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 چکیده

و  هیلویاستان کهگ یماگردشگریکل تیوضع یبررس ا هدفپژوهش حاضر ب
استان در  یشهرها یعیطب هایتیاز ظرف داریپا یرگیرهجهت به راحمدیبو

کشور انجام  یآن در صنعت گردشگر گاهیو ارتقاء جا یجهت توسعه گردشگر
استان  یشهرها یگردشگر میاقل شیمنظور، آسا نیا یبراشده است. 

 یهواشناس ستگاهیدر پنج ا TCIبا استفاده از شاخص  راحمدیو بو هیلویکهگ
تحلیل توأم شد.  یبررس ککیدوگنبدان و ل دشت،ده سخت،یس اسوج،ی

محسوب می نوآوری تحقیق  پتانسیل اکوتوریسمی و شرایط کلیماگردشگری
پهنه  یهم در شهرها زییفصل بهار و پا هاینشان داد که در ماه جیتا. نگردد
 هایمکان توانیاستان م یریپهنه سردس یو هم در شهرها یریگرمس

فصل  هایکرد. در ماه دایپ یمیاقل شیبه لحاظ آسا یسب جهت گردشگرمنا
و  سختیس یشهرها یعنیاستان  یریپهنه سردس یتابستان فقط شهرها

 یدارند، در حال یمیاقل شیبه لحاظ آسا یگردشگر یبرا یمناسب طیشرا اسوجی
استان از لحاظ  یریپهنه گرمس یشهرها تیفصل زمستان وضع هایکه در ماه

زمان  نیبهتر سختیو س اسوجیسفر به شهر  یمناسب است. برا یشگرگرد
 یعال یگردشگر میاقل تیبا وضع وریو شهر بهشتیخرداد، ارد هایدر سال، ماه

زمان در سال  نیبهتر ککیسفر به شهر دوگنبدان، دهدشت و ل یاست. برا
خوب  یلیو خ یعال یگردشگر میاقل تیآبان و اسفند با وضع ن،یفرورد هایماه

 نیبهتر راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یاز کل شهرها دیو بازد دید یبرا است.
 یلیخ یگردشگر میاقل تیبا وضع بهشتیو ارد آبانمهر،  هایزمان در سال ماه

 خوب است. 
 

 کلیدي گانواژ
 .راحمدیو بو هیلویکهگ ،یگردشگر ی،میاقل هایتیقابل

 
Abstract  

The aim of this study was to investigate the tourism climate of 
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces in order to make 
sustainable use of the natural capacities of the cities of the 
province in order to develop tourism and improve its position 
in the tourism industry. For this purpose, the comfort of the 
tourism climate in the cities of Kohgiluyeh and Boyer- 
Ahmad provinces was assessed using the TCI index in five 
meteorological stations of Yasuj, Sisakht, Dehdasht, 
Dogonbadan and Leikak. The combined analysis of ecotourism 
potential and tourism climate is a research innovation. The 
results showed that in the spring and autumn months, both in 
tropical cities and in cold cities of the province, suitable places 
can be found for tourism in terms of climate comfort.The results 
showed that in the months of spring and autumn, in the tropical 
zone cities as well as in the cooling zone cities of Kohgiluyeh 
and Boyerahmad province, it is possible to find suitable places 
for tourism in terms of climate. In the months of the summer 
season, only the coldness of the province, the cities of Sisakht 
and Yasouj, are favorable conditions for tourism in terms of 
climate, while in the winter months the tropical zone of the 
province is suitable for tourism. To travel to Yasouj and Sisakht 
cities, the best time is the months of June, May and September 
with the excellent tourist climate. To travel to Dogonbadan, 
Dehdasht and Likak cities, the best time is the months of April, 
November and March with the excellent and very good tourist 
climate. To travel to Kohgiluyeh and Boyerahmad province, the 
best time is the months of October, November and May with 
the very good tourist climate.  
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همقدم  

شوند. مطالعات پر کردن اوقات فراغت مردم در بهترین روش بهینه محسوب می اقدامی ضروری برایعنوان بههای تفریحی سفر و فعالیت
شناختی و فیزیولوژیکی در مورد زندگی اجتماعی انسان، ضرورت پیدا کردن یک روش مطلوب برای گذران اوقات فراغت را نشان روان
ای نو در زندگی مدرن قرن بیست و یک، ضرورتی دهپدیعنوان به، 1لذا لزوم توجه جدی به مقوله سیر و سیاحت و گردشگری دهد.می

 (.Ryngnga, 2008: 51یابد )محسوس است و اهمیت آن روز به روز در دنیا افزایش می
 بازارهای در خدمات و کاالها از بسیاری برای تقاضا ایجاد باعث و ای یافته استهای اخیر رشد فزایندهصنعت گردشگری در سال

ها، صنایع دستی و ها، فروشگاهاقامتگاه رونق و مسافرتی هایآژانس هوایی، خطوط ازجمله هابخش سایر بر بسیاری تأثیرات و شده جهانی
از گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها  .است گذاشته دیگر اقتصادی هایاز جنبه بومی منطقه و بسیاری

چرا که کاال و خدمات گردشگری بدون هزینه حمل کاال جهت صدور  .اندن را صادرات نامرئی نامیدهدانان آاهمیت برخوردار شده که اقتصاد
 شود. با جذب گردشگر خارجی در داخل به وی عرضه می

 ی در گسترهویژه اقلیمههای طبیعی، بها و توانشود، لذا آگاهی از جاذبهایران از لحاظ تنوع گردشگری در دنیا جزو پنج کشور برتر محسوب می
دنیا،  28صنعت گردشگری ایران را از نظر اندازه در جایگاه (. 23: 1389سزایی برخوردار است )عطایی و هاشمی نسب، جغرافیایی ایران از اهمیت به

مطابق  (.90-73: 1389جهان قرار داده است )کشوری و تیموری،  100دنیا و از نظر رشد در جایگاه  99از نظر سهم خود در اقتصاد ملی در مقام 
میلیون نفر بوده  700هزار، حدود  2میلیون نفر و در سال  25 ، تقریبا1950دشگران دنیا در سال برآورد سازمان جهانی گردشگری، کل گر

ه درصدی در یک دور 7میلیون نفر خواهد رسید. این ارقام نشان دهنده رشد  600به حدود یک میلیارد و  2020است که این رقم در سال 
 2میلیارد دالر بوده است که این رقم در سال  105بالغ بر  1980( است. درآمدهای حاصل از گردشگری در سال 2000 -1950ساله ) 50

 (. 225: 1379میلیارد دالر رسیده است )سازمان جهانی گردشگری،  476هزار به 

که همان توسعه پایدار، ایجاد تعادل و توزیع همگن  –ش ای در جهت رسیدن به کمال مطلوب و نهایی خویریزی شهری و منطقهبرنامه

شناسی و غیره ارتباط تنگاتنگ دارد. از جمله علومی که امروزه با علوم مختلفی از قبیل محیط زیست، اقتصاد، جامعه – منابع و امکانات بوده
های اقتصادی دچار رکود ، شهرها در بخش فعالیت1970ای ارتباطی روزافزون یافته، گردشگری است. از دهه ریزی شهری و منطقهبا برنامه

، راهبردهای 1980های جدید برای ایجاد درآمد و اشتغال باشند. از دهه ریزان به فکر راه و روشهمین مسئله باعث شد که برنامه شدند،
باشد تر توسعه یافته میی کمتوسعه گردشگری شهری رونق گرفت. گردشگری شهری یکی از عوامل کاهش فقر در شهرها، بویژه شهرها

 (.77-39: 1391)زنگی آبادی و همکاران، 
های فضایی ترین فعالیتو پیچیده ترینمهممند و پایدار جهانگردی و یکی از گردشگری شهری در واقع بخشی در صنعت توسعه 

رسد. به تر از دو دهه اخیر میل علمی به کمجدیدی است و سابقه طرح آن در محاف ر جامعه شهری است که موضوع نسبتامکانی انسان د
آورد که این فرصت نقش وجود میهی و اقتصادی برای شهرها بنظران، جهانگردی شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعنظر صاحب

فعالیت چهارم عنوان بهکند. در واقع این صنعت در جامعه شهری بسیار مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مختلف ایفا می
اساس اختصاص دادن فضاهای خاص برای گذران اوقات فراغت و نیازهای مختلف تفریحی، میراثی، تاریخی و غیره زندگی شهرنشینی، بر

وآمد گردشگران داخلی و امروزه نقش بسیار مهمی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شکل مثبت و منفی از طریق رفت
 (.19: 1390ی به خود اختصاص داده است )شربتیان، خارج
آید، اما در کل برای تحقق شمار میهای مهم توسعه و عمران شهری بهگردشگری شهری و کیفیت و کمیت آن یکی از شاخص 

تسهیالت  وجود آید وهای به تناسب بشهری و حومهشهری و برونهای گردشگاهی درونگردشگری شهرها باید گردشگاه و مجموعه
ریزی و مدیریت گردشگری شهری، شناسایی منابع و عوامل مؤثر گردشگری نیز در یک شهر به تناسب گردشگران فراهم شود. جوهر برنامه

ها است که در راستای تأمین نیازهای فراغتی عامه شهروندان و بازدیدکنندگان در در توسعه گردشگری شهری و استفاده بهینه و پایدار از آن
 (. 3-7: 1382رود )زاهدی، یاس محلی، ملی و فراملی به کار میمق

ساز باشد، برای تواند موضوعی مشکلکه ضعف تسهیالت و خدمات موجود در یک شهر در ارتباط با گردشگری میبا توجه به این
تواند بسیار ی است، این صنعت میهای متعدد برای توسعه صنعت گردشگرشهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد که دارای توان و جاذبه

و زیرساخت مناسبی نیز فراهم شده باشد. بنابراین استفاده از پذیر است که بستر ها زمانی امکانگشا باشد، اما کسب این مزایا و مطلوبیتراه

                                                 
1. Tourism 
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پژوهش حاضر به (. 5-18: 1386 پذیر نیست )بهزادفر و زمانیان،مواهب گردشگری جز با فراهم کردن بستر مناسب توسعه گردشگری امکان
های طبیعی استان گیری پایدار از ظرفیتگردشگری شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد جهت بهره منظور بررسی چگونگی وضعیت کلی

د منجر تواندست آمده از این پژوهش میهدر جهت توسعه گردشگری و ارتقاء جایگاه آن در صنعت گردشگری ایران انجام شده است. نتایج ب
به ارائه تقویم زمانی اقلیم آسایشی برای اهداف گردشگری شود و در عین حال ابزاری کمکی در انتخاب زمان و مکان مناسب سفرها برای 

براین اساس سؤال اصلی  شمار آید.ها بهگردی، مسابقات ورزشی و همایشکنندگان تورهای ایراناندرکاران بخش گردشگری و برگزاردست
زمان مناسب سفر در هر یک از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد چه موقعی از سال است و همچنین در هر زمانی ن است که تحقیق ای

 ترین مکان در استان کهگیلویه برای سفر کدام شهر است. از سال، مناسب
 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری 
 محیطیزیستدهی شرایط یزیکی است که در الگودهی فضای جغرافیایی و شکلعوامل ژئوف ترینمهمی از کی 3ییهوا و آب شرایط و میاقل

سکونتگاه بر عنوان بهکند. انسان در واقع، مناطقی را می ءهای انسانی ایفاگاهاثرگذار است و نقش مهمی در استقرار یا عدم استقرار سکونت
های انسان در این زمینه حرف اول را فعالیت ترینمهمعنوان یکی از وریسم بهرا داشته باشد و ت 4گزیند که باالترین میزان آسایش اقلیمیمی
که طوریبهناپذیر با گردشگری و توسعه مقاصد گردشگری دارد، ای تنگاتنگ و انکارای جغرافیایی، رابطهعنوان پدیدهبهزند. لذا اقلیم می

های طبیعی برای از آنجا که جاذبه برخورداری از اقلیمی مطلوب هستند. بسیاری از مقاصد مطرح گردشگری جهان، موفقیت خود را مرهون
های بکر شوند و گردشگران عالقمند هستند تعطیالت خود را در مکانبسیاری از مقاصد گردشگری منبع اصلی جذب گردشگر محسوب می

در واقع یک اقلیم مناسب  کند.مهمی ایفا میعت گردشگری نقش مدت صندر موفقیت و توسعه بلندط اقلیمی و طبیعی سپری کنند، شرای
پی داشته باشد و گردشگران نیز برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی و جوی مقصد مورد های مثبت گردشگران را درتواند پاسخمی

 .باشد وابسته هوا و آب به دشگریگر هانداز به که دارد وجود اقتصادی تفعالی ترکم که گفت توانمی جرأت ریزی کنند. بهنظر برنامه
شناخت شرایط زمانی اقلیم گردشگری و تأثیرگذاری هر یک از عناصر اقلیمی بر روی ساختار فیزیولوژیک انسان در هر یک از روزهای  

لیمی و های اقشده در زمینه پتانسیلریزیتوان با انجام مطالعات دقیق و برنامهسال موضوع مهمی در صنعت گردشگری است. می
های توسعه هدفمند های الزم در فصول مختلف سال، زمینهرسانی درباره شرایط اقلیمی مقاصد گردشگری و تأمین زیرساختاطالع

ای از عناصر هواشناختی، انسانی و گردد که در آن مجموعههایی بیان میشرایط اقلیم آسایشی معموالً با شاخصگردشگری را فراهم کرد. 
کنند که نشان دهنده واکنش افراد به شرایط آب و هوایی های اقلیمی را به شکلی ارائه میها دادهشود. این شاخصاده میمحیطی دخالت د
ها تفسیر تأثیرات پیچیده عناصر جوی را از گیرند. این شاخصهایی را از مناسب تا نامناسب در بر میبندی عددی، درجهاست و در طبقه

 آورند.های مختلف را از دیدگاه اقلیم آسایشی فراهم میکنند و امکان مقایسه مکانتر میآسایش انسان آسان
 

 (TCIشاخص اقلیمی گردشگری )

های مورد نیاز، در این پژوهش از شاخص اقلیمی دسترس بودن داد براساس مرور منابع پیشین و گستردگی استفاده و همچنین در
( برای بررسی آسایش اقلیمی گردشگری شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد TCI( )Mieczkowski, 1985: 29/220گردشگری )

طور سیستماتیک اغلب عناصر یک معیار ترکیبی بهعنوان بهاخص سخت، دهدشت، دوگنبدان و لیکک استفاده شد. این ششامل یاسوج، سی
ت گردشگری یعنی دید و بازدید و خرید( را برای متوسط ترین فعالیهای معمول گردشگری )به عبارت دیگر شایعاقلیمی مرتبط با تجربه
باشد که از بعد بیوکلیماتیک بر گردشگری مطرح کند. در واقع ترکیبی از عوامل مؤثر بر آسایش گردشگران میگردشگران ارزیابی می

تواند زمانی را برای دهد و گردشگر می های مختلف سال ارائهتواند اطالعاتی در زمینه شرایط آب و هوایی مقصد در زمانمی TCIشود.می
ابتدا  (. برای توسعه این شاخص105-100: 1389سفر انتخاب کند که دارای شرایط آب و هوایی مطلوب باشد )ساری صراف و همکاران، 

داد متغیرهای اقلیمی های هواشناسی، تعاست. ولی به علت محدودیت داده شده ییشناسا TCIمربوط به  اتیاز ادبی میماهانه اقل ریمتغ 12
شوند، به میانگین ماهانه هفت متغیر )دمای حداکثر روزانه، دمای متوسط روزانه، حداقل رطوبت نسبی روزانه، ترکیب می TCIکه در درون 

                                                 
 . Climate 

3 .Weather 
4  . Climate Comfort 
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ر پنج زیر متوسط رطوبت نسبی روزانه، بارندگی کل، تعداد ساعات کل آفتابی و متوسط سرعت باد( کاهش داده شد. این هفت متغیر اقلیمی د
اند. یک یدهصورت ترکیبی بیوکلیماتیکی مطرح گردهصورت مستقل و دو مورد دیگر بهها بهشوند. سه مورد از زیرشاخصشاخص ترکیب می

کدام از زیر گیری برای هرال( برای فراهم کردن یک مبنای مشترک اندازه)ایده 5)بسیار نامطلوب( تا  -3بندی استاندارد از سیستم رتبه
 نشان داده شده است.  TCIهای مورد استفاده در زیر شاخص ،1ها طراحی شده است. در جدول شاخص

 

 TCIهای مورد استفاده در زیر شاخص. 1جدول 
 TCIوزن در  TCIتأثیر بر  میانگین متغیرهای ماهانه زير شاخص

شاخص 

 آسايش روزانه

(CID) 

 گراد(،دمای حداکثر روزانه )درجه سانتی
 رطوبت نسبی روزانه )درصد(حداقل 

 درصد 40 بیانگر آسایش حرارتی هنگام انجام حداکثر فعالیت گردشگر است

شاخص 

-آسايش شبانه

 (CIA) روزی

 گراد(،متوسط دمای روزانه )درجه سانتی
 متوسط رطوبت نسبی روزانه )درصد(

 ددرص 10 ساعته شامل ساعات خواب 24بیانگر آسایش حرارتی در طی دوره کامل 

 بارندگی کل (Pبارندگی )
از خانه و  رونیب هایتیلذت فعال یعنصر رو نیاست که ا یمنعکس کننده اثرات منف

 گردشگران مثبت است یکه برا التیتعط
 درصد 20

 ساعات آفتابی

(S) 
 کل ساعات آفتابی

و  یخطر آفتاب سوختگ لیهم داشته باشد به دل یاثرات منف تواندیموضوع م نیاما ا
دارد )اثر  یریگرم بسته به درجه حرات اثر متغ یدر روزها شیه شدن عدم آسااضاف

که اثر باد سرد در  یشده در حال بندیگرم مثبت رتبه یدر هوا یریخنک کننده تبخ
 شده است( یرتبه بند یسرد منف یهوا

 درصد 20

سرعت باد 

(W) 
 درصد 10  میانگین سرعت باد

 

گیرند قرار می 1شوند و در رابطه دهی میوق با توجه به ارزش نسبی در آسایش اقلیم گردشگری وزنهای ف، زیرشاخصTCIبرای محاسبه 
   دست آید.ه ب TCIتا مقدار 

                                                  TCI=2(4*CID+CIA+2R+2S+W) 1رابطه 

شوند می لرا شام 100تا  -20ای از های بدست آمده از این شاخص، دامنههای سال، ارزشبرای تمام ماه TCIهایت، پس از محاسبه در ن 
آید. شاخص اقلیم آسایش غیر قابل تحمل برای گردشگری به حساب می شرایطعنوان به -20آل و امتیاز ایده شرایطعنوان به 100که امتیاز 

 ارائه شده است.  ،2شود که در جدول مقیاس کیفی تقسیم می 11( به TCIگردشگری )
 

 گذاری گروه اقلیمی مربوط به آنمقادیر عددی شاخص اقلیم گردشگری و نام. 2جدول 
 طبقه در نقشه  گروه اقلیمی )طبقه توصیفی( رتبه TCIشاخص 

 عالی  آلایده 9 100-90
 عالی 8 89-80
 خوب خیلی خوب و خوبخیلی 7 79-70
 خوب 6 69-60
 قبول قابل قبولقابل 5 59-50
 تا حدودی قابل قبول( )کم() نامطلوب 4 49-40
 نامطلوب  نامطلوب 3 39-30
 بسیار )خیلی( نامطلوب 2 29-20
 العاده( نامطلوببسیار )فوق 1 19-10
 غیر قابل تحمل 0 (-9) -9

 غیر قابل تحمل -1 (-20) -( -10)

 ینه تحقیقپیش
در یک  (TCI) گردشگری اقلیمی وضعیت اقلیم گردشگری استان آذربایجان غربی را با استفاده از شاخص ،(1395عاشری و همکاران )

                                                 
. Daytime Comfort Index 

. Daily Comfort Index 

. Tourism Climate Index 
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در سطح استان بهترین ماه از نظر  TCIساالنه شاخص  توجه به ویژگیدند. نتایج پژوهش نشان داد که باساله ارزیابی کر 10دوره 
محاسبه شده برای همه  TCIکه در این ماه شاخص  طوریباشد. بهتان، ماه ژوئن )اواسط خرداد تا اواسط تیر( میگردشگری برای اس

ال از نظر اقلیم آسایش برای گردشگران است. در دهد که نشانگر شرایط ایدهرا نشان می 100تا  90های سینوپتیک استان، عدد ایستگاه
و فوریه(، به دلیل سردی هوا و بارش برف و باران شرایط نامطلوبی را برای گردشگری در سطح استان های سرد سال )دسامبر، ژانویه ماه

 باشد.اما در فصول بهار و تابستان، به دلیل افزایش دما و شرایط مطلوب اقلیمی، شرایط برای جذب گردشگران مناسب می ،آوردوجود میهب
و شاخص اقلیم  8(GISعی در استان یزد را با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی )اقلیم آسایش گردشگری طبی ،(1395میرحسینی ) 

ایستگاه سینوپتیک استان یزد و  17ساله برای  15های آماری بندی و ارزیابی کردند. در این تحقیق داده( پهنهTCIگردشگری )
های منطقه به تفکیک برای ایستگاه TCIها، شاخص ازش آنتحلیل و پردواستان گردآوری شد و بعد از تجزیههای همجوار ایستگاه

های سال تهیه و ترسیم گردید. برای تمام ماه TCIهای سال محاسبه گردید و سپس با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، نقشه ماه
وره آسایش اقلیمی در شهرهای مورد دهد که طول دهای مختلف سال نشان میبندی گردشگری استان یزد در ماهنتایج حاصل از پهنه
های فروردین، اردیبهشت، مهر بدین صورت که ماه .دو دوره مجزا در ابتدای فصل بهار و پاییز واقع شده استصورت بهمطالعه کوتاه بوده و 

عالی هستند. در مقابل  آل وآل، عالی و خوب و همچنین ماه اسفند دارای دو کالس توصیفی ایدهو آبان دارای سه کالس توصیفی ایده
های تیر، مرداد و دی دارای چهار کالس )نامطلوب کم، قابل قبول و خوب( از بدترین شرایط آسایشی برخوردار هستند. از آنجا که روش ماه

یابان و کویری باشد و اکوتوریسم غالب در استان یزد اکوتوریسم بترین زمان از لحاظ آسایش اقلیمی برای گردشگران میطبقه عالی مناسب
 باشد.های فروردین، اردیبهشت، مهر آبان و اسفند میباشد، لذا بهترین زمان برای گردشگری بیابانی در استان ماهمی

( را در استان ارومیه مورد مقایسه قرار داد. نتایج HCI) ( و شاخص اقلیمی تعطیالتTCIشاخص اقلیم گردشگری ) ،(1396جوان ) 
آلی برای گردشگری و های ژوئن، ژوئیه، اگوست و سپتامبر شرایط ایدهاند و در ماهدارای اوج تابستانه HCIو  TCI نشان داد هر دو شاخص

 تفریح دارند. 
ایستگاه هواشناسی در استان یزد  17در  TCIاقلیم آسایش گردشگری را با استفاده از شاخص  ،(1398حیدری علمدار لو و همکاران )

های گردشگری در ها برای فعالیتهای مهر، اردیبهشت، آبان و فروردین بهترین ماهند. نتایج نشان داد که به ترتیب ماهمورد مطالعه قرار داد
 هستند. TCIترین میانگین شاخص های دی، تیر، بهمن و آذر دارای پاییناستان یزد است و به ترتیب ماه

دشگری اطالعات آب و هوایی بر اساس ادراک حرارتی انسان در تایوان و در پژوهشی با عنوان گر ،(2011) پینگ لین و ماتزاراکیس
( به بررسی منطقه اقدام نمود. نتایج sTPC) آسایش حرارتی هایبندیشرق چین با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک و طبقه

فصول بهار و پاییز و برای مردمی که در منطقه جنوب  نشان داد که تایوان و شرق چین برای مردمی که در منطقه معتدل سکونت دارند، در
 باشد.حاره سکونت دارند، منطقه جنوب در بهار و شمال در تابستان دارای شرایط مطلوب می

انجام دادند. در این مطالعه ابتدا چندین مدل آسایش  13های آسایش حرارتیای مروری بر روی مدلمطالعه ،(2012و همکاران ) چنگ 
ها و ها، محدودیتها را بر اساس مزیتکه نشان دهنده احساسات حرارتی محلی است، بررسی شد و سپس تالش شد تا این مدلحرارتی 

و مدل جامع آسایش  ISO 14505دامنه مناسب کاربردشان تفکیک کند. سپس دو مدل آسایش حرارتی معمول شامل روش استاندارد 
( با فرایندهای مختلف برای ارزیابی محیط آسایش یک دفتر CFD) میک سیاالت محاسباتیسازی عددی دینابا شبیه UCحرارتی برکلی 

یک روش مناسب عنوان بهتواند با احتیاط می ISO 14505، شاخص UCBکوچک ترکیب شدند. نتایج نشان داد که در مقایسه با مدل 
 ارتی استفاده شود.های غیریکنواخت و کلی از نظر حربرای ارزیابی آسایش حرارتی در محیط

های در محیط 17های ریز اقلیمیتحلیل و ( را برای تجزیهUTCI) 16کابرد شاخص اقلیمی حرارتی جهانی ،(2014و همکاران ) پارک 
برای تعیین شاخص حرارت انسان یک شاخص قابل قبول و ساده  UTCIحرارتی شهری مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که 

                                                 
8. Geographical Information System 

9. Holiday Climate Index 

10. Ping Lin and Matzarakis 
11. Thermal Comfort Classifications 

12  . Cheng 

13  . Thermal Comfort Models 
14.Computational Fluid Dynamic 

15  . Park 

16 .Universal Thermal Climate Index 
17  . Microclimatic 
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 نقشه زیست اقلیمی انسان نشان داد و باید ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل حرارت در فضای باز وصورت بهتوان نتایج آن را که میاست 
 ی باشد. شهرانداز چشم یو طراح یزیربرنامه آن روی اثرات

 

 تحقیق انجام روش
اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و  های هواشناسیایستگاه یهاداده از (TCIدر این تحقیق برای محاسبه شاخص گردشگری اقلیمی )

استفاده شوند. روزانه برداشت و ثبت میصورت به که (1سخت، دوگنبدان، دهدشت و لیکک )شکل بویراحمد برای پنج ایستگاه یاسوج، سی
 شده است. 

 
 های هواشناسی مورد استفادهموقعیت ایستگاه .1شکل 

 

 انجام گرفته است.  ریز ه گام کلیسحاضر در  قیتحق 
 TCIاقلیم گردشگری محاسبه شاخص  -

 های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد آوری جاذبهبررسی پتانسیل اکوتوریسمی و جمع 

  و شرایط کلیماگردشگری استان کهگیلویه و بویراحمدتحلیل تؤام پتانسیل اکوتوریسمی 
 ر انجام شده است. بر اساس مراحل زی TCIمحاسبه شاخص  -

 راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یاز اداره کل هواشناس نیازمورد  هایاخذ داده  

 جهت محاسبه شاخص  یمورد بررس یبا نظر به کامل بودن همه پارامترها ستگاهیدر هر ا یانتخاب دوره زمانTCI 
 TCIجهت محاسبه شاخص  هیاول هایداده یمحاسبات بر رو -

  محاسبه شاخصTCI  

 مقدار شاخص  یبررسTCI ستگاهیمختلف در هر ا هایمورد مطالعه در ماه یدر دوره زمان  

 مقدار  یبررسTCI محتلف  هایستگاهیمختلف در ا هایدر ماه 

 مقدار  یبررسTCI راحمدیو بو هیلویمختلف در استان کهگ هایدر ماه 
 توضیح داده شده است.  3در جدول  TCIقلیمی گردشگری جهت محاسبه شاخص ا های گردآوری شدهدادهنحوه استفاده از 
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 های مورد استفاده داده. 3جدول 
پارامتر ثبت شده در 

 ايستگاه هواشناسی

نحوه برداشت و ثبت در ايستگاه  واحد

 هواشناسی 

نحوه استفاده از پارامتر در محاسبه شاخص اقلیمی 

 TCIگردشگری 

های زمان در روز در ساعت 8متر در این پارا گراددرجه سانتی دمای روزانه
 ثبت  21و  18، 15، 12، 9، 6، 3، 12
  .شودمی

های هر از داده میانگین ماهانه متوسط دمای روزانه:

-روز میانگین گرفته شد )میانگین روزانه( و سپس از میانگین

 های روزانه نیز میانگین گرفته شد )میانگین ماهانه(
است که در طول روز اتفاق  ییحداکثر دما گرادتیدرجه سان حداکثر دمای روزانه

 دهیافتد و توسط دماسنج حداکثر سنجیم
 15و  03 یهاشده و دوبار در روز در ساعت

 شود.یثبت و گزارش م

از حداکثر دمای میانگن ماهانه حداکثر دمای روزانه: 

 روزانه در طی ماه میانگین گرفته شد. 

های زمان در روز در ساعت 8 این پارامتر در درصد رطوبت نسبی
 ثبت  21و  18، 15، 12، 9، 6، 3، 12
 شود. می

-از داده میانگین ماهانه متوسط رطوبت نسبی روزانه:

های هر روز میانگین گرفته شد )میانگین روزانه( و سپس از 
 .های روزانه نیز میانگین گرفته شد )میانگین ماهانه(میانگین

حداقل نسبی روزانه: میانگین ماهانه حداقل رطوبت 

رطوبت در هر روز مشخص شد )حداقل روزانه( و سپس در 

 .طی ماه از آنها میانگین گرفته شد )میانگین ماهانه(
های بارندگی از دادهمیانگین ماهانه بارندگی روزانه:  شودروزانه ثبت میصورت بهاین پارامتر  مترمیلی ساعته 24بارندگی 

 .ین گرفته شدروزانه در هر ماه میانگ
های ساعت از داده میانگین ماهانه ساعات آفتابی روزانه: شودروزانه ثبت میصورت بهاین پارامتر  ساعت ساعات آفتابی

 آفتابی روزانه در هر ماه میانگین گرفته شد 
های زمان در روز در ساعت 8این پارامتر در  متر بر ثانیه سرعت باد

 ثبت  21و  18، 15، 12، 9، 6، 3، 12
 شود. می
 

های هر روز از دادهمیانگین ماهانه متوسط سرعت باد روزانه: 

های روزانه نیز میانگین گرفته شد )میانگین روزانه( و ثبت از میانگین
 .میانگین گرفته شد )میانگین ماهانه(

کیلومتر بر  TCIبا توجه اینکه واحد این پارامتر در محاسبه شاخص 

 .ضرب شدند 6/3سرعت باد در عدد  هایثانیه است، داده
 

های مورد ذکر است که از یک طرف سال تأسیس ایستگاه شایان است ،4های مختلف به شرح جدول دوره زمانی مورد استفاده در ایستگاه
یل مختلف از جمله های آماربرداری به دالاستفاده و زمان برداشت و ثبت داده در همه آنها یکسان نبود و از طرف دیگر در بعضی از سال

ای صورت گرفت و لذا گیری، در برداشت و ثبت بعضی از پارامترها وقفهگیری و یا حتی نبود ابزار اندازهنقص فنی و خرابی یک ابزار اندازه
 پذیر نبود.ها با آمار طوالنی مدت و کامل از همه پارامترها امکانیافتن یک دوره زمانی مشترک بین ایستگاه

 
 های محتلفدر ایستگاه TCIدوره زمانی مورد استفاده جهت محاسبه شاخص . 4جدول 

 ايستگاه
دوره زمانی مورد استفاده جهت 

 TCIمحاسبه شاخص 
 توضیحات

 1397-1371 ياسوج

ها محتلف ها، ممکن بود که دوره زمانی مورد استفاده در طی ماهذکر است که به دلیل نبود بعضی از داده شایان
 .دوره زمانی در بخش نتایج به طور دقیق مشخص شده است که این تفاوتیکسان نباشد 

-سی

 سخت
1387-1392 

 1397-1372 دوگنبدان
 1392-1387 دهدشت
 1392-1390 لیکک

  
ظر به کامل بودن های مورد نیاز از اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد و انتخاب دوره زمانی در هر ایستگاه با نپس از اخذ داده

محاسبه گردید.  1با استفاده از رابطه  TCIسپس شاخص  ها و، ابتدا زیرشاخصTCIهمه پارامترهای مورد بررسی جهت محاسبه شاخص 
های مختلف در در ماه TCIهای مختلف در هر ایستگاه، مقدار شاخص در دوره زمانی مورد مطالعه در ماه TCIسپس مقدار شاخص 

-های مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی گردید. با انجام این تحقیق، مکاندر ماه TCIمختلف و در نهایت مقدار های ایستگاه

های های مختلف سال( و زمانهای مختلف سال )اولویت مکانی سفر در زمانهای مناسب گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد در زمان
 های مختلف استان( مشخص شد. ختلف استان )اولویت زمانی سفر در مکانهای ممناسب گردشگری در مکان
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 محدوده مورد مطالعه
کیلومتر مربع، سرزمینی نسبتاً مرتفع و کوهستانی در ادامه سلسله جبال  249هزار و  16استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی حدود 

استان  و از شمال با خوزستاناستان  ، از غرب بااستان بوشهر ، از جنوب بافارس و استان اصفهان از شرق بازاگرس در جنوب غربی ایران، 
ست. کهگیلویه و بویراحمد از نظر جغرافیایی در ناحیه ایران و تورانی و شامل دو بخش سردسیری و همسایه ا چهارمحال و بختیاری

ای مرتفع با ارتفاع متر از سطح دریا و بخش سردسیری منطقه 900رتفاع حداقل ای پست با اگرمسیری است. بخش گرمسیری منطقه
)مرکز  (. مناطق مورد مطالعه شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد شامل یاسوج2متر از سطح دریا است )شکل  2100متوسطی در حدود 

 و لیکک )مرکز شهرستان کهگیلویه( ، دهدشتگچساران( )مرکز شهرستان ، دوگنبدان)مرکز شهرستان دنا( سخت، سیشهرستان بویراحمد(
 است.  )مرکز شهرستان بهمئی(

 

 
  موقعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در ایران .2شکل 

 

ولی عدم . استان کهگیلویه و بویراحمد با اقلیمی متنوع ظرفیت خوبی برای پذیرش گردشگر از نقاط مختلف کشور ایران و جهان دارا است
های مختلف گردشگری استان باعث شده که های سفر به مکانی مناطق مناسب از نظر آب و هوایی و نامشخص بودن بهترین زمانشناسای

هم از نهایت ظرفیت گردشگری این استان استفاده مطلوب نگردد و هم گاهی به دلیل عدم آشنایی از شرایط نامساعد آب و هوایی این 
عنوان یکی از منابع ، هدایت و توسعه صنعت گردشگری بهریزیتی برای گردشگران بوجود بیاد. برنامهاستان در فصول مختلف سال مشکال

یک نیاز مطرح عنوان بهای نیز است العادهفوق محیطیزیستبسیار مهم کسب درآمد و ایجاد اشتغال که دارای تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و 

از آب و  این تحقیق ها و تنگناهای موجود در هر منطقه از کشور میسر است. درناخت علمی قابلیتیند تنها با شآشود، اما هدایت این فرمی
های توسعه ای برای اجرای طرحپایهعنوان بهآید، شمار میها بههای محیطی اکوسیستمیکی از توانعنوان بههوا و اقلیم که 

اقلیمی  شگری به منظور بهبود وضعیت معیشت انسانی مورد استفاده قرار گرفت و لذا به همین منظور، بر اساس تفسیر شاخصپایدارگرد
  شود.های مختلف سال در استان مشخص میهای مناسب گردشگری در زماناستان کهگیلویه و بویراحمد، مکان گردشگری برای

 

 هایافته
در طی سال بر اساس آمار بلند مدت مورد بررسی در هر کدام از شهرهای استان نشان داده شده  TCIص نمودار تغییرات شاخ ،3در شکل 

پذیر است. ، تعیین بهترین ماه برای گردشگری در شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد امکان3های شکل براساس دادهاست. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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در شهرهای گرمسیری استان شامل دوگنبدان، دهدشت و لیکک مشابه  در سال TCIشود که روند تغییرات شاخص همچنین مشخص می
سخت نیز مشابه هم است که این موضوع از یک طرف نشان دهنده همگنی شرایط هم و در شهرهای سردسیری استان یعنی یاسوج و سی

های مورد مطالعه در کفایت ایستگاهکلیماگردشگری در پهنه گرمسیری و سردسیری استان است و از طرف دیگر هم به نوعی نشان دهنده 
حداکثر مقدار و  در TCIبررسی تغییرات شرایط کلیماگردشگری استان است. در شهرهای گرمسیری استان، در اوایل فصل بهار شاخص 

ورماه به کند به طوری که در شهریشرایط کلیماگردشگری عالی است که با شروع فصل تابستان مقدار آن با شیب زیادی کاهش پیدا می
در شروع فصل  کند و مجددارسد. با شروع فصل پاییز شرایط کلیماگردشگری بخش گرمسیری استان بهبود پیدا میحداقل مقدار می

در خصوص وضعیت کلیماگردشگری استان  ،3شود. نکته دیگری که از شکل زمستان شرایط برای گردشگری به لحاظ اقلیمی نامناسب می
بیشتر و روند تغییرات بویژه در فصول مختلف سال  TCIاین است که دامنه تغییرات شاخص  ،قابل استنباط است در بخش گرمسیری استان

کمتر و روند تغییرات آن نیز استان نسبتا در پهنه سردسیری استان نسبت به پهنه گرمسیری  TCIتر است. دامنه تغییرات شاخص محسوس
 تر است. نامحسوس

 

 
 در طی سال بر اساس آمار بلند مدت در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد TCIنمودار تغییرات شاخص . 3شکل 

 

اساس برهای مختلف سال در شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد نشان داده شده است. در ماه TCIمقدار شاخص  ،4در شکل 
 پذیر است. های مختلف سال امکانترین شهر استان به لحاظ شرایط گردشگری در ماه، امکان تعیین مناسب4های شکل داده
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اسوج  ي ن  دا ب ن گ و د دهدشت  سی سخت  یکک ل

TC
I

فروردين ارديبهشت خرداد  تیر  مرداد  شهريور

مهر آبان  آ ر دی بهمن  اسفند 

 
 های مختلف سال در شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمددر ماه TCIمقدار شاخص . 4شکل 

 

توان گفت که ، می5براساس شکل حمد نشان داده شده است. در استان کهگیلویه و بویرا سال های مختلفدر ماه TCIمقدار  ،5در شکل 
 های مهر و آبان است.شرایط آسایش اقلیمی در استان کهگیلویه و بویراحمد در ماه

 

 
 های مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمددر ماه TCIمقدار . 5شکل 

 

، به طور کلی 6اساس شکل برویراحمد نشان داده شده است. در استان کهگیلویه و ب سال مختلف هایفصلدر  TCIمقدار  ،6در شکل 
 توان گفت که شرایط آسایش اقلیمی در استان کهگیلویه و بویراحمد در فصول بهار و پاییز است.می

 

 
 در استان کهگیلویه و بویراحمد سال مختلف هایفصلدر  TCIمقدار  .6شکل 

  

. نشدان داده شدده اسدت    در شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمدد  سال مختلف هایو فصل هادر ماه TCI مقدار ،5جدول در 
تدوان  توان گفت که در فصل بهار هم در شهرهای پهنه گرمسیری و هم در شهرهای پهنه سردسیری استان کهگیلویده و بویراحمدد مدی   می
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در فصل تابستان فقط شهرهای پهنه سردسیری استان یعنی شهرهای  می پیدا کرد.های مناسب جهت گردشگری به لحاظ آسایش اقلیمکان
در فصل پاییز هم شهرهای پهنه گرمسیری استان و هم  سخت و یاسوج شرایط مناسبی برای گردشگری به لحاظ آسایش اقلیمی دارند.سی

مستان وضعیت شدهرهای پهنده گرمسدیری اسدتان از     در فصل ز شهرهای پهنه سردسیری استان شرایط مناسبی به لحاظ گردشگری دارند.
 .لحاظ گردشگری مناسب است

 

 مختلف در شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد هایا و فصلهدر ماه TCIمقدار  .5جدول 
 میانگین فصل در استان میانگین ماه در استان شهرهای استان کهگیلويه و بويراحمد ماه

 ياسوج سخت سی لیکک دوگنبدان دهدشت

 74 76 74 64 80 86 78 فروردين

 خیلی خوب خیلی خوب خوب عالی عالی خیلی خوب

 77 88 85 68 76 71 ارديبهشت

 خیلی خوب خیلی خوب عالی عالی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 70 89 91 54 62 56 خرداد

 خیلی خوب عالی عالی قابل قبول خوب قابل قبول

 62 59 77 80 43 53 46 تیر

 قابل قبول خیلی خوب عالی تا حدی قابل قبول قابل قبول تا حدی قابل قبول

 59 75 81 43 50 46 مرداد

 خوب قابل قبول خیلی خوب عالی تا حدی قابل قبول قابل قبول تا حدی قابل قبول

 68 86 87 56 60 55 شهريور

 خوب عالی عالی قابل قبول خوب قابل قبول

 74 79 89 87 76 74 71 مهر

 خیلی خوب عالی عالی خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 78 77 63 85 84 84 آبان

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب عالی عالی عالی

 67 60 59 69 76 73 آ ر

 خوب خوب قابل قبول خوب خیلی خوب خیلی خوب

 65 62 58 58 60 69 69 دی

 خوب قابل قبول قابل قبول خوب خوب خوب

 64 57 56 70 69 68 بهمن

 خوب خوب قابل قبول قابل قبول خیلی خوب خوب خوب

 71 63 59 76 81 80 اسفند

 خیلی خوب خوب قابل قبول خیلی خوب عالی عالی

 بهار یا پاییز مهر خرداد یا مهر خرداد آبان فروردین آبان 1 اولويت سفر

 زمستان آبان اردیبهشت ر یا مهرشهریو فروردین آبان اسفند 2

 تابستان اردیبهشت شهریور اردیبهشت اسفند یا مهر اسفند فروردین 3

 
 تاريخی در استان کهگیلويه و بويراحمد  -های گردشگری طبیعیپتانسیل اکوتوريسمی و جا به

 4000قله با ارتفاع بیش از  40د. وجود بیش از های خاصی از لحاظ گرشگری طبیعت )اکوتوریسم( داراستان کهگیلویه و بویراحمد ویژگی
متر، سایت پرورش و نگهداری گوزن زرد ایرانی، زیستگاه خرس و پلنگ و دیگر جانوران )حیات وحش نگری(، مسیرهای گردشگری منتهی 

را به فضایی بسیار مناسب برای ها جاذبه گردشگری طبیعی منحصر به فرد، استان کهگیلویه و بویراحمد های طبیعی و دهبه آبشارها و چشمه
مساحت نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم هر شهرستان و درصد  ،6گردشگری متمرکز و گسترده پایدار طبیعت تبدیل کرده است. در جدول 

  مساحت کل استان نشان داده شده است. آن نسبت به
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 ( و مساحت نواحی مستعد اکوتوریسم هر شهرستان )کیلومتر مربع. 6جدول 

 درصد آن نسبت به مساحت کل استان 
 کاربری شهرستان

 2اکوتوريسم گسترده  1اکوتوريسم گسترده  2اکوتوريسم متمرکز  1اکوتوريسم متمرکز 

 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت

 5/21 3507 5/16 2692 5 798 7/0 112 بويراحمد

 9 1456 6/7 1237 3 478 65/0 105 دنا

 22 3565 7/20 3363 4 638 06/0 10 گچساران

 30 4898 6/22 4329 5/6 1072 13/0 22 کهگیلويه

 5/82 13426 4/71 11626 5/18 2869 54/1 250 استان

 181-153: 1386شایان و پارسایی،  مأخذ:                                                                                                                                             

 
های گچساران، کهگیلویه و بهمئی( و در بخش گرمسیری )شهرستان تاریخی و زمان مناسب بازدید از  -های طبیعیجاذبه ترینمهم

با توجه نشان داده شده است.  ،8و  7های ولاساس مرور منابع مختلف به ترتیب در جدهای بویراحمد و دنا( استان برسردسیری )شهرستان
های بویراحمد و دنا( طبیعی است. فصل مناسب های گردشگری استان در بخش گرمسیری )شهرستاندرصد از جاذبه 25، فقط 7به جدول 

تان در بخش سردسیری های گردشگری اسدرصد از جاذبه 90، حدود 8با توجه به جدول بهار است.  درصد آنها نیز در فصل 100گردشگری 
  های بهار و تابستان است.درصد از آنها نیز در فصل 72های بویراحمد و دنا( طبیعی است. فصل مناسب گردشگری )شهرستان

  

 تاریخی و زمان مناسب بازدید از آنها در  -های طبیعی جاذبه ترینمهم. 7جدول 

 ای گچساران، کهگیلویه و بهمئی(هبخش گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد )شهرستان
 فصل مناسب گردشگری شهرستان نام جا به نوع جا به

 طبیعی

 دریاچه برم الوان

 بهمئی

 اوایل بهار تا نیمه اول خرداد

 تنگ ماغر

 قلعه نادر و محیط اطرافش

 تنگ سولک و نقوش برجسته آن تاريخی –طبیعی 

 آبشار کمر دوغ طبیعی

 کهگیلویه
 خیتاري

 های تاریخی آن )بالد شاپور(بافت قدیم دهدشت و گرمابه

 قلعه الکن و المور

 پل دختر و قلعه دختر

 قلعه رئیسی

 قلعه دیشموک

 تاريخی

 روستای تاریخی مارین

 گچساران

 گنبد لیشتر

 مجموعه تاریخی خیرآباد

 پل تاریخی خیری و محمدخان

 یل و آروبافت تاریخی د

 قلعه شامبراکان
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 تاریخی و زمان مناسب بازدید از -های طبیعی جاذبه ترینمهم. 8جدول 

 های بویراحمد و دنا(آنها در بخش سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد )شهرستان 
 فصل مناسب گردشگری شهرستان نام جا به نوع جا به

 بویراحمد آبشار شهنیز طبیعی
 

 تابستان -بهار
 دریاچه مور زرد زیالیی 

 زارهای مادوانبیشه

 تاالب برم شیر

 تنگ دوآب مهریان

 ایتنگ گنجه

 تنگ مهریان

 چشمه باباکان

 چشمه چنار

 چشمه مورگاه

 دریاچه سد شاه قاسم

 دشت مور پیسه کاکان

 دو آب چشمه چنار

 گردشگاه شنگون

 سیوک

 منطقه سرگچینه

 کوه شوروم

 کوه نیل

 پارک جنگلی یاسوج

 دنا –بویراحمد  منطقه حفاظت شده دنا

 دنا آبشار بن رود )توف شاه(
 آبشار بهرام بیگی 

 غار دوفیری

 چشمه میشی

 گلدریاچه کوه

 غار دنا

 قله دنا

 ییالقات دشتک

 بویراحمد آبشار یاسوج
 

 پاییز -تابستان-بهار

 زمستان -تابستان-بهار چشمه آب نهر کاکان

 زمستان پیست اسکی کاکان

 بهار های الله واژگونرویشگاه

 هااکثر فصل غار مس
 غار نی نه 

 آبشار تنگ تامرادی 

 دنا  گورستان تاریخی روستای لما  تاريخی 
 خی پاتاوه پل تاری  

 بافت تاریخی کریک

 بویراحمد  قلعه عزیزی

 

  گیريبحث و نتیجه
های گیری پایدار از ظرفیتپژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت کلیماگردشگری شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد جهت بهره

 ی ایران انجام شده است.طبیعی استان در جهت توسعه گردشگری و ارتقاء جایگاه آن در صنعت گردشگر
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در استان کهگیلویه و بویراحمد در ماه فروردین بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای دوگنبدان و لیکک با وضعیت گردشگری  
سخت با وضعیت گردشگری اقلیمی عالی اقلیمی عالی است. در ماه اردیبهشت بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای یاسوج و سی

سخت و یاسوج با وضعیت گردشگری اقلیمی عالی است. ابتدای فصل ر ماه خرداد بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای سیاست. د
بهار که درجه حرارت شهرهای پهنه گرمسیری استان متعادل است، این ناحیه از استان شرایط مناسبی برای گردشگری دارد ولی با افزایش 

تر شدن دمای محیط در مناطق سردسیری، این بخش از رمسیری استان و کاهش برودت هوا و مناسبدرجه حرارت در شهرهای پهنه گ
 کنند. تری برای گردشگری پیدا میاستان شرایط مناسب

سخت و یاسوج با وضعیت گردشگری در ماه تیر در استان کهگیلویه و بویراحمد بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای سی
خیلی خوب است. در این ماه وضعیت گردشگری شهرهای پهنه گرمسیری استان مناسب نیست. در ماه مرداد در استان اقلیمی عالی و 

سخت و یاسوج با وضعیت گردشگری اقلیمی عالی و خیلی خوب کهگیلویه و بویراحمد بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای سی
گری سخت و یاسوج با وضعیت گردشد بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای سیاست. در ماه شهریور در استان کهگیلویه و بویراحم

سخت با وضعیت در ماه مهر در استان کهگیلویه و بویراحمد بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای یاسوج و سی اقلیمی عالی است.
م به لحاظ اقلیم آسایش گردشگری در وضعیت خیلی خوب گردشگری اقلیمی عالی است. البته در این ماه شهرهای پهنه گرمسیری استان ه

قرار دارند. در ماه آبان در استان کهگیلویه و بویراحمد بهترین مقصد گردشگری به ترتیب شهرهای لیکک، دهدشت و دوگنبدان با وضعیت 
 گردشگری عالی است. 

ری شهرهای دوگنبدان و دهدشت با وضعیت گردشگ در ماه آذر در استان کهگیلویه و بویراحمد بهترین مقصد گردشگری به ترتیب
های سال کمی بدتر است اما وضعیت های دی و بهمن شرایط اقلیم گردشگری نسبت به سایر ماهاگرچه در ماه اقلیمی خیلی خوب است.

مقصد گردشگری به  شهرای پهنه گرمسیری استان هنوز خیلی خوب و خوب است. در ماه اسفند در استان کهگیلویه و بویراحمد بهترین
 ر این ماه خیلی خوب است.ترتیب شهرهای دوگنبدان و دهدشت با وضعیت گردشگری اقلیمی عالی است اگرچه وضعیت شهر لیکک هم د

توان مناطقی در استان پیدا کرد که به لحاظ گردشگری اقلیمی مناسب باشند های مختلف سال میها و فصلبا توجه به اینکه در همه ماه
 این چهار فصل بودن استان کهگیلویه و بویراحمد یک امر بدیهی و ادعایی بی اساس نیست. بنابر

های خرداد )مهر(، اردیبهشت و شهریور با وضعیت اقلیم گردشگری عالی برای سفر به شهر یاسوج بهترین زمان در سال به ترتیب ماه
های خرداد، شهریور )مهر( و اردیبهشت با وضعیت اقلیم گردشگری هسخت بهترین زمان در سال به ترتیب مااست. برای سفر به شهر سی

بهترین زمان سفر در شهرهای پهنه سردسیری استان تفاوتی با هم ندارد، فقط از لحاظ  ،شودآل و عالی است. چنانچه مالحظه میایده
های فروردین، آبان و اسفند با وضعیت اقلیم هبندی متفاوتند. برای سفر به شهر دوگنبدان بهترین زمان در سال به ترتیب مااولویت

های آبان و فروردین و اسفند با وضعیت اقلیم گردشگری عالی است. برای سفر به شهر دهدشت بهترین زمان در سال به ترتیب ماه
ن و اسفند )مهر( با های آبان و فروردیگردشگری عالی و خیلی خوب است. برای سفر به شهر لیکک بهترین زمان در سال به ترتیب ماه

شود بهترین زمان سفر در شهرهای پهنه گرمسیری استان تفاوتی با وضعیت اقلیم گردشگری عالی و خیلی خوب است. چنانچه مالحظه می
 های فصل زمستان در اولویت سفر نیستند. بندی متفاوتند. در هیچکدام از شهرهای استان ماههم ندارد فقط از لحاظ اولویت

های مهر، آبان و اردیبهشت با وضعیت اقلیم گردشگری به استان کهگیلویه و بویراحمد بهترین زمان در سال به ترتیب ماه برای سفر
  ترین شرایط را به لحاظ آسایش اقلیمی در سطح استان کهگیلویه و بویرحمد دارند.های تیر و مرداد نیز نامناسبخیلی خوب است. ماه

علیرغم مساحت اندک، دارای دو نوع آب و هوای متفاوت است که این استان را به دو بخش سردسیری و  داستان کهگیلویه و بویراحم
های کهگیلویه، گچساران و بهمئی در بخش های بویراحمد و دنا در بخش سردسیری و شهرستانگرمسیری تقسیم کرده است. شهرستان

بهمئی در فصل بهار به لحاظ زیست اقلیم، وضع مساعدی برای گردشگری های گچساران، کهگیلویه و گرمسیری قرار دارند. شهرستان
های گردشگری خیلی کمتری دارند و هم مساحت نواحی مستعد اکوتوریسم های بویراحمد و دنا هم جاذبهدارند اگرچه نسبت به شهرستان

ناحیه مستعد  39ها وجود دارد. ر این شهرستانها خیلی کم است، ولی باز هم در این فصل از سال گردشگران زیادی ددر آن 1متمرکز 
های بویراحمد و دنا در فصل های اقلیم آسایش نیز شهرستانهای بویراحمد و دنا قرار دارد، طبق یافتهتوسعه اکوتوریسم استان در شهرستان

 بهار و تابستان که تعطیالت رسمی کشور هست، آب و هوای مساعدی برای گردشگری داردند. 
های تحقیق در بحث اقلیم آسایش همپوشی دارد. اگر ها زمان بازدید از نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم با یافتهع در این شهرستاندر واق
های گچساران، دهد، توجه شود، این نکته کامالً مشخص است که شهرستانکه وضعیت اقلیم آسایش استان را نشان می ،5به جدول 

ای سرد سال به لحاظ اقلیم آسایش وضعیت مساعدی دارند و در واقع عامل محدود کننده اقلیم در فصل گرم هکهگیلویه و بهمئی در ماه
سال، در فصول پاییز و زمستان، نه تنها محدودیت خود را از دست داده، بلکه به عامل تسهیل کننده برای کاربری گردشگری تبدیل شده 
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توان گفت که در فصل ران و کهگیلویه نواحی وسیعی برای توسعه اکوتوریسم دارند، میهای گچساکه شهرستاناست. پس با توجه به این
عامل تسهیل کننده برای گردشگری تبدیل شده، این نواحی جهت کاربری اکوتوریسم عنوان بهپاییز و زمستان که عامل محدود کننده اقلیم 

در این دو شهرستان، عامل تسهیل طبق نتایج تحقیق ادق است. دنا صهای بویراحمد و بسیار مساعدند. عکس این نکته برای شهرستان
های بویراحمد و کند؛ چرا که شهرستانیک عامل محدود کننده عمل میعنوان بهکننده اقلیم در فصل بهار و تابستان، در فصل سرد سال 

خشن اقلیم این مناطق، در امر گردشگری محدودیت ایجاد دنا در فصل پاییز و زمستان، به لحاظ زیست اقلیم نامساعد هستند و اقلیم سرد و 
های بویراحمد و دنا، قابلیت خود را برای شود که نواحی مستعد شهرستانکند. در واقع در فصل سرد سال، عامل خشن اقلیمی باعث میمی

 کاربری تفرج از دست بدهند. 
به لحاظ عوامل محیطی، استعداد الزم را برای توسعه اکوتوریسم دارد توان گفت که استان کهگیلویه و بویراحمد طور خالصه میپس به

های شمال و شمال شرقی استان و تنوع اقلیمی آن باعث شده که توانمندی الزم را برای توسعه اکوتوریسم در طول سال داشته باشد. بخش
های جنوب و جنوب غرب فرج تابستانه و بخشهای شمالی شهرستان کهگیلویه برای تدر محدوده شهرستان بویراحمد و دنا و بخش

 های مرکزی و جنوب شهرستان کهگیلویه( برای تفرج زمستانه مساعد است. های گچساران و بخش)شهرستان
ها و مراکز فرهنگی به ویژه ایجاد و توسعه انواع مراکز اقامتی مدرن، فضاهای تفریحی و سرگرمی، فضاهای خرید بزرگ شهری، موزه

صنعت  مند شدن ساکنین شهر و گردشگران شهر، از این خدمات خواهد بود.هنر بومی با هدف توسعه گردشگری، موجب بهرهفرهنگ و 
های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ساختار شهرهای ریزینوپای گردشگری شهری در حوزه مدیریت اجرایی شهرها با تأکید بر برنامه

های متولی گردشگری شهری در هر زمانی باشد، همچنین های عمده دستگاههای فعالیتاز سرلوحهایران و سایر نقاط جامعه باید یکی 
تأکید بر توسعه عمران شهری و گردشگری در مناطق توریسم شهری باید در دستوارلعمل دولت و شهرداری شهرهای جامعه ایران قرار 

ی داخل و خارج شهر همراه با ارائه تسهیالت مناسب به بخش بگیرد. احداث و بازسازی فضاهای تفریحی در حوزه گردشگری شهر
  کند.ای میخصوصی و دولتی در رشد این صنعت شهری کمک شایانی به توسعه پایدار شهری و محلی و منطقه

 

 ارهاراهک
 گردد:های تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته

؛م بین سطوح خدماتی مختلفالزهای روستایی و برقراری ارتباطات بر راهای با تأکید های درون منطقهتقویت شبکه 

؛های سالدر تمامی فصل استانهای مندی از جاذبههای زمانی متناسب و جامع برای بهرهبرنامهو برنامه ریزی  تدوین 

؛های مختلف استانهای مختلف سال و زمان مناسب سفر در مکاندر زمانها و تسهیالت گردشگری تدارک زیرساخت 

 در حوزه گردشگری؛ارائه تسهیالت به بخش خصوصی و دولتی جهت احداث و بازسازی فضاهای تفریحی 

های گردشگری استان به گردشگران و مسافران؛ئه اطالعات کامل جاذبهارا 

؛های شاخص و اصلی استان جهت جذب گردشگرانبرجسته کردن ویژگی 

ظور فروش محصوالت بومی و فرهنگی استان. های محلی به منساماندهی بازار 
 

 سپاسگزاری
 2489/1200در راستای اجرای قرارداد پژوهشی شدماره  و  استان کهگیلویه و بویراحمد هواشناسیاین پژوهش با حمایت مالی اداره کل امور 

هواشناسدی اسدتان کهگیلویده و    اداره  مدیرکل محتدرم جناب آقای دکتر کاکاوند  ویژه همکاری و مساعدت شایستههو ب 25/09/1396مورخ 
هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمدد، جنداب آقدای دکتدر صدالحی      اداره کل جناب آقای مهندس رضاپور رئیس اداره تحقیقات  ،بویراحمد

ی سرپرست اداره سرکار خانم مهندس پارسای اداره هواشناسی دهدشت وهواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد و رئیس اداره کل کارشناس 
کننده تحقیق برحسب ادب و احترام از همه افراد حمایتانجام شده است.  هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمداداره کل  فناوری اطالعات

 کنم.تشکر و قدردانی می
 

 

 منابع 
ریدزی گردشدگری، نمونده    ه مراتبی در برنامهکاربرد تصمیم سازی چند معیاره فرایند تحلیل سلسل(، 1386، مصطفی، زمانیان، روزبه )بهزادفر

 .18-5: (5)18لوم مهندسی، المللی ع، نشریه بینموردی شهرستان نیشابور
، بررسدی و تحلیدل فضداهای گردشدگری شدهر ارومیده       (،1391زنگی آبادی، علی، عبداهلل زاده، مهدی، مبارکی، امید و پورعیدی وند، الله )
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 .93-77 :(39)12فصلنامه جغرافیای فضایی، 
اولدین   ،جهت توسدعه پایددار ایدن صدنعت شدهری      تأملی بر گردشگری شهری ایران و ارائه راهکارهایی در(، 1390شربتیان، محمد حسین )

 .19-1المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت، همایش بین
 .104-89: 3علوم انسانی، دوره هفتم، شماره  مدرس ،ز منظر اکوتوریسمتوسعه پایدار ا هایچالش (،1382زاهدی، شمس السادات )

های پژوهش. ( )مطالعه موردی: ارومیه(HCI( و شاخص اقلیمی تعطیالت )TCIمقایسه شاخص اقلیم گردشگری ) (،1396جوان، خدیجه )
 .439-423: (3)49جغرافیای طبیعی، 
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