
 9911 بهار و تابستان سوم، شماره بیست و  ، دوازدهم سال ، اندیشه جغرافیایی 62
 

 
 

 

 

گردشگری با استفاده از شاخص -آسایش سنجی اقلیم

 مطالعه موردی :استان گیالن (Pmv,Pet,Set,Tci)های

 

 3فرشاد مشیری نژاد ،2عباس نظرپور ،1محمود داوودی

 
 

 چکیده

صنعت گردشگری از جمله صنایع پردرآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر کشوری محسوب 

لمی کشورهای می گردد، رونق این صنعت بیان گر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و ع

جهان است. به بیان دیگر صنعت گردشگری با برخورداری از امتیازات منحصر به فرد هم زمان چندین 

هدف را در فضای ملی یک کشور تامین می نماید در حالیکه صنایع دیگر هر کدام به تنهایی تامین کننده 

ینوبتیک و کلیماتولوژی ایستگاه س 11. در این پژوهش آسایش گردشگری در بخشی از اهداف هستند

( 1331-5131طی دوره آماری ) PMV,PET,SET,TCIاستان گیالن با استفاده از شاخص های 

سنجیده شده است. اطالعات مورد نیاز  از سایت هواشناسی استان گیالن برداشت و  بعد از کارهای نرم 

وهش مورد استفاده قرار گرفت نرم افزارهایی که در این پژ ار گرفتند.افزاری مورد تجزیه و تحلیل قر

RAYMAN,TCI,GIS,EXEL  می باشند. با توجه به نتایج حاصل گردیده توسط شاخصTCI 

نتایج حاکی از آن است که نیمه اول سال در استان گیالن در بیشتر نقاط شرایط مناسب برای ورود 

)تیر، مرداد و شهریور و مهر( گردشگر مهیاست. ارتفاعات دیلمان )خرداد، تیر، مرداد و شهریور( و جیرنده

ماه بدون تنش در میان بقیه شهرها از شرایط بهتری برخوردارند. نتایج شاخص های  4با توجه به دارا بودن 
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PMV,PET,SET  که از نظر نتایج شباهت نزدیکی به شاخصTCI  ماهه  6دارد  و نتایج آن در گیالن

را برای ورود گردشگر  نشان می دهد.  و شهریور()فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد اول سال

ن تنش در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور برتری نسبت به ماه بدو 4با توجه به اینکه دارای  ماسوله

 بقیه نقاط استان برای ورود گردشگر دارد.

 گردشگری، شاخص، گیالن –آسایش سنجی، اقلیم واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه 

یکم پدیده ی گرشگری با انگیزه های مختلف جزء ملزومات زندگی و  در قرن بیست و

شکل دهنده ی جریانی است که مرزهای ملی و بین المللی را در می نوردد و رویکردی فراتر 

نقش بسیار مهمی  که(، 1313:121از دولت و ملت خواهد داشت )شمسی پور و همکاران 

ابعاد گسترده ای است که مهم  در روند توسعه کشورها به عهده دارد و دارای

 .ترین زمینه ها مورد توجه ملل مختلف ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است

ارتباط بین الملل جوامع مختلف در تحقق این زمینه ها و شرایط، ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است. بنابراین نمی توان از عامل اقلیم و تاثیر آن بر توسعه و 

غافل بود چرا که این مقوله از شرایط و زمینه های اولیه تحول در بخش توریسم 

و اصلی ارتباط بین کشورها و حتی بین مناطق و سرزمین های یک کشور و یا 

(. عوامل زیادی بر 14:1317منطقه محسوب می گردد )بابازاده و نرگس زار، 

صنعت گردشگری تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین آنها آب و هواست. 

ه با جایگاه جغرافیایی، توپوگرافی، چشم انداز، پوشش گیاهی و جانوران، همرا

منابع پایه محلی در صنعت گردشگری نقش  مهم ترینبه عنوان یکی از  آب و هوا

 مثبت یپاسخها نداتو می قعوا (، که در137:1336)ذولفقاری،ایفا می کند

 به توجه با را دخو سفر برنامه نیز انشگردگر و باشد شتهدا پی در را انشگردگر

طرح ریزی می کنند)ذولفقاری، نظر  ردمو مقصد یجو و قلیمیا یطاشر

در مناطق می توان اذعان داشت که شناخت توان آسایش اقلیمی . (41:1331

ب ، می تواند به برنامه ریزی اکوتوریستی و بهره برداری مناسمختلف جغرافیایی

وز اذب محیط زیست، هجوم تجاتا مناطق جاز جاذبه های طبیعی کمک نماید، 
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 حفظ می برای گذراندن اوقات فراغتاستفاده  کاربری زمین،انسانی، تغییرات 

گردشگری امروزه در رویکرد به فضاهای جغرافیایی  (.13:1331)رمضانی،شود

اثرات مختلفی را برجای می نهد که در پیرامون برجای نهادن آثار مثبت و منفی 

می شود. گردشگری در یک نگرش ساختاری  پردازش در مقاصد گردشگری

که در فضای پسامدرن به فرایند مبادله  بر بنیانی از کنش پذیری سیستمی

محصول گردشگری و گردشگر منتهی می شود و درپیرامون اجزا کارکردی 

خود تاثیرات بسیاری را برجای می نهد. پیکره گردشگری امروزه از اجزای 

ین بدان معناست که گردشگری در برگیرنده متفاوتی صورت بندی می شود: ا

بخش های متفاوتی می باشد که در چارچوب کلیت و سیستمی از اجزا مختلف 

که از عرصه های نو و زمینه های جدید (، Gunn,2002,34عمل می کند )

پیشرفت انسان امروزی است. از یک سو به علت اهمیت اقتصادی و از سوی 

فرهنگی ویژه ای برخوردار است و نوعی ایجاد  دیگر به دلیل آثار اجتماعی و

 1331ارتباط و تبادل فرهنگی میان ملت ها به حساب می آید )آسایش و شیری،

(. برای آسایش اقلیمی تحقیق و پژوهش های 1311به نقل از علیجانی و زابلی،

( برای آسایش اقلیم همدان از 1314زیادی به انجام رسیده است، ترکاشوند )

( در 1313و فشار عصبی، با عقیده و همکاران ) PETولوزیک شاخص فیزی

ستاری و  PMV,PETتعیین اقلیم گردشگری استان اصفهان از دو شاخص 

برای آسایش اقلیمی استان  PMV,PET,SET( از سه شاخص 1312رضانژاد )

در تعیین روند  PMV ( از شاخص1312آدربایجان شرقی، گندمکار و مرادمند )

آسایش گردشگری استان چهار محال بختیاری استفاده نمده است. تغییرات اقلیم 

(، قنبری و 1312براتیان و میرزایی )(، 1312همچنین میرآخورلی و لشگری )

 TCI(، از شاخص آسایش اقلیمی 1317(، یزدان پناه و همکاران )1312کریمی )

جام اهمیت پژوهش  ان برای تعیین بهترین زمان گردشگری استفاده نموده اند.

از جمله صنایع پردرآمد و در عین حال  گردشگری صنعت شده در این است که
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گردد، رونق این صنعت بیانگر  سالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب می

ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای جهان 

ت منحصر به فرد است. به بیان دیگر صنعت گردشگری با برخورداری از امتیازا

همزمان چندین هدف در فضای ملی یک کشور تامین می نماید در حالیکه 

صنایع دیگر هرکدام به تنهایی تامین کننده بخشی از اهداف مورد نظر هستند 

(. توان های اقلیمی و بیوکلیماتیک استان 13-117: 1331)کاظمی و همکاران:

ای باالی طبیعی یکی ازمستعدترین گیالن بعنوان استانی با دارا بودن پتانسیل ه

شناسایی وتوان که  ید آ استان های کشور ازحیث جذب گردشگر بشمارمی

های اقلیمی و محدوده های آسایش آن را برای تمامی ماه های سال ارزیابی 

تا با انجام این کار گردشگر بتواند قبل از ورود به استان  گیالن  شده وتحلیل

)حسن وند  رای گردش خود انتخاب کند.بهترین زمان و مکان را ب

 (.1331:124وهمکاران،

 منطقه مورد مطالعه

استان گیالن از استانهای شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است. این استان، از 

شمال به دریای خزر متصل بوده و دارای مرز آبی با کشورهای حاشیه دریا می 

ا جمهوری آذربایجان است، از باشد و از طریق آستارا نیز دارای مرز خاکی ب

غرب به استان اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان 

کیلومتر مربع و جمعیت آن  14،744مازندران محدود می شود. مساحت گیالن 

شهرستان  16نفر است. استان گیالن به  2،137،616به  1311طبق سرشماری 

ستانه اشرفیه، املش، بندر انزلی، تالش، سیاهکل، تقسیم می شود که عبارتند از آ

شفت، رشت، رودبار، رودسر، رضوانشهر، صومعه سرا، فومن، الهیجان، لنگرود، 

  ماسال.
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 ( منطقه مورد مطالعه 1شکل )

 امواد و روش ه

TCIشاخص 
1

 

، از جنبه های گوناگون حائز TCIشاخص اقلیمی آسایش گردشگری 

 اهمیت می باشد. 

 به همراه حدود شاخص و رتبه ها TCIطبقه بندی شاخص   -(1جدول)
 گروه اقلیمی کلی گروه اقلیمی رتبه TCIحدود شاخص 

177-17 

31-37 

1 

3 

 ایده آل -

 عالی -
 عالی

11-17 

61-67 

1 

6 

 خیلی خوب -

 خوب-

خیلی خوب و 

 خوب

 

11-17 

41-47 

1 

4 

 قابل قبول-

حد بحرانی و -

 مرزی

 قابل قبول

31-37 

21-27 

11-17 

(1 )- (1-) 

(17- )- (27-) 

3 

2 

1 

7 

1

- 

 نامطلوب -

 بسیار نامطلوب -

 بسیار نامطلوب  -

 غیر قابل تحمل -

 غیر قابل تحمل -

 نامطلوب

 1:1313منبع: مهدی زاده کشتیبان، عاطفه،

                                                 
1
 Tourism Climate index 
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 و وزن هر کدام از متغیرها TCIمولفه های شاخص  -( 2جدول شماره) 

ر بر تاثیر متغی متغیرماهانه مولفه
TCI 

وزن متغیر 

در معادله 

TCI)درصد( 

(CID )

شاخص 

 آسایش روزانه

بیشینه روزانه 

و کمینه 

 رطوبت نسبی

نشان دهنده آسایش 

حرارتی در حالتی 

که گردشگران 

بیشترین فعالیت را 

 دارند

47% 

CIA) شاخص)

 آسایش شبانه

 روزی

میانگین 

روزانه دما و 

 رطوبت نسبی

نشان دهنده آسایش 

ساعت 24 حرارتی در

)ساعات استراحت و 

 فعالیت(

17% 

(Rبارش ) 
مجموع 

 بارندگی

موثر بر فعالیت 

گردشگران در 

محیط باز صورت 

 می گیرد

27% 

(S ساعات )

 آفتابی

میانگین 

تعداد ساعات 

 آفتابی

در دمای باال باعث 

سوختگی شده و اثر 

منفی دارد ولی بیشتر 

اوقات اثر مثبتی بر 

آسایش گردشگران 

 دارد

27% 

(Wباد ) 
میانگین 

 سرعت باد

با توجه به دما اثر 

مثبت و منفی بر روی 

فعالیت گردشگران 

دارد. در هوای گرم 

گردشگران را خنک 

ولی در سرما باعث 

 خنکی افراد می شود

17% 

 

TCI  ترکیبی از عوامل اقلیمی موثر بر آسایش گردشگران و شاخص

اقلیمی، در  راحتی انسانی می باشد. بر خالف سایر شاخص های

محاسبه این شاخص، هر یک از پارامترهای بارندگی، ساعات آفتابی، 

)شاخص  CIA)شاخص آسایش روزانه( و  CIDسرعت باد و دو پارامتر 

آسایش شبانه روزی( می باشند که مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای 
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محاسبه این شاخص، متغیر های فوق با توجه به ارزش نسبی در آسایش 

( قرار می گیرند  1لیم گردشگری وزن دهی می شوند و در رابطه ) اق

 به دست آید.  TCIتا مقدار 

 

PMVشاخص 
1 

از جمله مهم ترین شاخص های فیزیولوژیک دما  PMVشاخص 

محسوب می شود که عالوه بر مطالعات مربوط به برنامه ریزی شهری و 

کاربرد  منطقه ای در مطالعات مربوط به هواشناسی گردشگری نیز

از طریق معادله زیر قابل محاسبه  PMVوسیعی پیدا کرده است. شاخص 

 است: 

 

= ( 30030 + 30362) [( ) – H -  -  - ] 

=3.05×  (256 3373 -  ) +  
=3.05 × [5733 – 6.99 × ( ) - ] + 0.42 ( -  -

58.15) 

 =0.0014 (34- )   

 

"H" است محاسبه  قابل نیز یرز لهدمعا طریق از و دهبو یگیر ازهندا قابلمستقیما : 

 

)تبادل حرارت همرفتی تعرق   

 ) تبادل حرارت تبخیری تعرق =

 )تلفات حرارت تبخیری تعرق   =

 ر حالت حرارتی خنثی قرار داردحرارت تبخیری در سطح پوست موقعی که د تبادل =   

(                                                          

 () تابش لباس به طور متوسط برای تمام بدن =   

 نرخ سوخت و ساز بدن   =    

 )درجه سانتی گرداددمای سطح لباس  =  

 دمای متوسط پوست )درجه سانتی گرداد( =

                                                 
1
 Predicted Mean Vote 
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 ) نیروی میکانیکی موثر =   

 ) تبادل حرارت تبخیری در سطح پوست  =

 ) تبادل حرارت خشک بصورت همرفت، هدایت و تابش  =

 رطوبت، فشار بخار جزئی هوا )پاسکال(  =

 دمای هوا )درجه سانتی گراد( = 

 

درجه ای است که دامنه آن از  1نوعی تقسیم بندی حرارتی  PMVمقیاس 

گر احساس + )گرم( تغییر می کند. صفر در این مقیاس نشان 3.1( تا -3.1)

 (. 6حرارتی خنثی است )جدول

 در درجات مختلف حساسیت انسان PMVمقادیر آستانه شاخص  -( 6جدول ) 

 PMV حساسیت حرارتی درجه تنش فیزیولوژیک

 -3.1کوچک تر از  خیلی سرد تنش سرمای بسیا شدید

 -3.1 سرد تنش سرمای شدید

 -2.1 خنک تنش سرمای متوسط

 -1.1 کمی خنک تنش سرمای اندک

 -7.1 راحت بدون تنش سرمای

 7.1 کمی گرم اندک تنش گرمای

 1.1 گرم تنش گرمای متوسط

 2.1 خیلی گرم تنش گرمای شدید

 3.1 داغ تنش گرمایی بسیار شدید

برای محاسبه راحت تر و سریع تر این شاخص، نرم افزارهایی هم 

یکی از آنهاست )ذولفقاری،  RAYMANطراحی شده است که نرم افزار

 .(131:1336حسن، 
PET  شاخص

1
 

 شاخص یها از یگرد یکی نیزPET  یا یکژفیزیولو دلمعا یماد شاخص

 ننساا نبد ژینرا نبیال لهدمعا از که تـسا کـیژفیزیولو - اـمد وفمعر

 می لمنز از ونبیر موقعیت ایبر شاخص ینا تعریف در. تسا هشد مشتق

                                                 
1 Physiologically Equivalent Temperature 
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 نبد تیارحر نبیال نمونه قتاا یک در آن طی که ستا مایید گفت انتو

 سوخت خنر بر وات80  بکـس راـک اـب زاـس و سوخت خنر ( ننساا

 اـب ) ـوکل 0.9حد در سلبا ساناییرنا ارزش د،شو می ضافها پایه زساو

 در ل،منز از ونبیر یطاشر در ننساا نبد یمرکز  یاـمد و تـپوس یاـمد

 تـمومقا. دـگوین یـم کلو را سلبا ساناییرنا حدوا باشد. می دلتعا

 مترمربع در ادگر سانتی جهدر بر وات 0.155 دلمعا کلو یک گرمایی

 سایشل، آمنز معمولی سلبا و دهیستاا حالتدر شخص یک ایبر. است

 27 وددـح کـیژفیزیولو دل درجهاـمع یاـمد کـی در بمطلو تیارحر

 تنش، شاخص ینا یباال یردمقا در. دشو می حاصل ادرـگ انتیـس هـجدر

 ایبر. تـشدا دـهاخو دوـجو سرما تنش آن پایین یردمقا در و گرما

 دلاـمع یماد یردمقاوت، متفا سلبا یپوششها و مختلف یفعالیتها

 پوششو  تر سبک رکا یطاشر در. درـک دـهاخو رـتغیی زـنی ژیوـفیزیول

 و رـت نگینـس راـک یطارـش در و هـیافت یشافزا PETمقادیر  تر زکنا سلبا

 دلبات در. یابد می کاهش شاخص ینا یردمقا ،تر ضخیم سلبا شـپوش

 می ربشما یموثر لـعام ساـلباف، رـطا یطـمح اـب نساـنا نبد ارتحر

 از و پوشاند می را نبد از قسمتی سانارنا لفافی مثل سلبا که اچر رود

 متما ،PETمحاسبه ایکاهد. یرمی افطرا یطـمح اـب نبد سطح ستما

 مناسب عتفاار یک در ننساا ژینرا نبیال در موثر شناسیاهو عناصر

می  یگیر ازهندا مینز سطح از یمتر 1.1 عتفاار مثلشناسی   لیماقیست ز

 تابش یماد، دبا سرعتر، بخا ،رفشاا، هو یماد مثل موثر یمترهاراپا. شود

 از یا و یگیر ازهندا مطالعه ردمو عموضو به بستهاف، طرا محیط متوسط

 که وفمعر دیبررکا لمددو شوند. ل های رقومی محاسبه میمد طریق

 هشد بینی پیش نظرسنجی متوسط و یکژفیزیولو دلمعادمای یسربر ایبر
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می گیرد که در زیر توضیح داده شده است  ارقر دهستفاا ردمو

 .(132و 131:1336)ذولفقاری، حسن، .

 

                                                               

     H = M (1-η)                                                      شارژ همرفتی      

                

                                           شارژتابستانی حرارتی  

                                                                                              
 ب بخارنتشار آ 

                 تاتالف تعرق بوسیله حرار        

       =   (Ta-        اتالف تعرق بوسیله حرارت پنهانی       (
       

        = rtm r (Pa-Pvr)/Pa        تالف حرارت تبخیرا                                   

       = Sw r      زن ییابرا  

       =  r  0/622/Pa (Pa- )   هحالت افزوده یا تلف شد 

       = mf cf (Tf-Tc)                       حرارت منتقل شده از مرکز پوست  
     

      = ρb Cb ( - ) = ( - )/Icl ( حرارت وارد شده از پوست به )   

 در معادله فوق:

                                                          نرخ سوخت و ساز )وات بر متر مربع(  =

=S درهسته حرارت خالص ذخیره شده 

= η  کارایی میکانیکی                                                                                 

 سطح پوست بر حسب متر مربع =

=  fcffεδ  نسبت مساحت شخص پوشیده به مساحت بدون پوشش              

            درجه سانتیگراد  دمای تابش متوسط به=   
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                      دمای سظح لباس به درجه سانتی گراد                                                =

 فشار بخار جزئی به پاسکال =

                                                                       تفشار بخاراشباع در دمای پوس  = 

 W/kضریب انتقال حرارت  همرفتی 

                                                            جرم هوای تعریقی در هر ثانیه گرمای ویژه هوا، غذا، خون به ترتیب   

                                          ذا در واحد واتمعادل غ = 

    معادل غذا در واحد وات  =

δضریب ثابت استفان بولتز = 

  =r حرارت نهایی تبخیر 

                           چگالی خون                                                                    =

   =Cb حرارت ویژه خون   

 مقاومت لباس در برابرانتقال حرارت                                                           

 (.147:1313باعقیده و همکاران، )منبع:  دمای پوست  =

 در جدول زیر نشان داده می شود. PETآستانه های شاخص  -( 1جدول)

 درجه تنش فیزیولوژیک
حساسیت 

 حرارتی
PET 

کوچک  خیلی سرد تنش سرمای بسیار شدید

 4تر از 

 4 سرد تنش سرمای شدید

 3 خنک تنش سرمای متوسط

 13 کمی خنک تنش سرمای اندک

 13 راحت بدون تنش سرمای

 23 کمی گرم تنش گرمای اندک

 21 گرم تنش گرمای متوسط

 31 خیلی گرم تنش گرمای شدید

 41 داغ تنش گرمایی بسیار شدید

 (6:1311علیجانی، بهلول و زابی، سعیده)منبع: 
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SETشاخص 
1 

جامع ترین شاخص آسایش است و در واقع معادل دما  (SET)دمای موثر

در محیط استاندارد می باشد و عبارت از دمای محیطی است که دارای 

و هوای آرام باشد، به گونه ای که این دما درصد  17رطوبت نسبی 

معادل میانگین دمای تابشی از بدن یک فرد سالم در آن محیط و آن 

فرد با سطح استاندارد لباس در تبادل حرارت با محیط همان حرارتی را 

برد های فراوانی دارد: ید از دست می دهد. دمای موثرکاردریافت نما

عه به منظور در دست داشتن معیاری از جمله در برنامه ریزی های توس

دمایی در ساختن  ی انجام مالحظاتاز دمای نواحی مختلف، برا

تاسیسات مسکونی، اداری، صنعتی، ورزشی، تفریحی، گردشگری و 

همچنین اهداف آموزشی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد )گاژ، 

آسایش  فرمول آستانه های (.11:1331به نقل از پاینده و زکی  1136

 ( در زیر نشان داده می شود.SETدمای موثر)

 
 در درجات مختلف حساسیت انسان SETمقادیر آستانه شاخص  -( 8جدول )

 ضریب ضریب آسایش
 37بیشتر از فوق العاده گرم

 21.1-37 شرجی

 21.6-21.1 خیلی گرم

 22.2-21.6 گرم

 11.3-22.2 آسایش

 11.1-11.3 خنک

 1.6-11.1 خیلی خنک

 )10-) – 1،7                 سرد

 (17-) –( 27-) خیلی سرد

 -27کم تر از  فوق العاده سرد

     177:1312منبع: مهدی نصب و ناصر زاده،                                

                                                 
1 Standard Effective Temperature 
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 تجزیه و تحلیل
 SETشاخص 

با توجه به نتایج که از این شاخص در استان گیالن به دست آمد این 

کارایی الزم را ندارد، چون نتیجه پایانی آن با شرایط  شاخص در استان

 اقلیمی استان اصال سازگاری الزم را ندارد.
 PMV,PET شاخص های

نتایج حاصله از این دو شاخص اینقد به هم نزدیک بود که تحلیل هر 

می  PMVدو شاخص تشخیص داده نشد و ما به تجزیه و تحلیل شاخص 

ه با شروع فصل بهار و ماه فروردین در پردازیم. نتایج نشان می دهد ک

اکثر نقاط استان باتنش سرمایی شدید و یا خیلی شدید روبرو می باشیم 

ولی در اردیبهشت شرایط کمی بهبود یافته حتی دو شهر انزلی و 

رودسر بدون تنش ترین شهرها از نظر اقلیمی در استان می باشند. با 

این تغییر هم در جلگه و هم آغاز خرداد وضعیت کامال متغییر می شود 

اگر  ،در ارتفاعات و حتی در مناطق کوهستانی خودنمایی می کند

جزئی می اغراق نباشد ماه خرداد به همراه شهریور با یک اختالف 

توانیم بهار گردشگری استان بدانیم. شهرهای رشت، منجیل، کیاشهر، 

گر می الهیجان و ماسوله بدون تنش ترین شهرها از نظر ورود گردش

در اکثر ات گرم باشند. با وارد شدن به تابستان و تشدید در ورود جریان

مناطق استان ما یک سیر نزولی در نقاط جلگه ای و یک سیر صعودی 

. در تیر در ارتفاعات استان مثل جیرنده، دیلمان و ماسوله طی می کنیم

و ها ماسوله و آستارا و می باشند و دیلمان ماه بدون تنش ترین شهر

جیزنده نیز در یک رتبه پایین تر یعنی تنش سرمایی اندک قرار دارند 

که با توجه به گرما در مناطق جلگه نتیجه قابل قبولی برای انتخاب 

گردشگر می باشد. در مرداد که گرما به اوج خود می رسد و باتوجه به 

نتایج ده ساله گرم ترین ماه استان می باشد و در این ماه بهترین مکان 
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برای گردشگران ارتفاعات دیلمان، جیرنده و ماسوله می باشد و نتایج 

ماسوله در مرداد بدون تنش ترین شهر  .هم این حرف را تایید می کند

در استان برای حضور گردشگر می باشد. با ورود به شهریور کمی از 

گرمای هوا کاسته شده و با توجه به تقویم گرشگری استان می توانیم 

ر گردشگری استان بنامیم. با گذر از تابستان و شروع پاییز ما آن را بها

در وضعیت گردشگری و اقلیمی شهرهای   بار دیگر یک سیر نزولی را

استان طی می کنیم به طوری که در مهر تنها دو ایستگاه انزلی و 

 الهیجان برای ورود گردشگر مناسب و عالی می باشد. 

بیان گردید در شکل  PETو  PMVنتایجی که باتوجه به دو شاخص 

 زیر قابل مشاهده می باشد:

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

                         آستارا
                         رشت
                         منجیل

                         کیاشهر

                         انزلی

                         دیلمان
                         جیرنده

                         رودسر

                         الهیجان

                         ماسوله

 استان گیالن )ترسیم نگارندگان( PETو  PMVپراکندگی شاخص - ( 3شکل) 
 

                  
تنش 

گرمایی 

 بسیار شدید

تنش 

گرمایی 

 شدید

تنش 

گرمایی 

 وسطمت

تنش 

گرمایی 

 اندک

بدون 

 تنش

تنش سرمایی 

 خفیف

تنش سرمایی 

 متوسط

تنش سرمایی 

 شدید

تنش سرمایی شدید 

 بسیار
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نقاط استان گسترده شده که همین  با آغاز آبان توده های سرد در اکثر

مسئله عاملی در کم شدن تعداد گردشگر می باشد. در این ماه به جز 

انزلی و رودسر که دارای تنش سرمایی اندکی می باشد بقیه دارای 

تنش سرمایی متوسط و شدیدی می باشند. در آذر ماه سرما کمی 

بقیه به مناطق شدت گرفته و تنها رودسر شرایط اقلیمی بهتری نسبت به 

دارا می باشد. با اوج گرفتن سرما و شروع زمستان پدیده غالب در کل 

مناطق استان سرمای شدید و خیلی شدید می باشد به طوری که اگر هم 

استان سفر کند باید تجهیزات  در گردشگر بخواهد در این فصل

 را به همراه داشته باشد. یگرمایش
 

 TCI شاخص

به دست آمد نشان می دهد که با شروع  TCIنتایجی که از شاخص 

حضور گردشگر به جز برخی برای رایط فصل بهار )فروردین( زیاد ش

از مناطق استان یعنی آستارا )خوب( منجیل )خیلی خوب( و دیلمان 

)خوب( می باشد و بقیه شهرهای استان  نیز در شرایط قابل قبول و یا 

حتی حد مرزی به سر می برند. با داخل شدن به اردیبهشت و خرداد 

در این دو ماه نسبت  وضعیت کامال تغییر کرده و دگرگون می شود. ما

توجهی را در وضعیت به به فروردین یک سیر صعودی قابل 

کنیم. در اردیبهشت و خرداد بهترین مکانهایی که گردشگری طی می 

 -می توانند مقصد یک گردشگر باشد عبارت است از منجیل )عالی

بقیه نقاط  ،خرداد( -فروردین(، جیرنده )ایده آل خرداد(، انزلی )عالی

ای گردشگر خوب و خیلی  خوب می باشند. با وارد شدن به نیز بر

فصل تابستان وضعیت در جلگه و ارتفاعات کامال متغییر می شود به 

طوری که به دلیل گرما در جلگه وضعیت رتبه ای کاهش ولی در 
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ارتفاعات افزایش می یابد. در فصل تابستان ارتفاعات دیلمان و جیرنده 

بهترین انتخاب برای یک گردشگر باشد.  با رتبه های عالی می تواند

اگر بخواهیم پایین ترین رتبه را بخواهیم برای اطالع گردشگر معرفی 

 کنیم می توانیم رودسر را نام ببریم. 
 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر  شهریور مرداد تیر  خرداد یبهشتارد فروردین ماه

                         رشت
                         انزلی

                         منجیل 
                         کیا شهر
                         آستارا
                         دیلمان
                         جیرنده
                         رودسر

                         الهیجان
                         ماسوله
                         تالش

 استان گیالن )ترسیم نگارندگان( TCIپراکندگی شاخص -( 4شکل)

با شروع فصل پاییز و مستقر شدن توده های سرد در استان بار دیگر 

 شرایط گردشگری استان کامال دگرگون می شود. در سه ماه پاییز)مهر،

آبان و آذر( شهر منجیل، رودبار، با دارا بودن رتبه عالی )مهر( و خیلی 

خوب )آبان( شرایط بهتری نسبت به بقیه نقاط استان دارا می باشد. رشت 

شرایط نامطلوب برای  177از  33نیز در آذر با یدک کشیدن رتبه 

گردشگران در خود ایجاد کرده است. با پشت سر گذاشتن فصل پاییز و 

شدن به فصل سرد زمستان توده های سرد در استان تشدید شده و  داخل

ایده 

 آل
 عالی

خیلی 

 خوب
 نا مطلوب حد مرزی قابل قبول خوب

بسیار 

 نامطلوب

بسیار 

 نامطلوب

غیر قابل 

 تحمل
 حملغیر قابل ت

                      

90-

100 

80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 (-9)-(9) (-10)-(-20) 



 9911 بهار و تابستان سوم، شماره بیست و  ، دوازدهم سال ، اندیشه جغرافیایی 36
 

یا حتی به حدی می رسد که گردشری در برخی از شهرهای استان را با 

کمی شرایط مشکل مواجه می کند. در فصل زمستان تنها جایی که 

 بهتری نسبت به سایر مناطق استان دارا بوده شهر جنوبی منجیل می باشد.

 نتیجه گیری

استان گیالن به دلیل وجود جاذبه های زیادی که دارد هرساله 

ناطق کشور و حتی خارج کشورجذب گردشگران زیادی را از اکثر م

می کند ولی باید خاطر نشان کرد که در کنار این عامل آب هوا و 

طبیعت فوقعالده گیالن نیز برای جذب گردشگر نقش مهمی را ایفا می 

 ,PMVکند. بعد از انجام چهار شاخص آسایش گردشگری از قبیل 

PET, SET, TCI  ستان گیالن ایستگاه سینوبتیک و کلیماتولوژی ا 11در

نتایج نشان داد که چه شهرها و مناطقی در چه ماه هایی برای ورود 

نشان از آن دارد  PMV,PETگردشگر مناسب هستند. نتایج دو شاخص 

که فصل بهار فروردین ماه یک وضعیت نسبتا مناسب در استان برقرار 

می باشد ولی با وارد شدن به اردیبهشت و خرداد شرایط به طور کامل 

ایز می شود این حالت آنقدر مناسب می باشد که حتی خرداد را متم

بهار گردشگری استان نامگذاری نمودیم. شهرهای مناسب گردشی در 

بهار شهرهای انزلی و رودسر در )اردیبهشت( رشت، منجیل، کیاشهر، 

الهیجان، و ماسوله)خرداد( می باشند. تابستان به دلیل گرما و گسترش 

ری با توجه به آب و هوا در جلگه کاهش و در توده های گرم گردشگ

مقابل در ارتفاعات با گسترش چشم گیری مواجه است. در تیر ماسوله 

و آستارا مرداد دیلمان، جیرنده و ماسوله و در شهریور تقریبا به جز 

ند مقصد یک جیرنده و ماسوله بقیه نقاط می توا انزلی، دیلمان،

ک سیر نزولی را در استان طی می گردشگر باشند. با آغاز پاییز ما ی

کنیم و نزول به حدی است که در مهر تنها الهیجان و انزلی در وضعیت 
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بدون تنشی به سر می برند. در آبان نیز کلیه شهرها با تنش های سرمایی 

متوسط، شدید و خیلی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند. شروع اوج 

ن فصل در هر سه ماه آن سرمایی استان در زمستان می باشد که در ای

)دی، بهمن و اسفند( پدیده غالب تنش سرمایی شدید در جلگه و خیلی 

نیز یکی دیگر از  TCIشدید در ارتفاعات استان می باشد. شاخص 

شاخص های اقلیم گردشگری می باشد که در استان گیالن بررسی 

( گردید و نتایج آن به این گونه است که با شروع فصل بهار )فروردین

زیاد شرایط حضور گردشگر به جز برخی از مناطق استان یعنی آستارا 

)خوب( منجیل )خیلی خوب( و دیلمان )خوب( می باشد و بقیه 

شهرهای استان  نیز در شرایط قابل قبول و یا حتی حد مرزی به سر می 

برند. با داخل شدن به اردیبهشت و خرداد وضعیت کامال تغییر کرده و 

ما در این دو ماه نسبت به فروردین یک سیر  دگرگون می شود.

صعودی قابل توجهی را در وضعیت گردشگری طی می کنیم. در 

اردیبهشت و خرداد بهترین مکانهایی که می توانند مقصد یک 

فروردین(، جیرنده )ایده  -گردشگر باشد عبارت است از منجیل )عالی

ای گردشگر خوب و خرداد(. بقیه نقاط نیز بر -آل خرداد(، انزلی )عالی

خیلی می باشند. با وارد شدن به فصل تابستان وضعیت در جلگه و 

ارتفاعات کامال متغییر می شود به طوری که به دلیل گرما در جلگه 

وضعیت رتبه ای کاهش ولی در ارتفاعات افزایش می یابد. در فصل 

ین تابستان ارتفاعات دیلمان و جیرنده با رتبه های عالی می تواند بهتر

انتخاب برای یک گردشگر باشد. اگر بخواهیم پایین ترین رتبه را 

بخواهیم برای اطالع گردشگر معرفی کنیم می توانیم رودسر را نام 

ببریم. با شروع فصل پاییز و مستقر شدن توده های سرد در استان بار 

دیگر شرایط گردشگری استان کامال دگرگون می شود. در سه ماه 
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و آذر( شهر منجیل، رودبار، با دارا بودن رتبه عالی  پاییز)مهر، آبان

)مهر( و خیلی خوب )آبان( شرایط بهتری نسبت به بقیه نقاط استان دارا 

می باشد. رشت نیز شرایط نامطلوب برای گردشگران در خود ایجاد 

کرده است. با پشت سر گذاشتن فصل پاییز و داخل شدن به فصل سرد 

ستان تشدید شده و یا حتی به حدی می زمستان توده های سرد در ا

رسد که گردشری در برخی از شهرهای استان را با مشکل مواجه می 

شگر پذیر کند. در فصل زمستان تنها جایی که می تواند تا حدی گرد

 .باشد شهر منجیل می باشد
 منابع و ماخذ

هر شیراز به (. مطالعه شرایط اقلیمی ش1317بابازاده، مینا و نرگس زار، فاطمه، )-1

، دوره بیستم، شماره هفتادوهشتم، TCIمنظور توسعه توریسم با استفاده از روش 

 تهران

 (.1313باعقیده، محمد، عسگری، الهه، شجاع، فائزه، جمال آبادی، جواد، )-2

 مناسب تقویم تعیین در یمنر لمد یمترهاراپا دعملکری  مقایسه و سیربر

، 36غرافیاتوسعه، سال دوازدهم،شمارهجن، صفهاا :ردیمو مطالعه  یشگردگر

 زاهدان

(. تحلیل فضایی شاخص اقلیم گردشگری 1312براتیان، علی و میرزایی، مریم، )- 3

پژوهشی برنامه ریزی –، مجله علمی (TCI)در استان ایالم با استفاده از مدل

 اصفهان  (،1شماره دوم، )پیاپی  فضایی)جغرافیا(، سال سوم،

(. محاسبه دمای موثر استاندارد با 1334زکی، غالمرضا، )پاینده، نصراله و -4

ایستگاه  137طراحی نرم افزار سالمت )مطالعه موردی محاسبه دمای موثر در 

 ، اصفهان11شماره  –سینوبتیک کشور(، پژوهش های جغرافیایی 

(. ارزیابی زمانی و مکانی آسایش آب و هوایی 1314ترکاشوند، محمدقاسم، )-1

و فشار  (PET)با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژیکاستان همدان 

 ، مالیر31عصبی، فصلنامه آسایش محیط، شماره
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(. تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با 1336ذولفقاری، حسن، )-6

( ومتوسط نظرسنجی پیش بینی PETاستفاده از شاخص های دمای فیزیولوزی )

 ، اصفهان62شماره  –غرافیایی (، پژوهش های جPMVشده )

(. تحلیلی بر اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس، 1331ذولفقاری، حسن، )-1

 ، اصفهان31 ، شمارههمدوازد لسا، فیااجغری هشیفضاوپژ - علمیی  فصلنامه

(. شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایس زیست 1331رمضانی، بهمن )-3

 ، مشهد1کالیه لنگرود با روش اوانز، شماره اقلیمی )بیوکلیماتیک( تاالب کیا

(، معماری همساز با اقلیم 1312ستاری، ساربانقلی و رضانژاد اصل بناب، هادی، )-1

دهستان صور منطقه آذربایجان شرقی با تعیین مناسب ترین 

 ، تهران33، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دهم،شمارهRAYMANشاخص

(. ارزیابی اقلیم اسایش 1311د، علوی نیا، فواد، )سعیدی، علی، عطایی، هوشمن-17

شی جنوب ایران، سال دهم شماره هوپژ-، فصلنامه علمیTCIخوزستان بااستفاده ازمدل

 ، خوزستان34

 –(. تحلیل زمانی 1313شمسی پور، غلی اکبر، سلمانی، محمد، بشیریان، فاطمه، ) -11

زی و توسعه گردشگری، سال فضایی اقلیم گردشگری استان قزوین، مجله برنامه ری

 ،  مازندران3سوم، شماره 

 اقلیمی پتانسیلهای (. ارزیابی1311علیجانی، بهلول و زابلی، سعیده، )-12

، 21کرمان، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال هفتم، شماره  استان در گردشگری

 تهران

(. بررسی تغییرات شاخص اقلیم 1312قنبری، سیروس و کریمی، جعفر، )-13

(،فصلنامه برنامه 2771-1116در استان اصفهان دوره زمانی) (TCI)دشگریگر

 ، مرودشت12ریزی منطقه ای،سال سوم، شماره

(. 1331بهرام، آذربایجانی،کریم، ) علی، رنجبریان، علی، صنایعی، کاظمی،-14

شناسایی مزیت های رقابت های در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران 

اصفهان، مطالعه و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال دوم،  خارجی مطالعه استان

 117-13شماره پنجم، صص
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(. بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش 1312گندم کار، امیر و مرادمند، سعیده، )-11

، فصلنامه فضای (PMV)گردشگری چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص

 ، مالیر3گردشگری، سال دوم،شماره

 با روستایی گردشگری آسایش (. بررسی1313ده کشتیبان، عاطفه، )مهدی زا-16

، اولین کنگره تخصصی )ارومیه شهرستان: موردی مطالعهTCI( شاخص از استفاده

 مدیریت شهری و شوراهای شهر، ساری

 مانیز تقویم (. تعیین1312مهدی نسب، مهدی و ناصر زاده محمد حسین، )-11

 دیبررکا تتحقیقا نشریه، MEMIل مد سساا بر گهر یاچهدر در یشگردگر

 ، تهران30 رهشما ،همدسیز لسا یی،فیااجغر معلو

(. تحلیل شرایط اقلیمی آسایش 1312میرآخورلی، زهرا و لشکری، حسین، )-13

، (TCI)استان سمنان جهت امکان سنجی توسعه ی توریسم با تآکید بر شاخص

 ، مالیر11فصلنامه فضای گردشگری، سال سوم، شماره

(. مطالعه 1312یزدان پناه، حجت اله، عبداله زاده، مهدی، پورعیدی وند، الله، )-11

)نمونه موردی استان TCIشرایط اقلیمی برای توسعه توریسم با استفاده از شاخص 

، 41، پیاپی24آذربایجان شرقی(، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال

  ، اصفهان1شماره

 -Gunn, Clare. A (2002); Tourism planning, Routledge.63  


