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 چکیده

 و شهرري زمینههمسها   در بهویهه ،ايیههناح عمران هايریزيبرنامه از بسیاري اساس و پایه انسانی بیوکلیماتیک مطالعات امروزه

بهرمهثرر،عناصهراللیمهی(TCI)اینپهوهشبااستفادهازشهاص اللهیگگردشهگري.است گردشگري و معماري سکونتگاهی،

هايکاربردياسهتکههبهاپهوهشحاضرازجملهپهوهش.دهدفعالیترايگردشگريدراستانصوزستانراموردارزیابیلرارمی

-2991استانصوزسهتانیهیدورهامهاريایستگاهسینوپتیک21يهادادهدراینتحقیقازشود،تحلیلیانجاممی-روشتوصیفی

اللیگگردشگريبراياستانبهصورتفصلیانجهامبنديشدوپرنهGISسپسنتایجحاص واردمحیط.استفادهشدهاست1121

ههايدهدکهپتانسی درپهوهشحاضرنتایجبدستامدهنشانمی.شدودرنرایتتقویگگردشگريبراياستاناستخراجگردید

-هايسردسالبسیارمطلوبتراستوبانزدیکشدنبهفصولگرم،شهرایطنهامطلوممهیبرايگردشگراندرماهاللیمیصوزستان

بهعبارتی،برترینشرایطبیوکلیماییبرايگردشگراندرایناستانفص زمستانوپاییزاست.شودشودوعدماسایشمشاهدهمی

در.گهردداللیمهیمشهاهدهنمهیگرمسالبهعلتتغییراتبااليدماوریوبتنسبینامطلومهستندوشرایطاسایشيهافص و

شرایطمیکروکلیماییرابوجوداورد،تاگردشگراناحسهاستوانیمهمسازبااللیگيهاکمپهاوها،مت فص برارباایجادهت 

نبهعلتتغییراتشدیداللیمیبارکودگردشگريوشرایطنامساعداسایشاللیمیروبروارامشداشتهباشند،امادرفص تابستا
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 مقدمه

عهام و   گردد، که جهانگردان بهه منوهور دسهبیابي بهه ا هدا      صنعت گردشگری از تعدادی عناصر کلیدی تشکیل مي

-در این میان اقلیم بر بسبری که فعالیت. باشندخاص خود و نیز رفع احبیاجاتشان در نقاط توریسبي به آنها مبکي مي

 سیسهبم  یک اصلي اجزای عنوان به توریسم و  وا و آب. تواند اثر گذار باشدیابد مي ای گردشگری در آن تحقق مي

 مطرح توریسم شناسي اقلیم عنوان به را جدیدی بحث با یکدیگر تعامل و در گذاشبه یرتأث یکدیگر بر مخبلف طرق به

 جهزو  اقلیمهي  مطلوب شرایط بودن دارا که ایگونه به دارند، یکدیگر به زیادی وابسبگي گردشگری و اقلیم .نمایند يم

 شهرایط  به سفر زمان و مکان انبخاب در مسافران اغلب و شودمي محسوب گردشگری برای بالقوه  ایو توان  امزیت

 گردشهگری،  و اقلیم تغییر تنگاتنگ کنش بر  م به توجه با (.0931اسماعیلي و  مکاران، )کنند مي  وایي توجه و آب

 خهارجي  درآمهد  منبهع  یک عنوان به گردشگری صنعت بر که کشور ایي نیز و جهان سطح در  ای گردشگریسازمان

قهرار د نهد    مهدنور  را اقلهیم  تغییر تأثیرات پبانسیل خویش آینده  ایطراحي و  اریزی برنامه در باید ،نمایند يمتأکید 

شناخت کلي از آب و  وای مقصد و تغییرات روزانه، ما انه و فصلي، دما، بارش، رطوبهت، تهابش،   (. 0931کریمي،)

ند مبناسهب  شود، تا مبقاضي ببواباد و سایر عناصر آب و  وایي برای مقصد گردشگری از اطالعات مهم محسوب مي

بهه   .(0901فهر  زاده،  )خود را از نور زمان حرکت، نوع لباس و تجهیزات مورد نیهاز انجهام د هد     ریزی با آن برنامه

گردشهگری و بههره    ریزی تواند به برنامهشناخت توان آسایش زیست اقلیمي در مناطق مخبلف جغرافیایي، ميعبارتي 

طبیعي کمک نماید، تا مناطق جاذب محیطي در برابر آلودگي محهیط زیسهت،  جهوم و     ی ا جاذبهبرداری مناسب از 

 یکهي  (.0901رمضاني، )تجاوز انساني، تغییرات کاربری زمین، اسبفاده برای گذران اوقات فراغت و غیره حفظ شود 

 یهک  اقلهیم  زیسهت  بنهدی  هپهن و نماید، شناخت شایاني کمک زمینه این در ریزی برنامه امر به تواندمي که مواردی از

 و  واشناسهي  آب محققهان  طهر   از مبعهددی   های و شاخص  امدل تاکنون منوور  مین به. باشدمي کشور یا منطقه

 تعیهین   های شهاخص  کلي طور به که  اشاخص این .است شده و پیشنهاد طراحي نیز توریسم، توجیه، تفسیر و گا ي

 انسهاني  شناسهي  اقلیم و زیست  واشناسي زیست مبخصصان طر  از اغلب اصل در شوند،مي حرارتي نامیده آسایش

بهي   ای گردشهگری   ای مطرح در زمینه جاذبهنیز به عنوان یکي از اسبان خوزسباناسبان  .اند شده طراحي و پیشنهاد

 در یصنعت گردشهگر  ای جاذبهتوجه به . استکشور ترین ذخایر طبیعي و تاریخي ترین و غنيشک یکي از دیدني

ن اسهبان  یه ادر  یجههت توسهعه گردشهگر    يمهم ی اگام یو را برد يبیریمد ریزی ک برنامهیتوان با ي، ماسبانن یا

توانهد در  يجاد شغل و تعامل فر نگهي مه  یجاد منابع ثروت، اید ارز، ایبرداشبه شود که با آثار مثبت خود از جمله تول

مطرح شده،  د  پژو ش حاضر نیز این است تها   ا میت موضوعبنابر . آنها مؤثر باشد ی اتیاز محدود يرفع بخش

 های  شهرایط اقلهیم گردشهگری و ویژگهي     بندی اببدا با ارائه تعاریف و مطالعه ابعاد مخبلف اقلیم گردشگری، به پهنه

 بهرای  آسایشهي  اقلیم زماني تقویم ارائه به منجر تواندمي آمده دست به نبایج. اقلیمي اسبان جهت گردشگری بپردازیم

 دسهت انهدرکاران   بهرای  سفر ا مناسب مکان و زمان انبخاب در کمکي ابزاری حال در عین و شود گردشگری ا دا 

آیهد، بهه طهوری کهه      شهمار  به  ا مایش ورزشي و مسابقات گردشگری، برگزارکنندگان تور ای و گردشگری بخش

 مسهئولین  وران گردشهگ  بهه  آن اقلیمهي  آسهایش  ی ها  پهنهه  نمهودن  مشهخص  و اسبان اقلیمي آسایش شرایط شناخت

 .نمود خوا د بسیاری کمک یگردشگر ریزی برنامه و توسعه جهت درگردشگری 
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انجهام  در دنیها   ش انسهان یم و آساینه ارتباط اقلیدر زم یادیقات زی، تحقگردشگری و اقلیم ت موضوعیبا توجه به ا م

 .پردازیمع مقاله مي ای مرتبط با موضو، که به معرفي برخي از پژو شگرفبه است

و  ينسهب  يعهرق چههار سهاعبه، خسهبگ     ينیش بینسبت پ ،مؤثر یبا اسبفاده از چهار شاخص دما( 0311) 0ترجونگ

 مکهاران   و   ریسهون  (.0911، انیرازجو) ه کرده استیته يمیش اقلیقا نقشه آسایقاره آفر یساکن، برا ی وا یدما

 (110 ) 9بویهل  و اسکات. قرار دادند بررسي مورد را اسکاتلند گردشگری صنعت روی بر اقلیم، تغییر اثرات ،(0333)

 تا جهان در اقلیمي تغییرات روند به توجه با که گردشگری، دریافبند آسایش اقلیم شاخص عنوان کاربرد با پژو شي در

 کنهوني  شهرایط  از بهبر کانادا کشور نواحي بیشبر گردشگر برای جذب بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابي میالدی 111  سال

 ایهن نبیجهه   بهه  و پرداخبند المللي بین گردشگری بر اقلیم اثر ای بررسي به ،(110 ) مکاران  و 1مورین. شد خوا د

 جذب گردشگر بر مبفاوتي اثر ای …و کو سباني ساحلي، شهری، نواحي اقلیمي مبفاوت و خاص شرایط که رسیدند

اثرات تغییهر اقلهیم را بهر منهابع اقلیمهي بهرای توریسهم         TCIشاخص  وسیله ، به(111 )و  مکاران  1اسکات. دارند

 بارنهدگي،   هوا،  مانند دمای اقلیمي مبغیر ای از برخي ،(111 ) 1جکویالین. آمریکای شمالي مورد مطالعه قرار دادند

 در گردشهگری  مقصهد  در انبخهاب  اقلیمي شرایط اثر بررسي برای را یخبندان روز ای تعداد و مرطوب روز ای تعداد

 و آمریکها  آریزونهای  اسهبراحبي  شناسهي  اقلیم مورد ، در(111 ) مکاران  و  ارتز. است داده قرار اسبفاده مورد آلمان

 در ،(111 ) 1کهی   مهاتزارا . اند داده قرار بحث مورد را گردشگری روی اقلیم تغییر مطالعه( 111 ) مکاران  و برتیال

 بهرای  را اقلیمهي  زیسهت  اطالعهات  کم است،  اآن در  واشناسي  ایایسبگاه تراکم که مناطقي در آلمان شرق جنوب

 تغییهر  عنوان اثهرات  با پژو شي ، در(111 ) مکاران  و 0جکویالین. است داده قرار تحلیل و تجزیه مورد گردشگری

 بها  آینهده   های سال طي که د ندمي نشان  امدل که رسیدند نبیجه این و ایرلند به بریبانیا آلمان، در گردشگری بر اقلیم

و  3زنگهین . داشهت  خوا هد  شهمالبر  نهواحي  سمت به آرام و ساده حرکبي گردشگری جاذبه اقلیمي، تغییرات به توجه

ریز با اسبفاده از سیسبم اطالعات جغرافیهایي   -، به تعیین آسایش زیست اقلیمي در مسیر ارض روم(101 ) مکاران 

خهاص   يتنهوع موضهوع   یدارا ،در کشور انجهام شهده اسهت    يسبیم زیاقل يابیارزنه یکه در زم يمطالعات. اندپرداخبه

ش در خهار  سهاخبمان و احسهاس    یبه آسها  پژو شيدر  (0911) انیرازجو: گرددکه به این موارد اشاره مي باشد يم

 .پرداخبه است و روش اوانز يار ما انی، معيمیست اقلیمؤثر، نمودار ز یآن مانند دما ی ا شاخصو  یيش گرمایآسا

 شهاخص ترجونهگ   اسهاس  بهر  ایران انساني اقلیم زیست بررسي به ایسبگاه 10 ی ا داده از اسبفاده با ( 091) کاویاني

 و خوشهحال . اسهت  نموده تقسیم نوع 03 به ژوئیه ماه در و تیپ  0 به ژانویه ماه در را ایران بیوکلیمای و پرداخبه است

 پهنهه  بهه  ،یا خوشهه  بندی گروه از اسبفاده با ياقلیم زیست بندی طبقه روش چهار از گیری بهره با (0901)  مکاران
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 011  های داده و TCI شهاخص  از اسهبفاده  با (0901) احمدآبادی. اند پرداخبه اصفهان اسبان انساني اقلیم زیست بندی

در  یگردشهگر  یمناسهب بهرا  م یتقو( 0901) یذوالفقار. است پرداخبه ایران اقلیم توریسبي شرایط بررسي به ایسبگاه

سهبگاه  یا 1در شهمال کشهور   ( 0901)ی شههباز . ن نموده اسهت ییتع PMVو  PET ی ا شاخصز را با اسبفاده از یتبر

ش یآسها  يو مکهان  يزمهان  يژگه یو يق او بررسی د  تحق ،نمود يبررس 119 تا  0311 یدوره آماردر ک را ینوپبیس

 شهاخص  تغییهر پهذیری   به تحلیل( 0900)فر  زاده و  مکاران . ک در شمال کشور بودینوپبیسبگاه سیا 1در  يمیاقل

، به برآورد و تحلیل شهاخص اقلهیم   (0903)گندمکار . اندترسالي پرداخبه و خشکسالي شرایط در ایران توریسبي اقلیم

، به مطالعه (0903)دی فر  زاده و احمد آبا. پرداخبه است TCIگردشگری در شهرسبان سمیرم با اسبفاده از شاخص 

-پرداخبه است، نبایج این پژو ش نشان مي TCIبرآورد و تحلیل شرایط اقلیم گردشگری ایران با اسبفاده از شاخص 

 فضهایي  ، به تبیهین (0931)حسنوند و  مکاران . باشد يمد د که شرایط اقلیم گردشگری در ایران دارای تنوع زیادی 

 گردشگری شاخص که داد نشان بررسي این پرداخبند، نبایج TCI شاخص براساس لرسبان اسبان اقلیمي آسایش میزان

ررسهي زیسهت اقلهیم گردشهگری     بهه ب ( 0930)عزتیان و  مکهاران   .است زیادی تنوع دارای سال طول تمام در اسبان

 ای غربهي و  نبایج نشان داد که بخشاند، پرداخبه اسبان کهگیلویه و بویراحمد با اسبفاده از شاخص اقلیم گردشگری

عمرانهي و یهزدان   . مبفاوتي در خصوص آسایش گردشگری دارنهد  کامالًمخبلف سال شرایط  ی ا ماهشرقي اسبان در 

فبهوحي و  مکهاران   . اندپرداخبه تعیین تقویم آسایش اقلیم گردشگری مناطق توریسبي اسبان اصفهانبه (  093)پناه 

-نبایج حاصل نشان مياند، پرداخبه  ای شمالي حاشیه دریای خزرارزیابي شرایط اقلیم گردشگری اسبان، به ( 093)

شم  و  .باشد يماز قسمت غربي از نور اقلیم گردشگری  تر مناسبد د که در فصل بهار به طور کلي قسمت شرقي 

 ارزیابي شرایط اقلیم گردشگری شهر مشهد بها اسهبفاده از شاخصههای کمهي آسهایش حرارتهي      ، به (0939) مکاران 

بهه ارزیهابي وضهعیت اقلهیم      TCIاند، در پژو ش حاضر نیز سعي بهر آن اسهت کهه بها اسهبفاده از شهاخص       خبهپردا

مشهابه   ی ها  پژو شگردشگری از نور زماني و مکاني در اسبان خوزسبان بپردازیم، که ویژگي این پژو ش نسبت به 

 .باشد يمارائه تقویم مناسب گردشگری برای اسبان خوزسبان 

 روش شناسی

دقیقهه طهول شهرقي از نصهف      93درجهه و   11دقیقه تا  90درجه و  11خوزسبان در جنوب غربي ایران و بین  اسبان

(. 0شهکل  )دقیقه عرض شمالي از خط اسبوا واقع شده است  1درجه و  99دقیقه تا  10درجه و  3 النهار گرینویچ و 

مبهر   1111ت ارتفهاع اسهبان از صهفر تها نزدیهک      دامنه تغییهرا . کیلومبر مربع است 11111مساحت این اسبان بیش از 

کیلهومبر مربهع و کو سهباني بهه مسهاحت بهیش از        10111ای به مسهاحت  نوسان دارد و اسبان را به دو بخش جلگه

 از نهواحي  برخهي  در جهز  بهه  کهه  اسهت  منهاطقي  از خوزسبان نور اقلیمي از. کیلومبر مربع تقسیم کرده است 1111 

 و میلیمبر 11  حدود آن سالیانه بارندگي مبوسط و دارد خشک خشک و نیمه  وای و بآ شرقي، و شمالي کو سباني

 بهیش  به آن گا ي حداکثر و سلسیوس درجه 90 حدود آن گرمای دارد و ادامه ماه فروردین تا و آغاز از مهرماه معموالً

 (.0931عزیزی و  مکاران، )رسد مي سلسیوس درجه 11 از
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   موقعیت جغرافیایی استان خوزستان در کشور :  شکل

 نگارندگان: منبع 

جههت انجهام ایهن    . شودانجام مي توصیفي - ای کاربردی است که با روش تحلیلي پژو ش حاضر از جمله پژو ش

 ای اقلیمي مورد نیاز، از اداره کل  واشناسي اسهبان خوزسهبان اخهذ گردیهد و بعهد از      ببدا اطالعات و دادهپژو ش ا

.  ای ما انه تبهدیل گردیهد   ای روزانه به دادهو نیز تهیه بانک اطالعاتي، داده Excelدر محیط   ا دادهتجزیه و تحلیل 

 ها وارد  داده ،TCIسبفاده از شهاخص  در مرحله بعد برای واکاوی اقلیم گردشگری و تهیه تقویم گردشگری اسبان با ا

بهرای   بنهدی   ای پهنهبه گسبره اسبان تعمیم یافت و نقشه TCIمقادیر  IDWگردید و با اسبفاده از روش  GISمحیط 

 ا به صورت تقویم زماني فصهول مناسهب گردشهگری بهرای     تهیه گردید و نبایج حاصل از شاخص اسبان خوزسبان

 .اسبان ارائه شد

، کهه توسهط   باشهد  يمه توریسهم   ریهزی  برآورد آسایش اقلیمهي در جههت برنامهه    ی ا شاخصي از یک TCI شاخص 

(. 0931گر،کوزه) باشد يمارائه شده است، این شاخص ترکیبي از  فت پارامبر  ((Meicskowski, 1958میکزکوسکي 

 نسهبي،  رطوبهت  میهانگین  نسهبي، رطوبهت   حداقل میانگین دما، میانگین دما، حداکثر میانگین :از عبارتند این پارامبر ا

د نهد  این عناصر تشکیل پنج زیر شاخص را مهي . باشدباد مي سرعت میانگین و آفبابي ساعات میانگین بارش، مجموع

 (ایده آل و مطلوب مقدار) 1 از آن میزان اسباندارد که رتبه د ي سیسبم یک از اسبفاده که با( 0903رنجبر و  مکاران،)

. آیهد مهي  فهرا م  زیر شاخص  ر اندازه گیری برای کلي عمومي و پایه ،باشد يم( نامساعد و نامطلوب فوق العاده) 9تا 

، (P)بهارش  ، (CIA)شهبانه روزی   آسهایش  ، شهاخص (CID)روزانهه   آسهایش  شاخص :عبارتند از  ا شاخصزیر  این

 آنهها  نسبي ا میت به توجه با مبغیر ا گردشگری، اقلیم شاخص محاسبه برای. باشد يم (W)و باد ( S)آفبابي  ساعات

 در و شهوند  يمه  تعیهین   ها زیر شاخص مقادیر ترتیب این به و شوند يم رتبه بندی و د ي وزن گردشگری، آسایش در

    .گردد محاسبه TCIمقدار  تا ،گیرند يم قرار( 0) رابطه در نهایت

 TCI=2[(4*CID)+CIA+(2*P)+(2*S)+W] (0)رابطه 
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 (891 میکزکوسکی، ) برای ترسیم نقشه TCI بندی طبقه:  جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ای پژو ش یافبه: منبع

قرار دارد، که  ر منطقه با توجه بهه شهرایط اقلیمهي     011مقدار عددی آن بین صفر تا  TCIدر نهایت پ  از محاسبه 

برای این شاخص ارائهه   بندی یک نوع تقسیم( 0) در جدول. د د يمآن، عددی را در این محدوده به خود اخبصاص 

 .شده است

 ها یافته

، بهرای  باشهد  يمه  یا نقطهه مورد نور به صورت   ای یسبگاهابه دست آمده برای  TCIبا توجه به اینکه میزان شاخص 

به سطح تعمیم داده شود، که بهدین منوهور بها     یا نقطه ی ا دادهشرایط اقلیم گردشگری کشور نیاز است تا  بندی پهنه

توان شرایط آسهایش  مي  ا نقشهو ترکیب  یا پهنهبه  یا نقطه ی ا دادهدر میان یابي، تبدیل  GIS  ای یيتوانااسبفاده از 

اقلیمي نقاط را به پهنه تعمیم داد و به جای بحث بر روی یک یا چند ایسبگاه از یک پهنه، مانند شهرسهبان یها منطقهه    

دسهت آمهده   شهده، میهزان بهه     GISسبان خوزسهبان وارد محهیط   ایسبگا ي ا ی ا دادهبه  مین منوور . صحبت نمود

برای کل اسهبان خوزسهبان بهه     TCIتبدیل به اطالعات سطحي شد و به این ترتیب نقشه   ا یسبگاها یا نقطهاطالعات 

 .تهیه گردید TCIدست آمد و به تفکیک فصول سال یک نقشه 

 فصول مختلف تبیین شرایط اقلیم گردشگری استان خوزستان در

و انجهام محاسهبات    TCIبا توجه به شاخص : در فصل زمستان بررسی وضعیت اقلیم گردشگری استان خوزستان 

شهرایط اقلهیم گردشهگری در فصهل زمسهبان در      . برای فصل زمسبان ارائه شده است( 0)الزم، نبایج حاصل از رابطه 

در این فصل پهنه اسبان به لحاظ اقلیم گردشگری به سهه پهنهه خهوب، خیلهي     . باشد يماسبان خوزسبان بسیار مبنوع 

 .گردد يمخوب و عالي تقسیم 

ی مرکهز و   ها  قسهمت شهر ای دزفول، مسهجد سهلیمان و   . شهر ای امیدیه، ا واز و ایذه دارای شرایط خوب  سبند

ان، رامهرمز، بندر ما شههر و آبهادان   شهر ای شوشبر، صفي اّباد، بسب. جنوبي اسبان دارای شرایط خیلي خوب  سبند

 (. شکل )دارای شرایط عالي  سبند 

 

 TCIامبیاز  TCIارزش توصیفي 

 011تا  31 ایده آل

 03تا  01 عالي

 13تا  11 خیلي خوب

 13تا  11 خوب

 13تا  11 قابل قبول

 13تا  11 کم

 93تا  91 نا مناسب

 3 تا  1  بسیار نا مناسب

 03تا  01 بي نهایت نا خوشایند

 3 تا 1 غیر قابل تحمل
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 نگارندگان: منبعفصل زمستان استان خوزستان TCIاقلیم گردشگری شاخص  بندی پهنه: 2شکل 

 استان خوزستان فصل زمستان در وضعیت اقلیم گردشگری: 2 جدول

 

 

 
  ای پژو ش یافبه: منبع

کیلهومبر مربهع    01/91101بیشبرین مساحت به لحاظ شرایط اقلیم گردشگری مربوط به طبقه قابل قبول با مسهاحت   

 (. جدول )درصد از شرایط را به خود اخبصاص داده است  10/11، که این طبقه باشد يم

و انجام محاسهبات الزم،   TCIبا توجه به شاخص : بررسی وضعیت اقلیم گردشگری استان خوزستان در فصل بهار

شرایط اقلیم گردشگری در این فصل مبفاوت خوا د بهود  . برای فصل بهار ارائه شده است( 0) نبایج حاصل از رابطه

 .باشد يمو دارای تنوع 

 
 نگارندگان: منبع  فصل بهار استان خوزستان TCIاقلیم گردشگری شاخص  بندی پهنه: 2شکل 

 درصد مساحت شرایط اقلیم گردشگری

 11/01  03/393 کم

 10/11 01/91101 قابل قبول

 3 /1  91/00191 خوب
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جنهوب شهرقي    ی ها  قسمتشمالي و مرکزی اسبان دارای شرایط قابل قبول و  ی ا قسمتبه طوری که در این فصل 

شهر ا واز در این فصل دارای شرایط خیلهي خهوب و شههر ای بسهبان و بهبههان دارای      . باشند يمدارای شرایط کم 

 (. شکل )شرایط خوب  سبند 
 استان خوزستان فصل بهار در وضعیت اقلیم گردشگری: 3 جدول

 

 

 
 

  ای پژو ش یافبه: منبع

 پژو ش  ای یافبه: منبع

کیلهومبر مربهع    9 91/111بیشبرین مساحت به لحاظ شرایط اقلیم گردشگری مربوط به طبقه خیلي خوب با مساحت 

 (.9جدول )درصد از شرایط را به خود اخبصاص داده است  13/19، که این طبقه باشد يم

و انجهام محاسهبات    TCIبا توجه به شهاخص   :بررسی وضعیت اقلیم گردشگری استان خوزستان در فصل تابستان

 اصهالً شهرایط اقلهیم گردشهگری در ایهن فصهل      . برای فصل تابسبان ارائه شده است( 0)الزم، نبایج حاصل از رابطه 

 (.9شکل ) باشد يممناسب نیست، به طوری که تمام گسبره اسبان شرایط نامطلوبي را به لحاظ اقلیم گردشگری دارا 

 
 فصل تابستان استان خوزستان TCIاقلیم گردشگری شاخص  بندی پهنه: 3شکل 

 نگارندگان: منبع

و انجام محاسبات الزم،  TCIبا توجه به شاخص : بررسی وضعیت اقلیم گردشگری استان خوزستان در فصل پاییز

شهرایط اقلهیم گردشهگری در ایهن فصهل در اسهبان       . برای فصل تابسبان ارائه شهده اسهت  ( 0)نبایج حاصل از رابطه 

 .باشد يمط بسیار مناسب شرای دارای خوزسبان

 درصد مساحت شرایط اقلیم گردشگری

 10/0 1119/ 1 خوب

 13/19 9 91/111 خیلي خوب

 9 /11 13/01301 عالي

 10/1 010 /10 ایده آل
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 فصل پاییز استان خوزستان TCIاقلیم گردشگری شاخص  بندی پهنه: 4شکل 

 نگارندگان: منبع

. در این فصل شهر ای دزفول، صفي آباد، مسجد سلیمان، ایذه، امیدیه و آبادان دارای شهرایط خیلهي خهوب  سهبند     

 (.1شکل ) باشند يمشهر ای بسبان، شوشبر، ا واز، رامهرمز، بندر ما شهر و بهبهان در این فصل دارای شرایط عالي 
 خوزستاناستان  فصل پاییز در وضعیت اقلیم گردشگری: 4 جدول

 درصد مساحت شرایط اقلیم گردشگری

  11/1 1111 /10 خیلي خوب

 11/ 1  11/9111 عالي

  ای پژو ش یافبه: منبع

  11/9111بیشبرین مساحت به لحاظ شرایط اقلیم گردشگری مربوط به طبقه عالي با مسهاحت  ( 1)بر اساس جدول 

 .شرایط را به خود اخبصاص داده استدرصد از  11/ 1، که این طبقه باشد يمکیلومبر مربع 

 به صورت ماهانه در استان خوزستان TCIاز شاخص  ارائه تقویم گردشگری حاصل

اسهبان خوزسهبان     ای یسبگاها، تقویم گردشگری برای TCIحاصل از تجزیه و تحلیل شاخص   ای یلتحلبا توجه به 

 (.1جدول )گردد ترسیم مي
 به صورت ماهانه در استان خوزستان TCIتقویم گردشگری حاصل از شاخص  :1جدول 

 ایسبگاه ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مي ژوئن جوالی اوت سپبامبر اکببر نوامبر دسامبر

خیلهههههههي 

 خوب

نهههههههاچیز  قابل قبول عالي

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز  

 ای یهحاش

خیلهههي  عالي خوب

 خوب

 امیدیه خوب

خیلههههي  خوب

 خوب

نهههههههاچیز  خوب عالي

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 خیلهههههههي

 خوب

قابهههههل  خوب خیلي خوب خیلي خوب

 قبول

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 ایذه

خیلهههههههي 

 خوب

نهههههههاچیز  خوب عالي

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 بسبان خوب عالي عالي خیلي خوب قابل قبول

نهههههههاچیز  قابل قبول خوب عالي خوب

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 بهبهان خوب عالي عالي عالي قابل قبول

خیلههههي  خوب

 خوب

نهههههههاچیز  خوب

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

خیلهههههههي  خیلي خوب قابل قبول

 خوب

 دزفول قابل قبول عالي

خیلهههههههي 

 خوب

نهههههههاچیز  خوب عالي

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 رامهرمز خوب عالي عالي خیلي خوب قابل قبول
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  ای پژو ش یافبه: منبع

 گیری نتیجه

 زیسهت  بنهدی  پهنه و نماید، شناخت شایاني کمک زمینه گردشگری در ریزی برنامه امر به تواندمي که مواردی از یکي

و  آب محققهان  طهر   از مبعهددی   های و شهاخص   ها مهدل  تاکنون منوور  مین به. باشدمي کشور یا منطقه یک اقلیم

شهاخص  کلهي  طهور  به که  اشاخص این .است شده و پیشنهاد طراحي نیز توجیه، تفسیر و گا ي توریسم،  واشناسي

 اقلهیم  و زیسهت   واشناسهي  زیسهت  مبخصصهان  طر  از اغلب اصل در شوند،مي حرارتي نامیده آسایش تعیین  ای

در این تحقیق جهت رسیدن به ا دا  پژو ش اببهدا بهه بررسهي شهاخص     . اند شده طراحي و پیشنهاد انساني شناسي

TCI  گرفهت مورد اسبفاده و تجزیهه و تحلیهل قهرار     ،صر  واشناسياعنبسیاری از   ا شاخصاین پرداخبه شد که در .

. اسبفاده شهد  بودند،ساله مشبرک  1  یآمارک دوره ی یکه داراایسبگاه سینوپبیک   0ي میاقل ی ا داده از ن منووریبد

وارد محهیط    ها  داده، TCIاقلیمي مورد نیاز، بهرای تجزیهه و تحلیهل در شهاخص      ی ا دادهدر مرحله بعد پ  از اخذ 

Excel  وارد محیط   ا دادهدر مراحل بعدی این . روزانه به ما انه تبدیل شد ی ا دادهشده وGIS    گردید و بها اسهبفاده

در مقیهاس فصهلي بهرای اسهبان تهیهه       بنهدی  پهنه ی ا نقشهعمیم یافت و به گسبره اسبان ت IDW از روش درون یابي

شمال شرقي اسبان مناسهب   ی ا قسمتاین پژو ش نشان داد که در ماه مهر  در TCI نبایج حاصل از شاخص. گردید

شهمالي اسهبان    ی ها  قسهمت گردشگری است، به طوریکهه    ای یتفعالتمام اسبان مناسب جهت  یباًتقرو در ماه آبان 

در ماه دسامبر  مانند مهاه نهوامبر شهرایط    . جنوبي دارای شرایط عالي  سبند ی ا قسمتدارای شرایط خیلي خوب و 

جنهوبي و مرکهز دارای    ی ها  قسهمت شمالي دارای وضعیت خهوب و   ی ا قسمت، به طوری که باشد يمبسیار خوب 

جنوب شرقي و مرکز دارای شرایط  ی ا قسمتژانویه، فوریه و مارس  ی ا ماهدر . شرایط خیلي خوب و عالي  سبند

در مهاه آوریهل   . دارای شهرایط کهم و نهامطلوب  سهبند      ا ماهاسبان در این  ی ا قسمتخیلي خوب و عالي و دیگر 

اسهبان دارای شهرایط خیلهي خهوب      ی ا قسمتجنوب شرق و شمال غرب دارای شرایط خوب و دیگر  ی ا قسمت

اسهبان دارای   ی ا قسمتقي اسبان دارای شرایط خوب و خیلي خوب و بقیه شمال شر ی ا قسمتدر ماه مي .  سبند

مهاه  در . باشهد  ينمدر اسبان مناسبي  ژوئن، جوالی و اوت شرایط اقلیم گردشگری ی ا ماه. شرایط قابل قبولي  سبند

بهر اسهاس   . دباشن يمشمال شرقي و بخشي از جنوب شرقي اسبان شرایط قابل قبولي را دارا  ی ا قسمتسپبامبر فقط 

فصول، فصل زمسبان و پاییز به لحاظ شرایط اقلیم گردشگری شرایط بسیار مناسبي بهرای گردشهگری را    بندی تقسیم

. باشهند  يماسبان در این فصول شرایط خیلي خوب و عالي را برای گردشگری دارا  ی ا قسمتو بیشبر  باشند يمدارا 

نهههههههاچیز  خوب عالي خوب

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 شوشبر قابل قبول عالي عالي خیلي خوب قابل قبول

نهههههههاچیز  خوب عالي عالي

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

خیلهههههههي  عالي ایده ا ل خیلي خوب قابل قبول

 خوب

 آبادان

خیلهههههههي 

 خوب

نهههههههاچیز  خوب عالي

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 ا واز خوب عالي عالي خیلي خوب قابل قبول

نهههههههاچیز  خوب عالي خوب

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

خیلهههي  عالي خیلي خوب قابل قبول

 خوب

 صفي آباد خوب

خیلهههههههي 

 خوب

نهههههههاچیز  خوب عالي

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

 ما شهر خوب عالي عالي خیلي خوب قابل قبول

خیلههههي  خوب

 خوب

خیلههههههي 

 خوب

نهههههههاچیز  قابل قبول

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

نهههههههاچیز 

 ای یهحاش

خیلهههي  عالي خیلي خوب خوب

 خوب

مسههههههجد  قابل قبول

 سلیمان
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گردشگری، شرایط نامطلوب و تا حدی قابل قبولي را دارنهد، بهه عبهارتي    فصول تابسبان و بهار به لحاظ شرایط اقلیم 

 ای سرد سهال   ای اقلیمي خوزسبان برای گردشگران در ماهد د که پبانسیلدر پژو ش حاضر نبایج حاصل نشان مي

ه شهود، به  شود و عدم آسهایش مشها ده مهي   بسیار مطلوببراست و با نزدیک شدن به فصول گرم شرایط نامطلوب مي

گهرم   ی ها  فصلعبارتي دیگر بهبرین شرایط بیوکلیمایي برای گردشگران در این اسبان، فصل زمسبان و پاییز است و 

 .گردداقلیمي مشا ده نمي سال به علت تغییرات باالی دما و رطوبت نسبي نامطلوب  سبند و شرایط آسایش

 منابع
 .اسبان خوزسبان ی ا سبگاهیاآمار و اطالعات اقلیمي (. 0931)اداره کل  واشناسي اسبان خوزسبان 

 نامهه  ، پایهان GISمحهیط   در بنهدی  پهنهه  و توریسهبي  اقلهیم  مهدل  از اسهبفاده  با ایران توریسبي اقلیم ارزیابي (.0901) علي احمدآبادی،

 .مدرس تربیت شناسي، دانشگاه اقلیم ارشد کارشناسي

 -پهنهه بنهدی اقلهیم آسایشهي خراسهان رضهوی بها اسهبفاده از شهاخص دمها           (.0931)و گندمکار، امیر و منبوری، مجید  رضا ،اسماعیلي

 .001 -010صص .  و  0، سال اول، شماره اقلیم شناسي ی ا پژو شنشریه ، (PET) فیزیولوژیک

شاخص تبیین فضایي میزان آسایش اقلیمي اسبان لرسبان بر اساس (. 0931) حجت اهلل یزدان پناه، و مریم، سلیماني تبار و عباس حسنوند،

TCI 011-0 0، صص 0جلد ، 0، شماره فضایي ریزی برنامه، مجله. 

در پهنه بندی زیست اقلیم انسهاني   یا خوشهاسبفاده از گروه بندی (. 0901)و غازی، ایران و آروین، عباسعلي  دجوا ،خوشحال دسبجردی

 .001 -010، صص 0شماره ، 1 ، دوره (ناسبان اصفها: مطالعه موردی)

و مبوسط  (PET) دمای فیزیولوژی ی ا شاخصتعیین تقویم زماني مناسب برای گردش در تبریز با اسبفاده از (. 0901)ری، حسن ذوالفقا

 . 01 -3 0، صص  1، مجله پژو شهای جغرافیایي، شماره (PMV) نورسنجي پیش بیني شده

 .ت دانشگاه شهید بهشبيآسایش بوسیله معماری  م ساز با اقلیم، انبشارا(. 0911)راز جویان، محمود 

تاالب کیاکالیه لنگرود بها روش اوانهز،   ( بیوکلیماتیک)اکوگردشگری آسایش زیست اقلیمي  ی ا لیپبانسشناخت (. 0901)رمضاني، بهمن 

 .19-01، صص 1، شماره یا هیناحمجله جغرافیا و توسعه 

ارزیابي شرایط اقلیم گردشگری شهر مشهد بها اسهبفاده از شاخصههای کمهي      (.0939) احمد ،قاسميو  علي ،صفاری رادو  مجید ،شم 

 .011 -30، صص 01 شماره ،9ه دور  ری،فصلنامه جغرافیایي فضای گردشگ، آسایش حرارتي

زماني و مکاني آسایش اقلیمي در سواحل ایران، پایان نامه کارشناسي ارشد جغرافیا، دانشگاه  ی ا يژگیوبررسي (. 0901) شهبازی، فاطمه

 .رازی کرمانشاه

بررسهي زیسهت اقلهیم گردشهگری اسهبان کهگیلویهه و       (. 0930) محمهدکامم  ،حاجیهان  و تالسهادا  نا ید ،میرعنایت و ویکبوریا، عزتیان

  . 010 -093، صص 9 شماره  ،0 هدور، فصلنامه فضای گردشگری، اقلیم گردشگری بویراحمد با اسبفاده از شاخص

شناسهي،   اقلهیم  ی ا پژو ش خوزسبان، نشریه اسبان در پنبه کشت سنجي امکان (.0931)عزیزی، قاسم و داودی، محمود و روسبا، ایمان 

 .00 – 9سال دوم، شماره پنجم و ششم، صص 

فضهای  ، مجلهه  تعیین تقویم آسایش اقلهیم گردشهگری منهاطق توریسهبي اسهبان اصهفهان      (.  093)عمراني، زینب و یزدان پناه، حجت اله 

 .091 -009، صص 10شماره  ،سال سیزد م ،جغرافیایي

 ،شهمالي حاشهیه دریهای خهزر     ی ا اسبانارزیابي شرایط اقلیم گردشگری (.  093) ابرا یم ،ابرا یمي تبارو  اکبر ،ز رایيو  صمد ،فبوحي

 .003 -013صص  ، 1 شماره ،09 دوره، جغرافیایي مجله فضای

 .توریسم، تهران، انبشارات سمت، چاپ اول ریزی نامهسیسبم اطالعات جغرافیایي و کاربرد آن در بر(. 0901)فر  زاده، منوچهر 

پذیری شاخص اقلیم توریسبي ایهران در   حلیل تغییرت(. 0900) علي ،احمدآبادی و  امان اله ،فبح نیاو  مرجان ،رازقي و منوچهر ،فر  زاده

 . 10 -11، صص 0، دوره جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ، مجلهشرایط خشکسالي و ترسالي
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، (TCI)اقلیم گردشگری ایران با اسبفاده از شاخص اقلیم گردشگری  بندی ارزیابي و پهنه(. 0903)فر  زاده، منوچهر و احمد آبادی، علي 
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 پایهان نامهه کارشناسهي ارشهد    (. 111 -0311)اسهبان اصهفهان    TCIبررسي تغییرات شاخص اقلیم گردشهگری  (. 0931)کریمي، جعفر 

 .جغرافیا، دانشگاه سیسبان و بلوچسبان

، مجلهه جغرافیهای طبیعهي،    TCIبرآورد و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در شهرسبان سمیرم با اسبفاده از مدل (. 0903)گندمکار، امیر 
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