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ش��ايد تا به امروز زياد پيش آمده که براي س��فر به
يک مقص��د و تفري��ح در آن منطق��ه ،اول از همه
شرايط جوي و آب و هوايي آن را در زمان سفر مورد
بررس��ي قرار داده باشيد .بي ش��ک يكي از عوامل
مؤثر بر زندگي ،سالمتي و آس��ايش انسان شرايط
اقليمي اس��ت .اين مس��ئله به خص��وص زماني که
*
آرشین بختیاری
س��فر در فضاي باز و به منظور تفريح مطرح باشد،
بسيار حائز اهميت مي باشد .منظور از ش��رايط آسايش اقليمي انسان ،مجموعه
شرايطي اس��ت كه از نظر حرارتي حداقل براي  80درصد از افراد مناسب باشد.
وضعيت آب و هوايي يك منطقه از جمله مهمترين عوامل موثر در جهت جذب
گردشگر و يا بالعكس تضعيف آن ميباشد .تأثير اقليم بر رضايت گردشگران باعث
گرديده تا اين عامل به عنوان يکي از مهمتري��ن عوامل مؤثر بر تصميمگيريها
جهت برنامهريزي و انتخاب محل اقامت محسوب ش��ود .اگرچه رابطه وضعيت
آب و هوايي يك منطقه و رضايت گردش��گران واضح به نظر ميرسد ولي ارتباط
منطقي اين دو بسيار پيچيده بوده اس��ت .از اينرو معرفي و كاربرد شاخصهاي
اقليمي گردشگري جزو روشهاي مؤثر در زمينه ش��ناخت هر چه بيشتر اثرات
متقابل اقليم و صنعت گردشگري به ش��مار ميآيد .در راستاي مشخص نمودن
بهترين زمان سفر به يک منطقه و حتي در زمينه هاي نوع و الويت بندي سرمايه
گذاري هاي گردش��گري ،تعيين دورههاي خوشآب و هوايي در هر مقصد الزم
اس��ت .لذا در اين تحقيق سعي بر آن شده است که يك ش��اخص اقليم آسايش
گردشگري در محيط هاي باز معرفي و تغييرات آب و هوايي از بعد گردشگري در
شهرستانهاي استان کرمان مورد بررسي قرار گيرند .اين تحقيق براي اولين بار
توسط پژوهشگران بصورت يک طرح پژوهشي در استان کرمان با حمايت دانشگاه
ش��هيد باهنر کرمان و در گس��تره ايران با تاييد صندوق حمايت از پژوهشگران
کشور (رياست جمهوري) انجام گرفته است .همانطور که قبال نيز ذکر شد در اين
شماره نتايج حاصل براي استان کرمان مطرح مي گردد .روش محاسبات علمي و
چگونگي انجام آن به تفصيل در مقاالت علمي به چاپ رسيده است .لذا از آنجايي
که از حوصله خوانندگان عزيز خارج اس��ت ،عالقمندان جهت اطالعات از روش
هاي محاسباتي را به مطالعه مقاالت مربوطه دعوت مي نماييم.
آگاهي از چگونگي تغييرات اقليم آس��ايش گردشگري در مناطق مختلف ،براي
برنامهريزي و مديريت موفق گردشگري مفيد ميباشد .اطالع از تغييرات شاخص
اقليم آسايش گردشگري و شناسايي بهترين مقاصد گردشگري از نظر اقليمي در
هر ماه براي گردشگران در راستاي انتخاب زمان و مكان و تجهيزات مناسب انواع
گردشگري به ويژه گردشگري روس��تايي با توجه به ماهيت آن حائز اهميت مي
باشد .همچنين استفاده از اين اطالعات در مديريت وبرنامهريزيهاي گردشگري،
بازاريابي و س��رمايهگذاريهاي گردش��گري ،امكان دس��تيابي به موفقيتهاي
بيشتر را فراهم ميكند .در شكل زير ابعاد تأثير اقليم آسايش در گردشگري ارائه
گرديده است.

در اين تحقيق منظور از اقليم آسايش ،آب و هواي مناسبي است كه بدن انسان
براي حفاظت در برابر پايداري محيط داخلي خود ،نيازي به كوشش فراوان ندارد
و در آن وضعيت ،مكانيسمهاي منظم موازنهها و توان بيولوژيكي عمده او به خطر
نميافتد با توجه به نمودار باال ،بهطور خالصه اطالع از تغييرات اقليم آس��ايش
براي گردش��گران ،مديران و برنامهريزان گردش��گري ،توراپراتورها ،بازاريابان و
سرمايهگذاران در صنعت گردشگري مفيد و كاربردي ميباشد .احساس آسايش
اقليمي انس��ان تقريباً متأثر از كليه عناص��ر جوي بوده ولي تأثي��ر برخي كام ً
ال
مشخص و برجسته و تأثير بعضي از آنها خفيف اس��ت .دما ،رطوبت ،جريان هوا
و تابش از جمله متغيرهاي مؤثر بر آس��ايش اقليمي بوده است .عوامل فيزيكي
نيز گرد و غبارهاي آزار دهنده ،بارشهاي ممتد و سيلآسا ،رطوبت ناخوشآيند
وهواي آزار دهنده و نامناسب را در بر مي گيرد که به طور مستقيم يا غير مستقيم
بر رضايت فرد تاثير ميگذارد .براي مثال تأثير مستقيم باد تند نگهداري از وسايل
ش��خصي و تفرج در فضاي باز را براي گردشگران مش��کل مي سازد و به صورت
غير مستقيم به واسطه پراکندن ماسه و غبار معلق در هوا سبب آزار گردشگران
ميگردد .عوامل زيباشناختي ش��امل عوامل آب و هوايي از جمله تابش مطلوب
خورشيد ،وجود ابرهاي زيبا و تعداد ساعات آفتابي مناسب مي باشد .پوشش ابر و
تابش آفتاب مهمترين متغير هاي زيباشناختي هستند.
ج��دول زيرجنبههاي مختلف اقليم گردش��گري ،اهميت و اثرات آنها را نش��ان
ميدهد.

شاخص معرفي شده دراين مطالعه شاخص اقليم گردشگري ،TCI،که مخفف
 Tourism Climate Indexمي باش��د و اولين بار توسط ميچكوفسكي در
سال 1985پيشنهاد و يک روش تاييد ش��ده علمي بوده است .شاخص مذكور
ترکيبي از پارامترهايي بوده که بطور خالصه شده ،اثرات مربوط به ميانگين دماي
هوا و ميانگين رطوبت نس��بي ،ميزان بارندگي ،تعداد ساعات آفتابي و ميانگين
سرعت باد مي باش��د .الزم به ذكر اس��ت كه در محاس��بات مربوط به هر يك از
مؤلفههاي اين معادله از آمار نرمال هواشناسي (ميانگينهاي بلند مدت) استفاده
ميگردد .وزن هر کدام ازاين مؤلفه ها نس��بت به يکديگر متفاوت تعريف ش��ده
است .بر اساس معادله  ،TCIپس از محاس��به مقدار عددي شاخص ،با استفاده
از جدول دس��ته بندي ،وضعيت منطقه مورد مطالعه در آن ماه از نظر آس��ايش

