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 TCIبررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص 
 

 علیرضا شکیبا1، فرشته رضایی2، الهام یاراحمدی3

 

دهیچک  

صنعت توریسم وسیله مهمی برای تحصیل ارز و شناساندن تولیدات و محصوالت داخلی به خارجیان و در نتیجه 

های بازگشت سرمایه ترین راهست و از نظر اقتصاددانان، جهانگردی یکی از سریعوسعت و گسترش بازارهای صادراتی ا

وهوای فصلی . مطلوبیت آبشود در توسعه توریسم محسوب می محیطی آب و هوا به عنوان یکی از مهمترین عواملاست. 

های ها و توانیمی جزء مزیتتأثیر فراوانی روی میزان درآمدهای توریسمی دارد، بنابراین دارا بودن شرایط مطلوب اقل

وهوایی توجه ویژه شود و اغلب مسافران در انتخاب مکان و زمان سفر به شرایط آببالقوه برای گردشگری محسوب می

پرداخته شده است. این شاخص به ارزیابی اقلیم توریسم استان خوزستان  TCIدر این مقاله با استفاده از شاخص  کنند.می

دهد. برای محاسبه این شاخص پارامترهای  به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای توریسم مورد ارزیابی قرار می

میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش، 

ایستگاه سینوپتیک  13گیرند. در این مقاله شاخص مورد نظر برای و سرعت باد مورد استفاده قرار میمجموع ساعات آفتابی 

وارد گردید و پهنه  GIS(  بودند، محاسبه و سپس نتایج حاصله به محیط 1990-2005ساله ) 15که دارای آمار مشترک 

                                                 
 و سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی GISاستادیار گروه  . 1

  fereshterezai@ymail.comمسئوله شهید بهشتی، نویسنده . کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگا 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 3

mailto:مسئولfereshterezai@ymail.com
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ام شد. نتایج حاصل از نقشه ها نشان می دهد که ماه بندی از شرایط اقلیم توریسمی منطقه خوزستان در ماه های مختلف انج

 های اسفند و فروردین بهترین شرایط را از نظر اقلیمی برای جذب توریسم داشته است.

 

 GIS، خوزستان، TCI توریسم، :یدیکل واژگان

 

 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           

رزی و اقتصهاد تهک محصهولی    معضالتی چون نهر  بیکهاری بهاال، محهدودیت منهابع ا     

(. 1379مواجه می باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است)صباغ کرمانی و همکهاران، 

امروزه صنعت گردشگری یکی از امید بخش ترین فعالیتهایی است که از آن به عنوان 

این صنعت در حال تبهدیل شهدن بهه     (.1998، 2)اسواربوک کنندیاد می 1گذرگاه توسعه

درصد تولید ناخهالص و   10پردرآمدترین صنعت دنیاست، به طوری که  ترین وبزرگ

 (.UNWTO, 2008درصد از اشتغال جهان را بهه خهود اختصهاا داده اسهت )     10

از زمینه های بسیار مهم  ،آب و هوا و اقلیم به عنوان یکی از پدیده های شاخص طبیعی

های مثبت تواند پاسخ. در واقع یک اقلیم مناسب میتوسعه توریسم و گردشگری است

گردشگران را در پی داشته باشد، و گردشهگران نیهز برنامهه سهفر خهود را بها توجهه بهه         

(. اسهتفاده از  1389شرایط اقلیمی و جوی مقصد مورد نظر طرح ریزی می کنند)رنجبر،

های اقلیمی جهت داشتن یک اسهتراتژی موفهو و سهرمایه گهذاری     اطالعات و شاخص

بنهابراین  (. 2012)فرج زاده و همکاران،  گرددی مطرح میمطمئن در صنعت گردشگر

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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، 2و دفریههاتز 2005، 2004و همکههاران،  1)ژاکههولین جهههانگردی نقههش عمههده ای دارد 

2004 ،2005.) 

د کهه در آن  گهرد ههای بیهان مهی   بیان شهرایط اقلهیم آسایشهی معمهوال  بها شهاخص      

شههود. ایههن ای از عناصههر هواشههناختی و انسههانی و محیطههی دخالههت داده مههی مجموعههه

کننهد و  تهر مهی  ها تفسیر تأثیرات پیچیده عناصر جوی را بر آسایش انسان آسانشاخص

،  )دفریهاتز  آورنهد امکان مقایسه مکانهای مختلف از دیدگاه اقلیم آسایشی فهراهم مهی  

2001)  . 

وی سشرایط اقلیمی در چگونگی روند انتخاب مقصد، از با توجه به اهمیت 

لیم و ط اقگردشگران مطالعات زیادی در ایران و دیگر نقاط جهان، در زمینه ارتبا

 توان به مطالعاتگردشگری صورت گرفته است، برای مثال در سطح جهان می

 ؛1383های ابوالحسنی؛ و در ایران نیز می توان به بررسی1985)میکزوکوفسکی 

 اشاره کرد. 1390؛ رضایی1388؛رنجبر 1383ابراهیمی

شگران، آب و هوا از موضوعات اصلی آمهایش  اقتصادی گرد -در زندگی اجتماعی

ای می باشد. به طور کلهی اقلهیم ههر منطقهه، در ترسهیم خطهوط       در مقیاس محلی و منطقه

(، 1385 یی،) پاپلی یزدی و سقاآینده توسعه گردشگری نقش بسیار مهمی را ایفا می کند

کهی  یهای مساعد اقلیمی برای سفر به منطقهه  بنابراین وضعیت اقلیمی مساعد و تعیین زمان

 باشد.از ضروری ترین عوامل برای جذب توریسم می

های اقتصاد جهانی به حساب مهی آیهد،   از آنجائیکه توریسم یکی از مهمترین پدیده 

ای هینهه بهر  ان سعی در شناخت شهرایط ب بنابراین مطالعه حاضر با بررسی شرایط اقلیمی است

 جذب توریسم دارد.
 وقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه م -2

 46کیلومتر مربع  بین  67000منطقه مورد مطالعه در جنوب غربی ایران با مساحتی حدود

 33دقیقه تا  58درجه و  29دقیقه طول شرقی و  39درجه و  50دقیقه تا  31درجه و 

                                                 
1- Jacqueline et all 
2 - Defreitas et all 
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عرض شمالی واقع شده است. این استان به علت وجود اختالف ارتفاع  دقیقه 4درجه و 

زیاد مناطو مختلف و وجود گستره آبهای خلیج فارس در بخش های جنوبی آن از 

ای و اقالیم متنوع تشکیل شده است. استان خوزستان از دو بخش کامال  متفاوت جلگه

شتری از استان را در بر ای آن وسعت بیکوهستانی تشکیل یافته است که بخش جلگه

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 

(. میانگین 1389کند)صبوئی، خشک و نیمه خشک ضعیف و نیمه مرطوب تغییر می

میلی  200میلی متر، ناحیه اهواز بیش از  150ربی استان کمتر از بارندگی در جنوب غ

متر، و به میلی  300های شمالی مانند دزفول، گتوند و مسجد سلیمان بیش از متر، دامنه

میلی متر  1000طرف ارتفاعات شمال شرقی استان به تدریج افزایش یافته  و تقریبا   به 

، میانگین درجه حرارت آن در تیرماه حدود رسد. خوزستان از نظر دمایی گرم استمی

درجه سانتی گراد می باشد)قاسمی و  10سانتی گراد و در دی ماه حدود  30

 (.1383همکاران،

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

به منظور بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان، از شاخص اقلیم 

 ایستگاه سینوپتیک که دارای آمار مشترک 13های اقلیمی و داده  (TCI)گردشگری

های ماهانه هر اند استفاده شد. پس از بدست آوردن میانگین( بوده1990-2005ساله ) 15

هنه بندی از وارد گردید و پ GISکدام از پارامترهای اقلیمی، نتایج حاصله به محیط 

 ماه های مختلف انجام گردید.شرایط اقلیم توریسمی منطقه خوزستان در 

  TCIشاخص   - 3 – 1

ه تجرب این شاخص ترکیبی، عناصر اقلیمی را که بیشترین ارتباط را با کیفیت

کند. در این ها دارد، به طور سیستماتیک ارزیابی میتوریستی برای غالب توریست

زانه، روی شاخص از متغیرهای: میانگین ماکزیمم ماهانه دمای روزانه، میانگین دما

تابی، ت آفحداقل رطوبت نسبی روزانه، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش، کل ساعا

زیر شاخص  5متغیر تشکیل  7( استفاده شده است. این k/mیا m/sمیانگین سرعت باد )

 ا عبارتند از: دهند این زیر شاخص همی TCIرا در 

 
 24ه روز )( و شاخص آسایش شبانCIDه )شاخص آسایش روزان  - 3 – 2

 (CIAساعته()

( از قرار دادن متغیر های حداکثر دمای روزانه و CIDشاخص آسایش روزانه )

بها  ( CIAآیهد. و شهاخص آسهایش شهبانه روز)    حداقل رطوبت نسبی بهه دسهت مهی   

استفاده از دو متغیر میانگین دمای روزانه دما و میانگین رطوبت نسبی روزانه به دست 

ن شاخص به علت اینکه میانگین شرایط آسایش دمهایی را در تمهام شهبانه    آید. ایمی

ها در فضای داخلی در حال استراحت دهد، حتی در مدتی که توریستروز نشان می

هسههتند، اهمیههت کمتههری نسههبت بههه شههاخص آسههایش روزانههه دارد. بههرای بدسههت   

تقاطع دما  شود. که رتبه آن ها از محلاستفاده می 3از شکل  CIA و  CIDآوردن

 آید.و رطوبت نسبی به دست می
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 ( 1985، 1) میسکاوسکی : شاخص آسایش3شکل

 بارش - 3 – 3

ای هعمد بارندگی هم از طریو مقدار ریزش و هم از طریو توزیع زمانی تأثیر

به دست  1ده از جدول مقدار رتبه بارش با استفا. ها دارددر آسایش اقلیمی توریست

 آید. می
 (1985) میسکاوسکی، ه طبقه بندی متغیر بارش در شاخص اقلیم توریستی: نحو1جدول

میانگین بارندگی ماهانه به 
 (mmمیلیمتر )

 رتبه

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 

 یا بیشتر 150

5 
5/4 
4 
5/3 
3 
5/2 
2 
5/1 
1 
5/.. 
0 

 

 

 

 

 
                                                 
1  - Mieczkowski 
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 بش آفتابتا - 4-3   

قسیم تغیر از ن متنور خورشید به عنوان فاکتوری مثبت در آسایش اقلیمی مطرح است. ای       

 میانگین ماهانه ساعات آفتابی بر 

ستفاده ا 2از جدول TCI آید و برای تعیین رتبه در فرمول تعداد روزهای هر ماه بدست می

 شود.می

 جریان هوا -5-3

شهد،  ت مهی با ی هوا دارد، در اقلیم داغ دارای اثرات مثبه اثر این متغیر بستگی به دما

با توجهه   (.1985) میسکاوسکی،  ولی در اقلیم سرد تاثیر منفی در آسایش دمایی انسان دارد

ا توجهه  د باید ببه اینکه باد در اقالیم مختلف تأثیر متفاوتی در احساس آسایش اقلیمی دار

نهوع   4مهین دلیهل   هزایی در نظر گرفت. بهه  بندی مجبه شرایط اقلیمی مناطو سیستم رتبه

 3دول در نظر گرفته شده است که در ج TCIسیستم رتبه بندی سرعت باد برای فرمول 

  ارائه گردیده است.
 (1985میسکاوسکی،  : طبقات ساعات آفتابی توریستی)2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

میانگین ساعات آفتابی 
 در روز

 رتبه

 ساعت و بیشتر10
 ساعت 9:59-9
 ساعت 8:59-8
 ساعت 7:59-7
 ساعت 6:59-6
 ساعت 5:59-5
 ساعت 4:59-4
 ساعت 3:59-3
 ساعت 2:59-2
 ساعت 1:59-1

 کمتر از یک ساعت

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

  

یین یک نوموگرام ترسیم شده است تا برای با توجه به اثر منفی باد در دماهای پا

درجه سانتیگراد و میانگین سرعت باد بیشتر 15ماههایی که حداکثر دمای روزانه کمتر از 

باشد مورد استفاده واقع شود و در سرعتهای کمتر از  (m/s 2)حدود  Km/h8از 

km/h 8 د.ی شومشاهده م 4شود، این نوموگرام در شکل از سیستم نرمال استفاده می 

 
 : سیستم رتبه دهی اثر خنک کنندگی باد در شاخص اقلیم توریسمی4شکل

 (1985) میسکاوسکی، 

 

 (km/hسرعت باد) قیاس بوفورتم سیستم نرمال سیستم بادهای آلیزه اقالیم داغ

2 

5/1 

1 

5/0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5/2 

3 

4 

5 

4 

3 

2 

0 

5 

5/4 

4 

5/3 

3 

5/2 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

>2.88 

5.75- 2.88 

9.03- 5.76 

12.23- 9.04  

19.79- 12.24   

24.29- 19.80 

28.79- 24.30  

38.52- 28.80   

<38.52 
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 (TCIحوه محاسبه شاخص اقلیم توریستی )ن  - 4

یت ه اهمبرای محاسبه شاخص اقلیم گردشگری، متغیرهای گفته شده را با توجه ب

ها کنند و مقادیر زیر شاخصبندی میرتبهی و دهشان در آسایش گردشگری، وزننسبی

                                                           به دست آید.             TCIگیرند تا مقدار قرار می 1آورند. و در نهایت در رابطه را بدست می

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

 P ،ساعته 24شاخص آسایش ، CIAشاخص آسایش روزانه CIDل: در این فرمو

 باشد.متغیر باد می  W وساعات آفتابی  S، بارش
 و میزان امتیاز آن ها TCI: زیر شاخص های 4جدول

 TCIامتیاز در  TCIتاثیر بر روی  متغییرهای اقلیمی ماهانه زیر شاخص

CID 
آسایش 
 روزانه

میانگین حداکثر دمای 
 روزانه

میانگین حداقل رطوبت 
 روزانه

آسایش گرمایی را در 
زمانی که گردشگران 

الیت را دارا حداکثر فع
 هستند را نشان می دهد

 درصد40

CIA 
آسایش شبانه 

 روزی
 میانگین دمای روزانه

آسایش گرمایی را در 
طول شبانه روز که 
ساعات خواب را نیز 
شامل می شود را نشان 

 دهدمی

 درصد 10

P 
 مجموع بارش ماهانه بارش

اثر منفی را که این عنصر 
بر فعالیتهای فضای آزاد و 

گذارد را یتعطیالت م
 منعکس می کند

 درصد 20

S 
 تابش

مجموع ساعات آفتابی 
 ماهانه

برای گردشگری مثبت 
تواند به ارزیابی شده، می

دلیل خطر آفتاب 
سوختکی و ناراحتی زیاد 
در روزهای داغ منفی 

 تلقی گردد

 درصد 20

W 
 میانگین سرعت باد باد

اثر این عنصر بستگی به 
دما دارد و تاثیر خنک 

باد در اقلیم گرم  کنندگی
مثبت و در اقلیمهای سرد 
 منفی ارزیابی شده

 درصد 10
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 ARCبعد از محاسبه هر کدام از زیر شاخص ها برای ورود داده ها به محیط 

GIS  از رقومی سازی استفاده و سپس با استفاده از توابع تحلیلی، عملیات درون یابی

 هنه بندی توریستی انجام شد.انجام یافته و پ

)مقدار مطلوب و ایده  5از رتبه  ، طیفیTCIهای مورد استفاده در تمام زیر شاخص

 5نامطلوب و نامساعد( را به خود اختصاا می دهند. رتبه  )فوق العاده -3آل( تا 

، برای TCI ود. در نهایت پس از محاسبهبه شمار می ر TCIمطلوبترین رتبه در فرمول 

را  100تا  -30تمام ماه های سال، ارزش های بدست آمده از این شاخص دامنه ای از 

ر دمقیاس کیفی تقسیم می شود که  10به  TCIشامل می شوند. بنابراین شاخص 

 ارائه شده است. 5جدول

 (1985میسکاوسکی،  برای ترسیم روی نقشه ) TCIبندی : تقسیم5جدول 

 
 بحث و نتایج -5

م ص اقلیز شاخشرایط اقلیم توریسمی استان خوزستان در مقیاس ماهانه با استفاده ا

 ماه به ی هرتوریسمی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن و شرایط اقلیم توریسمی برا

 طور جداگانه در زیر می آید:

مقدار عددی  کد طبقه توصیفی طبقه در نقشه
 شاخص

 
 عالی

 خیلی خوب و خوب
 

 قابل قبول
 
 
 

 نامطلوب
 

 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 

100-90 
89-80 
79-70 
69-60 
59-50 
49-40 
39-30 
29-20 
19-10 
9-0 
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 مختلفهای  وضعیت اقلیم توریسمی استان در ماه

 ژانویه

 سرد، ودر این ماه به دلیل وجود و گسترش پرفشار سیبری که حامل هوای خشک 

اخص جه شنفوذ توده هوای کم فشار سودانی و جریان کم فشار مدیترانه ای و... در

TCI عظمی مشخص است قسمت ا 5نزول یافته است. همانطور که از شکل 60تا  40به

ه دلیل بتان، نشان نمی دهند، به ویژه شمال شرق اساز استان شرایط چندان مساعدی را 

ا یست دارتور مرتفع بودن و تشدید سرما و عوامل یاد شده شرایط نامطلوبی برای پذیرش

 می باشد.

 فوریه

قلیم تا حدودی از شرایط نامطلوب استان کاسته شده و شرایط ا در این ماه

می باشد بر کل استان  حاکم   89 -50توریسمی قابل قبول و عالی که دارای رتبه بین

 است.
 مارس

الی عب و ماه مارس که مصادف با پایان سال و شروع فصل بهار است، شرایط خیلی خو

ی برای ساعدماز نظر اقلیم توریسمی در استان مشاهده می شود. بطوریکه شرایط بسیار 

 با پذیرش توریست در قسمت های جنوبی و جنوب غرب و شمال استان وجود دارد،

دارای بهار  توجه به عرض پایین و ارتفاع کم، این مناطو  نسبت به شمال شرق استان،

ش باشند. عقب نشینی پرفشار سیبری، خروج تدریجی بادهای غربی و کاهزودرس می

ن سرمای زمستان و ریزشهای جوی و باعث بوجود آمدن آسایش گرمایی در استا

 گردیده است.
 آوریل

ری ی گردشگبرا ارس، استان از نظر اقلیمی، دارای شرایط مناسبدر این ماه مانند ماه م

 .می باشد، فقط این شرایط مطلوب در مناطو مختلف استان جابه جا شده است
 می
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متهای قس زجار جنب حاره و افزایش دما، به در این ماه به دلیل استیالی پرفش

 رایبود را محدودی از شهرستان ایذه، استان خوزستان شرایط مطلوب اقلیمی خ

ین ان بورود توریست از دست داده، بطوریکه نمره شاخص اقلیم گردشگری در است

 می باشد. 60تا  40
 ژوئن و جوالی

 وستان در ماههای ژوئن و جوالی، استان خوزستان به علت نفوذ هوای گرم عرب

شرایط   استقرار پرفشار جنب حاره و وجود رطوبت نسبی زیاد ناشی از خلیج فارس،

لیم ه اقق العاده نامطلوبی را دارا می باشد. همانطور که مشاهده می شود نمرفو

رانی )مرزی( یعنی در طبقه بح  50گردشگری در بیشتر مناطو استان در این ماهها زیر 

 .قرار می گیرند

 آگوست

می  والیدر ماه آگوست، شرایط اقلیمی تقریبا  مشابه ماههای بین ژوئن و ج

 بسیار نامطلوب استان کمی کاسته شده است.باشد، فقط از شرایط 

 والی بنابراین می توان گفت شرایط برای ورود توریست در ماههای ژوئن و جو

 آگوست مساعد نمی باشد.
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 پهنه بندی اقلیم گردشگری استان خوزستان )ژانویه تا ژوئن(
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 پهنه بندی اقلیم گردشگری استان خوزستان )جوالی تا دسامبر(

 سپتامبر

وبی ر این ماه به جزء قسمتهای جنوب و جنوب غرب استان که شرایط نامطلد

لت آن عست. ادارند، در بقیه استان شرایط تقریبا  مساعدی  برای ورود توریست حاکم 

 را می توان عقب نشینی تدریجی پرفشار جنب حاره دانست.
 اکتبر

در دمای هوا در این ماه به علت عقب نشینی کامل پرفشار جنب حاره و تعدیل 

باشد. و ایجاد آسایش گرمایی، کیفیت اقلیم برای گذراندن اوقات فراغت مناسب می

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

ست در ماه نوامبر شرایط مساعدی برای پذیرش توریست بر استان حاکم ا

وب و لی خهمانطور که شکل نشان می دهد شرایط اقلیمی از نظر اقلیم توریسمی خی

یط اقلیمی در می باشد. در این ماه شرا 89تا  60به طوریکه رتبه آن بین  استعالی 

مانند  . مناطو مرتفع استانتاساه اکتبر ی استان بر عکس مقسمتهای مرتفع و جلگه

ند شمال شرق شرایط خیلی خوب را نشان می دهد و مناطو جلگه ی استان مان

 ت کهقسمتهای جنوبی و جنوب غرب شرایط عالی را نشان می دهند. می توان گف

ز ارفته و های سیبری قرار نگاین مناطو نسبت به بقیه استان هنوز تحت تاثیر زبانه

 شود.این مناطو زمستان دیرتر شروع می طرفی در
 دسامبر

ا ته باشهد،   این ماه که همزمان با پایان یافتن فصل پاییز و شروع فصل زمستان می

سهت.  احدودی از شرایط عالی برای ورود توریست نسبت به ماه نوامبر کاسهته شهده   

 یداریپاکه علت آن را می توان سرد شدن هوا، افزایش ریزشهای جوی، ابرناکی و نا

لهی  های غربی و تأثیر عوامهل مح در هوای استان به دلیل نفوذ پرفشار سیبری و سیستم

 کنند.دانست که این شرایط را تقویت می

 
 نتیجه گیری -6

ها را به لحاظ اقلیمی انسان در فضاهایی که بیشترین درجه آسایش و امکانات

ن یک فعالیت بشری توسط ارائه می دهند تمایل به استقرار دارد. گردشگری به عنوا

شود بدین سان اقلیم یک معیار مهم این گونه انگیزه ها و عوامل کنترل و هدایت می

گیری مکان های گردشگری تلقی می شود. صنعت گردشگری در راستای شکل

استان خوزستان از نظر توانمندی های متعددی که جهت جذب گردشگر دارد، نیاز 
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ه عنوان یکی از اصلی ترین منابع توریستی کشور دارد و به ارزیابی اقلیم توریسمی ب

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. 

عوامل  وه بر عوامل بیرونی مانند توده های هوایی مختلف در طول سال،عال

.. بتی و.رطو محلی مانند موقعیت جغرافیایی، ناهمواریها، دوری و نزدیکی به منابع

ایش پید ونقش مهمی در شرایط اقلیمی و پراکندگی زمانی و مکانی عناصر اقلیمی 

د این ی ارائه شده به خوبی مویاستان دارند. نقشه ها های اقلیمی مختلف درتیپ

 موضوع می باشند.  

، ی بهمنه هابا توجه به بررسی های انجام شده در بین ماه های مورد مطالعه ما

قلیم ظر اناسفند، فروردین و تا حدودی مهر، آبان و آذر دارای شرایط مطلوب از 

ودی حد اگردشگری می باشند و ماه های دی، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد و ت

 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 

سوی صنعت  (. از9319، 1)پری توریستی جهانگردان تاثیر بسیار زیادی دارد

گردشگری امروزه به عنوان یکی از نیروهای محرکه در اقتصاد جهانی به شمار می 

در نتیجه الزم است (. 1387رود و توسعه بسیار زیادی در دنیا داشته است)محمدی،

برنامه ریزان توریستی با مالحظه شرایط آب و هوایی، سفرهای توریستی را در ایام 

تهای آب و هوایی دارد برنامه ریزی کنند، به این ترتیب خاصی که حداقل حساسی

افراد  توریستها از سفر خود احساس رضایت کرده و با انتقال این احساس به سایر

  .موجب ترغیب و تشویو دیگران برای  سفر به این مناطو خواهند شد

 

                                                 
1 - perry 



152 

 
 

  1388 بهارم، پنج، شماره سوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

 منابع و مآخذ

وی طوفهان گهرد و   ینوپتیکی منشأ و الگه س -(، تحلیل آماری 1389صبوئی، مریم) -1

 غبار استان خوزستان، رساله کارشناسی ارشد 

ی سهاالنه  (، پهیش بینهی بارنهدگ   1383قاسمی، محمد مهدی؛ سپاسهخواه، علیرضها)   -2

بع ی و منااستان خوزستان از روی زمان وقوع رگبارهای پاییزه، علوم و فنون کشاورز

 1-9طبیعی ، شماره ا، ا 

ی توریسهم در  (،  بررسهی اثهرات اقتصهاد   1379عید)صباغ کرمانی، مجید؛ امیریان، سه  -3

-83اوهشنامه بازرگانی، ستانده، پژ  -جمهوری اسالمی ایران با استفاده از تحلیل داده

57 

اط شهرایط  (، بررسهی ارتبه  1389رنجبر، فیهروز؛ مقبهل، معصهومه؛ ارسهالنی، محسهن)      -4

یعهی،  فیهایی طب اقلیمی با روند گردشگری ساالنه در شهرسهتان مرودشهت، فصهلنامه جغرا   

 79-90، ا 7شماره

ره محمههدی، حسههین؛ رنجبههر، فیههروز؛ محمههدجانی، مرتضههی؛ هاشههمی، طههاه       - 5

گردی، (، تحلیلی بر رابطه اقلیم و گردشگری، فصلنامه مطالعهات جههان  1387سادات)

 129-147، ا 10شماره 
6- de Freitas, C. R, Daniel , S and Geoff Me, B (2008). A 

Second Generation Climate Index for Torism (TCI): 

Specification and Verification, Int J Biometro l52, 399 - 407  

7-  de Freites, C. R, Daniel, S and Geoff me,  B (2004). A New 

Generation Climate Index for Tourism, Tourism Climatology, 

Icis. Workshop, 19 - 26 

8- Jacqueline, M. Hamilton, David J. Maddison and Richars. J. 

Tol (2004). Climate and The Destination Choise of German 

Tourists: A Segmentation Approach, Vol.2, 207- 214 

9- Jacqueline, M and Richards, J, Tol (2005). Effect of climate 

Change on international tourism, Climate Research Clime Res. 

Vol. 29, 245 - 254 



153 

 
  ه رضایی، الهام یاراحمدیعلیرضا شکیبا، فرشت / .  بررسی اقلیم گردشگری استان  . . 



 

10- Farajzadeh, H, and  Matzarakis, A( 2012). Evaluation of 

thermal comfort conditions in  Ourmieh Lake, Iran, Theor 

Appl Climatol ,v. 107, 451- 459 

11- De Freitas, C.R ) 2001(. Theory, Concepts and Methods in 

Climate Tourism Research, Proceedings ofthe first 

international workshop on climate, tourism and recreation. 

(Ed.) A. Matzarakis and C.R. de Freitas. International Society 

of Biometeorology, Commissionon Climate Tourism and 

Recreation. 3-20 

12- Mieczkowski , Z ( 1985). The tourism Climatic  index: a 

method of evaluating world Climates for tourism: The 

Canadian geographer, v. 29(3), 220-23 

13-Perry, A.H(1993). Recreation and tourism .Climate and 

Cultural Enviroments.42-46 

14- UNWTO, 2008 .World Tourism Barometer, V. 6, N. 2,  

Madrid: United Nations World Tourism Organization World 

Tourism Organization. Madrid, Spain 

15- Swarbooke, john(1998). Sustainable Tourism anagement, 

Newyork, Cobi 

 


