010: 258( در بررسی آسایش 
حرارتی در محل پایانه بیان نموده اند که یکی از جنبه های 
مهم در راه آهن در هند در خصوص رضایت مسافر در این 
با  لذا  است.  گرمایی  قبول  قابل  محیط  یک  مکان ها وجود 
در  مسافران  رضایت  ارزیابی  به   PET شاخص  به کارگیری 
ایستگاه جنوب هند در ماه ژوئن پرداخته اند که در نهایت به 
افزایش آسایش مسافران در  پیشنهاداتی در خصوص  ارائه 

مورد ارتفاع سقف ها و در های پایانه نموده اند. 
الین و ماتزاراکیس3 )2011: 500( در مقاله  ای با عنوان 
گردشگری اطالعات آب و هوایی براساس ادراکات حرارتی 
بشر مطالعه موردی: تایوان و شرق چین با استفاده از شاخص 
PET و TPCS )طبقه بندی آسایش حرارتی( به بررسی منطقه 

اقدام نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد که تایوان و شرق 
در  دارند  معتدل سکونت  مناطق  در  که  مردمی  برای  چین 
فصول بهار و پاییز و برای مردمی که در مناطق جنب حاره 
تابستان  در  و شمال  بهار  در  منطقه جنوب  دارند  سکونت 

دارای شرایط مطلوب می باشد. 
ماتزاراکیس و همکاران4 )2013: 193( به بررسی زیست 
اقلیم حرارتی و توان اقلیم گردشگری مرکز اروپا پرداختند. 
نتایج نشان دهنده افزایش تنش گرمایی و شوری و کاهش 

تنش سرما بوده است. 
توانمندی شاخص  به   )1  :2016( و همکاران5  اسکات 
گردشگری  صنعت  بر  اقلیم  تغییرات  اثر  تعیین  در   )TCI(
روند  به  توجه  با  که  دریافتند  آن ها  کردند.  تأکید  کانادا 
1- Jacqueline et all

2- Deb And.Ramachandraiah

3- Lin And Matzarakis

4- Matzarakis et all

5- Scott & et all Amelung

تغییرات اقلیمی در جهان تا سال های 2050 و 2080 وضعیت 
شاخص اقلیم گردشگری برای بیشتر نواحی کانادا بهتر از 

شرایط کنونی خواهد بود. 
که  است  شده  انجام  زمینه  این  در  مطالعاتی  نیز  ایران  در 

عبارتند از: 
گندمکار )1389: 99( با استفاده از مدل )TCI( شاخص 
اقلیم گردشگری شهرستان سمیرم را مورد ارزیابی قرار داد 
و به این نتیجه رسید که ماه های سپتامبر و می به ترتیب در 
گردشگران  حضور  برای  را  شرایط  بهتر ین  شهرستان  این 
جنوبی  نواحی  به  نسبت  شهرستان  شمالی  نواحی  و  دارد 

شرایط مساعد تری برای جذب گردشگر دارند. 
شجاع و همکاران )1390: 1( شاخص های آسایش شهر 
ارومیه را با استفاده از نرم افزار ریمن بررسی نمودند. نتایج 
حاکی از آن است که استفاده از شاخص SET )دمای مؤثر 
استاندارد( نتایج قابل قبولی از اقلیم آسایش منطقه ارائه می دهد 
و بهتر ین زمان برای حضور گردشگران، فصل تابستان است. 
انصاری رنانی )1390: 1892( زمان  های مناسب گردشگری 
در کاشان را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه وی نشان 
نامطلوب و ماه های  می دهد که ماه های فصل گرم، شرایط 
بهار و پاییز بهتر ین شرایط اقلیمی برای گردشگری را دارند. 
از  استفاده  با   )1  :1392( خانقاه  یوسف زاده  و  فرجی 
شاخص های PMV و PET اقلیم گردشگری اردبیل را مورد 
مطالعه قرار دادند. نتایج بررسی ایشان نشان می دهد که زمان 
آسایش اقلیم اردبیل در بخشی از فصل تابستان بوده و در 

سایر ماه ها درجات متفاوتی از تنش سرما وجود دارد. 
صفایی پور و همکاران )1392: 193( بر اساس شاخص های 
مؤثر  دمای  و  فشارعصبی  ترجونگ،  بیکر،  زیست اقلیمی 
و  محیطی  فعالیت های  انجام  برای  زمان  بهتر ین   )TCI( و 

گردشگری در شیراز را فصل بهار دانستند. 
مناسب  زمان  تعیین  برای   )1  :1394( و جاللی  مرادی 
زیست اقلیمی  شاخص های  از  زنجان  شهر  در  گردشگری 
به دست  نتایج  نمودند.  استفاده  ریمن  مدل  در  رفته  کار  به 
آمده نشان داد که در ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت در شهر 
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زنجان آسایش اقلیمی برقرار است و بهتر ین بازه زمانی برای 
حضور گردشگر می باشد. 

جعفری و جعفری )1395: 15( شرایط اقلیم گردشگری 
شاخص  از  استفاده  با  را  ایالم  استان  اقلیمی  جاذبه های  و 
داد  نشان  پژوهش  نتایج  دادند.  قرار  بررسی  مورد   )TCI(
که در فصل گرم سال مناطق شمالی و در فصل سرد سال، 
جذب  برای  مطلوب  اقلیمی  شرایط  استان  جنوبی  مناطق 

گردشگر دارد. 
گردشگری  آسایش   )26  :1399( همکاران  و  داوودی 
گیالن  استان  کلیماتولوژی  و  سینوپتیک  ایستگاه   11 در  را 
مورد   )PMV و،PET و،SET و،TCI( از شاخص های  استفاده  با 
بررسی قرار دادند. نتایج نشان دهنده  ی مناسب بودن شرایط 
گردشگر  ورود  برای  سال  اول  ماه   6 در  هوایی  و  آب 
می باشد. استان گیالن یکی از پرجمعیت ترین مناطق کشور 
است و از نظر تراکم جمعیت رتبه اول را در کشور دارد. 
به دلیل  اقتصادی  مختلف  فعالیت های  عالوه بر  استان  این 
ساله  هر  خزر(  دریای  )به ویژه  گوناگون  جاذبه های  وجود 
میزبان میلیون  ها نفر از اقصی نقاط کشور است. با توجه به 
جابه جایی زیاد جمعیتی و فعالیت های متنوع در این استان، 
لزوم شناخت شرایط زمانی آسایش زیست اقلیمی ضروری 
شاخص های  اساس  بر  زمینه  این  در  مطالعاتی  البته  است. 
شاخص  تاکنون  حال  این  با  است.  گرفته  انجام  گوناگون 
آسایش آب و هوایی گردشگریTCCI( 1( مورد استفاده  ی 
محققین نبوده است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی 
آسایش  از شاخص  استفاده  با  استان  فیزیولوژیک2  آسایش 

آب و هوایی گردشگری )TCCI( اقدام شد. 

2- مواد و روش  ها
2-1- منطقه مورد مطالعه

استان گیالن، یکی از استان های شمالی کشور است که 
14044 کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان در محدوده 
جغرافیایی عرض 36 درجه و 34 دقیقه تا 38 درجه و 27 
1- Tourism Climate Comfort Index

2- Physiological comfort

تا50 درجه و  دقیقه شمالی و طول 48 درجه و 53 دقیقه 
34 دقیقه شرقی واقع شده است. این استان شامل قسمتی از 
جلگه  های ساحلی جنوب غربی دریای خزر و کوهپایه های 
شمال  از  استان  طول  است.  البرز  شمالی  نیم رخ  و  تالش 
باختری به جنوب خاوری 235 کیلومتر و پهنای آن از 25 
ارتفاع  با  البرز  کوه  های  رشته  است.  متغیر  کیلومتر  تا105 
جنوب  و  باختر  در  دیواری  همانند  متر   3000 متوسط 
راه  رود،  سفید  دره  راه  از  جز  منطقه  این  و  کشیده  گیالن 
استان  این  ندارد.  ایران  مرکزی  فالت  به  دیگری  جاده  ای 
از طریق  آذربایجان  اردبیل و  استان های  به  از طرف غرب 
جاده کوهستانی ارتباط دارد. استان گیالن از شمال به دریای 
خزر و کشور جمهوری آذربایجان، از غرب به استان اردبیل، 
استان  به  شرق  از  و  قزوین   و  زنجان  استان  به  جنوب  از 
مازندران محدود می  شود. طول سواحل در این استان حدود 
268 کیلومتر است (www وmpoglو.ir). نگاره1 موقعیت سیاسی 

منطقه مورد مطالعه در کشور را نشان می دهد.

2-2- داده ها
در پژوهش حاضر ابتدا داده  های میانگین دما، حداکثر و 
حداقل دما به درجه سانتی گراد، مدت زمان تابش )ساعت 
آفتابی(، میانگین رطوبت نسبی به درصد و تعداد روز های 
بارندگی ایستگاه های مورد مطالعه با طول دوره آماری25ساله 

)2020-1995( از اداره هواشناسی استان گیالن اخذ شد. 
با  همسایه  ایستگاه های  داده های  از  پهنه بندی  به منظور 
است.  استفاده شده  ایستگاه های کمکی  به عنوان  کمتر  آمار 
و  تشکیل  اطالعات  بانک   spss, Excel نرم افزار  در  سپس 
پارامتر های  تمامی  میانگین  شد.  انجام  داده  ها  پردازش 
شد.  اصالح  نواقص  و  محاسبه  ماهانه  به صورت  برده  نام 
گردشگری  هوایی  و  آب  آسایش  شاخص   طریق  از 
نتایج  نهایت  در  و  شده  انجام  محاسبات   ،)TCCI( 
به صورت جداول، و نقشه  ها مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر 

قرار گرفته  اند.
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2-3- روش تحقیق
آسایش یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در زندگی انسان 
نقش  مسئله  این  مکانی  و  زمان  شرایط  شناخت  و  است 
اثرگذاری در برنامه ریزی برای رفاه و پیشرفت جامعه انسانی 

دارد، تغییرات فصلی در عناصر آب و هوایی آسایش زیستی 
 )1  :1394 برنا،  و  )مرتضایی  می دهد  قرار  تحت تأثیر  را  انسان 
برای شناخت محدوده اقلیم آسایش )اقلیم مطلوب و بهینه( 
نمی توان به صرف توصیف عناصر اقلیمی منطقه اعم از دما، 

نگاره1: موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه در کشور

جدول1: ویژگی  های ایستگاه های مورد مطالعه 
ارتفاععرض جغرافیاییطول جغرافیایینوع ایستگاهنام ایستگاهردیف

8-49:6137:31سینوپتیکرشت1
21:1-48:8638:41سینوپتیکآستارا2
26-49:4637:46سینوپتیکانزلی3
49:9136:881447سینوپتیکدیلمان4
22-49:8837:41سینوپتیککیاشهر5
5037:1886سینوپتیکالهیجان6
49:4136:73338سینوپتیکمنجیل7
48:9737:151080سینوپتیکماسوله8
49:836:71384سینوپتیکجیرنده9
48:8637:817سینوپتیکتالش10
22-50:3237:12سینوپتیکرودسر11

(data.irimo.ir)
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رطوبت، باد و تابش اکتفا کرد. بلکه باید به شکل کمی در 
قالب یک شاخص کلی و ترکیب تمامی این عناصر اقلیمی، 
نوع اقلیم را از نظر آسایش یا عدم آسایش حرارتی و اقلیمی 
مشخص نمود. با پاره  ای تغییرات و اصالحات در روش های 
از  که  شاخص هایی  از  )به خصوص  دمایی  آسایش  برآورد 
کلیمای  بیو  و  کرده اند(  استفاده  انسان  بدن  حرارتی  تعادل 
یک  اقلیمی1  آسایش  ارزیابی  در  آن ها  از  می توان  انسانی 
توریسم2  گردشگری،  چون  اقتصادی  فعالیت های  از   سری 
و .... استفاده کرد (Matzarakis, 2004: 139).3. یکی از روش  هایی 
شاخص  داد،  قرار  استفاده  مورد  زمینه  این  در  می توان  که 
این  می باشد.   )TCCI( گردشگری  هوایی  و  آب  آسایش 
ارزیابی  به  اقدام  اقلیمی،  پارامتر های  به  توجه  با  شاخص 
آن  اهداف گردشگری و روند  برای  آسایش آب و هوایی 
می کند که با استفاده از رابطه )1( می توان آن را محاسبه نمود 

.4.(Andelkovic et all, 2016: 485)

رابطه )1(
در این فرمول  میانگین ماهانه دما به درجه سانتی گراد، 
مدت  سانتی گراد،   درجه  به  دما  ماهانه  نوسان   
ماهانه  میانگین  آفتابی(   )ساعت  ماهانه  تابش  زمان 
رطوبت نسبی به درصد.  تعداد روز های بارندگی در ماه 
مورد نظر. و محدوده  ها و پیشنهاد های فعالیت های مختلف 

گردشگری به شرح جدول 2 می باشد. 
1- Climate Comfort

2- Tourism

3- Matzarakis

4- Andelkovic & et all

3- بحث
همانطور که پیش تر اشاره شد، به منظور بررسی فعالیت های 
گردشگری در ارتباط با پارامتر های آب و هوایی از شاخص 
تمام شرایط آسایش  آسایش آب و هوایی گردشگری، که 
و فعالیت های گردشگران را مورد توجه قرار داده، استفاده 
است.  رسم شده  به شکل جدول  محاسبات  نتایج   و  شد 
 GIS محیط  در   )TCCI( پهنه بندی شاخص  به  اقدام  سپس 
شد. نگاره های 2 و 3 پهنه بندی ماهانه شاخص )TCCI( را 

برای استان گیالن نشان می دهد.
همانطورکه مشاهده می کنید جداول)3-13( شاخص های 
آسایش آب  و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه های مورد 
الهیجان،  کیاشهر،  دیلمان،  انزلی،  آستارا،  )رشت،  مطالعه 
منجیل، ماسوله، جیرنده، تالش و رودسر( را نمایش می دهد 
به این صورت که هر ایستگاه در ماه های مختلف سال ازنظر 
رتبه و شرایط آسایشی در چه شرایطی می باشد  و هدف  و 

توصیه های پیشنهادی در هر ماه چیست. 
براساس محاسبات انجام شده در ایستگاه رشت ماه های 
فوریه،  ژانویه،  ماه های  آستارا  در  مارس  فوریه،  ژانویه، 
و  ماسوله  ایستگاه های  در  دسامبر  و  نوامبر  آوریل،  مارس، 
انزلی ماه های ژانویه، فوریه، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر 
در ایستگاه های کیاشهر و تالش ماه های ژانویه و فوریه در 
را  نامطلوب  فوریه شرایط  ماه  رودسر  و  الهیجان، جیرنده 
گشت  شده،  ارائه  که  توصیه ای  و  هدف  و  می باشند  دارا 
و گذار در فضای بسته است و شرایط بسیار نامطلوب در 
منجیل  ایستگاه  ژوئیه،  ماه  در  انزلی  و  آستارا  ایستگاه های 

)TCCI( جدول2: مقیاس شاخص
توصیهشرحرتبهمقدارشاخص
فعالیت های گردشگری مرتبط بابرفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوبکمتر از صفر

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب20- 0
تمام فعالیت های گردشگری )به جز برف و فعالیت های شدید(مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب30- 20
فعالیت های تفریحی آبی )توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(تا حدی )نسبتًا( خوشایند و مطلوبنامطلوب40- 30

آفتاب گرفتن، استحمام )توریسم ساحلی(نامطلوب و خوشایندبسیار نامطلوببیش تر از 40
(Andelkovic et all, 2016:485)
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وایستگاه  سپتامبر  آگوست،  ژوئیه،  ژوئن،  می،  ماه های 
جیرنده درماه های ژوئن، ژوئیه، آگوست می باشد که آفتاب 
است.  شده  توصیه  ساحلی  توریسم  و  استحمام   گرفتن، 
رشت،  ایستگاه  در  دسامبر،  سپتامبر،  می،  ماه های  همچین 
الهیجان،  کیاشهر  و  انزلی،  آستارا،  ایستگاه های  در  می  ماه 
ماه آوریل در ایستگاه منجیل، ماه می و سپتامبر در ایستگاه 
آگوست  ماه  جیرنده،  ایستگاه  در  اکتبر  و  می   ماه  دیلمان، 
را  مطلوبی  و  دلپذیر  شرایط  رودسر  ایستگاه  در  سپتامبر  و 
دارا می باشند و تمام فعالیت های گردشگری به جز برف  و 
فعالیت های شدید توصیه شده است. و شرایط نامطلوب در 
ماه های ژوئن، ژوئیه،  کیاشهر در  ایستگاه رشت، الهیجان، 
آگوست، ایستگاه آستارا و انزلی در ماه های ژوئن وآگوست، 
ایستگاه دیلمان در ماه های ژوئیه و آگوست، ایستگاه جیرنده 
در ماه سپتامبر، ایستگاه تالش در ماه های ژوئیه، آگوست و 
سپتامبر و ایستگاه رودسر ماه های ژوئن، ژوئیه می باشند و 

آب  و  دریاچه  ساحلی،  آبی)توریسم  تفریحی  فعالیت های 
گرم( توصیه شده است. و ماه های آوریل، اکتبر، نوامبر در 
ایستگاه آستارا،  اکتبر در  ایستگاه رشت، ماه های سپتامبر و 
در  دسامبر  نوامبر  و  اکتبر،  مارس،  فوریه،  ژانویه،  ماه های 
ایستگاه منجیل، ماه های مارس، آوریل، می، ژوئن، ژوئیه و 
آگوست در ایستگاه ماسوله، ماه های آوریل، سپتامبر، اکتبر 
مارس،  فوریه،  ژانویه،  ماه های  انزلی،  ایستگاه  در  نوامبر  و 
دیلمان،  ایستگاه  در  دسامبر  و  نوامبر  اکتبر،  ژوئن،  آوریل، 
و  اکتبر  نوامبر،  سپتامبر،  آوریل،  مارس،  ژانویه،  ماه های 
دسامبر در ایستگاه الهیجان، ماه های ژانویه، مارس، آوریل، 
نوامبر  و دسامبر در ایستگاه جیرنده، ماه های مارس، آوریل، 
ماه های  تالش،  ایستگاه  دسامبر  و  نوامبر  اکتبر،  ژوئن،  می، 
ژانویه، مارس، آوریل، می، اکتبر، نوامبر و دسامبر در ایستگاه 
رودسر شرایط نامطلوب را دارا می باشند که گشت و گذار 

در فضای بسته توصیه شده است.

جدول3: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه رشت
هدفشرحرتبهTCCIماه

فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/71-ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/50-فوریه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/46-مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب10/05آوریل

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب23/35می
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

تاحدی)نسبتاً( خوشایند  و مطلوبنامطلوب55/35ژوئن
فعالیت های تفریحی آبی

)توریسم ساحلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی )نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب38/85ژوئیه
فعالیت های تفریحی آبی

)توریسم ساخلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی )نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب32/62آگوست
فعالیت های تفریحی آبی

)توریسم ساخلی، دریاچه، آب گرم(

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب20/70سپتامبر
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب10/29اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب4/25نوامبر
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب0/04-دسامبر
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جدول4: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه آستارا
هدفشرحرتبهTCCIماه

فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/89-ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب3/61-فوریه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/88-مارس
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب6/4آوریل

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب20/05می
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

تاحدی )نسبتًا( خوشایند و مطلوبنامطلوب36/76ژوئن
فعالیت های تفریحی آبی

)توریسم ساخلی، دریاچه، آب گرم(

آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب42/71ژوئیه

تاحدی )نسبتًا( خوشایند و مطلوبنامطلوب37/44آگوست
فعالیت های تفریحی آبی

)توریسم ساخلی، دریاچه، آب گرم(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب18/66سپتامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب7/55اکتبر
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب0/48-نوامبر
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/30-دسامبر

جدول5: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه انزلی
هدفشرحرتبهTCCIماه

فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب3/54-ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب4/07-فوریه
فعالیت های گردشگری مرتبط بابرفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب2/71-مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند ومطلوبنامطلوب8/16آوریل

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب22/05می
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب36/84ژوئن
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

آفتاب گرفتن، استحمام )توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب40/58ژوئیه

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب33/72آگوست
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب19/84سپتامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب9/11اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب2/61نوامبر
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب0/96-دسامبر
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جدول6: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه دیلمان
هدفشرحرتبهTCCIماه

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب5/29ژانویه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب1/60فوریه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب8/56مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب13/65آوریل

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب24/84می
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب1/95ژوئن

تاحدی)نسبتًا(خوشایند ومطلوبنامطلوب30/16ژوئیه
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند ومطلوبنامطلوب30/14آگوست
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب26/39سپتامبر
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب19/27اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب6/04نوامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب7/07دسامبر

جدول7: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه کیاشهر
هدفشرحرتبهTCCIماه

فعالیت های گردشگری مرتبط بابرفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/20-ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط بابرفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب5/79-فوریه
گشت وگذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب2/19مارس
گشت وگذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب8/32آوریل

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلبوب26/94می
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب36/78ژوئن
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب36/58ژوئیه
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب34/06آگوست
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب19/25سپتامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب9/73اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب1/91نوامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب2/03دسامبر
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جدول8: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه الهیجان
هدفشرحرتبهTCCIماه

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب2/46ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب3/87-فوریه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب4/63مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب8/69آوریل

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب26/12می
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب36/89ژوئن
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب37/31ژوئیه
فعایت های تفریحی آبی 

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب33/36آگوست
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب18/76سپتامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب12/12اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب4/88نوامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب3/65دسامبر

جدول9: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه منجیل
هدفشرحرتبهTCCIماه

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب12/96ژانویه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب12/95فوریه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب18/91مارس

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب23/59آوریل
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب36/74می
آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب50/91ژوئن
آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب55/51ژوئیه

آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب55/24آگوست
آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیارنامطلوب46/84سپتامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب32/53اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب16/29نوامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب13/16دسامبر
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جدول10: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه ماسوله
هدفشرحرتبهTCCIماه

فعالیت های گردشگری مرتبط بابرفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب5/36-ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط بابرفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب9/19-فوریه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب0/36مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب0/41آوریل
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب9/65می

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب19/82ژوئن
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب15/81ژوئیه

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب15/51آگوست
فعالیت های گردشگری مرتبط بابرفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب0/95-سپتامبر
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب3/45-اکتبر
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب5/72-نوامبر
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب4/99-دسامبر

جدول11: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه جیرنده
هدفشرحرتبهTCCIماه

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب0/28ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/88-فوریه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب7/19مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب13/94آوریل

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب29/35می
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب41/27ژوئن
آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و ناخوشایندبسیار نامطلوب44/68ژوئیه

آفتاب گرفتن، استحمام)توریسم ساحلی(نامطلوب و نا خوشایندبسیار نامطلوب43/01آگوست

تاحدی )نسبتًا( خوشایند و مطلوبنامطلوب39/62سپتامبر
فعایت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب22/69اکتبر
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب8/14نوامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب5/07دسامبر
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جدول12: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه تالش
هدفشرحرتبهTCCIماه

فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب1/43-ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب5/98-فوریه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب0/51مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب4/81آوریل
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب18/35می

فعایت های تفریحی آبیتاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب34/94ژوئن
)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

فعایت های تفریحی آبیتاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب37/21ژوئیه
)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

فعایت های تفریحی آبیتاحدی)نسبتًا(خوشایند و مطلوبنامطلوب34/69آگوست
)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب16/20سپتامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب7/27اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب2/14نوامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب0/74دسامبر

جدول13: شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( ایستگاه رودسر
هدفشرحرتبهTCCIماه

گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب2/81ژانویه
فعالیت های گردشگری مرتبط با برفنامطلوب و ناخوشایندخیلی نامطلوب4/94-فوریه
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب2/26مارس
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایندو مطلوبنامطلوب5/31آوریل
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایندومطلوبنامطلوب19/90می

تاحدی)نسبتًا(خوشایند ومطلوبنامطلوب37/43ژوئن
فعالیت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

تاحدی)نسبتًا( خوشایند و مطلوبنامطلوب35/01ژوئیه
فعالیت های تفریحی آبی

)توریسم، ساحلی، دریاچه، آب گرم(

مطلوب و دلپذیرمطلوب و دلپذیر29/99آگوست
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(

مطلوب و دلپذیردلپذیر و مطلوب20/92سپتامبر
تمام فعالیت های گردشگری

)به جز برف و فعالیت های شدید(
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب14/09اکتبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب6/39نوامبر
گشت و گذار در فضای بستهتاحدی خوشایند و مطلوبنامطلوب4/72دسامبر
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نگاره های2 و3 پهنه بندی آسایش گردشگری ایستگاه های 
مورد مطالعه در همه ماه های سال را نشان می دهد همچنان 
ژانویه قسمت های  ماه  نگاره 2 مشاهده می شود در  که در 
شمالی، شمال شرقی، شمال غربی، غرب، مرکز و حاشیه های 
سرمایی(  نظر  )از  نامطلوب  خیلی  وضعیت  خزر  دریای 
برف  با  مرتبط  گردشگری  فعالیت های  این رو  از  داشته اند. 
قسمت های جنوبی، شمال  می شود.  توصیه  نواحی  این  در 

شرق و شرق استان در محدوده وضعیت نامطلوب )از نظر 
خنک بودن( قرار گرفته اند و بهتر است گشت و گذار در 
انجام  این نواحی  فضای بسته )موزه گردی، خرید و...( در 
وضعیت  را  استان  مساحت  بیش ترین  فوریه  ماه  در   شود. 
و  است  شده  شامل  سرمایی(  نظر  )از  نامطلوب  خیلی 
مطرح   2 جدول  براساس  گردشگران  برای  که  توصیه ای 
شده است فعالیت های گردشگری مرتبط با برف است. در 

نگاره2: پهنه بندی شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( نیمه اول سال منطقه مورد مطالعه
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وضعیت  که  دیلمان(  و  )منجیل  استان  جنوبی  قسمت های 
نامطلوب )از نظر خنکی( دارند و گردشگری در فضای بسته 
نظر  )از  نامطلوب  وضعیت  مارس  ماه  در  می شود.  توصیه 
خنکی( در استان غلبه دارد. به جز مرکز، حاشیه دریای خزر 
و شمال استان )رشت، انزلی و آستارا( که دارای وضعیت 
این  در  بنابراین  است.  سرمایی(  نظر  )از  نامطلوب  خیلی 
نواحی گردشگری برف و در سایر قسمت ها، گشت و گذار 
در فضای بسته توصیه می شود. در ماه آوریل جنوب استان 
تمام  و  می باشد  دارا  را  مطلوب  و  دلپذیر  )منجیل( شرایط 
شدید(  فعالیت های  و  برف  )به جز  گردشگری  فعالیت های 
قابل انجام است. سایر قسمت های استان شرایط نامطلوبی 
دارند و گشت و گذار در فضای بسته می تواند انجام شود.  
در ماه می بیش ترین مساحت استان شرایط دلپذیر و مطلوب 
گردشگر  توسط  می تواند  فعالیت ها  تمام  رو  این  از  دارند. 
انجام شود. در این ماه محدوده  هایی مثل شرق، غرب، شمال 
غرب و شمال استان )رودسر، ماسوله، تالش و آستارا( در 
پهنه نامطلوب )از نظر خنک بودن( هستند و گشت و گذار 
)منجیل(  استان  جنوب  می شود.  توصیه  بسته  فضای  در 
به  می توان  و  دارد  گرمایی(  نظر  )از  نامطلوبی  شرایط  نیز 
فعالیت های تفریحی آبی پرداخت. در ماه ژوئن بخش زیادی 
)ازنظر گرمایی(  نامطلوب  پهنه  ی  را  استان  از کل مساحت 
پوشش داده است. براساس جدول 2، توصیه  ای که در این 
است.  آبی  تفریحی  فعالیت های  می شود  گردشگران  به  ماه 
استان  غرب  و  جنوبی  قسمت های  از  کوچکی  بخش  یک 
)دیلمان و ماسوله( در پهنه نامطلوب )از نظر خنک بودن( 
مناسب  بسته  فضای  در  گذار  و  گشت  برای  و  شده  واقع 
است. بخش دیگری از استان )منجیل و جیرنده( پهنه بسیار 
نامطلوب از نظر گرمایی را شامل می شود و پیشنهاد مورد 

نظر استحمام و توریسم ساحلی می باشد.
همانگونه که در نگاره 3 مشاهده می شود در ماه ژوئیه بخش 
زیادی از کل مساحت استان را پهنه نامطلوب )ازنظر گرمایی( 
پوشش داده است. در چنین مواقعی فعالیت های تفریحی آبی 
مورد توصیه است. قسمت غرب استان وضعیت نامطلوب )از 

نظر سرمایی( را داشته و برای گشت و گذار در فضای بسته 
مناسب است. در قسمت های حاشیه دریای خزر، شمال و 
جنوب استان )انزلی، آستارا، منجیل و دیلمان( وضعیت بسیار 
نامطلوب حاکم است که در این محدوده استحمام و توریسم 
 ساحلی توصیه می شود. در آگوست قسمت کوچکی از غرب 
استان )ماسوله( در پهنه نامطلوب )از نظر خنک بودن( قرار 
براساس جدول2 گشت و گذار در فضای بسته  گرفته که 
پیشنهاد می شود. بخش دیگری از جنوب استان )جیرنده و 
منجیل ( در پهنه بندی بسیار نامطلوب )از نظر گرمایی( قرار 
دارد، که برای توریسم ساحلی مناسب است. قسمت شرق 
مطلوب(  و  )دلپذیر  وضعیت  بهترین  در  )رودسر(  استان 
فعالیت های گردشگری  تمامی  ایستگاه  این  می باشد که در 
)از  نامطلوب  شرایط  استان  مساحت  باقی  می شود.  توصیه 
آبی  تفریحی  فعالیت های  است  بهتر  و  دارد  گرمایی(  نظر 
صورت گیرد. در ماه سپتامبر حاشیه  های دریای خزر، شمال 
آستارا،  تالش،  )انزلی،  استان  شرق  شمال  و  شمال  غرب، 
کیاشهر و الهیجان( در محدوده پهنه نامطلوب )از نظر خنک 
 2 جدول  براساس  نظر  مورد  توصیه  و  دارند  قرار  بودن( 
گشت و گذار در فضای بسته است. غرب استان )ماسوله( 
در شرایط خیلی نامطلوب )از نظر سرمایی( به سر می  برد و 
گردشگری مرتبط با برف می تواند  جایگزین سایر فعالیت ها 
باشد. جنوب استان )منجیل و جیرنده( از نظر گرمایی در 
پهنه بسیار نامطلوب و نامطلوب واقع شده و براساس مقیاس 
شاخص پیشنهادی در ایستگاه منجیل می توان آفتاب گرفتن 
و استحمام و در ایستگاه جیرنده فعالیت های تفریحی آبی 
را انجام داد. بهترین پهنه مربوط به شرق، مرکز و بخشی از 
جنوب استان )رودسر، رشت و دیلمان( است که وضعیت 
گردشگری  فعالیت های  تمام  و  دارند  را  مطلوب  و  دلپذیر 
توصیه می شود. در ماه اکتبر کل مساحت در پهنه نامطلوب 
گذار  و  گشت  و  است  گرفته  قرار  بودن(  خنک  نظر  )از 
)ماسوله(  استان  غرب  است.  شده  توصیه  بسته  فضای  در 
شرایط خیلی نامطلوب داشته و براساس جدول2 پیشنهادی، 
می شود.  توصیه  برف  با  مرتبط  گردشگری  فعالیت های 
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قسمت جنوب استان )جیرنده( بهتر ین پهنه دلپذیر و مطلوب 
را دارا می باشد و تمامی فعالیت های گردشگری در این ماه 
توصیه شده است. همچنین در ماه نوامبر که کل مساحت 
از  بخشی  و  بودن(  )ازنظر خنک  نامطلوب  پهنه  به  مربوط 
خیلی  پهنه  جزء  ماسوله(  و  )آستارا  استان  غرب  و  شمال 
جدول2،  براساس  و  می باشد  سرمایی(  نظر  )از  نامطلوب 
توصیه  های مانند گشت و گذار فضای بسته و فعالیت های 

مرتبط با برف صورت گرفته است. در ماه دسامبر قسمت 
کوچکی از شمال، مرکز، حاشیه دریای خزر و غرب استان 
نامطلوب  خیلی  پهنه  در  ماسوله(  و  انزلی  رشت،  )آستارا، 
)از نظر سرمایی( و بقیه ایستگاه ها در پهنه نامطلوب )از نظر 
خنک بودن( قرار گرفته  اند و توصیه  های صورت گرفته طبق 
آستانه  های جدول2 فعالیت های گردشگری مرتبط با برف و 

گشت و گذار فضای بسته می باشد. 

نگاره3: پهنه بندی شاخص آسایش آب و هوایی گردشگری )TCCI( نیمه دوم سال منطقه مورد مطالعه
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4- نتیجه گیری
آسایش یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در زندگی انسان 
است. در طول تاریخ بشریت انسان همیشه برای رسیدن به 
آسایش دنبال راه حلی بوده است و در شکل گیری شرایط 
باد و  دما، رطوبت،  اقلیمی چهار عنصر  از دیدگاه  آسایش 
تابش نقش عمده دارد. در بین عناصر، دما و رطوبت تأثیر 
بیش تری در سالمت و راحتی انسان دارند. به این ترتیب طی 
پژوهش حاضر آسایش گردشگری در استان گیالن با استفاده 
از شاخص  زیست اقلیمی TCCI مورد بررسی قرار گرفت. در 
این پژوهش برای پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان 
گیالن از داده  های مختلف آب  و هوایی مانند دما، رطوبت 
نسبی، ساعت آفتابی و تعداد روز های بارانی )عناصر مورد 
نیاز در شاخص مورد استفاده( ایستگاه های سینوپتیک استان 

گیالن استفاده شده است. 
شرایط  به  توجه  با  که  می دهد  نشان  محاسبات  نتایج 
متفاوت اقلیمی  و اختالف توپوگرافی در سطح استان گیالن 
از نظر شرایط آسایش آب و هوای گردشگری تفاوت  های 
مورد  ایستگاه های  تمامی  در  می  ماه  دارد.  وجود  زیادی 
از  دلپذیر  و  مطلوب   دارای شرایط  استان  در سطح  مطالعه 
تمام  در  ماه  این  در  و  بوده  گردشگری  فعالیت های  نظر 
نقاط استان گیالن شرایط آسایش از نظر کلیه ی فعالیت های 
گردشگری مهیا می باشد. با توجه به شرایط رطوبتی، پوشش 
شرایط  نظر  از  گیالن  استان  سطح  در  ارتفاعات  و  گیاهی  
محسوسی  تفاوت  های  سال  مختلف  ماه های  در  آسایش 
خزر  دریای  به  نزدیک  و  ساحلی  مناطق  در  دارد.  وجود 
به دلیل رطوبت بسیار زیاد در فصل گرم سال اغلب ماه های 
گرم سال )ژوئیه و آگوست( دارای شرایط بسیار نامطلوب 
)توریسم  آب  با  مرتبط  تفریحی  فعالیت های  فقط  بوده  و 
از ساحل  مناطق مرتفع  و دور  ساحلی( توصیه می شود. و 
فوریه،  )ژانویه،  سال  سرد  فصل  در  و..(  ماسوله   )دیلمان، 
بوده  و  حاکم  سرمایی  نامطلوب  خیلی  شرایط  دسامبر( 
زمستانی(  )توریسم  برف  با  مرتبط  گردشگری  فعالیت های 

توصیه می شود.
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