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 محال و بختياريبندي اقليمي آسايش گردشگري جنگل در استان چهارپهنه

 )سامان عرفي منج: مطالعه موردي(

  ٤قداد جورغالميمو   ٣بيت اهللا محمودي؛ *٢جهانگير فقهي ؛١اعظم فدائي تهراني

  

  داري دانشگاه تهران، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد جنگل -١

  ، ايراندانشگاه تهران ي،عيدانشكده منابع طب استاد  -٢

  دانشگاه شهركرد، ايران ،يار دانشكده منابع طبيعي و علوم زميناستاد  -٣

  دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران - ٤

 )1٩/٠٢/٩7تاريخ پذيرش  -  1٩/1٢/٩٦تاريخ دريافت (

  

  

  :چكيده

گردشگران در جستجوي اقلـيم مطلـوب يـا اقلـيم آسـايش هسـتند كـه در آن افـراد         . ردريزي گردشگري بسيار اهميت داشرايط اقليمي از ديدگاه برنامه

هـاي اقليمـي در حـد    ترين زمان  براي تفرج به لحاظ شرايط اقليمـي، زمـاني اسـت كـه شـاخص     مناسب. احساس نارضايتي و عدم آسايش اقليمي ندارند

هـاي  كه اطالعات اقليمي مقصـد گردشـگري بسـيار اهميـت دارد، بـه گـزينش مكـان       در اين پژوهش با توجه به اين. آسايش و رضايت خاطر انسان باشند

سپس نقشه مطلوبيت تفرجي از منظـر اقليمـي در منطقـه    . مناسب از نظر شرايط اقليمي در سامان عرفي منج، استان چهارمحال و بختياري پرداخته شد

) شـاخص بيكـر  (سرعت باد، به محاسبه شـاخص قـدرت خنـك كننـدگي محـيط       در اين پژوهش با استفاده از دماي متوسط ماهانه و سنجش. تهيه شد

نتايج اين پژوهش نشـان داد كـه   . ترين ايستگاه به منطقه مورد بررسي قرار گرفتپرداخته شد و سنجش سرعت باد در ايستگاه لردگان با توجه به نزديك

 چنين ميزان شاخص بيكـر از نظـر شـرايط زيسـت    هم. باشدهاي دي و بهمن ميه ماهترين دما مربوط بهاي تير و مرداد و كمترين دما مربوط به ماهبيش

تـرين مطلوبيـت در   شرايط مطلوب طبيعـي دارد همچنـين بـيش    است كه  گيري شدهاندازه ٢٠تا 1٠هاي فروردين، مهر، آبان و آذر،  بيناقليمي، در ماه

ده است كه در هر سه طبقه ارتفاعي نُه مـاه از سـال داراي شـرايط زيسـت اقليمـي      آم ٢٤٩٤ -٢٦٩٤و  ٢٢٩٤ -٢٤٩٤و  1٨٩٤ -٢٠٩٤طبقات ارتفاعي 

درصـد از   ٤/٦٤هكتار و ٣٠٦٥/ ٩٠مطلوبيت تفرجي با مساحت  ترينبا استناد بر اين پژوهش، هشت ماه از سال بيش. باشدمطلوب طبيعي در منطقه مي

 .منطقه را در بر گرفته است

 زيست اقليم، سامان عرفي منج ي متوسط ماهانه،اقليم تفرج، دما :واژگانكليد 
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  مقدمه. ١
  

اي در اقتصاد گردي و تفريحات سالم نقش عمدهجهان

كنـد، بـه   ها و مناطق جهان ايفـا مـي  بسياري از كشور

هـا عمـدتا در خـارج از فضـاي     علت اينكه اين فعاليت

 طگيرد، اقلـيم و شـراي  بسته و در فضاي باز صورت مي

اقلـيم يـك معيـار    . باشـد خيلي مهم مي جوي منطقه

هــاي مناســب گيــري مكــانمهــم در راســتاي شــكل

اقلــيم يــك منطقــه . شــودگردشــگري محســوب مــي

موقعيت يك فعاليت خاص و انتخـاب مكـان را تحـت    

شرايط يك فصل معين . دهدتاثير شديد خود قرار مي

اثر قوي بر صنعت گردشـگري  تواند در يك منطقه مي

در ارتباط بـا   .اي مختلف داشته باشدهمناطق و كشور

سـاز توســعه ايــن  چـه زمينــه فعاليـت گردشــگري، آن 

شـود منـوط بـه اقلـيم آسـايش      فعاليت محسوب مـي 

يكي از موضـوعات مـورد بررسـي در    . گردشگري است

شناسي كاربردي، مطالعه تاثير وضـعيت جـوي و   اقليم

راحتـي و  . اقليمي بـر سـالمتي و آسـايش فـرد اسـت     

از هر عامل ديگـري تحـت تـاثير     ان بيشسالمتي انس

 Hoshor, 1990(وضعيت هوا و شرايط اقليمي اسـت  

ترين زمان تفرج بـه لحـاظ شـرايط اقليمـي     مناسب). 

هاي اقليمـي در حـد آسـايش    زماني است كه شاخص

هـاي آن اقلـيم   انساني باشد كه با توجه به زيـر معيـار  

 آسايش گردشگري براي منطقـه تعيـين خواهـد شـد    

)Ahmad Abadi, 2008 .(   در اين راستا با توجـه بـه

تاثير و اهميت اقليم بر تقاضاي گردشگري و به دنبـال  

هــاي صــورت گرفتــه بــراي ارزيــابي شــرايط و تــالش

هاي اقليمي مناطق مختلـف جغرافيـايي و نيـز    ويژگي

تعيين شرايط مناسب اقليمـي بـر جـذب گردشـگران     

ت تحقيقات متنـوعي در سـطح جهـان و ايـران صـور     

تـرين عوامـل   لذا آب و هوا يكـي از مهـم  . گرفته است

اي كه ، به گونهشوديدهنده گردشگري قلمداد مشكل

هــا و دارا بــودن شــرايط مطلــوب اقليمــي جــز مزيــت

شود و هاي بالقوه براي گردشگري محسوب ميتوانايي

اغلب مسافران در انتخاب مكان و زمان سفر به شرايط 

 ). Gomez, 2005(كننـد   آب و هـوايي توجـه مـي   

Mohammadi  )و )٢٠٠٩ Zeinali  و همكــــاران

محدوده آسايش اقليمي مريوان را با استفاده  )٢٠11(

هـاي دمـاي مـوثر و تـنش جمعـي تعيـين       از شاخص

ارديبهشـت از   كردند و به اين نتيجه رسيدند كـه مـاه  

لحاظ شرايط آب و هوايي بهترين ماه مسافرت به ايـن  

ــت ــهر اسـ ــاران و  Maureen.  شـ در ) ٢٠٠1(همكـ

-پژوهشي به بررسي اثرات اقليم بـر گردشـگري بـين   

اللملــي پرداختنــد و دريافتنــد كــه شــرايط خــاص و  

متفاوت اقليمي نواحي شهري، ساحلي و كوهسـتاني و  

، اثرات متفاوتي بر جذب گردشگر دارند و اين اثرات ...

ــرد   ــرار گي ــه ق ــورد توج ــد م ــاران Wang. باي  و همك

يــرات آب و هــوا در گردشــگري در تــاثير تغي )٢٠1٢(

ــالقوه    ــه ســهم ب ــا توجــه ب ــانوس آرام را ب ــوب اقي جن

   .هاي دولتي و خصوصي بررسي كردند مشاركت

با استناد بـرا ايـن پـژوهش داشـتن ديـدي روشـن از       

پذير نقش هاي گردشگرآسايش زيست اقليمي در پهنه

ــه ســزايي در مــديريت و برنامــه ــزي توريســتي و ب ري

لـذا   .گردشگران منطقه خواهد داشتافزايش تقاضاي 

گردش و سفر به مناطق با شرايط نامناسب اقليمـي و  

بدون شناخت كامل شرايط اقليم و آسايشي مشـكالت  

هـاي حرارتـي،   استرس. زيادي را در پي خواهد داشت

تاثيرات اشعه ماورا بنفش و آلودگي هوا از جملـه ايـن   

ري اهميت آب و هوا در گردشـگ . مشكالت خواهد بود

به اين خاطر است كه اوال در بعضي از مواقع خـود آب  

و هوا به صورت يك عامل جاذبه محسوب شده و ثانيـا  

اين كه تنوع آب و هوايي در يك منطقه يا يك كشور، 

ــت   ــود فعالي ــان وج ــگري و امك ــنعت گردش ــاي ص ه



 ...بندي اقليمي آسايش گردشگري جنگلپهنه

  ٤٨1صفحه 
 

هـدف  . كنـد گردشگري را در فصول مختلف فراهم مي

هـاي  در مـاه از اين پژوهش بررسـي آسـايش اقليمـي    

مختلف در سامان عرفـي مـنج در شهرسـتان لردگـان     

استان چهار محال و بختياري و تهيه نقشه مطلوبيـت  

  .تفرجي از منظر اقليمي در منطقه است

  هامواد و روش. ٢

  منطقه مورد مطالعه .١.٢

هـاي زاگـرس   منطقه مـورد مطالعـه در حـوزه جنگـل    

 مركزي، استان چهـار محـال و بختيـاري، شهرسـتان    

 .)1شـكل  ( لردگان، ناحيه عرفي منج واقع شده است

منطقه مورد مطالعه كه در واقع، تحت عنـوان سـامان   

گيـرد  عرفي منج در اين مطالعه مورد بررسي قرار مـي 

كيلـومتري غـرب شـهر لردگـان و در بخـش و       ٤٥در 

دهستان منج در استان چهار محال و بختيـاري واقـع   

و چهــروب  مــنج بــر آفتــاب، مــنج نســاء. شــده اســت

ــنج در بخــش    ــي م ــامان عرف ــع در س روســتاهاي واق

تمركز جمعيت در روستاهاي اشاره شـده، بـه   . هستند

باشـد كـه در فاصـله    نفر مي 7٠و  7٥٠،  ٦٢٥ترتيب 

ــده   ــع ش ــومتري همــديگر واق ــك كيل ــي ي ــدتقريب . ان

مختصات جغرافيايي منطقه در محدوده طـول شـرقي   

 ٣7درجـه و   ٤٩ثانيه تـا   ٤٠دقيقه و  ٢٨درجه و  ٤٩

دقيقه و  ٢٩درجه  ٣1ثانيه و عرض شمالي٠٠دقيقه و 

ثانيـه قـرار    ٣٠دقيقـه و   ٣٠درجـه و   ٣1ثانيه تـا  ٤1

ــه . دارد ــن منطق ــار اســت و  ٢٤٨٢/ ٥وســعت اي هكت

كنـد  رودخانه منج از كنار اين منطقه جنگلي عبور مي

)Bakhshdari Monj, 2008.(  

  

                                   

  منطقه مورد مطالعه -١ شكل                                                   

  روش پژوهش. ٢.٢

هاي جهان در رقابتي تنگاتنگ و امروزه اغلب كشور

هاي تري از درآمدنزديك هستند تا بتوانند سهم بيش

. ناشي از صنعت گردشگري را به خود اختصاص دهند

توجه به اينكه يكي از اطالعات مورد نياز گردشگران  با

باشد و اكثر براي سفر، شرايط اقليمي مقصد مي

گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري مالحظات 

دهند به بررسي اقليم اقليمي را مورد توجه قرار مي
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اقليم تفرجي، . آسايش تفرجي پرداخته شده است

تباط با رضايت و رابطه كيفيت اقليم يك منطقه در ار

آسايش مسافران و گردشگران يك منطقه را بررسي 

در اين بين شاخص اقليم تفرجي عناصر . كندمي

اقليمي را در برابر كيفيت تجربه توريستي گردشگران 

تحليل آماري ير روي به اين منظور   .كندارزيابي مي

هاي سينوپتيك، ايستگاه ها و اطالعاتداده

 Chaharmahal and( ميكليماتولوژي و اقلي

Bakhtiari province, 2017(  در استان چهار

در اين پژوهش به منظور . انجام شد محال و بختياري

داده هاي با توجه به و  تعيين وضعيت اقليم تفرجي

قدرت خنك كنندگي محيط  از شاخصمورد بررسي 

  .استفاده شده است 1رابطه  )CP( )بيكر شاخص(

  )1(رابطه 

  
  فوق؛در رابطه 

CP  : قدرت خنك كنندگي بر حسب ميكرو كالري در

  سانتي متر مربع در ثانيه

V :سرعت متوسط باد برحسب متر برثانيه  

T :گرادمتوسط دماي ماهانه بر حسب درجه سانتي 

هـاي زيـر بـراي    بر اساس مقدار شاخص بيكـر حالـت  

  :شوداقليمي در نظر گرفته ميتعيين شرايط زيست

اقليمـي  بيانگر شـرايط زيسـت  1٠زكمتر ا CPمقدار  -

  )A(در محيط مي باشد ) گرم( نامطلوب 

اقليمـي  بيانگر شـرايط زيسـت    ٢٠تا  CP 1٠مقدار  -

  )B( باشدمطلوب طبيعي در محيط مي

اقليمـي  بيانگر شـرايط زيسـت   ٣٠تا  ٢٠ CPمقدار  -

  )C( باشددر محيط مي) سرد ( نامطلوب 

اقليمـي  ط زيستبيانگر شراي ٣٠بيشتر از  CPمقدار  -

  )D( باشددر محيط مي) خيلي سرد( نامطلوب 

هـايي هسـتند   ترين پـارامتر درجه حرارت و باد از مهم

  هـاي انسـان در محـيط بـاز اثـر      كه بـردوام و فعاليـت  

فـوق   رابطه هايبه اين منظور برآورد متغير. گذارندمي

  :به شكل زير انجام گرفت

به دمـاي  جهـت محاسـ  : برآورد دماي متوسط ماهانـه 

ايسـتگاه هواشناسـي    1٤متوسط ماهانـه از اطالعـات   

ــد    ــه ش ــره گرفت  Tehran Meteorological(به

Organization, 2017.(  در اين بررسي با استفاده از

هاي دماي متوسط ماهانـه و تغييـرات   همبستگي داده

در ايسـتگاه هواشناســي   1٤در ارتفـاع از سـطح دريـا    

معادلـه خطـي گراديـان    جه به و با تو Excelافزار نرم

ميزان متوسط دماي ماهانه با اعمـال معادلـه   ، حرارتي

 گراديان هر ماه در نقشه مدل رقومي ارتفـاعي منطقـه  

در نـرم افـزار    Raster Calculaterاستفاده از تابع با 

Arc GIS  الزم به ذكر است كه متغيـر   .به دست آمد

x    مـدل رقـومي    ،در معادله خطـي گراديـان حرارتـي

  .اع استارتف

در اين پژوهش ابتدا به تهيه مدل : متوسط سرعت باد

 اقدام گرديـد و سـپس  ) DEM(رقومي ارتفاع منطقه 

 هاي مورد بررسي با استفاده از اطالعاتي نظيـر ايستگاه

بـر   و محدوده مـورد مطالعـه  طول و عرض جغرافيايي 

سنجش سرعت  .روي مدل رقومي ارتفاع قرار داده شد

سـينوپتيك در ارتفـاع ده متـري     هـاي باد در ايستگاه

با توجه بـه اينكـه ايسـتگاه لردگـان     گيرد، صورت مي

لـذا   ستگاه به منطقه مورد مطالعه است،ترين اينزديك

بـه ارتفـاع دو متـري از     گيـري براي تعديل اين اندازه

 ,Zobeck & Van pelt( ه استاستفاده شد ٢رابطه 

2013.(  

  a        )٢( رابطه          

سرعت بـاد  : . سرعت باد در ارتفاع مورد نظر  : 

  در ارتفاع اوليه

a  : 1٦/٠تا  1٤/٠متغير بين ( ثابت توان معادله(  
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  جهت به دست آوردن سرعت باد در ايسـتگاه لردگـان  

 از روش درون يـابي ) نزديك ترين ايستگاه به منطقـه (

   در نـرم افـزار   Geostatistical Analyst  از تـابع 

ArcGIS و با استفاده از خروجـي   استفاده شده است

-در مـاه رستري نقشه سرعت باد در ايستگاه لردگـان  

و با جايگزين كردن در  حاصل شده استهاي مختلف 

در  Raster calculaterبا استفاده از تابع  فرمول بيكر

، شـاخص بيكـر بـراي هرمـاه بـه      Arc GISنرم افزار 

شـاخص بيكـر    هـاي مده است و سـپس نقشـه  دست آ

بعد از تهيه نقشه شاخص بيكر  .تهيه شده استماهانه 

بندي مـدل رقـومي ارتفـاع،    ماهانه، با استفاده از طبقه

هاي مطلوب تفرجي از منظر اقليم به دسـت  تعداد ماه

با توجه به اينكـه شـرايط زيسـت اقليمـي     . آمده است

قلـيم آسـايش   عاملي براي امطلوب طبيعي در منطقه 

هـاي مطلـوب   بندي ماهشود به پهنهتفرج محسوب مي

   . تفرجي در منطقه اقدام شده است

  نتايج. ٣

-نمـودار  ٣و  ٢ هاي لدر شك پژوهش اين با استناد بر

همبستگي ارتفاع از سطح دريا و دمـاي متوسـط    هاي

سـتگي  مبطبق نتايج اين پژوهش ه. ماهانه آمده است

هاي در ماهماي متوسط ماهانه ارتفاع از سطح دريا و د

و محور افقـي را قطـع كـرده    دي و بهمن بيشتر بوده 

هاي دماي متوسط ماهانه  نقشه ٥و  ٤در شكل . است

 رقــومي مــدل نقشــه در مــاه هــر گراديــان معادلــه از

تـرين  كـه بـيش   اسـت  آمـده  دست به منطقه ارتفاعي

هاي تير و مـرداد و  دماي متوسط ماهانه مربوط به ماه

هاي دي و ترين دماي متوسط ماهانه مربوط به ماهكم

محاسبه سرعت باد در ارتفاع  1در جدول  .بهمن است

 سينوپتيكهاي مختلف براي ايستگاه دو متري در ماه

در اين جدول بـا توجـه بـه اينكـه     . لردگان آمده است

هاي سنجش سرعت باد در ارتفاع ده متري در ايستگاه

سينوپتيك صورت گرفته است، براي تعديل محاسـبه  

ترين ايستگاه به منطقـه، از  سرعت باد لردگان، نزديك

سـرعت بـاد در شـهريور     .ارتفاع دو متري استفاده شد

 ٨/٠متر بر ثانيه و در آذرماه  ٢ماه در ارتفاع دو متري 

پـس از تعيـين دمـاي    . متر بر ثانيه گزارش شده است

رعت بـاد، بـر اسـاس رابطـه بيكـر      متوسط ماهانه و س

ماه سال مطـابق   1٢وضعيت اقليم آسايش تفرجي در 

متوسط سرعت باد در  .مشخص شده است 7و  ٦شكل

فرمول بيكر براي هر مـاه محاسـبه شـده و سـپس بـا      

گذاري دماي متوسط هـر مـاه شـاخص بيكـر بـا      جاي

براي هر مـاه بـه دسـت     ArcGISاستفاده از نرم افزار 

استناد بـر ايـن پـژوهش، در مـاه هـاي       با. آمده است

فــروردين، مهــر، آبــان و آذر در تمــام ســطح منطقــه  

بـا توجـه   . شودميوضعيت مناسب اقليم تفرجي ديده 

به وضعيت شاخص بيكر ماهانه و تعيين شرايط زيست 

 اقليمي، مقدار شاخص قدرت خنك كننـدگي محـيط  

 ٢٠تـا   1٠بـين   هاي فروردين، مهر، آبان و آذردر ماه

و در  است بيانگر شرايط مطلوب طبيعي مقدار است و

تـر منطقـه   هاي خرداد، تير و مرداد قسـمت بـيش  ماه

اسـت و  ) گـرم (داراي شرايط زيست اقليمي نـامطلوب  

ســطحي از منطقــه شــرايط زيســت اقليمــي مطلــوب 

تـر  در بهمن ماه قسمت بـيش . باشدطبيعي را دارا مي

و سـطح  ) سرد(طقه شرايط زيست اقليمي نامطلوب من

بســيار محــدودي از منطقــه شــرايط زيســت اقليمــي 

ــي   ــوب طبيع ــيمطل ــاه را دارا م ــد و در م ــاي باش ه

ارديبهشت، شهريور، دي و اسـفند سـطحي از منطقـه    

. باشـد داراي شرايط زيست اقليمي مطلوب طبيعي مي

در ) خيلــي ســرد(شــرايط زيســت اقليمــي نــامطلوب 

  .منطقه وجود نخواهد داشت
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  )بهار و تابستان( ماهانه متوسط يدما و ايدر سطح از ارتفاع راتييتغ رابطه -٢شكل 

  

  

  

               ارديبهشت            فروردين
ــ ارديبهش

       تير     خرداد   

      شهريور        مرداد  
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  )پائيز و زمستان( ماهانه متوسط يدما و ايدر سطح از ارتفاع راتييتغ رابطه - ٣ شكل                
  

  

  

      آبان       مهر   

 دي           آذر   

     اسفند            بهمن 
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   شكل

  

  )بهار و تابستان( توزيع دماي متوسط ماهانه - ٤شكل 
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  )پاييز و زمستان( توزيع دماي متوسط ماهانه -٥ شكل                                                                      
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  متوسط سرعت باد در ايستگاه لردگان -١جدول 

مترپارا  

  ماه

سرعت باد در ارتفاع ده 

  )متر بر ثانيه(متري 

سرعت باد در ارتفاع دو 

  )متر بر ثانيه(متري 

  ٥/1  ٩/1  فروردين

  ٥/1  ٢  ارديبهشت

  ٦/1  1/٢  خرداد

  7/1  ٢/٢  تير

  ٨/1  ٣/٢  مرداد

  ٢  ٦/٢  شهريور

  7/1  ٢/٢  مهر

  ٩/٠  ٢/1  آبان

  ٨/٠  1/1  آذر

  ٩/٠  ٢/1  دي

  ٥/1  ٢  بهمن

  ٥/1  ٢  اسفند
  

  شاخص بيكر در طبقات ارتفاعي -٢جدول 

  A B  C  D  يطبقات ارتفاع

1٤٩٤ - 1٥  ٢٩٤  7  1  ٠  

1٦٩٤ - 1٨  ٥  ٤٩٤  1  ٠  

1٨٩٤ - 1٨  ٣  ٦٩٤  1  ٠  

٢٠٩٤ - 1٠  ٣  ٩  ٣  ٨٩٤  

٠  ٣  ٨  ٣  ٢٠٩٤ - ٢٢٩٤  

٢٢٩٤ - ٢٤٩٤  1  ٠  ٣  ٩  

٠  ٣  ٩  ٠  ٢٤٩٤ - ٢٦٩٤  

وضعيت شاخص بيكر در طبقات  ٢جدول  در   

ترين مطلوبيت در بيش. اده شده استارتفاعي نشان د

و  ٢٢٩٤ - ٢٤٩٤و  1٨٩٤ - ٢٠٩٤طبقات ارتفاعي 

آمده است كه در هر سه طبقه  ٢٤٩٤ - ٢٦٩٤

 ماه از سال داراي شرايط زيست اقليمي ٩ارتفاعي 

با استناد بر اين  .باشدمطلوب طبيعي در منطقه مي

) خيلي سرد(پژوهش شرايط زيست اقليمي نامطلوب 

ز طبقات ارتفاعي وجود ندارد و بيانگر در هيچ يك ا

اين موضوع است كه، بيشتر سطح منطقه شرايط 

باشد و زيست اقليمي مطلوب طبيعي را دارا مي

  .منطقه از منظر اقليم مناسب براي تفرج خواهد بود
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  )بهار و تابستان(شاخص بيكر ماهانه  - ٦شكل 
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 )پاييز و زمستان(شاخص بيكر ماهانه  - ٧شكل 
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  هاي مطلوب تفرجيتفرجي و نقشه استاندارد شده ماه هاي مطلوبنقشه ماه - ٨شكل                                   

هـاي مطلـوب تفرجـي و    بندي مـاه نقشه پهنه ٨شكل 

لوبيت اقليم تفرجي منطقـه را  نقشه استاندارد شده مط

هـاي مطلـوب   در اين شكل تعـداد مـاه  . دهدنشان مي

اقليمـي مطلـوب طبيعـي    تفرجي از نظر شرايط زيست

مـاه از سـال،    7آمده است كه در اين طبقات ارتفاعي 

ماه از سال بيشترين مطلوبيـت   ٨كمترين مطلوبيت و 

  . باشدتفرجي از منظر اقليم را دارا مي

                                                     
  جيمطلوب تفر يماه ها يدارا مناطقوسعت  -٣جدول

  درصد  )هكتار(وسعت   تعداد ماه

7  ٨٢/7٣7  ٥/1٥  

٤/٦٤  ٩٠/٣٠٦٥  ٨  

٤٠/٩٥  ٩7  1/٢٠  

  1٠٠  1٤/٤7٦1  مجموع

  

مطلوبيـت   مـاه از سـال بيشـترين    ٨، ٣مطابق جدول 

درصـد از   ٤/٦٤ وهكتار  ٩٠/٣٠٦٥تفرجي با مساحت 

با توجه بـه اينكـه عامـل    . منطقه را در بر گرفته است

-بررسي مطلوبيت تفرجي در منطقه شـاخص زيسـت  

است پس تنها ايـن شـاخص   ) طبيعي(اقليمي مطلوب 

هـايي كـه داراي   مورد بررسي قرار گرفت و تعداد مـاه 

  .بندي شداين شاخص بودند در منطقه پهنه

  گيريبحث و نتيجه .٤

كه بخش اعظمي از گردشگري مدرن امـروزي   از آنجا

هـاي طبيعـي و فيزيكـي    بر مبناي استفاده از ويژگـي 

ــت  ــتوار اس ــان . اس ــعه مك ــراي  توس ــب ب ــاي مناس ه

گردشگري متكي به يك منبع نيستند بلكـه مسـتلزم   

. اي از منابع به ويژه منابع طبيعي اسـت طيف گسترده

 بدين ترتيب اقليم بـه مثابـه يـك منبـع بنيـاني و يـا      
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به طوري كـه اطـالع از آسـايش    . شودمكمل تلقي مي

پردازند هايي كه گردشگران به تفرج مياقليمي آن روز

ريـزان  ريزان بسيار ارزشمند است و برنامـه براي برنامه

به اطالعات اقليمي قبـل، بعـد و در زمـان تفـرج نيـاز      

لذا تعيين شاخصي براي آسايش هرچـه بيشـتر   . دارند

از ايـن رو شـاخص   . اري داردگردشگران اهميت بسـي 

بيكر با توجه به شرايط منطقه مـنج انتخـاب گرديـده    

است و در اين شاخص دو عامل متوسط دماي ماهانـه  

-هـم . و سرعت باد از اهميت بسياري برخوردار اسـت 

هـا و مخـاطرات   چنين مطالعه و شناسايي محـدوديت 

-تهديدكننده جوي و اقليمي و نيز آگاهي از پتانسـيل 

هـاي  هـاي جغرافيـايي در فصـل   ته در ويژگيهاي نهف

مختلف سال در منطقه منج به منظور ملحوظ داشـتن  

هاي مختلف استاني و ملـي نظيـر   ريزيها در برنامهآن

در . توسعه گردشگري از اهميت زيادي برخوردار است

اين پژوهش مطلوبيت تفرجي از منظر اقلـيم بررسـي   

فـروردين،  هـاي  شده و نتيجه گيري شده است كه ماه

مهر، آبان و آذر از نظر شاخص بيكر مطلوبيت تفرجـي  

 .دارند

 )٢٠1٣(Karimi  و  Jamali nezhadايدر مطالعـه 

حاصل از شـناخت تـوان گردشـگري طبيعـت و      نتايج

آسايش زيست اقليمي تاالب انزلي با روش بيكر نشان 

ــول     ــي در ط ــاالب انزل ــه ت ــروردين،   ٦داد ك ــاه ف م

ــهري  ــرداد، ش ــت، خ ــان و آذر در ارديبهش ــر، آب ور، مه

هـاي تيـر و   شرايط وجود آفتاب راحت بـوده و در مـاه  

مرداد در شرايط سايه، داراي آسايش زيسـت اقليمـي   

و  Smaeiliپژوهش انجـام شـده بـا بررسـي      .باشدمي

كه در ارزيابي شرايط اقليم آسـايش  ) ٢٠11( همكاران

بندر چابهار در راستاي توسعه گردشگري بوده و دوره 

هـاي آذر، دي، بهمـن و   وب اقليم آسايشي در مـاه مطل

 ٩٠/٣٠٦٥چنين نزديـك  هم .اسفند بوده مخالف است

هكتار از سطح منطقه مناسب فرآينـد اقلـيم تفرجـي    

-توان بـا برنامـه  با توجه به نتايج اين تحقيق مي. است

-ريزي اصـولي بـراي گذرانـدن اوقـات فراغـت تفـرج      

هاي زيسـت  يكنندگان، افزايش اشتغال، كاهش آلودگ

محيطـي، تسـهيل شـرايط حمـل و نقـل و اقامــت در      

همچنـين  . راستاي نيل به گردشگري پايدار اقدام كرد

تـر باشـد،   هر قدر فصل مناسـب گردشـگري طـوالني   

هاي گردشگري شـده و  هاي بيشتري از جاذبهاستفاده

گردد بـه  سر انجام اين امر موجب سودآوري بيشتر مي

ريزي و مديريت ا برنامهشرطي كه فرآيند گردشگري ب

در نهايت بـا  . ها نشودباشد كه منجر به تخريب جنگل

توجه به اينكه صنعت گردشگري در حال تبديل شدن 

به يكي از اركان اصلي اقتصاد بين الملل بوده و امروزه 

به عنوان يكي از عوامل مهم دستيابي به توسعه پايدار 

سـب و  ريـزي اصـولي و منا  تـوان بـا برنامـه   است، مـي 

هــاي صــنعت  هــا و مزيــت شناســايي محــدوديت 

  .گردشگري، در راستاي توسعه ملي گام برداشت
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