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  )HCI(اقلیم تعطیالت  ارزیابی وضعیت کلیماتوریستی شهرستان خوي با استفاده از شاخص

  3خدیجه جوان،2لو، علی اکبر تقی1١سمیرا همتی

  ایران ،ارومیه،دانشگاه ارومیه ،دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي آمایش سرزمین -1

  ایران ،، گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیهریزي روستاییبرنامهیار دانش -2

  ایران ،استادیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه -3

خالصه

صنعت گردشگري یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع جهان است و بسیاري از کشورها به دنبال افزایش سهم 

آب و هوا مهمترین عامل در توسعه صنعت گردشگري محسوب می شود و تأثیر در . خود در بازار صنعت گردشگري هستند

را  يمقصد گردشگر ییآب و هوا طیمهم است که شرا لیدل نیه همب. خور توجهی در فرآیند تصمیم گیري گردشگران دارد

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت .شودنییتع ،باشند یمناسبم یگردشگرانراحت يرا که برا ییکرده و دوره ها یبررس

 و هدفمند به منظور برنامه ریزي مناسب) HCI(اقلیم گردشگري شهرستان خوي با استفاده از شاخص اقلیم تعطیالت 

براي انجام این تحقیق داده هاي . شهرستان انجام شده استاین گردشگران متناسب با فصول گردشگري  براي جذب

گردآوري گردید و بعد از تجزیه و تحلیل و ) 2008-2017(ایستگاه سینوپتیک شهرستان خوي براي بازه زمانی ده ساله 

 خویبه صورت روزانه و ماهانهگاه سینوپتیک براي ایست HCIشاخص  مقادیر پردازش داده ها و تهیه بانک اطالعاتی،

ه ماه هاي می، سپتامبر و اکتبر بهترین ماه ها براي انجام فعالیت هاي گردشگري در نتایج تحقیق نشان داد ک. محاسبه شد

همچنین ماه هاي ژانویه، فوریه و دسامبر به علت کاهش درجه حرارت هوا داراي شرایط اقلیمی . شهرستان خوي می باشند

  . قابل قبول تا خوب هستند

  ، شهرستان خوي )HCI(گردشگري، اقلیم، شاخص اقلیم تعطیالت: کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

بر . ]1[ در قرن بیست و یکم پدیده گردشگري به یک واقعیت اجتناب ناپذیر در رفتار و عمل انسان تبدیل شده است      

میلیارد دالر درآمد ایجاد  2000میلیارد نفر گردشگر، حدود  6/1میالدي گردشگري با  2020اساس پیش بینی ها در سال 

کشور اول جهان از  5با توجه به اینکه ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه هاي گردشگري و جزء . ]2[خواهد کرد 

  ]. 3[ذب گردشگر تقریباً در رده هاي آخر جهان قرار گرفته است نظر تنوع گردشگري می باشد، از لحاظ ج

هاي گردشگري کشور و اي حاصل از آن، شناسایی توانمنديهاي افزایش تعداد گردشگران و درآمدهیکی از راهبرد       

رایط اقلیمی یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگران براي سفر، ش ].4[معرفی آن به دست اندرکاران بخش گردشگري است 

اقلیم از دیدگاه . دهندمورد توجه قرار می باشد و اکثر گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري، مالحظات اقلیمی رامقصد می

ریزي گردشگري بسیار اهمیت دارد و گردشگران معموالً در جستجوي اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن، برنامه

  . ]5[ضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد فرد هیچ گونه احساس نار

-انجام ارزیابی از شاخص]. همان[گردد یم آسایش بیان میهاي اقلط بین اقلیم و گردشگري توسط شاخصمعموالً ارتبا

توان به ارزیابی شرایط هاي حرارتی میهمچنین با استفاده از شاخص. ]6[استهاي آب و هوا سبب بهبود صنعت گردشگري 

گردشگري منطقه پرداخت و گردشگران را از شرایط اقلیمی مقصد آگاه نمود و همچنین توانمندي اقلیم گردشگري مناطق 

بندي روابط سازي و مدلهاي کیفی، کمیکه به دنبال کشف، شناسایی، تحلیلمحققان سالهاست . ]7[مختلف را مشخص کرد 

شاخص  200وجود حداقل  ،هانتیجه این تالش. هاي اقلیمی مناطق و مقاصد گردشگري هستندیلها و پتانسو تعیین ویژگی

است که در ایران  HCIشاخص  ،هاي کلیماتوریستییکی از شاخص. ]8[اقلیم توریستی پیشنهاد شده از سوي محققان است 

توسط اسکات و همکاران ) HCI(عطیالت شاخص اقلیم ت. در ارتباط با این شاخص تحقیقات بسیار محدودي انجام شده است

بیشتر براي گردشگري گذران اوقات  اي دارد و این شاخصهاي گستردهاز آنجا که گردشگري شاخه. ده استارائه ش) 2016(

این است  HCIترین مزیت شاخص مهم. کندت هدف این شاخص را بهتر منعکس میفراغت طراحی شده است، کلمه تعطیال

هاي آب و هوایی گردشگران در دهه گذشته ارائه شده ا براساس بررسی اولویتهدهی مؤلفهدهی متغیرها و وزنکه سیستم رتبه

  .]9[اند انجام داده) 2010(روتی و اسکات  و) 2010(، مورنو )2008(ها را اسکات و همکاران این نظرسنجی. است

نموداري را پیشنهاد ) 1973(الگی . جهانی انجام شده است در زمینه تأثیر اقلیم بر گردشگري مطالعات گسترده اي در سطح

دما و رطوبت نسبی مهمترین فاکتورهایی . داد که در آن نقش پدیده هاي جوي در آسایش انسان به تفکیک روشن شده بود

گیونی ]. 10[ بودند که به جهت اثر مستقیم آنها بر روي آسایش انسان، در جدول بیوکلیماتیک الگی بر آنها تاکید شده است

براي . منطقه آسایش و شرایط زیست اقلیمی مختلف را در ارتباط با دو عنصر دما و رطوبت نسبی مشخص نمود) 1976(

 ١پري. تعیین شرایط زیست اقلیمی و نیاز هاي ساختمانی، متوسط بیشینه دما و کمینه رطوبت نسبی مورد استفاده قرار گرفت

گردشگري نواحی مدیترانه اي را مورد ارزیابی قرار داد و به این نتیجه دست یافت که  در پژوهش خود وضعیت اقلیم) 2001(

در این نواحی زمانی که موج هواي گرم به این مناطق وزش می کند، بدترین شرایط براي گردشگر رخ می دهد که باید با 

با استفاده از ) 2001(اسکات و همکاران  . پیش بینی وقوع چنین شرایطی و اعالم هشدارهاي الزم از خطرات آن کاسته شود

نتایج تحقیق نشان داد که . به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر جذب گردشگر پرداختند) TCI(شاخص اقلیم آسایش گردشگري 

میالدي، براي بیشتر  2080و  2050شاخص اقلیم آسایش گردشگري با توجه به روند تغییرات اقلیمی در جهان تا سال هاي 

                                                            
1- Perry 
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اطالعات اقلیمی و زیست اقلیمی را براي گردشگري  )2004(١ماتزاراکیس .شدکشور کانادا بهتر از شرایط کنونی خواهد نواحی 

یونان مورد ارزیابی قرار داده و اطالعاتی را که اغلب براي گردشگران قابل دسترس است را بارش، تابش روزانه خورشید، دماي 

در پژوهش خود ) 2009(و همکاران  ٢هین ].11[ داندمیشوند، ماهانه استفاده میآب که به صورت هوا، رطوبت نسبی و دماي 

 فصل تابستان بهتریندر اسپانیا را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که وضعیت آسایش توریسم  TCIبا استفاده از روش 

  ]. 12[ باشدوضعیت آسایش را در این کشور دارا می

) 1388(جاللی و همکاران . وابستگی و تأثیر شرایط اقلیمی و گردشگري تحقیقاتی صورت گرفته استدر ایران نیز در ارتباط با 

نتایج این تحقیق نشان می . پرداختند) TCI(به ارزیابی اقلیم توریستی منطقه ارسباران با استفاده از شاخص اقلیم توریستی 

ماه هاي آذر، دي و بهمن فاقد آسایش اقلیمی براي توریست ها  دهد که ماه هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور بهترین شرایط و

به ارزیابی محدوده آسایش اقلیمی در سطح  PETدر پژوهش خود با استفاده از شاخص ) 1390(هجرتی و همکاران . هستند

ذوالفقاري  .استان خراسان رضوي پرداختند و مناسب ترین زمان سفر به شهر مشهد را اردیبهشت و مهر ماه معرفی کردند

نتیجه بررسی ها . ویژگی هاي اقلیم توریستی منطقه آزاد ارس را مورد بررسی قرار داد TCIبا استفاده از شاخص ) 1391(

. ماه از سال شرایط خوب تا عالی از نظر آسایش اقلیمی براي گردشگري در منطقه فراهم است 9نشان می دهد که حداقل 

نتایج . ورد ارزیابی و پهنه بندي قرار دادنداقلیم آسایش گردشگري تاالب بین المللی شادگان را م) 1392(آستانی و اردکانی 

بیانگر آن بود که شاخص اقلیم آسایش گردشگري تاالب طی فروردین ماه در قسمت شمالی داراي شرایط بسیار خوب و در 

اطلس زیست  UTCIبا استفاده از شاخص ) 1395(فرج زاده و همکاران . قسمت هاي مرکزي و جنوبی داراي رتبه عالی است

ایران را به صورت سالیانه و فصلی تهیه کردند و به این نتیجه دست یافتند که حداکثر روزهاي آسایش در فصل  اقلیمی

جوان . تابستان در مناطق کوهستانی و مرتفع و در زمستان و پاییز در سواحل پست شمالی و جنوبی و دشت لوت حاکم است

و شاخص اقلیم گردشگري ) HCI(ا استفاده از شاخص اقلیم تعطیالت به ارزیابی شرایط اقلیم گردشگري شهر ارومیه ب) 1396(

)TCI ( پرداخته و به این نتیجه دست یافت که هر دو شاخصHCI  وTCI مقایسه این دو شاخص . داراي اوج تابستانه هستند

به منظور ) 1396(ن برنا و اسدیا. می باشد TCIدر بیشتر مواقع بیشتر از  HCIنیز نشان داد که عمدتًا امتیازات شاخص 

) TCI(و اقلیم گردشگري ) ET(، دماي مؤثر )CP(ارزیابی شرایط اقلیم آسایش با استفاده از شاخص هاي بیوکلیمایی بیکر 

نتایج تحقیق نشان می دهد که استان . شرایط آسایش را در مناطق مختلف خوزستان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند

. بسیار گرم تا بسیار خنک برخوردار استخوزستان در طول سال از شرایط 

بسیاري از کشورهاي جهان با وجود دارا بودن جمعیت زیاد و شهرسازي مدرن، به دلیل فقدان وضعیت جوي مناسب 

دهنده امل شکلترین عوین آب و هوا به عنوان یکی از مهمبنابرا. ]13[باشند فاقد درآمدهاي گردشگري قابل توجه می

هاي خود را مدیون ارزشدر گذشته و چه در حال حاضر، موجودیت و  ، چهگردد و مراکز تفریحی موجودمی گردشگري قلمداد

از سوي دیگر شرایط آب و هوایی نامناسب از جنبه ها و . دانندایط آب و هوایی مناسب و مالیم میعوامل متعدد به ویژه شر

از  از این رو هدف]. 14[گذارد لوبی را بر گردشگري بر جاي میامطکاهد و تأثیر نبه هاي مثبت یک منطقه گردشگري میجاذ

و معرفی  HCIبر اساس شاخص و اقلیم توریستی آن هاي طبیعی شهرستان خوي بویژه آب و هوا این پژوهش شناخت ویژگی

  . می باشدران بخش گردشگري جهت توسعه این صنعت آن به دست اندرکا

  

  

                                                            
1- Matzarakis 
2- Hein et al 
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  مواد و روش کار .2

  محدوده مورد مطالعه .  1. 2

دقیقه  20درجه و  45دقیقه تا  14درجه و  44کیلومتر مربع بین مختصات جغرافیایی  4521شهرستان خوي با مساحت 

این  1395بر اساس تقسیمات کشوري سال . درجه عرض شمالی واقع شده است 39دقیقه تا  15درجه و  38طول شرقی و 

بر اساس نتایج آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن در آبان . باشددهستان می 11شهر و  6بخش،  4شهرستان داراي 

شهرستان خوي که به علت استقرار در محلی پست اصطالحاً . نفر بوده است 348664جمعیت شهرستان خوي برابر با  1395

شهر خوي امروزه یکی از . ستاي برخوردار بوده اشد، از اهمیت نظامی و تجاري ویژهنیز به آن اطالق می» خوي چوخوري«

این . شهرستان خوي تاریخچه نسبتاً طوالنی دارد. شهرهاي مهم استان آذربایجان غربی و داراي آثار تاریخی متعددي است

منطقه هنگامی اهمیت یافت که جنگ معروف چالدران بین شاه اسماعیل صفوي و سلطان سلیم عثمانی، در منطقه سیه 

  . ]15[چشمه در گرفت 

  

  
  نقشه موقعیت شهرستان خوي و ایستگاه سینوپتیک مورد مطالعه -1شکل 

  

. استفاده شده است) 2008-2017(هاي ایستگاه سینوپتیک شهرستان خوي براي دوره زمانی ده ساله در این تحقیق از داده

  .استارائه شده  1مشخصات جغرافیایی و ارتفاعی ایستگاه سینوپتیک شهرستان خوي در جدول شماره 

  

  مشخصات ایستگاه سینوپتیک شهرستان خوي  -1جدول 

  سال تأسیس  )متر(ارتفاع   عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  نام ایستگاه  ردیف

  1339  1103  29/33/38  43/59/44  خوي  1

 1395سالنامه آماري استان آذربایجان غربی، : منبع
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از پنج متغیر آب و هوایی که در ارتباط با سه جنبه اساسی گردشگري شامل جنبه هاي زیبایی شناختی  HCIشاخص 

: متغیرهاي آب و هوایی عبارتند از. کندو حرارتی است استفاده می...) و  باد، باران، برف(، فیزیکی ...)ابرناکی، طول روز و (

  ). 2جدول (سرعت باد  حداکثر دما، میانگین رطوبت نسبی، ابرناکی، بارش و

  

  )5: 2016اسکات و همکاران، ) (HCI(مؤلفه هاي شاخص اقلیم تعطیالت  -2جدول 

  جنبه  متغیر آب و هوایی  )%(وزن 

40  
(حداکثر دما 

0
C(  

  آسایش حرارتی
  (%)میانگین رطوبت نسبی 

  زیبایی شناختی  (%) ابرناکی  20

  )mm(بارش   30
  فیزیکی

  )Km/h(سرعت باد   10

  

  : ]16[آید بدست می 1از رابطه  HCIبعد از محاسبۀ زیر شاخص ها، مقدار        

)1(HCI= 4(TC) + 2 (A) + (3P + W)  
  

رتبۀ هر یک از زیر . باد استمتغیر  Wبارش و  Pجنبۀ زیبایی شناختی،  Aجنبه آسایش حرارتی،  TCدر این فرمول 

رتبۀ . قرار دارد 100مقدار عددي این شاخص نیز بین صفر تا . به دست آید HCIها را باید در فرمول قرار داد تا مقدار شاخص

هاي عالی و در دسته. دهندیهاي زیادي هر سه جنبه را ترجیح مست که اکثریت گردشگران در موقعیتایده آل به این معنی ا

نشان دهندة  40نمرات کمتر از . کنندهاي باالیی را کسب می، رتبهها توسط اکثریت گردشگرانخوب نیز بعضی از جنبهخیلی

شود؛ زیرا ترین دسته نیز براي گردشگران خطرناك توصیف مینظر بیشتر گردشگران است و پایین شرایط غیر قابل قبول از

مانند دماي بسیار سرد یا بسیار گرم، باد شدید یا بارش (یابی به چنین امتیازي شرایط اقلیمی مخاطره آمیزي دست براي

  .باید رخ دهد) سنگین

  

  HCIسیستم امتیازدهی  - 3جدول 

  امتیاز  رتبه توصیفی

  100-90  ایده آل

  89-80  عالی

  79-70  خیلی خوب

  69-60  خوب

  59-50  قابل قبول 

  49-40  کم 

  غیر قابل قبول
30-39  

20-29  
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10-19  

  9-0  خطرناك

  

  HCIسیستم رتبه دهی متغیرها در شاخص .  2. 2

قرار گرفتن در معرض استرس . عامل اصلی در تعیین شرایط مطلوبیت رفتار هواشناختی انسان است جنبه حرارتی محیط

برعکس، هنگامی که گردشگران شرایط حرارتی نزدیک . دهدمتی گردشگر را تحت تأثیر قرار میحرارتی قوي و یا شدید، سال

از  HCIدر جنبه حرارتی شاخص  .)11(یابد افزایش  به محدوده آسایش حرارتی را تجربه نمایند، تعداد گردشگران ممکن است

مقاصد گردشگري است ـ  ـ که متشکل از درجه حرارت و رطوبت نسبی براي اندازه گیري آسایش حرارتی در) ET(دماي مؤثر 

  .]9[د کناستفاده می

  

  )7: 2016اسکات و همکاران، (سیستم رتبه دهی آسایش حرارتی  -4 جدول

  )0C(دماي مؤثر   رتبه

0  

2  

39>  

39- 37  

4  36- 35  

5  34- 33  

6  32- 31  

7  30- 29  

8  28- 27  

9  

10  

9  

26  

25- 23  

22- 20  

7  19- 18  

6  17- 15   

5   

4   

14- 11  

10- 7  

3  6 - 0   

2  1- - 5 -  

1  5- <  

  

دهد ها نشان میبررسی. کننداز درصد پوشش ابر استفاده می ،HCIشاخص تبه بندي از جنبۀ زیبایی شناختی در در ر       

دهند و مان صاف ترجیح میرا به عنوان تجربه زیبایی ایده آل گردشگري بجاي آس% 11تا % 20ها پوشش ابري اکثر توریست

درصدي ابر  11-20ش باشد و پوشدرصد می 20ل سهم آن در این شاخص به همین دلی. تواند براي آنها لذت بخش باشدمی
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درصد  20 - 11بیشترین امتیاز، طبق نظر گردشگران، هنگامی است که  HCIاین رو در شاخص از  ].16[گیرد را می 10رتبه 

براي کمترین امتیاز در جنبه زیبایی شناختی رتبه صفر وجود ندارد که نشان می دهد گردشگران . آسمان پوشیده از ابر باشد

  . را قبول دارند) درصد 100حتی (همه شرایط پوشش ابر 

  

  )7: 2016اسکات و همکاران، (سیستم رتبه دهی زیبایی شناختی  -5 جدول

  (%) پوشش ابر  رتبه 

10  20 - 11  

9  
10 - 1  

30 - 21  

8  
0  

40 - 31  

7  50 - 41  

6  60 - 51  

5  70 - 61  

4  80 -71  

3  90 - 81  

2  99 - 90  

1  100  

  

 10و  30شود که سهم هر کدام به ترتیب یزان بارش و سرعت باد را شامل می، متغیرهاي مHCIجنبه فیزیکی شاخص        

  ]. 17[باشدبخش تواند براي گردشگر لذتکوتاه می در این شاخص ریزش باران به صورت اندك و در مدت زمان. درصد است

میلی  49/0تا  0(به جز کمترین مقدار بارش روزانه . از بارش روزانه استفاده شده است HCIدر متغیر بارش در شاخص        

این شاخص براي ). 4جدول (میلی متر امتیاز بیشتري اختصاص داده است  25براي همه مقادیر باالتر از  HCI، شاخص )رمت

اختصاص داده می شود و فقط هنگامی  5میلی متر رتبۀ  8تا  6می دهد؛ به مقادیر  9میلی متر رتبۀ  3بارش روزانۀ کمتر از 

بارش اثر در خور  ،بنابراین در شدت باال. ر باشد، امتیاز صفر در نظر گرفته می شودمیلی مت 12که مقدار بارش روزانه بیشتر از 

  ]. 9[دارد  HCIتوجهی در امتیاز نهایی 

  

  ) 8: 2016اسکات و همکاران، (سیستم رتبه دهی بارش  -6 جدول

  )mm(بارش   رتبه

10  0  

9  3 <  

8  5- 3  

5  8- 6  
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2  12- 9  

0  12 >  

1-  25 >  

  

از یک سیستم رتبه دهی استفاده کرده است؛ زیرا گردشگران به تأثیر متفاوت باد  HCIدر رتبه بندي متغیر باد، شاخص 

  ]. 18[کنند یشتر بر اثر فیزیکی باد تمرکز میبر آسایش حرارتی توجه ندارد و ب

  

  ) 9: 2016اسکات و همکاران، (سیستم رتبه دهی باد  -7 جدول

  ) Km/h(سرعت باد   رتبه 

10  1-9  

9  10-19  

8  
0  

29-20  

7    

6  30-39  

5    

4    

3  40-49  

2    

1    

5/0    

0  50-70  

10-  70 >	 	

  هاي تحقیق یافته.  3

مورد بررسی و و ماهانه در این پژوهش اقلیم گردشگري شهرستان خوي با استفاده از شاخص اقلیم تعطیالت در مقیاس روزانه 

. ه شده استنشان داد 8براي ایستگاه خوي در جدول شماره HCIشاخص نتایج بدست آمده از محاسبات . ارزیابی قرار گرفت

به طور ) 2008-2017(هاي تحقیق میزان راحتی و آسایش اقلیمی گردشگران در طی بازه زمانی ده ساله بر اساس یافته

-هاي سرد سال محسوب میژانویه، فوریه و دسامبر جزء ماه هايماه. رسدنمی) 50-59( ر از نمره قابل قبولمیانگین به کمت

که به طوري ؛یابدمیکاهش هادر این ماه HCIمقادیر شاخص  و کاهش درجه حرارت،شوند و به علت افزایش پوشش ابر 

و هر  شودمحسوب میآوریل آغاز فصل بهار در شهرستان خوي ماه .وضعیت قابل قبول تا خوب را از نظر اقلیم آسایش دارند

. یابدعالی افزایش میاقلیمی تعداد روزهاي با شرایط  ،حرارتدرجه با افزایش ، شویمتر میهاي گرم سال نزدیکچه به ماه

زهاي با رو) آذر 9آبان تا  9(و اوایل ماه اکتبر ) مهر 10شهریور تا  8(و سپتامبر ) خرداد 11اردیبهشت تا (هاي می اواخر ماه

همچنین . شوندگردشگري در شهرستان خوي محسوب میهاي دهد که بهترین زمان براي فعالیتشرایط اقلیمی عالی رخ می
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از وضعیت  ،شود به طوري که در اواخر این ماهیش اقلیمی کاسته میاز شرایط آسا شویمقدر به اواخر ماه اکتبر نزدیک میهر چ

  . ایده ال به وضعیت خیلی خوب کاهش مییابد

  

  HCIرتبه بندي شاخص : 7جدول 

  

  خويبراي ایستگاه  HCIدادهاي روزانه شاخص اقلیم تعطیالت : 8جدول 

Day  
Month

Jan  Feb Mar  Apr  May  June  July  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  

1 59 59 71 75 89 87 83 79 82 95 73 75

2 61 61 71 77 85 91 83 84 88 95 73 71

3 66 70 72 79 87 89 88 84 81 95 75 69

4 64 67 69 75 87 89 83 84 82 91 79 69

5 61 65 73 83 87 86 83 82 88 100 79 70

6 63 67 74 81 84 87 85 82 88 95 81 67

7 66 67 76 85 87 87 81 84 88 91 79 69

8 61 67 73 87 87 91 83 81 89 89 77 69

9 63 63 77 85 89 87 85 85 88 91 68 69

10 65 68 77 79 82 87 81 85 89 95 66 67

11 65 59 71 74 89 87 81 88 89 94 77 69

12 65 63 73 77 91 85 85 81 89 95 70 61

13 68 61 73 71 89 87 81 79 86 91 75 59

14 68 65 73 79 91 85 84 82 88 95 73 61

15 68 65 73 79 87 83 85 82 89 94 73 59

16 70 67 67 75 96 86 81 81 91 91 74 63

17 66 67 69 87 93 89 81 79 93 91 73 63

18 68 69 71 79 93 85 84 84 92 91 73 64

19 65 67 71 87 93 85 81 84 92 91 69 59

20 63 67 71 87 93 87 81 79 89 81 67 61

Dangerous
)٩- ٠(  

Unacceptable 
)٣٩- ١٠(

Little
)۴٠ -۴٩(  

Acceptable
)۵٠ -۵٩(

Good
)۶٠ -۶٩(

Very Good
)٧٩- ٧٠(

Excellent
)٨٩- ٨٠(

Ideal
)١٠٠- ٩٠(
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21 68 67 76 87 93 85 81 88 89 86 69 63

22 70 67 77 82 91 87 82 88 89 91 71 66

23 65 69 77 79 93 87 84 86 87 89 76 65

24 65 69 75 89 93 87 81 88 95 89 73 65

25 63 67 79 90 89 87 81 80 97 87 67 65

26 61 69 78 87 91 83 84 83 95 79 71 65

27 63 71 77 87 91 85 82 81 93 70 73 65

28 58 71 76 85 93 81 81 86 98 73 75 70

29 60 - 75 87 91 85 88 81 95 75 75 68

30 65 - 75 87 95 85 83 84 95 73 75 61

31 59 - 75 - 87 - 85 84 - 73 - 59

  یافته هاي تحقیق: منبع

  

در نمودار در شهرستان خوي، تعداد روزهاي مطلوب اقلیمی براي گردشگران HCIبر اساس مقادیر بدست آمده از شاخص 

روز می  143تعداد روزهاي عالی براي گردشگري در شهرستان خوي بر حسب این نمودار . نمایش داده شده است 2شکل 

 ،روز 83خوب با تعداد خیلی با شرایط اقلیمی خود اختصاص داده است و بعد از آن تعداد روزهايباشد که بیشترین مقدار را به 

تعداد . رسدروز می  9 آن به است کهتعداد شرایط آب و هوایی قابل قبولکمترین مقدار مربوط به . رتبه دوم را دارا می باشد

دار شکل دو مشاهده می شود تعداد روزهاي ومان طور که در نمه. روز می باشد 49با روزهاي با شرایط اقلیمی ایده آل برابر 

  . کم، غیر قابل قبول و خطرناك در شهرستان خوي صفر می باشدآب و هواییبا شرایط 

  

  
  HCIبر اساس شاخص انبراي گردشگر اقلیمی نمودار تعداد روزهاي مطلوب -2شکل 
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و  میبر اساس این نمودار ماه هاي . نمودار پراکندگی ماهانه شاخص اقلیم تعطیالت نمایش داده شده است 3در شکل شماره 

و وضعیت ایده آل براي فعالیت هاي گردشگري در  سپتامبر از نظر مطلوبیت اقلیمی از مقادیر باالیی برخوردار هستند

پایین ، خوي شهرستانسایر ماه هاي سال در  نسبت بهاز نظر شرایط آب و هوایی  64ماه ژانویه با مقدار .شهرستان رخ می دهد

اگرچه ماه اکتبر اولین ماه از فصل پاییز است اما دماي هوا دراین ماه . گردشگري داردفعالیت هاي شرایط اقلیمی را براي ترین 

  . نظر آسایش اقلیمی شرایط عالی را دارا می باشد از سال در شهرستان خوي کاهش چشمگیري ندارد و از

  

  
  نمودار پراکندگی ماهانه شاخص اقلیم تعطیالت در شهرستان خوي -3شکل 

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات .  4

وضعیت HCIشاخص . شهرستان خوي در این مقاله از شاخص اقلیم تعطیالت استفاده گردیدبراي تعیین تقویم گردشگري 

متغیر آب و هوایی  5اقلیم گردشگري یک منطقه را از وضعیت خطرناك تا ایده آل طبقه بندي می کند و بدین منظور از 

  . حداکثر دما، میانگین رطوبت نسبی، ابرناکی، بارش و سرعت باد استفاده می شود

دشگري ماه هاي می، سپتامبر و اکتبر ، در شهرستان خوي بهترین ماه ها براي انجام فعالیت هاي گرHCIبر اساس شاخص 

کاهش  HCIدر مقابل در ماه هاي ژانویه، فوریه و دسامبر به علت برودت هوا مقادیر . هستند و شرایط ایده آل تا عالی را دارند

سایر ماه هاي سال براي راحتی و آسایش گردشگران داراي شرایط . می یابد و شرایط قابل قبول تا خیلی خوب رخ می دهد

  . خیلی خوب و عالی هستند

  

مراجع.  5

، شماره 9کارکردها، چالش ها و راهکارها، فضاي جغرافیایی، دوره : گردشگري پایدار در ایران). 1388(محسنی، رضاعلی . 1

28 :171 -149 .	 	

2. World Tourism Organization (2006), Tourism 2020 Vision. WTO Poblication Unit, World 
Tourism Organization, Modrid, Spain. 
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