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  چكيده
ي مطلوب هستند؛ لذا، اقليم از      وهوا  آبدر جستجوي   ي، معموالً   ا  زهيانگ گردشگران با هر     ازآنجاكه
 5استان سيستان و بلوچستان بـا گـستردگي   .  استتيبااهمي گردشگري بسيار    زير  برنامهديدگاه  

درجه عرض جغرافيايي، داشتن شهرهايي با تنوع فرهنگـي و طبيعـي، تـاريخي و برخـورداري از                  
در اين پژوهش   . جذب گردشگر برخوردار است    نهيزمسواحل زيبا در جنوب، از پتانسيل بااليي در         

ـ     مكـان نيتـر  مهـم  استان كه داراي    ريگردشگر پذ شهرهاي مهم    ي، مـذهبي و  هـاي طبيعـي، ملّ
 است، با كمك مطالعات ميداني و طـرح جـامع گردشـگري اسـتان               ساخت جاذب گردشگر    انسان

ي بنـد   زمـان بـر    شاخص اقليمـي مـؤثر       12 محاسبه براي   ازيموردني  ها  دادهسپس  . شناسايي شد 
 شـرايط   دهد يمنتايج پژوهش نشان    . تهيه شد ) 1371-1391( ساله   20 دورهاقليمي سفر در يك     

مساعد اقليمي براي گردشگري در شهرهاي اسـتان طـي زمـستان، بهـار و پـاييز برقـرار اسـت؛               
، شهرهاي استان در فصل تابستان به علت دارا بودن بيشترين تنش حرارتـي، مـستعد                كه يدرحال
 سرد سال، شهرهاي جنـوبي ماننـد چابهـار، كنـارك و سـرباز مقـصد               دورهدر  . دشگري نيست گر

ي باالتر يعني زاهدان، خاش و زابـل        ها  عرضدر بهار و پاييز نيز شهرهاي       . گردشگري تعيين شد  
 خروجـي  هيـ پا بر اساس زمانِ سـفر بـر        توان يم مقصد گردشگري انتخاب شد؛ بنابراين،       عنوان  به

 اقليمـي،  ـي زيـست   هـا  شاخصبا توجه به .  اقليمي، مقصد سفر را تعيين كردـي زيست  ها مدل
ي گردشگري بهاره و پاييزه، مركـز و شـمال          ها  كانونكانون گردشگري زمستان، جنوب استان و       

  .استان است
  

  .ي سفر، آسايش اقليمي، گردشگري شهريبند زمان تقويم اقليمي، : كليديهاي واژه
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  مقدمه
ي، فنـاور ي و   اقتصادي،  اجتماع در اثر تحوالت     رياخ سال   ستيدوي  ط كهز گذران اوقات فراغت است      ي ا شكلي،  گردشگر

بريمـاني و    (ديـ آ يمـ ي افراد جامعه به شـمار       اساسي  ازهاين و امروزه جزئي از      شده  خارج لوكس و انحصاري خود      طيشرااز  
 بـسيار  21 جديد در زندگي ماشيني قرن   دهيپد عنوان  به گردشگري،   مقولهي به   جدضرورت توجه   ). 28: 1390،نژاد  لياسمع

گردشگري شهري عاملي  از طرفي، ).Butler, 2002: 25( ابدي يم افزايش روز روزبه و اهميت آن در دنيا شود يماحساس 
 گردشـگر  ازآنجاكه فضاهاي شـهريِ ). 74 :1394 و شريفي، نژاديحاتم (شود  محسوب مي   نيز بسيار مهم در توسعه شهرها    

 زمـان    ازجملـه  ي محيطـي  ها يژگيو  شناسايي و توجه به    ،)17: 1395مشكيني و همكاران،  (است  ر رشد و توسعه      بست ريپذ
 يهـا    و عالقه انسان به جاذبـه      يبستگ  دل درواقع. است در اين شهرها امري الزم و ضروري         ي اقليمي ها  دادهسفر بر پايه    

  ).57: 1396 و همكاران،انهيچ يدريح(د  دارطبيعي در شهرها ريشه در نيازهاي زيستي، رواني و اجتماعي او
دانش آب و هواشناسي يك استراتژي جـامع را بـه           . كند يم با محيط را مشخص      ها  دهيپد، مطلوبيت سازگاري    وهوا  آب

 از شرايط مناسـب  ها ستيتور كه شده خلقي مناسبي ها كيتاكت شود يموجود آورده و آگاهي از شرايط آب و هوايي باعث          
امروزه ميزان اطالعات در    . ابدي  يم اهميت   وهوا  آببه اين دليل است كه      . اطالع يابند و از آن مطمئن شوند      يك روز خوب    

بنابراين اطالعات هوايي و اقليمي در بيشتر مراكز توريـستي          .  رشد يافته است   ها  ستيتور هماهنگ با افزايش نياز      ها  رسانه
  ).Huston, 1996:47( است قرارگرفتهي مختلف ها تيسامناطق مختلف ارائه و در 

ويژگـي   و   تنـوع اقليمـي    داشتن به دليل    )چابهار، زاهدان، ايرانشهر و زابل    (  مهم استان سيستان و بلوچستان     شهرهاي
 درجـه  فيزيولـوژيكي در رابطـه بـا    -ارزيابي اقليمي .در جذب گردشگري شهري دارند بااليي لي، پتانسفرهنگي و تاريخي

 از قبيل گردشگري شهرسازي، معماري،     ها  نهيزم در بسياري از     تواند يمدر مناطق مختلف    احساس آسايش يا عدم آسايش      
 زيست اقليم انساني    مطالعهبنابراين،  . ي گردشگري مؤثر باشد   زير  برنامهطب و مسائل مربوط به تعيين محل مناسب براي          

ي هـا  تيـ فعالي بـراي  زيـ ر برنامه زيربناي عنوان  بهي جامع براي مناطق و شهرهاي مختلف        ها  نقشه هيتهاز ديد جغرافيا و     
 نيتـر  مهـم  از يكـي  عنـوان  بـه  گردشگري است در اين ميان، بديهي. ي برخوردار باشدا ژهيو از اهميت ستيبا يممختلف، 

اسـتان   اقليمـي  يهـا  يژگـ يو به توجه با. قرار گيرد  استانزانير برنامهو  مسئولين مدنظر ستيبا يمي اقتصادي، ها تيفعال
 بـرون  منطقـه  حاره و هم منطقه و بدين لحاظ هم ويژگي     قرارگرفته گذار آب و هوايي      منطقه و بلوچستان كه در      سيستان

 در سـواحل  خـصوص  بـه گردشـگري   براي سال سرد دوره معموالً تيسنّطور  به). 18: 1384، نژاد لياسمع( حاره را داراست
بـه    شـمالي آن مـه ين در گـردش  براي اصلي مانع معموالً سال سرد دورهسرماي  و سوز يخبندان،. شود يمانتخاب  جنوبي
ي متنوع اقليمي در اسـتان در طـول سـال، باعـث شـده تـا در ايـن        ها پيت وجود چنين مسائلي بنا به وجود .رود يم شمار

 شـناخت شـرايط مناسـب    باهـدف ي مختلف بيوكليماتيـك و  ها شاخصپژوهش، اقليم شهرهاي مختلف آن، با استفاده از       
 زمـاني  يهـا  برنامه در تنظيم تواند يم مطالعه اين نتايج.  قرار گيردليوتحل هيتجزين زمان سفر گردشگران، مورد جهت تعي

 گردشـگري   خـدمات تيـ فيك و تيـ كم بـردن  باال براي الزم يها يزير برنامههمچنين،  اجراي تورهاي گردشگري؛ براي
  .گيرد قرار مورداستفاده مسئول نهادهاي  وها سازمانتوسط 
 كه به بررسـي  گرفته انجامي مختلفي در داخل و خارج از كشور ها پژوهش بررسي گردشگري بر مباني اقليم،   نهيزمر  د

استان آذربايجان  يگردشگرو  مياقل يبررس در) 1380(ي كشور هواشناس سازمان. شود يم پرداخته ها آن نيتر مهماجمالي 
  .نمود هيتهر آن استان را د يگردشگربا  مرتبط ييهوا و آب طيشراغربي، گزارش 

ي دمـا شـاخص   از استفاده با رانيا يگردشگر ياصل شهر چند يشيآسا مياقل يابيارزبه ) 1390(اسماعيلي و همكاران 
 گذرانـدن  يبـرا  مقـصد  نيبهتـر  كـه  داد نشان موردمطالعه يشهرها سهيمقا جينتا. پرداختند) PET (كيولوژيزيف معادل

 .است شيك رهيجز نوروز، يسفرها
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ي معتقد اسـت كـه در   و. ي نمودبررس را زدي انسان در شهر يروي مؤثر بر    مياقل  ستيز بيضرا) 1389(ي روشن   صادق
  .ي خنك در منطقه حاكم استليخ داغ تا العاده فوقي مياقل ستيز طيشراي از عيوس فيططول سال، 

 دورهوي .  را مـشخص نمـود   زمان مناسب گردشـگري در شـهر تبريـز    PETبا استفاده از شاخص     ) 1386(ذوالفقاري  
 مهر تا اواخر 15از ( روز 240دوره تنش سرما را  ) از اوايل خرداد تا اواسط تير     ( روز   45آسايش اقليمي در اين شهر را حدود        

  .تعيين نمود)  شهريور20 تير تا 10از ( روز 80 تنش گرما را حدود دورهو ) ارديبهشت
 ي جنـوب  ي نـواح  ي فصل گردشـگر   نيي مؤثر بر تع   يمياقل  ستي ز يها  ص شاخ يبه بررس ) 1390( نژاد  لي و اسمع  يمانيبر

ـ نيشتري از ب  هي و فور  هي در ماه ژانو   يها نشان داد سواحل جنوب      آن تحقيق   جينتا.  پرداختند رانيا  شي آسـا تيـ مطلوبي  فراوان
  .هستند برخوردار يمياقل

  نـشان داد   قيـق  تح ني ا جينتا. ه كردند را مطالع  سو   نيري تاالب ش  ي گردشگر مي اقل شيآسا) 1390(  و همكاران  يآستان
 يها   و مطلوب، ماه   ي عال طي شرا ي دارا بهشتي، مرداد و ارد   ري ت يها   ماه ، آل دهي ا طي شرا ي دارا وري خرداد و شهر   يها   ماه كه

 طيشـرا  زيـ آبان ن و  اسفنديها  و در ماهي و بهمن در حد مرزيد  آذر،يها ماه  خوب،اري بستي وضعي و مهر دارا نيفرورد
  .ي وجود داردمياقل شيآسا  ازنظري قبولقابل

 نيـ ا جينتـا .  پرداخـت GISاز  اسـتفاده  با نينائ شهرستان يگردشگر شيآسا مياقل شاخص نييتعبه ) 1390(گندمكار 
 و دارد گردشـگران  حـضور  يبـرا  را طيشـرا  نيبهتـر  شهرسـتان  نيا در يم و ليآور ،اكتبر يها ماه كه داد نشان پژوهش

داراست، همچنين؛ گندمكار و  گردشگران حضور يبرا را طيشرا نيبدتر هم آگوست و يجوال ژوئن، ،هيفور ،هيژانو يها ماه
نتـايج  .  پرداختنـد  PETبه ارزيابي اقليم آسايشي چند شهر اصلي گردشگري ايران با استفاده از شاخص              ) 1390(همكاران  

 مجزا در ابتداي فصل پاييز و دوره دو صورت بهه و  بودمدت كوتاه آسايش اقليمي در اين شهرها دورهاين تحقيق نشان داد 
  . استشده واقعبهار 

اثرات تغيير اقليم قرن جاري بر توريسم در تعدادي از مقاصد گردشگري آمريكاي شـمالي          ) 2004(اسكات و همكاران    
جه گرفتند كه تغييـرات      نتي ها  آن.  قرار دادند  موردمطالعه را بر اساس شاخص اقليم گردشگري        متحده  االتياشامل كانادا و    

 ي مناسـب گردشـگري بـراي      هـا   فرصـت ، نـشانگر پيـدايش برخـي        مورداسـتفاده  بر اساس شاخص     شده  مشخصاقليمي  
  ). Scott et al, 2004: 105(ي باالتر در اين مناطق است ها عرض
 ت كـشور  شـهر تفلـيس پايتخـ   ي گردشـگر يها يژگيو TCI با استفاده از شاخص) 2008(ي و همكاران ليآشو رانيام

ي اقليم توريستي اين شهر تأكيد كردند     ها  ليپتانسيي اين شاخص در شناسايي      كارامحققان بر   . گرجستان را مطالعه كردند   
)Amiranashvili et al, 2008: 27.(  

) SVF( آسمان   انداز  چشم عامل    و كيولوژيزيفي معادل   دماي  ها  با استفاده از شاخص   ) 2011(ماتزاراكيس  و   نيل  نگيپ
 جي نتـا  .ي كردند بررس گردشگري   باهدف و   وانيتا در كشور     باز يدر فضاها ي  مي اقل شي آسا يرو  در درازمدت بر    را هياس اثر
عـدم   آن در زمـستان باعـث       نيي پـا  ريدر تابستان و مقـاد     آسمان   انداز  چشمي عامل    باال ريكه مقاد  نشان داد    ها  آن قيتحق
ـ ديها و درختان با     وسط ساختمان  ت جادشدهي ا هي سا  و معتقدند كه   شود ي م يمياقل شيآسا  منطقـه باشـد تـا    مي متناسب با اقل
  .)Ping.Lin & Matzarakis, 2011: 493(  افراد فراهم شودشيآسا

ي قـرار  موردبررسـ  را لوكزامبـورگ يست اقليم حرارتي و توان اقليم گردشگري براي ز) 2013(ماتزاراكيس و همكاران   
  ).Matzarakis, 2013: 195( شور را شناسايي نمودندي مناسب گردشگري در اين كها زمانداده و 
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  مباني نظري
 گردشـگري را نيـز      توسعه جزء اصلي طبيعت است كه عالوه بر اينكه خود منبع ارزشمند گردشگري است، امكان                وهوا  آب

 انتخـابي   ورطـ   بـه گردشـگران   . كنند يمي آن، تقاضاي گردشگري را تعيين       ها يژگيو و   وهوا  آبدر حقيقت،   . كند يمتعيين  
بيومتئورولـوژيكي،  -منـابع انـساني   . دهنـد  يمـ  عمده شرايط آب و هوايي مطلوب را ترجيح          طور  بهبراي تعطيالت و تفريح     

 كننـد  يمـ ي تفريحي و ارزيابي سالمت محيط را مشخص ها يژگيو را با وضعيت حرارتي و سالمت انسان، وهوا آبارتباط  
)Katerusha & Matzarakis, 2015: 671 .(ي گردشـگري بـسيار اهميـت دارد و    زير برنامهه عبارتي، اقليم از ديدگاه ب

 احـساس نارضـايتي و عـدم آسـايش     گونـه  چيهي مطلوب هستند كه در آن فرد       وهوا  آبگردشگران معموالً در جستجوي     
لـيم معيـار    ي براي مقاصد گردشگري داراسـت بنـابراين، اق        ريگ  ميتصماين عامل، نقش مهمي در      . حرارتي و اقليمي ندارد   

يعني حد و حدود مكـاني  . كند يم توريستي كمك هيناحمهمي براي تعيين مراكز توريستي است و به چگونگي تعيين يك           
ي ارزيـابي  بـرا   ).Belen, 2005: 572( كند يم تعيين ها ستيتوري براي ا منطقهبهترين مناطق را در جهان و در مقياس 

 دوم قرن بيـستم ابـداع و توسـعه          مهيني زيادي در    ها  شاخص و   ها  مدل اقليمي،    بر انسان و مطالعات آسايش     وهوا  آبتأثير  
  ).Grigorieva & Matzarakis, 2010: 389(داده شد 

 و مختلفي است كه صـرفاً بـه عوامـل آب و هـوايي محـدود      چندجانبه بر صنعت توريسم تالش وهوا آبارزيابي تأثير   
 تواننـد  يمـ  هم ها آنبه عبارتي . شود يم و اثرهاي بازخوردي را نيز شامل      ي فرايند انطباق  ها  شاخص، بلكه بيشتر    شود ينم

  ).15: 1378ي، ذوالفقار (رديبرگ را در ها آن افتهي سازمانشرايط غالب فيزيكي موضوع و هم عوامل مختلف و ساختارهاي 
 تـأثيرات بـااليي بـر    وهوا آب.  بر آن مؤثر باشد، زمان سفر استتواند يم وهوا آب يكي از ابعاد گردشگري كه   حال  نيباا

 توريـستي را    منطقـه ، درجات سودمندي يك     كه يدرحال دارد؛   ها  ستيتوري  ها  تيفعالانتخاب فصول سال در ارتباط با نوع        
). 10: 1371خالـدي، ( گردشـگري اسـت      دهيپد علت اصلي فصلي بودن      وهوا  آب؛ لذا، ترديدي نيست كه      كند يمنيز تعيين   

تا از اين طريـق، زمـان مناسـب سـفر را            ( براي ارزيابي تأثيرات اقليم بر انسان به كار رود           تواند يمي زيست اقليم    ها  روش
 & Blazejczyk( براي گردشگران كننده نييتع فاكتور نيتر مهمدر اين ميان، تأثيرات دمايي ). ي كردنيب شيپ ها آنبراي 

Matzarakis, 2017: 140 .(و زده يا ارزنـده  يهـا  تـالش  بـه  دست حوزه اين در محققان موجود، مسائل تمامي باوجود 
ـ  كيفـي،  يها ليتحل دنبال كشف، شناسايي، به كه هاست سال و هـا  يژگـ يو تعيـين  و روابـط  يسـاز  مـدل  و ي سـاز يكم 
 200 حـداقل  ، وجـود هـا  تـالش  ايـن  جـه ينت. هـستند ) در ايران و جهان(ي گردشگرو مقاصد  مناطق اقليمي يها ليپتانس

ايـن  ). 1شـكل  () Amiranashvili et al, 2008: 28( اسـت محققـان  ي سـو از  شنهادشدهيـ پ يتوريـست  اقلـيم  شاخص
 واكنش افـراد بـه شـرايط آب و هـوايي اسـت و در                دهنده  نشان كه   كنند يمي اقليمي را به شكلي ارائه       ها   داده ،ها  شاخص
  ).De Freitas, 2003: 45( رنديگ يبرمي اقليمي، درجاتي را از بسيار مناسب تا بسيار نامناسب در بند طبقه
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 ) Boniface & Cooper, 1994: 3و    Burton, 1995:5 :مأخذ( بر گردشگري شهري وهوا آب تأثيرات .1  شمارهشكل

  
 تأثير مثبت داشته يگردشگر تيكم و تيفيك بر تواند يم يشيآسا مياقل طيشرا گرفتن نظر در با سفر مكانو  زمان انتخاب

 شي افـزا را ي مجددسفرها تكرار اي و ماندن شتريب به رغبت و ليم سفر، يط در مطلوب ييهوا و آب از يبرخوردار. باشد
 بـه اطالعـات   يدسترسـ ، نيهمچنـ ؛ آورد يمـ وجود  به را نديناخوشا يا تجربه ي،مياقل نامطلوب طيشرا، بالعكس ؛دهد يم

 مكـان  و انتخاب ينيمقصد گزدر  تواند يم تاليتعط يط در يشيآسا مياقل تيفيك ازنظر مدنظر نقاط نيب سهيمقا و يمياقل

ي ا هيـ پا در ايـن پـژوهش معيـار    توان يم مبناي نظري ديگري را كه .)4: 1390هجرتي و همكاران،(باشد  كارآمد مناسب
 از   و بلوچـستان   ستانيـ  در اسـتان س    ي گردشـگر  يهـا    منابع و جاذبه   يي فضا عيتوز بيان نمود، آن است كه       ها يبررسبراي  
 ياداري و رسـاخت يزي، اقتصادپراكنش منابع  از گري دي اثرگذار و از سوياسي ـ س ي اجتماعخي تحوالت تاريو از الگييسو
 : 1391،نـژاد   لياسـمع  و   زاده  ميابـراه (دارد   تيـ  استان تبع  عتي طب كيماتولوژي و كل  كي ژئومورف يساختارها زيني و   اسسيـ  

127(.  
 

  روش پژوهش
 نيتـر   مهـم عات دريافتي از مطالعات ميـداني و طـرح جـامع گردشـگري اسـتان،                در اين پژوهش با استفاده از تلفيق اطال       

گردشـگري   ـساخت جاذب گردشگر در استان شناسايي و تقـويم آسـايش اقلـيم      هاي طبيعي، ملي، مذهبي و انسان مكان
ـ   -به همين منظور براي بررسي آسايش اقليم     . شد ارائه ها  سايت براي اين  د و اقليمـي  گردشگري از هـشت ايـستگاه همدي

 محاسبهي نسبتاً كاملي داشتند، جهت      ها  دادهي گردشگري مناسبي بوده و      ها يژگيواستان سيستان و بلوچستان كه داراي       
ي هـا   ليـ وتحل  هيـ تجز براي   ازيموردني هواشناسي   ها  داده.  آسايش اقليمي گردشگران استفاده شد     حوزه و تعيين    ها  شاخص

 براي هر ايـستگاه     1391 تا   1371 آماري   دورهي منتخب استان در طول      ها  گاهستيااقليمي جهت كشف آسايش اقليمي در       
  : استشده يبند طبقه به سه دسته موردنظري ها شاخص محاسبه براي مورداستفادهي ها داده. فراهم شد

 .ي مربوط به عوامل اقليمي، مانند ارتفاع و عرض جغرافيايي كه ثابت هستندها داده: گروه اول
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 در ايـن پـژوهش      مورداسـتفاده عناصر اقليمـي    . ي مربوط به عناصر اقليمي كه تغييرات زيادي دارند        ها  دهدا: گروه دوم 
بـه  (، ميانگين، حداقل و حداكثر رطوبت نـسبي         )گراد يسانت درجهبه  (ميانگين، حداقل و حداكثر دماي هوا       : عبارت است از  

، سـاعات  )متر بـر ثانيـه  (، سرعت باد )اُكتا(، ابرناكي  )متر يليم( بارش   ماهانه، ميانگين   )هكتوپاسكال (بخارآب، فشار   )درصد
 .آفتابي در مقياس ماهانه اشاره نمود

 كـه در برخـي از       شود يمي انساني مانند قد، وزن و پوشش مربوط         ها يژگيوشامل متغيرهايي است كه به      : گروه سوم 
 لـوگرم يك 75 وزن  ومتري سانت175 قد با ساله 35 يمرد يبرا ها داده فرض شيپ طور به( كاربرد دارد PET مانند ها شاخص

 ).شد گرفته نظر در

 تقـويم اقلـيم     ارائـه ي و   مـ ياقل  ستيـ زي  هـا   شـاخص  و   هـا   مـدل جهت تعيين آسايش يا عدم آسايش انسان بر اساس          
وع  داراي تنـ هـا  روشايـن  . ي مختلفي استفاده شدها مدل و ها روشي زيست اقليم، از  ها  مدلگردشگري استان بر مبناي     

بـا   ،)1جـدول    (سـازد  يمـ  آشـكار    تـر   قيدق و گردشگر را     وهوا  آب روش كه روابط بين      12زيادي است كه در اين پژوهش       
ي هواشناسي و متغيرهاي مربـوط      ها  داده با استفاده از     افزار  نرماين  .  بيوكليما محاسبه و استخراج گرديد     افزار  نرماستفاده از   
  . جدول استصورت به و خروجي آن پردازد يم ها شاخص محاسبهبه آن، به 
 و PMV(2 (كيولوژيزيف معادل يدما، 1)PET (شده ينيب شيپ ينظرسنج نيانگيم يشيآساي ها شاخص محاسبهبراي 
 ي شـهر يوهـوا  آب مطالعه يبرا كه افزار نرماين .  ريمن استفاده شدافزار  نرمنيز ازSET( 3(استاندارد  مؤثر يدما شاخص
، سيمـاتزاراك (باشـد  وهوا  آب به وابسته يها پرسش و ي اقليم گردشگريابيارز يبرا ديمف يابزار اندتو يم، كرد دايپ توسعه
 ي شـامل فـرد  يرهايمتغ، ...و  آسمان يابرناك زانيمرطوبت،  دما، ي شاملهواشناس يرهايمتغكه در آن از  ).171: 2001

  و اطالعـات ديگـري  ايـ درسـطح   از ارتفاع و ييايجغرافي شامل طول، عرض تيموقع يرهايمتغ، تيجنس و سن قد، وزن،

اطالعات . شود يماستفاده )  واتبرحسب( يانسان يها تيفعال يانرژ زانيم زين و )كلو برحسب(لباس  پوشش زانيم ازجمله
ي قـرار گرفـت و كيفيـت آسـايش     موردبررسي منتخب ها ستگاهيا در SET و PMV ،PET يها شاخص قالب در مذكور

ي از ضـرايب  ا دادهي ريمن و بيوكليمـا، پايگـاه   افزارها نرم توسط ها شاخص محاسبهپس از . خص گرديد مش هرماهاقليمي  
 بـه  IDWبا اسـتفاده از روش ميـان يـابي     ها شاخص محاسبهپس از .  انتقال يافتArcGIS ايجاد و به محيط ها شاخص

 رستري كه نمايانگر توزيع مكـاني       هيال  ك ي هرماه  اقدام شد و براي    ArcGIS افزار  نرمي رستري با استفاده از      ها  هيال هيته
  .آسايش اقليمي بود، آماده شد

  
  

                                                            
1. Physiological Equivalent Temperature 
2. Predict Mean Vote 
3. Standard Effective Temperature 
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  ي ارزيابي آسايش اقليم گردشگري شهري در اين پژوهشها شاخص نيتر مهم .1  شمارهجدول
  ويژگي  شاخص  ويژگي  شاخص

 بـا اسـتفاده از      شيآسا درجات   حيتشرهدف آن     يعصبشاخص فشار 
  .عنصر دما، رطوبت و باد است

معادل  يدماشاخص 
  )PET (كيولوژيزيف

 تـابش (ي هواشـناخت  و آب طيشـرا  ريتـأث  شـاخص  نيا

 و ينـسب  رطوبـت  هـوا،  يدمـا  بلنـد،  و كوتاه موج طول
) انسان تيفعال ي وابرناك( يولوژيزيترموف و) باد سرعت

  .دينما يم حيتشر انسان يرو بر را

شاخص گرما و 
  رطوبت
  

وي انـسان   ارزيابي فشار حرارت و رطوبت بـر ر       
اين شاخص فشار گرمـا     . باشد يمدر هواي آزاد    

درجـه   بر روي انـسان را در هـواي آزاد كـه بـا     
همراه ) شرجي بودن (حرارت باال و رطوبت زياد      

  .كند يماست، ارزيابي 

شاخص قدرت 
  يكنندگ خنك

ي گرمـايي انـسان بـا لبـاس         ها  تيحساساين شاخص   
 ايـن شـاخص   . كنـد  يمـ مناسب در هر فصل را تعيين       

 ٔ◌لهيوسـ   بـه اتالف حرارت خشك بـدن انـسان را كـه           
 ، نـشان  رديگ يمدرجه حرارت هوا و حركت هوا صورت        

  .دهد يم

  شاخص سختي هوا
ارزيابي بيوكليماتيك شـرايط هـوا در زمـستان         

 ٔ◌درجـه عناصـر    بـا اسـتفاده از    ) نيمي از سال  (
  .رديگ يمحرارت و سرعت باد انجام 

   شرجيةدرجشاخص 
. سـنجد  يمـ ي در سواحل را      شدت رطوبت نسب   سنجش

رطوبت نسبي بـاال بـا دمـاي بـاال آزار اقليمـي ايجـاد               
  .كند يم

  مدل تعادل دمايي
مدل تعادل دمايي تأثيرات معمولي دمـا را روي         

 حـرارت هـوا و      ةدرجـ موجود زنده در ارتباط با      
  .كند يم ارزيابي بخارآبفشار 

 ةدرجشاخص 
  خستگي انسان

ــاخص  ــهش ــسان از  ٔ◌درج ــستگي ان ــ خ ــر ممه  نيت
ي سنجش دما در ارتباط با محـيط و انـسان           ها  شاخص
  .است

شاخص دما و رطوبت 
  )TRE(مؤثر 

اين شاخص به ارزيابي تأثيرات معمولي دمـاي         
، نيهمچنـ هوا، سرعت بـاد و رطوبـت نـسبي؛          

  .پردازد يمتابش خورشيدي روي انسان 

شاخص حساسيت 
  گرمايي

 ٔ◌رجـه د در ارتباط بـا تـأثير        وهوا  آباين شاخص، نوع    
  .كند يمحرارت را بر روي انسان بررسي 

استاندارد  مؤثر يدما
)SET(  

 يها شاخص نيتر مهم ، از)استاندارد مؤثر يدما(
 در و شـود  يمـ  ي محـسوب كيولـوژ يزيفدماي 

 يبـرا  مناسـب  زمان نييتع به مربوط مطالعات
  .توسعه توريسم كاربرد وسيعي دارد

 يآرا شاخص متوسط
 شده ينيب شيپ

)PMV(  

 كه است يا درجه 7 حرارتي احساس يبند ميتقس ينوع

گـرم در نوسـان   +) 5/3(سرد تـا  ) -5/3(از  آن ٔ◌دامنه
 حرارتـي  احـساس  نـشانگر  مقيـاس  اين در صفر. است

  .است خنثي
  )Matzarakis, 2001: 175: مأخذ(

  
  بـا كمـك ابـزار      هـا   هيـ الي مناسب گردشگري نيز با استفاده از تركيـب          ها  مكانجهت تعيين آسايش اقليمي فصلي براي       

Fuzzy System و عملگر Or ا گرديـد   بند پهنهي ها نقشه انـواع . ي نهايي و تقويم زماني استان جهت انتخاب سـفر مهيـ 
، عملگـر ضـرب   2اجتمـاع  ، عملگـر 1يفـاز  اشـتراك  عملگر: عبارت است از  در اين پژوهش،شده استفادهي فاز يعملگرها

 بـوده   هـا   آندر اسـتفاده از     ) 1376(اده از اين عملگرها، پژوهش موفق پرهيزكـار         مبناي استف . 4و عملگر جمع فازي    3فازي
 از احتمال يك ليوتحل هيتجز كه در اين پژوهش از آن استفاده شد، به محقق اجازه داد تا 5ي فازيگذار  هميروابزار .است
 شـامل   ها  هيالي  گذار   هم يرونوع   .ي چند معياري انجام گيرد    ها  ليتحلي متعددي در پوشش     ها  مجموعه متعلق به    دهيپد

 تـا  دهـد  يمـ هـر روش اجـازه    . تئوري مجموعـه اسـت  ليوتحل هيتجز بر اساس ها دادهيي براي تركيب ها روشتعدادي از 
  ).ArcGIS Helps, 2010 (ي مختلف باشدها يوروداكتشاف عضويت در هر سلول متعلّق به معيارهاي 

 

                                                            
1. Fuzzy and 
2. Fuzzy or 
3. Fuzzy Algebraic Product 
4. Fuzzy Algebraic Sum 
5. Overlay 
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  موردمطالعه محدوده
ي طبيعـي، تـاريخي و فرهنگـي        هـا   دهيـ پد عرض جغرافيايي و تنـوع در        درجه 5تان با گستردگي    استان سيستان و بلوچس   

 اين استان .  جذب گردشگر داخلي و خارجي برخوردار است       نهيزمبرخورداري از سواحل زيبا در جنوب از پتانسيل بااليي در           
ي ها  قطباز يكي عنوان به تواند يم كه  استي فرهنگي و طبيعيها جنبهايران از  يها استان نيتر متنوع و نيتر عيوسيكي 

 گردشـگري  جاذبه نوع 444 تعداد درمجموع دهد يمي گردشگري در استان نشان ها جاذبهبررسي  .شود مطرح گردشگري
 و  ستانيـ سي اسـتان    گردشـگر طـرح جـامع     ( وجود دارد    ساخت  انساني مختلف طبيعي، فرهنگي و تاريخي و        ها  نهيزمدر  

ـ ها جاذبه تعداد كه) 1380بلوچستان،  بيـشترين  . ي گردشـگري بيـشتر اسـت   هـا  جاذبه هيبق تاريخي نسبت به ي فرهنگي 
 درصـد از    2/28چابهـار بـا داشـتن       .  قـرار دارد   19بـا     درصـد و چابهـار     18بـا    ي گردشگري در شهرستان زاهدان    ها  گونه
ي ها   جاذبه  درصد از  5/22زاهدان نيز با    . ي گردشگري طبيعي را داراست    ها  گونهي طبيعي استان بيشترين فراواني      ها  جاذبه

 38 نيـز در چابهـار       سـاخت   انساني  ها  جاذبهتعداد  . ي گردشگري قرار دارد   ها  گونهتاريخي و فرهنگي در صدر اين گروه از         
  ).2جدول (مورد است كه بيشتر از ديگر شهرهاي استان است 

  
   شهرستانكيتفكتان سيستان و بلوچستان به ي اسگردشگري برتر ها جاذبه گونه شناسانه عيتوز .2  شمارهجدول

  شهرستان  ساخت انسان  يفرهنگي ـ خيتار  يعيطب  كل
 درصد تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

  7/6  10  4/8  15  1/11  13  6/8  38  رانشهريا
  5/22  38  2/8  13  2/28  33  19  84  چابهار
  3/6  8  5  9  11  11  3/6  28  خاش
  6/9  13  9/12  23  8  9  10  45  زابل
  2/20  31  9/12  23  1/8  10  4/14  64  زهك
  20  30  5/22  40  11  11  3/18  81  زاهدان
  8/3  2  3  3/12  20  8  7  31  سراوان
  9/1  2  5/4  7  3/4  5  3  13  سرباز
  2/2  4  8/3  6 21/11  12  5  22  كنارك

  8/6  10  8/12  22  3/4  5  3/8  37   شهركين
  100  149  100  178  100  117  100  444  كل
  )1380ي استان سيستان و بلوچستان، گردشگررح جامع ط: مأخذ(

  
  ها افتهبحث و ي

 و اسـت  كوتـاه اسـتان سيـستان و بلوچـستان     يشهرها در ي و زمان مناسبمياقل شيآسا دوره طول كه  نشان دادها افتهي
ي داخل مسافران اغلب. دشون يم در زمستان، بهار و پاييز واقع ها دوره اين .شود يمتعيين  يزماني متفاوت ها دوره صورت به

 معتدل سـفر  يوهوا آب يدارا مناطق به سال سرد فصل در دارند ليتما  به استانواردشدهي خارج گردشگران در استان و

مقصد توريسم زمستانه  نيبهتر ، شهرهاي واقع در سواحل جنوبي مانند كنارك و چابهارآمده دست به جينتا با توجه به. كنند
و اسـفندماه در تمـام    بهمـن  دي، در شهرها نيا يشيآسا مياقل طيشرا زيرا ؛ديآ يم شمار به لوچستاندر استان سيستان و ب

 نيادارد؛  قرار مناسب كامالًو  شيآسا يحرارت تيوضع و مناسب خنك، نسبتاً يحرارت تيوضع ي، درموردبررسي ها شاخص
ي ا آزاردهنـده اي شـمالي، هـوا داراي سـرماي     در شـهره خصوص به نقاط استان هيبقزمان در  نيهمدر  كه است يحال در

 در مهم يعامل عنوان به ستيبا ي مشهرهاي شمالي و سواحل جنوبي نيب يحرارت شيآسا تيوضع در يتضاد نيچن. است

  .رديگقرار  موردتوجه منطقه نيا يگردشگر توسعه و زمستانه يسفرها جذب
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 تـوان  يمـ  را مـاه  نيفـرورد  اول دهـه  خـصوص  بـه  ،كـشور  در نـوروز  اميـ ا سفر به ليم و يزمان تيمحدود به با توجه
مقـصد   نيبهتـر  تواند يمي، شيآسا مياقل مطلوب كامالً طيشرا بودن دارا ليدلبه  چابهار. دانست  مسافرتدوره نيتر متراكم

  .ي در استان سيستان و بلوچستان باشدنوروز مسافران يبرا
 سـرد   دورهش اقليمـي در چابهـار، چهـار مـاه بـوده كـه در                 بدون تـن   دوره) 3جدول   (PETبا توجه به نتايج شاخص      

ي آسـايش اقليمـي شـهر       هـا  يژگـ يو. ي سال داراي تنش گرمايي متوسط و خيلي زياد است         ها  ماه هيبق.  است متمركزشده
ي ي آوريل و مـ    ها  ماهفقط  . ي پاييز داراي تنش سرمايي اندك تا زياد است        ها  ماهسراوان در   . كنارك نيز مانند چابهار است    

 در فصل بهار و تابستان داراي تنش گرمايي اندك تا بسيار زيـاد              ها  ماهديگر  . در اوايل بهار داراي شرايط بدون تنش است       
.  در طول سال داراي تنش حرارتي سـرد و گـرم اسـت             ها  ماه هيبقدر زاهدان دو ماه آوريل و مي بدون تنش بوده و            . است

خاش نيـز در مـي و اواخـر         . كند يم بدون تنش را تجربه      دوره) دسامبر(ر پاييز   و اواخ ) ماه مارس (ايرانشهر، اواخر زمستان    
 و در طول فصول ديگر از تنش سرمايي شديد و گرمايي متوسـط             كند يم بدون تنش را سپري      دورهتابستان يعني سپتامبر    

زهـك نيـز شـرايط      . ون تنش اسـت   در زابل، اول بهار در آوريل و اواخر تابستان در سپتامبر داراي اقليم بد             .  است مند  بهره
 .اقليم آسايشي زابل را داراست

  
   براي شهرهاي استان سيستان و بلوچستانPETشاخص  روزانهي بند طبقه .3جدول شماره 

+41 
تنش گرمايي بسيار 

 زياد
 

  تنش گرمايي زياد 41-35

35-29 
تنش گرمايي 

 متوسط
 

  تنش گرمايي اندك 29-23

  بدون تنش 23-18

  تنش سرمايي اندك 18-13

13-8 
سرمايي تنش 

 متوسط

 

   زيادسرماييتنش  4- 8

كمتر از 
4 

 بسيار سرماييتنش 
 زياد

   

              زهك

             كنارك

              زابل

              خاش

             ايرانشهر

              زاهدان

              سراوان

              چابهار
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ي هـا   مـاه  كه چابهار، سه ماه از سـال در          دهد يمنشان  ) 4جدول   (PMV شاخص   لهيوس  بهبررسي ويژگي آسايش اقليمي     

ش  شهرهاي استان، ماه ژانويه، فوريه و دسامبر داراي تـن          همهدر  . كند يم بدون تنش را سپري      دورهنوامبر، اكتبر و مارس     
 شـهرها   همـه ي ژوئـن تـا اوت در        ها  ماهطي  . حرارتي سرد است؛ اما در چابهار، ايرانشهر و كنارك اين شرايط اندك است            

 بـدون تـنش     دورهماه مي در شهرهاي سراوان، زاهدان، خاش، زابل و زهك           . تنش گرمايي زياد تا بسيار زياد برقرار است       
  . تنش حرارتي وجود نداردها ستگاهيانشهر و كنارك در ديگر طي ماه سپتامبر نيز به جز در چابهار، ايرا. است
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   براي شهرهاي استان سيستان و بلوچستانPMVشاخص  روزانهي بند طبقه .4 شمارهجدول 
تنش گرمايي بسيار   +5/3

 زياد
 

  تنش گرمايي زياد  5/3

تنش گرمايي   5/2
 متوسط

 

  تنش گرمايي اندك  5/1

  بدون تنش  5/0

  يي اندكتنش سرما  -5/0

سرمايي تنش   -5/1
 متوسط

 

   زيادسرماييتنش   -5/2

 بسيار سرماييتنش   -5/3
 زياد
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             كنارك

             زابل

             خاش

             ايرانشهر
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              سراوان

              چابهار
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ايـن تـنش    . رسـد  يم گرم به اوج     دورهي  ها  ماهكه حساسيت گرمايي در     ) 5جدول   (دهد يم در استان نشان     SETشاخص  
 ي ژانويـه، فوريـه، نـوامبر و دسـامبر تـنش سـرمايي در اسـتان       هـا  مـاه در . رسـد  يمـ گرمايي در ايرانشهر به حداكثر خود       

 دهنـده  نـشان  بوده كه 2/22 تا 8/17پاييز و بهار در بيشتر نقاط و شهرهاي استان، تنش گرمايي بين            اوايل  . فرماست  حكم
  . بدون حساسيت گرمايي در اين شهرهاستدوره

  
   براي شهرهاي استان سيستان و بلوچستانSETشاخص  روزانهي بند طبقه .5 شمارهجدول 

تنش گرمايي   +30
  بسيار زياد

 تا 5/27
   زيادتنش گرمايي  30

 تا 6/25
5/27  

تنش گرمايي 
  متوسط

 تا 2/22
6/25  

تنش گرمايي 
 اندك

 

 تا 8/17
  بدون تنش  2/22

 تا 5/15
8/17  

تنش سرمايي 
 اندك

 

 تا 67/1
5/15  

سرمايي تنش 
 متوسط

 

 تا -10
   زيادسرماييتنش   67/1

 تا -20
10-  

 سرماييتنش 
  بسيار زياد

  

              زهك

             كنارك

             زابل

             خاش

             ايرانشهر

              زاهدان

              سراوان

              چابهار
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ي گـذار    هـم  ي رو لگر به كمك عم   ArcGISي رستري ماهانه در محيط      ها  هيال هيتهي فصلي، پس از     ها  نقشه هيتهبراي  

.  اسـت  شـده   ارائـه  PETي فصلي شاخص    ها  نقشه نمونه   طور  به. ي مختلف تهيه گرديد   ها  شاخصي فصلي   ها  نقشهفازي،  
، چابهـار، كنـارك و    شـهر كيـ ن كه مناطق جنوبي اسـتان در     دهد يم در فصل بهار نشان      PETي فصلي شاخص    بند  پهنه
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 مـساعد   توانـد  يماش و زاهدان كمترين تنش گرمايي را داراست كه          ي خ ها  محدوده. سرباز داراي تنش گرمايي گرم است     
. رديـ گ ي مـ   شكل  شهر كين گرمايي شديدي در مركز استان اطراف ايرانشهر و          هستهدر تابستان   . سفر و گردشگري باشند   

  ).3و  2شكل (در اين فصل تمام استان داراي تنش حرارتي گرم بوده و از شرايط نامساعدي جهت سفر برخوردار است 
 

 
  PETشاخص  توسط مياقل شيآساي بند پهنه .3          شكل شماره PETشاخص  توسط مياقل شيآساي بند پهنه .2شكل شماره

  در فصل تابستان                                                                              در فصل بهار 
  

  
  PETشاخص  توسط مياقل شيآساي بند پهنه .5       شكل شماره PETشاخص  توسط مياقل شيآساي بند پهنه .4شكل شماره 

  در فصل زمستان                                                                      زييپادر فصل 
  

 اسـتان   پهنـه را در   تنش حرارتي كم و خنك بيشترين فراواني        . در فصل پاييز، بيشتر نقاط استان داراي حداقل تنش است         
كانون و مقـصد سـفر   .  جنوبي استان، تنش حرارتي در اين فصل كمي خنك همراه با آسايش است     مهيندر  . دهد يمنشان  
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 200 اقليمي بـدون تـنش بـوده و تـا     ازلحاظاين منطقه . در فصل زمستان، جنوب استان در سواحل مكران و چابهار است  
ي باالتر در استان حركت كنيم، تنش سرمايي بـاال رفتـه و             ها  عرضهر چه به    . كيلومتري از ساحل اين شرايط وجود دارد      

  .رسد يمدر خاش و زاهدان به اوج خود 
 در شـهرهاي كنـارك و چابهـار شـرايط           ژهيـ و  به درجه   27 تا   25 نشان داد كه بين عرض جغرافيايي        ها  شاخصبيشتر  

م بهاره نيز در همـه شـهرها بـه جـز شـهرهاي سـواحل                شرايط توريس ). 5و   4شكل  (مناسب توريسم زمستانه وجود دارد      
 شمالي استان برقـرار     مهيني اكتبر و نوامبر وضعيت مطلوب اقليمي در شهرهاي          ها  ماه در   ژهيو  بهدر پاييز   . جنوبي مهياست 

ر ، در جنوب استان و گردشگري بهاره و پاييزه د         زمستاني گردشگري   ها  كانوني زيست اقليم    ها  شاخصبا توجه به    . است
ي در استان سيـستان     موردبررسي  ها  شاخصتابستان، نامساعدترين فصل سفر با توجه به تمام         . مركز و شمال استان است    

ي در خـاش و زاهـدان   ا هيـ كوهپاتنها در پايان اين فصل يعني شـهريور، برخـي منـاطق كوهـستاني و           . و بلوچستان است  
 و شـود  يمـ  هـوا سـرد   آرام آراملف نشان داد كـه در پـاييز   ي مختها شاخصضرايب .  مقصد سفر گردشگران باشد  تواند يم

  . مقصد سفر گردشگران باشدتواند يمي حرارتي در اين زمان كم است؛ لذا بيشتر شهرهاي استان ها تنش
ي مهم تـاريخي، ملـي،   ها  مكاني مختلف به    ها  شاخصتقويم سفر با توجه به بررسي آسايش اقليم گردشگري توسط           

 نـشان داد كـه در شـهرهاي         هـا   افتـه ي.  اسـت  شده  ارائه) 7(و  ) 6(ي  ها  جدولاي مختلف استان در     مذهبي و طبيعي شهره   
 سرد، از شرايط مناسب آب و هوايي دوره، چابهار و كنارك چهار تا پنج ماه از سال در  شهركينجنوبي استان مانند سرباز،     
اي اسـتان خـصوصاً ايرانـشهر، زاهـدان، خـاش،       ماه سفر به بيشتر شهرهنيتر مناسبفروردين  . جهت سفر برخوردار است   

  .زابل، سراوان و ايرانشهر است
ي خـرداد، تيـر و مـرداد        هـا   ماهدر  .  در ايرانشهر، خاش و زاهدان شرايط تا حدي مناسب براي سفر است            ماه  بهشتيارد

 زاهـدان و منـاطق      ي تفتان در خـاش و     ها  هيكوهپاشرايط گردشگري در شهرهاي استان وجود ندارد و اكثر مناطق به جز             
در اواخر شهريورماه، زاهدان و خاش اقليم مناسب جهت سفر . مرتفع كه اقليم محلي دارند، براي گردشگري مناسب نيست

در . دار است گردشگري را –اوايل پاييز در مهرماه شهرهاي خاش، زاهدان، زابل و زهك شرايط آسايش اقليم            . را داراست 
. فرماسـت  حكـم  و سراوان آسايش اقليمي وجود دارد و تنش حرارتي كمي بر ايـن شـهرها،    ايرانشهر، زابل، زهك آبان ماه 

در بهمـن تنهـا     .  و ايرانـشهر از كمتـرين حـساسيت گرمـايي برخـوردار اسـت               شهر كينآذرماه در چابهار، كنارك، سرباز،      
. كمترين تنش حرارتي را داراست شهرهاي ساحلي مانند چابهار و كنارك به خاطر تأثير دريا و كم بودن عرض جغرافيايي،                

  ).6جدول  (كنند يم بدون تنش حرارتي را سپري دورهاسفندماه نيز بيشتر شهرهاي استان به جز زابل و خاش 
  

  ي شيآسا مياقل تيفيك برحسب ها ماه از كي هر يبراي شهرهاي استان نيمقصد گز هيتوص .6  شمارهجدول
  ها شاخصبر مبناي سنجش 

  زمان مناسب  شهر مقصد گردشگري
  فروردين، آذر، دي، بهمن و اسفند  چابهار
  فروردين، شهريور، مهر و آبان  زاهدان
  فروردين، ارديبهشت، شهريور و مهر  خاش
  فروردين، مهر، آبان و اسفند  زابل

  فروردين، آبان و اسفند  ايرانشهر
  فروردين، آبان و اسفند  سراوان
  فروردين، آذر، دي، بهمن و اسفند  كنارك
  فروردين، مهر، آبان و اسفند  زهك
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   گردشگري در استان سيستان و بلوچستانـي اقليم ها شاخصبر مبناي ) ينيمقصد گز(تقويم سفر . 7شماره جدول 

ورد  
فر

  ني

يارد
شت

به
  

رداد
خ

  

رداد  ريت
م

  

  وريشهر

بان  مهر
آ

من  دي  آذر  
به

فند  
اس

  

 ■ ■  × ■ ■  ×  ×  ×  ×  × ■ ■  رانشهريا

 ■ ■ ■ ■  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  چابهار

 ×  ×  ×  ×  × ■  ■  ×  ×  ×  ■ ■  خاش

 × × × × ■ ■ × × ×  ×  × ■  زابل

 ■ × × × ■ ■ × × × × × ■  زهك

 ■ × × × × ■  ■ × × ×  ■ ■  زاهدان

 ■ × × ×  ■ ■ × × × × × ■  سراوان

 ■ ■ ■ ■ × × × × × × × ■  سرباز

 ■ ■ ■ ■ × × × × × × ×  ×  كنارك

 ■ ■ ■ ■ × × × × × × ×  ■   شهركين

  )× (نا مستعد –) ■(مستعد 
  

و جـدول  ) توريسم مذهبي(ي ملّي، مذهبي و تاريخي ها مكانگردشگري و زمان مناسب سفر به  ـ  تقويم اقليم) 8(جدول 
واقع در شـهرها و نـواحي اطـراف         ) سمياكو تور (ي طبيعي   ها  مكانگردشگري و زمان مناسب سفر به       -نيز تقويم اقليم  ) 9(

 براي بازديد  توانند يميي كه گردشگران    ها  ماه بهترين   مثال  عنوان  به. دهد يم بلوچستان را نشان     شهرهاي استان سيستان و   
ي فروردين، مهـر، آبـان و اسـفند         ها  ماهانتخاب نمايند،   ) 9جدول  ( هامون   اچهيدر و   ها  مهيچاه ن و  ) 8جدول  (از كوه خواجه    

ن، آذر، دي، بهمن و اسفند بهترين زمان براي بازديـد از            ي فروردي ها  ماه،  )9(اين در حالي است كه بر اساس جدول         . است
  .ي كنارك و چابهار است بارهاايدر، ناپك، بربرك و نيعي ها فشان گل

  

  )توريسم مذهبي(مذهبي و تاريخي استان  ي ملّي،ها مكانگردشگري و زمان مناسب سفر به  ـ  تقويم اقليم .8شماره جدول 
  ن مناسب سفرزما  ي ملي، مذهبي و تاريخيها مكان

  فروردين، مهر، آبان و اسفند  كوه خواجه
  فروردين، شهريور، مهر و آبان  ها كيسگودواره 

  فروردين، آبان و اسفند  قلعه بمپور
  فروردين، ارديبهشت، شهريور و مهر  رندگانياقلعه 

  آبان، اسفند و فروردين   عمرديرسيمي و گنبد باستانمحوطه 
   آذر و اسفندفروردين،  نيشي پيميقلعه قد
  فروردين، آذر، دي، بهمن و اسفند  سي تيميقلعه قد

  فروردين، آذر، دي، بهمن و اسفند  ي بالل آبادسنتي روستا
  

  )سمياكوتور(ي طبيعي ها مكانگردشگري براي سفر به  ـ  تقويم اقليم.9 شماره جدول 
  زمان مناسب سفر  ي طبيعيها مكان

  فروردين، مهر، آبان و اسفند  )يصابر و درمنيه( هامون اچهيدر و ها مهيچاه ن
  فروردين، ارديبهشت، شهريور و مهر  )ي آنها درهي، كوه تفتان و معدني آبگرم و ها چشمه( تفتان مجموعه

  ، دي، بهمن و اسفندآذرفروردين،   ياتورينيمي ها كوه و ها فشان گل، لگونيني ها آب
   اسفندفروردين، آبان و   دامنزيحاصلخي سرسبز و ها دره

  فروردين، آبان و اسفند  ي سرسبزكشتزارها، ها دره ها نخلستان
  فروردين، آذر، دي، بهمن و اسفند  ي كنارك و چابهار بارهاايدر، ناپك، بربرك و نيعي ها فشان گل

  فروردين، آذر، آبان و اسفند  و باغات قصرقندها  نخلستاندرختان مركبات، 
  فروردين، آذر و اسفند   سربازهرودخان گاندو در شده حفاظت منطقه

  فروردين، شهريور، مهر و آبان   و تمينزيالدي الق ييمنطقه
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  يريگ جهينت
الگوهاي .  مسافرت، ارزش و اهميت جهاني دارد      زمان  مدتاقليم در تعيين جذابيت و ايجاد انگيزه در انتخاب مقصد سفر و             
 را وهـوا  آبمـسافران،  . ي از تعطـيالت اسـت  منـد  تيرضـا  مسافرتي متأثر از عواملي همچون اقليم، مخارج گردشـگري و  

 كشور  جنوب شرق استان سيستان و بلوچستان در      . دانند يم در مقاصد حضورشان خوشايند      مدت يطوالن پايدار و    صورت  به
  طبيعـي ماننـد  فـرد  منحـصربه ي هـا  دهيـ پدي متنـوع،  ها  مياقلوجود خرده   . ي طبيعي برخوردار است   ها  جاذبهاز تنوع باالي    

 تفتان و مناظر بكر طبيعي، ايـن اسـتان و خـصوصاً شـهرهاي آن را از پتانـسيل                    فشان  آتش،  باالآمده، سواحل   ها  فشان  گل
 اقليمي باعث تنوع فصول گردشگري شده كه اين خود، تنوع           ژهيوتنوع  . بااليي جهت جذب گردشگر برخوردار نموده است      

ي زيـ ر برنامـه  بـه  توانـد  يمـ ، تعيين زمان سفر بـه هـر منطقـه     مكاني گردشگري را سبب شده است؛ بدين منظور     -زماني
 سفر بـه ايـن      دوره در شهرهاي استان سيستان و بلوچستان نشان داد كه           ها  شاخصبررسي تمام   . گردشگري كمك نمايد  

 ،كنـد  يمـ  تـنش سـرمايي را سـپري         دوره استان   پهنهدر زمستان كه تمام      :ي نمود بند  ميتقس بدين شرح    توان يماستان را   
 كنـد  يم بدون تنش را سپري      دوره  شهر كيني پايين جغرافيايي مانند كنارك، چابهار، سرباز و         ها  عرضشهرهاي واقع در    

 اسـتان مـستعد سـفر و بازديـد          پهنه، بيشتر   ماه  نيفرورد در   خصوص  بهدر اوايل بهار    . رود يمو مقاصد گردشگران به شمار      
ي ا  هيكوهپادر پايان اين فصل يعني شهريور برخي مناطق كوهستاني و           تنها  . تابستان نامساعدترين فصل سفر است    . است

 هـوا   جيتدر  بهي مختلف نشان داد كه در پاييز        ها  شاخصضرايب  .  مقصد سفر گردشگران باشد    تواند يمدر خاش و زاهدان     
  . كم استها آني حرارتي ها تنش مقصد سفر گردشگران باشد و تواند يمسرد شده؛ ولي بيشتر شهرها 
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