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  TCI برآورد و تحليل شاخص اقليم گردشگري در شهرستان سميرم با استفاده از مدل

  

  ∗امير گندمكار

  آباد  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف گروه جغرافيا،،استاديار

 

 

  چكيده
غير آب و هواي اين شهرستان مت. هاي زاگرس قرار گرفته است شهرستان سميرم در جنوب استان اصفهان و در كوه

اي در نواحي مركـزي و   است و شامل آب و هواي نيمه خشك در نواحي شمالي شهرستان، آب و هواي مديترانه       

به طور كلي آب و هواي اين شهرستان در تابستان    . آب و هواي نيمه مرطوب تا مرطوب در نواحي جنوبي است          

ه به عنوان يـك مكـان ييالقـي و    هاي گذشت اين منطقه از زمان . گرم و خشك و در زمستان سرد و مرطوب است         

هاي طبيعي و آب و هواي مناسب توانايي زيادي در جذب  خوش آب و هوا شناخته شده است و با داشتن جاذبه    

به منظور توسعه . اما تا كنون از اين پتانسيل استفاده صحيح نشده و بهره كافي هم كسب نشده است. گردشگر دارد

يكي . هاي مناسب جهت حضور گردشگران در منطقه مشخص شود ا و مكانه  گردشگري در اين منطقه بايد زمان     

  .هاي مساعد براي گردشگري است از مهمترين نيازهاي گردشگران آگاهي از وضعيت اقليمي و زمان

در  GIS، و همچنين با استفاده از امكانات  )TCI(در اين پژوهش با استفاده از شاخص اقليم آسايش گردشگري           

هـاي مـساعد جهـت حـضور      هـاي و مكـان   ها، زمـان  اي و تركيب نقشه اي به پهنه هاي نقطه   يم داده يابي، تعم   ميان

هاي مورد استفاده در اين پژوهش مربـوط بـه ميـانگين            داده. گردشگران در شهرستان سميرم مشخص شده است      

  .رم بوده استهاي سينوپتيك و كليماتولوژي درون و اطراف شهرستان سمي هفت پارامتر اقليمي در ايستگاه

در اين شهرستان بهتـرين شـرايط را بـراي      ) شهريور(دهد كه ماه سپتامبر       نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي      

، مارس )بهمن(، فوريه )دي(هاي ژانويه  قرار دارد و ماه) ارديبهشت(حضور گردشگران دارد و پس از آن ماه مي 

از نظـر پراكنـدگي مكـاني هـم نـواحي شـمالي         .  نيست براي حضور گردشگران مناسب   ) آذر(و دسامبر   ) اسفند(

  .شهرستان نسبت به نواحي جنوبي شرايط مساعدتري براي جذب گردشگر دارند

  

  .، آسايش حرارتياقليم آسايش گردشگري، سميرم، سيستم اطالعات جغرافيايي شاخص: واژگان كليدي

  

  مقدمه

WTOهاي    بيني  پيش
 6/1المللي بـه حـدود       ميالدي تعداد توريسم بين    2020 بيانگر اين امر است كه تا سال         1

يكي از مهمترين اطالعات مورد نياز جهانگردان، شرايط اقليمي مقـصد اسـت و        . رسد  ميليارد نفر در سال مي    

از بين عناصر اقليمي، دماي . دهند بيشتر جهانگردان، مالحظات اقليمي را بيشتر از هر چيز مورد توجه قرار مي

اما بسياري از عناصر ديگر اقليمي هستند كه بر . ا بر روي بدن انسان و احساس آسايش داردهوا بيشترين اثر ر

رطوبت هوا، تابش خورشيد و جريان هوا يا باد از مهمتـرين ايـن     . دماي هوا و در نتيجه بدن انسان اثر دارند        

                                         
 E-mail: aagandomkar@yahoo.com                                                                             09133254097: نويسنده مسئول  ∗

1
 - Word Tourism Organization 
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 كليه عوامل موثر بر    ها و جداولي هستند كه تاثير جمعي همزمان         هاي آسايش، دياگرام    شاخص. عناصر هستند 

توان براي ارزيابي شرايط توريستي بهره        هاي حرارتي مي    از شاخص . دهند  احساس آسايش را يكجا نشان مي     

ها را از شرايط اقليمي مقصد آگـاه كـرد و پتانـسيل اقليمـي توريـستي منـاطق مختلـف را             گرفت و توريست  

ور سيستماتيك تاثير عناصر اقليمي را شاخص اقليم آسايش گردشگري شاخصي است كه به ط. مشخص نمود

اين شاخص از عناصر اقليمي دماي هوا، بارش، رطوبت، تابش و بـاد اسـتفاده        . نمايد  بر توريسم مشخص مي   

استفاده از اين . هاي هواشناسي نياز است براي استفاده از اين شاخص به آمارهاي ثبت شده در ايستگاه. كند مي

قليم آسايش گردشگري در يك شهر يا منطقه محدود مناسـب اسـت امـا    آمار براي تحليل وضعيت شاخص ا   

. تواند بيانگر وضعيت واقعي اين شاخص در يك منطقه باشد ها به تنهايي نمي تحليل شاخص براساس ايستگاه

  . به اين منظور الزم است وضعيت در نقاط بدون آمار هم بررسي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 پارامتر اقليمي به بررسي شـرايط آسـايش توريـسم از نظـر     7اسايش توريسم با استفاده از    شاخص اقليم   

  .)Mieczkowski, 1985(كند  هاي مناسب براي توريسم را تعيين مي پردازد و زمان اقليمي در يك منطقه مي

Freitas    م بـه ايـن نتـايج    هاي مطالعه اقليم توريس ، در پژوهشي با عنوان تئوري، مفاهيم و مدل     2001در سال

  : دست يافت

 ؛هاي استاندارد استفاده كرد در مطالعات اقليم توريسم فقط بايد از داده - 1

هـاي مختلـف    ها استفاده نمود و بيشتر بايد از مشاهدات واقعـي در زمـان          كمتر بايد از ميانگين داده     - 2

 ؛استفاده نمود

 ؛ استفاده قرار دادهاي محيط اتمسفر را مورد هاي مربوط به داده بايد تمامي ورودي - 3

براي تشخيص مختصات گرمايي بايد از چگونگي باالنس انرژي جو به صورت يكپارچـه اسـتفاده                 - 4

 ؛دكر

 .شناختي و فيزيكي باشد اقليم توريسم بايد شامل سه پارامتر گرمايي، زيبايي - 5

Perry    ك و به  ميالدي، در پژوهشي به بررسي وضعيت اقليم توريسم در مناطق گرم و خش        2001در سال

بدترين شـرايط در ايـن نـواحي بـراي توريـست            : اي پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه         ويژه نواحي مديترانه  

بيني وقـوع چنـين وضـعيتي و     دهد كه موج هواي گرم به اين مناطق وزش كند و بايد با پيش            هنگامي رخ مي  

  .اعالم هشدارهاي الزم از خطرات آن كاست

Maureen    المللي پرداختند و   به بررسي اثرات اقليم بر توريسم بينهشي، در پژو2001و همكاران در سال

، اثـرات  ...به اين نتيجه رسيدند كه شرايط خاص و متفاوت اقليمي نـواحي شـهري، سـاحلي، كوهـستاني و             

  .متفاوتي بر جذب توربيسم دارند و اين اثرات بايد مورد توجه قرار گيرد

Daniel Scott & Geoff McBoyle   ميالدي، در پژوهشي دريافتند كه با توجـه بـه رونـد             2001 سال   در 

 ميالدي وضعيت شاخص اقليم آسـايش توريـسم بـراي      2080 و   2050هاي    مي در جهان تا سال    يتغييرات اقل 

  .بيشتر نواحي كشور كانادا بهتر از شرايط كنوني خواهد شد
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Jacqueline      هـاي آينـده در بريتانيـا و      سالدرد كه  ميالدي به اين نتيجه رسيدن     2007و همكاران در سال

خواهد داشت و در آلمان به دليل گرمتر شدن هوا و ايجـاد  شمال  آرام به سمت   يايرلند جاذبه توريسم حركت   

شرايط مساعدتر در نواحي داخلي نسبت به نواحي ساحلي، جريان جذب توريسم به سمت جنوب خواهـد                  

  .بود

بندي اقلـيم توريـستي در اسـتان گـيالن بـا اسـتفاده از        ي به پهنهدر پژوهش، )1388(فرج زاده و همكاران    

هـاي مـي و ژوئـن بهتـرين شـرايط و       در استان گيالن مـاه پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه  TCIشاخص  

  .هاي ژانويه و دسامبر بدترين شرايط اقليمي براي حضور توريست را دارند ماه

بررسي شاخص اقليم آسايش گردشگري در جزيره كيش به اين در پژوهشي با ) 1388(ضيايي و بختياري 

هاي مارس، دسـامبر،    نتيجه رسيدند كه اين جزيره داراي پيك زمستاني به منظور آسايش توريسم است و ماه              

  .ژانويه و فوريه بهترين شرايط را براي جذب توريست دارند

در جزيره كيش پرداختند و به اين        بررسي شاخص اقليم آسايش گردشگري       با) 1388(شايان و همكاران    

نوامبر و دسامبر بهترين شرايط را براي جذب توريست ، هاي ژانويه، فوريه، مارس، اكتبر نتيجه رسيدند كه ماه

  .براي ورود توريست مناسب نيستهاي ژوئن، جوالي، آگوست و سپتامبر  دارند و ماه

Matzarakis & Farajzadeh )2009( رب ايران با استفاده از شاخص پژوهشي در شمال غ، درTCI  به اين

هر نتيجه رسيدند كه شهرهاي ماكو، اهر، اردبيل، تكاب، خوي، اروميه و سراب داراي پيك تابستانه هستند و        

 و شرايط اقليمي عـالي هـستند، شـهرهاي    80هاي تابستان داراي نمره باالتر از  كدام حداقل در يك ماه از ماه  

آل دارند و اردبيل بهترين شرايط را بـراي جـذب        و وضعيت ايده   90راي نمره باالي    ماكو، اردبيل و تكاب دا    

  .توريست در تابستان دارد

توزيـع زمـاني و مكـاني شـاخص اقلـيم آسـايش              GISدر اين پژوهش سعي بر آن است تا با استفاده از            

هاي مناسب حـضور   مكانها و  توريسم در شهرستان سميرم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و زمان      

اي بـه جـاي    هاي پهنـه   ويژگي خاص اين پژوهش استفاده از داده.گردشگران در اين شهرستان مشخص شود  

اي است كه اين امر مي تواند چگونگي توزيع زماني و مكاني شاخص را به روشني براي تمام                 هاي نقطه   داده

  نواحي شهرستان مشخص كند

  

  ها مواد و روش

اين شهرستان از شمال بـه  . هاي زاگرس قرار گرفته است  در جنوب استان اصفهان و در كوه      شهرستان سميرم   

هـاي بـروجن و لردگـان در اسـتان      هاي شهرضا و دهاقان در استان اصفهان، از غرب يـه شهرسـتان         شهرستان

هاي  ستانچهارمحال و بختياري، از جنوب به شهرستان دنا در استان كهكيلويه و بويراحمد و از شرق به شهر               

  )1 شكل (.شود اقليد در استان فارس محدود مي آباده و
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، ابتـدا آمـار هفـت پـارامتر     GISبه منظور بررسي شاخص اقليم آسايش در شهرستان سميرم با استفاده از       

هاي سينوپتيك و كليماتولوژي داخل و اطراف شهرستان در بازه  اقليمي مورد نياز به صورت ماهانه در ايستگاه

ها اعمال  در داده TCIهاي الزم بر اساس مدل  استخراج شد و تبديل   )  ميالدي 2005 تا   1976( ساله   30زماني  

ها  پس از آن با تركيب نقشه.  ماه سال بر اي شهرستان تهيه شد12شد، سپس نقشه پراكندگي هر پارامتر براي 

  . ه در شهرستان تهيه شدبراي هر ما TCI، نقشه پراكندگي شاخص 1بر اساس رابطه شماره  GISدر محيط 
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  هاي مورد استفاده  موقعيت شهرستان سميرم در ايران و استان اصفهان و ايستگاه:1شكل 

  

  :به منظور تعيين شاخص اقليم آسايش توريسم در يك منطقه مراحل زير بايد به ترتيب اجرا شوند

ـ       ميانگين روزانه دمـا   : استخراج اطالعات هواشناسي هر ايستگاه شامل      -1  درجـه سلـسيوس،     هدر هـر مـاه ب

ـ            هميانگين روزانه رطوبت نسبي هوا در هر ماه ب          درجـه  ه درصد، ميانگين روزانـه حـداكثر دمـا در هـر مـاه ب

، ميلي متر هميانگين بارندگي در هر ماه ب درصد، هسلسيوس، ميانگين روزانه حداقل رطوبت نسبي در هر ماه ب

  ؛ كيلومتر بر ساعتهماه و ميانگين روزانه سرعت باد در هر ماه بميانگين روزانه تعداد ساعات آفتابي در هر 
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   بندي آسايش حرارتي شاخص اقليم آسايش گردشگري بر اساس شاخص دماي مؤثر  طبقه: 2شكل 

  )Mieczkowski, 1985(: منبع

  

سـاس  ، بر ا)2شكل (محاسبه شاخص آسايش در بازه زماني روز با استفاده از منحني شاخص دماي مؤثر         -2

 ؛)CID(ماي خشك و حداقل رطوبت نسبي هوا هاي ماهانه حداكثر د نرمال

، بـر اسـاس     )1شـكل   (روزي با استفاده از منحنـي شـاخص دمـاي مـؤثر               محاسبه شاخص آسايش شبانه    -3

 ؛)CIA (هاي ماهانه دماي خشك و ميانگين رطوبت نسبي نرمال

 ؛)R (ربوط به بارندگي براي هر ايستگاهتعيين رتبه م -4

 ؛)S (تعيين رتبه تابش براي هر ايستگاه -5

 ؛)W (براي هر ايستگاه تعيين رتبه مربوط به باد -6

  :هاي مختلف سال براي هر ايستگاه با استفاده از رابطه زير محاسبه شاخص اقليم گردشگري در ماه -7
1(                                                                                              TCI= 8CID + 2CIA + 4R + 4S + 2R 

تعيين مقدار عددي شاخص اقليم آسايش گردشگري و مشخص نمودن طبقه مربوط بـه آن بـا اسـتفاده از           -8

  . براي هر ايستگاه1جدول 

   مقدار عددي شاخص اقليم آسايش گردشگري و تشريح طبقه مربوط به آن:1جدول 

  تشريح وضعيت رده  رتبه  گريحدود شاخص اقليم آسايش گردش

  آل ايده  9  100 تا 90

  عالي  8  90 تا 80

  بسيار خوب  7  80 تا 70

  خوب  6  70 تا 60

  قابل قبول  5  60 تا 50

  حد مرزي  4  50 تا 40

  نامطلوب  3  40 تا 30

  بسيار نامطلوب  2  30 تا 20

  بينهايت نامطلوب  1  20 تا 10

  غيرممكن  0  10 تا 0

  )Mieczkowski, 1985(: منبع
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  ها و نتايج يافته

بر اساس طبقه بندي اقليمي دمارتون آب و هواي اين شهرستان متغير است و شامل آب و هواي نيمه خشك          

اي در نـواحي مركـزي و آب و هـواي نيمـه مرطـوب تـا         در نواحي شمالي شهرستان، آب و هواي مديترانـه        

شهرسـتان در تابـستان گـرم و خـشك و در       به طور كلي آب و هواي ايـن         . مرطوب در نواحي جنوبي است    

شـناخته شـده    ايل قـشقايي  هاي گذشته به عنوان يك ييالق اين منطقه از زمان. زمستان سرد و مرطوب است   

  . هاي طبيعي و آب و هواي مناسب توانايي زيادي در جذب گردشگر دارد است و با داشتن جاذبه

، فوريه )دي(هاي ژانويه  ، مشخص شد كه در ماه1 جدولهاي تهيه شده و با استفاده از  بر اساس نقشه

به دليل سرما و بارش برف، نواحي جنوبي شهرستان داراي وضعيت نامطلوب است ) اسفند(و مارس ) بهمن(

ها شهرستان وضعيت اقليمي  و نواحي شمالي شهرستان در وضعيت مرزي قرار دارد و به طور كلي در اين ماه

  .اردمناسبي براي حضور گردشگر ند

ها، وضعيت شهرستان به شدت  و با گرم شدن ناگهاني دماي هوا و قطع بارش) فروردين(در ماه آوريل 

شود و اين ماه براي حضور  كند و بيشتر نواحي شهرستان داراي وضعيت اقليمي بسيار خوب مي تغيير مي

  .گردشگر بسيار مناسب است

ر گردشگر در شهرستان سميرم است، زيرا بيشتر ها براي حضو يكي از بهترين ماه) ارديبهشت(ماه مي 

  .هاي جنوبي هم وضعيت عالي دارند برد و بخش آل به سر مي هاي اين شهرستان در وضعيت ايده بخش

هم در اين شهرستان وضعيت مناسبي براي حضور گردشگر دارد و بيشتر شهرستان در ) خرداد(ماه ژوئن 

  .آل دارد ي شمالي هم وضعيت ايدهبرد و بخشي از نواح وضعيت عالي به سر مي
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  هاي سال  نقشه پراكندگي شاخص اقليم آسايش گردشگري شهرستان سميرم در ماه:3 شكل

  

با گرمتر شدن هوا، اندكي از شرايط مناسب اقليمي شهرسـتان  ) مرداد( و آگوست )تير (هاي جوالي  در ماه 

  .برد حال باز هم شهرستان در وضعيت عالي تا بسيار خوب به سر مي شود، ولي با اين كاسته مي

، بهترين ماه براي حضور گردشگر در اين شهرستان است و تمام شهرستان در وضـعيت   )شهريور (سپتامبر

  .آل است ايده

هاي شهرسـتان داراي      هم داراي شرايط مساعد براي حضور گردشگر است و بيشتر بخش           )مهر(ماه اكتبر   

  .ال است و فقط برخي از نواحي مرتفع جنوب شهرستان وضعيت عالي دارد وضعيت ايده

شود و   و با كاهش ناگهاني دما وضعيت اقليمي شهرستان به وضعيت خوب تبديل مي            )آبان (در ماه نوامبر  

  .شود وضعيت نامطلوب تا مرزي بر شهرستان حاكم مي) آذر(سامبر در ماه بعد يعني د

هـا   ، بهتـرين مـاه  )مهـر (و اكتبر ) ارديبهشت(، مي )شهريور(هاي سپتامبر     ، ماه 4 شكلبه طور كلي و بر اساس       

، جـوالي  )خـرداد (هاي ژوئن  ماه. آل است براي حضور گردشگر در اين شهرستان است و شرايط اقليمي ايده   

  .برد ها شهرستان در وضعيت عالي به سر مي در رده بعدي قرار دارند و در اين ماه) مرداد(گوست و آ) تير(
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) آبان(وضعيت اقليمي شهرستان براي حضور گردشگر بسيار خوب و ماه نوامبر ) فروردين(در ماه آوريل 

كه برابر ) آذر(دسامبر و ) اسفند(، مارس )بهمن(، فوريه )دي(هاي سال شامل ژانويه  اما ديگر ماه. خوب است

  .هاي سرد سال است، اين شهرستان وضعيت مناسبي براي حضور گردشگر ندارد ماه

  

  
  نمودار پراكندگي ماهانه شاخص اقليم آسايش توريسم در شهرستان سميرم : 4 شكل

  

  گيري  نتيجه

توان شرايط  ها مي ي و تركيب نقشها اي به پهنه هاي نقطه يابي، تبديل داده در ميان GISهاي  با استفاده از توانايي

آسايش اقلميي نقاط را به پهنه تعميم داد و به جاي بحث بر روي يك يا چند ايـستگاه از يـك پهنـه، ماننـد                   

  . دكرشهرستان، حوضه و يا استان صحبت 

 هـاي سـپتامبر   ، در شهرستان سميرم مـاه GIS و استفاده از )TCI(بر اساس شاخص اقليم آسايش توريسم   

ها براي حضور گردشگر است و شرايط آسايش اقليمي           ، بهترين ماه  )مهر ( و اكتبر  )ارديبهشت (، مي )يورشهر(

هم شهرستان در وضعيت عالي به سـر        ) مرداد( و آگوست    )تير (، جوالي )خرداد (هاي ژوئن   ماه. آل است   ايده

  .برد مي

) آبان(يار خوب و ماه نوامبر   وضعيت اقليمي شهرستان براي حضور گردشگر بس      ) فروردين(در ماه آوريل    

ر ب كه برا)آذر (و دسامبر) اسفند(، مارس )بهمن (، فوريه)دي (هاي سال شامل ژانويه اما ديگر ماه. خوب است 

  .هاي سرد سال است، اين شهرستان وضعيت مناسبي براي حضور گردشگر ندارد ماه

، )دي( ژانويـه   هـاي   در ماه هد كه   د  نشان مي  در شهرستان    گردشگريتوزيع زماني و مكاني شاخص اقليم       

 به علت سرماي شديد و بارش برف در شهرستان به طور كلـي  )آذر(و دسامبر ) اسفند(، مارس   )بهمن(فوريه  

شرايط براي حضور گردشگر مناسب نيست و نواحي جنوبي شهرستان به علت كوهستاني و سردسير بـودن،               

  .تري را دارند شرايط نامناسب
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ها، شرايط به ناگاه تغيير  و با شروع بهار و افزايش درجه حرارت و كاهش بارش     ) دينفرور(در ماه آوريل    

شود، البته به دليل سرماي شبانه و بارش باران بازهم           داراي وضعيت بسيار خوب مي     كند و تمام شهرستان     مي

  .آل براي حضور گردشگران ندارد شهرستان وضعيت ايده

ها و افـزايش دماهـاي شـبانه، شهرسـتان      با قطع كامل بارش  ) ردادخ(و ژوئن   ) ارديبهشت(هاي مي     در ماه 

  .البته باز هم مناطق شمالي شرايط بهتري را ردارند. بهترين شرايط براي حضور گردشگر را دارد

آل خارج  به علت گرماي شديد روزانه، وضعيت از شرايط ايده) مرداد(و اگوست ) تير(هاي جوالي  در ماه

شود، نكته قابل توجه اينكه در اين زمان هم  اي قبل از مطلوبيت شرايط اقليمي كاسته ميه شده و نسبت به ماه

طول روز كمي بيشتر و دماي حـداكثر  باز وضعيت نواحي شمالي از جنوبي بهتر است زيرا در نواحي جنوبي           

  .هم بيشتر از نواحي شمالي است

 حـداكثر روزانـه وضـعيت در تمـام نـواحي      با كـاهش دمـاي  ) مهر(و اكتبر   ) شهريور(هاي سپتامبر     در ماه 

البته در نواحي . شود شود و در واقع بهترين شرايط در طول سال ايجاد مي آل تبديل مي شهرستان به حالت ايده

ال خـارج   به علت كاهش دماي شـبانه وضـعيت تـا حـدودي از حالـت ايـده            ) مهر(جنوبي و در اواخر اكتبر      

  .شود مي

شرايط اقليمي منطقه براي گردشـگري از حالـت   به ناگاه ها  هوا و شروع بارش   در ماه نوامبر با سرد شدن       

  .شود و تمام شهرستان وضعيت خوب دارند ال خارج مي ايده

  

  در شهرستان سميرمگردشگري  توزيع زماني، مكاني شاخص اقليم :2 جدول

  ناحيه  جنوب  مركز  شمال

  شرايط  نمره  شرايط  نمره  شرايط  نمره  ماه

  نامطلوب  40-30  مرزي  50-40  قابل قبول  60-50  )دي(ژانويه 

  مرزي  50-40  قابل قبول  60-50  قابل قبول  60-50  )بهمن(فوريه 

  مرزي  50-40  قابل قبول  60-50  قابل قبول  60-50  )اسفند(مارس 

  بسيار خوب  80-70  بسيار خوب  80-70  بسيار خوب  80-70  )فروردين(آوريل 

  عالي  90-80  آل ايده  100-90  آل ايده  100-90  )ارديبهشت(مي 

  عالي  90-80  عالي  90-80  آل ايده  100-90  )خرداد(ژوئن 

  بسيار خوب  80-70  عالي  90-80  عالي  90-80  )تير(جوالي 

  بسيار خوب  80-70  عالي  90-80  عالي  90-80  )مرداد(آگوست 

  آل ايده  100 -90  آل ايده  100 -90  آل ايده  100 -90  )شهريور(سپتامبر 

  عالي  90-80  آل ايده  100-90  آل ايده  100-90  )مهر(اكتبر 

  خوب  70-60  خوب  70-60  خوب  70-60  )آبان(نوامبر 

  نامطلوب  40-30  مرزي  50-40  قابل قبول  60-50  )آذر(دسامبر 
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دهد كه هر سه روش وضعيت به نسبت مشابهي را   نشان ميهاي الگي و بيكر  با روش TCIمقايسه روش   

را بهترين زمان براي حضور گردشـگر در شهرسـتان          ) مهر(تا اكتبر   ) ارديبهشت(هاي مي     دهند و ماه    نشان مي 

هـم شـرايط مناسـبي بـراي حـضور        ) آذر(و دسـامبر    ) بهمـن (، فوريه   )دي(هاي ژانويه     دانند و ماه    سميرم مي 

  .گردشگر ندارند

  ، الگي و بيكر براي آسايش حرارتي سميرمTCIهاي   مقايسه روش:3 جدول

 TCI  بيكر  الگي  ماه

 مرزي سرد يخبندان  ژانويه

 مرزي سرد يخبندان  فوريه

 قابل قبول سرد ناراحت كننده  مارس

 خوب خنك آسايش در آفتاب  آوريل

 ايده آل مطبوع آسايش در آفتاب  مي

 عالي مطبوع آسايش  ژوئن

 عالي مطبوع آسايش  جوالي

 عالي مطبوع آسايش  آگوست

 ايده آل مطبوع آسايش در آفتاب  سپتامبر

 عالي مطبوع آسايش در آفتاب  اكتبر

 خوب خنك ناراحت كننده  نوامبر

 مرزي خنك ناراحت كننده  دسامبر

ها از  يكي از قله. به واقع نمودار شاخص اقليم آسايش گردشگري در شهرستان سميرم داراي دو قله است

ي فصل تابستان شروع شده و تـا    ميانه فصل بهار شروع شده و تا ابتداي تابستان ادامه دارد و ديگري از انتها              

  . يابد ميانه پاييز ادامه مي

. كشور ايران داراي دو زمان مسافرت و گردشگري عمده است يكي ابتداي فروردين و ديگـري تابـستان                 

شهرستان سميرم در ابتداي فروردين و در تعطيالت نوروز از نظر اقليمي وضـعيت مـساعدي بـراي حـضور                

اما تابستان در ايـن شهرسـتان بـراي حـضور        . ستان فصل سرما هنوز ادامه دارد      و در اين شهر    گردشگر ندارد 

شود تا با فـراهم آوردن امكانـات حـضور     به مسئولين شهرستان توصيه مي گردشگر بسيار مساعد است و لذا       

هاي اقامتي مناسب با حداقل امكانات زمينه جذب گردشگر را  گردشگران در فصل تابستان و اختصاص كمپ

آل است و  وضعيت عالي تا ايدهدر فصل تابستان و با توجه به شاخص اقليم آسايش گردشگري .  آورندفراهم

هاي  توانند در اين شهرستان و به ويژه بخش كننده، مي كننده و يا خنك لذا گردشگران بدون نياز به وسايل گرم

  .شمالي آن به تفرج بپردازند
  

  قدرداني

تعيين شاخص اقليم آسايش گردشـگري اسـتان اصـفهان بـا     ي با عنوان   مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهش     

الزم از . آباد توسط مؤلف صورت پذيرفته است است كه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف      GISاستفاده از   

  .همكاري مسئولين محترم اين دانشگاه تقدير و تشكر نمايم
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