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شکیبا 1،فرشته رضایی 2،الهام یاراحمدی3

چکیده
صنعت توریسم وسیله مهمی برای تحصیل ارز و شناساندن تولیدات و محصوالت داخلی به خارجیان و در نتیجه
وسعت و گسترش بازارهای صادراتی ا ست و از نظر اقتصاددانان ،جهانگردی یکی از سریعترین راههای بازگشت سرمایه
است .آب و هوا به عنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی در توسعه توریسم محسوب می شود .مطلوبیت آبوهوای فصلی
تأثیر فراوانی روی میزان درآمدهای توریسمی دارد ،بنابراین دارا بودن شرایط مطلوب اقلیمی جزء مزیتها و توانهای
بالقوه برای گردشگری محسوب می شود و اغلب مسافران در انتخاب مکان و زمان سفر به شرایط آبوهوایی توجه ویژه
میکنند .در این مقاله با استفاده از شاخص  TCIبه ارزیابی اقلیم توریسم استان خوزستان پرداخته شده است .این شاخص
به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای توریسم مورد ارزیابی قرار می دهد .برای محاسبه این شاخص پارامترهای
میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه ،میانگین دمای روزانه ،حداقل رطوبت نسبی ،میانگین رطوبت نسبی روزانه ،بارش،
مجموع ساعات آفتابی و سرعت باد مورد استفاده قرار میگیرند .در این مقاله شاخص مورد نظر برای  13ایستگاه سینوپتیک
که دارای آمار مشترک  15ساله ( )2005-1990بودند ،محاسبه و سپس نتایج حاصله به محیط  GISوارد گردید و پهنه
 . 1استادیار گروه  GISو سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی
 . 2کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نویسنده مسئولfereshterezai@ymail.com
 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
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بندی از شرایط اقلیم توریسمی منطقه خوزستان در ماه های مختلف انج ام شد .نتایج حاصل از نقشه ها نشان می دهد که ماه
های اسفند و فروردین بهترین شرایط را از نظر اقلیمی برای جذب توریسم داشته است.

واژگان کلیدی :توریسم ،TCI ،خوزستانGIS ،

مقدمه

از آنجائیکه اقتصاد کشور ما اتکای شدیدی بهه درآمهدهای حاصهل از صهادرات
نفت خام داشته و متغیرهای کالن با دنباله روی از قیمهت جههانی نفهت در طهول زمهان
دچار نوسانات شهدیدی مهی شهوند ،توسهعه صهنعت توریسهم در کشهور ایهران کهه بها
معضالتی چون نهر بیکهاری بهاال ،محهدودیت منهابع ارزی و اقتصهاد تهک محصهولی
مواجه می باشد ،از اهمیت فراوانی برخوردار است(صباغ کرمانی و همکهاران.)1379،
امروزه صنعت گردشگری یکی از امید بخش ترین فعالیتهایی است که از آن به عنوان
گذرگاه توسعه1یاد میکنند (اسواربوک .)1998 2،این صنعت در حال تبهدیل شهدن بهه
بزرگترین و پردرآمدترین صنعت دنیاست ،به طوری که  10درصد تولید ناخهالص و
 10درصد از اشتغال جهان را بهه خهود اختصهاا داده اسهت (.)UNWTO, 2008
آب و هوا و اقلیم به عنوان یکی از پدیده های شاخص طبیعی ،از زمینه های بسیار مهم
توسعه توریسم و گردشگری است .در واقع یک اقلیم مناسب میتواند پاسخهای مثبت
گردشگران را در پی داشته باشد ،و گردشهگران نیهز برنامهه سهفر خهود را بها توجهه بهه
شرایط اقلیمی و جوی مقصد مورد نظر طرح ریزی می کنند(رنجبر .)1389،اسهتفاده از
اطالعات و شاخصهای اقلیمی جهت داشتن یک اسهتراتژی موفهو و سهرمایه گهذاری
مطمئن در صنعت گردشگری مطرح میگردد (فرج زاده و همکاران .)2012 ،بنهابراین
می توان گفهت گردشهگری بهه طهور آشهکاری وابسهته بهه اقلهیم اسهت و در تقاضهای

1-Tourism Passport to development
2- Swarbrook
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2

جهههانگردی نقههش عمههده ای دارد (ژاکههولین1و همکههاران 2005 ،2004 ،و دفریههاتز،
.)2005 ،2004

بیان شهرایط اقلهیم آسایشهی معمهوال بها شهاخصههای بیهان مهیگهردد کهه در آن
مجموعهههای از عناصههر هواشههناختی و انسههانی و محیطههی دخالههت داده مههیشههود .ایههن
شاخصها تفسیر تأثیرات پیچیده عناصر جوی را بر آسایش انسان آسانتهر مهیکننهد و
امکان مقایسه مکانهای مختلف از دیدگاه اقلیم آسایشی فهراهم مهیآورنهد (دفریهاتز ،
.)2001
با توجه به اهمیت شرایط اقلیمی در چگونگی روند انتخاب مقصد ،از سوی
گردشگران مطالعات زیادی در ایران و دیگر نقاط جهان ،در زمینه ارتباط اقلیم و
گردشگری صورت گرفته است ،برای مثال در سطح جهان میتوان به مطالعات
(میکزوکوفسکی 1985؛ و در ایران نیز می توان به بررسیهای ابوالحسنی1383؛
ابراهیمی1383؛رنجبر 1388؛ رضایی 1390اشاره کرد.
در زندگی اجتماعی -اقتصادی گردشگران ،آب و هوا از موضوعات اصلی آمهایش
در مقیاس محلی و منطقه ای می باشد .به طور کلهی اقلهیم ههر منطقهه ،در ترسهیم خطهوط
آینده توسعه گردشگری نقش بسیار مهمی را ایفا می کند( پاپلی یزدی و سقایی،)1385 ،
بنابراین وضعیت اقلیمی مساعد و تعیین زمانهای مساعد اقلیمی برای سفر به منطقهه یکهی
از ضروری ترین عوامل برای جذب توریسم میباشد.
از آنجائیکه توریسم یکی از مهمترین پدیدههای اقتصاد جهانی به حساب مهی آیهد،
بنابراین مطالعه حاضر با بررسی شرایط اقلیمی استان سعی در شناخت شهرایط بهینهه بهرای
جذب توریسم دارد.
 -2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در جنوب غربی ایران با مساحتی حدود 67000کیلومتر مربع بین 46
درجه و  31دقیقه تا  50درجه و  39دقیقه طول شرقی و  29درجه و  58دقیقه تا 33
1- Jacqueline et all
2- Defreitas et all
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درجه و  4دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این استان به علت وجود اختالف ارتفاع
زیاد مناطو مختلف و وجود گستره آبهای خلیج فارس در بخش های جنوبی آن از
اقالیم متنوع تشکیل شده است .استان خوزستان از دو بخش کامال متفاوت جلگهای و
کوهستانی تشکیل یافته است که بخش جلگهای آن وسعت بیشتری از استان را در بر
گرفته است و مناطو جنوبی ،مرکزی و غربی استان را می پوشاند که تحت تأثیر اقلیم
بیابانی و خشک و نیمه خشک می باشد .این شرایط در ارتفاعات به شرایط اقلیمی
خشک و نیمه خشک ضعیف و نیمه مرطوب تغییر میکند(صبوئی .)1389 ،میانگین
بارندگی در جنوب غربی استان کمتر از  150میلی متر ،ناحیه اهواز بیش از  200میلی
متر ،دامنههای شمالی مانند دزفول ،گتوند و مسجد سلیمان بیش از  300میلی متر ،و به
طرف ارتفاعات شمال شرقی استان به تدریج افزایش یافته و تقریبا به  1000میلی متر
میرسد .خوزستان از نظر دمایی گرم است ،میانگین درجه حرارت آن در تیرماه حدود
 30سانتی گراد و در دی ماه حدود  10درجه سانتی گراد می باشد(قاسمی و
همکاران.)1383،

شکل  : 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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 -3داده ها و روش تحقیق

به منظور بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان ،از شاخص اقلیم
گردشگری ) (TCIو دادههای اقلیمی  13ایستگاه سینوپتیک که دارای آمار مشترک
 15ساله ( )2005-1990بودهاند استفاده شد .پس از بدست آوردن میانگینهای ماهانه هر
کدام از پارامترهای اقلیمی ،نتایج حاصله به محیط  GISوارد گردید و پهنه بندی از
شرایط اقلیم توریسمی منطقه خوزستان در ماه های مختلف انجام گردید.
 - 3 – 1شاخص TCI

این شاخص ترکیبی ،عناصر اقلیمی را که بیشترین ارتباط را با کیفیت تجربه
توریستی برای غالب توریستها دارد ،به طور سیستماتیک ارزیابی میکند .در این
شاخص از متغیرهای :میانگین ماکزیمم ماهانه دمای روزانه ،میانگین دمای روزانه،
حداقل رطوبت نسبی روزانه ،میانگین رطوبت نسبی روزانه ،بارش ،کل ساعات آفتابی،
میانگین سرعت باد ( m/sیا )k/mاستفاده شده است .این  7متغیر تشکیل  5زیر شاخص
را در  TCIمیدهند این زیر شاخص ها عبارتند از:
 - 3 – 2شاخص آسایش روزانه ( )CIDو شاخص آسایش شبانه روز (24
ساعته)()CIA

شاخص آسایش روزانه ( )CIDاز قرار دادن متغیر های حداکثر دمای روزانه و
حداقل رطوبت نسبی بهه دسهت مهیآیهد .و شهاخص آسهایش شهبانه روز( )CIAبها
استفاده از دو متغیر میانگین دمای روزانه دما و میانگین رطوبت نسبی روزانه به دست
میآید .این شاخص به علت اینکه میانگین شرایط آسایش دمهایی را در تمهام شهبانه
روز نشان میدهد ،حتی در مدتی که توریستها در فضای داخلی در حال استراحت
هسههتند ،اهمیههت کمتههری نسههبت بههه شههاخص آسههایش روزانههه دارد .بههرای بدسههت
آوردن CIDو  CIAاز شکل  3استفاده میشود .که رتبه آن ها از محل تقاطع دما
و رطوبت نسبی به دست میآید.
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شکل :3شاخص آسایش ( میسکاوسکی)1985 1،
 - 3 – 3بارش

بارندگی هم از طریو مقدار ریزش و هم از طریو توزیع زمانی تأثیر عمدهای
در آسایش اقلیمی توریستها دارد .مقدار رتبه بارش با استفاده از جدول  1به دست
میآید.
جدول :1نحوه طبقه بندی متغیر بارش در شاخص اقلیم توریستی( میسکاوسکی)1985 ،
میانگین بارندگی ماهانه به
میلیمتر ()mm
14.9-0
29.9-15
44.9-30
59.9-45
74.9-60
89.9-75
104.9-90
119.9-105
134.9-120
149.9-135
 150یا بیشتر

رتبه
5
4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
../5
0

1- Mieczkowski
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 - 4-3تابش آفتاب

نور خورشید به عنوان فاکتوری مثبت در آسایش اقلیمی مطرح است .این متغیر از تقسیم
میانگین ماهانه ساعات آفتابی بر
تعداد روزهای هر ماه بدست میآید و برای تعیین رتبه در فرمول  TCIاز جدول  2استفاده
میشود.
 -5-3جریان هوا

اثر این متغیر بستگی به دمای هوا دارد ،در اقلیم داغ دارای اثرات مثبهت مهی باشهد،
ولی در اقلیم سرد تاثیر منفی در آسایش دمایی انسان دارد ( میسکاوسکی .)1985 ،با توجهه
به اینکه باد در اقالیم مختلف تأثیر متفاوتی در احساس آسایش اقلیمی دارد باید با توجهه
به شرایط اقلیمی مناطو سیستم رتبهبندی مجزایی در نظر گرفت .بهه همهین دلیهل  4نهوع
سیستم رتبه بندی سرعت باد برای فرمول  TCIدر نظر گرفته شده است که در جدول 3
ارائه گردیده است.
جدول  :2طبقات ساعات آفتابی توریستی( میسکاوسکی)1985 ،
میانگین ساعات آفتابی
در روز
10ساعت و بیشتر
 9:59-9ساعت
 8:59-8ساعت
 7:59-7ساعت
 6:59-6ساعت
 5:59-5ساعت
 4:59-4ساعت
 3:59-3ساعت
 2:59-2ساعت
 1:59-1ساعت
کمتر از یک ساعت

رتبه
5
4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
./5
0
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جدول :3مقیاس های رتبه دهی باد در شاخص اقلیم توریستی ( میسکاوسکی)1985 ،
مقیاس بوفورت

سرعت باد()km/h

2

2

5

1

>2.88

1 /5

2 /5

4 /5

2

2.88 -5.75

1

3

4

2

5.76 -9.03

0 /5

4

3 /5

2

04.9 -12.23

0

5

3

3

12.24 -19.79

0

4

2 /5

4

19.80 -24.29

0

3

2

4

24.30 -28.79

0

2

1

5

28.80 -38.52

0

0

0

6

<38.52

اقالیم داغ

سیستم بادهای آلیزه

سیستم نرمال

با توجه به اثر منفی باد در دماهای پایین یک نوموگرام ترسیم شده است تا برای
ماههایی که حداکثر دمای روزانه کمتر از 15درجه سانتیگراد و میانگین سرعت باد بیشتر
از ( 8Km/hحدود  )2 m/sباشد مورد استفاده واقع شود و در سرعتهای کمتر از
 8 km/hاز سیستم نرمال استفاده میشود ،این نوموگرام در شکل  4مشاهده می شود.

شکل :4سیستم رتبه دهی اثر خنک کنندگی باد در شاخص اقلیم توریسمی
( میسکاوسکی)1985 ،
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 - 4نحوه محاسبه شاخص اقلیم توریستی ()TCI

برای محاسبه شاخص اقلیم گردشگری ،متغیرهای گفته شده را با توجه به اهمیت
نسبیشان در آسایش گردشگری ،وزندهی و رتبهبندی میکنند و مقادیر زیر شاخصها
را بدست میآورند .و در نهایت در رابطه  1قرار میگیرند تا مقدار  TCIبه دست آید.
()1

)TCI = 2(4CID + CIA + 2P + 2S + W

در این فرمول CID :شاخص آسایش روزانه ،CIAشاخص آسایش  24ساعتهP ،
بارش S ،ساعات آفتابی و  Wمتغیر باد میباشد.
جدول :4زیر شاخص های  TCIو میزان امتیاز آن ها
زیر شاخص
CID
آسایش
روزانه

متغییرهای اقلیمی ماهانه
میانگین حداکثر دمای
روزانه
میانگین حداقل رطوبت
روزانه

CIA
آسایش شبانه
روزی

میانگین دمای روزانه

P
بارش

مجموع بارش ماهانه

S
تابش

مجموع ساعات آفتابی
ماهانه

W
باد

میانگین سرعت باد

تاثیر بر روی TCI
آسایش گرمایی را در
زمانی که گردشگران
حداکثر فعالیت را دارا
هستند را نشان می دهد
آسایش گرمایی را در
طول شبانه روز که
ساعات خواب را نیز
شامل می شود را نشان
میدهد
اثر منفی را که این عنصر
بر فعالیتهای فضای آزاد و
تعطیالت میگذارد را
منعکس می کند
برای گردشگری مثبت
ارزیابی شده ،میتواند به
دلیل خطر آفتاب
سوختکی و ناراحتی زیاد
در روزهای داغ منفی
تلقی گردد
اثر این عنصر بستگی به
دما دارد و تاثیر خنک
کنندگی باد در اقلیم گرم
مثبت و در اقلیمهای سرد
منفی ارزیابی شده

امتیاز در TCI
40درصد

 10درصد

 20درصد

 20درصد

 10درصد
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بعد از محاسبه هر کدام از زیر شاخص ها برای ورود داده ها به محیط ARC
 GISاز رقومی سازی استفاده و سپس با استفاده از توابع تحلیلی ،عملیات درون یابی
انجام یافته و پهنه بندی توریستی انجام شد.
تمام زیر شاخصهای مورد استفاده در  ،TCIطیفی از رتبه ( 5مقدار مطلوب و ایده
آل) تا ( -3فوق العاده نامطلوب و نامساعد) را به خود اختصاا می دهند .رتبه 5
مطلوبترین رتبه در فرمول  TCIبه شمار می رود .در نهایت پس از محاسبه  ،TCIبرای
تمام ماه های سال ،ارزش های بدست آمده از این شاخص دامنه ای از  -30تا  100را
شامل می شوند .بنابراین شاخص  TCIبه  10مقیاس کیفی تقسیم می شود که در
جدول 5ارائه شده است.
جدول  :5تقسیمبندی  TCIبرای ترسیم روی نقشه ( میسکاوسکی)1985 ،
طبقه در نقشه

عالی
خیلی خوب و خوب
قابل قبول

نامطلوب

طبقه توصیفی

کد

ایده آل
عالی
خیلی خوب
خوب
قابل قبول
کم
نامطلوب
خیلی نامطلوب
فوق العاده نامطلوب
غیر قابل تحمل

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

مقدار عددی
شاخص
100-90
89-80
79-70
69-60
59-50
49-40
39-30
29-20
19-10
9-0

 -5بحث و نتایج

شرایط اقلیم توریسمی استان خوزستان در مقیاس ماهانه با استفاده از شاخص اقلیم
توریسمی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن و شرایط اقلیم توریسمی برای هر ماه به
طور جداگانه در زیر می آید:

146

اندیشه جغرافیایی ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار 1388

وضعیت اقلیم توریسمی استان در ماه های مختلف
ژانویه

در این ماه به دلیل وجود و گسترش پرفشار سیبری که حامل هوای خشک و سرد،
نفوذ توده هوای کم فشار سودانی و جریان کم فشار مدیترانه ای و ...درجه شاخص
 TCIبه 40تا  60نزول یافته است .همانطور که از شکل 5مشخص است قسمت اعظمی
از استان شرایط چندان مساعدی را نشان نمی دهند ،به ویژه شمال شرق استان ،به دلیل
مرتفع بودن و تشدید سرما و عوامل یاد شده شرایط نامطلوبی برای پذیرش توریست دارا
می باشد.
فوریه

در این ماه تا حدودی از شرایط نامطلوب استان کاسته شده و شرایط اقلیم
توریسمی قابل قبول و عالی که دارای رتبه بین 89 -50می باشد بر کل استان حاکم
است.
مارس

ماه مارس که مصادف با پایان سال و شروع فصل بهار است ،شرایط خیلی خوب و عالی
از نظر اقلیم توریسمی در استان مشاهده می شود .بطوریکه شرایط بسیار مساعدی برای
پذیرش توریست در قسمت های جنوبی و جنوب غرب و شمال استان وجود دارد ،با
توجه به عرض پایین و ارتفاع کم ،این مناطو نسبت به شمال شرق استان ،دارای بهار
زودرس میباشند .عقب نشینی پرفشار سیبری ،خروج تدریجی بادهای غربی و کاهش
سرمای زمستان و ریزشهای جوی و باعث بوجود آمدن آسایش گرمایی در استان
گردیده است.
آوریل

در این ماه مانند ماه مارس ،استان از نظر اقلیمی ،دارای شرایط مناسب برای گردشگری
می باشد ،فقط این شرایط مطلوب در مناطو مختلف استان جابه جا شده است.
می
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در این ماه به دلیل استیالی پرفشار جنب حاره و افزایش دما ،به جز قسمتهای
محدودی از شهرستان ایذه ،استان خوزستان شرایط مطلوب اقلیمی خود را برای
ورود توریست از دست داده ،بطوریکه نمره شاخص اقلیم گردشگری در استان بین
 40تا  60می باشد.
ژوئن و جوالی

در ماههای ژوئن و جوالی ،استان خوزستان به علت نفوذ هوای گرم عربستان و
استقرار پرفشار جنب حاره و وجود رطوبت نسبی زیاد ناشی از خلیج فارس ،شرایط
فوق العاده نامطلوبی را دارا می باشد .همانطور که مشاهده می شود نمره اقلیم
گردشگری در بیشتر مناطو استان در این ماهها زیر  50یعنی در طبقه بحرانی (مرزی)
قرار می گیرند.
آگوست

در ماه آگوست ،شرایط اقلیمی تقریبا مشابه ماههای بین ژوئن و جوالی می
باشد ،فقط از شرایط بسیار نامطلوب استان کمی کاسته شده است.
بنابراین می توان گفت شرایط برای ورود توریست در ماههای ژوئن و جوالی و
آگوست مساعد نمی باشد.

148

اندیشه جغرافیایی ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار 1388

پهنه بندی اقلیم گردشگری استان خوزستان (ژانویه تا ژوئن)
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پهنه بندی اقلیم گردشگری استان خوزستان (جوالی تا دسامبر)
سپتامبر

در این ماه به جزء قسمتهای جنوب و جنوب غرب استان که شرایط نامطلوبی
دارند ،در بقیه استان شرایط تقریبا مساعدی برای ورود توریست حاکم است .علت آن
را می توان عقب نشینی تدریجی پرفشار جنب حاره دانست.
اکتبر

در این ماه به علت عقب نشینی کامل پرفشار جنب حاره و تعدیل در دمای هوا
و ایجاد آسایش گرمایی ،کیفیت اقلیم برای گذراندن اوقات فراغت مناسب میباشد.
بطوریکه در قسمتهای شمالی و جنوب غرب تا حدودی جنو ب و مرکز از لحاظ
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اقلیمی شرایط خوب و خیلی خوب را نشان می دهد و این شرایط به سمت شمال
شرق استان به شرایط عالی تغییر می کند.
نوامبر

در ماه نوامبر شرایط مساعدی برای پذیرش توریست بر استان حاکم است
همانطور که شکل نشان می دهد شرایط اقلیمی از نظر اقلیم توریسمی خیلی خوب و
عالی است به طوریکه رتبه آن بین  60تا  89می باشد .در این ماه شرایط اقلیمی در
قسمتهای مرتفع و جلگهی استان بر عکس ماه اکتبر است .مناطو مرتفع استان مانند
شمال شرق شرایط خیلی خوب را نشان می دهد و مناطو جلگه ی استان مانند
قسمتهای جنوبی و جنوب غرب شرایط عالی را نشان می دهند .می توان گفت که
این مناطو نسبت به بقیه استان هنوز تحت تاثیر زبانههای سیبری قرار نگرفته و از
طرفی در این مناطو زمستان دیرتر شروع میشود.
دسامبر

این ماه که همزمان با پایان یافتن فصل پاییز و شروع فصل زمستان می باشهد ،تها
حدودی از شرایط عالی برای ورود توریست نسبت به ماه نوامبر کاسهته شهده اسهت.
که علت آن را می توان سرد شدن هوا ،افزایش ریزشهای جوی ،ابرناکی و ناپایداری
در هوای استان به دلیل نفوذ پرفشار سیبری و سیستمهای غربی و تأثیر عوامهل محلهی
دانست که این شرایط را تقویت میکنند.
 -6نتیجه گیری

انسان در فضاهایی که بیشترین درجه آسایش و امکاناتها را به لحاظ اقلیمی
ارائه می دهند تمایل به استقرار دارد .گردشگری به عنوان یک فعالیت بشری توسط
این گونه انگیزه ها و عوامل کنترل و هدایت میشود بدین سان اقلیم یک معیار مهم
در راستای شکلگیری مکان های گردشگری تلقی می شود .صنعت گردشگری
استان خوزستان از نظر توانمندی های متعددی که جهت جذب گردشگر دارد ،نیاز
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به ارزیابی اقلیم توریسمی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع توریستی کشور دارد و
لذا نیاز است که اقلیم توریسمی منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش های کمی و
علمی مورد قبول در جهان ارزیابی شود .با ارزیابی کمی ،پتانسیل ها و اطالع رسانی
در مورد آن استفاده بهتری از این قابلیت ها نمود.
عالوه بر عوامل بیرونی مانند توده های هوایی مختلف در طول سال ،عوامل
محلی مانند موقعیت جغرافیایی ،ناهمواریها ،دوری و نزدیکی به منابع رطوبتی و...
نقش مهمی در شرایط اقلیمی و پراکندگی زمانی و مکانی عناصر اقلیمی و پیدایش
تیپهای اقلیمی مختلف در استان دارند .نقشه های ارائه شده به خوبی موید این
موضوع می باشند.
با توجه به بررسی های انجام شده در بین ماه های مورد مطالعه ماه های بهمن،
اسفند ،فروردین و تا حدودی مهر ،آبان و آذر دارای شرایط مطلوب از نظر اقلیم
گردشگری می باشند و ماه های دی ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر و مرداد و تا حدودی
شهریور دارای شرایط نامطلوب از نظر اقلیم آسایش می باشند.
هوا و اقلیم نه تنها بر منابع زیست محیطی مناطو تاثیر می گذارد ،بلکه به عنوان
یک منبع توریستی نیز مطرح بوده و در کیفیت توریستی یک منطقه و تجربه
توریستی جهانگردان تاثیر بسیار زیادی دارد (پری .)1993 1،از سوی صنعت
گردشگری امروزه به عنوان یکی از نیروهای محرکه در اقتصاد جهانی به شمار می
رود و توسعه بسیار زیادی در دنیا داشته است(محمدی .)1387،در نتیجه الزم است
برنامه ریزان توریستی با مالحظه شرایط آب و هوایی ،سفرهای توریستی را در ایام
خاصی که حداقل حساسیتهای آب و هوایی دارد برنامه ریزی کنند ،به این ترتیب
توریستها از سفر خود احساس رضایت کرده و با انتقال این احساس به سایر افراد
موجب ترغیب و تشویو دیگران برای سفر به این مناطو خواهند شد.

1- perry
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