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  استان آذربایجان غربی ارزیابی وضعیت اقلیم گردشگري
  

  3زاده رباب حسین ،2زاده صفرعلیاسماعیل ، 1امامعلی عاشري

 ریزي روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار گروه جغرافیا و برنامه1

 ریزي شهري، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار گروه جغرافیا و برنامه2

  ریزي شهري، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانمربی گروه جغرافیا و برنامه3
  16/4/94 ؛ تاریخ پذیرش: 18/9/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
 و موجودیـت گردشـگري، مراکـز گـردد و مـی قلمـداد گردشـگري دهنـده شـکل عوامل ترین مهم از یکی عنوان به هوا و آب

 وضـعیت بررسـی هـدف بـا حاضـر پـژوهش. داننـد می مناسب هوایی و آب شرایط ویژه به متعدد عوامل مدیون را خود هاي ارزش
 جهـت ،)TCI( گردشـگري آسـایش اقلیم شاخص از استفاده با استان کلیماگردشگري بندي پهنه و غربی آذربایجان استان اقلیمی
 از پـژوهش انجام براي. است شده انجام استان، گردشگري فصول با متناسب این امر مهم، توسعه و جذب براي مناسب ریزي برنامه
 از یکـی عنـوان بـه غربی، آذربایجان استان در. است شده استفاده ساله، ده دوره یک براي استان سینوپتیک هايایستگاه هاي داده

 مناطق در هوایی و آب متفاوت شرایط بودن حاکم و فرهنگی تاریخی، طبیعی، متنوع هايجاذبه وجود گردشگري اصلی هايقطب
 در. باشـد مطـرح گردشگران براي کننده جذب عامل یک عنوان به تواند می هوا و آب سال، مختلف فصول در استان، این مختلف
 .ایم کرده استفاده )TCI( شاخص از ماه تفکیک به غربی آذربایجان استان در گردشگران آسایش اقلیم تعیین جهت حاضر، پژوهش

 اسـتان، براي گردشگري نظر از ماه بهترین استان سطح در TCI شاخص ساالنهً ویژگی به توجه با که دهد نشان می پژوهش، تایجن
 هـاي ایسـتگاه همـۀ براي شده محاسبه ،)TCI( شاخص ماه این در که، طوري به باشد؛ می) ماهتیر اواسط تا خرداد اواسط( ژوئن ماه

 در .اسـت گردشـگران بـراي آسـایش اقلـیم نظـر از آلایده شرایط نشانگر که دهد می نشان را) 100-90( عدد استان، سینوپتیک
 سـطح در گردشـگري بـراي را نامطلوبی شرایط باران و برف بارش و هوا سردي دلیل به ،)فوریه ژانویه، دسامبر،( سال سرد هاي ماه

 گردشـگران جـذب براي شرایط اقلیمی، مطلوب شرایط و دما افزایش دلیل به تابستان، و بهار فصول در اما د،ورآ وجود می به استان
  .باشدمی مناسب

  
  .غربی آذربایجان ،TCI شاخص ریزي، برنامه اقلیم، گردشگري،: کلیدي هاي ه واژ

  
  1مقدمه

  طرح مسأله
عنوان صنعت دوستدار محیط زیسـت  به گردشگري

 از یکـی). 196:1393(رحیمی باغ ابریشمی و همکاران،
 و اسـت بیسـتم قرن دوم نیمۀ صنایع ترین یافته رشد

ابـزار اقتصــادي (نــوري و تقــی  یــک عنــوان بــه اغلـب
 کشـورهاي در هم اقتصادي رشد براي )86:1393زاده،

  اسـت شـده استفاده توسعه حال در هم و یافته توسعه
)Font and Ahjem, 1999:63 .(دکـارت کـه طـوري به 
 زمردیـان،( شماردمی بر توسعه گذرنامۀ را آن) 1979(

ــنعت). 62:1384 ــگري، ص ــک در گردش ــت، ی  در کلی

                                                   
 kamyar_82@yahoo.com: نویسنده مسئول*

 کـنش و فرهنـگ انسـان، سرمایه، از جریانی برگیرنده
 آثـار جغرافیـایی فضـاي در کـه است آنها میان متقابل

 و) Briedenhann, 2004: 7( نهد می جاي بر مختلفی
 دارد مشـترك وجوه اقتصاد و جامعه دیگر هايبخش با
 هـايفعالیـت توسـعۀ). 14:1379 زاهدي، و رنجبریان(

 فرهنگـی، متنـوع هايجاذبه به منوط غالباً گردشگري،
 ).2:1388 همکـاران، و تقوایی( است طبیعی و تاریخی

 عناصـر و مسـائل بـر عـالوه گردشگران براي مهم نکتۀ
 یـابی مکـان ملـی، امنیـت و فرهنگی میراث نظیر دیگر
 عوامـل گـرفتن نظر در با گردشگري هايمحل و نقاط

ــی، ــه از طبیع ــرایط جمل ــوایی و آب ش ــه ه ــاظ ب  لح
 رخـداد احتمـال دمـایی، يها ویژگی جوي، هاي ریزش
 یخبندان برف، کوالك، شدید، گرماي و سرما ها،توفان
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 خـود نظر مورد نقاط آنها از آگاهی که است آن نظایر و
 ســال مشــخص فصــول در آســایش اقلــیم لحــاظ از را

 بیـنش،( دهنـد مـیر قـرا ریـزيبرنامـه مورد و انتخاب
ــابراین،). 24:1383  فرهنگــی، عوامــل بــر عــالوه بن
 مهمی نقش طبیعی محیط شرایط سیاسی، و اجتماعی

 ایفا گردشگر جذب همچنین و گردشگري توسعۀ در را
 جغرافیـایی فضـاي یـک از گردشـگر واقع رد کنند؛می

 سـاختار یـک داراي فضـا، ایـن کـه کنـد مـی استفاده
 و شناســی زیســت عوامــل شــامل طبیعــی و فیزیکــی
 جامعــۀ و توپــوگرافی شناســی، زمــین اقلــیم،( طبیعــی
 بـه کـه عواملی از برخی همچنین و) جانوري و گیاهی
 باشـدمـی اسـت، آمده وجود به هاانسان فعالیت وسیلۀ

    ).80:1389 همکاران، و رنجبر(
 هوا و آب کشورها از بسیاري در که است واضح این

ــک ــرمایۀ ی ــا س ــراي ارزش ب ــگري ب ــوب گردش  محس
 اساسـی نقش حال به تا اقلیم و هوا و آب اما شوند، می
 Agnew(  است نداشته گردشگري آموزشی ادبیات در

and Palutikof, 2001:41 .(آب که، است حالی در این 
 دهنـده شـکل عوامـل تـرینمهم از یکی عنوان به هوا و

 در موجود تفریحی مراکز و گرددمی قلمداد گردشگري
 يهـا ارزش و موجودیـت حاضـر، حال در چه و گذشته

 و آب شـرایط ویـژه بـه متعـدد عوامـل مـدیون را خود
 شـرایط دیگـر سوي از. اننددمی مالیم و مناسب هوایی

 مثبـت هـايجاذبـه و هـاجنبه از نامناسب هوایی و آب
 را نـامطلوبی تأثیرات و کاهدمی گردشگري منطقۀ یک
ــر ــگري ب ــر گردش ــاي ب ــی ج ــذاردم ــی( گ  زاده، منش

80:1376  .(  
 حـال در و یافته توسعه از اعم کشورها همۀ امروزه

 کـه انـد پذیرفتـه مانده، عقب کشورهاي حتی و توسعه
 اسـت پـذیر امکـان ریـزي برنامـه بـا تنها اي توسعه هر

ــرا،). 46:1388 همکــاران، و تقــوایی( ــزان برنامــه زی  ری
 دیگـر بـا گردشـگري بخـش ادغام دنبال به گردشگري

 الگــوي کنتــرل و دهــی شــکل اقتصــادي، يهــا بخـش
 در. هستند کمیاب و طبیعی منابع از حفاظت فیزیکی،

ــن ــین، ای ــا روز اقلیمــی آســایش از اطــالع ب ــه ییه  ک
 از رونـد، مـی گردشـگري امـاکن دیـدن به گردشگران

 و اسـت ریـزان برنامه براي ارزشمند بسیار عوامل جمله

 زمـان در و بعـد قبـل، اقلیمی اطالعات به ریزان برنامه
 اهمیـت بـه توجـه با بنابراین،. دارند نیاز اماکن بازدید
 رونـد چگـونگی در اقلیمـی شـرایط اطالعات از آگاهی
 نتیجـه در و گردشـگران مقاصـد انتخاب و ریزي برنامه
 و ایـران در زیـادي مطالعات گردشگري، صنعت توسعۀ
 تـأثیرات و وابسـتگی بـا ارتبـاط در جهـان نقـاط دیگر

 بـراي اسـت، گرفته صورت گردشگري و اقلیمی شرایط
 افـرادي  ماننـد افـرادي جهـان، مختلف نقاط در: مثال
)، 2009( 2)، بینـو و هـوارد2001( 1مـاتزاراکیس مانند

ـــر ـــگ و وین ـــونها ) و2006( 3آملون  و )1999( 4ریس
 تـأثیر و نقـش مطالعـۀ به پژوهشگران از دیگر بسیاري

 صـــنعت توســـعۀ ریزي برنامـــه در اقلیمـــی شـــرایط
 مختلــف منــاطق در گردشــگران جــذب و گردشــگري

 مطالعـات نیـز کشـور داخـل در. اند کرده اقدام جهان،
  :است گرفته صورت زمینه این در زیادي

 بـا اقلیمی شرایط ارتباط بررسی به ،)1389( رنجبر
فـرج  دشـت، مرو شهرستان در ساالنه گردشگري روند

بنـــدي اقلـــیم  )، بـــه پهنه1389اده و احمـــدآبادي (ز
)، بـه 1391، شمسی پور و همکـاران (گردشگري ایران

ــی از منظــر  ارزیــابی شــرایط اقلیمــی شــهر بنــدر انزل
 مطالعـۀ به ،)1392( همکاران و پناه یزدانگردشگري، 

 اســتان در گردشـگري توســعۀ جهـت اقلیمــی شـرایط
 شرایط مطالعۀ به ،)1383( ابراهیمی شرقی، آذربایجان
 گردشـــگري، بـــراي سردشـــت شهرســـتان اقلیمـــی

ــرافساری ــه در ،)1389( همکــاران و ص  بــه اي مطالع
 و یئضـیا ارسـباران، منطقـۀ کلیماتوریسـم بندي پهنه

 شـاخص بررسـی و مطالعـه بـه نیز ،)1388( بختیاري
 از استفاده با کیش، جزیرة در گردشگري آسایش اقلیم

  . اند پرداخته )TCI( شاخص
 چگـونگی بررسـی منظـور بـه نیـز حاضـر پژوهش

 اسـتان کلیماگردشـگري بنـديپهنه و اقلمیی وضعیت
 شـده انجـام گردشـگري توسعۀ جهت غربی آذربایجان

 نظـر از بـاالیی يهـا پتانسـیل داراي اسـتان این. است
 گردشــگري صــنعت توســعۀ بــراي طبیعــی و تــاریخی

                                                   
1. Matzarakis 
2. Bynoe and Howard 
3. Amelung and Viner 
4. Harrison 
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 و فرهنگـی میـراث سازمان اطالعات براساس. باشد می
 گردشـگري بـازار کـل حجم بر حاکم روند گردشگري،
 نشـانگر) 1391-1380( هاي سال طی غربی آذربایجان

 و 1380يها سال در هرچند،. است تقاضا حجم افزایش
 ،بنـابراین است؛ بوده روبرو نوساناتی با روند این 1381

 در شـده ریزي برنامه و دقیق مطالعات انجام با توان می

ــارة رســانی اطــالع و اقلیمــی يها پتانســیل زمینــۀ  درب
 تــأمین و اســتان گردشــگري مقاصــد اقلیمــی شــرایط

ــاخت ــول در الزم يها زیرس ــف، فص ــه مختل  يها زمین
 را اسـتان در گردشـگري برنامـۀ بـا و هدفمنـد توسعه
   .کرد فراهم

  
  .1391تا  1380هاي  طی سالآذربایجان غربی وضعیت تقاضا یا بازار گردشگري استان  :1جدول 

 (نفر) جمع خارجیدرصد  (نفر)خارجی گردشگر داخلی درصد (نفر) داخلی گردشگر سال
1380 55861 15/85 9738 85/14  65599 
1381 54590 95/89 6094 05/10 60684 
1382 57244 12/80 14199 88/19 71443 
1383 63941 50/78 17508 50/21 81449 
1384 67757 34/78 18731 66/21 86488 
1385 80964 94/78 21592 06/21 102556 
1386 83820 46/78 23000 54/21 106820 
1387 85640 50/78 23450 50/21 109090 
1388 124500 72/83 24200 28/16 148700 
1389 125800 50/83 24850 50/16 150650 
1390 135210 39/84 25000 61/15 160210 
1391 180000 59/87 25500 41/12 205500 

  1349189  100  233862  100  1115327  جمع کل
  4/112432 -  5/19488  -  92/92943  میانگین طی دوره

  ).1392گردشگري استان آذربایجان غربی، منبع: (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
  

  ينظر یهاو مباندگاهیم، دیمفاه
 1811در ســال  ربــراي اولـین بــا 1واژة گردشـگري

(مجلـۀ  2میالدي، در مجلۀ انگلیسی اسپورتینگ مگزین
ورزش)، مطرح شد. در آن زمان ایـن لغـت بـه معنـاي 
مسافرت به منظور تماشـاي آثـار تـاریخی و بازدیـد از 
ــی  ــار م ــه ک ــذت، ب ــب ل ــراي کس ــی ب ــاظر طبیع من

ردشــگري عمــل مســافرت گ). 3:1387رفت(رضــوانی، 
کــردن و رفــتن بــه جــایی غیــر از مکــان همیشــگی و 

ن رو، متعارف زندگی به منظور لذت بردن اسـت؛ از ایـ
گردشگري را می توان سـفري دانسـت کـه بـا انگیـزة 
گردشگري و اهداف استراحت و تفریح و لذت بـردن از 

ــد انجــام مــی ــین مبــدأ و مقص ــان فراغــت، ب -زم
گردشگر به درستی معادل ). 20:1392 گیرد(رهنمایی،

                                                   
1. Tourism 
2. Sporting Magazine 

واژة توریست در زبان فارسی است و آن کسی است که 
ي ها أ بـه مقصـدهاي گردشگري، از یـک مبـدبا انگیزه

کند، تا بتواند از زمان فراغـت خـود گردشگري سفر می
هـا و دیگـر براي تفـریح، اسـتراحت، بازدیـد از دیـدنی

در هـر ). 22 (همان، اي لذت بخش بهره گیردهفعالیت
نوع سفر گردشگري، احتماالً دالیلی وجود دارد کـه در 

توان آنها را به عنوان عوامل انگیزشـی صورت تلفیق می
تـوان بـا عنـوان این عوامـل را مـی سفر در نظر گرفت
ــی ــل کشش ــی 3عوام ــل رانش ــرد 4و عوام ــخص ک  مش

)Mason, 2003:6 .(مـؤثر در  یاز عوامـل کششـ یکـی
بهتـر  یم و بـه عبـارتی، اقلـيانتخاب مقصـد گردشـگر

  باشد.می مقصد مییش اقلیآسا
 سـاززمینـه آنچـه فعالیت گردشـگري، با ارتباط در

                                                   
3. Pull 
4. Push 
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 اقلـیم بـه منـوط شـودمی محسوب فعالیت این توسعه
 بررسی مورد از موضوعات یکی است گردشگري آسایش

 و جوي وضعیت مطالعه تاثیر کاربردي، شناسی اقلیم در
 همزمان مطالعه .است فرد آسایش و سالمتی بر اقلیمی

 نمـودار یـک روي بـر هـوا دمـاي و نسـبی رطوبـت
 کـه نـدکمـی مشـخص را ايمحـدوده بیوکلیماتیـک،

 کننـده مشـخص منطقه این دارد نام “آسایش منطقه”
 آسـایش احسـاس آن در فـرد کـه اسـت اییهوضعیت

 زمـین منـاطق همـه در آسایش احساس این نماید، می
 تغییـر دیگـر محـل بـه محـل یـک از و نیسـت یکسان

 شـرایط لحـاظ بـه تفـرج زمـان تـرینمناسب. کند می
 حـد در اقلیمـی هـايشـاخص کـه است زمانی اقلیمی
 آن زیرمعیارهـاي بـه توجـه با که باشد انسانی آسایش

 شد خواهد تعیین منطقه براي گردشگري آسایش اقلیم
 شــرایط از منظــور ).55: 1390(اسـدالهی و همکــاران،

 است شرایطی مجموعه آسایش منطقۀ یا انسان آسایش
 از درصـد 80 حـداقل رطـوبتی، و حرارتـی نظـر از کـه

 شـرایط آن در و انتخـاب تصادفی، صورت به که افرادي
 را آسـایش حالـت ذهنـی قضـاوت شـوند می داده قرار

  ).50: 1372 ،سمایی(ک باشند داشته
 1985کـه در سـال  TCIشاخص آسایش اقلیمـی 

توسط میچکوفسکی ارائه گردیـد. در واقـع ترکیبـی از 
باشد، کـه  قلیمی موثر بر آسایش گردشگران میعوامل ا
شـود  بیوکلیماتیـک بـر گردشـگري مطـرح مـی از بعد

ـــاري، ـــی TCI). 84:1388 (ضـــیائی و بختی ـــد  م توان
شـرایط آب و هـوایی مقصـد را در  اطالعاتی در زمینـه

توانـد  مختلف سال ارائه دهد و گردشـگر مـیي ها زمان
زمانی را براي سـفر بـه آنجـا انتخـاب کنـد کـه داراي 

صـراف و سـاري ( شـرایط آب و هـوایی مطلـوب باشـد
  ).67:1389 همکاران،

  
   ها مواد و روش

در ایـن پـژوهش کـه بـا هـدف بررسـی و ارزیـابی 
شرایط اقلیمی استان آذربایجـان غربـی جهـت توسـعه 

ي هـا گردشگري این استان صورت گرفته است، از داده
ي سینوپتیک استان در یک دورة ها هواشناسی ایستگاه

ساله به صـورت میـانگین ماهیانـه اسـتفاده  10آماري 

ــرایط اق ــابی ش ــت. روش ارزی ــده اس ــراي ش ــی ب لیم
ر، شــاخص اقلیمــی ضــگردشــگري در پــژوهش حا

ایـن شـاخص بـه شـکلی  باشـد. می )TCI( گردشگري
راي توریسـم مـورد سیستماتیک شـرایط اقلیمـی را بـ

هفت متغیـر  دهد. در این شاخص تعدا ارزیابی قرار می
صورت پنج مولفـه در  بهکه 1گیرد مورد استفاده قرار می

سـه مـورد از  .لحاظ مـی شـود TCIمول محاسباتی رف
متغیرهاي مدل بـه صـورت مسـتقل و دو مـورد دیگـر 

  اند. ترکیبی بیوکلیماتیکی مطرح گردیدهصورت  به
CID  وCIAي آســایش در ها ، شــاخصTCI  بــه
از نمودار سایکرومتریک،  ها روند که میزان آن شمار می

که در ان استاندارد آسایش گرمایی ترسیم شده اسـت، 
  ).  82:1389 همکاران، به دست می آید (رنجبر و

اسبهً شاخص آسـایش اقلـیم گردشـگري، براي مح
آسـایش  متغییرهاي فوق با توجـه بـه ارزش نسـبی در

وند و در تـابع شـمارة شـ دهی می اقلیم گردشگري وزن
  دست آید.  به TCIگیرند تا مقدار  ) قرار می1(

 TCI=2(4CID+CIA+2R+2S+W)          ):  1تابع (
ي هـا براي تمام ماه TCIدر نهایت، پس از محاسبۀ 

اي  دست آمده از این شاخص، دامنـه هاي به سال، ارزش
ــا  -20از  ــامل می 100ت ــاز  را ش ــه امتی ــوند ک  100ش
ممکن بـراي شرایط غیر -20ن شرایط ایده آل و عنوا به

آید. بنـابراین، شـاخص اقلـیم  گردشگري به حساب می
ــگري ــایش گردش ــه  )،TCI( آس ــی م 11ب ــاس کیف قی

  شود که در جدول زیر ارائه شده است.  تقسیم می

                                                   
خشـک میانگین روزانۀ دماي  -1این هفت متغیر، عبارتند از: 1. 

میانگین روزانۀ  -DBT ،(2( گراد در هر ماه بر حسب درجۀ سانتی
  )،RH mean( نسبی هوا در هـر مـاه بـر حسـب درصـدرطوبت 

میانگین روزانۀ حداکثر دماي خشـک در هـر مـاه بـر حسـب  -3
میانگین روزانۀ حـداقل رطوبـت  -T max( ،4( گراد درجۀ سانتی

میـانگین  -RH mean ،(5( نسبی در هر مـاه بـر حسـب درصـد
  روزانۀ مقـدار کـل بارنـدگی در هـر مـاه بـر حسـب میلـی متـر،

ــانگ -6 ــاهمی ــر م ــابی در ه ــاعات آفت ــداد س ــۀ تع   ،(S) ین روزان
میانگین روزانۀ سرعت باد در هر ماه بـر حسـب کیلـومتر بـر  -7

  است. (W)ساعت
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  ).Mieczkowski, 1985( : شاخص آسایش1شکل 

  
  ها و امتیاز عددي آن TCIي اصلی شاخص ها : مؤلفه2جدول 

  TCIامتیاز در   متغیرهاي اقلیمی  زیر شاخص
CID  40  میانگین حداقل رطوبت نسبیمیانگین حداکثر دما و  
CLA 10  میانگین دما و میانگین رطوبن نسبی  

R 20  مجموع بارش  
S 20  تعداد ساعات آفتابی  
W 10  میانگین سرعت باد  
  ).82:1389 منبع: (زنجبر و همکاران،

  
  

  : مقادیر عددي شاخص اقلیم گردشگري و نام گذاري گروه اقلیمی مربوط به آن3جدول 
 گروه اقلیمی رتبه )TCI(حدود شاخص 

 ایده آل 9 90 -100
 عالی 8 80 -89
 خیلی خوب 7 70 -79
 خوب 6 60 -69
 قابل قبول 5 50 -59
 نامطلوب 4 40 -49
 نامطلوب 3 30 -39
 بسیار نامطلوب 2 20 -29
 بسیار نامطلوب 1 10 -19

 غیر قابل تحمل 0 ) -9(   -9
 غیر قابل تحمل -1 ) - 20(  -) -10(

  ).92:1392همکاران،منبع: (یزدان پناه و 
  

  محدوده مورد مطالعه
 43660 بـر بـالغ مسـاحتی بـا غربـیآذربایجان استان

 مسـاحت بـه ارومیـه دریاچـه احتسـاب بـا( کیلومترمربع
 کـل مسـاحت از درصـد 65/2 کـه ،)کیلومترمربع 5770
 آذربایجــان شناســی اســتان( دهــد مــی تشــکیل را کشــور
براســاس آخــرین تقســیمات سیاســی، ). 27:1392غربــی،

ـــال  ـــی در س ـــان غرب ـــتان آذربایج  17داراي  1390اس
 3031دهسـتان و  113شـهر،  42بخـش،  40شهرستان، 

ــا آبــادي داراي ســکنه اســت.  اســتان آذربایجــان غربــی ب
ي ها برخورداري از تمدن کهن، آثار تاریخی غنی و جاذبـه

هـاي مهـم عنوان یکی از قطب بهمتعدد فرهنگی و طبیعی 

  شود. فرهنگی و گردشگري ایران و جهان محسوب می
 از: هسـتند هاي گردشگري استان عبارتتوانمندي

شرایط آب و هوایی مناسب، تنـوع پوشـش گیـاهی،  -
ي جنگلـی، هـا ها، غارها، آبشـارها، پاركرودها، چشمه

و  ها هاي مختلف گیاهی و جـانوري، جلگـهجزایر، گونه
هـا، دژهـا، قلعـه -هـاي وحشـی هـاي پـر از گـلدامنه

هـا، تاکستان -مساجد، بازارها، اماکن و بناهاي تاریخی
هـا و باغـات اطـراف ارومیـه، سـوغات نقـل و توتستان

ــه  ــک، قالیچ ــت وبیدمش ــاي عشــایر و دســت باف ه
همجواري با سه کشور، ترکیـه، جمهـوري  -روستاییان

ی براي گردشـگري آذربایجان و عراق که موقعیت خاص
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  استان ایجاد کرده است.
ــاهمواري ــر ن ــی از نظ ــان غرب ــتان آذربایج ــا، اس ه

که از کل وسعت اسـتان،  طوري اي متنوع دارد؛ به چهره
درصـد  63، ها ي پست و جلگهها درصد را سرزمین 21

بـه خـود  دریاچـه ارومیـهدرصـد را  16را ارتفاعـات و 
تـوان  از نظر شـکل ظـاهري، مـی اختصاص داده است.

   :هاي استان را به دو ناحیه تقسیم کردناهمواري
ي اسـتان از هـا : کوههـا  ي مرتفع و کـوه ها سرزمین

شوند و در امتداد خود مرزهاي ایران  آغري داغ آغاز می
دهنـد و  ایران و عراق را در غرب تشکیل میو ترکیه و 

    پیوندد.  ه ارتفاعات زاگرس در شمال غرب میب

  
  ي استان آذربایجان غربیها : کوه4جدول 

  ي مهمها قله  محدوده  کوه
  متر بلندترین قلۀ استان  3622مخروط آتشفشانی آورین در شهرستان خوي با ارتفاع   ي ماکو، قطور، خويها کوه  ي شمالیها کوه

  ي مرکزيها کوه
ي سلماس، ارومیه، ها کوه

  اشنویه

متر  3200داالمپر  - متر ارتفاع در جنوب غرب و غرب ارومیه 3600شهیدان با کوه 
متر در ارومیه و  3608ارتفاعات برده رش  -ارتفاع (مرز سه کشور ایران، عراق، ترکیه)

  متر در اشنویه. 3097و ساري داش با  3385کله شین با ارتفاع  -متر 3480برسینا 

  ي جنوبیها کوه
نقده، ارتفاعات جنوب دشت 

غرب مهاباد، پیرانشهر، 
  سردشت، تکاب

  متر در تکاب. 3332بلقیس با ارتفاع  - متر در پیرانشهر 3448قندیل 

  ).7:1392 منبع: (استان شناسی آذربایجان غربی،
  

ي ها سـرزمین): هـا  و جلگه ها نواحی هموار (دشت
هـاي شـتد - :شـوند هموار استان به سه تقسـیم مـی

 و ها دشت -شمالی: شامل زنگنه، پلدشت، ماکو و خوي
 اشـنویه، سـلماس،: ها دشـت) الـف: مرکـزي يها جلگه

- .ارومیــه از یبخشــ: ها جلگــه) ب .ارومیــه از بخشــی

: سردشـت، ها ي جنوبی: الف) دشـتها و جلگه ها دشت
: میانـدوآب ها پیرانشهر، تکاب، بوکان، مهاباد. ب) جلگه

ـــادو بخشـــی از  ـــتان( مهاب ـــی اس ـــان شناس  آذربایج
 ).7-4: 1392غربی،

   

  
  غربی  استان آذربایجان هايشهرستان نقشه موقعیت :2شکل 
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    نتایج و بحث
هر انـدازه یـک منطقـه از مطلوبیـت آب و هـوایی 

ي بیشــتري ها درآمــدبیشــتري برخــوردار باشــد از 
گردد و هر قدر فصل مناسـب گردشـگري برخوردار می

هـاي ي بیشـتري از جاذبـهها تر گردد، اسـتفادهطوالنی
آید و سرانجام ایـن امـر موجـب گردشگري به عمل می

هــا در ایــن زمینــه گــذاريســودآوري بیشــتر ســرمایه
  ).19:1390زاده،گردد (عبداله می

غربی به دلیـل وجـود  آب و هواي استان آذربایجان
هاي زاگرس کـه کوهستانی است. کوه ،متعدد ارتفاعات

امتـداد دارنـد  در جهت شمال غرب به جنـوب شـرقی
مانع ورود کامل جریانهاي مرطـوب اقیـانوس اطلـس و 

اسـتان مـی شـوند. همچنـین  دریاي مدیترانه بـه ایـن
هاي هواي سیبري و آسیاي مرکزي که مـاهیتی جریان

از سمت شـمال و شـمال شـرق وارد  دارند بري و سرد
 این استان شده و باعث افزایش سرما و میـزان رطوبـت

بـا سـرماي شـدید و  هـا شوند. ورود این جریانهوا می
یکـی دیگـراز عوامـل  بارش برف سنگین همراه اسـت.

تأثیرگذار در آب و هواي استان وجود دریاچـه ارومیـه 
خـود  ،تأمین رطوبت منطقه این دریاچه عالوه بر است.

عامل تعدیل درجه حرارت در این ناحیه است.گرمترین 
در آذربایجان غربی تیر و مرداد اسـت. بـا  ي سالها ماه

ایـن  این وجود در مناطق ییالقی این اسـتان حتـی در
فـرا  ها آب و هوایی خنـک و مطبـوعی وجـود دارد.ماه

 ناگهانی است (حیـدري رسیدن گرما و سرما در استان
  ).  18:1389 ،چیانه

غربـی از سراسر استان آذربایجـان در فصل تابستان
 مانـد ولـی آفتـاب بهـره مـی وزش بادهاي باران آور بی

و برداشـت غلـه،  هـا درخشان همـراه بـا رسـیدن میوه
مالیمـی فـراهم  فضاي تفرجگاهی مناسبی را با نسـیم

بـه نـام بـاد  این نسیم مالیم در برخی از نقاط. آوردمی
تابستان همراه با وزش بـاد  ۀنیماز  مراغه مشهور است.

شـود. بـاد  به شـدت کاسـته مـی شمالی از گرماي هوا
خنک شمالی در هر منطقه به نام ناحیه شمالی همـان 

گـاهی در تابسـتان بـاد گرمـی از  مشهور است. قهطمن

دهـد  سمت جنوب، استان را تحت تاثیر خود قـرار مـی
یعنـی بـاد سـفید » لآغ یِـ« که در اصطالح محلی بـه

زمسـتان باعـث ذوب  هور است. ایـن بـاد در اواخـرمش
در تابستان بر شدت گرمـاي  شود و شدن برف و یخ می

  .)55:1389 (علیزاده، افزاید هوا می
به دلیل واقع شـدن اسـتان  غربی استان آذربایجان

 هاي جغرافیایی باال و ارتفـاع زیـاد، میـانگیندر عرض

دمـاي اکثـر ساالنه دماي آن نسبت به میانگین ساالنه 
مناطق سردسیر کشور  مناطق کشور، کمتر بوده و جزء

دلیـل بـري بـودن هـواي اسـتان،  به شود.محسوب می
زیـاد  نیـز حـداکثر مطلـق آن اختالف دماي حـداقل و

درجـه بـاالي صـفر در  44که دمـاي طوريباشد به می
ایستگاه خوي  درجه زیر صفر در 34 ایستگاه داشبند و

یـن حـال هرچقـدر از نـواحی بـا ا مشاهده شده است.
ي غربی حرکت می کنیم ها استان به سمت کوه یشرق

(مهندسـین مشـاور  از میزان دماي هوا کاسته می شود
ــد، ــرق آین ــاس داده ).16:1389 ش ــا براس ــاري ه ي آم

مـاکو و مهابـاد  ي،خـو ،هاي هواشناسی ارومیهایستگاه
درجه حرارت هوا در منـاطق مختلـف اسـتان متفـاوت 

اد در مـاکو و گر سانتی 9/4 درجه حرارت متوسط است.
 گــراد در مهابـاد متغیــر اســت. درجــه سـانتی 6/11تـا 

هـاي خشـک و طـوالنی و مهابـاد تابسـتان شهرسـتان
 شهرســتان نقــده و هــاي بســیار ســرد دارد.زمســتان

هـاي مرطـوب بـا تابسـتانمیاندوآب داراي هواي نیمـه
  ).  16 (همان، هاي سرد استمالیم و زمستان

)، 1388سـال  سط بارندگی سالیانه اسـتان (تـامتو
 متوسـط به توجه با که است بوده متر میلی 400–300

در ایران در وضعیت خوبی قرار  متر میلی 280 بارندگی
 داشت و به همین دلیل داراي رودهـاي دائمـی زیـادي

ــی طــی « بــود. دلیــل وجــود  خیــر بــهســال ا چنــدول
کاسـته  خشکسالی از میزان بارندگی در سـطح اسـتان

شده و به طور حتم متوسـط سـالیانه آن پـائین آمـده 
میـزان  1386 -1388کـه طـی سـال طـوري به »است.

درصد کاهش داشـته و متوسـط بارنـدگی  60بارندگی 
  ).   17 (همان، میلی متر برآورد شد 160
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  )1390تا  1355(سال 35ي هواشناسی در طول ها : میانگین شاخص5جدول

  پارامترها
حداکثر 
بارش 
  ساالنه

حداقل 
بارش 
  ساالنه

متوسط 
بارش 
  ساالنه

حداکثر 
دماي 
  مطلق

حداقل 
دماي 
  مطلق

میانگین 
دماي 
  ساالنه

متوسط 
رطوبت 
  نسبی

جمع 
ساعات 
  آفتابی

روزهاي 
  یخبندان

جهت 
باد 
  غالب

متوسط 
  استان

  غربی  8/96  6/2807  56  8/11  -1/23  5/39  2/388  9/194  8/643

  ).9:1392منبع: (استان شناسی آذربایجان غربی،
  

هاي هواشناسی (بـراي با توجه به میانگین شاخص
بندي اقلیم گردشگري استان  ساله)، پهنه 10یک دورة 

ي ها آذربایجان غربی، در مقیاس ماهانه بـراي ایسـتگاه
مـاه، نقشـۀ سینوپتیک را محاسـبه کـرده و بـراي هـر 

شرایط اقلیم گردشگري بـا اسـتفاده از شـاخص اقلـیم 
     ایم. ) ارائه کردهTCIگردشگري (

 کـردن دیجیتـالی از ،GIS بـه اطالعـات ورود براي
 مرجـع ماننـد مکمـل يها فعالیت سپس،. شد استفاده

 يهـا داده روي بـر  ریـزي طـرح سیسـتم و جغرافیایی
 يها ایسـتگاه از اي الیـه و گرفـت انجام شده دیجیتال

 و طـول( آنهـا موقعیـت بـه توجـه با استان سینوپتیک
ــرض ــایی ع ــا و) جغرافی ــتفاده ب ــافه از اس ــردن اض  ک
 TCI ارزش بعـد،. گردیـد ایجـاد نظـر مورد يها رویداد
 توصـیفی جـدول در ایستگاه براي ها الیه این از ماهانه

 هستند، نقطه قالب در TCI ارزش که آنجا از. شد ثبت
 این. شد داده تعمیم استان کل به نیاز مورد يها ارزش

 ARCGIS افـزار نـرم ،IDW روش از استفاده با عملیات
 امکـــان و گردیـــد انجـــام فضـــایی تحلیـــل مـــدل و

 فراهم استان مختلف مناطق در TCI براي بندي منطقه
 .شد

، استان 1390با توجه به آمار مربوط به سرشماري 
ـــی داراي  وپتیک ســـینایســـتگاه  12آذربایجـــان غرب

از نظـر زمـان  ها تـرین ایـن ایسـتگاه باشد. قـدیمی می
باشـد کـه در  ي خوي و ارومیه مـیها تأسیس، ایستگاه

مربــوط بــه ه.ش) و جدیــدترین ایســتگاه 1339ســال (
ه.ش) 1382باشد کـه در سـال ( شهرستان چالدران می

تأسیس شده است. ایستگاه چالدران از نظـر ارتفـاع در 
متــر) و  1888دریــا (یعنــی بــاالترین ســطح از ســطح 

متري واقع شده است و  1103 ایستگاه خوي در ارتفاع
ترین ارتفاع را دارا می  ي استان پایینها در بین ایستگاه

ــــان  ــــتان آذربایج ــــاري اس ــــالنامۀ آم باشــــد (س
  ).77:1390غربی،

ر تعیـین اقلـیم د TCIگیري شـاخص نتایج به کار
ه ایـن این واقعیت است کـ دهنده آسایش استان، نشان

مختلـف سـال،  شاخص در مناطق مختلـف در فصـول
 که، حدود شاخص طوري باشد. به داراي تنوع زیادي می

TCI  محاسـبه شـده در طـول 3(ارائه شده در جدول (
در ماه ژوئن  98تا عدد  در ماه دسامبر 28سال از عدد 

  متفاوت است.
در سـطح  TCIبا توجه به ویژگی سـاالنۀ شـاخص 

از نظر گردشگري براي اسـتان، مـاه  استان، بهترین ماه
ــ ــر) میژوئ ــط تی ــا اواس ــرداد ت ــط خ ــد؛  ن (اواس باش

محاسـبه شـده )، TCI( که، در این ماه شاخص طوري به
ــتگاه ــۀ ایس ــراي هم ــینوپتیکها ب ــدد  ي س ــتان، ع   اس

آل  دهد، که نشانگر شرایط ایـده ) را نشان می90-100(
از نظــر اقلــیم آســایش بــراي گردشــگران مــی باشــد. 

ن)، ي جوالي و آکوست (فصـل تابسـتاها ین، ماههمچن
ظـر اقلـیم آسـایش آل از ن نیز داراي شرایط عالی و ایده

باشـد. در مجمـوع، بهتـرین فصـل  براي گردشگران می
براي گردشـگران در اسـتان آذربایجـان غربـی از نظـر 

اخر خـرداد تـا اوایـل فصـل پـاییز آسایش اقلیمی، از او
باشد. از طرف دیگر، بدترین شـرایط اقلیمـی بـراي  می

اواخر فصل پاییز گردشگران در استان آذربایجان غربی، 
هر چـه قـدر بـه که،  طوري باشد. به و فصل زمستان می
به رویـم، شـاخص آسـایش محاسـ اواخر پاییز پیش می

ي هـا شـود و در ماه شده با افت محسوسی روبه رو مـی
محاسـبه شـده  )TCI( خصدسامبر، ژانویه و فوریه، شا

ي سـینوپتیک اسـتان، بیـانگر شـرایط ها براي ایسـتگاه
آســایش  نــامطلوب و بســیار نــامطلوب از نظــر شــرایط

 اقلـیم يها باشـد. نقشـه اقلیمی براي گردشـگران، مـی
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 در غربـی آذربایجـان اسـتان بـراي گردشگري آسایش
. اسـت شـده ارائه زیر يها شکل در فصول مختلف سال
ــ ــله ب ــایج حاص ــرجنت ــات ف ــدآبادي  ا مطالع زاده و احم

ــعیت اق )1389( ــابی وض ــه ارزی ــه ب ــایش ک ــیم آس ل
ــه ــران پرداخت ــگري ای ــم گردش ــد، ه ــوانی دارد؛  ان خ

نیز، در اواخر فصـل بهـار و  ها که در مطالعه آن ي طور هب
ن آذربایجـان غربـی تابستان، شمال غرب ایران که استا

نظـر شـود، داراي وضـعیت مطلـوبی از  را نیز شامل می
چنـین،  باشـد. هـم ران میآسایش اقلیمی براي گردشگ

نتایج مطالعه حاضر با مطالعات پزدان پنـاه و همکـاران 
)، کــه وضــعیت اقلــیم آســایش گردشــگري در 1392(

آذربایجان شرقی را مطالعه کرده انـد نیـز منطـق مـی 
که در مطالعه یزدان پناه و همکاران نیـز  باشد. بطوري

سط بهار تا آخـر تابسـتان داراي شمال غرب ایران از اوا
وضعیت اقلیمی مطلوبی براي گردشگري می باشد؛ این 
در حالی است که شمال غرب ایران از اواسط پـاییز تـا 
اواخر اسفند داراي وضعیت آسایش اقلیمـی نامناسـبی 

  باشد.  ي گردشگري میها براي بازدید و فعالیت
  

  
   ي ها غربی در ماه آذربایجان استان کلیماگردشگري يها نقشه): 3( شکل

  و ژوئن  آوریلمی، فوریه، ژانویه، مارس، 
  

ي ژوئـن ها در ماه ها با توجه به نتایج خروجی نقشه
در  80بـیش از  TCIو جوالي منـاطق گردشـگري بـا 

فـوق اسـتان از ي هـا شـود کـه در ماه استان دیده مـی
شرایط اقلیمی عالی براي گردشـگري برخـوردار اسـت. 
براي شناسایی نقاط گردشگري مناسب در هـر یـک از 

گردشگري از تحلیـل  فصول سال و توزیع فضایی نقاط
اي اسـتفاده گردیـد. نتـایج تحلیـل فـوق بـراي  خوشه

دهـد کـه در  هاي هواشناسی استان نشـان مـی ایستگاه

ارومیه، خوي، مهاباد و سلماس  يها خوشه اول ایستگاه
قرار گرفته است. با توجه به شاخص آسـایش اقلیمـی، 
این نقاط داراي شرایط مساعد اقلیمی در فصول بهار و 

ي ژوئن ها پاییز هستند که اوج آسایش این نقاط در ماه
و می از فصل بهار و ماه اکتبر از فصل پاییز اسـت. اوج 

اباد و بعد از آن در آسایش در فصل بهار در ایستگاه مه
  شود. ي ارومیه و خوي مشاهده میها ایستگاه
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  ي آگوست، جوالي، ها غربی در ماه آذربایجان استان کلیماگردشگري يها نقشه: 4 شکل

  سپتامبر، اکتبر، دسامبر و نوامبر
  

  
  

  آذربایجان غربی ي استانها اي ایستگاه نتایج تحلیل خوشه: 5 شکل
  

ي ماکو و تکاب قرار دارند ها در خوشه دوم ایستگاه
یم اقلـ ها ، این ایسـتگاهTCI که با توجه به روند ساالنه

تــرین زمــان بــراي  آســایش تابســتانه دارنــد و مناســب
در  ها گردشگري در نقاط واقع در محدوده این ایستگاه

در خوشــه ســوم ایســتگاه . باشــد ن مــیفصــل تابســتا
پیرانشهر قرار دارد کـه در فصـول گـرم سـال از اقلـیم 
آسایش مطلوب برخوردار است. بنابراین فصـول بهـار و 

طــراف ایــن تابســتان بــراي گردشــگري در شــهرهاي ا
در خوشـه چهـارم  باشـد. ایستگاه بسـیار مناسـب مـی

تابسـتان از ایستگاه سردشت واقع اسـت کـه در فصـل 
ایـده آل اقلیمـی جهـت گردشـگري برخـوردار شرایط 

ــی در بقیــه فصــول ســال فقــط در ماه ــا اســت ول ي ه
    فروردین، اردیبهشت و ماه مهر شرایط مناسبی دارد.

به دلیـل نفـوذ تـوده هـواي پـر فشـار از ماه اکتبر 
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مهاجر از شمال غرب که باعث کاهش زیاد دمـاي هـوا 
ب گردد از شرایط مطلوب اقلیم گردشـگري در اغلـمی

مناطق کاسته می شود به طـوري کـه ایـن اسـتان در 
ي خوي و سـلماس کـه ها فصل زمستان به جز ایستگاه

از  ها در سطح قابـل قبـولی قـرار دارنـد بقیـه ایسـتگاه
ولـی از نظـر جاذبـه  شرایط نامطلوبی برخوردار هستند

بـه اسکی خوشاکو ارومیـه پیست  گردشگري ورزشی، 
کـه عـالوه بـر ایـنیت مناسـب جغرافیـایی قعسبب مو

عنوان یکـی از  ي زمستانی است بهها مکانی براي ورزش
، عالقـه منـدان هاي توریستی آذربایجـان غربـیجاذبه

  خواند.طبیعت را به سوي خود فرا می
ــیل ــه پتانس ــه ب ــا توج ــود در اها ب ــتان ي موج س

مطـابق مختلفی گردشگري  يها ، گونهآذربایجان غربی
ــ ــاطق متف ــال درمن ــول س ــا فص ــت اوت اب ــتان جه س

  : از جملهبرداري انواع گردشگران مهیا است  بهره
 دریاچـهسـواحل ( هـا تفرجگاهوجـود  :طبیعت گردي

 غـار ،خوشـاکو اسکی پیست ،به همراه جزایرآن ارومیه
  ...و ها آبشار و ها جنگل ،هاسد پشت دریاچه سهوالن،

ي متعدد ها و آب معدنی ها آبگرم :گردشگري درمانی
لجـن درمـانی، شـن درمـانی و نمـک  ،با خواص ویـژه

 مجـاور کشـورهاي وتمایل مردم ارومیه دریاچهدرمانی 
ان آذربایجـ پزشـکی اسـتان امکانـات از اسـتفاده جهت
  غربی.

اثر  2000بیش از  با گردشگري تاریخی و فرهنگی:
دو  ،و یادمان تاریخی، فرهنگی و هنري از ادوار مختلف

اثر ارزشمند تخت سلیمان در تکـاب و قـره کلیسـا در 
 عنـوان ) بـهدر فهرست آثار جهانی شدهثبت (چالدران 

    .ي ایرانیها و فرهنگ ها شاهراه تمدن
ي مهم ها یکی از قطب :گردشگري مذهبی و زیارتی

زرتشـت تولـد ( تمدن بشري و سـرزمین ادیـان ایـران
 امامزاده، صدها ارومیه)، دریاچهپیامبر ایرانی در اطراف 

 سـوگواري برگـزاري مراسـم ،یقـدیم کلیساي مسجد،
 منـاطق در خوانی مولود جشن مراسم شیعیان، مذهبی

  .کلیسا قره در ارامنه مذهبی مراسم و کردنشین
 موقعیـت جغرافیـایی و هـم :گردشگري اقتصـادي 

جواري استان با سه کشور ترکیه، آذربایجـان و عـراق، 
ـــود  ـــه  7وج ـــرزيبازارچ ـــرك 9 و م ـــال گم  و فع

سرپوشـیده  سـنتی بـازار دو ،المللـی بین هاي ه نمایشگا
  .خوي و ارومیه

موقعیـت خـاص جغرافیـایی و  :گردشگري سیاسـی 
کیلـومتر مـرز  823( همجواري با سـه کشـور خـارجی

 مسـافرت ،روابط دیپلماتیک با ایـن کشـورها )مشترك
اي همسـایه، شـرکت در رتبـه کشـوره عالی مسئوالن

ي ملی، مذهبی ها و مجامع بین المللی و جشن اجالس
    .و سمینارهاي سیاسی
یـاد شـهداي جنـگ تحمیلـی و  :گردشگري جنـگ 

ي ها هنقطــ( فــداکاري مــردم اســتان آذربایجــان غربــی
 هتپــ اشــنویه، شــهداي و قــادر عملیــات یادمــانی

 ،پیرانشـهر عمـران حـاج شـهداي ارومیـه، نورالشهداي
تـوان غیـره مـیو  )سردشـت شیمیایی بمباران شهداي

  اشاره نمود.
  

  گیري نتیجهبندي و جمع
 مــدرن گردشــگري از اعظمــی بخــش کــه آنجــا از

 -طبیعــی يهــا ویژگی از اســتفاده مبنــاي بــر امــروزي
 گردشـگري هـايمکـان توسـعۀ اسـت، استوار فیزیکی
ــه متکــی ــک ب ــع ی ــوده منب ــف مســتلزم بلکــه نب  طی

. اســت طبیعــی منــابع ویــژههبــ و منــابع از اي گســترده
 مکمـل یا و بنیانی منبع یک مثابه به اقلیم ترتیب بدین
 آن اقلیمـی آسایش از اطالع که طوري به .شودمی تلقی

 بـراي رونـدمی اماکن دیدن به گردشگران که روزهایی
 بـه ریـزانبرنامـه و اسـت ارزشـمند بسـیار ریزانبرنامه

 نیاز اماکن بازدید زمان در و بعد قبل، اقلیمی اطالعات
 بیشـتر هرچـه آسـایش براي شاخصی تعیین لذا. دارند

 شناسـایی و مطالعـهدارد.  بسـیاري اهمیت گردشگران
 اقلیمـی و جوي کننده تهدید مخاطرات و ها محدودیت

ــز و ــاهی نی ــه از آگ ــیل و ها جاذب ــه هاي پتانس  در نهفت
 مختلـف هاي فصـل در گسـترده جغرافیاي هاي ویژگی

 يهـا ریزي برنامه در آنها داشتن ملحوظ منظور به سال
 از گردشــگري توســعه نظیــر اســتانی و ملــی مختلــف
 سـالمتی و راحتـی زیـرا. است برخوردار زیادي اهمیت
 تـأثیر تحـت عـاملی هـر از بـیش ،)گردشگران( انسان

 خـون، گـردش. اسـت اقلیمـی شـرایط و هـوا وضعیت
 حـد تـا عصبی يها سیستم عملکرد همچنین و تنفس
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. گیرنـدمـی قرار محیطی عوامل این تأثیر تحت زیادي
 هـايقطـب از یکی عنوان به غربی،آذربایجان استان در

 طبیعـی، متنـوع هـايجاذبـه وجـود گردشـگري اصلی
 و آب متفـاوت شـرایط بودن حاکم و فرهنگی تاریخی،

 مختلف فصول در استان، این مختلف مناطق در هوایی
 جـذب عامـل یـک عنـوان بـه تواندمی هوا و آب سال،

 بـا کـه طـوري به. باشد مطرح گردشگران براي کننده
 دقیـق رسـانی اطالع و ها پتانسل این کمی هايارزیابی

 هـاقابلیت این از بهتري استفادة توانمی هاآن مورد در
 آسـایش اقلـیم تعیـین جهت حاضر، پژوهش در. نمود

 از مـاه تفکیک به غربیآذربایجان استان در گردشگران
 گیـري کـار به نتایج. ایمکرده استفاده  )TCI( شاخص
 آذربایجان استان آسایش اقلیم تعیین در TCI شاخص

 شـاخص ایـن کـه، است واقعیت این دهنده نشان غربی
. اشـدبمـی زیادي تنوع داراي استان مختلف مناطق در
 در TCI اخصشـ ساالنه ویژگی به توجه با که طوري به

 استان، براي گردشگري نظر از ماه بهترین استان سطح
 بـه باشـد؛ مـی) تیـر اواسط تا خرداد اواسط( ژوئن ماه

 شـده محاسـبه ،)TCI( شـاخص مـاه این در که،طوري
-90( عـدد اسـتان، سینوپتیک هايایستگاه همۀ براي
 نظر از آلایده شرایط نشانگر که دهدمی نشان را) 100
 هايماه همچنین،. است گردشگران براي آسایش اقلیم

 از آلایـده و عـالی شـرایط داراي نیز آکوست و جوالي
 در. باشــد مــی گردشــگران بــراي آســایش اقلــیم نظــر

 اســتان در گردشــگران بــراي فصــل بهتــرین مجمــوع،
 خـرداد اواخر از اقلیمی، آسایش نظر از غربی آذربایجان

 اواخـر اقلیمـی، شـرایط بـدترین و پـاییز فصل اوایل تا
 در کـه،طـوري بـه اسـت. زمسـتان فصـل و پاییز فصل

 شده، محاسبه TCI)( شاخص ژانویه، و دسامبر هاي ماه
 بـراي اقلیمـی نامطلوب بسیار و نامطلوب شرایط بیانگر

  .باشد می گردشگران
  

  منابع
 گردشگري براي اقلیم ارزیابی .1383. ناصر ابراهیمی، - 1

 شناسی، اقلیم ارشد کارشناسی نامۀ پایان سردشت،
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یش جغرافیـایی فضـا، سـال چهـارم، الۀ امجحفاظت، م
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توسعۀ گردشگري روستایی  .1387رضوانی، محمدرضا  - 8
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بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگري ساالنه 

ودشـت، فصـلنامۀ جغرافیـاي طبیعـی، در شهرستان مر
 79-90 ، صفحات7سال سوم، شمارة 

بازاریـابی  .1389 .رنجبریان، بهـرام و محمـد، زاهـدي -10
 چاپ سوم. اصفهان، گردشگري، انتشارات چهارباغ، 

ـــدر -11 ـــایی، محم ـــت و  .1392 .تقیهنم ـــات فراغ اوق
 گردشگري، انتشارات مهکامه، تهران

ژئوگردشــگري ســواحل  .1384 .زمردیــان، محمــد جعفــر -12
هـا و عوامـل تهدیـد کننـده، مجلـۀ جنوبی خـزر، چـالش

 .61- 86 صفحاتجغرافیا و توسعۀ ناحیه اي، شمارة پنجم، 
، آذیـن کمـالی طـاهره، ،جاللـی بهـروز،، صراف ساري -13

بندي کلیماتوریسم منطقهً ارسباران  . پهنه1389جالل. 
، مجلـهً فضـاي جغرافیـایی، TCIبا استفاده از شاخص 

 63-88 ، صفحات30، شماره 10ل سا
سازمان میراث فرهنگی، صـنایع دسـتی و گردشـگري  -14
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