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های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تعیین شاخص

 TCIمدل 
 

 محمد سلیقه 2، حکیمه بهبودی 1، فاطمه جمالی9

دهیچک  

وایی استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران، دارای آب و هوای کوهستانی است که از تابستانهای معتدل با ه

مطبوع و زمستان های سرد برخوردار است. این استان دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی برای جذب گردشگر می باشد. 

هدف از این پژوهش، توسعه گردشگری در منطقه است. بدین منظور الزم است بازه های زمانی مناسب جهت حضور 

ی مناسب گردشگری، مطالعه آب و هوایی منطقه مورد گردشگران در منطقه مشخص گردد. جهت تعیین بازه های زمان

ایستگاه سینوپتیک برای ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی استفاده شد.   6توجه قرار گرفت. به همین منظور از داده های اقلیمی 

در دوره های اقلیمی ( شرایط مناسب آب و هوایی TCIدر این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری )

مشخص شد. سپس با استفاده از روش های میانیابی و آزمون آنها )کمترین میزان خطا( اقدام به پهنه بندی شرایط آسایش 

اقلیمی در بازه های زمانی ماهانه شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به میانگین هفت پارامتر اقلیمی در 

استان می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ماههای می، ژوئن، ژوئیه، آگوست و  ایستگاه های سینوپتیک

سپتامبر، بهترین شرایط را برای حضور گردشگران در استان فراهم می آورد. از نظر گسترش مکانی نیز بخش هایی از شمال 

 د.غرب و جنوب غرب منطقه مورد مطالعه شرایط آسایش اقلیمی مناسبتری دار
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 مقدمه

صنعت گردشگری یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی جهان معاصر بهه شهمار مهی    

میلیارد جابجایی جهانگردی وجود دارد که هزینهه آن   7/2رود. هر ساله در سطح زمین، 

(. از طرفههی 2931میلیههارد دالر اسههت )حیههدری چیانههه و حسههین زاده،   666نزدیههک بههه 

سیاری از کشورها و نیهز ابهزاری بهرای بهبهود     گردشگری فرصتی برای توسعه اقتصادی ب

بخشیدن به معیشت ساکنان محلی می باشد. امروزه گردشگری بخش بزرگهی از اقتصهاد   

جهانی را تشکیل می دهد و در حال تبدیل شدن بهه بزرگتهرین و سهودآورترین صهنعت     

 جهان است. گردشگری پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیهده گرفهت. اقلهیم   

می تواند به عنوان عامل جاذبهه در صهنعت گردشهگری مطهرش باشهد و نقهش غالهب در        

انتخاب مکانهای گردشگری ایفا نماید. مطالعات اخیر حاکی از آن است که ویژگیههای  

سیاسهی امهاکن    -آب و هوایی و اقلیمی همهراه بها سهطح سه متی و و هعیت اجتمهاعی      

مطالعهه تهیثیر شهرایط اقلیمهی و      گردشگری در انتخاب و جذب گردشگران مؤثر اسهت. 

جوی بر زندگی، س متی و آسایش انسان و توسعه گردشگری در قالب یکهی از شهاخه   

های علمی تحت عنوان زیست اقلیم شناسی انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد )کریمهی  

(. آب و هوا از مهمترین عوامل موثر بر صنعت گردشگری می باشهد  2936و محبوب فر،

وان اجزای اصلی یک سیستم به طرق مختلف بهر یکهدیگر تهاثیر گذاشهته و در     که به عن

تعامل با یکدیگر بحث جدیدی را به عنوان اقلیم شناسی توریسم مطرش می نمایهد )لیاها   

. اقلیم از دیدگاه برنامه ریهزی گردشهگری بسهیار اهمیهت دارد و     1(2337و شاچل فورد، 

یا اقلهیم آسهایش هسهتند کهه در آن فهرد       گردشگران معموالً در جستجوی اقلیم مطلوب

گونه احسها  نار هایتی و عهدم آسهایش حرارتهی و اقلیمهی نهدارد )مهاتزاراکیس،         هیچ

روابط بین توریسم و آب و هواشناسی بهه طهور سهنتی در دو شهاخه جیرافیهای       .2(1662

توریسم و آب و هواشناسی مورد مطالعه قرار مهی گیهرد. ههر کهدام از ایهن شهاخه ههای        

                                                 
2.  Lecha and shachleford 

1.  Matzarakis 
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سعی در نشان دادن اهمیت آب و هوا در برنامه ریزی توریسم دارنهد. محققهان در    علمی

این گرایشها سعی می کنند با بررسی اقلیمی هر مکان جیرافیایی، تیییرات آن را در طول 

زمان و مکان و روابط آن با فعالیتهای انسانی، روشها و تکنیکهای مورد نیاز برای تحلیهل  

ریزیههای توسهعه گردشهگری را فهراهم آوردنهد )ذوالفقهاری،       شرایط محیطی در برنامه 

(. شاخص اقلیم آسایش گردشگری با استفاده از هفت پهارامتر اقلیمهی بهه بررسهی     2933

شههرایط آسههایش گردشههگری از نظههر اقلیمههی پرداختههه اسههت و زمههان مناسههب را بههرای   

 . ایهن روش جههت تعیهین شهاخص    1(2331گردشگری تعیین می کند )میکزوکوفسکی، 

، 2(1662اقلیم گردشگری در مناطقی هم چون آمریکای شمالی )اسکات و مک بویهل،  

اسهتفاده شهده و مهورد تاکیهد محققهانی       3(1666اروپا و شمال آفریقها )آملونه ، بها ،    

در  1662در سهال   4فریتها   ( قهرار گرفتهه اسهت.   1667و  1662هماهون مهاتزاراکیس )  

مطالعه اقلیم توریسهم پرداخهت و بهه ایهن     پژوهشی به بررسی تئوری، مفاهیم و مدل های 

 5پهری  نتایج دست یافت که در مطالعات اقلیم، باید از داده های استاندارد استفاده کهرد. 

در پژوهشی به بررسی اثرات اقلیم توریسم در مناطق گرم و خشهک و بهه    1662در سال 

در این نهواحی   ویژه نواحی مدیترانه ای پرداخت و به این نتیجه رسید که بدترین شرایط

برای گردشگر هنگامی رخ می دهد که موج هوای گرم به این مناطق وزش کند و بایهد  

 .با پهیش بینهی وقهوع چنهین و هعیتی و اعه م هشهدارهای الزم از خطهرات آن کاسهت         

، در پژوهشی به بررسی اثرات اقلیم بهر توریسهم بهین    1662و همکاران در سال  6مائورین

ن نتیجهه رسهیدند کهه شهرایط خهات و متفهاوت اقلیمهی نهواحی         المللی پرداختند و به ای

شهری، ساحلی و کوهستانی و ... اثرات متفاوتی بر جذب گردشگر دارند و ایهن اثهرات   

بهه    TCI( با استفاده از شاخص2933باید مورد توجه قرار گیرد. فرج زاده و همکاران )

                                                 
2. Mieczkowski, Z 

1 .Scotnt, D. and Mcboyle, G 

9. Amelung,  Bas 

4. Freitas 

1  . Perry 

6 . Maureen 
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سهیدند کهه شهاخص اقلهیم     ارزیابی اقلیم گردشگری ایهران پرداختنهد و بهه ایهن نتیجهه ر     

( 2933گردشگری ایران دارای تنوع زیادی در طی سال می باشد. محمدی و همکاران )

در پژوهشی به ارزیابی و مقایسه پتانسیلهای اقلیمی چابهار و شیراز جهت توسهعه فعالیهت   

پرداختند و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه در        TCIهای گردشگری با استفاده از شاخص 

شرایط اقلیمی برای گذران اوقهات فراغهت و فعالیهت ههای گردشهگری در       شهر چابهار

( در پژوهشهی بهه بررسهی    2933فصول سرد )زمستان و پاییز( مطلوب اسهت. گنهدمکار )  

استان اصفهان پرداخته است و بهه ایهن نتیجهه      TCIدر پهنه بندی شاخص  GISکاربرد

مهاه هها جههت حضهور      رسیده است که مهاه ههای مههر، اردیبهشهت و فهروردین بهتهرین      

( در پژوهشهی بهه بررسهی ارتبهاط     2933گردشگر در استان می باشد. رنجبر و همکاران )

شههرایط اقلیمههی بهها رونههد گردشههگری سههاالنه در شهرسههتان مرودشههت بهها اسههتفاده از      

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مهاه ههای فصهل سهرد سهال )ژانویهه،         TCIشاخص

دلیل تعدیل شرایط دمایی و عدم بارش باران بهتهرین شهرایط    فوریه، مار  و سپتامبر( به

را برای گردشگری دارد. همانین ماه های ژوئن، ژوئیه و آگوست به دلیل گرمها دارای  

شههرایط نههامطلوب بههرای گههذران اوقههات فراغههت در ایههن شهرسههتان هسههتند. حسههنوند و  

ن بها اسهتفاده از   ( در پژوهشی به بررسی شهرایط آسهایش اسهتان لرسهتا    2936همکارارن )

پرداختند و به این نتیجهه دسهت یافتنهد کهه شهاخص گردشهگری اسهتان          TCIشاخص 

لرستان در تمام طول سال دارای تنوع بسیاری است، به گونه ای که بهترین ماهها از نظهر  

دارا بودن شرایط آسایش برای گردشگران ماه آوریل و ماه اکتبهر مهی باشهد. سهعیدی و     

پژوهشی به ارزیابی اقلیم آسایش انسانی استان خوزستان با اسهتفاده  ( در 2932همکاران )

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرایط مطلوب در این استان از لحاظ   TCIاز مدل 

آسایش اقلیمی در ماه های اسفند و آذر فراهم است. بها ایهن تفهاوت کهه در اسهفند مهاه       

نهوبی بیشهتر اسهت بهه همهین منظهور از       وسعت شرایط ایده آل اقلیمی در قسمت ههای ج 

دیرباز دانشمندان بسیاری به ایهن مو هوع توجهه فهراوان کهرده انهد، از جملههن علیجهانی         

(. ایههن تحقیههق بههه بررسههی شههرایط اقلههیم   2936(، کاویههانی )2973(، کسههمایی )2971)
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گردشگری استان آذربایجان شرقی پرداخته و در نهایت یک تقویم گردشگری را ارائهه  

 ه که می تواند مورد استفاده گردشگران و برنامه ریزان امور گردشگری قرار گیرد.نمود
 مواد و روشها

کیلهومتر   41616استان آدربایجان شرقی در شمال غرب کشور بها مسهاحتی برابهر بها     

از وسعت کل کشهور را بهه خهود اختصهات داده کهه از ایهن        32/1مربع به طور تقریبی 

در رتبه دههم قهرار گرفتهه اسهت. ایهن اسهتان از شهمال بهه          لحاظ در بین استانهای کشور

جمهوری آذربایجان و کشور ارمنستان، از غرب و جنهوب غهرب بهه اسهتان آذربایجهان      

(. 2غربی، از شرق به استان اردبیل و از جنوب به استان زنجان محدود مهی شهود )شهکل    

اده ههای ایسهتگاههای   مرکز این استان شهر تبریز می باشد. برای انجهام ایهن تحقیهق از د   

هواشناسی فعال درسطح استان آذربایجان شرقی که از نظر طول دوره آماری مناسب بهه  

در این تحقیهق بهرای ارزیهابی اقلهیم گردشهگری از      . نظر می رسیدند، استفاده شده است

میکزوکوفسکی . میکزوکوفسکی استفاده شده است( TCI)شاخص اقلیمی گردشگری 

این روش در گذشته اسا  . ارائه کرده است 2331 سم و در سالاین روش را برای توری

 . کار تحقیقات مرتبط با طبقه بندی اقلیم برای گردشگری قرار گرفته است

 
 (ن موقعیت محدوده مورد مطالعه )منبع ن نویسندگان(2شکل) 
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متییههر اقلیمههی را در ارتبههاط بهها یههک شههاخص بههرای    21 در ابتههدا میکزوکوفسههکی

سپس داده ههای هواشناسهی و تعهداد متییرههای اقلیمهی کهه در        .کرد گردشگری مطرش

TCI ن این متییرها عبارتند از. کاهش یافت 7 با هم ادغام می شدند به تعداد 

حهداقل رطوبهت     -9میانگین دمای روزانهه    -1میانگین حداکثر ماهانه دمایی روزانه  -2

کهل سهاعات    -6( mmبهارش)   -1میانگین رطوبت نسبی روزانهه    -4نسبی ) به درصد( 

 TCIزیر شهاخص را در   1متییر تشکیل  7(. این km/hمیانگین سرعت باد )  -7آفتابی 

)مقهدار   1می دهند که با استفاده از یک سیسهتم رتبهه دههی اسهتاندارد کهه میهزان آن از       

 )فوق العاده نامطلوب و نامساعد( می باشد.   -9ال( تا مطلوب و ایده
  TCIها، تاثیر و امتیازهای  ( زیر شاخص2جدول) 

 (2939)منبعن ابراهیمی، 

 

(ن متییرهایی که در این زیر شهاخص اسهتفاده مهی    CIDشاخص آسایش روزانه ی)

شوند شامل حداکثر دمای روزانه و میانگین حداکثر رطوبت نسبی روزانه می باشد. ایهن  

قل فعالیت گردشگری هست زیر شاخص، شرایط آسایش گرمایی را در مواقعی که حدا

زیر 

 شاخص

متغیر های اقلیمی 

 ماهانه
 TCIتاثیر روی 

امتیاز در 
TCI 

CID 

متوسط حداکثر های 

دمای روزانه و میانگین 

 حداقل رطوبت نسبی

آسایش گرمایی را در زمانی که گردشگران حداکثر فعالیت 

 .را دارا هستند را نشان می دهد
 درصد 04

CIA 
روزانه و  میانگین دمای

 میانگین رطوبت نسبی

آسایش گرمایی را در طول شبانه روز که ساعات خواب را 

 .نیز شامل می شود را نشان می دهد
 درصد 04

P کل بارش ماهانه 
گذارد  اثر منفی را که این عنصر بر روی لذت تعطیالت می

 .را منعکس می کند
 درصد 04

S کل ساعات آفتابی ماهانه 

ت ارزیابی شده است و می تواند به برای گردشگری مثب

دلیل خطر آفتاب سوختگی و ناراحتی فزاینده در روز های 

 .داغ منفی تلقی گردد

 درصد 04

W میانگین سرعت باد 

تاثیر خنک کنندگی باد ثر این عنصر بستگی به دما دارد )ا

که اثر  در اقلیم گرم مثبت ارزیابی شده است، در حالی

م های سرد منفی ارزیابی شده سرد کنندگی باد در اقلی

 است(

 درصد 04



313 

 
جمالیبهبودی، فاطمهمحمدسلیقه، حکیمه/. . . های آسایش اقلیم گردشتعیین شاخص 

 

درصد مهی باشهد. بهرای انهدازه گیهری آسهایش        TCI  ،46نشان می دهد و سهم آن در 

حرارتی که مقدار آن بیان کننده احسا  فیزیولوژیک و روانی فرد است از متییر دمها و  

رطوبت بر مبنای شکل خات مربوطه )از نمودار  ریب راحتی( استفاده شده و ارقام آن 

 (.2331شود )میکزو کوفسکی،  استخراج می

(ن متییرهایی که در این زیر شاخص CIAساعته( )14شاخص آسایش شبانه روزی )

استفاده می شوند، شامل میانگین دمای روزانه و میانگین رطوبت نسبی روزانه می باشهد.  

این زیر شاخص، شاخص آسایش گرمایی را در کل شبانه روز نشان می دهد و سهم آن 

( و شاخص CIDدرصد می باشد. برای محاسبه شاخص آسایش روزانه ) TCI  ،26در 

( از شکل مربوطه استفاده می شود که سههم ههر   CIAساعته( ) 14آسایش شبانه روزی )

برابهر   CIAبرابر چهل درصد  CIDدرصد ) 16یک منطقه  TCIدو شاخص در مقدار 

دمهایی را در تمهام   ده درصد( است. این شاخص به علت اینکه میانگین شرایط آسهایش  

شبانه روز نشان مهی دههد، حتهی در مهدتی کهه گردشهگران در فضهای داخلهی در حهال          

 استراحت هستند، اهمیت کمتری نسبت به شاخص قبلی دارد. 

(ن بارش به طورکلی اثری منفهی در تفریحهات و فعالیهت ههای گردشهگری      Pبارش)

ه گیهری پارامترههای   درصهد مهی باشهد. انهداز     TCI ،16دارد. سهم این زیر شاخص در 

بارش با توجه به اثر کام ً مشخص، مقدار ریزش و توزیع زمانی آن در آسهایش اقلیمهی   

گردشگران و نظر به اینکه برای گردشگران تحمل بارش های سبک یا متوسهط طهوالنی   

 نسبت به بارشهای رگباری کوتاه مدت مشکل تر است، تیثیر عدم آسایش بیشتری دارد.

کلی نهور خورشهید اثهر مثبتهی در فعالیتههای گردشهگری       به طور(ن Sساعات آفتابی)

دارد. این اثر هم از لحاظ روحی مهم است و هم از لحاظ کفیت عکسهی کهه گردشهگر    

اثر ناراحت کننهده ای دارد و ممکهن اسهت     ،داغ یآب و هوااما این عامل در  می گیرد.

فتهابی( هماننهد بهارش    )سهاعات آ  باعث آفتاب سوختگی بشود. پارامترهای نور خورشید

کلی بیشترین نور آفتاب را به خود اختصات و به طوردرصدی می باشد  16دارای وزن 
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 از جههدول مربههوط اسههتفاده مههی شههود   TCIمههی دهههد. بههرای تعیههین رتبههه در فرمههول   

 (.2331 )میکزوفسکی،
 (ن چگونگی برآورد رتبه بارش1جدول )

 امتیاز بارش مجموع بارش ماهانه
 5 0تا  5/41
 5/1 45تا  5/92
 1 00تا  5/11
 5/0 15تا  5/52
 0 00تا  5/41
 5/9 45تا  5/92
 9 20تا  5/401
 5/4 405تا  2/442
 4 490تا  2/401
 5/0 405تا  5/412

 0 یا بیشتر 450

 (2331)منبع ن میکزوفسکی، 

 

 (ن چگونگی برآورد رتبه ساعات آفتابی9جدول )

 رتبه تابش ساعات آفتابی در روز
 5 ساعت یا بیشتر 40

 5/1 2 تا 52/2
 1 9تا  52/9
 5/0 4 تا 52/4
 0 0تا  52/0
 5/9 5 تا 52/5
 9 1 تا 52/1
 4 0 تا 52/0
 5/4 9 تا 52/9
 5/0 4 تا 52/4

 0 ساعت 4کمتر از 

 (2331)منبع ن میکزوفسکی،

 

لهیم داغ بهه   (ن اثر این متییر بسهتگی بهه دمهای ههوا دارد. در اق    Wمیانگین سرعت باد)

علت تبخیر و خنک کننهدگی دارای اثهرات مثبهت، ولهی در اقلهیم سهرد تهیثیر منفهی در         
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آسایش دمایی انسان دارد. همانین در پارامتر باد، هر قدر سرعت باد بیشتر باشهد باعهث   

افزایش عدم آسایش می شود و در نتیجه به عنوان یک عامل منفهی در نظهر گرفتهه مهی     

کمتر می باشد. از آنجا کهه بهاد در اقلهیم ههای مختلهف       TCIل شود و رتبه آن در فرمو

تیثیر متفاوتی در احسا  آرامش اقلیمی دارد، باید با توجه به شرایط اقلیمی مناطق برای 

آنها سیستم رتبه بندی مجزایی در نظر گرفت. به همهین خهاطر چههار نهوع  سیسهتم رتبهه       

سهت کهه در جهدول مربوطهه قهرار      در نظر گرفته شهده ا  TCIبندی سرعت باد با فرمول 

 (. 2331گرفته است )میکزوکوفسکی، 
 (ن چگونگی برآورد رتبه باد4جدول )

 /hKMسرعت باد سیستم نرمال سیستم باد آلیزه سیستم اقلیم گرم

 99/9کمتر از  5 9 9

 99/9تا  45/5 5/1 5/9 5/4

 40/5تا  00/2 1 0 5/0

 01/2تا  90/49 5/0 1 0

 91/49تا  42/42 0 5 0

 90/42تا  92/91 5/9 1 0

 00/91تا  42/99 9 0 0

 90/99تا  59/09 4 9 0

 59/09بیشتر از  0 0 0

 (2331)منبع ن میکزوفسکی،

 

در سیستم نرمال که در آن کمترین میانگین ماهانه سهرعت بهاد بیشهترین رتبهه یعنهی      

آسهایش   را به خود اختصات می دهد و نشان دهنهده مطلهوب بهودن آن بهرای     1ارزش 

اقلیمی می باشد. برای محاسبه شاخص اقلهیم گردشهگری فهوق الهذکر کهه بها توجهه بهه         

اهمیت نسبی شان در آسایش گردشگری، وزن دهی و رتبه دهی می شوند و در نهایهت  

 (.2331به دست آید )میزوکوفسکی،  TCIدر رابطه ی یک قرار می گیرد تا مقدار 

(2 )TCI = 2 (4 CID + CIA + 2 P + 2 S + W)                                          
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، پهس  TCIدر نهایت با توجه به رتبه به دست آمده برای هر یک از زیرشاخصهای 

برای تمام ماههای سال، ارزشهای به دست آمده از ایهن شهاخص دامنهه     TCIاز محاسبه 

ال بهرای  ن شهرایط ایهده  بهه عنهوا   266 را شامل مهی شهوند کهه امتیهاز     266 تا  -96ای از 

مقیا  کیفی  26 به TCIبنابراین شاخص اقلیم توریست . گردشگری به حساب می آید

که به صورت کمی می باشند، به ( TCI) تقسیم می شوند. نتیجه شاخص اقلیم توریست

  .به صورت نقشه های ماهانه پهنه بندی شده اند( ARC GISوسیله نرم افزارهای)
 ی شاخص اقلیم آسایش و گروه بندی اقلیمی مربوط به آنن مقادیر عدد1جدول 

 (TCIحدود شاخص ) رتبه نام یا گروه اقلیمی گروه اقلیمی

 عالی
 36 -266 3 ایده آل
 36 -33 3 عالی

 خیلی خوب
 76 – 73 7 خیلی خوب
 66 – 63 6 خوب

 قابل قبول
 16 - 13 1 قابل قبول

 46 – 43 4 حد بحرانی و مرزی

 نامطلوب

 96 – 93 9 نامطلوب
 16 – 13 1 بسیار نامطلوب
 26 – 23 2 بسیار نامطلوب
 (-3) – 3 6 غیر قابل تحمل
 (-16) –( -26) -2 غیر قابل تحمل

 (0891)منبع: میکزوفسکی، 

  
 ( در ایستگاههای استان آذربایجان شرقیTCI(ن امتیاز به دست آمده از شاخص اقلیم توریست)6جدول)

 اایستگاهه
 مراغه میانه جلفا سراب اهر تبریز ماهها

 47 41 43 93 44 42 ژانویه

 43 43 11 41 44 41 فوریه
 14 19 61 11 43 14 مار 
 62 76 31 16 17 11 آوریل
 33 39 33 36 76 73 می
 37 74 73 36 31 33 ژوئن
 36 71 63 36 36 74 ژوییه
 36 79 76 31 36 31 آگوست
 33 36 37 37 31 36 سپتامبر
 31 33 37 71 63 73 اکتبر
 13 66 62 11 16 19 نوامبر
 43 19 14 41 43 42 دسامبر

 )منبع ن نویسندگان(
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 آذربایجان شرقی در استان TCIامتیاز نهایی شاخص  -

و محاسهبه شهاخص اقلیمهی     TCIبا توجه به رتبه به دست آمده از زیر شاخص های 

یستگاه های استان آذربایجهان شهرقی، امتیهاز    گردشگری برای ماه های مختلف سال در ا

طیفهی   TCI( ارائه شده است. امتیاز 4برای این استان محاسبه و در جدول ) TCIنهایی 

 را شامل می گردد. -96تا  266از 
 در استان آذربایجان شرقی TCIطبقه بندی کیفی شاخص  -

 TCIطبقهه بنهدی   ( که در فصل مواد و روشها ارائه شده است، 2با توجه به جدول )

محدوده ای بین شرایط ایده ال و غیر ممکن برای گذران اوقات فراغت و گردشگری را 

در اسهتان آذربایجهان شهرقی بهه      TCIشامل می گردد. با این تو یح طبقه بندی کیفهی  

 صورت زیر می باشدن
 در ایستگاه تبریز TCIطبقه بندی کیفی  -

 رو میهانی خطهه آذربایجهان قهرار گرفتهه     در قلمه  تبریز مرکز استان آذربایجان شهرقی 

و  ههای سهرد  و زمسهتان  معتهدل ههای  خشهک بها تابسهتان    اسهتپی  تبریز هوای و است. آب

مهی  سهتانی  پذیرفته از ارتفاع باال و توپوگرافی کوه است. سرمای زمستانی، تیثیر طوالنی

ههای زیهادی در   و وجهود بهاغ   سههند به دلیل نزدیکی به کهوه  تابستان نیز حرارت باشد و 

 11 تهرین مهاه سهال(   مهاه )گهرم   گردد. میانگین دمای تبریز در تیرپیرامون شهر تعدیل می

 مهی باشهد.   گهراد درجهه سهانتی   -1 ،مهاه )سهردترین مهاه سهال(    راد، در دیگدرجه سانتی

متهر در سهال اسهت.    میلهی  996بسیار انهد  و در حهدود    ،میانگین بارندگی سالیانه تبریز

معموالً در طول فصل تابستان، میزان بارندگی بسیار نهاچیز بهوده و بهه نهدرت بهارش رخ      

ی بهاال واقهع شهده اسهت. در ایهن ایسهتگاه       . ایستگاه تبریز در عر ههای جیرافیهای  دهدمی

شرایط اقلیمی فصل تابستان معتدل تر از سایر فصول می باشد. ماهههای فصهل زمسهتان و    

پاییز از شرایط نامساعدی برای گذران اوقات فراغت و گردشگری برخوردار اسهت. در  

های مهی،  ایستگاه تبریز ماههای ژوئن، آگوست و سپتامبر از کیفیت ایدآل و عالی و ماه

ژوئیه و اکتبر با کیفیت خیلی خوب، مناسبترین ماههها بهرای گردشهگری مهی باشهند. در      

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
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ماههای ژانویه، فوریه و دسامبر کیفیت گردشگری ناچیز و حاشیه ای است. بدین ترتیب 

می توان دریافت که ایستگاه تبریز در ماههای فصل زمستان از شهرایط اقلیمهی نامناسهب    

 ن اوقات فراغت در استان آذربایجان شرقی برخوردار است.برای گردشگری و گذرا
 در ایستگاه اهر TCIطبقه بندی کیفی  -

 93 و شهرقی  طهول   دقیقه 4درجه و  47متر ارتفاع از سطح دریا در  2966شهر اهر با 

 واقهع  کوهسهتانی  ایمنطقهه  در شهر این. استگرفته قرار شمالی دقیقه عرض 43 و درجه

 آن شهرق  جنوب در قاشقاداغ و جنوب در بزکش شرق، شمال در رشیو هایکوه و شده

وب و علیر هاچای و  جنه  از اهرچهای  داخل، از چایرودخانه کیایک. گرفته است قرار

. این شهر بزرگترین شهر منطقه ارسباران اسهت و بهه   گذرندچای از غرب اهر میرنگول

بهوع برخهوردار اسهت. در    عنوان مرکز این منطقه شناخته می شود و  از آب و ههوایی مط 

ایستگاه اهر، شرایط اقلیمی فصول تابستان و تا حدودی بهار برای گردشهگری و گهذران   

اوقات فراغت، از و عیت مناسبی برخوردار می باشد. در فصل زمستان به دلیل افت دمها  

و همانین بارش در این ناحیه معموالً گردشگری رونق کمتهری دارد. در ایهن ایسهتگاه،    

ژوئن، ژوئیه، آگوست و سپتامبر شرایط مطلوبی را برای گردشگران ایجهاد مهی    ماههای

 نماید. 

 در ایستگاه سراب TCIطبقه بندی کیفی  -

عرض شهرستان سراب در جهت شمالی ه جنهوبی، از خهط الهرر  رشهته کوهههای        

نرمیق و آغ غان در شمال به عنوان حدود شمالی شهرستان تها خهط الهرر  رشهته کهوه      

شهود. ههم    کیلهومتر مهی   16بالغ بهر   ،در جنوب به عنوان حدود جنوبی شهرستانبزقوش 

متری باتعلی، چال داغ ، صائین و دامنه های جنوبی قلل  9766الی  1666چنین ارتفاعات 

دههد. ایهن شهرسهتان از     سب ن و بوزداغ مرز طبیعی شرقی این شهرستان را تشهکیل مهی  

رود و ارتفاع زمین در پسهت تهرین نقطهه آن     میمرتفع ترین شهرستانهای استان به شمار 

متر در خط الرر  قلل کوههای سهب ن   4366متر می باشد. این مقادیر تا  2666کمتر از 

درصهد از مسهاحت    6/7کیلومتر مربع وسعت،  9166شهرستان سراب با  افزایش می یابد.
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گیهرد. ایهن    دههد کهه از ایهن لحهاظ در رده هفهتم اسهتان قهرار مهی         استان را تشکیل مهی 

 93ثانیهه تها    13دقیقهه و   41درجه و  97شهرستان از نظر موقعیت ریا ی در بین مدارات 

 24دقیقهه و   13درجهه و   46ثانیه عرض شمالی و نصف النهارات  13دقیقه و  21درجه و 

ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قهرار گرفتهه    91دقیقه و  16درجه و  47ثانیه تا 

 و جنهوب  در بزقهوش  کهوه  رشهته  دو بهین  قرارگهرفتن  بهه واسهطه   سرابن است. شهرستا

 تابسهتان  در کهه  اسهت  سرد و کوهستانی و هوایی آب دارای در شمال، سب ن ارتفاعات

 سردسیرکشهور  از نقهاط  باشد و یکی می سرد هوای و آب دارای ها و در زمستان معتدل

بسهتان از نظهر اقلهیم گردشهگری     رود. در این ایستگاه شرایط اقلیمی فصل تا شمار می به

تر از سایر فصول است. در ایستگاه سراب ماههای می، ژوئن، ژوئیه، آگوسهت و  مناسب

سپتامبر برای گردشگری دارای کیفیت عالی و ایدآل می باشند. در فصل زمستان به دلیل 

کاهش درجه حرارت هوا در این ایسهتگاه شهرایط آسهایش گرمهایی دچهار رکهود مهی        

 گردد.
 جلفا در ایستگاه TCIبقه بندی کیفی ط -

دقیقهه تها    27درجه و  41شهرستان جلفا در شمال غربی استان آذربایجان شرقی، بین 

دقیقهه عهرض    1درجهه و   93دقیقه تا  93درجه و  93دقیقه طول شرقی و  92درجه و  46

 شمالی به صورت نوار باریکی در مرز شمالی استان واقهع شهده و از شهمال بهه رودخانهه     

سههعت ایههن د. وشههوار  و جمهوریهههای نخجههوان، ارمنسههتان و آذربایجههان منتهههی مههی 

کههه شهرسههتان کلیبههر حههدود شههرقی و  ، کیلههومتر مربههع مههی باشههد  92/2676شهرسههتان 

اقلیم کلی شهرستان  شوند.شهرستانهای مرند و اهر نیز همسایگان جنوبی آن محسوب می

کی از ارتفاعهات فوقهانی و حاشهیه    جلفا نیمه خشک و سرد می باشد و تنها قسمت کوچ

درجهه   21رود ار  دارای اقلیم خشک و سرد می باشند. مقهدار متوسهط دمهای سهالیانه     

 درجه در ارتفاعات بلند متییر اسهت. شههر جلفها در    1سانتی گراد در حاشیه رود ار  تا 

 متری از سطح دریاهای آزاد واقع شده است و از این نظهر در بهین شههرهای    764ارتفاع 

استان آذربایجان شرقی کمترین ارتفاع را بهه خهود اختصهات داده اسهت. ایهن موقعیهت       
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موجهب  قهرار دارد.  ترین ناحیه کشور ارتفاعی در مجموع به رغم آن که جلفا در شمالی

تعدیل درجه حرارت آن نسبت به نقاط هم عرض آن در آذربایجان شده اسهت. ارتفهاع   

ارت در شهر جلفا و همانهین دشهت گلفهرج    مجموع موجب افزایش درجه حر پایین در

ایهن ایسهتگاه نیهز ماننهد      ناحیهه شهده اسهت.    نسبت به نهواحی کوهسهتانی پیرامهون و بلنهد    

ایستگاههای قبل در فصل تابستان پذیرای گردشگران می باشد. در این ایستگاه ماهههای  

ی مههار ، آوریههل، سههپتامبر و اکتبههر از نظههر شههرایط اقلیمههی دارای کیفیههت عههالی بههرا   

گردشگری می باشد و ماههای ژوئن، ژوئیه و آگوست از کیفیت خیلی خوب و خهوب  

 برخوردارند.

 در ایستگاه میانه TCIطبقه بندی کیفی  -
شهرسههتان میانههه در گوشههه جنههوب شههرقی اسههتان آذربایجههان شههرقی قههرار دارد.      

حدود  پوشاند.های سراب، بستان آباد، هشترود حدود شمالی و غربی آن را میشهرستان

جنوبی این شهرستان با قسمتی از جنوب اردبیل هم جوار است. شهرسهتان خلخهال واقهع    

رود. گوشهه شهمال غربهی    در استان اردبیل نیز همسایه شرقی این شهرستان بهه شهمار مهی   

کیلهومتر   36کیلومتری جنوب شرقی تبریز شروع و بهه طهول    31حدود شهرستان میانه از 

 293شهود. مرکهز شههر میانهه، بهه خهط مسهتقیم در        به سمت جنوب و شهرق کشهیده مهی   

نسهبت بهه    هافتاده ترین نقطه  شهرستان میانه دور کیلومتری جنوب شرقی تبریز قرار دارد.

 97دقیقهه طهول شهرقی و     41درجهه و   47این شهرستان در  .رودمرکز استان به شمار می

 2266واقع شده و  دقیقه عرض شمالی، بین دو رشته کوه بزقوش و قاف نکوه 16درجه و 

های پست دره قزل اوزن، در شهرستان میانه به جز در دامنه متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

بهه جهز    نقسمت میانی و جنوب شهرقی کهه دارای اقلهیم خشهک و سهرد اسهت، همانهی       

باشد، متری بزقوش در شمال که دارای اقلیم ارتفاعات فوقانی می 2366ارتفاعات باالی 

میلیمتهر در   916باشد. متوسهط بهارش سهاالنه    طق دارای اقلیم خشک سرد میدر سایر منا

میلیمتر متییهر   666تا  939وش از قنقاط کم ارتفاع جنوب شرقی و در باالی ارتفاعات بز

درجه سانتیگراد، در منهاطق   1/24الی  9است. متوسط دمای ساالنه نیز در این شهرستان، 
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-ماههای می، اکتبر و سپتامبر از کیفیت عالی و ایدهدر این ایستگاه  باشد.مختلف آن می

آل و ماههای آوریل، ژوئن، ژوئیه و آگوست از کیفیت خیلی خوب بهرای گردشهگری   

 برخوردارند.
 مراغه در ایستگاه TCIطبقه بندی کیفی  -

کیلومترمربههع در جنههوب غربههی اسههتان     61/1231شهرسههتان مراغههه بهها مسههاحت    

است. به طوری که از شمال به شهرستان تبریز و از مشرق به شرقی قرار گرفته آذربایجان

شهیر و  آباد، از میرب بهه شهرسهتانهای عجهب   شهرستانهای هشترود و چاراویماق و بستان

دژ محهدود اسهت. ایهن    بناب و از جنوب به شهرسهتانهای ملکهان و میانهدوآب و شهاهین    

دقیقهه طهول    44جهه و  در 46دقیقه عرض شمالی و  41درجه و  97شهرستان در موقعیت 

شرقی واقع شده است. وجود ارتفاعات در شهرسهتان مراغهه بافهت شههر را بهه دو ناحیهه       

ای تبدیل ساخته به طوری که ارتفاعات از شمال شهر به جنهوب و از  کوهستانی و جلگه

رسهد.  شرق به غرب کم کم کاسته شده، تا به سواحل دریاچه ارومیه و جلگه ملکان مهی 

توان به کوه مندیل بسر و سرگونی در جنوب شرقی مراغه های مراغه میهاز مهمترین کو

وجود ارتفاعهات بهر تیییهرات آب و ههوای     متر اشاره نمود.  1263متر و  1616به ارتفاع 

سهردی و نسهبتاً نیمهه مرطهوب(     شهر تاثیر گذاشته، آب و هوای شهر را معتدل )متمایل به

درجهه   91شههر در روزههای گهرم تابسهتان،     است. حداکثر درجه حرارت در این  ساخته

. این باشدگراد می( درجه سانتی-16گراد و حداقل آن در روزهای سرد زمستانی )سانتی

ایستگاه نیز هماون ایستگاههای قبل، در فصل زمستان شرایط گردشگری دچهار رکهود   

تامبر می شود، ولی ماههای فصل تابستان و بهارکه شامل می، ژوئن، ژوئیه،آگوست، سهپ 

 آل برای گردشگری برخوردارند.و اکتبر می باشد از کیفیت عالی و ایده

 شناسایی نوع ساالنه اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی -

در ایستگاههای مورد مطالعه، با توجه به نمودارهای زیر به دلیهل تعهدیل در شهرایط    

برخوردار می باشهد. در   آب و هوایی فصل تابستان از و عیت مطلوبی برای گردشگری

این ایستگاههای ماههای فصل زمستان و تا حدودی پاییز به دلیل پایین بهودن دمهای ههوا    
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شرایط اقلیمی برای گردشگری دارای یک رکود می باشهد. بنهابراین نهوع سهاالنه اقلهیم      

 گردشگری در این ایستگاهها دارای اوج تابستانه می باشد.

 
 در استان آذربایجان شرقی TCI(ن طبقه بندی کیفی 7جدول )

 ایستگاهها

 مراغه میانه جلفا سراب اهر تبریز ماهها

 ژانویه
حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی
 نامطلوب

حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی

 فوریه
حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی
 قابل قبول

حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی

 قابل قبول مار 
حد بحرانی و 

 مرزی
 قابل قبول قابل قبول خوب  قابل قبول

 خوب  خیلی خوب عالی قابل قبول قابل قبول قابل قبول آوریل

 عالی عالی عالی عالی  خیلی خوب خیلی خوب می

 ایده آل خیلی خوب خیلی خوب  ایده آل عالی عالی ژوئن

 عالی  خیلی خوب خوب ایده آل ایده آل خیلی خوب ژوییه

 عالی خیلی خوب خیلی خوب عالی عالی عالی آگوست

 ایده آل ایده آل عالی ایده آل عالی ایده آل سپتامبر

 عالی عالی عالی خیلی خوب خوب خیلی خوب اکتبر

 قابل قبول خوب خوب قابل قبول قابل قبول قابل قبول نوامبر

 دسامبر
حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی

حد بحرانی و 

 مرزی
 قابل قبول قابل قبول

حد بحرانی و 

 مرزی

 (منبع : نویسندگان)

 یافته های تحقیق 

پس از آنکه کلیه محاسبات و ثبت نمرات همه مؤلفه های پنج گانهه انجهام شهد، بهه     

برای هر نقطه محاسبه و به کمک  TCIکمک فرمول آسایش اقلیم انسانی مقدار عددی 

های اقلیمی مربوط به آن تعیین مقادیر عددی شاخص اقلیم گردشگری و گروه 4ل جدو

نقشه های مربوط به هر ماه و بر اسها     Arc GISگردید. در ادامه با کمک نرم افزار  

 شاخص اقلیم آسایش انسانی ترسیم گردید.
 ماه ژانویه : 
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ستان از لحاظ شاخص بهمن( سطح ا 21دی تا  21اقلیم آسایش انسان در ماه ژانویه )

جز قسمت شمال شرقی کهه بها حهدود    ه در و عیت یکسانی است و ب اقلیم آسایش نسبتاً

در شرایط قابل قبول قرار دارد. در دیگر قسمتهای استان  1و رتبه   TCI 13-16 شاخص

 شرایط بحرانی را نمایش می دهد.  4و با رتبه  TCI  43-46با حدود شاخص 

                                                                                      :ماه فوریه 

اسههفند( اقلههیم آسههایش انسههان در بیشههتر قسههمتهای   26بهمههن تهها  29در مههاه فوریههه )

در و هعیت بحرانهی قهرار دارد. در     4و رتبهه   46-43آذربایجان شرقی با حدود شاخص 

جنوب غربی استان که بها حهدود شهاخص    بعضی قسمتهای شمال غربی و شمال شرقی و 

 مشخص شده گردشگری در حد قابل قبول می باشد.   1و رتبه  13-16

:ماه مارس   

فهروردین( بهه    21اسهفند تها    22شرایط اقلیمی استان از لحاظ شاخص در ماه مار  )

گونه ای است که شهرستان اهر که در قسمت شرق استان قهرار دارد بها حهدود شهاخص     

و عیت بحرانی را نشان می دهد و در شهمال   ،مشخص گردیده 4و رتبه  46-43عددی 

از و هعیت خهوبی بهرای     6و رتبهه   66-63غرب استان شهرستان جلفا با شاخص عددی 

و   16-13سایر نقاط استان که بها حهدود شهاخص عهددی       .گردشگری برخوردار است

 .دهد مشخص شده شرایط قابل قبولی را نمایش می 1رتبه 

:یل ماه آور  

اردیبهشت( اقلیم آسایش استان در شرایطی اسهت   22فروردین تا  29در ماه آوریل )

 1و رتبهه   16-13که در قسمتهای شمال شرق و شرق و مرکز با حهدود شهاخص عهددی    

در قسمتهایی از شمال غهرب و جنهوب شهرق کهه بها       الت قابل قبولی را نشان می دهد.ح

در سهایر   .ت خیلی خوب دیده می شهود به صور 7و رتبه  76-73حدود شاخص عددی 

مشهخص شهده و هعیت     6و رتبهه   66-63قسمتهای استان که با حدود شهاخص عهددی   

 خوبی را نمایان می سازد. 
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 ا ژوئن آذربایجان شرقی )منبعن نویسندگان(های اقلیم آسایش ماه های ژانویه ت(ن نقشه 1شکل )

 : ماه می

خرداد(  شرایط اقلیم آسایش انسانی در سطح استان  26دیبهشت تا ار 21در ماه می )

از و عیت عالی برخوردار اسهت و در قسهمت شهمال     3و رتبه  36-33با حدود شاخص 
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در و عیت خیلی خهوب قهرار    7و رتبه  76-73شرق و شهرستان مرند با حدود شاخص 

 دارد.

 
 آذربایجان شرقی )منبعن نویسندگان( دسامبرا ماه های ژوئیه تهای اقلیم آسایش (ن نقشه 9شکل )
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 :  ماه ژوئن

تیر( و عیت اقلیم آسایش و راحتی انسان در استان به  26خرداد تا  22در ماه ژوئن )

در و هعیت   3و رتبهه   36-33طوری است که بیشتر نقاط استان با حدود شاخص عددی 

رب و جنوب غرب استان با حدود شهاخص  عالی قرار دارد. بخشهایی از شمال شرق و غ

آل را نشان می دهد و در جنوب شرق اسهتان، شهرسهتان   و عیت ایده 3و رتبه  266-36

 از و عیت خیلی خوب برخوردار است. 7با رتبه  76-73میانه با حدود شاخص 

 :ماه ژوئیه

های مرداد( شهرایط اقلهیم آسهایش انسهان در بیشهتر قسهمت       26تیر تا  22در ماه ژوئیه )

قسهمتهایی از   .از و عیت عالی برخوردار اسهت  3و رتبه  36-33استان با حدود شاخص 

و هعیت   7و رتبهه   76-73شمال غرب و مرکز و جنوب شرق استان بها حهدود شهاخص    

و  36-266شهرستان میانه در شرق استان با حدود شاخص  .خیلی خوب را نشان می دهد

 در شرایط ایده آل واقع شده است. 3رتبه 
 :ماه آگوست

سهطح اسهتان از لحهاظ شهاخص اقلهیم       شههریور(  26مهرداد تها    22ه آگوسهت ) در ما

جز قسمت شمال غربی و جنوب شرقی کهه  ه در و عیت یکسانی است و ب آسایش نسبتاً

در دیگهر   در شهرایط خیلهی خهوبی قهرار دارد،     7 و رتبه 76-73با حدود شاخص عددی 

شرایط عالی را نمهایش مهی    3و با رتبه   36-33قسمتهای استان با حدود شاخص عددی 

 دهد. 
 : ماه سپتامبر

مهر( شرایط اقلیم آسایش انسانی در بیشتر قسمتهای  3شهریور تا  22در ماه سپتامبر )

از و عیت ایده آل برخوردار است. قسمتهایی  3و رتبه  36-266استان با حدود شاخص 

و عیت عالی را   3و رتبه  36-33از شمال غرب و شمال شرق و شرق با حدود شاخص 

 نشان می دهد.
   : ماه اکتبر
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آبان( شاخص اقلیم آسایش انسان در شرایطی اسهت کهه    22مهر تا  26در ماه اکتبر )

و عیت خوبی را نشان  6ه و رتب 66-63در قسمتی از شمال شرق استان با حدود شاخص 

-73با حدود شهاخص  قسمتهایی از غرب و مرکز و شرق و شمال شرقی استان  می دهد.

تمام قسمتهای جنوبی و قسهمتی از   و عیت خیلی خوبی برخوردار است. از 7و رتبه  76

و عیت عالی را در سطح استان نشان می  3و  رتبه  36-33شمال غرب با حدود شاخص 

 .دهد
 : ماه نوامبر

 آذر( سطح استان از لحاظ شاخص اقلیم آسهایش نسهبتاً   26آبان تا  21در ماه نوامبر )

جز قسمتی از شمال غرب که شهرستان جلفها را در بهر   ه در و عیت یکسانی قرار دارد. ب

می گیرد و قسمتی از جنوب شرق که شهرستان میانهه را شهامل مهی شهود کهه بها حهدود        

دیگر قسمتهای استان بها   از شرایط خوبی برخوردار است. 6رتبه  66-63شاخص عددی 

 . رایط قابل قبولی را نمایش می دهدش 1و با رتبه  16-13حدود شاخص عددی 

 : ماه دسامبر

قسهمتهای   4و رتبهه   46-43دی( بها حهدود شهاخص     22آذر تها   22دسهامبر )  در مهاه 

تمهامی   .و عیت بحرانهی را نمهایش مهی دههد     ،شمالی و غربی و مرکزی و شرقی استان

قسمتهای جنوبی و همانین قسهمتهایی از شهمال غهرب و شهمال شهرق اسهتان بها حهدود         

 .و عیت قابل قبولی را نمایان می سازد 1و رتبه  16-13اخص ش
 نتیجه گیری:

این تحقیق به منظور ارزیابی شرایط اقلیمهی اسهتان آذربایجهان شهرقی بهرای فعالیهت       

گردشگری و گذران اوقات فراغت در طول سال صورت گرفته است. این استان چهه از  

ای بسیار باال برای جهذب گردشهگران   نظر طبیعی و چه از نظر تاریخی، دارای پتانسیل ه

کیلهومتر   41616داخلی و خارجی می باشد. استان آذربایجان شرقی با مساحتی برابهر بها   

درصد از وسعت کل کشور را به خهود اختصهات داده کهه از     32/1مربع به طور تقریبی 

 این لحاظ در بین استانهای کشور در رتبه دهم قهرار گرفتهه اسهت. ایهن اسهتان بهه سهبب       
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موقعیت جیرافیایی دارای آب و هوای کوهستانی است، امها شهرایط محلهی، دگرگهونی     

های محدودی را در آن پدید آورده است. مقدار متوسط باران با توجه به شرایط منطقهه  

متفاوت می باشد. بیشترین میزان بارندگی در فصل زمستان و بههار صهورت مهی گیهرد و     

ع بارندگی در فصل تابستان در ارا ی پسهت، صهفر و   پاییز در رتبه بعدی قرار دارد. وقو

در نقاط مرتفع بسیار نادر و در صورت وقوع، بسیار ناچیز مهی باشهد. بنهابراین در اسهتان     

آذربایجان شرقی فصل سرد سال به عنوان فصل مرطهوب و فصهل گهرم سهال بهه عنهوان       

صات اقلیمهی  فصل خشک شناخته می شود. در این مقاله سعی گردید تا ویژگیها و مشخ

مورد ارزیهابی قهرار گیهرد. بها      TCIاستان آذربایجان شرقی با شاخص اقلیم گردشگری 

توجه به سیر ماهانه و عیت آسایش اقلیمی بر اسا  شاخص مورد استفاده به طور نسبی 

 26خرداد تا  22می توان گفت که استان مورد مطالعه، در اواخر فصل بهار در ماه ژوئن )

مهر( از بهتهرین شهرایط بهرای     3شهریور تا  22ل تابستان در ماه سپتامبر )تیر( و اواخر فص

گذران اوقات فراغت و گردشگری برخوردار می باشد. در فصل زمستان و تها حهدودی   

بهمن( بهه پهایین تهرین     21دی تا  21پاییز از شرایط اوج خود تنزل یافته و در ماه ژانویه )

 حد خود خواهد رسید.
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