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چکیده
برای برنامهریزی توسعه گردشگری ،بررسی رابطه اقلیم و گردشگری اهمیت بسیاری دارد .بنابراین مطالعه حاضر با
هدف ارائه پتانسیل اقلیم گردشگری سواحل شمال ایران در راستای گردشگری ساحلی است .در این مطالعهی توصیفی
تحلیلی از داده های هواشناسی شش ایستگاه هواشناسی ساحلی ( )1361–1395و داده های دمای آب دریا استفاده
شد .ابتدا آسایش دمایی در مقیاس ماهانه توسط شاخص نسل دوم اقلیم گردشگری  TCIتعیین شد .آنگاه با استفاده
از شاخص نسل سوم دمای معادل فیزیولوژیک  ،PETتقویم زمانی مناسب گردشگری با مقیاس روزانه بدست آمد .تقویم
زمانی گردشگری با توجه به تمایل یا عدم تمایل به شنا و تفریحات دریایی به سه دوره زمانی مختلف بدین شرح تقسیم
شد؛  )1بر اساس ترجیح گردشگران ساحلی اوایل تیرماه تا اواخر شهریورماه به عنوان بهترین زمان گردشگری ساحلی
تعیین شد )2 .برای گردشگری همزمان ساحلی و غیرساحلی ،اواخر خرداد تا اوایل تیرماه و شهریورماه مناسب ترین
وضعیت اقلیمی را داراست و  )3برای سایر فعالیت¬های گردشگری و در صورت عدم تمایل به شنا ،اردیبهشت و
خردادماه به عنوان گردشگری بهاره دارای بهترین شرایط آسایش دمایی در این سواحل بوده و مهر و آبان ماه نیز به
عنوان گردشگری پاییزه در رتبه دوم آسایش دمایی قرار دارد.

مقدمه
گردشگری ساحلی با تمرکز بر نواحی ساحلی و محیطهای دریایی از بزرگترین فعالیتهای جهان است که با رشد شتابنده خود
به فعالیتی چندمنظوره مبدل شدهاست و از سایر انواع گردشگری پیشی گرفته است (اورامس .)20161،بهخصوص سواحل
ماسهای که حدفاصل انبوهی از آب و خشکی میباشند ،بهطور طبیعی از پتانسیل الزم جهت جذب گردشگر برخوردارند .مکانهایی
با خط ساحلی طوالنی ،بیشتر از صنعت گردشگری بهرهمند شده و یکی از اصلیترین مسیرهای گردشگری و جاذبههای گردشگری
را تشکیل میدهند (اونی .)2013 2،گردشگری ساحلی اگرچه از قرن پانزدهم میالدی با هدف بهبودی و سالمت و سایر اهداف
فیزیولوژیک آغاز شد اما از قرن هجدهم با پیشرفت صنعتی در اروپا تمایل فزایندهای جهت یافتن منطقهای تفریحی در خارج از
محیط کار شهری بهوجود آمد (اونی.)2013 ،
موقعیت جغرافیایی ،توپوگرافی ،چشمانداز ،پوشش گیاهی و جانوری عوامل مهمی در تصمیمگیری بازدید از یک مکان گردشگری
هستند .وضعیت جوّی و اقلیمی نیز نقش تعیین کنندهای در گردشگری داشته و تأثیر فوقالعادهای بر تقاضای گردشگری و
رضایت گردشگر دارد (بختیاری و بختیاری .)2013 ،در واقع اقلیم سومین ویژگی مشترک در تصمیمسازی گردشگران است
(هامیلتون و الو.)2005 3،
سواحل جنوبی دریای خزر از دیرباز به عنوان مناطق معتدل و مرطوب شناخته شدهاند اما رطوبت نسبی باالی این مناطق در
فصل گرم آسایش انسان را مختل کرده و وضعیت شرجی نامطلوبی را بوجود میآورد .با توجه به توان باالی گردشگرپذیری این
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سواحل و اهمیت گردشگری ساحلی در کشور و در دنیا هدف از این تحقیق ارائه تصویر دقیقی از پتانسیلهای آبوهوایی سواحل
شمالی کشور در ارتباط با زیستاقلیم انسانی و تقویم زمانی مناسب گردشگری ساحلی است و سعی شدهاست قابلیتها و
محدودیت های اقلیمی مناطق ساحلی شمال کشور مورد ارزیابی قرارگیرد .در این تحقیق ابتدا با استفاده از شاخص اقلیم
گردشگری  ،TCI1شرایط آبوهوایی در فصل گردشگری ساحلی بررسی شده و سپس جهت تعیین تقویم زمانی مناسب گردشگری
ساحلی بر اساس دادههای روزانه عناصر اقلیمی ،از شاخص دمافیزیولوژیک PET2استفاده شدهاست .این تحقیق در پی پاسخ به
این سؤال است که زمان مناسب گردشگری ساحلی در سواحل جنوبی دریای خزر از نظر اقلیمی و دمای آب دریا کدام است؟
مبانی نظری
اغلب گردشگران در انتخاب مکان و زمان سفر به شرایط آبوهوایی مقصد توجه میکنند و معموالً شرایط آبوهوایی تعیین
کننده نوع فعالیتهای گردشگری در مناطق و فصول مختلف است .بیان کیفیت اقلیمی یک منطقه گردشگری با توجه به
برخورداری آن از فراسنج های متعدد تا حدودی مشکل است .لذا باید دادههای اقلیمی به صورت شاخصهایی ارائه شوند که
واکنش افراد را به شرایط اقلیمی نشان داده و در یک طبقهبندی کمّی درجاتی از عالی تا غیرقابلقبول را دربرگیرند .این شاخصها
که مجموعهای از عناصر هواشناختی ،انسانی و محیطی را در بر میگیرند ،تفسیر تأثیرات پیچیده عناصر جوّی گوناگون را آسانتر
کرده و امکان مقایسه مکانهای مختلف را از دیدگاه آسایش دمایی فراهم میآورند (دوفریتاس .)2008 3،منظور از آسایش دمایی
انسان مجموعه شرایطی است که از نظر دمایی حداقل برای  80درصد از افراد مناسب باشد .این شرایطی است که اشخاص از
نظر فیزیولوژی و روانی دمای گرمتر یا سردتر از آن را ترجیح نمیدهند (کوربورن .)2009 4،تالشهای زیادی نیز در زمینه ابداع
شاخصهای تجربی برای ارزیابی آسایش دمایی انسان صورت گرفتهاست .بیشتر این شاخصها عناصر مختلف اقلیمی را در یک
رابطه ساده خالصه میکنند.
شاخص اقلیم گردشگری ()TCI
میچکوفسکی ( )1985شاخص ترکیبی نسل دوم اقلیمگردشگری را برای گردشگری و بر اساس دادههای اقلیمی که در سراسر
جهان قابل دسترس هستند ارائه کرده است .این شاخص از ترکیب  7متغیر اقلیمی استفاده میکند که عبارتند از میانگین
حداکثر دمای هوا ،میانگین دمای هوا ،میانگین حداقل رطوبت نسبی ،میانگین رطوبت نسبی ،مجموع بارش ،میانگین تعداد
ساعات آفتابی و میانگین سرعت باد .این متغیرها مجموعاً  5زیرشاخص را تشکیل میدهند که برخی دارای اثرات منفی و برخی
دارای اثرات مثبت بر روی شاخص اقلیمگردشگری میباشند .این مجموعه شامل سه زیرشاخص مستقل و دو زیرشاخص ترکیبی
زیستاقلیمی هستند.
 TCIیک سیستم ارزشگذاری استاندارد است که دامنه آن مقادیری از ( 5مطلوب) تا ( -3بینهایت نامطلوب) را شامل میشود.
برای ارزیابی شرایط اقلیمی در  TCIاز رابطه ( )1استفاده میشود:
()1

TCI  24  CID  CIA  (2  P)  (2  S )  W 

که در آن  CIDعبارت است از میانگین حداکثر دمای روزانه و حداقل رطوبت نسبی CIA ،یعنی میانگین دمای روزانه و رطوبت
نسبی P ،کل بارش ماهانه S ،کل ساعات آفتابی ماهانه و  Wمیانگین سرعت باد است.
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 CIDو  CIAزیرشاخصهای ترکیبی آسایش گرمایی در  TCIبه شمار میروند که جهت برآورد رتبه آنها از نمودار زیست
اقلیمی1که در آن استاندارد آسایش گرمایی اشرا2ترسیم شدهاست استفاده میشود .باد نیز یک عامل پیچیده در فرمول TCI
است و رتبهبندی آن در اقلیمهای مختلف متفاوت است (میچکوفسکی.)1985 ،
در نهایت با توجه به رتبههای بهدستآمده برای هر یک از زیرشاخصها ،میزان  TCIمحاسبه میشود .ارزشهای حاصله دامنهای
از  -30تا  100را شامل میشوند که امتیاز  100به عنوان شرایط ایدهآل برای گردشگری و  -30شرایط غیرقابل تحمل برای
گردشگری محسوب میشود .بنابراین شاخص اقلیم گردشگری  TCIبه  10مقیاس کیفی تقسیم میشود که در جدول ( )1ارائه
شده است.
جدول ( )1ارزشهای کمی و توصیفی شاخص اقلیم گردشگری TCI

ارزش توصیفی

امتیاز TCI

ارزش توصیفی

امتیاز TCI

ایده آل

 100تا 90

ناچیز و حاشیه ای

 49تا 40

عالی

 89تا 80

نامناسب

 39تا 30

خیلی خوب

 79تا 70

بسیار نامناسب

 29تا 20

خوب

 69تا 60

بی نهایت ناخوشایند

 19تا 10

قابل قبول

 59تا 50

غیر قابل تحمل

 9تا -30

منبع :میچکوفسکی ()1985

شاخص دمافیزیولوژیک ()PET
شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی انسان که از معادله بیالن انرژی بدن انسان مشتق شدهاند امروزه در مطالعات زیستاقلیم انسانی
جایگاه ویژهای دارند .شاخص دمای معادل فیزیولوژیک ( )PETدر این میان اهمیت بیشتری یافته و شاخص مناسبی در مطالعات
اقلیم و گردشگری شناخته شدهاست (ماتزاراکیس 3و همکاران.)2007 ،
شاخص  PETاز خروجیهای مدل MEMI4می باشد که مخفف مدل بیالن انرژی برای افراد بوده و جزء مدلهای موازنه حرارتی
دمافیزیولوژیک است .مدل  MEMIبرای تعیین مقادیر واقعی شارهای حرارتی و دماهای بدن انسان در محیط معین ،با فرض
اینکه اتالف حرارتی پوست برابر با حرارت تولید شده به وسیله خون و حرارت منتقل شده از مرکز بدن به سطح پوست باشد،
مورد استفاده قرار میگیرد .جزئیات این مدل بر مبنای معادله بیالن انرژی بدن انسان مطابق رابطه ( )2استوار است (هوپ5،
:)1999
()2

M  W  R  C  ED  ERe  ESw  S  0

در این معادله M ،نرخ سوخت و ساز بدن W ،خروجی کار فیزیکی R ،تابش خالص بدن C ،جریان حرارت همرفتی ED ،جریان
حرارت نهان تبخیری آب در پوست ERe ،مجموع جریانهای حرارتی مؤثر در گرمایش و تبخیر و تعرق ESw ،جریان هوای مؤثر
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در تبخیروتعرق بدن S ،جریان حرارت ذخیره شده جهت سرمایش و گرمایش توده بدن .در این معادله واحد همه عبارتها بر
حسب وات بر مترمربع است .معموالً  Mمثبت و  ED ، Wو  ESwمنفی است.
جملههای معادله مذکور به وسیله متغیرهای آب و هواشناسی کنترل میشود .دمای هوا متغیر  Cو  EReرا کنترل میکند .رطوبت
هوا متغیر  ERe ، EDو  ، ESwسرعت باد متغیر  Cو  ESwو متوسط دمای تابشی نیز متغیر  Rرا کنترل میکند (هوپ.)1999 ،
در میان خروجیهای مدل  MEMIشاخص دمای معادل فیزیولوژیک  PETاز جامعترین و پرکاربردترین شاخصها ،برای ارزیابی
شرایط زیستاقلیمی و شناسایی منابع اقلیم گردشگری محسوب میشود (ماتزاراکیس و همکاران .)2007 ،شاخص  PETرا
میتوان دمایی در نظر گرفت که طیّ آن بیالن حرارتی بدن انسان در محیط بسته بدون باد و تابش خورشیدی ( با نرخ سوخت
وساز با کار سبک  80وات که به نرخ سوختوساز پایه اضافه میشود و ارزش نارسانایی لباس در حدّ  0.9کلو) 1با دمای پوست
و دمای مرکزی بدن انسان ،در محیط بیرون در تعادل باشد (هوپ .)1999 ،در میان شاخصهای دمایی که از بیالن انرژی بدن
انسان مشتق شدهاند ،مزیت مهم شاخص دمای فیزیولوژیک مقیاس درجهبندی آن بر اساس درجه سانتیگراد است (هوپ.)1999 ،
در جدول ( )2آستانه عددی طبقهبندی شاخص  PETهمراه با وضعیت توصیفی شرایط فیزیولوژیکی و تنش گرمایی آمدهاست
(ماتزاراکیس و همکاران .)2007،
جدول( )2مقادیر آستانه شاخص  PETدر درجات مختلف حساسیت انسان
درجه تنش فیزیولوژیکی

احساس انسان

PET ˚c
<4

تنش سرمایی بسیار شدید

خیلی سرد

تنش سرمایی شدید

سرد

4

تنش سرمایی متوسط

خنک

8

تنش سرمایی اندک

کمی خنک

13

بدون تنش دمایی

آسایش

18

تنش گرمایی اندک

کمی گرم

23

تنش گرمایی متوسط

گرم

29

تنش گرمایی شدید

خیلی گرم

35

تنش گرمایی بسیار شدید

داغ

<41

منبع :ماتزاراکیس و همکاران ( )2007

شاخص دمافیزیولوژیک از طریق مدل  Ray Manمحاسبه شده است که توسط ماتزاراکیس طراحی شده و در بررسیهای
اقلیمگردشگری کاربرد دارد.
پیشینه تحقیق
در رابطه با شاخص اقلیم گردشگری ،میچکوفسکی )1985(2با تأکید بر اهمیت اقلیم برای گردشگری ،نقش هر یک از عناصر
اقلیمی دما ،رطوبت نسبی ،تابش آفتاب ،بارش و باد را در گردشگری تشریح نموده و سپس با ترکیب این عناصر به صورت یک
شاخص واحد ،شاخص ترکیبی اقلیم گردشگری ( )TCIرا با هدف ارزیابی مطلوبیت اقلیمی برای گردشگران محاسبه کرده و
نقشه وضعیت اقلیم گردشگری در جهان را ترسیم نمود .این شاخص ترکیبی جزء شاخصهای نسل دوم علم زیستاقلیمشناسی
انسانی محسوب میشود و تحقیقات بسیاری نیز با استفاده از این شاخص صورت پذیرفته است (اسکات و همکاران2006 ،؛

 Clo .1واحد نارسانایی لباس ،مقاومت گرمایی یک کلو معادل  0.155وات بر درجه سانتیگراد در مترمربع است.
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آمالنگ و واینر .)2006 1،طبق تحقیقات مورگان 2و همکاران ( )2000و روتی و اسکات )2014( 3که از طریق نظرسنجی
گردشگران ساحلی انجام شد ،مشخص شد که دمای محسوس مورد عالقه این گردشگران بیش از دمای محسوس بهینه در سایر
مناطق گردشگری است که باید در بررسی نتایج حاصل از شاخص  TCIمورد توجه قرار گیرد (مورگان و همکاران2000 ،؛ روتی
و اسکات .)2014 ،اسکات و همکاران ( )2016نیز با اشاره به برخی محدودیتهای شاخص  ،TCIشاخص  HCI4را برای تعیین
شرایط بهینه اقلیمی گردشگران شهری معرفی کردند که بر اساس ترجیحات گردشگران شهری اروپا پایهگذاری شده است و
نمرات آن بیش از نمرات  TCIاست (اسکات و همکاران.)2016 ،
امیراناشویلی 5و همکاران ( )2015شاخص اقلیم گردشگری  TCIرا در نواحی ساحلی و کوهستانی گرجستان برای دوره
زمانی 1961- 2010تعیین کردند .سپس تغییرپذیری مقادیر ماهانه شاخص  TCIرا طیّ دوره مورد مطالعه بررسی کردند و
دریافتند که طی  25سال اخیر مقادیر شاخص  TCIدر فصل تابستان افزایش نشان داده و به سمت شرایط گرمتر تمایل نشان
داده است (امیرناشویلی و همکاران.)2015 ،
6
اما امروزه بهکارگیری شاخصهای نسل سوم یا شاخصهای ترکیبی دما فیزیولوژیک که اولین بار توسط فانگر ( )1972ابداع
شد ،در ارزیابی آبوهواشناسی گردشگری بسیار متداول شده است .روش پیچیده فانگر بعدها با اختصاص متغیرهای مناسب برای
شرایط بیرون تنظیم شد و مدل موازنه انرژی برای افراد یا مدل 7MEMIارائه گردید.
در رابطه با شاخص نسل سوم  PETنیز ماتزاراکیس ( )2008در مناطق مختلف جهان اطالعات زیستاقلیمی را برای گردشگری
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
چی ( )2017تأثیر تغییراقلیم را بر شرایط زیستاقلیمی انسان در پهنههای مختلف اقلیمی چین و فالت تبت بررسی کرد .وی
شاخص  PETرا همراه با شاخصهای تغییراقلیم از جمله شاخص تداوم دورههای گرم و سرد در دوره سی ساله 1981 -2010
مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت طیّ این  30سال در شهرهای چین دورههای آسایش دمایی در اواخر زمستان و اوایل بهار
و همچنین شدت تنش گرمایی تابستان افزایش یافتهاست (چی.)2017 ،
باسارین8و همکاران ( )2018با استفاده از شاخصهای مختلف از جمله شاخص  PETشرایط فوقالعاده زیستاقلیمی را در شمال
سیبری مورد تحلیل زمانی و فضایی قرار دادند و روند مقادیر حدّی اقلیمی را طیّ  53سال بهدست آوردند .نتایج نشان داد که
تمام منطقه تحت تأثیر افزایش معنیدار در فراوانی شرایط گرم و کاهش معنیدار در فراوانی شرایط سرد قرار گرفتهاست (باسارین
و همکاران.)2018 ،
البته برخی محققان نظیر دوبویس9و همکاران ( )2016قابل اعتماد بودن و کاربردی بودن شاخصهای اقلیم گردشگری را بررسی
کرده و به منابع مختلف عدم قطعیت این شاخصها اشاره کردند .بسیاری از محققان به هنگام بهکارگیری شاخصهای جدید و
روابط ریاضی آنها ،به پارامترهای گردشگری و وزن هر یک از این پارامترها در مطالعات برای تأمین ترجیحات گردشگری به
خصوص آسایش دمایی توجه ویژهای دارند( .دوبویس.)2016 ،
امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی ،محققان به سمت کاربرد شاخصهای بلندمدتی که بتواند حتی تأثیرات اقتصادی را نیز بر
گردشگری برآورد کند روی آوردهاند (آمالنگ و مورنو.)201210،
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مطالعات اقلیم گردشگری در داخل کشور نیز در سالهای اخیر رونق گرفته و برخی محققان به بررسی شرایط اقلیم گردشگری
مناطقی از کشور بر مبنای شاخصهای مختلف پرداختهاند.
رورده و همکاران ( ) 1393اثر ارتفاع را بر پتانسیل اقلیم گردشگری مازندران و با استفاده از شاخص  TCIبررسی کردند .یکی از
نتایج به دست آمده از تحقیق ایشان این است که باالترین مقادیر نمرات شاخص در نواحی ساحلی این استان در فصل بهار و
پاییز متمرکز شده است .بدین معن ی که از نظر آسایش دمایی ،گردشگری بهاره و پاییزه در این مناطق پیشنهاد میشود (رورده
و همکاران .)1393 ،هم چنین رورده و همکاران ( )1397پیامدهای گرمایش جهانی را بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی
دریای خزر با استفاده از شاخص  TCIبررسی کردند و نتیجه گرفتند که در سالهای آتی پدیده گرمایش جهانی موجب افزایش
مقادیر شاخص  TCIشده و بهبود شرایط گردشگری استان های شمالی کشور را در فصل گرم سال به همراه دارد (رورده و
همکاران .)1397 ،هرچند در مطالعه محمودی و پازوکی نژاد ( )1392و خوشفر ( )1394در رابطه با سیاست های مقابله با
تغییرات آب وهوا ،صاحبان اقامتگاههای گردشگری اذعان داشتند که در سالهای اخیر مجبور به خرید بیشتر وسایل خنککننده
در تابستان شده اند که حاکی از عدم آسایش دمایی در این فصل است (محمودی و پازوکی نژاد1392 ،؛ خوشفر.)1394 ،
اسماعیلی و همکاران ( )1390با استفاده از شاخص  PETبه بررسی مطلوبیت چند شهر اصلی گردشگری ایران در طول سال
پرداختند و تقویم گردشگری این مناطق را به دست آوردند .آنها برای شهر رشت که به سواحل مورد مطالعه در این تحقیق نیز
نزدیک است ،گردشگری بهاره و پاییزه را پیشنهاد دادند .البته در بررسی کیفیت اقلیم گردشگری رشت در آن مطالعه ،گردشگری
ساحلی مورد نظر نبوده است.
روشن و همکاران ( )2018آسایش دمایی بیرون از منزل را طیّ دورههای امواج سرمایی و گرمایی در ایران بررسی کردند .آنها با
استفاده از شاخص  PETو بررسی دوره های متوالی گرما و سرما دریافتند که ریسک بروز امواج گرمایی در ایران بیش از امواج
سرمایی است .امواج گرمایی در سراسر ایران مشاهده شدند درحالیکه بیشترین فراوانی امواج سرمایی در شمالغرب و شمالشرق
کشور و ارتفاعات زاگرس مشاهده شدهاست (روشن و همکاران.)2018 ،
در مجموع کشور ما با وجود برخورداری از جاذبههای بالقوه خود در گردشگری ساحلی و دریایی ،هنوز در میان کشورهای فعال
در زمینه گردشگری ساحلی و دریایی جایگاهی ندارد اما شروع مطالعات بنیادی و کاربردی در این زمینه میتواند آغازگر استفاده
بهینه از این سرمایه طبیعی باشد و از آنجا که اقلیم هر منطقه ،در ترسیم خطوط آینده توسعه گردشگری آن نقش بسیار مهمی
را ایفا میکند ،لذا یکی از این مطالعات بنیادی ،شناخت اقلیم منطقه و رابطه بین اقلیم و گردشگری و بررسی شرایط زیستاقلیمی
مناطق ویژه گردشگری است (دو فریتاس .)2008 ،در ایران مطالعات اندکی در مورد اقلیم و گردشگری در سواحل دریا صورت
پذیرفته است اما در این مطالعه بررسی اقلیم و گردشگری ساحلی با تأکید بر مناسب بودن دمای آب جهت شنا و سایر تفریحات
دریایی و با استفاده از هر دو نسل دوم و سوم شاخصهای اقلیمگردشگری انجام شده است تا تقویم گردشگری ساحلی منطقه
که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود تعیین شود .این امر با توجه به یافتههای روتی و اسکات ( )2014در این مورد که
گردشگران ساحلی دماهای باالتری را نسبت به سایر گردشگران میپسندند ،باید در بررسی نتایج حاصل از شاخصهای اقلیم
گردشگری لحاظ گردد (روتی و اسکات )2014 ،که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی  -تحلیلی اجرا شده است .در این تحقیق از شاخص نسل دوم
اقلیمگردشگری ( )TCIو شاخص نسل سوم زیستاقلیمی دمافیزیولوژیک ( )PETجهت تعیین تقویم گردشگری در طول خط
ساحلی استفاده شدهاست .نرمافزارهای بکار گرفته شده جهت محاسبه شاخصهای موردنظر عبارتند از  SPSS ،Excelو
 .Raymanدر این تحقیق شاخصهای اقلیم گردشگری متغیر وابسته و دادههای بارندگی ،دما ،رطوبت ،سرعت باد ،ساعات آفتابی
و دمای آب متغیرهای مستقل هستند .این دادهها به صورت ماهانه برای محاسبه شاخص  TCIو روزانه برای محاسبه شاخص
 PETاز پایگاه دادههای سازمان هواشناسی کشور استخراج شدند.
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منطقه مورد مطالعه نوار ساحلی جنوب دریای خزر به طول تقریبی  610کیلومتر است که بخش باریکی از استانهای گیالن و
مازندران را تشکیل میدهد و همه ساله در فصل گرم سال جهت گردشگری ساحلی و دریایی مورد بهرهبرداری گردشگران قرار
میگیرد .این نوار ساحلی بین عرضهای جغرافیایی  36درجه و  6دقیقه تا  38درجه و  42دقیقه عرض شمالی و  48درجه و 8
دقیقه تا  54درجه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است (سازمان ایرانگردی و جهانگردی .)2011 ،1تعداد  34شهر
از مجموع  110شهر واقع در استانهای گیالن و مازندران بخشهایی از نوار ساحلی جنوب دریای خزر را به خود اختصاص داده
و پذیرای گردشگران ساحلی و دریایی هستند.
جهت ارزیابی شاخصهای اقلیمی در راستای توسعه گردشگری ساحلی ،اطالعات اقلیمی روزانه و ماهانه  35سال اخیر ایستگاههای
هواشناسی آستارا ،انزلی ،رامسر ،نوشهر ،بابلسر و امیرآباد در سواحل شمالی کشور مورد استفاده قرار گرفت (البته ایستگاه امیرآباد
از سال  1383آمار هواشناسی دارد) .شکل ( )1مختصات جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی ساحلی جنوب دریای خزر را که در
این مطالعه از آمار آنها استفاده شدهاست نشان میدهد .این مناطق از نظر طبقهبندی اقلیمی مرطوب بوده ،دارای تابستانهای
گرم و شرجی و زمستانهای سرد در غرب تا کمی سرد در شرق منطقه مورد مطالعه میباشند .ارتفاع این مناطق حدود  20متر
پایینتر از دریاهای آزاد است .به ترتیب از غرب به سمت شرق از میزان بارندگی و رطوبت هوای این ایستگاهها کاسته شده و بر
میزان دمای هوا و تعداد ساعات آفتابی افزوده میشود.

شکل ( :)1ایستگاههای هواشناسی ساحلی منطقه مورد مطالعه در سواحل جنوبی دریای خزر
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

با توجه به تأکید تحقیق حاضر بر گردشگری ساحلی ،داشتن اطالعات از دمای آب سواحل جنوبی دریای خزر در فصل گردشگری
نیز ضروری است .به همین دلیل برای ارزیابی مناسب بودن دمای آب دریا برای تفریحات دریایی از میانگین روزانه دادههای
اندازهگیری شده توسط سامانه بویه هواشناسی ( )1395-1386استفاده شده است .بویه هواشناسی2دستگاه شناوری است که
میتواند پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آبوهوا را اندازهگیری و ثبت نماید .این بویهها در آبهای سه ساحل انزلی ،نوشهر و
امیرآباد نصب شدهاند.

Iran touring and tourism organization
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میانگینگیری از دمای آب سواحل جنوبی دریای خزر که با استفاده از خروجی بویههای هواشناسی مستقر در انزلی ،نوشهر و
امیرآباد به دست آمده است در شکل ( )2به نمایش گذاشته شده است.

شکل ( )2میانگین تغییرات روزانه دمای آب در سواحل جنوبی دریای خزر (اول فروردین تا پایان مهر)
منبع  :محاسبات تحقیق حاضر

بحث و یافتهها
سواحل شمالی ایران در فصل گرم سال با استفاده از شاخصهای آسایش دمایی گوناگون در شرایط گرم و شرجی قرار میگیرند
اما شاخصهای اقلیمگردشگری که با توجه به ترجیحات و سلیقه گردشگران تهیه میشوند کیفیت اقلیمی این مناطق را در فصل
گرم مناسبتر برآورد میکنند .در ضمن با توجه به این که هدف اصلی گردشگری ساحلی استفاده از آب دریا و شنا میباشد
بنابراین دمای آب جهت برآورد میزان رضایتمندی اقلیمی گردشگران ساحلی اهمیت بسیاری دارد.
از نیمه اول تیرماه دمای آب به مقادیر باالتر از  25درجه سانتیگراد میرسد که برای شنا مناسب است (علیجانی و عزیز ابراهیم،
 ) 1392و این دمای مناسب آب تا پایان شهریور ادامه دارد .این دمای مناسب آب باید همزمان با مناسب بودن سایر عوامل
آبوهوایی باشد که توسط دو شاخص زیستاقلیمی نسل دوم ( )TCIو سوم ( )PETمورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص اقلیم گردشگری TCI

شاخص اقلیم گردشگری ماهانه برای شش ایستگاه هواشناسی ساحلی منطقه محاسبه شد .نتایج حاصل در شکل ( )3نشان داده
شدهاست که با جدول ( )1قابل مقایسه است.
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شکل ( )3نمودار تغییرات ماهانه شاخص اقلیمگردشگری سواحل جنوبی دریای خزر
منبع  :محاسبات تحقیق حاضر

مطابق شکل ( )4که میزان رضایتمندی گردشگران عمومی را نشان میدهد در خرداد ماه تمامی منحنیها در محدوده بین
رتبههای  80تا  90قرار دارند که شرایط گردشگری عالی را به نمایش میگذارد .در مردادماه که گرمترین ماه سال در این منطقه
میباشد شاخص اقلیم گردشگری بابلسر حدود  50است که گرمترین شرایط را در بین سواحل دیگر داراست .به طور کلی در
مرداد ماه شاخص اقلیم گردشگری بین  50تا  60است که بیانگر شرایط خوبی برای گردشگران ساحلی است .هرچند برای سایر
فعالیتهای گردشگری غیر از شنا چندان خوشایند نیست .نمودار تغییرات شاخص اقلیمگردشگری بندر امیرآباد دارای الگوی
دوشانهای می باشد بدین معنی که دو زمان مناسب گردشگری یکی در اردیبهشتماه و دیگری در مهرماه در این ساحل وجود
دارد که البته دمای آب دریا در این دو زمان برای گردشگری ساحلی مناسب نیست .این الگو در ساحل بابلسر نیز کموبیش
مشاهده میشود .طبق نمودار ،سرمای پاییزه در سواحل غربی انزلی و آستارا زودتر از سواحل شرقی فرارسیده و این سواحل را
برای گردشگری نامناسب میکند.
شاخص دما فیزیولوژیک PET

میانگین روزانه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک ( ) PETبرای شهرهای آستارا ،انزلی ،رامسر ،نوشهر ،بابلسر و امیرآباد محاسبه
شد .با توجه به بررسی گردشگری ساحلی ،کلیه محاسبات برای شرایط دمایی روز در نظر گرفته شده که با بیشینه دمای روزانه
در ارتباط است .نمایش گرافیکی میانگین روزانه شاخص ( )PETبرای مناطق مورد مطالعه در شکل ( )4قابل مشاهدهاست .این
شکل به طور میانگین شرایط اقلیم آسایشی که از میانگین متحرک  5روزه به دست آمده است را برای تمام روزهای سال به جز
زمستان نشان میدهد که محور عمودی شامل ماههای سال و محور افقی شامل روزهای هر ماه است.
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شکل ( )4طبقه بندی روزانه شاخص  PETبر حسب تنش فیزیولوژیک سواحل آستارا و انزلی  ،رامسر و نوشهر  ،بابلسر و امیرآباد به
ترتیب از باال به پایین
منبع  :محاسبات تحقیق حاضر

مطابق شکل ( )4شهرهای آستارا و انزلی از نیمه فروردین ماه با تنش سرمایی اندک به سمت شرایط آسایش اقلیمی که از دهه
دوم اردیبهشت شروع می شود پیش می روند و این شرایط مطلوب تا حدود بیستم خرداد ماه همراه با تنش گرمایی اندک ادامه
مییابد .تیرماه و مرداد ماه در شرایط تنش گرمایی زیاد قرار دارند و شهریور ماه در تنش گرمایی متوسط است .مجدداًًَ از مهرماه
همراه با تنش گرمایی اندک شرایط مناسب گردشگری شروع شده و تا پایان آبانماه و گاه تا اواسط آذر که شرایط تنش سرمایی
اندک وجود دارد ادامه می یابد .رامسر و نوشهر و امیرآباد نیز شرایط نسبتاً مشابهی دارند .اما بابلسر از ابتدای فروردین ماه به
همراه تنش سرمایی اندک دارای اقلیم آسایشی مناسبی است که تا حدود بیست و پنجم خردادماه ادامه دارد و سپس وارد شرایط
تنش گرمایی متوسط تا شدید می شود .تا اینکه از اوایل مهرماه مجدداًَ به سمت شرایط آسایش پیش میرود که تقریباً تا نیمه
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دیماه نیز این شرایط البته با تنش سرمایی اندک تداوم مییابد .به تدریج به سمت سواحل شرقیتر از سرمای زمستانه کاسته
شده و بر شدت گرمای مردادماه افزوده میشود.
همانطور که اشاره شد این نتایج بدون در نظر گرفتن دمای آب دریا و برای کلیه گردشگران به دست آمده است و جهت تعمیم
آن به گردشگری ساحلی می بایست نمرات شاخص به سمت مقادیر باالتری سوق پیدا کند .بنابراین کلیه روزهای تابستانی که
توسط این شاخص در شرایط تنش گرمایی متوسط تا شدید قرار میگیرند از نظر گردشگران ساحلی که به دلیل بهرهگیری از
تابش آفتاب و شنا ،مقادیر دمایی باالتر را میپسندند (مورگان و همکاران2000 ،؛ روتی و اسکات )2014 ،در محدوده خوب و
قابل قبولی قرار میگیرد .به همین دلیل از اول تیرماه تا پایان شهریورماه که دمای آب دریا باالتر از  25درجه سانتیگراد است،
به جز مدت زمان کوتاهی در اواسط مرداد ماه ،برای گردشگری ساحلی مناسب در نظر گرفته میشود.
با تلفیق نتایج حاصل از دو شاخص زیستاقلیمی و دمای آب دریا تقویم زمانی گردشگری با در نظر گرفتن تمایل یا عدم تمایل
به شنا و تفریحات دریایی به دست می آید (شکل .)5

شکل ( )5تقویم زمانی مناسب گردشگری ساحلی و عمومی در سواحل جنوبی دریای خزر
منبع  :محاسبات تحقیق حاضر

مطابق شکل ( ) 5سه ماه تیر ،مرداد و شهریور به جز چند روزی در اواسط مردادماه برای گردشگری ساحلی و شنا مناسب است
اما اگر این گردشگران خواهان گردشگری توأمان ساحلی و غیرساحلی باشند ،از اواخر تیرماه تا پایان مردادماه شرایط اقلیم-
گردشگری نامناسب میشود .برای گردشگری عمومی و غیرساحلی دو دوره زمانی بهاره و پاییزه پیشنهاد میشود.

نتیجهگیری و پیشنهادات
یکی از مسافرتهای رایج فصل تابستان ،سفر به سواحل شمالی کشور است .البته توأم شدن رطوبت و دمای باال و وضعیت شرجی
این سواحل شرایط زیستی را برای مسافران سخت میکند ،اما برای مسافرانی که تنها هدف آنها استفاده از ساحل به منظور شنا
و حمام آفتاب است ،گرمای زیاد هوا با استفاده از آب دریا مطلوبیت پیدا میکند .هرچند شرایط زیستی داخل شهرها در این
زمان چندان مناسب نیست.
در این تحقیق شرایط آسایش دمایی گردشگران در سواحل شمالی کشور با استفاده از شاخصهای نسل دوم و سوم زیست-
اقلیم انسانی یعنی شاخص اقلیمگردشگری  TCIو شاخص دمافیزیولوژیک  PETمورد ارزیابی قرار گرفت و سپس نتایج با توجه
به دمای آب دریا به منظور گردشگری ساحلی تعدیل شد.
 با درنظرگرفتن شاخص اقلیمگردشگری چهار ماه خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور که رتبه هایی از قابلقبول تا خیلی خوب ( 50تا )80را به خود اختصاص دادهاند از نظر دمای آب دریا نیز برای شنا و فعالیتهای دریایی مناسب هستند .مطابق این شاخصها
سواحل شرقیتر دریای خزر یا همان سواحل مازندران یک زمان عالی گردشگری در اردیبهشت و خرداد و یک زمان عالی دیگر
در مهرماه و آبان دارند .در این رابطه رورده و همکاران ( )1393نیز برای گردشگری در مناطق ساحلی استان مازندران ،دو فصل
بهار و پاییز را پیشنهاد دادند زیرا باالترین نمرات شاخص  TCIرا به خود اختصاص داده بود .اسماعیلی و همکاران ( )1390نیز
که شاخص  PETرا در مناطق مختلف کشور بررسی کرده بودند ،برای سواحل جنوبغربی دریای خزر گردشگری بهاره را
مناسبتر یافتند .البته باید در نظر داشت در این دو پژوهش گردشگری ساحلی مورد نظر نبوده است .بدیهی است که آب دریا
در ماه های اردیبهشت و مهر که بهترین شرایط اقلیم گردشگری را از نظر شاخص اقلیم گردشگری کسب کردهاند ،به سمت
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سردی میگراید و برای شنا مناسب نیست .هرچند شرایط اقلیمی این دو ماه برای سایر فعالیتهای گردشگری نظیر طبیعت
گردی ،استفاده از مناطق جنگلی و بازدید از مناطق بکر و طبیعی ،گردشگری سالمت و تفریحات ورزشی و همچنین گردشگری
روستایی و کشاورزی بسیار مطلوب و مناسب است .دو ماه تیر و مرداد گرچه از نظر شاخص اقلیم گردشگری دارای شرایط خیلی
خوب نیستند اما برای شنا و تفریحات دریایی مناسبند .این نتیجهگیری با نظر مورگان و همکاران ( ،)2000روتی و همکاران
( )2014و اسکات و همکاران ( )2016هماهنگی دارد .بابلسر در مردادماه گرمترین شرایط را در بین سواحل دریای خزر داراست
درحالیکه رامسر و آستارا در سواحل جنوبغربی در این زمان نسبت به سایر سواحل شرایط مناسبتری را جهت جذب گردشگر
نشان میدهند .از سوی دیگر نمودار تغییرات نمرات ماهانه شاخص  TCIنشان میدهد که گذراندن تعطیالت نوروزی فروردینماه
در سواحل جنوبشرقی دریای خزر مانند بابلسر و امیرآباد مناسبتر از سواحل جنوبغربی است که البته این نتیجهگیری نیز
تنها برای گردشگران عمومی و غیرساحلی معتبر است و تعطیالت نوروزی تا اواخر خرداد ماه جهت گردشگری ساحلی مناسب
نیست.
 شاخص دمافیزیولوژیک نشان میدهد که از اواخر فروردینماه تا اوایل آذرماه شرایط اقلیمی برای گردشگری عمومی طیّ روزدر سواحل جنوبی دریای خزر فراهم است .ماههای تیر ،مرداد و شهریور که مطابق این شاخص دارای تنش گرمایی متوسط تا
زیاد هستند ،در صورت شنا و بهرهگیری از آب دریا و انجام تفریحات دریایی و ساحلی دارای جاذبه گردشگری میشوند.
در مجموع میتوان گفت سواحل شمالی کشور در روزهایی که در دو فصل بهار و پاییز در محدوده آسایش دمایی قرار دارند
همانطور که رورده و همکاران ( )1393نتیجه گرفتهاند بهترین شرایط را برای پذیرایی از گردشگران دارند اما از آن جا که هدف
از گردشگری ساحلی استفاده از آب دریا و تفریحات دریایی است و در این دو زمان آب دریا گرمای مناسب برای شنا را ندارد
بنابراین اوایل تیرماه و شهریورماه که آب دریا دمای مناسبی را داراست در زمینه گردشگری توأم ساحلی و غیرساحلی بر سایر
زمانها برتری دارند .یادآور میشود که مطابق سلیقه گردشگران ساحلی جهت شنا و بهرهگیری از آب دریا هر سه ماه تیر ،مرداد
و شهریور به جز چند روزی در اواسط مردادماه برای گردشگری ساحلی و تفریحات دریایی مناسب است.
با توجه به مطالب ذکر شده مشخص می شود که بهرهگیری از شاخصهای اقلیم گردشگری به تنهایی پاسخگوی نیاز گردشگری
ساحلی نیست .لذا پیشنهاد میشود همانند محققانی نظیر مورگان و همکاران ( )2000و روتی و همکاران ( )2014که شاخصهای
یاد شده را با توجه به سلیقه گردشگران منطقه اروپا و مدیترانه به سوی گردشگری ساحلی تعدیل کرده و شاخصهای جدیدتری
را ابداع نمودهاند در سواحل شمالی ایران نیز از طریق نظر سنجی گردشگران ساحلی شاخص معتبرتری برای این منظور تهیه
شود.
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