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 چکيده

گردشگري صنعتي است که امروزه مورد توجه بسياري از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر 

يکي از پر درآمد ترين صنعت هاي رو به رشد در بخش هاي اقتصاد جهاني مي باشد. صنعت گردشگري 

ري اثرات مثبت دارد. گردشگري به شکل چشمگيري بر نرخ اشتغال، درآمد ملي، مصرف و سرمايه گذا

ي باشد. م اکوتوريسمرا بسته به هدف گردشگر، به انواع مختلفي طبقه بندي کرده اند که يکي از آنها، 

خود اختصاص داده ه در حال حاضر بخش کوچکي از کل توريسم را ب اکوتوريسماينکه  توجه به با

 وسعهت از ارکان يي برخوردار است. يکياست اما اين بخش از صنعت توريسم از نرخ رشد بسيار باال

 آن سفربه براي کليماتولوژي لحاظ به مساعد هاي زمان و تعيين مساعد اقليم هرمنطقه توريسم

است. هدف اين تحقيق، شناخت توان آسايش زيست اقليمي، جهت استفاده ازطبيعت درطول  منطقه

ساله  52اي موثر در يک دوره آماري ، بيکر و دمTCIماه هاي سال )شب وروز( است که با روشهاي 

(با هدف افزايش جذب گردشگر در شهرستان ايالم  انجام شده است. روش تحقيق 5202-0891)

ارديبهشت، مهر،  ماههاي دهدکه مي نشان TCIآمده از روش  دست به تحليلي است. نتايج-توصيفي

دشگري مي باشند. بر اساس نتايج خرداد، شهريور داراي شرايط ايده ال و عالي براي آسايش اقليم گر

بدست آمده، در شاخص بيکر بر اساس دماي روزانه، ماه هاي دي، بهمن، اسفند، فروردين و آذر و در 

شب، ماه هاي دي، فروردين، ارديبهشت، خرداد، شهريور، آبان و آذر در محدوده آسايش زيست 

روزانه، ماه هاي خرداد، تير، شهريور،  اقليمي قرار دارند و بر اساس شاخص دماي موثر بر اساس دماي

در محدوده آسايش زيست اقليمي قرار دارند ولي  بر اساس شاخص دماي موثر بر اساس دماي  مهر

 شبانه هيچ ماهي در محدوده آسايش قرار ندارد.

، بيکر، دماي موثر.TCIاکوتوريسم،  آسايش اقليمي، واژگان کليدي:
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 مقدمه         

عنوان مجموعه فعاليت هاي اقتصادي، تاثير بسزايي در تقويت بنيان هاي اقتصادي جوامع دارد.  توسعه گردشگري به

، جذب ارز و تقويت زير نقش گردشگري به عنوان منبع جديدي براي ايجاد اشتغال،کسب در آمد، در يافت ماليات هاي بيشتر

 0)هاوارد عات متعدد مورد توجه قرار گرفته استساخت هاي اجتماعي که موجب رشد و تقويت ساير صنايع مي شود در مطال

بطوريکه امروزه توسعه و گسترش گردشگري بطور وسيعي بخصوص در کشور هاي در حال توسعه دستور کار کشور  (.055،0881،

ک ان ياکوتوريسم به عنوان يک بخش از توريسم پايدار تعريف مي شود. اکوتوريسم به عنو .(5،253،5223ها قرار گرفته است)کو

( که انتظار مي رود در فرايند  توسعه و حفاظت از مناطق مشارکت 3،02،0889ابزار براي حمايت از توسعه پايدار است)سيلبيوس

توسعه اکوتوريسم در ارتباط با تلفيق يکپارچه تعدادي از عوامل  شامل توريست ها، ساکنين  و مديران ميسر  داشته باشد.

خاطر ارزيابي هاي اشتباه از محيط طبيعي  و مقصد هاي اکوتوريستي از سوي کارشناسان غير به  .(03،0883خواهد)سيلبيوس،

حرفه ايي، اين رويکرد نامناسب باعث تخريب و هم باعث مسائل و مشکالت زيست محيطي بر روي مقصد هاي توريستي شده 

يل قوانين و مقررات نادرست بر روي مردم (. رويکرد هاي سنتي در زمينه حفاظت ازمناطق بواسطه تحم1،199،0888)روس است

محلي، داراي پيامد هاي منفي شديد زيست محيطي است و بسيار مورد انتقاد قرار گرفته است)مک 

(. تقابل منفي ميان مردم محلي و مسئولين امر، در نتيجه قوانين و مقرراتي است که از سوي 1،02،5220:براندن2،123،5220نيلي

(. مديريت موفق مناطق توريستي بدون همکاري و ارتباط  و 02،5220براندن،)ر مردم تحميل مي شود مسئولين اين مناطق ب

 ( و بايد به جوامع محلي اجازه التزام و درگيري52،0883، 9همراهي و حمايت از جوامع محلي و بومي ميسر نخواهد شد)گرونگ

(. در جهت بدست آوردن اين حمايت و اجرا و بکار بستن 9،22059،5و ارائه پيشنهادات در امور مناطق حفاظتي را داد)نوگتن

 8)آلبرت توسعه مناطق اکوتوريستي پروژه هاي جامع حفاظتي در تمام مناطق جهان مورد توجه و حمايت قرار گرفته است

 تلقي مي (. در بسياري از نقاط جهان حفاظت از اکوسيستم و نگهداري از حيات زيستي به عنوان يک مسئله مهم919،0881،

اکوتوريسم مي تواند سببب ايجاد سود و منفعت براي ساکنان محلي و همچنين مي تواند سبب جلب توجه حمايت هاي بين  شود

اکوتوريسم به عنوان يک راه حل مهم جهت حل مسائل و مشکالت  (.02،0093،5229المللي براي حفاظت از مناطق شود)ويوور

 00)داونپورت دادن به رشد و توسعه جهاني  خصوصا در کشور هاي در حال توسعه است اقتصادي  و حفاظت از مناطق  و ادامه

(. ارتقاي اکوتوريسم اساسا بر مبناي سازگاري و التفات و همراهي باطبيعت، همراه  با هدف حفاظت از مناطق  و تقويت 11،5225،

در راستاي حفاظت و نگهداري از حيات زيستي  و زير ساخت ها  و ساختارها براي جذب توريسم است. توسعه اکوتوريسم بايد 

 هاي هپديد و است 05اکولوژيکال توريسم اصطالح شدة کوتاه اکوتوريسم. واژه مشارکت در توسعه پايدار مناطق و کاهش فقر باشد

 ين( ا01،3،5221و تاپا 03)نيوايپنودهد مي تشکيل را صنعت اين کل از بخشي تنها که است گردشگري صنعت در تازه نسبتاً

 توأم هدفمند هاي ترمساف بر مبتني و سازد مي پذير امکان طبيعت در عمدتاً را انسان فراغتي هاي فعاليت گردشگري از شکل

 متنوع هاي پديده از جويي لذت و گيري بهره و آنها عهمطال و طبيعي هاي جاذبه از ديدار معنوي، فرهنگي، هاي برداشت با
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 پايداري موضوع دارد، بسيار اهميت گردشگري نوع اين در که آنچه مذکور، موارد به توجهبايد . است طبيعت

 منصفانه آينده تأمين و عدالت ،جامعه در مزايا حداقل سطح در احتياجات تأمين بر پايدار توسعه(. 02،315،5229)هانياست

 بوم ليتهايقاب به توجه و يقدق ريزي برنامه بدون گردشگري صنعت(. 01،19،5229)جانگدارد تأکيد برابري و آتي هاي نسل

 برنامه گردشگري نظام ديگر، سوي از و داشت؛ خواهد پي در را مشکالتي منطقه هر براي اجتماعي، و فرهنگي محلي، شناختي،

  پيش منطقه در تاريخي فرهنگي، محيطي، گوناگون منابع و زيست محيط از مناسب  استفاده سمت به عيب بي و شده ريزي

 (.09،33،5229ل)ادگيرفت خواهد

 

 اکوتوریسم پایدار

پايدار در ارتباط متقابل با عوامل طبيعي و عناصر اجتماعي و اقتصادي در مقياس هاي گوناگون و در دوره  اکوتوريسم

 (.09،922،0889)هانتربنابراين اکوتوريسم پايدار به عنوان بهترين ساختار در سازگار ي با محيط است. هاي مختلف زمان است

م به عنوان يک بخش از توريسم پايدار تعريف مي شود. اکوتوريسم به عنوان يک ابزار براي حمايت از توسعه پايدار اکوتوريس

 . بهبود بازار ايجاد فرصت هاي شغلي و بکارگيري نيروي خدماتي مردم محلي از مزاياي اکوتوريسم است(9،0889،)سيبلوساست

 (.02،0885، 08ويلياري از جنبه ها  در انطباق و سازگاري  با محيط است)اکوتوريسم دربس(. بنابراين 912،0881)آلبرت ،

مي تواند سببب ايجاد سود و منفعت براي ساکنان محلي و همچنين مي تواند سبب جلب توجه حمايت هاي بين اکوتوريسم 

يجاد يک اکوتوريسم پايدار ( از اينرو حمايت و مشارکت مردم محلي براي ا52،02،0888المللي براي حفاظت از مناطق شود)فانل

( و توسعه اکوتوريسم بايد باعث افزايش حداکثر مشارکت جوامع محلي در امر حفاظت از مناطق 50،313،5220الزامي است)يان

(. در واقع ساختار گردشگري در برگيرنده عواملي است که مي تواند انگيزه بيشتري را براي تقاضاي 55،55،0895طبيعي شود)کک

و ساماندهي گردشگري در يک مکان خاص با برنامه ريزي براي شناخت رفتار گردشگران در . آن مکان فراهم آوردگردشگري در  

اکوتوريسم را مسافرتي بدون تخريب، پراکندگي و آلودگي مناطق طبيعي و ارزش  (.53،52،5221بانسلآن مکان آغاز مي شود)

 فراوان درآمدزايي لحاظ به اکوتوريسم، و گردشگري پديده مروزها (.51،50،0882هاي فرهنگي يک منطقه تعريف کرده اند )بو

 گردشگري از شکل اين(. 05،5221، 52که به اين صنعت توجه کنند )ترمبلي داشته آن بر را جهان کشورهاي از بسياري آن،

 گيري بهره و آنها همطالع و طبيعي هاي جاذبه از ديدار معنوي، فرهنگي، هاي برداشت با توأم هدفمند هاي مسافت بر مبتني

(. اکوتوريسم يعني سفر به مناطق مختلف و ديار از آثار 15، 51،5229)جانگاست طبيعت متنوع هاي پديده از جويي لذت و

 بسيار اهميت گردشگري نوع اين در که آنچه مذکور، موارد به توجه با. (59،38،0881طبيعي و فرهنگي جوامع مختلف است)وايت

سازمان جهاني گردشگري پيش بيني کرده است که در دهه آينده شمار اکوتوريسم   .(59،52،5229)هانيستاي پايدار موضوع دارد،

( که اين موضوع مي تواند بر روي اقتصاد کشورهاي ميزبان توريسم تاثير مثبت داشته 58،193،0888برسد)روس %52فعلي به %9از 

 باشد.
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 پيشينه تحقيق

 ايه فعاليت براي تغييرات آب و هوايي و آينده توريسم درکارائيب، زمان مناسب( در مقاله اي تحت عنوان 5228هاوارد)

و  آسيا ميانه، شرق در و آگوست و مي هاي ماه آرام را بين اروپا و سواحل اقيانوس غرب و شرق آمريکاي شمالي، در توريستي

 دسامبر هاي اهم کارائيبب را بين  در توريستي يها فعاليت براي زمان همچنين بهترين کند مي تعيين آوريل و دسامبر بين آفريقا

 در چابهار بندر آسايش اقليم شرايط عنوان ارزيابي با اي مقاله در (0398حقيقت ) صابر و کنند. اسماعيلي مي تعيين آوريل و

راي ب لوبمط شرايط اقليمي از( اسفند و بهمن دي، آذر،) سال فصول سرد که رسيدند نتيجه اين به گردشگري، جهت توسعه

( به بررسي اکوتوريسم آسايش اقليمي حوضه شهرک ماسوله با استفاده از روشهاي بيکر، 0391کيانپور).باشد گردشگران مي

ترجونگ، دماي موثر،گيوني واولگي پرداخت و نتيجه گرفت که ماه هاي خرداد، تير و مرداد داراي بهترين شرايط به لحاظ آسايش 

 اخصازش استفاده تبريز با شهر در گردش براي مناسب تقويم زماني تعيين عنوان با اي مقاله در (0391ذولفقاري) اقليمي هستند.

 ه مدتب فقط تبريز در اقليمي آسايش دوره که رسيد اين نتيجه به پرداخت و متوسط نظرسنجي و فيزيولوژيک معادل دماي هاي

( براساس شاخص هاي دماي موثر، تنش جمعي 0395محمدي) . انجامد تا اواسط تير ماه به طول مي خرداد اوايل از روز 12

شرايط زيست اقليمي مريوان را مورد مطالعه قرار داد و به اين نتيجه رسيد در اين شهرستان در ماه هاي خرداد، تير، مرداد و 

 شهريور مدت زمان بيشتري از کل شبانه روز در شرايط آسايش اقليمي قرار دارد.

 رد مطالعهموموقعيت جغرافيایی  

درجه 31دقيقه تا05درجه و 33کيلومترمربع شمالي ترين شهر استان ايالم است که بين 09ايالم بامساحت  ستانشهر

شمال وشمال شرقي  از اين شهر دقيقه طول شرقي واقع شده است. 20درجه تا11دقيقه تا11درجه و12دقيقه عرض شمالي و5و

 ازجنوب وجنوب غربي از استان ايالم، سيروان جنوب شرق به شهرستان اه از شرق وباد غرب از استان کرمانشآبه شهرستان اسالم 

 (.0. )شکلاز غرب به استان دياله کشور عراق محدوداست به شهرستان مهران و
 

 

 

 

 

 

 

 

 طالعهمنطقه مورد م -1 شکل
 

 روش تحقيق
 TCI روش

جمع ر د نظرهدف کاربري بوده، از حليلي است وت-توصيفي روش انجام تحقيق توجه به ماهيت موضوع، اين تحقيق با در

 از را ايالم اطالعات اقليمي مورد نياز ايستگاه سينوپتيک شهر اسنادي وکتابخانه اي استفاده شده است.از روش آوري اطالعات 
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  رافزا آوري کرده وسپس با نرم (جمع0891تا5202ساله ) 52براي يک دوره  و اطالعات اداره هواشناسي استان، بخش آمار

SPSS .روشتجزيه و تحليل آماري آنجام گرفت TCI توسط ميسزکوفسکي براي ارزيابي اقليم جهت فعاليت  0892در سال

هاي گردشگري ارائه شده است و ترکيبي از هفت پارامتر است که سه مورد آن بطور مستقل و دو پارامتر آن در ارتباط با 

 ابطه زير محاسبه مي گردد.بيوکليماتولوژي است . اين شاخص از طريق ر

(0                                                                  ) TCI=2[(4*CID)+CIA+(2*P)+(2*S)+W]=?     

 

شرايط ايده آل مي  2مي گيرند که صفر به معناي شرايط نامناسب و به سمت  2تا  2همه اين  مولفه ها، ضريبي بين 

 2مولفه به دست مي آيد. هر يک از اين  2مي باشد که از مجموع ضرايب اين  022تا  2ليم گردشگري بين شود  ضريب نهايي اق

شاخص آسايش شبانه روزي با ترکيب دو عنصر حداکثر  CIDشاخص يا مولفه بخشي از ضرايب نهايي را در بر مي گيرند. شاخص

اخص آسايش روزانه، از نقطه تالقي حداقل رطوبت نسبي و دما و ميانگين رطوبت نسبي مي باشد. جهت محاسبه و برآورد  ش

امتياز از  12حداکثر دما بر روي  نمودار ارزيابي آسايش گرمايي نشان دهنده امتياز آن شاخص ها است. شاخص آسايش روزانه، با 

شاخص  CIAشاخص امتياز بيشترين سهم و در واقع بيشترين اهميت را در اقليم گردشگري يک منطقه دارا مي باشد. 022

آسايش روزانه با دو مولفه حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبي است و در واقع کمترين امتياز را در شاخص اقليم گردشگري دارد. 

براي به دست آوردن ضريب آسايش شبانه روزي از نمودار آسايش گرمايي استفاده مي کنيم. نقطه تالقي ميانگين رطوبت نسبي 

بارش ماهانه را نشان مي دهد. بارش در اقليم گردشگري يک عامل  pشاخص را محاسبه مي کند. شاخص و دما، ضريب اوليه 

ايده ال و به  2منفي تلقي مي شود. بنابراين بارش کم يک مزيت براي اقليم گردشگري به حساب مي آيد. به همين خاطر ضريب 

ساعات آفتابي يک منطقه يا ايستگاه  ميزان Sباشد. شاخصمي  52سمت صفر رو به نارضايتي پيش مي رود. ضريب نهايي بارش 

باد را  W شاخص مي باشد. 52ضريب نهايي ساعات آفتابي  را نشان مي دهد. اين شاخص در مجموع مثبت ارزيابي شده است.

 نرمال، ستمسي در باد، امتياز برآورد براي براي اقليم گردشگري محاسبه مي کند. باد در اقليم گردشگري شاخص مثبتي مي باشد.

 هوا دماي گرم سيستم و 33 تا 51 مابين دما آليزه سيستم باشد و گراد سانتي درجه 51 تا02 بين هوا دماي حداکثر بايد ميانگين

 شناسي هوا سازمان از که آماري واقع در. گيرد مي قرار باد مقياس در سيستم شدن، مشخص از بعد. باشد درجه 33 از باالتر

شود و در نهايت، پس از به دست آوردن ضريب اوليه هر يک از  تبديل ساعت کيلومتر به بايد و است نات به مي شود دريافت

شاخص ها، ضريب ها در فرمول نهايي شاخص اقليم گردشگري قرار گرفته و ضريب و شاخص نهايي محاسبه مي گردد. پس از 

به دست مي آيد که هر مقداري، نمايانگر کيفيت اقليم  براي شاخص 022تا  2محاسبه فرمول نهايي، ارزش و مقداري بين 

تطبيق داده و نهايتا  0تعيين مي شود. ارزش نهايي به دست آمده را با جدول   0گردشگري منطقه مي باشد. نتيجه نهايي از جدول

ده آل و مطلوب و شرايط اي 022مي بينيد. امتياز  0کيفيت اقليم گردشگري يک منطقه مشخص مي شود. همانطورکه در جدول 

به سمت ارزشهاي کمتر، بر ميزان نارضايتي و نامطلوب بودن شرايط اقليمي براي گردشگران افزوده مي 

( را  0891 – 5202ساله ) 52وضعيت اقليمي شهر ايالم طي دوره  5(. جدول شماره0( )جدول 32،3،0892شود)ميسوزوسکي

 .(5نشان مي دهد )جدول

 

 روش بيکر 

مناسب تعيين مناسب محدوده زماني مساعد گردشگري، به وسيله شاخص قدرت خنک کنندگي يکي از روش هاي 

است که به شاخص بيکر معروف است که بدين وسيله وضعيت زيست اقليمي محدوده مورد مطالعه تحت  CPمحيط شاخص 

از متوسط حداقل درجه حرارت  روز وCPبررسي قرار مي گيرد. در اين روش از متوسط حداکثردرجه حرارت براي محاسبه مقدار 

 از رابطه زير محاسبه مي شود.CP شب استفاده مي شود. مقدارCP براي محاسبه مقدار

Cp = (0/26 + 0/34v0/672) (36/5 – t)                             )5(    

                                                           
30 Mieczkowski 
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 سرعت V ،ثانيه در مربع متر سانتي در کالري ميکرو حسب بر محيط کنندگي خنک قدرت CP در رابطه فوق 

درجات قدرت خنک  3 جدول باشد. مي  سلسيوس درجه حسب بر روزانه دماي معدل t ثانيه و بر متر حسب بر باد متوسط

 (. 3)جدول (.0399نشان مي دهد )رمضاني،کيانپور، بيکر شاخص برحسب را کنندگي محيط و آستانه هاي بيوکليمايي 

 
 TCI شاخص در شده بندي درجه مقادیر –1 شماره جدول

 غير
 نا نهايت بي

 خوشايند

 نا بسيار

 مناسب
مناسب نا  

 حاشيه -ناچيز

 اي
قبول قابل خوب خيلي خوب  ال ايده عالي   

 ارزش

 توصيفي

TCI 

32تا  8 08تا 02  58تا  52  38تا  32  18تا  12  28تا  22  18تا  12  98تا  92   
تا  92

98 
022تا  82  

امتياز 

TCI 

 

 
 ( 1891 – 2212ساله ) 22ایالم طی دوره  وضعيت اقليمی شهر  - 2 جدول شماره

 
 درجات قدرت خنک کنندگی محيط و آستانه هاي بيوکليمایی برحسب بررسی بيکر -3شماره جدول

 شرايط بيوکليمايي انساني شرايط محيطي CP مقدار 

 فشار بيو کليمايي داغ ، گرم ، شرجي و نامطلوب 2    -   1

 محدوده آسايش بيو کليمايي گرم قابل تحمل 2    -  8

 محدوده آسايش بيو کليمايي ماليم مطبوع 02  -  08

 ماليم خنک 52  -  58

 متوسط تا شديد سرد و کمي فشار دهنده 32  -  38

 به طور متوسط فشار دهنده خيلي سرد 12  -  18

 شديداً فشار دهنده فوق العاده سرد 22  -  28

 

 روش دماي موثر

دما محسوب مي شود که عالوه بر مطالعات مربوط به برنامه -از جمله مهم ترين شاخص هاي فيزيولوژي ETشاخص

ن اريزي شهري و منطقه اي درمطالعات مربوط به آب وهواشناسي توريسم نيز جهت بررسي محيط هاي آسايش اقليمي گردشگر

شاخص دماي موثر ترکيبي از دو عنصر دما و  رطوبت (.  025، 0398همکاران، کاربرد وسيعي پيدا کرده است)ساري صراف و

 فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند
 ماه هاي سال

 عناصر آب و هوایی

حداکثردما ميانگين 8/09 5/51 3/30 3/32 1/31 8/35 3/59 8/09 8/05 9/8 5/8 0/03  

دما ميانگين 9/05 1/09 1/51 1/59 1/58 0/51 0/50 9/03 0/9 5/2 8/1 0/9  

رطوبت نسبي حداقل ميانگين 32 55 05 00 00 00 01 30 31 13 13 39  

نسبي رطوبت ميانگين 18 38 53 52 08 52 59 11 21 10 15 22  

باد سرعت ميانگين 1 1/1 9/1 8/1 9/1 5/1 1/3 9/5 2/5 51/5 51/3 51/9  

آفتابي ساعات ميانگين 0/399 9/121 1/290 155 1/299 0/208 151 312 325 581 301 319  

بارش ميانگين 5/92 1/31 5/0 0/2 1/2 2/0 9/8 3/19 9/92 5/81 0/029 3/98  

http://www.rassjournal.ir/


 3 - 22، ص 5931 ،زمستان  8ه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شمار
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

شب از ميانگين حداقل دما و ET روز از ميانگين حداکثر دما و ميانگين حداقل رطوبت و براي ETنسبي مي باشد. براي محاسبه.

 د.با استفاده از رابطه زير محاسبه مي شو ET ردماي موث(. 1)جدولميانگين حداکثر رطوبت استفاده مي شود

ET = T – 0/6 (T -10) (1- RH /100)                                    (3                                       )  

 

 .رطوبت نسبي بر حسب درصد است RHبر حسب درجه سلسيوس و دما  Tدر رابطه باال 

   دردرجات مختلف حساسيت انسان ET مقادیر آستانه شاخص -4جدول شماره 

ET ضريب حرارتي 

 بسيار گرم >32

 شرجي 2/59  تا  32

 خيلي گرم 1/52 تا  2/59

 گرم 5/55  تا  1/52

 آسايش 9/09  تا  5/55

 خنک 2/02  تا  9/09

 خيلي خنک 19/0  تا  2/02

 سرد 19/0   تا     -02

 خيلي سرد -02   تا    -52

 بسيار سرد <    -52

 
 نتایج و بحث

ماه ارديبهشت  بهترين زمان ممکن براي سفر به اين منطقهنشان مي دهد که TCIدر اين تحقيق يافته ها براساس روش

در طول ي شرايط آيده ال براي آسايش اقليمي گردشگر ،پارامتر اقليمي مورد بررسي9در اين ماه ها  .(2)جدولمهر مي باشد و

شرايط خيلي خوب  آبان و . ماههاي تير(1)جدولدارندشرايط عالي براي گردشگري شهريور  و خردادهاي بعد ماه  و سال دارند.

( و 9و  9،2( و ماه هاي فروردين، مرداد، آذر و اسفند شرايط خوب براي گردشگري دارند)جدول9و 1براي گردشگري دارند)جدول

 (.9)جدول  براي آسايش اقليمي گردشگري مي باشند قابل قبولايط داراي شر ماه هاي دي، بهمن

 

 براي شهر ایالمTCIجدول نهایی مستخرج شده از نرم افزار   -2جدول شماره

 TCIضريب آسايش براي هر شاخصي  ماه هاي فصل بهار

 فروردين

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

2/5 

 سرعت باد

1 

CIA شاخص   

2/5 

CID شاخص   

3 

 هايينتايج ن

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 خوب

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

19 

 ارديبهشت
 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

1 

 سرعت باد

3 

CIA شاخص   

1 

CID شاخص   

2 
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 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 ايده ال

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

82 

 خرداد

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

2 

 سرعت باد

3 

CIA شاخص   

2 

CID شاخص   

1 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 عالي

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

99 
 

 

 براي شهر ایالمTCIجدول نهایی مستخرج شده از نرم افزار   -1جدول شماره

ماه هاي فصل 

 تابستان
 TCIضريب آسايش براي هر شاخصي 

 تير

 ساعات آفتابي

2 

 ن بارشميزا

2 

 سرعت باد

0 

CIA شاخص   

2 

CID شاخص   

3 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 خيلي خوب

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

91 

 مرداد

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

2 

 سرعت باد

0 

CIA شاخص   

2 

CID شاخص   

5 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 خوب

 ليم گردشگريضريب نهايي اق

19 

 شهريور

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

2 

 سرعت باد

3 

CIA شاخص   

2 

CID شاخص   

1 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 عالي

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

91 

 

 براي شهر ایالمTCIجدول نهایی مستخرج شده از نرم افزار   -7جدول شماره

 ماه هاي فصل

 پاييز
 TCIسايش براي هر شاخصي ضريب آ

 مهر

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

2 

 سرعت باد

3 

CIA شاخص   

2 

CID شاخص   

2 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 ايده آل

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

81 

 آبان

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

3 

 سرعت باد

2/1 

CIA شاخص   

2/5  

CID شاخص   

1 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 خيلي خوب

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

99 
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 آذر

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

2/5 

 سرعت باد

2/1 

CIA شاخص   

5 

CID شاخص   

2/5  

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 خوب

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

13 

 
 

 براي شهر ایالمTCIه از نرم افزار جدول نهایی مستخرج شد  -9جدول شماره

 ماه هاي فصل

 زمستان
 TCIضريب آسايش براي هر شاخصي 

 دي

 ساعات آفتابي

2/1 

 ميزان بارش

5 

 سرعت باد

2/1 

CIA شاخص   

5 

CID شاخص   

5 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري قابل قبول
 ضريب نهايي اقليم گردشگري

22 

 بهمن

 ساعات آفتابي

2 

 يزان بارشم

2/0 

 سرعت باد

2/1 

CIA شاخص   

2/0  

CID شاخص   

5 

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري قابل قبول
 ضريب نهايي اقليم گردشگري

21 

 اسفند

 ساعات آفتابي

2 

 ميزان بارش

2/5 

 سرعت باد

3 

CIA شاخص   

5 

CID شاخص   

2/5  

 نتايج نهايي

 شرايط آب و هوايي براي گردشگري

 خوب

 ضريب نهايي اقليم گردشگري

12 

 

 کلي طور به کرد، خواهد بروز بيوکليمايي فشار باشد 52 از بيشتر يا 2 از کمتر  CP  بر اساس شاخص بيکر وقتي مقدار

ارزيابي  ( و8)جدول نشان داده شده است 8شماره  جدول  درش محيطي آساي شرايط ارزيابي براي بيکر شاخص از حاصل نتيجه

 (.02)جدول نشان داده شده است 02خنک کنندگي محيط براي ايستگاه ايالم در جدول  درجات قدرت

 
 نتایج کلی شاخص بيکر وعالیم آن - 8جدول شماره 

 عاليم شرايط بيوکليمايي CPرمقدا

 A شرايط بيوکليمايي نامطلوب ) گرم ( 02کمتر از 

 B طبيعي  شرايط بيوکليمايي مطلوب 52تا  02

 C بيوکليمايي نامطلوب ) سرد ( شرايط 32تا  52

 D شرايط بيوکليمايي نامطلوب ) خيلي سرد ( 32بيش از 
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 ارزیابی درجات قدرت خنک کنندگی محيط براي ایستگاه ایالم- 12جدول شماره 

 

 ماه             

 

 شاخص   

ن
دي

ور
فر

ت 
هش

ديب
ار

 

داد
خر

 

ير
ت

داد 
مر

ور 
ري

شه
 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

ي 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

 

 0/03 5/8 9/8 8/05 8/09 3/59 9/35 1/31 3/32 0/30 5/51 8/09 کثردمامتوسط حدا

 0/3 2/2 9/2 3/3 2/9 8/01 1/08 9/55 1/50 0/09 9/05 1/9 متوسط حداقل دما

 0/9 8/1 5/2 0/9 9/03 0/50 0/51 1/58 1/59 1/51 1/09 9/05 ميانگين دما

 5 99/2 10/2 18/2 99/2 0 0/0 3/0 3/0 3/0 5/0 0/0 متوسط سرعت باد

 روز
 cp 99/00 85/9 28/3 98/2 211/2 51/5 25/2 28/8 39/05 19/03 10/02 91/09مقدار

 B A A A A A A A B B B B شاخص

 شب
 cp 33/09 53/02 01/05 93/8 21/8 12/02 81/05 05/02 51/09 09 25/52 95/51مقدار

 B B B A A B A B B B C C شاخص

 ميانگين
 cp 88/01 29/00 92/9 31/2 22/1 11/1 51/8 30/05 91/01 91/02 20/09 95/55مقدار

 B B A A A A A B B B B C شاخص

 

نشان مي دهد که روزهاي دي، بهمن، اسفند، فروردين و  آذر با   02يافته ها براساس روش بيکر در جدول شماره 

خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان با  ديبهشت،اند، ماه هاي ار يعني شرايط مطلوب بيوکليميايي مشخص شدهB   شاخص 

و ماه هاي B  با شاخص نامطلوب و شب هاي دي، فروردين، ارديبهشت، خرداد، شهريور، آبان وآذر يعني شرايط گرم وA شاخص 

 يعني سرد و نامطلوب مشخص شده اند.  C، و ماه اسفند با شاخصAتير، مرداد، مهر با شاخص 

اساس  يافته ها بر مشخص شده است. 00رتي به روش دماي موثربراي ايستگاه ايالم در جدول شماره ارزيابي ضريب حرا

و روزهاي ارديبهشت  قرار دارنداقليمي در محدوده آسايش  مهرو  شهريور تير، شاخص دماي موثر نشان مي دهد که روزهاي خرداد،

در د. نروزهاي تيرماه گرم مي باش و ماه خيلي خنک هستند آذر وآبان  فروردين، اسفند،، بهمن ماه خنک مي باشد. روزهاي دي،

 خرداد، ارديبهشت، فروردين، اسفند، وده خنک قرار دارند وشب هاي دي،دماه در مح شهريور مرداد، شب هاي تير، اين ارزيابي 

ماهي در محدوده آسايش قرار  شب هاي بهمن ماه سرد مي باشد و هيچ آذر ماه در محدوده خيلي خنک قرار دارند وو  آبان مهر،

 (.00)جدول ندارد

 ارزیابی ضریب حرارتی به روش دماي موثربراي ایستگاه ایالم- 11 جدول شماره
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 خنک 35/02 خنک 89/00 خنک 22/09 ارديبهشت

 آسايش 92/09 خنک 98/01 آسايش 82/08 خرداد

 آسايش 21/08 خنک 12/01 آسايش 99/50 تير

 آسايش 29/52 خنک 59/09 گرم 32/55 مرداد

 آسايش 39/09 خنک 38/02 آسايش 19/52 شهريور

 خنک 32/01 خنک 03/03 آسايش 29/09 مهر

 نکخ 22/05 خنک 93/9 خنک 50/02 آبان

 خنک 15/9 خنک 15/1 خنک 99/00 آذر

 خنک 35/1 خنک 90/0 خنک 92/8 دي

 خنک 21/1 سرد 25/0 خنک 85/9 بهمن

 خنک 10/9 خنک 09/1 خنک 85/00 اسفند
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 نتيجه گيري

اري د مورد توجه بسيامروزه صنعت گردشگري  به خاطر درآمد و تاثيرات مثبتي که بر روي کشورهاي ميزبان توريسم دار

از کشورهاي  دنيا قرار گرفته است. يکي از راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري در هر منطقه، مديريت مناسب و تقويت زير ساخت 

ها هاي  پتانسيل مخاطرات تهديد کننده اقليمي وآگاهي از جاذبه ها و شناخت محدوديت ها وها در زمينه گرردشگري مي باشد. 

شهري از جمله گردشگري اهميت بااليي  استاني و يهاي اقليمي براي هر گونه برنامه ريزي درسطوح مختلف ملي،ويژگ و نهفته

لزوم شناخت شرايط اقليمي مطلوب و نامطلوب جهت گردشگران داخلي  باتوجه به اهميت صنعت گردشگري، برخودار است.

مشخص گرديد که بهترين ساله ايستگاه شهر ايالم  52اسي هواشن بررسي آمار بادر اين تحقيق   وخارجي امري ضروري است.

پارامتر اقليمي مورد 9در اين ماه ها  مهر مي باشد. ماه ارديبهشت و  TCI از نظر شاخصين منطقه زمان ممکن براي سفر به ا

با  در اين تحقيق ند.شهريور بهترين کيفيت دار و بعداز اين ماه خرداد و .بدست آوردندبررسي بهترين کيفيت را در طول سال 

استفاده از  شاخص بيکر روزهاي دي، بهمن، اسفند، فروردين، آذر و شب هاي دي، فروردين، ارديبهشت، خرداد، شهريور، آبان 

وآذر در محدوده آسايش زيست اقليمي قرار دارند. و با شاخص دماي موثر روزهاي خرداد، تير، شهريور و مهر در محدوده آسايش 

وجه ت بنابراين مسئوالن مربوطه نيز باقرار دارند و در شب هيچ ماهي در محدوده آسايش زيست اقليمي قرار ندارند. زيست اقليمي 

 اين مواقع سال فراهم نمايندکه بتوانند جاذب توريسم بيشتري باشند. در اقليمي بايد بيشترين تسهيالت راشرايط به چنين 
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