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 چکیده
 نواحــی  ایـن  از دراسـتفاده گردشگران روزافزون توجه موجب در مناطق ساحلی جهان هاي طبیعیاندازها و پدیدهتنوع چشم

 سراسـر  در محلـی  و ملــی  اقتصــاد  عوامل تأثیرگـذارترین از یکی ها بهدریاها و اقیانوس امروزه سواحـل که طوري به، است شده
هـاي گونـاگون   فعالیـت  و جنوبی ایران براي توسـعۀ  یهاي اقلیمی سواحل شمالبا هدف شناسایی ظرفیت است. شده مبدل جهان

 سـاله  25 بـراي یـک دورة زمـانی    از ایـن منـاطق  ایستگاه سینوپتیک  16هاي هواشناسی داده پژوهشگردشگري ساحلی، در این 
 بی پتانسیل استراحت ساحلی و مـدل منظور ارزیا به) Beach Climate Index. شاخص اقلیم ساحلی (شداستفاده  )2010تا 1986(

گرفتـه شـد.    کـار  و دوساحلی به ساحلی هاي، شنا، فوتبالرشتهاي ارزیابی توریسم ورزشی در بر )،Kay & Vamplew( ومپلو  و  کی
انجام شد.  Climate–Tourism Information Scheme هاي مدل طرح اطالعاتی اقلیم توریسم هاي مربوطه بر اساس خروجی تحلیل

هاي سـال  تمام ماه ایرانهاي ژوئن، ژوئیه و اوت و در سواحل جنوبی ایران، ماه یشمال درسواحلنشان داد که  BCI نتایج شاخص
هاي شرقی سواحل شمالی و کلی براي استراحت ساحلی، بخشطور داراي شرایط مناسب اقلیمی براي استراحت ساحلی هستند. به

بر اساس نتایج مدل کی و ومپلو، فصل پـاییز در همـه سـواحل     هاي غربی دارند.تري نسبت به بخش جنوبی کشور، شرایط مناسب
هـا در  ترین زمان براي این نوع فعالیـت که مناسب ساحلی و دو ساحلی وجود دارد با این تفاوت مطلوبی براي فوتبالکشور، شرایط 

هـاي مـذکور، شـرایط    که عالوه بر زمان معلوم شدهمچنین  و در سواحل جنوبی ماه دسامبر است. سواحل شمالی کشور ماه اکتبر
هاي فوق وجود دارد. زمان الی) و زمستان (در سواحل جنوبی) براي انجام ورزشاقلیمی مساعدي نیز در فصل بهار(در سواحل شم

، در سواحل شـمالی طـی فصـل تابسـتان و     استگراد درجه سانتی 26تا  16آب بین مطلوب تنی که دماي مناسب براي شنا و آب
 در سـواحل جنـوبی ایـن وضـعیت صـرفاً      باشـد. در ماههاي می و ژوئن از فصل بهار و همچنین ماه اکتبر از فصل پاییز فراهم مـی 

  گردد.ماههاي فصل زمستان و پاییز فراهم می
  

هاي ساحلی، سواحل شمالی و جنوبی ورزش ، مدل کی و ومپلو، BCIساحلی گردشگري ساحلی، شاخص اقلیم  هاي کلیدي:واژه
  ایران.

  
  1مقدمه

ــی از     ــوان یک ــه عن ــگري ب ــنعت گردش ــروزه ص ام
زا در دنیـا مطـرح   ترین صنایع درآمدترین و متنوع مهم

منبــع درآمــد قابــل  اســت و بــا نــرخ رشــدي شــتابان
هاست. در عین حـال  اي براي بسیاري از دولتمالحظه

از عوامل موثر در تبادالت فرهنگی بین کشورهاسـت و  

                                                             
  mh.zolfaghari2002@yahoo.co نویسنده مسئول:*

ترین صـنعت خـدماتی جهـان حـائز     به عنوان گسترده
الـدینی و همکـاران،   شـمس باشـد ( اي مـی اهمیت ویژه

هاي اخیـر اهمیـت گردشـگري در    ). در دهه25:1395
هم از لحاظ تعداد گردشگران و هم از  المللیسطح بین

اي در حال سابقهطور بیلحاظ درآمد ارزي همواره و به
). گردشـگري  80:1392سـاالر،  (دیو افزایش بوده است

المللی و داخلی به عنوان یک فعالیـت رو بـه رشـد    بین
شود و بیشتر آن در سـاحل متمرکـز شـده    شناخته می
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توجـه گردشـگران   است. مناطق ساحلی از دیرباز مورد 
هاي بالقوه ( تلفیقی از دریـا و سـاحل،   بوده و از قابلیت

باشـد و توانـایی   می بخش و ...) گردشگريمحیطی آرام
ــد(    ــک دارن ــاط دور و نزدی ــگران را از نق جــذب گردش

کـه بـر    طـوري   بـه ). 146:1395رمضانژاد و همکاران، 
اساس آمار و ارقام سازمان جهانی گردشگري، بیشترین 

مربوط بـه بخـش گردشـگري سـاحلی     مسافران جهان 
مناطق ساحلی به خصـوص   ).Nornha,2002:42است (

که حد فاصل بـین انبـوهی   دلیل ایناي بهسواحل ماسه
 اي اسـت باشد، داراي اهمیـت ویـژه  از آب و خشکی می

تــرین  اقلــیم از مهــم ).68:1394(ســیدي و همکــاران، 
آیـد و   شـمار مـی   عوامل جاذبه در صنعت گردشگري به

هـاي گردشـگري ایفـا     نقـش غـالبی در انتخـاب مکـان    
). کاربرد سـواحل خصوصـاً   31: 1386کند (توالیی،  می

 هاي تفریحـی، بسـیار حسـاس بـه هواسـت       در فعالیت
)De Freitas, 1990: 89  ــیم و ــل اقل ــنش متقاب ). ک

ــگري ج  ــات گردش ــهتفریح ــرآورده از   وان ــر ب ــاي س ه
شناسی کاربردي  شناسی توریسم است که بر اقلیم اقلیم

 هواشناســـی انســـان تکیـــه کـــرده اســـت و زیســـت
)Farajzadeh and Matzarakis, 2011: 451.(  

هاي پاسخ به نیازهاي گردشگران، توجـه  یکی از راه
باشـد کـه بـا ایجـاد      هاي مفرح ورزشـی مـی   به فعالیت

سواحل، باعـث جـذب گردشـگران    تحرك و پویایی در 
). 173: 1391(شـجاعی و همکـاران،    شـود  زیادي مـی 

هاي تفریحـی و ورزشـی    سازي اثر اقلیم بر فعالیت کمی
هـاي اقلیمـی و    هـایی دارد کـه جنبـه    نیاز بـه شـاخص  

 هم در نظر بگیرد. هاي آسایشی گردشگران را با اولویت
 هاي فراوانی براي بررسی اثرات عناصر اقلیمـی  شاخص

هـاي مختلـف اسـتفاده     بر آسایش گردشگران، در مکان
) یکــی از 220: 1985( 1شــده اســت. میکزکوســکی  

تــرین مطالعــات را در زمینــه ابــداع شــاخص  کــاربردي
انجـام رسـاند کـه امـروزه      به  2(TCI)گردشگري -اقلیم

مبناي بسیاري از مطالعـات آب و هواشناسـی توریسـم    
اي مطالعـات  قرارگرفته است. این پژوهش، بعـدها مبنـ  

و همکـاران،   3(مورگـان  قرار گرفـت  مورگان وهمکاران
                                                             
1-Mieczkowski 
2-Tourism Climate Index 
3-Morgan 

). آنها شاخصی تحت عنـوان شـاخص اقلـیم    2000:41
)، بر مبناي مطالعات میکزکوسکی ابـداع  BCIساحلی (

کردند و از آن براي سنجش میزان مطلوبیت اسـتراحت  
 4ساحلی افراد در سواحل اروپـا اسـتفاده کردنـد. پـري    

ــر م174: 2003( ــر بیســت  )، اث تغیرهــاي اقلیمــی را ب
شاخه ورزشـی مطالعـه کـرد. او دریافـت کـه در بـین       

هاي ورزشی از همه  متغیرهاي اقلیمی اثر باد بر فعالیت
ــی  ــت. پزولـ ــتر اسـ ــاران ( 5بیشـ )، 10: 2013و همکـ

ترین عوامل مؤثر در آسـایش حرارتـی ورزشـکاران     مهم
هاي باز را به ترتیب، دما، سرعت باد، رطوبت  در محیط

زاده و احمــدآبادي  نســبی و مــه معرفــی کردنــد. فــرج
ــگري   31: 1388( ــیم گردش ــاخص اقل ــاس ش ــر اس )، ب
)TCI(   شش منطقه اقلیمی براي ایران تشخیص دادنـد

و نتیجه گرفتند در ماههاي فصل بهـار و اوایـل پـاییز،    
تري نسـبت بـه بقیـه     نیمه شمالی ایران شرایط مطلوب

ــاران    ــوحی و همک ــاطق دارد. فت )، در 169: 1392(من
هـاي شـمالی    ارزیابی شرایط اقلـیم گردشـگري اسـتان   

بنـدي   ، با روش پهنهTCIحاشیه دریاي خزر با شاخص 
ــه  ــل خوش ــه    و تحلی ــن حوض ــه در ای ــار خوش اي، چه

شناسایی نمودند. ایشان در بهار، شرق دریـاي خـزر را   
ــب ــد. فــرج     مناس ــخیص دادن ــر از غــرب تش زاده و  ت

شـرق   اقلیم توریسـم شـمال  )، 45: 2009ماتزاراکیس (
بررسـی کردنـد. آنهـا      CTISنمـوداري  ایران را با مدل

ماههاي جون، جوالي و آگوست را بـراي توریسـم ایـن    
: 1388( و همکـاران  رمضـانی  منطقه مناسب دانسـتند. 

بـر روي   6هاي مربوط به توریسم ورزشی با شاخص )87
کردنـد   مطالعهگردشگري در نوار ساحلی انزلی  توسعۀ

 ورزشیهاي  و ماههاي خرداد تا شهریور را براي فعالیت
) با 75: 1391پور و همکاران ( مناسب دانستند. شمسی
، منطقه انزلی را مطالعه CIT7شاخص اقلیم گردشگري 

دلیــل   نمودند و نتیجه گرفتند که ماه جوالي و می بـه 
وضعیت مناسب گرمایی، ابـر پراکنـده، بـارش کمتـر و     

بخـش، نسـبت بـه     در حد یـک نسـیم فـرح   سرعت باد 
ــب ماه ــر مناس ــاي دیگ ــور    ه ــراي حض ــا ب ــرین ماهه ت

                                                             
4-Allen Perry 
5-Pezzoli 
6- Kay &Vamplew 
7-Climate Index For Tourism 
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عزیز ابراهیم و همکـاران   .گردشگران در این شهر است
)، شــرایط مناســب بــراي شــنا در ســواحل 39: 1392(

طبق نتـایج   دادند. بر استان گیالن را مورد مطالعه قرار
 ها براي شـنا، آگوسـت، جـون،   بهترین ماه پژوهشاین 

باشد و به ترتیب اولویت، آسـتارا،   جوالي و سپتامبر می
بندر انزلی و سپس الهیجان در طول روزهاي هفته بـه  

ذوالفقاري و  هاي مناسب براي شنا هستند. عنوان مکان
وضـعیت اسـتراحت سـاحلی و     )149: 1394( همکاران

توریسم ورزشی را در سواحل جنوبی دریاي خزر مـورد  
ــد و  ــرار دادن ــا شــاخصمطالعــه ق  & Kayو  BCIب

Vamplew هاي سـاحلی و توسـعه   امکان ایجاد مجتمع
گردشگري منطقـه را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. آنهـا       

ســاحلی و سـواحل شــرقی منطقـه را بــراي اسـتراحت    
تــر هـاي بــادي مناسـب  سـواحل غربـی را بــراي ورزش  

تراحت سـاحلی بـه عنـوان یکـی از     . استشخیص دادند
توریسم تابستانی  اسـت کـه تـا    هاي  ترین فعالیت مهم

دقیقـی بـر آن     کنون در سواحل جنوب ایـران مطالعـه  
هـاي   رغم وجود تـوان  انجام نشده است و همچنین علی

اقلیمی بـراي گردشـگري ورزشـی در منـاطق سـاحلی      
ــه    ــه مقایس ــافی در زمین ــات ک ــوب کشــور، مطالع جن

هاي اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایـران انجـام    توان
سعی شده بـا ایجـاد تنـوع     پژوهشدر این  نشده است.

ارهایی جهت توسـعه توریسـم سـاحلی    هک ها، را فعالیت
 ارائه شود و با نتایج بـه دسـت آمـده امکانـات اقلیمـی     
 سواحل شمالی و جنوبی با هم مورد قیاس قرار بگیـرد. 

در راستاي توسـعه گردشـگري از نظـر     با این هدف که
زمانی و مکانی در ایران مورد بهره برداري قـرار بگیـرد.   

نه تنها امکان شناسـایی جـامع اثـر     هاپژوهشاین نوع 
هاي متعدد گردشـگري و تهیـه تقـویم     اقلیم بر فعالیت

ها را در پهنه وسیع سواحل شـمالی   مناسب این فعالیت
لکـه بـا هـدف تنـوع     سازند، ب و جنوبی کشور فراهم می

هاي گردشگري، امکان توسعه زمـانی   بخشی به فعالیت
  سازند. و مکانی استفاده گردشگران را نیز فراهم می

  
  روش تحقیقها و داده

رطوبت  هاي ماهیانهبراي انجام این پژوهش از داده
تابش آفتاب، بارش ماهیانـه،   نسبی، سرعت باد، ماهیانه

تبدیل شده بـه   فشارهوادماي روزانه و ماهیانه  متوسط
 آلـود و دمـاي   و تعداد روزهـاي مـه   سطح دریا، ابرناکی

در سـواحل   ایستگاه سـینوپتیک  SST(، 16( سطح آب
سـواحل خلـیج فـارس و دریـاي      جنوبی دریاي خزر و

ــان ــاتی   عم ــراي دوره مطالع ــیالدي  2010-1986ب م
  ).1(شکل استفاده شده است

  

  
  هاي مورد مطالعه در سواحل شمالی و جنوبی ایران : موقعیت ایستگاه 1شکل 
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ــن داده   ــه ای ــی ب ــوه دسترس ــاه  نح ــق پایگ ــا از طری ه
هاي بوده است. داده 1هواشناسی چهارمحال و بختیاري

اخـذ   2مربوط بـه دمـاي سـطح آب نیـز از پایگـاه نـوآ      
ترسیم نمودارها و تجزیـه  براي  همچنین گردیده است.

 ,Lin & Matzarakis)3افـزار  و تحلیـل نتـایج از نـرم   

2008:281) CTIS .استفاده گردید  
ــاخص ــر اســاس مطالعــات میکزکوســکی : BCI 4ش  ب

) شاخص 41:2000)، مورگان و همکاران (220:1985(
اقلیمی ساحل را براي ارزیابی اقلیمی مقاصـد سـاحلی   

معادلـۀ   ابـداع کردنـد.  جهت فعالیت استراحت ساحلی 
  مربوطه به صورت زیر است:

 
  1 رابطه

BCI= 0.18TS + 0.29P + 0.26W + 0.27  
  

  BCI شاخص در یحرارت احساس يبند رتبه :1جدول
  امتیاز احساس حرارتی

4/34-5/32  100  
4/35-5/34  77  
4/32-0/29  39  
4/36 -5/35  24  
9/28-0/26  21  
9/25-0/21  2  

  )2014:6همکاران: منبع: (لیموسیوس و 
  

 TCIشاخص  این شاخص مورگان و همکاران مانند
از چنـــد جـــزء ســـاخته  )220:1985( میکزکوســـکی

هاي مورد نظـر بـه حـداکثر    سنجش شود که بعد از می
و در  رسـد  آل و آرمـانی) مـی   شرایط ایـده ( 100 امتیاز

فقـط از عناصـر    ابداع ضرایب متغیرهاي ایـن شـاخص،  
کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا      اقلیمی استفاده شده است

داده شـده توسـط کـاربران سـاحل      هاي ترجیح اولویت
  .اندداشته
ــاخص در ــیاقل شـ ــاحل یمـ  S و TS ،P ،W ،یسـ

 دیخورشـ  تابش و باد بارش، ،یحرارت احساس بیترت به
 یمـ یاقل مهـم  تیـ اولو اسـاس  بـر  ریمقـاد  نیا. هستند

                                                             
1. http://www.chaharmahalmet.ir 
2. http://www.noaa.gov/psd/data.ncep.reanalysis.html 
3. http://www.urbanclimate.net/climatour 
4. Beach Climate Index 

 1 جداول در .باشند یم نیمع طیشرا در ساحل کاربران
. اسـت  شـده  خالصـه  رهـا یمتغ رتبـه  نییتع نحوه 4 تا

شـود یکـی از    مالحظـه مـی   1گونه که در رابطـه   همان
عادله، دماي پوست است که باید فاکتورهاي مهم این م

عنوان یکی از اجزاي ضروري شاخص اقلیم سـاحلی،   به
: 2000محاسبه شود. مورگـان و همکـاران (   2از رابطه 

حرارتـی کـاربران    ) به منظور نشـان دادن احسـاس  43
ساحلی که در حالت حمام آفتاب و اسـتراحت سـاحلی   

ــاس   ــبات دفریت ــایج محاس ــد، از نت )، 1990: 89( بودن
 1استفاده کردند و احساس حرارتی را به سبک جدول 

در ایــن پــژوهش بــا توجــه بــه  بنــدي نمودنــد. طبقــه
)، ابتدا دمـاي  44: 2000هاي مورگان و همکاران ( یافته

ر محاسبه گردید. بر طبق این مبـانی  پوست به شرح زی
) فرمـول گـرین   44: 2000نظري مورگان و همکاران (

کـار   بـه )، را براي محاسبه دمـاي پوسـت   128 :1967(
  باشد: که شکل این رابطه به قرار زیر می بردند
  
푇푠          :2رابطه  = 푇푎 + ℎ푀 + ( )

∗√ .
  

  
بـر حسـب درجـه    = دمـاي پوسـت   TSفـوق:   در رابطۀ

= دماي مؤثر هوا (که رطوبـت نسـبی در   Taگراد؛ سانتی
= میـانگین ضـخامت    hرفتـه اسـت)؛  کار   این متغیر به

= درجـه متابولیـک بـر    Mمتـر؛   لباس بر حسب سـانتی 
= نسبت ساعات روشنایی S حسب کالري بر ثانیه است؛

= آلبــدوي Aروز اســت کــه در آن آفتــاب وجــود دارد؛ 
سرعت باد بر حسب متـر بـر ثانیـه    = Wلباس/ پوست ؛

  است.
در حالـت    براي آن دسـته از کـاربران سـاحل کـه    

برخــی از ایــن   و اســتراحت ســاحلی هســتند،   سـکون 
بـه طـور مثـال      گیرنـد. متغیرها را ثابـت در نظـر مـی   

در نظر گرفـت   08/0توان  ضخامت پوشش لباس را می
 1/0هاي مخصوص شـنا ضـخامت لبـاس     و براي لباس

آلبـدوي خـاص     شـود.  متـر در نظـر گرفتـه مـی     سانتی
و  45/0در حدود  سفیدپوستان بر طبق مطالعات گرین

کـالري   25درجه متابولیک بدن را در زمان اسـتراحت  
  بر ثانیه در نظر گرفتند.
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                 BCIبندي ساعات آفتابی و بارش در شاخص رتبه :2 جدول
  امتیاز  بارش(میلی متر)  ساعات آفتابیتعداد 
  100  15< ساعت و بیشتر 10

  90  15-30  دقیقه 59ساعت و  9ساعت تا  9
  80  30-45  دقیقه 59 ساعت و 8ساعت تا  8
  70  45 - 60  دقیقه 59 ساعت و 7ساعت تا 7
  60  60-75  دقیقه 59 و ساعت 6تا ساعت6
  50  75 – 90  دقیقه 59 و ساعت5تا   ساعت5
  40  90 -  105  دقیقه 59 و ساعت 4تا  ساعت 4
  30  105 -  120  دقیقه 59 و ساعت 3تا  ساعت 3
  20  120 -  135  دقیقه 59 و ساعت2تا  ساعت 2
  10  135 - 150  دقیقه 59 و ساعت1تا  ساعت1

  صفر  150>  ساعت 1کمتر از 
  

  BCIشاخص نمره يبند طبقه :3 جدول
  ارزش عددي شاخص  استراحت ساحلی سطح آسایش براي

  <80  عالی
  70-80  بسیارخوب

  60-70  خوب
  40- 60  قبول قابل

  >40  نامطلوب
                                   )6: 2014 همکاران، و وسیموسیل: ( منبع

  
  BCI شاخص در باد سرعت يبند رتبه: 4 جدول

  امتیاز  )m/sسرعت باد(
4<  100  

6-1/4  50  
  صفر  <6

  )6: 2014 همکاران، و وسیموسیل: (منبع
  

 25به این ترتیب با اسـتفاده از دادههـاي اقلیمـی    
هاي (آسـتارا،   )، مربوط به ایستگاه2010 -1986ساله (

شهر و گرگان)  انزلی، رشت، رامسر، نوشهر، بابلسر، قائم
در سواحل جنوبی دریاي خزر و ایسـتگاههاي سـواحل   

جزیره کـیش، بندرلنگـه،   جنوبی ایران (آبادان، بوشهر، 
)، ابتـدا  1بندرعباس، میناب، جاسک و چابهار) (شـکل  

میانگین ماهیانه (متوسط دماي روزانه، رطوبت نسـبی،  
هـاي   سرعت باد و ابرناکی) محاسبه شد. براي مشخصه

متـر و وزن   سانتی 75/1طبیعی بدن: جنس مذکر با قد 
کلـو،   1/0سال و پوشـش لبـاس    35کیلوگرم، سن  75
ظر گرفته شد. با وارد کردن ایـن مقـادیر در مـدل    در ن

RayMan )،323: 2007 مــــاتزاراکیس و همکــــاران (
دمـاي   2دسـت آمـد و از رابطـه     مقادیر دماي مؤثر به
  پوست محاسبه شد.
روش کی و ومپلـو بـراي سـنجش    : روش کی و ومپلو

هـاي ورزشـی نظیـر شـنا،      زمان مطلوب بـراي فعالیـت  
بررسـی ارتبـاط عناصـر     فوتبال ساحلی و دوسـاحلی و 

هـا در سـواحل مـورد اسـتفاده      اقلیمی با ایـن فعالیـت  
  .)76: 1388 ،ی(رمضانگرفت 

  
بر برخـی   : ارزیابی تأثیر پارامترهاي آب و هوایی5جدول 
  ها با روش کی و ومپلو ورزش

  فشار هوا  دما  باد  بارش  مه  ورزش
  1  5  4  1  1  شنا

  2  4  3  5  4  ساحلی فوتبال
  2  3  5  4  4  دو ساحلی

  )174: 2003 منبع: (پري،
  

اقلیمـی   در این روش میزان اثرگذاري پـنج عنصـر  
بر تعـدادي   درجه حرارت، فشار هوا، باد، بارندگی و مه،

سـپس بـا تعیـین     ها به اثبـات رسـیده اسـت.    از ورزش
اي تقریبی، میـزان تأثیرگـذاري هـر کـدام از ایـن       بازه

 هـاي ورزشـی در پـنج دسـته تـأثیرات      عناصر بر گـروه 
بسیار زیـاد   ) و4( زیاد )،3)، متوسط(2)، کم (1ناچیز (

  )6و  5) تقسیم شد (جداول 5(
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  ها با روش کی و ومپلو هاي تاثیر پارامترهاي آب و هوایی بر ورزش بازه : 6جدول .                               
  فشارهوا  دما  باد  بارش  مه  اهمیت  میزان تاثیرگذاري

  1005-1014  10  5/0  30-90  ≥1  1  ناچیز
  1012-1020  10-15  5/0-5/1  90-150  ≥2  2  کم

  1020-1035  15-20  3/1-2  150-200  ≥3  3  متوسط
  1035-1045  10-24  2-4/2  200-300  ≥4  4  زیاد

  1045<  15-24  2<  200<  ≥5  5  بسیارزیاد
  )233: 1391منبع: (رمضانی و همکاران،

  
مورگـان و  : دماي آب براي شـنا مطلوبیت شاخص 

) شاخصــی جداگانــه مربــوط بــه 41:2000همکــاران (
تنـی بـا توجـه بـه      مطلوبیت دماي آب جهت شنا و آب

دسـت  ه ببر اساس مصاحبه هاي کاربران ساحل  اولویت

آب تنـی در   ترین دماي آب براي شـنا،  مناسبآوردند. 
گـراد بـود. مورگـان و     درجـه سـانتی   26تـا   22ساحل 

مطالعات لیدرمن طبقـه   ) با استناد به2000( همکاران
  .تنظیم کردند 7بندي دماي آب را طبق جدول 

  
  تنیبندي دماي آب براي شنا و آب : مقیاس طبقه7جدول

  دماي سطح آب
  گراد) سانتی  درجه(

  دماي سطح آب 
  توصیف  حالت و احساس  فارنهایت)درجه (

  نامطلوب  سرد  >50  >10
  نامطلوب  خنک  60-50  15-10
  قبول قابل  نه سرد نه گرم  70-60  21-16
  آل ایده  گرم  80-70  26-22
  نامطلوب  داغ  90-80  32-27

  نامطلوب  بسیار داغ  <90  <32
  )41: 2000منبع: (مورگان و همکاران،

  
  هاي پژوهش یافته

(راسـت) و   2 بـر اسـاس شـکل   : استراحت سـاحلی 
  م ــاخص اقلیـــت شنتایج حاصل از محاسبا که (چپ)

  
هاي مورد مطالعه بر اساس مـدل  ساحلی را در ایستگاه

CTIS دهد. نشان می  
  

  
  سواحل شمالی ایران (راست) و  سواحل جنوبی ایران (چپ) CTISبر اساس مدل  BCI: نتایج شاخص 2شکل 

  

هاي سـال و بـر روي محـور     بر روي محور افقی ماه
عمودي، نام ایستگاههاي مورد مطالعه ثبت شده اسـت  

 1رابطه دست آمده از محاسبات مربوط به  و مقادیر به 
براي شاخص مذکور به درصد نمایش داده شـده اسـت   

دهـد کـه در سـواحل شـمالی کشـور       نتایج نشان مـی .

شرایط مناسب اقلیمی براي استراحت ساحلی در فصل 
تابستان (جون، جوالي و آگوست) وجود دارد. ولـی در  
ماههاي فصل زمسـتان، آوریـل و مـی از فصـل بهـار و      

احت سـاحلی شـرایط از   ماههاي فصل پاییز، براي استر
در مقابـل، سـواحل    قابل قبول تا نامطلوب متغیر است.
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) شـرایط مطلـوب اقلیمـی    چپ 2جنوبی کشور (شکل 
هاي سـال از  استراحت ساحلی مربوط به تمام ماه براي

قبول تا عالی متغیر اسـت. سـاعات آفتـابی     شرایط قابل
متر بر ثانیه) و نبـود   4فراوان، سرعت مناسب باد ( زیر 

بارش در نواحی ساحلی جنوب کشور سـبب مطلوبیـت   
هاي غربی بیشتر استراحت ساحلی گردیده است. بخش

هـاي  سواحل شمال و جنوب کشـور نسـبت بـه بخـش    
کـه   دارنـد میزان مطلوبیت اقلیمـی بیشـتري   تر شرقی
ــدگی در  مهــم ــادیر بارن ــاهش مق ــت آن را ک ــرین عل ت

تـوان  هاي غربـی مـی  هاي شرقی نسبت به بخش بخش
  دانست.
هـایی از قبیـل فوتبـال     ورزش: هـاي سـاحلی   ورزش
پرتحـرك   هايورزشعنوان   ساحلی نیز بهو دو ساحلی

هـاي   انـد. توجـه بـه فعالیـت    هو پرطرفدار انتخاب شـد 
جــذاب  اي کــه دو رشــتۀ ورزشــی فوتبــال و دو جــاده

دلیل مهیج بـودن و وجـود طرفـداران زیـاد،      هستند، به
منـاطق گردشـگري    تواند به جـذب گردشـگران در   می

  کمک کند.
  

  
  براي  CTIS: نتایج شاخص کی و ومپلوبراي ورزش فوتبال ساحلی براساس مدل 3شکل 

  سواحل شمالی (راست) و سواحل جنوبی ایران(چپ).
  

هـاي بـاز    هاي فـوق در محـیط   امکان انجام فعالیت
دلیل باال بـردن متابولیسـم     وجود دارد و نیز بهساحلی 

هـا، محـدوده    بدن و تولید حرارت در حین ایـن ورزش 
تـر اسـت و در    آسایش حرارتی براي انجـام آنهـا وسـیع   

تواند مطلوبیت اقلیمـی وجـود   فصول سرد سال هم می
  داشته باشد.

سـاحلی شـمالی   درمنطقـۀ  ، بـاال  راست طبق شکل
کشور شرایط اقلیمی تقریبا در تمام ماههاي سال براي 
اجراي ورزش فوتبال مناسب است. بهترین ماهها بـراي  
ــاي     ــمالی ماهه ــواحل ش ــن ورزش در س ــزاري ای برگ

باشـد. سـرعت بـاد     می ژوئیهو  ژوئنمارس،آوریل، می، 
کـم روزهـاي مـه آلـود      مناسب، دماي مطلوب و تعداد

  را بـراي اجـراي ورزش فوتبـال    شرایط اقلیمی مناسب
ساحلی طی ماههاي مذکور در نواحی سـاحلی شـمالی   

در نـواحی سـاحلی جنـوبی امکـان      فراهم آورده اسـت. 
انجام ورزش فوتبال در ماههاي فصل زمستان و نـوامبر  
و دسامبر از فصـل پـاییز وجـود دارد. شـرایط اقلیمـی      
عالی براي این ورزش در مناطقی از این سـاحل وجـود   

متـر   2تـا   3/1ارد که سرعت باد مناسب دارند ( بین د
  بر ثانیه).

  

  
  براي  CTIS: نتایج شاخص کی و ومپلو براي ورزش دوساحلی براساس مدل 4شکل 

  ).چپ( ) و سواحل جنوبی ایرانراست( سواحل شمالی ایران
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  شمالی سواحل  براي CTIS مدل براساسنتایج شاخص کی و ومپلو براي فعالیت شنا  :5شکل 

  )چپو سواحل جنوبی ایران () راست( ایران
  

در ماههاي فصل بهار و تابستان و اکتبـر بـه علـت    
دماي زیاد، رطوبت باال و شرایط شرجی و سـرعت بـاد   

ساحلی  انجام ورزش فوتبالباال وضعیت نامناسبی براي 
چـپ) وضـعیت مناسـب بـراي      2دهد. (شکل نشان می
ساحلی در سواحل جنوبی در ماههـاي فصـل    ورزش دو
و نـوامبر و دسـامبر از   ) فوریه و مارس، ژانویه( زمستان

در حـالی کـه در سـواحل    ، شـود  فصل پاییز دیـده مـی  
شمالی محدوده زمانی براي اجرا و برگزاري ایـن ورزش  

سـت و تنهـا در ماههـاي مـی و اکتبـر شـرایط       کوتاه ا
در ماههاي فصول بهار و تابستان در هـر  . مناسب است

دو نواحی ساحلی شمال و جنوب به علت دماي زیـاد و  
امکـان انجـام ایـن ورزش    ، رطوبت باال و شرایط شرجی

در تمـام ماههـاي سـال سـواحل جنـوبی      . وجود ندارد
بـراي   مطلوبیت بیشتري را نسبت بـه سـواحل شـمالی   

اجراي دوساحلی دارند که علت آن دماي هوا و سرعت 
در ایـن پـژوهش،    .مناسب باد در سواحل جنوبی اسـت 

سعی شد جهت ارتقاي میزان دقت کـار و ارائـه نتـایج    
هاي محیطـی، دمـاي آب در سـواحل    بهتر از توانمندي

هاي مربوطـه وارد  شمالی و جنوبی کشور نیز در تحلیل
  گردد.

دهد که شرایط مناسب اقلیمـی   نشان می  5شکل 
براي شنا در سواحل شمالی مربوط بـه ماههـاي فصـل    

طور کـه   باشد. همان تابستان، اواخر بهار و ماه اکتبر می
 (SST)هاي دمـاي سـطح آب   (راست) داده 6در شکل 

ــه   نشــان مــی ــاي مــذکور ک ــد دمــاي آب در ماهه ده
درجـه   26تـا   21مطلوبیت شنا باال است در محـدوده  

گراد قرار دارد که تأییدکنندة نتایج کی و ومپلـو  سانتی
ایـن در حـالی اسـت کـه در نـواحی سـاحلی        باشد.می

جنوبی طی این ماهها به علت دماي باال، رطوبت زیاد و 
العاده نامطلوبی  سرعت نامناسب باد شرایط اقلیمی فوق

چپ).  شـرایط   5ا وجود دارد (شکل تنی و شن براي آب
مطلوب براي شنا در سواحل جنوبی در ماههـاي فصـل   
زمستان و نوامبر و دسامبر از فصل پاییز بـا دمـاي آب   

شود.  چپ) دیده می 6گراد ( شکل  سانتی درجه 16-26
دهند که بهترین ماهها براي  مقایسه نمودارها نشان می

جنـوبی   تنـی در سـواحل   مسافرت به قصـد شـنا و آب  
دریاي خزر،ژوئن، ژوئیـه و اوت (فصـل تابسـتان) و در    

باشد. الزم به  نواحی ساحلی جنوبی ایران ماه مارس می
ذکر است که دماي سطح آب در این ماهها در بهتـرین  

آلـی (گـرم) دارد.   شرایط خود قرار دارد و شـرایط ایـده  
  
  

  
  ان(راست) و سواحل جنوبی ایران (چپ)شمالی ایرسواحل  براي CTISدل م براساس SSTنتایج  :6شکل 
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  گیري نتیجه
اقتصـاد جهـانی را شـامل    توریسم بخش مهمـی از  

تـرین عوامـل مقاصـد    شود و آب و هوا یکی از عمدهمی
و توریسـم  توریستی است. توجه بـه توریسـم سـاحلی    

هـاي توسـعه گردشـگري در    ورزشی در پیشبرد برنامـه 
ی کشـور بسـیار حـائز اهمیـت     شمالی و جنـوب سواحل 

ــه  ــل   همــیناســت. ب دلیــل جهــت شناســایی و تحلی
ي اقلیمـی سـواحل و توسـعه    هاها و محدودیتظرفیت

هاي مختلف گردشگري از جمله توریسم ورزشـی،  گونه
هـاي کـی و ومپلـو و    تنی مـدل  استراحت ساحلی و آب

ــیم ســاحلی ( ــرار   )BCIشــاخص اقل ــورد اســتفاده ق م
که  توان گفتمی، BCI با در نظر گرفتن نتایج گرفتند.

دوره مطلوبیت اقلیمی در منطقه ساحلی جنوبی ایـران  
کـه در   باشد در حـالی  ماههاي سال می  منطبق بر تمام

ناحیه ساحلی شـمالی بهتـرین شـرایط اقلیمـی بـراي      
(  اوتاســتراحت ســاحلی در ماههــاي ژوئــن، ژوئیــه و 

نتایج نشـان داد کـه   باشد. همچنین  فصل تابستان) می
مطلوبیت استراحت ساحلی در نواحی ساحلی شـمال و  
جنوب ایران در مناطق شرقی این سـواحل نسـبت بـه    
مناطق غربی بیشتر است. در واقع هر چه از غـرب ایـن   

رویـم بـر میــزان    سـواحل بـه سـمت شـرق پــیش مـی     
ــزوده    ــراي اســتراحت ســاحلی اف ــت اقلیمــی ب مطلوبی

هش بارش از غرب بـه شـرق   شود. این برونداد با کا می
در ناحیه ساحلی شمالی و ساعات آفتابی بیشـتر، نبـود   
بارش و وضعیت مناسـب آسـایش حرارتـی در منطقـه     

مـدل   بررسـی  نتایج  ساحلی جنوبی قابل توجیه است.
ــزاري    ــراي اجــرا و برگ ــو نشــان داد کــه ب کــی و ومپل

ساحلی و دوساحلی شـرایط مناسـب    هاي فوتبال ورزش
طق سـاحلی شـمال و جنـوب متفـاوت     اقلیمی در منـا 

کشور، هر دو ساحل فصل پاییز در این اساس، است. بر 
سـاحلی و دو سـاحلی وجـود     شرایط بهینه براي فوتبال

تـرین زمـان بـراي ایـن     مناسـب کـه   دارد با این تفاوت
ایـن   ولـی اسـت   اکتبر ماه ها در سواحل شمالیفعالیت

دسـامبر رخ  ماه کشور در  یجنوبسواحل وضعیت براي 
شواهد حاکی از آن است که عالوه بر ماههـاي   دهد.می

هـا  مذکور،شرایط اقلیمی مساعد در اجراي ایـن ورزش 
در بهار سواحل شمالی و زمستان سواحل جنـوبی نیـز   

امکان انجام شـنا و   ،وجود دارد. براساس نتایج این مدل
تنی درمنطقه ساحلی شمال در اواخـر بهـار( مـی و     آب

ژوئیه، اوت، سپتامبر و اکتبـر از فصـل پـاییز بـا     ژوئن)، 
گـراد ) و در   درجه سانتی 26تا  16دماي آب مناسب ( 

سواحل جنوب در ماههـاي فصـل زمسـتان و نـوامبر و     
دسامبر از فصل پاییز با دماي آب مناسـب قابـل قبـول    

آل فراهم است. بهترین ماهها براي مسـافرت بـا    تا ایده
ژوئـن،   ل شـمالی ایـران   تنـی در سـواح   قصد شنا و آب

باشـد.   ژوئیه و اوت و در سواحل جنوب ماه مـارس مـی  
الزم بــه ذکــر اســت کــه دمــاي آب در ایــن ماههــا در 

. قرار داردگراد)  درجه سانتی 26تا  22بهترین شرایط (
بررسی نتایج حاصل از ایـن پـژوهش و مقایسـه آن بـا     

پیشین از جملـه فـرج زاده و احمـدآبادي     هايپژوهش
ده دست آمـ ه دهد که در نتایج بنشان می) 31: 1388(

فـرج زاده  یی وجود دارد. نتایج حاصل از کار هاشباهت
نشـان داد کـه   TCI  با استفاده از شاخص و احمدآبادي

مساعدترین شرایط اقلیم توریستی در سواحل جنـوبی  
نی از ماه نوامبر تا مـاه  ماه از سال یع 5ایران منطبق بر 

همچنین ایشان نتـایج مشـابهی را نیـز    باشد. مارس می
براي سواحل شمالی ایران با استفاده از شاخص مـذکور  
ارائه کردند. آنها نشان دادند که شـرایط اقلیمـی عـالی    

هـاي مـی،   ي گردشگري در سـواحل شـمالی در ماه  برا
عیت اقلیمـی قابـل قبـول نیـز در     ژوئن و ژوئیـه و وضـ  

در اهم اسـت. هاي نوامبر و دسامبر از فصل پاییز فـر ماه
ــراي     ــراي اج ــدل ب ــن م ــایج ای ــا مقایســه نت ــت ب نهای

هاي ورزشی، در سواحل شمالی و جنوبی ایـران   فعالیت
رسـد کـه در طـول سـال در منطقـه       چنین به نظر می

ساحلی شمال ماههـاي مـی، ژوئـن، ژوئیـه و اوت و در     
سواحل جنوبی ماههـاي ژانویـه، فوریـه، مـارس و مـاه      

تـرین شـرایط    مناسب مجموعدسامبر از فصل پاییز در 
هـاي مـورد مطالعـه را دارا     اقلیمی را براي انجام ورزش

به رغم مطالعات بعمل آمـده در زمینـۀ اقلـیم    هستند. 
گردشگري تابسـتانه در گوشـه و کنـار جهـان بـا ایـن       

رسد براي اطمینان از صحت نتایج و ها، به نظر میمدل
کردن ها نیاز به صحت سنجی و کالیبره درستی تحلیل

مدل براي نواحی مختلـف از جملـه سـواحل ایـران بـر      
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