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 چکیده

توان  ریزی گردشگری می با شناسایی پارامترهای موثر در برنامهدر این زمینه . دارد منطقه یك سمیاکوتور توسعه برقابل توجهی  ثیرأت اقلیمی های ویژگی

 اقلیم به منوط شود می محسوب فعالیت این توسعه ساز زمینه آنچه گردشگری، فعالیت با ارتباط در. برداشتثر در جهت رشد و شکوفایی منطقه ؤم یگام

استفاده از با پارامترهای اقلیمی شهرستان نور جهت توسعه اکوتوریسم،  گردشگری بررسی اقلیم آسایش به منظور پژوهشدر این  .است گردشگری آسایش

و  Terjungکه در هر دو شاخص  دهد مینتایج نشان . ه استمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتتحلیلی  -، به روش توصیفیTerjungو  Beiker ،TCIهای  مدل

TCI های خرداد، تیر، مرداد و شهریور شرایط اقلیمی مناسب گردشگری وجود دارد و در مورد شاخص  در ماهBeiker  ردید که هیچ کدام از گمشخص

 .مطلوب اقلیمی را دارا نیستهای سال شرایط  ماه

 .آسایش ، اقلیم،(میاکوتورس)بوم گردی گردشگری، : کلیدیکلمات 

 مقدمه

گردشگری یکی از صنایع در حال گسترش در دنیاست 

 5/2آورد و در هر  شغل یك شغل را فراهم می 0که از هر 

 (.9909ی، محمد)کند  ثانیه یك شغل جدید اضافه می

اقتصادی، یك کاالی اقتصادی است گردشگری در مفهوم 

ترین اثر مستقیم آن بر اقتصاد از طریق تزریق پول  که مهم

نتیجه افزایش درآمد حاصل از  توسعه گردشگری و در .است

کند و ویژگی خاص آن  آن همانند افزایش صادرات عمل می

این است که بسیاری از کاالهای غیر قابل مبادله را به 

ایجاد اشتغال، مصرف و . کند تبدیل میکاالهای قابل مبادله 

ای  گردش پول و ایجاد تقاضا برای خدمات و کاالهای ناحیه

ای و کمك به رشد متوازن اقتصادی از دیگر مزایای  و منطقه

 (.9931 مسکن و شهرسازی،)اقتصادی گردشگری است 

WTO)جهانی گردشگری  انبنابر گزارش سازم
9
در سال  (

اند  المللی مسافرت نموده سطح بین یون نفر درلمی 513 ،9005

به عمل آمده است  و طبق برآوردی که از سوی همین سازمان

 939الملل در همین دوره به  بین گردشگریآمد تولیدی در

میلیارد دالر بالغ شده است و در طول ده سال گذشته 

درصدی  5/5المللی از میانگین رشد  بین حدر سط گردشگری

                                                           
1- World Tourism Organization 

 

درصدی  5/92در سال برخوردار بوده است و با میانگین نرخ 

 نژاد و همکاران، شریف)به رشد خود ادامه خواهد داد 

ردشگری به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی گ (.9939

کشورها از اهمیت برخوردار است که اقتصاددانان آن را 

چرا که کاال و خدمات . اند نامیده "صادرات نامرئی"

گردشگری بدون هزینه حمل کاال جهت صدور یا جذب 

رمضانی ) گردد گردشگر خارجی در داخل به وی عرضه می

  (.5039933 و کیانپور،

گردشگری پایدار مفهوم جدیدی است که از در این میان 

د در ارتباط با نمیالدی و به دنبال واکنش برونتل 9039اواخر 

گردشگری  .شدمتداول  -9033در سال  –توسعه پایدار 

های گردشگری است که نیاز  پایدار، آن دسته از فعالیت

مین أکند، بدون آنکه امکان ت مین میأگردشگران امروز را ت

(. 2999، 2ویور)دازد یننیاز گردشگران آینده را به مخاطره ب

توان اکوتوریسم را  گردشگری می متعدد های در میان گونه

که ویژگی محوری  معرفی کرد که نوعی از گردشگری است

های آموزشی و قدرشناسانه و  آن در ارتباط با طبیعت، انگیزه

(. 9003، 9بلیمی)وابستگی به مفهوم توسعه پایدار است 

های گردشگری است که مبتنی بر  یکی از شاخهاکوتوریسم 

                                                           
2- Weaver 

3- Blamey 

http://www.unwto.org/index.php
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حفظ و پایداری محیط زیست بوده و تضمین کننده توسعه 

گردشگران و جامعه  هایگردشگری در ارتباط با نیاز پایدار

 (.1939930اکبرپور و نوربخش، ) میزبان است

به مثابه یك  فعالیتفراتر از یك  گردشگریامروزه 

خویش  های خاص و اجتماعی دارای پیچیدگیپدیده جهانی 

ای که با مکانیسمی در هم تنیده و پنهان در  پدیده. است

ف اشکال گوناگونی به خود های مختل ها و مکان زمان

ثیرات متفاوتی را بر جوامع انسانی بر أین خاطر تابه  .گیرد می

از این رو شناخت بهترین شاخص آسایش و . نهد جای می

های مطمئنی برای  تواند چارچوب تحلیل علمی این پدیده می

(. 2999، 9دی فریتاس)فراهم آورد  گردشگریریزی  برنامه

 آب و هوا مهمترین عامل در توسعهدر همین راستا 

 از اقلیم. (9933ذوالفقاری، )شود  محسوب می گردشگری

و  دارد اهمیت بسیار گردشگری ریزی برنامه دیدگاه

 اقلیم مطلوب یا اقلیم جستجوی در معموالً گردشگران

 و نارضایتی گونه احساس هیچ فرد آن، در که هستند آسایش

 مهمی نقش عامل این ندارد و اقلیمی و حرارتی آسایش عدم

 دارا گردشگری مقصد انتخاب برای گیری تصمیم در را

 (.2999، 2کیساماتزار)باشد  می

آب و هوا معیار مهمی برای تعیین مراکز  به طور کلی

باشد و به چگونگی تعیین یك ناحیه  می گردشگری

مشخصات  (.9909محمدی، )کند  گردشگری کمك می

 کلی از آب و هوای مقصد و تغییرات روزانه، ماهانه و فصلی،

دما، بارش، رطوبت، تابش، باد و سایر عناصر آب و هوایی 

شود تا  برای مقصد گردشگری از اطالعات مهم محسوب می

ریزی خود را از نظر زمان  متقاضی بتواند متناسب با آن، برنامه

فرج )حرکت، نوع لباس و تجهیزات مورد نیاز انجام دهد 

ود مراکز تفریحی موجدر این خصوص  (.9931زاده اصل، 

های  چه در گذشته و چه در حال حاضر موجودیت و ارزش

و هوایی خود را مدیون عوامل متعدد به ویژه شرایط آب 

 (.9931منشی زاده، ) دانند مناسب و مالیم می

 بر در گردشگریدانش آب و هواشناسی به طور کلی 

گیرنده مباحث گوناگونی درباره دو موضوع کاربردی آب و 

                                                           
1- DeFreitas 

2- Matzarakis 

باشد که با مبانی و اصول علوم جوی و  می گردشگریهوا و 

، تفریح و گردشگریبه ویژه آب و هواشناسی از یك سو و 

های  نوع داده. اوقات فراغت از سوی دیگر پیوند خورده است

ها در تحقیقات آب و هواشناسی  اقلیمی و شیوه ارائه آن

. ، بسته به اهداف تعریف شده متفاوت استگردشگری

توان به سه دسته  ه به نیاز کاربران میاطالعات اقلیمی را بست

 گردشگریریزان  نیازهای اطالعاتی برنامه( الف3 تقسیم نمود

نیازهای اطالعاتی ( نیازهای اطالعاتی تورگردانان ج( ب

 در مجموع (.9909فر،  کریمی و محبوب)ها  توریست

ثیرگذار بر احساس آسایش گردشگران أترین عوامل ت مهم

دمای متوسط ( 2دمای هوا ( 9 3شامل موارد ذیل است

میزان ( 1جریان هوا ( 5بارش ( 1رطوبت هوا ( 9تشعشعی 

 (.9909کریمی و محبوب فر، )نوع پوشش ( 3فعالیت 

های طبیعی هر منطقه، به  بنابراین شناخت ویژگی

ریزی و آمایش  تواند در امر برنامه خصوص آب و هوا می

بندی اقلیمی یا در  ای ایفا نماید و پهنه سرزمین نقش عمده

هایی که دارای آب و هوای یکسانی باشند،  واقع شناسایی پهنه

 -یابی به توسعه همه جانبه در ابعاد مختلف زمانی جهت دست

  (.9935گرامی مطلق و شبانکاری، )باشد  مکانی ضروری می

در تالش است که با ارائه  در این راستا پژوهش حاضر

های آب و هوایی شهرستان  تصویری دقیق و جامع از ویژگی

گردشگری این منطقه تقویم  آسایش نور و محاسبه اقلیم

ارائه  منطقه زمانی مناسبی را در جهت توسعه اکوتوریسم

 . دهد

 

 پیشینه تحقیق

، آسایش تحقیقات متعددی در زمینه گردشگریکنون تا

ثیرپذیری گردشگر از آب و هوا صورت پذیرفته أو ت حرارتی

 3توان به مطالعات زیر اشاره کرد جمله میاست که از آن 

 های پژوهش 9فاگنر، (9902)به نقل از طاووسی و یاری 

احساس آسایش  بر و کاملی در مورد تاثیر آب و هواجامع 

تحلیل وی بر این مبنا قرار گرفته که  .ه استگرمایی انجام داد

ایی بدن انسان و تراز گرمه آسایش در انسان مشتق از معادل

                                                           
3- Fagner 
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 .باشد وی می محیط

 بندی  ای به پهنه در مقاله( 9930) ساری صراف و همکاران

 TCIکلیماتوریسم منطقه ارسباران با استفاده از شاخص 

های خرداد، تیر، مرداد  پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ماه

بهترین شرایط را از نظر TCI (999-09 )و شهریور با نمره 

های آذر، دی و بهمن در تمامی  اقلیم آسایش داشته و ماه

 .باشد اقلیمی می های مورد مطالعه فاقد آسایش ایستگاه

 به بررسی اقلیم گردشگری  (9930)زاده و احمدآبادی  فرج

 ها آننتایج . ندپرداخت TCIایران با استفاده از شاخص 

متفاوتی در  یمشخص کرد که هر طبقه شرایط اقلیم توریست

 .طول سال دارد

 به منظور بررسی وضعیت اقلیم ( 9035) 9میچکوفسکی

کید بر أه با سالمتی گردشگران، با تطگردشگری در راب

قش هر یك از عناصر اقلیمی ناهمیت اقلیم برای گردشگری، 

دما، رطوبت نسبی، تابش آفتاب، بارش و باد را برای 

گردشگری تشریح نموده و سپس با ترکیب این عناصر به 

اقلیم گردشگری  (TCIشاخص )احد صورت یك شاخص و

ایستگاه در سراسر جهان محاسبه کرده و نقشه  159را برای 

 .وضعیت اقلیم گردشگری در جهان را ترسیم نموده است 

 اثرات بررسی به پژوهشی در( 2999) 2جین مائورین و 

 نتیجه به این و المللی پرداختند بین گردشگری بر اقلیم

شهری،  نواحی اقلیمی متفاوت و خاص شرایط که رسیدند

 گردشگر بر جذب متفاوتی اثرات ،... و کوهستانی ساحلی،

 .گیرد قرار توجه مورد اثرات باید این و دارند

 

 روش تحقیق

محدوده مطالعاتی به عنوان شهرستان نور در این پژوهش 

ترین دلیل انتخاب   مهم .مورد بررسی قرار گرفته است

محدوده مورد مطالعه این پژوهش، شهرستان نور به عنوان 

در  باشد که می فراوان در این منطقههای طبیعی  جاذبه وجود

تواند  میریزی مناسب جهت جذب گردشگر،  برنامهصورت 

از  .اکوتوریسم مناطق شمالی معرفی گرددبه عنوان قطب 

توان به پارک جنگلی نور  جمله مناطق طبیعی بیشمار آن می

                                                           
1- Meicskowski 
2- Maureen and Jean 

، منطقه ییالقی دونکوه (خاورمیانهبزرگترین پارک جنگلی )

بند، جنگل افراسن  های آب سرد، جنگل میان دارای چشمه

چمستان، روستای سرکاج، پارک جنگلی و چشمه کشپل 

آبشار آب پری رویان، کوه لُوس، آبشار حرم آب، قله 

، آب گرم و جنگل الویج، سد و دریاچه الیماالت، سوردار

اشاره  ... زیبای سوردار و جنگل پایین کاج مغانده و کوه

 .دهد نشان می، موقعیت محدوده مورد مطالعه را 9 شکل. کرد

 

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه -1 شکل

 

به  است، تحلیلی -توصیفیدر این پژوهش  تحقیق روش

 ای نیاز به صورت کتابخانه مورد اطالعات این ترتیب که ابتدا

 و نیز با موضوع مرتبط کتب اسناد، مجالت و از طریق

-9909)ساله  5طی یك دوره پارامترهای اقلیمی مورد نیاز 

اقلیم آسایش گردشگری ، سپس آوری گردید جمع( 9930

و  Beiker ،TCIهای  شهرستان نور با استفاده از شاخص

Terjung مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . 

محدوده مورد مطالعه، های مذکور در  برای محاسبه شاخص

 3مراحل ذیل انجام یافته است

 

 Beiker( الف

این شاخص به دلیل استفاده از سرعت باد و دمای هوا از 

بیکر برای محاسبه شاخص . جامعیت مناسبی برخوردار است

را پیشنهاد کرده است ( 9)کنندگی محیط، رابطه  خنك

 (99093کریمی و محبوب فر، )

(9).......................                             

V 3سرعت باد بر حسب متر برثانیه 

t 3گراد معدل دمای روزانه بر حسب سانتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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های  کنندگی محیط و آستانه بیکر درجات قدرت خنك

ارائه  9تحریك بیوکلیماتیك انسانی را به صورت جدول 

 (.9931محمدی و سعیدی، ) کرده است

 
 های بیوکلیماتیک حیط و آستانهمکنندگی  درجات خنک -1جدول 

 بر حسب روش بیکر

 شرایط بیوکلیمای انسانی شرایط محیطی cpمقدار 

 فشار بیوکلیمایی داغ، گرم، شرجی و نامطبوع 1-9

 محدوده آسایش بیوکلیمایی گرم قابل تحمل 0-5

 محدوده آسایش بیوکلیمایی مالیم مطبوع 90-99

 مالیم تحریك خنك 20-29

 تحریك متوسط تا شدید سرد و کمی فشار دهنده 90-99

 به طور متوسط آزار دهنده خیلی سرد 10-19

 به شدت آزار دهنده سرد نامطبوع 50-59

 

 Terjung( ب

های زیست  ترین روش شاخص ترجونگ یکی از مهم

امتیاز . شود  اقلیمی برای ارزیابی آسایش انسان محسوب می

در محاسبه این  ها این است که روشاین روش به سایر 

، ی اقلیمی، یعنی دما، رطوبت، بادپارامترهااز کلیه  شاخص

تابش و ساعات آفتابی که مجموعه شرایط دمایی بدن انسان 

با استفاده از . کنند، همزمان استفاده شده است را کنترل می

ترین منطقه را برای اقامت و  توان مناسب این شاخص می

هوا مرتبط با های  ت و یا بیمارییکه از حساس سکونت افرادی

شاخص  (.9932، کاویانی)برند، مشخص کرد  و اقلیم رنج می

ثیر خنك أترجونگ بر اساس ضریب راحتی و ضریب ت

های اقلیمی منطقه  دهکنندگی باد استوار است که با توجه به دا

صورت جداول و ه ها ب ، بررسی شده و نتایج آنمورد مطالعه

 2 با توجه به شکلضریب راحتی . نمودار ارایه شده است

محمدی و ) 2و همچنین جدول ( 9933رمضانی و کیانپور، )

دهنده  در واقع نشان شکلاین . شود می تعیین( 9931سعیدی، 

های متفاوت  میزان آسایشی است که انسان در شرایط ترکیب

معمولی و عدم  ف، یعنی پوششاردما و رطوبت و شرایط متع

 (.9013، 9ترجونگ)آورد  فعالیت فیزیکی به دست می

دهنده رطوبت نسبی و  در این نمودار خطوط منحنی نشان

و قرار  استدما بر حسب فارنهایت دهنده  نمودار افقی نشان

                                                           
1- Terjung 

دهنده شرایط آن  شانگرفتن دما و رطوبت در هر موقعیت ن

 (.2شکل )باشد  ماه می

 

 
 نمودار ترجونگ -2شکل 

 
 ترجونگ راحتی ضریب شاخص عالئم و نمادها مفاهیم، -2جدول

 English گروه احساس غالب سمبل

 Ue Ultra cold ماورای سرما 6-

 Ec Extremely cold فوق العاده سرد 5-

 Vc Very cold بسیار سرد 4-

 Cd Cold سرد 3-

 K Keen بسیار خنك 2-

 C Cool خنك 1-

 M Moderate مطبوع 0

 W Warm گرم 1+

+2a داغ H Hot 

02b بسیار داغ S Very hot 

 Eh Extremely hot فوق العاده داغ 3+

 

 TCI( ج

برای محاسبه شاخص مذکور در محدوده مورد مطالعه، 

 3مراحل ذیل انجام یافته است

دما  ماهانهمیانگین  شامل آوری پارامترهای اقلیمی جمع( 9

، (درصد)رطوبت نسبی  ماهانه، میانگین (درجه سلسیوس)

 ماهانه، میانگین (درجه سلسیوس)حداکثر دما  ماهانهمیانگین 

 مجموع بارش ماهانه، میانگین (درصد)حداقل رطوبت نسبی 

، میانگین ساعات آفتابیمجموع  ماهانه، میانگین (متر میلی)

هفت (. تر بر ثانیهکیلومتر بر ساعت یا م) عت باد درسر ماهانه

پارامتر مذکور تشکیل پنج زیر شاخص را در شاخص اقلیم 

( شاخص آسایش روزانه، ب( الف3 دهند گردشگری می

( نور خورشید، ر( بارش، د( روزی، ج شاخص آسایش شبانه

 (.9909آستانی و خدابخش، )باد 

 



 50                                                                                (صلنامهفدو ) 9901، پائیز و زمستان 09-09شماره                                          نیوار                  ترویجی مجله علمی و 

با استفاده از منحنی  9محاسبه شاخص آسایش روزانه -2

های ماهانه حداکثر دما  نرمال و، (9 شکل)ثر ؤشاخص دمای م

 2میچکوفسکی)شود  انجام می (CID)و حداقل رطوبت نسبی 

ترین منطقه از  در این شاخص، مساعدترین و بهینه. (9035

گراد و  درجه سانتی 29-23لحاظ آسایش، محدوده بین دمای 

آن با  TCIباشد و مقدار  درصد می 99-39رطوبت نسبی بین 

 (.9909 فر کریمی و محبوب)شود  می مشخص 5ارزش 
 

 
 گردشگری اقلیم شاخص حرارتی آسایش بندی طبقه: 3 شکل

 مؤثر دمای شاخص اساس بر
 

 منحنی از استفاده با 9روزی شبانه آسایش شاخص محاسبه( 9

 میانگین و دما ، میانگین ماهانه(2 شکل) مؤثر دمای شاخص

شاخص نیز در این . شود انجام می (CIA)نسبی  رطوبت

گراد و  درجه سانتی 29-23بهترین منطقه دارای دمایی بین 

آن با  TCIباشد و مقدار  درصد می 99-39رطوبت نسبی بین 

 (.9909کریمی و محبوب فر، )شود  مشخص می 5ارزش 

 هر برای 9 جدول اساس بر بارندگی به مربوط رتبه تعیین( 1

 .(9035میچکوفسکی، ) (R)ایستگاه 
 

مجموع بارش  میانگین به توجه با بارندگی بندی رتبه -3 جدول

 ماهانه

 رتبه (میلی متر)میانگین ماهانه بارندگی 

 5 0/91تا  9

 5/1 0/20تا  95

 1 0/11تا  99

 5/9 0/50تا  15

 9 0/31تا  19

 5/2 0/30تا  35

 2 0/991تا  09

 5/9 0/990تا  995

 9 0/991تا  929

 5/9 0/910تا  995

 9 و بیشتر 959

                                                           
1- Daytime Comfort Index 

2- Meicskowski 

3- Daily Comfort Index 

 (S)ایستگاه  هر برای 1 جدول اساس بر تابش رتبه تعیین( 5 

 (9035میچکوفسکی، )
 

ماهانه مجموع ساعات  میانگین به توجه با تابش بندی رتبه -4 جدول

 آفتابی

 رتبه ماهانه مجموع ساعات آفتابیمیانگین 

 5 ساعت و بیشتر 99

 5/1 ساعت 0350تا  0

 1 ساعت 3350تا  3

 5/9 ساعت 3350تا  3

 9 ساعت 1350تا  1

 5/2 ساعت 5350تا  5

 2 ساعت 1350تا  1

 5/9 ساعت 9350تا  9

 9 ساعت 2350تا  2

 5/9 ساعت 9350تا  9

 9 ساعت 9کمتر از 

 

 بندی رتبه نوع سه و 5جدول  اساس بر باد رتبه تعیین( 1

 .(9035 میچکوفسکی،) مختلف
 

 باد سرعت بندی هرتب های مقیاس -5 جدول

 سرعت باد

(m/s , km/h) 

رتبه در 

 سیستم نرمال

رتبه در 

سیستم باد 

 تجارتی

رتبه در سیستم 

 اقلیم گرم

 2 2 5 33/2کمتر از 

 5/9 5/2 5/1 35/5تا  33/2

 9 9 1 9/0تا  31/5

 5/9 1 5/9 29/92تا  1/0

 9 5 9 30/90تا  21/92

 9 1 5/2 20/21تا  3/90

 9 9 2 30/23تا  9/21

 9 2 9 52/93تا  3/23

 9 9 9 52/93باالتر از 
 

 سال مختلف های ماه در گردشگری اقلیم شاخص محاسبه( 3

 23 رابطه از استفاده با

(2).................... TCI = 8CID + 2CIA + 4R + 4S + 2W 
 

 مشخص و گردشگری اقلیم شاخص عددی مقدار تعیین( 3

 1جدول  از استفاده با آن به مربوط طبقه نمودن

 .(9035میچکوفسکی، )
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 طبقه تشریح و گردشگری اقلیم شاخص عددی مقدار -6جدول 

 آن به مربوط

حدود شاخص اقلیم 

 گردشگری
 رتبه

 تشریح وضعیت رده

 ایده آل 0 999تا  09

 عالی 3 30تا  39

 بسیار خوب 3 30تا  39

 خوب 1 10تا  19

 قابل قبول 5 50تا  59

 کم 1 10تا  19

 نامطلوب 9 90تا  99

 بسیار نامطلوب 2 20تا  29

 بی نهایت نامطلوب 9 90تا  99

 غیر قابل تحمل 9 0تا  9

 
 های پژوهش یافته

آوری شده و همچنین روش تعیین  های جمع بر اساس داده

 تهیه 0تا  3جداول  Terjungو  Beiker ،TCIهای  شاخص

بر این اساس طبقه توصیفی هر یك از نواحی . شده است

های مختلف سال محاسبه و ارائه گردیده  مورد مطالعه در ماه

 .است

 
محدوده بر اساس پارامترهای اقلیمی در  Beikerمحاسبه  -7جدول 

 مورد مطالعه

 Beiker ماه شهرستان استان

 شهرستان نور مازندران

نامطبوع سرد فروردین  

نامطبوع سرد اردیبهشت  

سرد خیلی خرداد  

سرد خیلی تیر  

سرد خیلی مرداد  

نامطبوع سرد شهریور  

نامطبوع سرد مهر  

نامطبوع سرد آبان  

نامطبوع سرد آذر  

نامطبوع سرد دی  

نامطبوع سرد بهمن  

نامطبوع سرد اسفند  

اقلیمی در محدوده بر اساس پارامترهای  TCIمحاسبه  -8جدول 

 مورد مطالعه

 TCI ماه شهرستان استان

 شهرستان نور مازندران

 خوب فروردین

 خوب اردیبهشت

 قابل قبول خرداد

 قابل قبول تیر

 قابل قبول مرداد

 قابل قبول شهریور

 قابل قبول مهر

 خوب آبان

 قابل قبول آذر

 خوب دی

 خوب بهمن

 خوب اسفند

 
بر اساس پارامترهای اقلیمی در  Terjungمحاسبه  -9جدول 

 محدوده مورد مطالعه

 ماه شهرستان استان

Terjung 

ضریب راحتی 

 روز

ضریب راحتی 

 شب

 شهرستان نور مازندران

 بسیار خنك خنكبسیار  فروردین

 بسیار خنك بسیار خنك اردیبهشت

 بسیار خنك مطبوع خرداد

 بسیار خنك مطبوع تیر

 بسیار خنك مطبوع مرداد

 بسیار خنك مطبوع شهریور

 یسیار خنك خنك مهر

 سرد بسیارخنك آبان

 سرد بسیارخنك آذر

 سرد بسیارخنك دی

 سرد بسیارخنك بهمن

 سرد بسیار خنك اسفند

 
های  شاخصبه سمحانتایج حاصل از  فوق،جدول  مطابق

Beiker ،TCI  وTerjung های زمانی  دهد که دوره نشان می

در زمینه اقلیم  Terjungو  TCIمشترکی بر اساس دو مدل 

در شهرستان نور قابل شناسایی است، اما  آسایش گردشگری

، هیچ دوره زمانی، به عنوان زمان Beikerبر اساس مدل 

  3به طور کلی. مطلوب تعیین نگردیده است
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  بر اساس شاخصTCI ،لیمی شاهد اق، در کل طول سال

مطلوب در سطح محدوده مورد مطالعه جهت گردشگری 

  .هستیم

  طبق شاخص برTerjungمرداد و ،تیر ،های خرداد ، در ماه 

لی در هیچ کدام از شهریور، با شرایط اقلیمی مطبوع روزانه و

 .نیستیمهای سال با شرایط اقلیمی مطبوع شبانه مواجه  ماه

 شاخص  مطابق باBeiker ، های سال، یك از ماهدر هیچ 

 .باشد شرایط اقلیمی گردشگری، مطبوع نمی

 

 گیری نتیجه

آن به عنوان یك منبع گردشگری مطرح  اقلیم و تنوع

ت اقامت به است و اغلب گردشگران در انتخاب محل و مد

زمانی و مکانی آب و هوا یك پتانسیل  تنوع. آن توجه دارند

یکی از دالیلی که  شود و قوی برای گردشگری محسوب می

. شود محسوب می گری دنیاکشور متنوع گردش 5ایران جزء 

یش در اقلیم مناطق معتدل و های آسا شناسایی محدوده

دلیل برخورداری از شرایط مطلوب اقلیمی و به  مرطوب

تواند به عنوان یك پتانسیل در جهت توسعه  جغرافیایی می

ایش و و بدست آوردن تقویم زمانی آس بوده گردشگری

تواند سبب افزایش درآمد  های عمرانی می اجرای طرح

ط زیست و اقتصادی و ایجاد اشتغال و همچنین حفظ محی

 .ر شوددستیابی به توسعه پایدا

های بکار رفته  نتایج حاصل از محاسبه و ارزیابی شاخص

های تعیین  دهد که بر اساس آستانه نشان می پژوهشدر این 

 دوره مطلوبیت اقلیم آسایش Terjungشده توسط شاخص 

مرداد و شهریور  ،تیر، های خرداد شهرستان نور تنها در ماه

های سال ایجاد محیط حرارتی  ماه سایردر شود و  محقق می

در صورتیکه شاخص . استمستلزم به پوشش مناسب  ،راحت

TCI در اقلیم مطلوب نشان داده است و با های سال را  تمام ماه

را دارای های سال  از ماه یكهیچ   Beikerشاخصمقابل 

  .دهد مطلوب تشخیص نمیشرایط اقلیمی 

توان اذعان داشت که  در مقایسه سه شاخص مذکور می

هر سه شاخص به دلیل استفاده از پارامترهای اقلیمی متعدد، 

همچنین . باشند در تعیین دوره مطلوبیت اقلیم آسایش موثر می

های مهم  ز از جمله مزیتهای مورد نیا دسترسی آسان به داده

نتایج حاصل با توجه به . شود سه شاخص مذکور محسوب می

های  بررسیشده از سه روش مورد نظر و همچنین نظر به 

رسد  در محدوده مورد مطالعه، به نظر می به عمل آمده میدانی

تری  مطابقت مطلوب TCIو  Terjungهای  نتایج شاخصکه 

را با شرایط اقلیمی محدوده مطالعاتی، نسبت به شاخص 

Beiker های  در این خصوص طبق شاخص. دارندTerjung  و

TCIترین  ، مطلوبمرداد و شهریور ،تیر، خردادهای  ، ماه

های زمانی از نظر اقلیم آسایش گردشگری محسوب  بازه

 . شوند می

 های مختلف با توجه به وجود گونهدر همین راستا 

گردشگری و موقعیت جغرافیایی مناسب شهرستان نور که از 

شمال به دریای مازندران و از جنوب و غرب و شرق در 

ای  منطقه دارای ای کوهستانی واقع شده و عالوه بر آن منطقه

توان به  باشد می وسیع از جنگل و مناطق حفاظت شده می

ن بدی. نتیجه مطلوبی در جهت توسعه گردشگری پایدار رسید

مرداد و شهریور زمانی  ،تیر، های خرداد صورت که در ماه

های سال  ماه در سایرمناسب برای گردشگران ساحلی و 

 ها و خصوصاً تواند زمانی مطلوب برای اکوتوریست می

به . مند به حیات وحش و پرندگان باشد گردشگران عالقه

به علت مهاجرت پرندگان از  نیزهای سرد سال  ماه خصوص

های زیادی از پرندگان از شمال کشور  و ورود گونهسیبری 

 . تواند مورد توجه بیشتری  قرار گیرد می

 

 منابع

بندی اقلیم آسایش  خدابخش، نرجس، پهنه ،.آستانی، س -9

المللی گاوخونی به کمك شاخص  گردشگری تاالب بین

TCI افزار  و استفاده از نرمGIS مجموعه مقاالت همایش ،

بیابانی گردشگری و هنرهای محیطی، دانشگاه های  ملی بوم

 .9909آزاد اسالمی نجف آباد، 

نوربخش، فاطمه، نقش  ،.اکبرپور سراسکانرود، م -2

اکوتوریسم در توسعه پایداری شهری و روستایی نمونه 

نامه مسکن و محیط روستا، شماره  موردی جزیره قشم، فصل

992331-19 ،9930. 
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تاثیر آب و هوا بر صنعت ، ارزیابی .ذوالفقاری، ح -9

 .9933، 59توریسم، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 

 آسایش کیانپور، حسن، شناخت ،.ب رمضانی گورابی، -1

 گیالن، ماسوله شهرک حوضه در انسانی بیوکلیماتیك

شماره  ،99 ی دوره زیست، محیط تکنولوژی و علوم نامه فصل

1 3191-530 ،9933. 

محمدی، غالمحسن و حسینی صدر، ؛ .ساری صراف، ب -5

برای مطالعه  Ray manترین شاخص  عاطفه، تعیین مناسب

اقلیم آسایش در شمال استان آذربایجان غربی، چهاردهمین 

 .9930، 995-999کنفرانس ژئوفیزیك ایران، تهران، ص 

و همکاران، توریسم و توسعه روستایی،  ،.شریف نژاد، م -1

 .9939، 25مجله جهاد، شماره 

و یاری، منیر، تعیین گستره آسایش دمایی  ،.طاووسی، ت -3

ریزی اقلیم گردشگری مورد استان سیستان و  در برنامه

 .9902، 20-11، 99بلوچستان، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره 

، سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد .زاده اصل، م فرج -3

انتشارات سمت، ریزی گردشگری، چاپ اول،  آن در برنامه

 .9931تهران، 

 بندی پهنه و آبادی، علی، ارزیابی و احمدی ،.زاده، م فرج -0

اقلیم  شاخص از استفاده با ایران گردشگری اقلیم

طبیعی، شماره  جغرافیای های نامه پژوهش گردشگری، فصل

39 ،9930. 

فر، محمدرضا، کاربرد اقلیم در  و محبوب ،.کریمی، ج -99

توریسم، چاپ اول، انتشارات ارکان طرح توسعه صنعت 

 .9909دانش، اصفهان، 

، بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی .کاویانی، م ر -99

، 33-3993 23نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره  ایران، فصل

9932. 

بندی اقلیمی  و شبانکاری، مهران، پهنه ،.گرامی مطلق، ع -92
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