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 چكيده

به عنوان اجزاي اصلي يک سيستم به طرق مختلف بر يكديگر تاثير گذاشته و در تعامل با يكديگر بحث  گردشگريآب و هوا و 

ريزي گردشگري بسيار اهميت دارد و گردشگران مهنمايد. اقليم از ديدگاه برناوان اقليم شناسي توريسم مطرح مينجديدي به ع

معموال در جستجوي اقليم مطلوب يا اقليم آسايش هستند که در آن فرد هيچ گونه احساس نارضايتي و عدم آسايش حرارتي و 

شاخص اقليم آسايش گردشگري استان و سنجش زماني تحليل فضايي در اين پژوهش که با هدف اقليمي ندارد. از اينرو 

ايستگاه  61صورت گرفته است، ابتدا آمار هفت پارامتر اقليمي مورد نياز بصورت ماهانه در  ، GISبا استفاده از  شرقيآذربايجان

هاي الزم بر اساس شد و تبديل استخراج ميالدي( 6336-2161ساله ) 11سينوپتيک و کليماتولوژي داخل استان در بازه زماني 

                از هر کدام رتبه اطالعاتي، بانک تهيه و هاآن پردازش و وتحليل تجزيه از پس ها اعمال شده است ودر داده TCIمدل 

محاسبه   TCI calculatorافزار در نرم سال هايماه براي تفكيک را به TCIعددي  مقدار آورده، بدست را CID ،CIAهايلفهؤم

 ARCGIS، در نرم افزار (IDW)يابي با استفاده از روش درون ايستگاههر  TCIشده است. سپس نقشه پراکندگي ماهانه 

 براي اقليم آسايشي شرايط دارابودن نظر از زمان بهتريندهد که نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي .ترسيم شده است

اگوست از بهترين شرايط  و جوالي ژوئن، مي، هاير ماهعبارت ديگه ب .باشدمي سال( تابستان )نيمه اول و بهار فصول گردشگران

از لحاظ  هاترين ماههاي ژانويه، فوريه و دسامبر نامناسبماهزماني اقليم آسايش گردشگري برخوردار است. اين درحالي است که 

 باشد.اقليم آسايش گردشگري مي

 شرقیاستان آذربايجان، TCI ،GISروش ري،گردشگ اقليم آسايش گان کليدي:هواژ

                                                           
 Email: Aliabdollahi1313@gmail.com                                                                                        :نويسنده مسئول* 
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 مقدمه
 درصد 08 حداقل رطوبتی، و حرارتی نظر از كه است شرايطی آسايش مجموعه منطقه يا انسان آسايش شرايط از منظور  

باشند  داشته را آسايش حالت قضاوت ذهنی شوند،می داده قرار شرايط آن در و تصادفی انتخاب صورت به كه افرادي از
 .(98: 1734ايی، )كسم

تی انسان صورت گرفته كه در هاي تجربی براي ارزيابی آسايش حرارهاي زيادي در زمينه ابداع شاخصتاكنون تالش  
در اين راستا با توجه به  (.1705زاده و احمدآبادي، )فرج اندهاي مختلف جهانی تا محلی مورد استفاده قرار گرفتهمقياس

هاي اقليمی هاي صورت گرفته براي ارزيابی شرايط و ويژگیاضاي گردشگري و به دنبال تالشتاثير و اهميت اقليم بر تق
هان و مناطق مختلف جغرافيايی و نيز تعيين شرايط مناسب اقليمی بر جذب گردشگران تحقيقات متنوعی در سطح ج

اند و گروهی مطالعه تغيير پرداختهيک و تقسيم بندي اقليم از منظر بيوكليماتاي به ارزيابی ايران صورت گرفته است. عده
اند. يش را مورد ارزيابی وتحليل قراردادهاقليم آساگروهی نيزاقليم زيستی و اند.دشگري را مورد ارزيابی قرار دادهاقليم بر گر

بخش ديگري از مطالعات مربوط به بررسی شرايط اقليم گردشگري مناطق مختلف كشور از بعد آسايشی است. مطالعات 
هاي مختلف بيوكليمايی همچون طق محدودي از كشور بر مبناي شاخصذكور به بررسی شرايط اقليمی براي منام

فيزيولوژيک و نيز شاخص آسايش اقليمی   شاخص دماي موثر، شاخص دماي ظاهري، روش اوانز، شاخص دماي معادل
(TCI) تواند مورد استفاده گردشگران  و اند كه میداده و در نهايت يک تقويم گردشگري را براي منطقه ارائه اندپرداخته

 .(147: 1758)حسنوند و همکاران،  ريزان و مديران مربوطه قرار گيردبرنامه
كند و از دشگري نقش بسيار مهمی را ايفا میبطور كلی اقليم و شرايط آب و هوايی در ترسيم خطوط آينده گر  

هاي چندگانه پذيرش پايه اقليم قابليترود. بر به شمار می ايصلی آمايش در مقياس محلی و منطقهموضوعات ا
تواند به عنوان يک هاي گردشگري است. اقليم می، زمينه ساز افزايش ظرفيتشگران در نواحی مختلف در طول سالگرد

ش ، ساختارها و كاركرد وبر آسايايهاي دورهشاخص محلی براي جذابيت منطقه باشد و همچنين بر روي فعاليت
 (.177: 1703)محمدي و همکاران، گردشگران اثر گذار است

ی نقش بسزايی در جغرافياي هاي گردشگر پذيريمی و آسايش بيوكليماتيک در پهنهداشتن ديدي روشن از توان اقل  
هاي توريستی و نيز افزايش تقاضاي گردشگران منطقه خواهد داشت. بديهی است سفر و عزيمت ريزيمديريت و برنامه

راي تواند باي را میهاي عديدهد اقليمی و آسايش مشکالت و تهديدبه مناطق و مقاصد گردشگري با شرايط نامساع
آگاهی از توزيع هاي حرارتی، آلودگی هوا ، تاثير اشعه ماوراي بنفش و...( در اين خصوص گردشگران به بار آورد )استرس

در اين راستا با توجه به تاثير و  شی از مسائل ذكر شد محافظت نمايد.تواند گردشگران را ازخطرات نافضايی ـ زمانی می
هاي اقليمی مناطق هاي صورت گرفته براي ارزيابی شرايط و ويژگیاهميت اقليم بر تقاضاي گردشگري و به دنبال تالش

ورت ان و ايران صجذب گردشگران تحقيقات متنوعی در سطح جهنيز تعيين شرايط مناسب اقليمی برمختلف جغرافيايی و 
هاي ايط اقليمی براي مناطق محدودي از كشور برمبناي شاخصايران، به بررسی شرگرفته است. مطالعات مذكور در 

فيزيولوژيک و  مختلف بيوكليمايی همچون شاخص دماي موثر، شاخص دماي ظاهري، روش اوانز، شاخص دماي معادل
تواند اند كه میردشگري را براي منطقه ارائه دادهنهايت يک تقويم گ و در اندپرداخته (TCI)نيز شاخص آسايش اقليمی 

 (.147: 1758ريزان و مديران مربوطه قرار گيرد )حسنوند و همکاران، مورد استفاده گردشگران  و برنامه
 ايجانيک تقويم گردشگري را براي استان آذرب، GIS، در محيط TCIاين تحقيق بر آن است كه با استفاده از روش   

 اقليمی موثر هايجنبه تمام نمودن لحاظ  :از است عبارت هاروش ساير به نسبت شاخص اين مزيت شرقی ايجاد نمايد.

 و گردشگري شناسی،اقليم هايجنبه از شاخص بودن تركيبی فيزيولوژيکی، و حرارتی ابعاد جمله از گردشگري بر
 و گردشگري بعدي هايدوره و هاماه شاخص براي مقادير برآورد امکان محاسبات، نظر از پيچيدگی كمتر بيوكليماتيک،

 به .نداشته باشند شناسی اقليم علم از چندانی اطالع ممکن است كه گردشگري بخش كاربران براي آن كاربردي بودن
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 ،بختياري و )ضيائی شودمی تعيين گردشگران براي اقليمی آسايش از نظر سفر زمان مناسبترين شاخص، اين كمک
1703). 

 باشد عبارت است از:افی كه در اين تحقيق مورد نظر میمهمترين اهد
 آذربايجان شرقیسنجش زمانی اقليم آسايش گردشگري در استان  -

 آذربايجان شرقیارائه تقويم اقليم آسايش گردشگري در استان  -

 شرقی دشگري استان آذربايجانبه منظور تحليل فضايی اقليم گر ARC GISو نرم افزار  TCIاستفاده از روش  -
است  غرب كشور واقع گرديدههاي مهم، پرجمعيت و آباد ايران است كه در گوشه شمالشرقی از استاناستان آذربايجان  

 29درجه و  70دقيقه طول شرقی و  48درجه و  20دقيقه الی  3درجه و  29و از نظر موقعيت جغرافيايی در محدوده 
كيلومتر مربع  00/29258است. اين استان با مساحتی برابر دقيقه عرض شمالی قرار گرفته 40درجه و  75دقيقه الی 

منطقة  .هاي كشور در رتبه دهم قرار داردباشد و از لحاظ وسعت در بين استاندرصد مساحت كل كشور( می 01/4دود )ح
است. همين اهميت حساسيت و ی، يکی از مناطق حساس و مهم كشور يآذربايجان به علت موقعيت خاص جغرافيا

است تا اين منطقه با وجود خصوصيات مشترك جغرافيايی، فرهنگی و تاريخی، به سه استان گستردگی، باعث شده
شرقی قدمتی غربی و اردبيل تقسيم شود. اهميت ژئوپوليتيک و ژئواكونوميک استان آذربايجانآذربايجان شرقی،آذربايجان

آذربايجان و  هايكيلومتر خط مرزي با جمهوري 479شرقی در طول آذربايجان ا بازرگانی دارد.ی انسان بيبه اندازه آشنا
ترين مناطق كشور ارمنستان همسايه است. همچنين به دليل داشتن اشتراكات فراوان با كشورهاي همسايه يکی از مهم

 .شوددر روابط خارجی محسوب می

 

 
  . نقشه محدوده مورد مطالعه6شكل 
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( در پژوهشی به بررسی اثرات اقليم بر گردشگري بين المللی پرداختند و دريافتند كه شرايط 4881) ورين و همکارانمائ
، اثرات متفاوتی بر جذب گردشگر دارند و اين اثرات بايد احی شهري، ساحلی و كوهستانی و...خاص و متفاوت اقليمی نو

در پژوهشی  4881در سال  Maureen, 2001. Daniel Scott & Geoff McBoyle)) مورد توجه قرار بگيرد
وضعيت شاخص اقليم آسايش توريسم  4808و  4898هاي د تغييرات اقليمی در جهان تا سالدريافتند كه با توجه به رون

و همکاران در سال   Jacqueline .(181: 1705)گندمکار،  براي بيشتر نواحی كانادا بهتر از شرايط كنونی خواهد بود
هاي آينده در بريتانيا و ايرلند جاذبه توريسم حركتی آرام به سمت شمال خواهد به اين نتيجه رسيدند كه در سال 4883

داشت و در آلمان به دليل گرمتر شدن هوا و ايجاد شرايط مساعدتر در نواحی  داخلی نسبت به نواحی ساحلی جريان 
 .(Jacqueline, 2007:169)جذب توريسم به سمت جنوب خواهد بود 

Perry  در پژوهشی به بررسی وضعيت اقليم توريسم در مناطق گرم و خشک و به ويژه نواحی مديترانه 4881در سال ،
هاي هواي گرم دهد كه موجنواحی براي توريست هنگامی رخ می پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه بدترين شرايط در اين

)گندمکار،  وع چنين وضعيتی و اعالم هشدارهاي الزم از خطرات آن كاستبه اين منطقه وزش كند و بايد با پيش بينی وق
(، با دخالت دادن هفت عنصر اقليمی به منظور 1509) 1در زمينه شاخص اقليم گردشگري می يچ كوفسکی  (.181: 1705

همکاران  و 4هايی انجام داده است. محققان زيادي همچون اسکات ارزيابی تناسب اقليمی براي گردشگران پژوهش
مطالعاتی را در زمينه اقليم  TCI( با استفاده از شاخص 4880) ( امالنگ و واينر4882) و همکاران 7(، مورگان4882)

 .(4: 1758گردشگري صورت داده اند )اسماعيلی و همکاران، 
 هايی در اين زمينه صورت گرفته است. از جمله: پژوهش نيز در ايران

شرايط اقليمی شهرستان سردشت ، مه خود تحت عنوان ارزيابی اقليم براي توريست سردشت(در پايان نا1707ابراهيمی )
مورد ارزيابی قرار داده است. نتايج پژوهش او نشان داد،   (TCI)را براي گردشگري با استفاده از شاخص اقليم توريست 

رند و بهترين شرايط اقليمی را دارا هستند و گيآل قرار میدر طبقه اقليم ايده 188كسب نمره هاي ژوئن و سپتامبر با ماه
كنند و ماه دسامبر در گروه خيلی ناخوشايند قرار دارد و هاي بيشتر نمره كمتري كسب میدماههاي ژوئيه و اوت با ماه

ر ( در پايان نامه خود تحت عنوان )تاثير اقليم ب1707) محمديان (.1707، )ابراهيمی رين شرايط اقليمی استداراي بدت
ساله و همچنين آمار روزانه  71صنعت گردشگري شهرستان كرمانشاه( با استفاده از آمار ماهانه هواشناسی در يک دوره 

هاي تعيين آسايش و راحتی انسان به مطالعه اثر گيري از شاخصبهره هاي آماري و اقليمی وساله با استفاده از روش 11
اي (، در مقاله1705) زينالی و همکاران (.1707)محمديان،  شاه پرداخته استشرايط اقليمی بر تعداد گردشگران در كرمان

، به بررسی اقليم Petتحت عنوان بررسی و پهنه بندي اقليم توريستی استان آذربايجان شرقی با استفاده از شاخص 
ل بهار و تابستان، با شاخص توريستی اين استان و ارائه راهکارهايی براي استفاده بهينه از پتانسيل توريستی آن در فصو

می مريوان ، محدوده آسايش اقلي(1703محمدي ) (.1705، )زينلی و همکاران اندپرداخته PETدماي معادل فيزيولوژيک 
هاي دماي موثر و تنش جمعی تعيين كرد و به اين نتيجه رسيد كه ماه ارديبهشت از لحاظ شرايط را با استفاده از شاخص

(، با 1700ضيايی و همکار ). (02: 1703)محمدي،  بهترين ماه براي مسافرت به اين شهر است و و ضعيت آب و هوايی
بررسی شاخص اقليم گردشگري در جزيره كيش به اين نتيجه رسيدند كه اين جزيره كه اين جزيره داراي پيک زمستانه 

 شرايط را براي جذب گردشگر دارد ، ژانويه و فوريه بهتريندسامبر ،هاي مارسبه منظور آسايش گردشگر است و ماه
به اين نتيجه  ،TCI( در پژوهشی در شمال غرب ايران با استفاده از شاخص 4885) فرج زاده و همکار .(1700)ضيائی، 

دست يافتند كه شهرهاي ماكو، اهر، اردبيل، تکاب، اروميه و خوي، داراي پيک تابستانه هستند و اردبيل بهترين شرايط 

                                                           
1. Mieczkowski 

2. Scott 

3. Morgan
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(، با مطالعه اقليم آسايش لرستان با استفاده از روش 1705) حسنوند و همکاران ر در تابستان را دارد.براي جذب گردشگ
TCI آستانی و همکاران .(121:  1758)حسنوند و همکاران،  اين نتيجه رسيدند كه ماه آوريل بهترين شرايطوجود دارد به 

هاي خرداد و شهريور بهترين نتيجه رسيدند كه ماهبراي تاالب شيرين سو به اين  TCI(، در مطالعه شاخص 1758)
هاي (، با استفاده از روش1751) عطايی و همکاران .(23: 1758)آستانی، شرايط اقليمی جهت گردشگري وجود دارد

TCI, pmv, Pet هاي مه و سپتامبر را بهترين زمان از و ترجونگ به مطالعه اقليم انسانی شهر اصفهان پرداخته و ماه
 (35: 1751)عطايی،  رايط اقليم گردشگري معرفی كرده استلحاظ ش

 روش پژوهش
، ابتدا آمار هفت پارامتر اقليمی مورد  GISبا استفاده ازشرقی آذربايجانبه منظور بررسی شاخص اقليم آسايش استان   

 ميالدي( 4818-1591له )سا 08ايستگاه سينوپتيک و كليماتولوژي داخل استان در بازه زمانی 18نياز بصورت ماهانه در 
 هاآن پردازش و وتحليل تجزيه از پس وها اعمال شده است در داده TCIهاي الزم بر اساس مدل استخراج شد و تبديل

 براي تفکيک به را  TCIعددي  مقدار آورده، بدست را CID ، CIAهايمولفه از هر كدام رتبه اطالعاتی، بانک تهيه و

نمودارهاي اقليم آسايش براي هر   Excelدر نرم افزار  محاسبه و نهايتاً  TCI calculator در نرم افزار سال هايماه
، در (IDW)با استفاده از روش درون يابی  ايستگاههر  TCIماه نمايش داده شده است. سپس نقشه پراكندگی ماهانه 

 ترسيم شده است. ARCGISنرم افزار 

 پژوهش  روش
 TCIشاخص  تحليل و تجزيه روش -

 را منطقه يک گردشگران و مسافران آسايش و رضايت با ارتباط در منطقه يک اقليم كيفيت رابطه گردشگري، اقليم

 ارزيابی گردشگران توريستی تجربه كيفيت برابر در را اقليمی عناصر گردشگري اقليم شاخص بين اين در. كندمی بررسی

 گردشگران براي آيا اقليمی مختلف تركيب عناصر زمانی، مقطع يک در كه كندمی بيان شاخص اين كلی طور به .كندمی

 توسط ميسزكوفسکی براي 1509 سال در روش اين .نه يا باشدمی مناسب منطقه يک بوميان حتی يا و مسافران و

 و شده بررسی منطقه يک براي اقليمی مختلف روش عناصر اين در .شد ابداع گردشگري هايفعاليت جهت اقليم ارزيابی
       محاسبه گرفتيم، نظر در كه زمانی هرمقطع يا ماه هر امتياز نهايت در و گرفته مختلفی هايضريب مدل، حسب بر

 اقليمی متغير 3 به سپس كه كرد مطرح موضوع اين با ارتباط در را اقليمی متغير 14 ابتدا در ميسزكوفسکی .شودمی

، نسبی رطوبت ميانگين ،نسبی رطوبت حداقل ميانگين ،دما ميانگين، دما حداكثر ميانگين. اين متغيرها شامل يافت كاهش
 9 به ها فاكتور از برخی تركيب با ادامه در باشد.می باد سرعت ميانگين و آفتابی ساعات ميانگين ،ماهانه بارش مجموع
 :است شده اشاره گردشگري در آن ثيراتأت و هاشاخص اين به زير در .يابدمی تقليل شاخص
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 فاکتورهاي تاثير گذار در اقليم آسايش گردشگري .6جدول 

 تاثير روي گردشگري متغيير اقليمي ماهانه زيرشاخص
امتياز در 

 مدل

CID 
متوسط حداكثر دماي روزانه و 

 ميانگين حداقل رطوبت نسبی
 28 دهدفعاليت را دارا هستند را نشان میآسايش گرمايی را در زمانی كه گردشگران حداكثر 

CIA 
متوسط دماي روزانه و ميانگين 

 رطوبت نسبی
 18 دهدشود را نشان میب را نيز شامل میطول شبانه روز كه ساعات خوا آسايش گرمايی را در

p 48 كنداثر منفی را كه اين عنصر بر روي لذت تعطيالت ميگزارد را منعکس می كل بارش 

s كل ساعات آفتابی 
و ازيک سوي به دليل خطر آفتاب سوختگی و ناراحتی در  براي گردشگري مثبت ارزيابی شده

 روزهاي داغ اثر منفی دارد
48 

w ميانگين سرعت باد 
تاثير خنک كنندگی باد در اقليم گرم مثبت ارزيابی شده است ) اثر آن عنصر بستگی به دما دارد

 هاي سرد منفی ارزيابی شده است(كه اثر سرد كنندگی باد در اقليم در حالی
18 

 
 فرمول .دهيم قرار رابطه در سپس و كرده محاسبه را شاخص و مولفه 9 اين بايد گردشگري، اقليم شاخص محاسبه براي

 :است زير قرار به گردشگري اقليم محاسبه براي نهايی و اصلی
 ?=TCI=2[(4*CID)+CIA+(2*P)+(2*S)+W]  محاسبه اقليم گردشگري :1رابطه 

 عنصر، دو اين تركيب يعنی .است نسبی رطوبت حداقل و دما حداكثر مولفه دو با روزانه آسايش شاخص CID شاخص  
 شد، ذكر باال در كه مولفه 9 اين همه كه گفت بايد چيز هر از قبل .كندمی محاسبه ما براي را روزانه آسايش شاخص
 پيش كه همانطور. شودمی آلايده شرايط 9 سمت به و نامناسب شرايط معناي به صفر كه گيرند م 9 تا صفر بين ضريبی

. آيدمی دست به مولفه 9 اين ضرايب مجموع از كه باشدمی 188 تا صفر بين گردشگري اقليم نهايی ضريب گفتيم اين از
  با روزانه، آسايش شاخص بين، اين در كه گيرندمی بر در را نهايی ضرايب از بخشی مولفه يا شاخص 9 اين از يک هر

 به اين .باشدمی  دارا منطقه يک گردشگري اقليم در را اهميت بيشترين واقع در و سهم بيشترين تيازام 188 از امتياز 28

 گيردمی 28 ضريب گردشگري اقليم نهايی فرمول در باشد، 9 شاخص اين اوليه ضريب چنانچه اگر كه است معنی اين
 از شده ذكر هايشاخص از كدام هر امتياز وردبرا جهت. )شودمی ضرب 2 در رزوانه آسايش اوليه ضريب نهايی درفرمول(

 حداقل و دما دو مولفه حداكثر روزانه، آسايش شاخص براورد و محاسبه جهت .كنيممی استفاده آن به مخصوص مقياس

 آوريم. بدست می  TCI calculatorنسبی را با استفاده از نرم افزار  رطوبت
  CIAكمترين واقع در .باشدمی نسبی رطوبت ميانگين و دما ميانگين رعنص دو تركيب با روزي شبانه آسايش شاخص 

روزانه، دو مولفه  آسايش شاخص براورد و محاسبه جهت  (.18 ضريب(  دارد گردشگري اقليم شاخص در را امتياز
 آوريم.بدست می  TCI calculatorدما را با استفاده از نرم افزار  و نسبی رطوبت ميانگين

P  ياPrecipitation  تلقی منفی عامل يک گردشگري اقليم در بارش .دهدمی نشان را ماهانه بارش شاخص           
 به و الايده 9 ضريب خاطر همين به د.آيمی حساب به گردشگري اقليم براي مزيت يک كم بارش بنابراين .شودمی

 نظر مورد ماه بارش .كنيممی استفاده رزي جدول از بارش، ضريب محاسبه براي .رودمی پيش نارضايتی رو به صفر سمت

 .باشدمی 48 بارش نهايی ضريب .گيردمی را آن به مربوط ضريب گرفت، قرار كه جدول از ايدامنه درهر و استخراج
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 رتبه بندي شاخص بارش .2جدول 

 امتياز بارش مجموع بارش ماهانه

 9 5/12تا  8

 9/2 5/45تا  19

 2 5/22تا  78

 9/7 5/95تا  29

 7 5/32تا  08

 9/4 5/05تا  39

 4 5/182تا  58

 9/1 5/115تا   189

 1 5/172تا  148

 9/8 5/125تا  179

 8 و يا بيشتر 198

 

 Sيا sunshine شده  ارزيابی مثبت مجموع در شاخص اين .دهدمی نشان را ايستگاه يا منطقه يک آفتابی ساعات ميزان
 نارضايتی سمت به صفر تا 9 از مجموع در .شودمی ياد منفی عامل عنوان به داغ ايروزه و سوختگی آفتاب خطر ولی

 جدول، اعداد كه است ذكر به الزم .كنيممی استفاده زير جدول از آفتابی، ساعات اوليه ضريب محاسبه براي .رودپيش می
ساعات  آمار بايد نياقتيد، دست روزانه بیآفتا ساعات آمار به چنانچه اگر و دهدمی نشان را روز حسب بر را آفتابی ساعت
 را آفتابی ساعات اوليه ضريب و داده قرار جدول در را عدد سپس و تقسيم ماه يک روزهاي تعداد بر را ماهانه آفتابی

 .باشدمی 48 آفتابی ساعات نهايی ضريب .آوريم بدست می

 ساعات آفتابي رتبه بندي شاخص .9جدول 

 رتبه تابش زتعداد ساعات آفتابي در رو

 9 ساعت يا بيشتر 18

59/5تا  5  9/2 

59/0تا  0  2 

59/3تا  3  9/7 

59/0تا  0  7 

59/9تا  9  9/4 

59/2تا  2  4 

59/7تا  7  9/1 

59/4تا  4  1 

59/1ا تا   9/8 

 8 كمتر از يک ساعت

 
W  يا wind از و باشدمی مثبتی شاخص يگردشگر اقليم در باد د.كنمی محاسبه گردشگري اقليم براي را باد شاخص 

 چگونگی .كندمی ايفا را مثبتی نقش گردشگري در مهم عامل يک عنوان به باد .كندمی آلايده به رو 9 سمت به صفر

 42 تا 19 بين هوا دماي حداكثر ميانگين بايد نرمال، سيستم براي است. متفاوت مختلف هاياقليم در باد امتياز براورد
مشخص  از بعد .باشد درجه 77 از باالتر هوا دماي گرم سيستم و 77 تا 42 مابين دما آليزه سيستم .اشدب گرادسانتی درجه
 .تبديل شود ساعت كيلومتر به را باد كار اين انجام از قبل داشت كه توجه بايد گيردمی قرار باد مقياس در سيستم شدن
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تبديل شود. براي اين  ساعت كيلومتر به بايد و است تنا به ثبت شده است شناسی هوا سازمان در كه آماري واقع در
 شده ارايه مقياس اين زير جدول در. ضرب شده تا به كيلومتر ساعت تبديل گردد نات به باد سرعت در 0/1منظور عدد 

 سيستم همان از را نهايی ضريب سپس و تعيين را سيستم نوع دما، ميزان اساس بر ابتدا كه است ذكر به الزم .است

 .می شود استخراج

 رتبه بندي شاخص باد و سيستم باد. 9جدول 

 km/hسرعت باد به  سيستم نرمال سيستم اليزه سيستم اقليم گرم

 00/4كمتر از  9 4 4

 39/9تا  00/4 9/2 9/4 9/1

 87/5تا  30/9 2 7 9/8

 47/14تا  82/5 9/7 2 8

 15/ 35تا  42/14 7 9 8

 45/42تا  08/15 9/4 2 8

 35/40تا  78/42 4 7 8

 94/70تا  08/40 1 4 8

 94/70بيشتر از  8 8 8

 
 تر پايين گراد سانتی درجه19 از هوا دماي حداكثر متوسط كه هايی درماه باد امتياز پايين، هاي دما در باد اثر به توجه با  

 داشت توجه بايد ولی كنيم می استفاده كنندگی نمودار خنک از باشد، ساعت در كيلومتر 0 از باد بيشتر سرعت متوسط و

 0 از كمتر باد سرعت متوسط ولی باشد 19 از هوا كمتر دماي حداكثر متوسط اگر مثال باشد برقرار بايد شرط دو هر كه
 از يک هر اوليه ضريب آوردن دست به از پس نهايت، در كنيم.می استفاده نرمال سيستم از باشد ساعت در كيلومتر

 :گردد می محاسبه نهايی شاخص و ضريب و گرفته قرار 1رابطه شماره  در هاضريب ها، شاخص

مقداري، نمايانگر  هر كه آيدمی دست به شاخص براي 188 تا صفر بين مقداري و ارزش نهايی، فرمول محاسبه از پس
جدول  با را دهآم دست به نهايی ارزش .شودمی تعيين زير جدول از نهايی نتيجه .باشدمی منطقه گردشگري اقليم كيفيت
 188 امتياز .بينيدمی جدول در همانطوركه .شودمی مشخص منطقه يک گردشگري اقليم كيفيت نهايتا و داده تطبيق

 براي گردشگران اقليمی شرايط بودن نامطلوب و نارضايتی ميزان بر كمتر، هايارزش سمت به و مطلوب و آلشرايط ايده

 .شودمی افزوده

 TCIخص رتبه بندي شا .3جدول 

 TCIامتياز  TCIارزش توصيفي  

 188تا 58 ايده آل

 58تا  08 عالی

 35تا  38 خيلی خوب

 05تا  08 خوب

 95تا  98 قابل قبول

 25تا  28 ايحاشيه –ناچيز 

 75تا  78 نامناسب

 45تا  48 بسيار نامناسب

 15تا  18 بی نهايت ناخوشايند

 8تا  5 غير
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 بحث
، ابتدا آمار هفت پارامتر اقليمی مورد  GISبا استفاده ازشرقی  آذربايجانص اقليم آسايش استان به منظور بررسی شاخ  

 ميالدي( 4818-1591ساله ) 08ايستگاه سينوپتيک و كليماتولوژي داخل استان در بازه زمانی  18نياز بصورت ماهانه در 
 هاآن پردازش و وتحليل تجزيه از پس وشده است  ها اعمالدر داده TCIهاي الزم بر اساس مدل و تبديلاستخراج شد 

 براي تفکيک به را  TCIعددي  مقدار آورده، بدست را CID ،CIAهايمولفه از هر كدام رتبه اطالعاتی، بانک تهيه و
 نمودارهاي اقليم آسايش براي هر  Excelافزار در نرم محاسبه و نهايتاً  TCI calculatorدر نرم افزار  سال هايماه

، در (IDW)هر شهرستان با استفاده از روش درون يابی  TCIماه نمايش داده شده است. سپس نقشه پراكندگی ماهانه 
 ترسيم شده است. در ذيل مراحل انجام تحقيق به ترتيب ذكر شده است. ARCGISنرم افزار 

ايستگاه سينوپتيک  18ر فوق، مربوط به هاي هفت پارامتر نامبرده دنظور انجام تحقيق دادهايجاد بانک اطالعاتی: به م -
 ساله ذكر شده استخراج شده است. 08، ازسايت سازمان هواشناسی در بازه زمانی شرقیآذربايجانو كليماتولوژي استان 

( با استفاده از نرم شبانه روزيشاخص آسايش ) CIA)شاخص آسايش حرارتی روزانه( و  CIDبدست آوردن ضريب  -
 :TCI calculator افزار

گين حداقل رطوبت )شاخص آسايش حرارتی روزانه(، از دو پارامتر ميانگين حداكثر دما و ميان CIDبه منظور محاسبه  -
 از دو پارامتر ميانگين دما و ميانگين رطوبت نسبی استفاده   CIAهمچنين به منظور محاسبه  كنيم.نسبی استفاده می

در قسمت مربوطه تعريف كرده  TCI calculator پارامترها را در نرم افزار هاي ماهيانه اينكنيم. بدين منظور دادهمی
 كه نتايج حاصل از محاسبه نرم افزار در جدول ذيل آمده است.

 
 ايستگاه استان CID   61جدول محاسبه .1جدول 

 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC شرح

 2 2/5 5 5 3 3 5 5 3 2/5 1/5 1/5 تبريز

 2 2/5 4 5 4 5 5 5 3 2 1/5 1/5 اهر

 2 2/5 5 5 3 3 4 5 4 2/5 2 1/5 بناب

 2/5 2/5 5 4 2 2 3 5 5 2/5 2 1/5 جلفا

 1/5 2/5 4 5 4 4 5 5 3 2 1/5 1 سهند

 1/5 2/5 4 5 4 5 5 5 3 2 1/5 1 سراب

 2 2/5 3 5 4 4 5 4 2/5 2/5 2 2 كليبر

 2 2/5 5 5 3 3 5 5 3 2/5 2 1 مراغه

 1/5 2 4 5 4 4 5 5 3 2 1/5 1 مرند

 2 2/5 5 4 2 5 3 5 5 2/5 2 1/5 ميانه
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 ايستگاه استان CIA   61جدول محاسبه . 4جدول 

 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC شرح

 1 2 2/5 5 5 5 5 3 2/5 2 1 1 تبريز

 1 2 2/5 4 5 5 4 2/5 2/5 1/5 1 1 اهر

 1/5 2 3 5 5 5 5 3 2/5 2 1/5 1 بناب

 2 2 3 5 4 4 5 4 2/5 2 1/5 1 جلفا

 1 2 2/5 5 5 5 5 3 2/5 2 1 1 سهند

 1 1/5 2/5 3 5 5 3 2/5 2 1/5 1 1 سراب

 1/5 2 2/5 4 5 5 5 3 2/5 2 1/5 1 كليبر

 1/5 2 3 5 5 5 5 3 2/5 2 1/5 1 مراغه

 1 2 2/5 5 5 5 5 3 2/5 2 1 1 مرند

 1/5 2 3 5 5 5 5 4 2/5 2 1 1 ميانه

 

 : ، ضريب ساعات آفتابی و محاسبه ضريب بادمحاسبه ضريب بارش -

به  شرقیآذربايجانتوان ضريب بارش ماهيانه استان می)جدول رتبه بندي شاخص بارش(،  (4) با استفاده از جدول  
فتابی ابتدا بايد ميانگين ساعات آفتابی براي محاسبه ضريب ساعات آ منظور دستيابی به اقليم آسايش را محاسبه كرد.

، مشخص تقسيم كرده تا ميانگين ساعات آفتابی روزانه 78روزانه را محاسبه كرد. بدين منظور ساعات آفتاي ماهيانه را بر 
ضريب ساعات آفتابی را محاسبه كرد. و همچنين به منظور محاسبه ضريب  (7) توان با استفاده از جدولشود. اكنون می

هاي سازمان طور كه در فوق ذكر شده است، داده ، ابتدا بايد سرعت باد را به كيلومتر بر ساعت تبديل كرد )همانباد
بايست سيستم باد نيز مشخص شود. براي حد نات تعريف شده است(. و سپس میهواشناسی مربوط به سرعت باد با وا

درجه باشد  42تا 12نماييم. بدين نحو كه اگرحداكثر دماي ماهيانه بايد از پارامتر حداكثر دماي ماهانه  استفاده  اين منظور
. به دليل حجم زياد (2)جدول درجه سيستم اقليم گرم می باشد 77باشد سيستم آليزه و بيش از  77تا  42سيستم نرمال، 

 شود. ی  و محاسبه ضريب باد خودداري می، ضريب ساعات آفتاباسبه بارشها از اضافه كردن جداول محداده
 محاسبه ضريب نهايی:  -
انجام شده است. اما بر اساس توضيحات  TCi calculatorدر اين تحقيق محاسبه ضريب نهايی از طريق نرم افزار   

 (0) جدول ، زير نيز استفاده نمود.(1) داده شده در قسمتهاي فوق، براي بدست آوردن ضريب نهايی می توان از رابطه
 دهد.بصورت ماهيانه نمايش می شرقیآذربايجانگانه استان  18سايش گردشگري ايستگاههاي عدد نهايی براي اقليم آ
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 شرقيآذربايجانايستگاه استان  61ماهيانه  TCIرتبه بندي شاخص . 2جدول 

 ميانه مرند مراغه کليبر سراب سهند جلفا بناب اهر تبريز شرح

JAN. 
tci 48 44 47 49 38 44 47 45 45 48 

 ن ح ن ح ن ح ن ح ن ح نامناسب ن ح ح ن ح ن *ح ن توصيف

FEB. 
tci 42 44 55 55 52 32 50 51 51 55 

 ق ق ق ق ق ق ق ق نامناسب ق ق ق ق ق ق ح ن *ح ن توصيف

MAR. 
tci 54 49 60 62 58 52 54 54 56 60 

 خوب ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق خوب خوب ح ن **ق ق توصيف

APR. 
tci 62 61 71 81 65 62 51 61 59 79 

 خ خ ق ق خوب ق ق خوب خوب عالی خ خ خوب خوب توصيف

MAY. 
tci 86 83 90 86 92 85 72 88 82 83 

 عالی عالی عالی خ خ عالی ايده ال عالی ال ايده عالی عالی توصيف

JUNE

. 

tci 98 85 90 72 90 84 86 90 91 74 

 خ خ ايده ال ايده ال عالی یعال ايده ال خ خ ايده ال عالی ايده ال توصيف

JULY

. 

tci 74 90 74 64 82 90 78 72 82 90 

 ايده ال عالی خ خ خ خ عالی عالی خ خ خ خ ايده ال خوب توصيف

AUG. 
tci 74 80 74 64 82 82 80 74 82 66 

خ خ  توصيف
*** 

 خوب عالی خ خ عالی عالی عالی خوب خ خ عالی

SEP. 
tci 90 85 91 80 90 87 88 90 91 83 

 عالی ايده ال ايده ال عالی عالی ايده ال عالی ايده ال عالی ايده ال توصيف

OCT. 
tci 83 73 88 81 73 72 65 86 74 85 

 عالی خ خ عالی خوب خ خ خ خ عالی عالی خ خ خوب توصيف

NOV. 
tci 63 56 55 55 58 52 56 56 55 62 

 خوب ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق خ خ توصيف

DEC. 
tci 52 49 94 57 44 50 48 52 46 53 

 ق ق ن ح ق ق ن ح ق ق ن ح ق ق ق ق ح ن ايده ال توصيف

 ايحاشيه ناچيز=  ح ن*=  
 ق ق = قابل قبول**= 

 خ خ = خيلی خوب***= 
 و محاسبات پژوهشگر 1752،شرقیآذربايجانمنبع: سازمان هواشناسی استان 

 ها و بحثيافته
 متفاوتی هاياقليم از توپوگرافی، تنوع علتبه ولی است خشک و سرد كلی طور به شرقی آذربايجان هواي و آب  

 مناطق جزو اقليمی هايبنديتقسيم لحاظ از و است كوهستانی و سردسير منطقه يک شرقی آذربايجان. است برخوردار
 عرض و كوهستانی موقعيت .باشدمی مترلیمي 788 الی 498 ساليانه بارندگی ميانگين. آيدمی حساب به خشکنيمه

 بخارهاي كنندهماليم اثرات و ارتفاعی كم. است منطقه اين اعظم قسمت سرماي و برودت عوامل از استان جغرافيايی
 تأثير تحت حدودي تا منطقه اين عالوه به. آيدمی شماربه آن اقليمی اعتدال عوامل از مناطق از ايپاره در خزر درياي
 بر شمال از نيز سيبري سرد هواي هايتوده و دارد قرار غربی جنوب و غرب سمت از مديترانه درياي مرطوب هايجريان

 زياد سال طول در دما اختالف استان، اين مختلف نواحی در طبيعی شرايط تنوع به توجه با .گذاردمی اثر آن هواي و آب
هفت پارامتر کانی شرايط اقليم آسايش گردشگري با استفاده از م -در اين تحقيق به منظور تحليل توزيع زمانی .است

مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با  ايستگاه كليماتولوژي و سينوپتيک 18، داده هاي ماهانهTCI تاثيرگذار در روش
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نی استان مکا -هاي توزيع زمانینقشه (IDW)روش درونيابی  از استفاده با ARCGIS نرم افزار استفاده از توانايی
 بصورت ماهانه ترسيم شده است. 

 

 
 شرقيمكاني اقليم آسايش گردشگري استان آذربايجان ينقشه توزيع ماهانه زمان .2شكل 
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 )بهمن(: )دي( و فوريه هاي ژانويهوضعيت اقليم آسايش در ماه -
ر منطقه حاكم است. بررسی نقشه ها به دليل استيالي شرايط سرد و كاهش دما شرايط نامطلوب بيوكليمايی بدر اين ماه

قرار دارد. و در  اير شرايط اقليم آسايش ناچيز حاشيهدر ماه ژانويه كل استان كل استان د دهد كههاي فوق نيز نشان می
ناچيز حاشيه باشد و تقريباً بيشتر استان در شرايط اقليم آسايش نامناسب و شرايط اقليم آسايش مطلوب نمیماه فوريه نيز 

قاط استان نيز در اكثر ن CIA ،CID(. 7 شکلباشد. )در قسمت كمی از استان نيز وضعيت قابل قبول حاكم می اي و
 (.0)جدول  دهدعدد پايينی را نشان می

 

 
  )بهمن( )دي( و فوريه هاي ژانويهوضعيت اقليم آسايش در ماه .9شكل 

 )فروردين(: يل)اسفند( و آور هاي مارسوضعيت اقليم آسايش استان در ماه -
ها، وضعيت بهتري در اين ماه TCIهاي مربوط به بارش، باد و ساعات آفتابی، مقدار با همپوشانی مقدار عددي و رتبه  

هاي قبل ها، مقادير باال تر و مطلوب تري نسبت به ماهاي كه رتبه(. بگونه0)جدول  دهدهاي قبل نشان مینسبت به ماه
، رتبه قابل قبول و در برخی نقاط خوب و ناچيز د( در اكثر نقاط استان شرايط اقليم آسايشدارند. در ماه مارس )اسفن

اي دهد. بگونه، وضعيت تقريباً متفاوتی نسبت به ماه قبل نشان می TCIدهد. در ماه اوريل، مقدار حاشيه اي را نشان می
در ماه اوريل در اكثر نقاط استان شرايط اقليم آسايش،  ها، مقادير باال تر و مطلوب تري نسبت به ماه قبل دارند.كه رتبه

. در برخی از مناطق استان مانند جلفا وضعيت بسيار خوب دهدمناطق بسيار خوب را نشان می رتبه خوب و حتی در برخی
 (.2 شکلكند )يش قابل قبول را تجربه مینيز تجربه می كند. در اين ماه فقط منطقه كليبار شرايط اقليم آسا

 
 وضعيت اقليم آسايش استان در ماههاي مارس)اسفند( و آوريل)فروردين( .9شكل 
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 وضعيت اقليم آسايش استان در ماههاي می )ارديبهشت(و ژوئن )خرداد(: -
دهد كه در هاي می نشان میبراي ماه CIDو شاخص  CIA، باد، ساعات افتابی، شاخص بررسی جداول مربوط به بارش

باشد. اكثر نقاط استان از شرايط اقليم آسايش عالی می ط اقليم آسايش استان در وضعيت مطلوبی میاين ماه نيز شراي
باشد. در ماه ژوئن وضعيت اقليم باشد. فقط منطقه كليبار در اين ماه از شرايط اقليم آسايش خيلی خوب برخوردار می

ت عالی و حتی مناطقی مانند تبريز و مرند در آسايش گردشگري استان بسيار مطلوب است. اكثر نقاط استان در وضعي
باشد باشد. و تنها منطقه جلفا از وضعيت بسيار خوب اقليم آسايش میل از نظر اقليم آسايش گردشگري میشرايط ايده آ

 .(9 شکل)

  
 هاي مي )ارديبهشت(و ژوئن )خرداد( وضعيت اقليم آسايش استان در ماه .3شكل 

 هاي ژوالي )تير( و اگوست)مرداد(:ان در ماهوضعيت اقليم آسايش است -
در ماه ژوالي شرايط اقليم آسايش گردشگري استان بر خالف ساير نقاط كشور هنوز در شرايط مطلوبی می باشد   

بطوري كه اكثر نقاط استان از شرايط اقليم آسايش عالی و خيلی خوب برخوردار است. فقط منطقه جلفا در شرايط اقليم 
به سر می برد.در ماه اگوست روند مطلوبيت اقليم آسايش روند كاهشی دارد. در اين ماه اكثر نقاط استان  آسايش خوب

شرايط اقليم آسايش خيلی خوب تجربه می كند. مناطقی مانند سهند و سراب به دليل ويژگی ارتفاعی هنوز در شرايط 
جلفا نيز از شرايط اقليم آسايش خوب برخوردار می باشد  عالی اقليم آسايش می باشد. برخی از نقاط استان مانند ميانه و

 ( . 0شماره شکل)
 

 
 (1752ترسيم : پژوهشگر:) . وضعيت اقليم آسايش استان در ماههاي ژوالي )تير( و اگوست)مرداد(1شكل 
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 وضعيت اقليم آسايش استان در ماههاي  سپتامبر)شهريور( و اكتبر)مهر(:
رغم گرم شدن كشور، در اين استان شراي اقليم آسايش مطلوبی وجود دارد. اكثر نقاط استان از نظر در ماه سپتامبر علی 

وضعيت اقليم آسايش گردشگري در شرايط عالی و حتی در برخی از نقاط استان مانند بناب ، مراغه و مرند، اقليم آسايش 
وبی استان از نظر شرايط اقليم آسايش گردشگري در گردشگري  در وضعيت ايده آل می باشد. در ماه اكتبر همه كرانه جن

وضعيت عالی و ساير نقاط استان در شرايط خيلی خوب می باشد. تنها در مناطقی مانند كليبر وضعيت اقليم آسايش 
 (.3شماره  شکلگردشگري در حالت خوب می باشد )

 

 
 ر( و اکتبر)مهر(هاي  سپتامبر)شهريو. وضعيت اقليم آسايش استان در ماه4شكل 

 )آذر(: هاي نوامبر )آبان( و دسامبروضعيت اقليم آسايش استان در ماه -
طوري كه ه باشد. بيش گردشگري استان رو به ضعف میها به دليل استيالي اقليم سرد، وضعيت اقليم آسادر اين ماه  

باشد. تنها در مناطقی مانند ميانه و بول میقاط استان در وضعيت قابل قدر ماه نوامبر اقليم آسايش گردشگري در اكثر ن
، بطوري كه دسامبر اين وضعيت ضعيف تر هم شدهتبريز اقليم آسايش گردشگري، از شرايط خوب بهره مند است. در ماه 

باشد. حتی در برخی از نقاط استان مانند كليبر، اكثر نقاط استان از نظر اقليم آسايش گردشگري در وضعيت قابل قبول می
 (.0 شکل) باشداي میهر و مرند، اقليم آسايش گردشگري در شرايط ناچيز حاشيها

 
 هاي نوامبر )آبان( و دسامبر)آذر(. وضعيت اقليم آسايش استان در ماه2شكل 
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 گيرينتيجه
عنوان قطب  تواند بهتاريخی و فرهنگی خاص، می هاي طبيعی،ی به لحاظ وجود تنوع وتعدد جاذبهشرقاستان آذربايجان  

هاي متعددي كه در جهت جذب گردشگر دارد نيازمند به اين استان به لحاظ توانمندي .اكوتوريسم كشور مطرح باشد
طور سيستماتيک تاًثير عناصر اقليمی ه هاي علمی مورد قبول  است تا بشناخت و ارزيابی اقليم آسايش با استفاده از روش

     هاي اقليمی آن مورد استفاده گردشگران، تور اپراتورها وها و قابليتتانسيلهاي گردشگر انرا مشخص و پبر فعاليت
شرقی از منظر آسايش اقليمی بنابراين دراين پژوهش شرايط اقليمی استان آذربايجان .ها قرار گيردريزان آژانسبرنامه

استان از نظر شرايط بيوكليمايی و ، مورد بررسی قرار گرفت و پس از پهنه بندي  TCIبراي گردشگران براساس شاخص 
آسايش اقليمی براي جلب وجذب گردشگران اين نتيجه حاصل گشت كه بهترين زمان از نظر دارابودن شرايط آسايشی 

امطلوب آسايش باشد. در فصل تابستان با وجود اينکه اكثر نقاط كشور، شرايط نبراي گردشگران فصول بهار و تابستان می
تواند صنعت باشد. آگاهی از اين امر میكند اين استان از شرايط اقليم آسايش مطلوبی برخوردار مییاقليمی را تجربه م

 گردشگري اين استان را متحول سازد. 
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