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  TCIی گردشگر ـ میاقل شاخص اساس بر یگردشگر منظر از گندمان تاالبی میاقل طیشرای ابیارز

 2یخسرو هیمرض، 3یعبـاس رضایعلـ

  Abbasi.ara@gmail.com آباد، زاد اسالمی، واحد نجفدانشگاه آ

 آبادنجفواحد  دانشگاه آزاد اسالمی، 

 

 

 

 

 چکیده

 گندمان تاالب گردشگری میاقلی ابیارز به(، TCI) یکزکوفسکیم گردشگری میاقل شاخص از استفاده با پژوهش نیا در

 نیا محاسبه ی. براکندمیی ابیارز گردشگریی برا اری میاقل طیشرا کیستماتیسی شکل به شاخص نیا. است شده پرداخته

 وی آفتاب ساعات بارش، کل روزانه،ی نسب رطوبت نیانگیم روزانه،ی دما حداکثر ماهانه نیانگیمهمچون  ییپارامترها شاخص

 البتامنظور )به بروجن شهرستان کینوپتیس ستگاهیای برا نظرمورد شاخص پژوهش نیا در. دشویم استفاده باد سرعت

 از استفاده با سپس. شد وارد GIS طیمح به حاصله جینتا و محاسبه( 3330ـ  3004) ساله 34 ةدور کی یبرا( گندمان

 میاقل :داد نشان حاصلهی هانقشه نیهمچن و مختلفی هاماه در تاالبی گردشگر میاقـل ـطیشرا از آمـدهبه دست اطالعـات

 مـهر و وریشـهر خـرداد، بهشت،یاردی هاماه :داد نشان استفاده مورد خصشا. استی ادیز تنوعی دارا تاالبی گردشگر

 .دارند گردشگرانی میاقل شیآسا نظـر از طیشرا نیبهـتری دارا

 

 TCI. شاخص م،یاقل گندمان، تاالب ،گردشگری :کلیدیای هواژه

 :مقدمهـ  3

 مسئله انیبـ  3ـ  3

 بدون و است کشور آنی اقتصاد مختلفی هاتیفعال و هابخش دری گذارهیسرما ازمندینی کشور هر دری اقتصادتوسعة  اصوالً

مهم،  نیا تحققی برا داشت، رای اقتصاد رفاه و دیتول اشتغال، گسترش انتظار توانینم ،ییربنایزی هاطرح دری گذارهیسرما

 یهارساختیز دری گذارهیسرما. نداکرده دایپی خارجی هاهیسرما جذب بهی دیشد لیتما جهان،ی کشورها ازی اریبس امروزه

 زادهمی)ابراه است منظور نیبد مناسبی هاراه ازی کی گردشگر جذبمنظور ی بهامنطقه بالقوهی هاتوان از استفاده و گردشگری

 (.3008:305 ل،یبومک و اسکات) دهدیم لیتشک رای جهان اقتصاد ازی بزرگ بخش گردشگری رایز(؛ 3144:304 زاده،ی آقاس و

 رایز(؛ 41: 3144 ،یاریبخت ویی ایض) استی میاقل طیشرا رد،یگ قرارمدنظر  گردشگری بحث در دیبا کهی عوامل ازی کی 

 ویی ایضاست ) آن فیتضع بالعکس ای و گردشگر جذب جهت در مؤثر عوامل نیترمهمازجمله  منطقه کی یوهواآب تیوضع

از ، یو انسان یعیطب یاندازهاهمانند چشم یعیطب طیشرا گرید با ، همراهگردشگران یبرا یمی(. عناصر اقل41: 3144، یاریبخت

 مقصد نییتع یبرا هامحرک نیترمهم از یکی، یمیاقل تیوضع و دیآیم حساب به گردشگران مقصد نییتع در عوامل مؤثر

 (.338: 3001 همکاران، و تالیبر ؛305: 3008 همکاران، و اسکات) شودیم محسوب گردشگران

ی داست ) مهم ینقش یدارا یگردشگر یتقاضا در و است یمیاقل طیشرا به ، وابستهطور آشکاربه یگردشگر سوکیاز  نیبرابنا

 معنا منظورکه به یمیاقل یرهایمتغ یدگیچیپ و وهواچندجانبة آب تیماه لیبه دل گرید یسو از و (800: 3004 تز،یفر

 مختلف طیشرا یمنظور بررسبه یگردشگر یبرا شاخص یروشاند، آمده گردهم یگردشگر یبرا وهواآب تیاهم به دنیبخش

 لی(. به دل303: 3003 س،یماتزارک. )ازاستیموردن یگردشگر یبرا مناسب طیشرا نییدر تع یباشناختیو ز یکیزیف، ییگرما

                                                 
3 843آباد. کد مقاله ثبت شده در همایش: نویسنده مسئول: استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف 

 .آبادنجفواحد  دانشگاه آزاد اسالمی، یگردشگری زیربرنامه و ایجغراف رشته ارشدی کارشناسی دانشجو - 3
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 یگردشگر یرا برا یمیاقل منابعکه  است گرفته صورت یمیاقل یهاشاخص نییتع یتوجه براقابل یهاتالش ،یدگیچیپ نیا

 (.800: 3004تز، یفری د) دینمایم یابیو ارز نییتع

 یابیارز واحد، به شاخص کیدر یمیاقل ریمتغ هفت بی( با ترک3345)ی کزوکوفسکیم TCIشاخص موجود،  یهاشاخص

 یزونایآر جهان، ازجمله مختلفدر مناطق  یگردشگر طیمطالعة شرا یبرا آن از و پرداخت یگردشگر یبرا یمیاقل طیشرا

 رانیا غربشمال و( 3143 ،یاحمدآباد و زاده فرج) رانیا ،(3004 س،یماتزارک و نیل) وانیتا ،(3001همکاران،  و هارتز) کایآمر

 کمک بهاست.  گردشگران شیآسا بر مؤثر عوامل ازی بیترک TCI. درواقع است شده استفاده( 3144 همکاران و صرافی سار)

 مناطقی برا آن محاسبه با نیچنهم. شودیم نییتع گردشگرانی میاقل شیآسا نظر از سفر نزما نیترمناسب شاخص، نیا

 .نمود مقصد انتخاب در گردشگران بهی توجه انیشا کمک توانیمی جهان سطح در ترعیوس طوربهی حت ای و کشور مختلف

 :پژوهش ضرورت و تیاهم -3-2

برگرفته  در رای جهانی هاستمیس و جامعه کی یوجود ارکان همه ریاگفر و ایپوی صنعتعنوان ی بهگردشگر صنعت امروزه

 ویی درآمدزا به توجه کنار در کشور هر یفرهنگ وی اجتماع توسعه ابعاد ازی بخشعنوان ی بهگردشگر صنعت توسعه. است

 (.3141:31 ،یضیف وی محمداست ) تیاهم حائز اریبسیی زااشتغال

 یروین کعنوان یی بهگردشگرطورقطع به ،(3335ی )گردشگری جهان سازمان کل ریدب کایساون نزیانرک ویآنتون گفته به

ی مبنا بری امروز مدرن گردشگری ازی اعظم بخشازآنجاکه  (.3141:10 شورجه، وی فرهود) استی جهان توسعه در محرکه

 فیط مستلزم بلکه نبوده، منبع کی بهی متکی گردشگر یهامکان توسعه است، استواری کیزیفی ـ عیطبی هایژگیو از استفاده

عنوان به میاقل ووهوا آب کشورها ازی اریبس در کهیطور( به31: 3141، ییتوالی است )عیطب منابع ژهیوی از منابع و بهاگسترده

 (.3003:83و، یآجن کوف،یآپالوت) شوندیم محسوب گردشگریی برا ارزش با هیسرما کی

ی میاقل شیآسا از اطالع کهیطور(. به31: 3141 ،ییتوال) شودیمی تلق مکمل ای وی انیبن منبع کمثابه یبه میاقل بیترتنیبد

ی میاقل اطالعات به زانیربرنامه و استارزشمند  اریبس زانیربرنامهی برا روندیم اماکن دنید به گردشگران که ییروزها آن

ی اریبس تیاهمگردشگری  شتریب چه هر شیآسای برای شاخص نییعن، تیبنابرا؛ دارند ازین اماکن دیبازد زمان در و بعد قبل،

. است نداشته گردشگریی آموزش اتیادب دری اساس نقشحال تابه میاقل ووهوا آب که استی حال در نیا(. 3004 تاس،یفردارد )

 نیا مواهب ازنتوانسته  دیبا کهچنانآن است، اما گردشگر جذب وی گردشگر صنعتی برای فراوان تیقابلی دارا گندمانتاالب 

 تیریمد و گردشگران جذبی برای قیدقی زیربرنامه توانیم هاگردشگر شیآسا میاقل نییتع از استفاده با شود، مندبهره صنعت

 .کرد سودآور صنعت نیا

 پژوهش اهدافـ  1ـ  3

 .نمکا نیا در گردشگری توسعهی گندمان، برا تاالبی برا هاگردشگر شیآسا میاقل نییتع ـ

 پژوهش نهیشیپـ  4ـ  3

، یگردشگر مقصد انتخابی برا گردشگران اکثر واست  مقصدی میاقل طیشرا سفر،ی برا گردشگران ازیموردن اطالعات ازی کی

 دری ادیز قاتیجوامع، تحقی برا گردشگر جذب وی گردشگر تیاهم به توجه با دهندیم قرارموردتوجه  رای میاقل مالحظات

 نیا ازی بعض به نمونهی برا ریز در؛ که است گرفته صورت گردشگران جذبی برا مناسبی میاقل طیشرا نییتعی برا نهیزم نیا

 :میکنیم اشاره قاتیتحق

 معادلی دمای هاشاخص از استفاده با زیتبر شهر در گردشی برا مناسبی زمان میتقو نییتع عنوان بای امقاله در ،یذوالفقار ـ

 به فقط زیتبر دری میاقل شیآسادورة  که دیرس جهینت نیا به ،(3141) سال در شدهینیبشیپ ینظرسنج متوسط و کیولوژیزیف

 (.3141، یذوالفقار) انجامدیم طول به رماهیت اواسط تا خرداد لیاوا از روز 85 مدت

 سال در TCI شاخص زا استفاده با گردشگریمنظور توسعة به شیک رهیجزی میاقل طیشرامطالعة  عنوان بای امقاله در انیشا ـ

 (.3144همکاران،  و انیشا) کندیمی معرف زمستان فصل را منطقه نیا به سفر و گردشی برا فصل نی، بهتر(3144)
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 سال در TCIی گردشگر میاقل شاخص از استفاده با رانیای گردشگر میاقلی بندپهنه وی ابیارز عنوان بای امقاله در زادهفرج ـ

 است. سالی ط دری ادیز تنوعی دارا رانیای گردشگر میاقل شاخص که دهدیم نشان لعهمطا نیا جینتا و( 3143)

 گردشگریی میاقل شیآسا شاخص با ندهیآی بررس ،یاترانهیمد گردشگری عنوان با خود مقاله در(: 3001) نریو و آملونگ ـ

TCI))، شاخص از استفاده بای اترانهیمد مناطقی برا را ندهیآی میاقل راتییتغی ویسنار (TCI) نشان جی. نتاکنندیم شیآزما 

 و ترمطلوب هیترک و ونانی ا،یاسپانمخصوصاً  ترانهیمد مناطق اکثریی هوا و آب طیشرا زییپابهار و  فصول در که است نیادهندة 

 در و شودیم رمگ اریبسوهوا آب ترانه،یمد در تابستان فصل در که دهدیم نشان نیچنهم شیآزما جی. نتاشودیم رتریپذدل

 .شودیم ترجذاب و ترمناسبوهوا آب اروپای شمال مناطق

 پژوهش یهاهیفرض وـ سؤاالت  5ـ  3

 :است دهیگرد نیتدو ریز هیفرض وی سؤال بررسی راستا در پژوهش نیا

 اتیواقع با دح چه تا تاالبی برا شدهنییتع گردشگری اقلیمی طیگندمان، شرا تاالب گردشگری اقلیمی طیشرامطالعة  در

 دارد؟ی همخوان و تناسب منطقه،ی میاقل

 با متناسب را گندمان تاالب گردشگری اقلیمی طیشرا توانیم ،GIS افزارنرم و TCI شاخص از استفاده با رسدیم نظر به ـ

 .کرد نییتع آنی میاقل طیشرا

 قیتحق روشـ  6ـ  3

 پژوهش نیا بر حاکم کردیرو ،یگردشگر منظر از گندمان تاالبی میاقل طیشرای ابیارزمنظور به موضوع تیماه به توجه با

. است شده استفادهی اکتابخانه روش از اطالعاتی آورجمعی برا وی کاربرد هدف،ازنظر  و است «یلیتحل ـی فیتوص»

 34دورة  کی یبرا بروجن شهرستان کینوپتیس ستگاهیای هاداده و TCI یگردشگر میاقل شاخص ، ازیگردشگرنظر ازنقطه

ی بندپهنه و کرده GIS طیمح وارد را شاخص ازآمده دستبه جینتا سپس. است شده استفاده( 3330ـ  3004) ساله

 ریزصورت به TCI شاخص محاسبه. مراحل است شده هیته سال مختلفی هاماهی برا را گندمان تاالب گردشگری اقلیمی

 :است شده انجام

 :ازاند عبارت که ردیگیم قرار استفاده مورد ریمتغ 4 تعداد شاخص نیا در

 نیانگیمـ  8 ،(درصد به) روزانهی نسب رطوبت حداقلـ  1 روزانهی دما نیانگیمـ  3 روزانهی دما ماهانه حداکثر نیانگیمـ  3

 (km/s ای m/s) باد سرعت نیانگیمـ  4ی آفتاب ساعات کلـ  1 ،(mm) بارشـ  5 روزانه،ی نسب رطوبت

 5 از آن زانیم که استانداردی دهرتبه ستمیس کی از استفاده با که دهندیم TCI در را شاخص ریز 5 لیتشک ریمتغ 4 نیا

 راشاخص  ریز هری ریگاندازهی برای کل وی عموم هی، پا( استنامساعد و نامطلوبالعاده )فوق 1 تا( آلدهیا و مطلوب مقدار)

 :زااند عبارت مذکوری هارشاخصیز. سازدیم ریپذامکان

 حداقل نیانگیم و روزانهی دما حداکثر شوند، شاملیم استفاده شاخص نیا در کهیی رهایمتغ(: CID) روزانه شیآسا شاخص ـ

 ردیگیم صورتی گردشگر تیفعال حداکثر کهی موقع در رایی گرما شیآسا طیشرا شاخص، نیااست  روزانهی نسب رطوبت

 احساس کنندهانیب آن مقدار کهی حرارت شیآسای ریگاندازهی راب. است درصد TCI، 80 در آن سهم و دهدیم نشان

 از که بیترت نی. بددیآیم دست به مربوطه خاص شکلی برمبنا رطوبت و دمای رهایمتغ از استی فردی روان و کیولوژیزیف

یی محدودة رماگ شیآسا لحاظ از منطقه طیشرا نیمساعدتر شاخص نیا. در دیآیم دست بهی نسب رطوبت و دما تقاطع محل

 .است درصد 10ـ  40 نیبی نسب رطوبت و درجه 30ـ  34 نیب دما

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

16 

 
 شیآسا شاخص(: 3) شکل

ی دما نیانگیم شامل شوندیم استفادهشاخص  ریز نیا در کهیی رهایمتغ(: CIA) (ساعته 38ی )روزشبانه شیآسا شاخص ـ

 سهم و دهدیم نشان روزشبانه کل در رایی گرما شیآسا طی، شراشاخص ریز نیااست.  روزانهی نسب رطوبت نیانگیم و روزانه

( CIA( )ساعته 38ی )روزشبانه شیآسا شاخص و( CID) روزانه شیآسا شاخص محاسبهی برااست.  درصد TCI، 30 در آن

 و درصد 80برابر با  CIDدرصد ) 50 منطقه کی TCI مقدار در شاخص دو هر سهم که شودیم استفاده مربوطه شکل از

CIA شاخص. است( درصد 30 برابر CID دست بهی نسب رطوبت حداقل و روزانهی دما حداکثری رهایمتغ دادن قرار از 

 روزانه نیانگیم ریمتغ دو از( CIAساعته() 38ی )روزشبانه شیآسا شاخصی ریگاندازهی برا(. 3345ی کزوکوفسکیم) دیآیم

ی تمام در رایی دما شیآسا طیشرا نیانگیم کهنیا علت به شاخص نی. اشودیم استفاده روزانهی نسب رطوبت نیانگیم و دما

 به نسبتی ترکم تیهستند، اهم استراحت حال دری داخلی فضا در گردشگران کهی مدت دری دهد، حتیم نشان روزشبانه

 مقدار دیبا هاشاخص نیا آوردنی به دست برا. دارد عهده بر TCI فرمول در یدرصد 30 سهم فقط و داردی قبل شاخص

 .قرارداد مربوطه شکل در را ریمتغ دو ماهانه نیانگیم

. است درصد TCI، 30 در شاخص نیا سهم. داردی گردشگری هاتیفعال دری منف اثر یطورکلبه بارش(: Rی )بارندگ زانیم ـ

 کاهش آن رتبه بارش رمقدا شیافزا بای دهرتبه ستمیس نیا در. دیآیم دست به مربوطه جدول از بارش رتبه ،TCI فرمول در

 .استی گردشگر امر دری بارندگی منف ریتأثدهندة  نشان که ابدییم

 

 مربوطه شاخص ریمقاد وی بارندگی هاآستانه(: 3) جدول

 به ماهانه متوسط بارش

 متریلیم

 شاخص ریمقاد

 5 3/38 ـ 0

 5/8 3/33 ـ 35

 8 3/83 ـ 10

 5/1 3/53 ـ 85

 1 3/48ـ  10

 5/3 3/43ـ  45

 3 3/308 ـ 30

 5/3 3/333 ـ 305

 3 3/318 ـ 330

 /5 3/383 ـ

 0 شتریبو  350
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 و است مهمی روح لحاظ از هم اثر نی. اداردی گردشگری هاتیفعال در مثبتی اثر دیخورش نور یطورکل(: بهSی )آفتاب ساعات

 باعث است ممکن و داردکننده ناراحت غ، اثردای هامیاقل در عامل نیا اما؛ ردیگیم گردشگر کهی عکس تیفیک لحاظ از هم

 واست  TCI دری درصد 30 وزنی دارا بارش، همانند ،ی(آفتاب ساعات) دیخورش نور پارامتر. بشود زین یسوختگآفتاب

ی آفتاب ساعات نیانگیم ریمتغ از TCI فرمول. در دهدیم اختصاص خود به زین را رتبه نیشتریآفتاب، ب نور نیشتریب یطورکلبه

ی برا و دیآیمی هرماه به دست روزها تعداد بری آفتاب ساعات ماهانه نیانگیم میتقس از ریمتغ نیا. شودیم استفاده روز در

 (.3345ی کزوکوفسکیم) شودیم استفاده مربوطه جدول از TCI فرمول در رتبه نییتع

 آنی ابیارزی مبنا و آفتاب ریمتغ جدول(: 2جدول )

 شاخص ریمقاد روز دری آفتاب ساعات متوسط

 5 شتریو ب ساعت 30

 5/8 53/3ـ  3

 8 53/4ـ  4

 5/1 53/4ـ  4

 1 53/1ـ  1

 5/3 53/5ـ  5

 3 53/8ـ  8

 5/3 53/1ـ  1

 3 53/3ـ  3

 0/ 5 53/3ـ  3

 0 ساعت 3 از کمتر

 

 در. استی کزکوسکیم ردشگریگ یوهواآب شاخصی ابیارز دری لیتکم عامل کی باد(: W( )باد سرعت نیانگیم) هوا انیجر ـ

 شیسرما و هایآشفتگ جادیا با گرما انتقال در دنیبخش شتاب با باد است درجه 31 تا 38 نیب هوای دما کهی موقع باالتری دما

 کینزدی هوا ترگرم هیالیی جاجابه با باد تر،نییپای دماها در گر،یدی سو از. دارد گردشگران شیآسا دری مهم نقشی ریتبخ

 کی اصل در باد کهنیا اول: است داشته جهینت سه کل در مالحظات نیا تمام. شودیمسوز باد  اثر شیافزا باعث بدن، پوست

ی هامیاقل در ژهیوبه موضوع نیا. شودیم معادله دری منف ریمقاد شیافزا باعث آن شیافزای عیطبطور به که استی منف ریمتغ

 گرادیسانت درجه 38ی باال هوای دما کهی زمان زین معتدلی هامیاقل در که است الزم نکته نیا تذکر. است صادق معتدل و سرد

 دهیناد را بادی منف نقش توانینم رسد،یم گرادیسانت درجه 11ی باال هوای دما کهی موقعی ول ستینی منف باد نقش است،

 مثالطور . بهکرد منظور بادی شیسرما اثری برا رای گرید نظام توانیم که رسدیم نظر به سردی هامیاقل درکه نیا دوم. گرفت

 صورت نیا در. کرد استفادهی بیترکصورت هرماه به در روزانه متوسطی دما و باد سرعت ماهانه متوسط ریمقاد از توانیم

 شیآسا دری تیاهم بادها نیا رایز داشت منظور دینبا را ساعت در لومتریک 34 حدود ای هیثان بر متر 5 از شیب سرعت بای بادها

ی هانظام دیبا صورت نیا در. باشد داشته همیی ایمزا طیشرای برخ در است ممکن باد سرعت شیافزاکه نیا سوم. ندارد انسان

 متوسط حداکثری دماها کهی مناطق و( زهیآلی بادها) یی تجارتبادها مناطق در مثال طوربه. ردیبگ قراری مدنظر گریدی ابیارز

 در را طیشرا نیا. است ازیی موردنگریدی ابیارز نظام رند،یگیم قرار انسان پوست شیآسای دما از ترنییپای ناگهان طوربه ماهانه

 شود،یم دهینام نرمال ستمیس که 1 ستون. است باد اثری برا قضاوتی مبنا ریز جدول. گرفت سراغ توانیم زین معتدل مناطق

 یدما متوسط که شودیمکاربرده یی بههاماهی برا طیشرا نیا. استشده رتبی مواحد پنج اسیمق یمبنا بر شاخص ریمقاد

ی ریتبخ شیسرما مثبت اثر که دهدیم نشان( 8 ستونی )تجارتی بادها ستمیس. است گرادیسانت درجه 38 و 35 نیب روزانه
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 ترگرمی هامیاقل طیشرا در. است ههمرا متوسطی بادها با مطلوب ری. مقادبدهد رخ 11 و 38 نیب باالتری دماها در تواندیم

 نجایا در. شودیم محسوبی منف عامل کی باد است گرادیسانت درجه 11 از شیب روزانه حداکثری دماها آن در که( 5 ستون)

 .است داده اختصاص خود به را شاخص باالتر ریمقاد بادها، نییپای هاسرعت زین

 باد ریمتغ یگذارارزش روش جدول(: 1جدول )

 ستمیس یبادها ستمیس گرم نرمال ستمیس یتجارت بوفورت اسیمق بر ساعت لومتریک) باد عتسر

 یهامیاقل

 5/3 3 5 3 44/3 از کمتر

 3 5/3 5/8 3 45/5ـ  44/3

 5/0 1 8 3 01/3ـ  41/5

 0 8 5/1 3 31/33ـ  3/ 08

 0 5 1 3 43/33ـ  38/33

 0 8 5/3 1 33/38ـ  40/33

 0 1 3 8 43/34ـ  10/38

 0 3 3 8 53/14ـ  40/34

  0 0 5 53/14 از باالتر

 

 وی دهوزنی گردشگر شیآسا در شانینسب تیاهم به توجه با الذکرفوقی رهایمتغ ،یگردشگر میاقل شاخص محاسبهی برا

 دیآ دست به TCI مقدار تا رندیگیم قرار 3 رابطه در تیدرنها و دهندیم دست به را هارشاخصیز ریمقاد و شوندیمی بندرتبه

 (.3345ی کزوکوفسکیم)

(3) TCI = 2(4 CID +CIA + 2P + 2S + W) 

 آن در رای عدد آن،ی میاقل طیشرا به توجه با منطقه هر که ردیگیم قرار 0 ـ 300 نیب آنی عدد مقدار ،TCI محاسبه از پس

 .است شده ارائه شاخص نیای برای بندمیتقس نوع کیر، یز جدول در. دهدیم اختصاص خود به محدوده

 

 آن فیتوص وی کزوکوفسکیم شاخص یبندمیتقس جدول(: 4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TCI بیضر شیآسا احساس

 300ـ  30 یآرمان

 43ـ  40 یعال

 43ـ  40 خوبی لیخ

 13 ـ 10 خوب

 53 ـ 50 قبولقابل

 83ـ  80 مرز

 13ـ  10 نامطلوبی حدود تا

 33 ـ 30 نامطلوب

 33 ـ 30 نامطلوب تینهایب

 3تا  10 رممکنیغ
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 موردمطالعه: محدوده

معادل  یاست. تاالب از نظر لغو یاریاستان چهارمحال و بخت یمتنوع خود از جمله مناطق گردشگر یهاتاالب گندمان با جاذبه

الب گندمان از نظر است. تا ریآبگ یو متشکل از دو کلمه تال و آب بوده که در اصل به معن سیخ یاراض یبه معن« وتلند»واژه 

آب  یموقت دارا ایطور دائم که به یعیطب ای یمصنوع یهازار، برکه، توربریو آبگ یمناطق مرداب یرامسر به معنا ونیکنوانس

از  شیها بجزر در آن نییکه عمق آب هنگام پا ییایدر یهااز آب یشور مشتمل به مناطق ایلب شور،  نیریش یجار ایساکن 

درجه و  13 ییایعرض جغراف نی، شهرستان بروجن بیاریتاالب در استان چهارمحال و بخت نیشود. اته میشش متر نباشد گف

 333با ارتفاع حدود دو هزار و  یدرجه شرق 4/53درجه و  53/5 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق 51درجه و  13و  قهیدق 83

هکتار در ارتفاع دو  340حدود  یدارد. تاالب گندمان با مساحتشهر گندمان قرار  یلومتری، در فاصلة چهار کایمتر از سطح در

گندمان  یطورکلمالحظه است. بهقابل یوبلندیو بدون پست میمال یبیش یقرارگرفته و دارا ایاز سطح در یمتر 333هزار و 

صفر و  ریز گرادیسانتدرجه  10فصل گاه به  نیهوا در ا یکه دما یاگونهسرد و سخت است به یهازمستان یو دارا ریسردس

 یبالغ را که از ضلع شمال، رودخانه آقینزوالت جو توانیاین تاالب م ی. از منابع آبرسدیصفر م یدرجه باال 10در تابستان به 

 نیچنو هم گرددیشده و به رودخانة کرار کبک منتهی مخارج خایبه نام اشکفت زل یتاالب وارد و از مشرق آن از محل

تاالب  گرید یهارا نام برد. در بحث جاذبه رآبادیو نص یبرنج ریبزرگ، مردان شکوچک و گلتاالب چون گل هیشحا یهاچشمه

از آن جمله  دهندیم لیپسند تشکو نم یاهیحاش یهارا عمدتًا گونه یاهیتاالب سخن گفت: پوشش گ یاهیاز پوشش گ توانیم

 یهااشاره کرد. از جمله گونه رهیو غ ی، هزار من، بارهنگ آبیآب یهاق، آالله، زنبی، جگن، سازومن، لوئدیبه درختان ب توانیم

سانان،  ی، مرغابانی، باکلی، حواصیلک، شکارچلک یهاکه شامل خانواده دهندیغالب را پرندگان به خود اختصاص م یجانور

گراز، شغال، گرگ، خفاش، روباه، خرگوش و  رینظ یپشت و پستانداران، الکیهاانواع مارها قورباغه نیاست. همچن میو سل لونی

 یتیاست از مرکز جمع ذکرانی. شاندیآیتاالب به حساب م نیا یجانور یهاگونه گریو از د یکول دیخر، سفگوره یماه زین

 در جنوب، رآبادی، نصیکتک در ضلع غرب ی، روستایبه شهر گندمان در شمال شرق توانیتاالب گندمان م هیمستقر در حاش

 3434بر بالغ یتیتاالب اشاره نمود که جمع یو باال در جنوب شرق نییدر شمال، کنرک پا واسگانیدر شمال، ل آبادنیحس

شود یبروجن و استان اداره م ستیزطیتوسط مح اریصورت گشت ستاالب به نیاست. در ضمن ا داده یخانوار را در خود جا

 (.35: 3141ده، یآهنج)

 
 موردمطالعه(: محدوده 3نقشه )

 

 میمفاه و فیتعار

 خارج ییهامکان بهکه  شودیم اطالق یافراد یهاتیفعال ةیکل ، بهیگردشگر یجهان سازمان فیبر اساس تعر سمیتور :سمیتور

. روندیسال م کی از ترکم مدت یبراها، هدف ریسا و کار فراغت، انجام اوقاتمنظور گذراندن خود به یعاد طیاز مح
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 دارید یبرا روز کردن چند یو سپر التیمنظور گذراندن تعطبه صرفاًکه  ییهامحور گردشگری از مسافرتب، یترتنیابه

 (.8: 3145 ،ی)زاهد رودیم فراتر یبسرد، یگیم انجام جذاب مناطق از دیبازد و انیآشنا و دوستان

، یازنظر فراوان کهیطوربهشود، یم جاجابه یشتریدفعات ببه نیمع یکه هوا یسال طول در مشخصمکان  هر در معموالً :میاقل

( میوهوا )اقلآب پس. دیآیم حساببه « منطقه آن یوهواآب»منطقه  هر در هوا نی. اابدییم یشتریب مکان نمود آن در هوا نیا

 (.5: 3145 ،یانیکاو و یجانیدر درازمدت )عل محل کیدر غالب ی: هوااز است عبارت

 40حداقل  یرطوبت و یحرارت نظر که از است یطیشرا مجموعه شیمنطقة آسا ای انسان شیآسا طیراش از منظور :شیآسا میاقل

را داشته باشند  شیآسا حالت یذهن قضاوت شوندیم داده قرار طیشرا آن در و انتخاب یصورت تصادفکه به یافراد از درصد

 توانیم ازجملهکه  دارد وجود انسان شیآسا دگاهیز دا یمیاقل یهایبندطبقه یبرا یمختلف یها(. روش50: 3143، یی)کسما

 .نمود اشاره TCI شاخص و یتجمع تنش شاخص و آرا متوسط نیتخم ک، شاخصیولوژیزیف معادل یدما شاخص به

. استدر ارتباط  «سمیتور» و« میاقل» میبا مفاه یکل دید کی در« یگردشگر یشناسمیاقل»مطالعات  :یگردشگر یشناسمیاقل

 خورده وندیدر آن پ یکاربرد شیگرا ژهیوبه، یشناسمیاقل با سوکی که از است یارشتهانیم حوزه کیگردشگری  یشناسمیاقل

 و حیتفر» مفهوم که« سمیتور» دارد خود در را هوا م، مفهومی. اقلاست ختهیآمهم بهگستردة گردشگری  موضوع با سو گرید از و

 و قیعال یبرا یاریاخت یتیفعال عنوانبه حیتفر و شودیم فیتعر یسرگرم و حیتفر یبرا مسافرت شود، عملیشامل م« یسرگرم

 وجود گریاز طرف د حیتفر و گردشگری و طرفکیاز هوا و میاقل دوگانه نیعناو در برابر یعناصر نیاست؛ بنابرا یشخص لذت

 (.8: 3001 تاس،یفروند )شیم استفاده هم یجابه اغلب یگردشگر یشناسمیاقل مطالعات در هاآن. دارند

 

 :مآخذ و منابع

ی کارشناس نامهانیپا تنکابن، و رامسر شهرستان دری گردشگر صنعتی میاقلی هاتیمحدود و هاتیقابل ژن،یب ،یابوالحسن

 (. 3141) تهران دانشگاه ،یعیطب یایجغراف ارشد،

 ازمدل چابهاربااستفاده ناحیةساحلی در گردشگری رشگست بر مؤثر عوامل تحلیل زاده،آقاسی عبداهلل، و عیسی زاده، ابراهیم

 (.3144) اول،تابستانی اول،شماره ای،سالومنطقه شهری هایوپژوهش مطالعات swotراهبردی

 .(3144)تهران معلم، تربیت گردشگری،دانشگاه برصنعت مروری توالیی،سسیمین،

 (.3145)طباطبایی عالمه دانشگاه:اول،تهران ،چاپ)زیست باتأکیدبرمحیط(اکوتوریسم السادات،مبانیزاهدی،شمس

( PET) فیزیولوژی معدل دمای هایازشاخص درتبریزبااستفاده گردش برای مناسب زمانی تقویم ذوالفقاری،حسن،تعیین

 (.3141)383ـ333 صص ،13ش جغرافیایی، هایپژوهش(.  PMV) شده بینیپیش نظرسنجی ومتوسط

 فضای TCIازشاخص بااستفاده بارانارس یمنطقه کلیماتوریسم ارزیابی آذین، کمال وجاللی طاهره بهروز،جاللی صراف ساری

 (.3144) 44 ـ11صص: 10جغرافیایی،ش

 بااستفاده توریسمی منظورتوسعه به کیشی جزیره اقلیمی شرایطی مطاله کشاورزی وحشمت ووحیدفیضی شایان،سیاوش

 (.3144)فارس همیشه خلیج ملی همایش پنجمینی برگزیده مقاالتTCIازشاخص

 خلیج همایش پنجمینیبرگزیده کیش،مقاالتی جزیره گردشگری آسایش اقلیم شاخص ،یبختیار ضیاعی،محمودوآرشین

 (.3144) فارس همیشه

 (.3145)سمت:وهواشناسی آب جانی،بهلول،محمدرضاکاویانی،مبانیعلی

 ( .3141)تهران قومس،:  میاقل رییتغ قاسم، ،یزیعز

 (.3141) زنجان دانشگاه:  میاقل رییتغ ن،یحس عساکره،

 شمارهی گردشگر مطالعات فصلنامه کنگاور، شهری تایآناه معبدی گردشگر برد برآورد شورجه، محمود و اهلل رحمت ،یفرهود

 (.3141) 85-33صص ،4
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 اقلیم ازشاخص بااستفاده ایران گردشگری اقلیم بندی وپهنه ارزیابی علی، منوچهرواحمدآبادی فرجزاده،

 (.3143)83-13،صص43طبیعی،ش جغرافیای هایپژوهشTCIگردشگری

) ،تهران353ومسکن،شماره ساختمان مسکونی،مرکزتحقیقات هایومحیط مسکن ایران اقلیمی بندی،پهنهیکسمایی،مرتض

3143  .) 

 نیاول ،TCI روش از استفاده بای گردشگر توسعه منظور به اصفهانی میاقل طیشرا مطالعه ،یضیف دیوح و رسول ،یمحمد

 (.3144) 31-31 تهران،صص دانشگاه ا،یجغرافیی دانشجوی سراسری علم شیهما

 مطالعاتی گردشگر و میاقل رابطه بری لیتحل سادات طاهره ،یهاشم ؛یمرتض ،یجان محمد روز؛یف رنجبر، ؛ نی،حسیمحمد

 ( .3148)  384تا333صص ، 30 ش ،ی گردشگر

 شاخص از استفاده با سمیتور توسعهی برای میاقل طیشرا مطالعه الله وند،ی دیپورع ؛یهد،م زاده عبداله ؛ اله پناه،حجت زدانی
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