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  شمالي حاشيه درياي خسر استان هايارزيابي شرايط اقليم گردشگري 
 

 28/09/90 :تاسیخ پزیشؽ هوالِ    21/04/90: تاسیخ دسیاكت هوالِ

 

 چكيدُ

ایی اػت. دس ایي پظٍّؾ تا ؿشایظ اهلیوی یکی اص كاکتَسّای هْن دس تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی ّش هٌغوِ خـشاكی

ؿوالی کـَس حاؿیِ  اػتاى ّایاهلین گشدؿگشی دس گؼتشُ  (TCI) اػتلادُ اص ؿاخق اهلین گشدؿگشی هیکضکَكؼکی

اسصیاتی ؿذُ اػت. دس ًْایت  (GIS) هاصًذساى ٍ گیالى( دس هحیظ ػاهاًِ اعالػات خـشاكیایی، گلؼتاى) دسیای خضس

تشای اًدام پظٍّؾ  .تِ ػول آهذهَسد هغالؼِ  اػتاى ّایشدؿگشی تشای تَػظ تحلیل خَؿِ ای ؿشایظ اهلین گ

 اػتاى ّایایؼتگاُ َّاؿٌاػی دس گؼتشُ  14َّاؿٌاػی دخیل دس ؿاخق اهلین گشدؿگشی  اص ّلت ػٌلشحاضش 

تا  تؼذدس هشحلِ تدضیِ ٍ تحلیل ّای اٍلیِ تا اػتلادُ اص ًشم اكضاس ّای آهاسی اًدام گشدیذ.  .ؿوالی اػتلادُ گشدیذ

 دس پایاى هوادیش اػتخشاج گشدیذ. هَسد هغالؼِتشای ؿْشّای TCI ش هوادیاػتلادُ اص ساتغِ ّای هذل هیکضکَكؼکی 

TCI ٍاسد ػاهاًِ اعالػات خـشاكیایی (ArcGis)  هیاى یاتی تِ سٍؽ هدزٍس كاكلِ هؼکَعگشدیذ ٍ تا اػتلادُ اص 

(IDW)  هوادیشTCI  ُؿوالی  اػتاى ّایًوـِ ّای پٌِْ تٌذی دس هویاع هاّاًِ تشای  تؼوین یاكت ٍ اػتاى ّاتِ گؼتش

کلی هؼوت ؿشهی هٌاػة تش اص  تِ عَسًتایح حاكل اص ایي تحوین ًـاى هی دّذ کِ دس كلل تْاس تْیِ گشدیذ. 

ػیاُ تیـِ دس اػتاى هاصًذساى اص ؿشایظ  دس كلل تاتؼتاى تٌْا ؿْش هؼوت ؿشتی اص ًظش اهلین گشدؿگشی هی تاؿذ.

                                                           
E- mail: samadfotohi@yahoo.com                                                           1- گشٍُ خـشاكیا داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى اػتادیاس  

 ػی داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاىداًـدَی کاسؿٌاػی اسؿذ اهلین ؿٌا -2

 داًـدَی کاسؿٌاػی اسؿذ اهلین ؿٌاػی داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى -3

 

واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد   

ییایجغرافی فضای پژوهش -یعلمی  فصلنامه  

53 ی شماره، دهمسال سیس  

:27- :29، صفحات 24:3 تابستان  
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دٍ  ٍ هاُ آتاى ؿشایظ تْتشی سا ًؼثت تِ دٍ هاُ دیگش داسد، دس كلل پاییض لی خْت گشدؿگشی تشخَسداس اػت.ػا

کلی اص لحاػ اهلین  تِ عَسكلل صهؼتاى  ؿْش هٌدیل ٍ هشاٍُ تپِ داسای تْتشیي ؿشایظ خْت گشدؿگشی هی تاؿذ.

تَػظ تحلیل خَؿِ ای تشای ؿْش ایاى پ دس گشدؿگشی ٍضؼیت هٌاػة ٍ ایذُ آلی دس هٌغوِ هـاّذُ ًوی گشدد.

 ّای هَسد هغالؼِ تؼذاد چْاس خَؿِ ؿٌاػایی گشدیذ.

 

 اعالػات خـشاكیاییػاهاًِ ، تحلیل خَؿِ ای ،(TCI) ؿاخق اهلین گشدؿگشی، ؿوالی اػتاى ّای :ّاکليد ٍاشُ 

(GIS .) 
 

 

 هقدهِ 
 

 

تَػؼِ ٍ گؼتشؽ گشدؿگشی دس ، شاس گشكتِای خْاى هَسد تَخِ هّاص ساّثشدّایی کِ اخیشا دس اؿلة کـَس ییک

اؿتـال ٍ  ایداد(. 1383: 36، هادسی) ًَاحی هحشٍم ٍ داسای پتاًؼیل ّای الصم تشای گؼتشؽ ایي كٌؼت هی تاؿذ

یکی  (.1383: 42، ُدؿلیغ صا) تَػؼِ هٌغوِ ای اص آثاس هْوی اػت کِ تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی تِ ّوشُ آٍسدُ اػت

كٌؼت گشدؿگشی ، ًؼثی هَخَد هضیت ّای تا تَخِ تِ تٌَع هحیغی ٍ هتلاد کـَساص ػشكِ ّای تٌَع تخؾ ا

هذین تیـتش اص هوَلِ اختواػی هَسد تَخِ تَدُ اها تایذ  صهاى ّایاگش چِ گشدؿگشی دس (. 1378: 25، 1لی خاى) اػت

تشای آى هٌظَس هی ارػاى ًوَد کِ دس ػلش حاضش تیـتش اص دیذگاُ اهتلادی هغشح ؿذُ ٍ ػْوی هْن دس دسآهذ هلی 

 اثشات دٌّذٓ ًـاى دّذ هی اسائِ خْاًگشدی خْاًی ػاصهاى کِ آهاسّایی(. 1388: 48، ساهـت ٍ ّوکاساى) گشدد

 تالؾ 1998 دس ػال الوللی تیي گشدؿگشی دسآهذ داسد. اهتلادی ػیؼتن تش خْاى ػغح دس گشدؿگشی اػت کِ هْوی

 5 تا 4 سؿذ تِ تَخِ تا ٍ دادُ خذهات سا تـکیل تخؾ دس كادسات % 37 ٍ خْاى كادساتی دسآهذّای کل %8 تش

 ،یاتذ اداهِ ؿکل ّویي تِ گشدؿگشی سؿذ اگش ًوایٌذ هی تیٌی ًظشاى پیؾ كاحة ،90 دِّ دس كٌؼت ایي دسكذی

هیلیاسد ٍ ؿـلذ  یك تِ خْاًگشداى تؼذاد ٍ دالس تشیلیَى 2تِ تیؾ اص  2020ایي كٌؼت دس ػال  اص كلحا دسآهذ

 ػَهیي اکٌَى ،دًیا دس گشدؿگشی كٌؼت کِ دّذ هی ًـاى تشسػی ّا .(WTO,1998: 24) ش خَاّذ سػیذًلهیلیَى 

 هیلیاسد ػلش اًدام هی ؿَد کِ 5/3ػاالًِ  ؿذُ اسائِ آهاسّای اػت. تشاػاع خَدسٍ ٍ ًلت اص پشدسآهذ پغ كٌؼت

 ،کـَسی تیي ػلشّای هدوَػِ ایي اص اػت. داخلی هؼاكشت هیلیَى  800ٍ  هیلیاسد دٍ ٍ کـَسی تیي آى هیلیَى 700

 (.1385: 3، سضایی ،پَسکاظوی) اص ػْن خْاًی اػت 2/0حذٍد  یؼٌی ػلش؛ ّضاس پاًلذ ٍ هیلیَى یك ایشاى ػْن

 -تَػؼِ صیشػاخت ّا ،ایداد كشكت ّای ؿـلی ،ػوذُ كٌؼت گشدؿگشی هاًٌذ گؼتشؽ اًَاع خذهات هاتلیت ّای

                                                           
1- Lee John 
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اص ػوذُ دالیلی اػت کِ دس ساػتای آى هی تایؼت تذاى اّتوام  -اُ هی آٍسدکِ دس ًْایت تَػؼِ اًؼاًی سا تِ ّوش

هٌغوِ  تذٍى ؿك اهلین ٍ آب ٍ َّا یکی اص پاساهتشّای هْن دس تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی تشای ّشٍیظُ ای داؿت. 

تِ دلیل چِ تؼیاس هٌاعوی کِ صیشػاختْای هَخَد خْت تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی سا داسا تَدُ ٍلی  خـشاكیایی اػت.

ؿشایظ اهلیوی هٌاػة دس صهیٌِ تَػؼِ گشدؿگشی دس حَصُ خَد ساُ تِ خایی ًثشدُ اًذ. یکی اص  ػذم تشخَسداسی اص

آى دس ػلش خَد  هَللِ ّای ضشٍسی تشای گشدؿگشاى ؿشایظ اهلیوی هکاى هولذ اػت کِ اکثش گشدؿگشاى تِ ٍاػغِ

ٍ ایي ػاهل خَد ًوؾ هْوی دس تلوین گیشی گشدؿگشاى  ،ػایؾ سا هذ ًظش هشاس هی دٌّذآ ؿشایظ اهلیوی هغلَب یا

تَخِ تِ ؿشایظ آب ٍ َّایی دس یك هٌغوِ  (1389: 65: ػاسی كشاف ٍ ّوکاساى) تشای اًتخاب هولذ ػلش هی تاؿذ

 داؿتي تَسیؼن پایذاس تؼیاس اّویت داسد. تشًاهِ سیضی تشای اػتلادُ ػیاحاى اص تِ هٌظَس تشًاهِ سیضی هتٌاػة تا آى دس

هٌغوِ داسد.  کِ تش اثش ٍخَد تٌَع صیؼتی ایداد ؿذُ استثاط ًضدیکی تِ چگًَگی ؿشایظ آب ٍ َّایی ؿشایغی

 تاسؽ ّای ،تادّای هَػوی ،دها تَخِ تِ تـییشات ،هٌاػة تشای حضَس گشدؿگشاى دس هٌغوِ صهاى ّایؿٌاػایی 

تاکٌَى تالؽ ّای صیادی دس صهیٌِ  .ْن اػتپایذاس تؼیاس ه ٍ ؿیشُ دس دػتیاتی تِ اّذاف تَسیؼن عَكاى ّا ،كللی

ػایؾ اهلیوی اًؼاى اًدام گشكتِ ٍ هذل ّای دس ایي ساػتا ایداد آاتذاع ؿاخق ّای تدشتی تشای اسصیاتی دسخِ 

کلیذی تشای كٌؼت گشدؿگشی ٍ ؿٌاػایی  اّشم( اهلین سا تِ ػٌَاى یك 1992) 1َّ ٍ سیچی گشدیذُ اػت.

( اهلین سا یکی 2009) 3ٍ ّوچٌیي اػکات ٍ لن یَکغ (1999) 2لَّواى ٍ کاین هولذّای هْن گشدؿگشی هی داًذ.

اًگلؼتاى ٍ کاًادا هی ، اص اًگیضُ ّای اكلی گشدؿگشاى دس اكضایؾ تواضا تشای گشدؿگشی دس کـَسّایی هاًٌذ آلواى

ی لزت تخؾ ٍ ایذُ اهلین سا تِ ػٌَاى یك كاکتَس تؼْیل کٌٌذُ كؼالیت ّای گشدؿگش (2005) 4گَهض هاستیي داًٌذ.

 ذ.آل هی داً
 

 پيطيٌِ تحقيق
 

 پظٍّؾ دس هَسد استثاط یا تاثیش اهلین دس گشدؿگشی دس کـَس تِ كَست هحذٍد کاس ؿذُ ٍلی دس ػغح خْاى

( تِ ساتغِ تیي اهلین ٍ كٌؼت گشدؿگشی دس هالة هَضَػی 2003) 5كشی تاعکاسّای صیادی كَست گشكتِ اػت. د

شی پشداخت. ٍی دس هغالؼِ خَد ػٌَاى کشد کِ اکثش پاساهتشّای اهلیوی دس كٌؼت تِ ًام اهلین ؿٌاػی گشدؿگ

گشدؿگشی تِ ػٌَاى دادُ ّای اػتاًذاسد دس ًظش گشكتِ هی ؿًَذ. دس پایاى ًتیدِ گیشی کشد کِ اهلین هی تَاًذ تِ 

                                                           
1 - Hu, & Ritchie 
2 - Lohmann, & Kaim 
3 - Scott& Lemieux 
4 - Gómez Martín 
5 - De Freitas 
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ی تحت ػٌَاى دس هوالِ ا (2008) دكشی تاع ػٌَاى ػاهل پیًَذ دٌّذُ تیي گشدؿگش ٍ كٌؼت گشدؿگشی تاؿذ.

دٍهیي ًؼل ؿاخق آب ٍَّا تشای گشدؿگشی ػٌَاى کشد کِ اًدام اسصیاتی اص ؿاخق ّای آب ٍ َّا ػثة تْثَد 

كٌؼت گشدؿگشی اػت. ٍی ًـاى داد کِ چگًَِ آب ٍ َّا یِ ػٌَاى یك اتضاس دس كٌایغ هختلق اص خولِ 

دیگش کِ تِ ػاهل دها هشتثظ ّؼتٌذ ًوؾ گشدؿگشی اّویت داسد. ٍی دس پایاى ػٌَاى کشد کِ ؿاخق ّای اهلیوی 

( دس هغالؼِ ای تحت ػٌَاى ساتغِ اهلین دس گشدؿگشی دس 2007) 1ّویل تي تؼییي کٌٌذُ ای دس خزب تَسیؼن داسًذ.

آلواى ػٌَاى کشد کِ ایي هغالؼِ اٍلیي هذم دس پیًَذ خٌثِ ّای هحلی ٍ خْاًی اص تاثیشات تـییش اهلین تش كٌؼت 

 207ص هذل ؿثیِ ػاصی اهتلاد گشدؿگشی داخلی ٍ خشیاى ّای گشدؿگشی تیي الوللی هیاى گشدؿگشی اػت. ٍی ا

دسكذ  25ایشلٌذی ٍ اًگلیؼی صتاى تا ّن ، کـَس سا تشسػی کشدُ اػت. ٍی دس پایاى ػٌَاى کشد کِ کـَسّای آلواًی

اهلین ایي كٌؼت دس ایي کـَسّا سا اص تاصاس گشدؿگشی تیي الوللی سا داسا هی تاؿٌذ کِ دس حال حاضش تِ دلیل تـییش 

ؿْش  17 دس هغالؼِ خَیؾ ؿاخق اهلین گشدؿگشی سا دس (2009) 2لاػکات ٍ هك تَی دس حال ػوَط هی تاؿذ.

دس ایاالت ؿوالی آهشیکا هحاػثِ کشدُ ٍ ًتایح کاس خَد سا دس اًتْا تَػظ ًوَداسّای كللی تشای ّش کذام اص ؿْشّا 

ًاظن ) ،(1387، هحوذی ٍػؼیذی) ،(1386، رٍاللواسی) ،(1380، هیاتکَ) هلین صیؼتیدس صهیٌِ اسصیاتی ا ًـاى دادًذ.

( ٍ ّن چٌیي دس صهیٌِ پٌِْ تٌذی 1389، كشافػاسی ) ،(1388، كشج صادُ) ،(1387، الؼادات ٍ هدًٌَی حشیق

ٌذی ّای اکَتَسیؼتی دس دس پٌِْ ت GISدس صهیٌِ اػتلادُ اص  ( سا هی تَاى ًام تشد.1372، کاٍیاًی) صیؼت اهلیوی ایشاى

 ٍ ّوکاساى 5تَکیٌا، (2002) ٍ ّوکاساى 4كٌگ هشیؼَى، (2002) ٍ ّوکاساى 3تِ کؼاًی ّوچَى دًٍٍذ ػغح خْاى

ٍ  (1388) ـَس كشج صادُ ٍ احوذآتادی( ٍ دس ػغح ک2003) 7( ٍخیاکؼی2002) ٍ ّوکاساى 6تاًشخی، (2002)

یي پظٍّؾ اسصیاتی ٍ پٌِْ تٌذی ؿشایظ اهلین گشدؿگشی اػتاى ّذف ا سا ًام تشد. (1389) ػاسی كشاف ٍ ّوکاساى

ٍ ػیؼتن  (TCI) تا اػتلادُ اص ؿاخق اهلین گشدؿگشی گیالى ٍ هاصًذساى(، گلؼتاى) ّای ؿوالی حاؿیِ خضس

ایي ؿاخق هادس اػت تا تا یك ًگشؽ ػیؼتوی تاثیش ػٌاكش اهلیوی سا دس كؼالیت  اػت. (GIS) اعالػات خـشاكیایی

 ؿگشی هـخق ًوایذ.ّای گشد

 هٌطقِ هَرد بررسي

                                                           
1 - Hamilton 
2  - Scott & McBoyle 
3 -Dovound 
4 - Feng Morrison 
5 - Bukenya 
6 - Banejee 
7 - Jiaxi 
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 الثشص دس خٌَب دسیای خضس دس ؿوال ؛ سؿتِ کَُ ّایهٌغوِ هَسد هغالؼِ دس ؿوال ایشاى دس ػاحل دسیای خضس تیي 

ایي هحذٍدُ هغالؼاتی دس  گشدد.هی گلؼتاىهاصًذساى ٍ  کَّْای عالؾ دس ؿشب هشاس گشكتِ ٍؿاهل ػِ اػتاى گیالى؛

 38 دهیوِ تا 48دسخِ ٍ  35ػشم خـشاكیایی دهیوِ ؿشهی ٍ 11دسخِ ٍ  56دهیوِ تا  32خِ ٍ دس 48 عَل خـشاكیایی

 ؿکل ؿواسُ یك هَهؼیت هٌغوِ هغالؼاتی سا دس کـَس ایشاى ًـاى هی دهیوِ ؿوالی ٍاهغ ؿذُ اػت. 28دسخِ ٍ 

 دّذ.
 

 
 

هَقعيت هٌطقِ هَرد بررسي در کطَر -1ضوارُ  ضكل  

 

 ّا ٍ رٍش هَاد

ػٌاكش اهلیوی کِ تیـتشیي استثاط تا دسخِ آػایؾ ، یك ؿاخق تشکیثی ى تِ ػٌَا (TCI) گشدؿگشی ؿاخق اهلین

ٍ  (TCI) اص ؿاخق ،اهلیوی اًؼاى داسد سا اسصیاتی هی کٌذ. دس ایي پظٍّؾ خْت اسصیاتی ؿشایظ اهلین گشدؿگشی

هاصًذساى ٍ گیالى( ، گلؼتاى) خضسدادُ ّای اهلیوی چْاسدُ ایؼتگاُ ػیٌَپتیك دس گؼتشُ اػتاى ّای ؿوالی حاؿیِ 

اػتلادُ گشدیذ. اص لحاػ سٍؽ تحوین خْت اًدام ایي پظٍّؾ ّن اص هغالؼات اػٌادی ٍ کتاتخاًِ ای ٍ ّن اص سٍؽ 

اػتلادُ گشدیذ. دس  (TCI) ًْا دس هالة یك ؿاخقآهاسی خْت اسصیاتی هتـیشّا ٍ تشکیة آّای تدشتی ٍ تحلیل 
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هاصًذساى ٍ گیالى( اػتلادُ ، گلؼتاى) ایؼتگاُ دس ػِ اػتاى حاؿیِ دسیای خضس 14پظٍّؾ حاضش اص آهاس اهلیوی 

 (. 1خذٍل ٍ ؿکل) گشدیذ.
 

 هطالعِ هَرد ایستگاُ ّایهَقعيت ٍ ارتفاع  -1 جدٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اتتذا  دس 

اهذام تِ اًدام آصهَى ّوگي تَدى دادُ ّا ٍ تاییذ  Excel و SPSS 17.0تَػظ ًشم اكضاسّای ؿاخق آهاسی اص هثیل 

اعالػاتی هَسد ًیاص تـکیل ٍ اعالػات هشتَعِ پشداصؽ گشدیذ. تِ هٌظَس پٌِْ تٌذی  ّوگٌی آًْا ؿذُ ٍ ػپغ پایگاُ

اػتاى ّای ؿوالی حاؿیِ خضس )گلؼتاى، هاصًذساى ٍ گیالى( تایذ دادُ ّای تِ دػت  (TCI)ؿشایظ اهلین گشدؿگشی 

ًیض اػتلادُ اص ػاهاًِ آهذُ کِ تِ كَست ًوغِ ای اػت، تِ ػغح اػتاى ّا تؼوین دادُ ؿَد. تشای اًدام ایي هْن 

 ArcGis9.3دس هحیظ ًشم اكضاس  (TCI)ضشٍسی هی ًوایذ. حال تشای پٌِْ تٌذی ؿاخق  (GIS)اعالػات خـشاكیایی 

تِ دػت آهذُ تشای ایؼتگاُ ّا تِ کل  TCIهوادیش  (IDW) تا اػتلادُ اص هیاى یاتی تِ سٍؽ هدزٍس كاكلِ هؼکَع

تشای اػتاى ّای هَسد  TCIهاُ یك ًوـِ پٌِْ ای اص ؿاخق ش ى تشای ّتؼوین دادُ ؿذ ٍ دس پایاػغح اػتاى ّا 

 استاى ایستگاُ عرض جغرافيایي طَل جغرافيایي ارتفاع از سطح دریا

3/13  16  54  51  36  گشگاى )كشٍدگاُ( 

2/37 گلستاى  10  55  15  37  گٌثذ کاٍٍع 

460 57  55  54  37  هشاٍُ تپِ 

7/23  23  52  28  36  آهل 

 هازًدراى

21-  39  52  43  36  تاتلؼش 

-20  40  50  54  36  ساهؼش 

23 00 53  31  36  ػاسی 

4/1855  18 51  15  36  ػیاُ تیـِ 

7/14  46  52  27  36  هائوـْش 

29-  30 51  39  36  ًَؿْش 

18-  52 48  25  38  گيالى آػتاسا 

2/26-  28 49  28  37  تٌذس اًضلی 

 9/6-  36 49  15 37  سؿت 

333 24 49  44 36  هٌدیل 
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دس ٍ ( اسائِ گشدیذُ 1985) 1تَػظ هیکضٍکَكؼکی (TCI)ؿاخق هَسد اػتلادُ دس ایي هغالؼِ  هغالؼِ تْیِ گشدیذ.

 شدیذُ اػت.آى اص ػٌاكش اهلیوی کِ تیـتشیي استثاط تا کیلیت تدشتِ گشدؿگشی تشای اکثش گشدؿگشاى داسد، اػتلادُ گ

سٍؽ هضتَس تش هغالؼات ٍ تحویوات هثلی دس صهیٌِ عثوِ تٌذی اهلیوی تشای گشدؿگشاى ٍ اٍهات كشاؿت تَػظ 

( ٍ هثاحث ًظشی دس صهیٌِ اهلین صیؼتی تٌا ؿذُ اػت )كشج صادُ هٌَچْش ٍػلی آتادی 1963اكشادی ّوچَى تشًت )

 اػتلادُ ٍ تدضیِ ٍ تحلیل هشاس هی گیشد: (. دس ایي ؿاخق ّلت ػٌلش َّاؿٌاػی هَسد 1388:  3 احوذ

هتَػظ  -4( تِ دسكذ) کویٌِ سعَتت ًؼثی سٍصاًِ -3هتَػظ دهای سٍصاًِ  -2هتَػظ تیـیٌِ دهای سٍصاًِ  -1

            هتَػظ ػشػت تاد -7هدوَع ػاػات آكتاتی هاّاًِ  -6( هتش هیلی) تاسؽ هاّاًِ -5سعَتت ًؼثی سٍصاًِ 

(km /h یاm /s) . ّلت ػٌلش دس ؿاخقایي  TCI تـکیل پٌح صیش ؿاخق سا هی دٌّذ کِ تا اػتلادُ اص یك ػیؼتن

کلی تشای اًذاصُ  پایِ ػوَهی ٍ، كَم الؼادُ ًاهغلَب( هی تاؿذ) 3 ایذُ آل( تا) 5ستثِ دّی اػتاًذاسد کِ هیضاى آى اص 

 (.2007: 37، 2تَپی) گیشی ّش صیشؿاخق سا كشاّن اٍسدُ اػت
 

 
 

(1985: 223، هيكسٍکَفسكي) هًََگرام ضاخص آسایص -2ضوارُ  ضكل  

 

 

                                                           
1 -Mieczkowski 
2 - Topay 
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  ص ّلت ػٌلش اهلین ػثاستٌذ اص:پٌح صیش ؿاخق حاكل ا

ؿاخق هتَػظ تیـیٌِ دهای سٍصاًِ ٍ  ػٌلشّای اهلیوی هَسد اػتلادُ دس ایي صیش: (CID) ؿاخق آػایؾ سٍصاًِ -1

شهایی سا دس هَهؼی کِ حذاکثش كؼالیت ؿشایظ آػایؾ گ، ایي صیشؿاخق  هتَػظ کویٌِ سعَتت ًؼثی هی تاؿذ.

کِ  دسكذ اػت. تشای اًذاصُ گیشی آػایؾ حشاستی TCI40  گشدؿگشی اػت ًـاى هی دّذ ٍ ػْن آى دس ؿاخق

هوذاس آى تیاى کٌٌذُ احؼاع كیضیَلَطیك ٍ سٍاًی كشد اػت تا اػتلادُ اص ػٌاكش دها ٍ سعَتت اص ًوَداس ضشیة 

اػتخشاج هی گشدد. دس ؿاخق آػایؾ  ص هحل تواعغ دها ٍ سعَتت دس ًوَداسساحتی اػتلادُ ؿذُ ٍ اسهام آى ا

دسكذ هی  70تا  30 دسخِ ػلؼیَع ٍ سعَتت 27تا  20تْتشیي هٌغوِ اص لحاػ آػایؾ دهایی هحذٍدُ تیي دهای

 (.2ؿکل) هـخق هی ؿَد 5تا اسصؽ  TCI ایي هٌغوِ دس ؿاخق تاؿذ.

ؿاخق هتَػظ دهای سٍصاًِ ٍ  اهلیوی هَسد اػتلادُ دس ایي صیش ػٌلشّای :(CIA) ؿاخق آػایؾ ؿثاًِ سٍصی -2

 ؿاخق ؿشایظ آػایؾ گشهایی دس ؿثاًِ سٍص سا ًـاى هی دّذ. ایي صیش ایي صیش هتَػظ سعَتت ًؼثی هی تاؿذ.

ػلت آًکِ هتَػظ ؿشایظ آػایؾ دهایی دس توام ؿثاًِ سٍص سا ًـاى هی دّذ حتی دس هذت صهاًی کِ ِ ؿاخق ت

تٌاتشایي ػْن ایي  .ؿاخق آػایؾ سٍصاًِ داسد س كضای تاص حضَس ًذاسًذ اّویت کوتشی ًؼثت تِ صیشگشدؿگشاى د

ؿاخق ًیض اص ًوَداس آػایؾ گشهایی  دُ دسكذ هی تاؿذ. تشای اػتخشاج هوادیش ایي صیش TCIصیش ؿاخق دس 

 دسكذ هی تاؿذ. CIA ٍ  CID50 ؿاخق ػْن ّش دٍ صیش اػتلادُ هی ؿَد.

لثتِ ا دس یك ًگاُ کلی اثش ػٌلش تاسؽ تش كؼالیت گشدؿگشی اثش هٌلی ٍ ًاهغلَب داسد. :هاّاًِ هدوَع تاسؽ -3

دس تیـتش کـَسّا تِ دلیل  هوذاس ٍ تَصیغ صهاًی ایي ػٌلش دس هیضاى هغلَتیت آى دس گشدؿگشی هتلاٍت هی تاؿذ.

هؼوَال تشای  ػتلادُ هی گشدد.اTCI  ػذم اًذاصُ گیشی هَللِ ّای تاسؿی تٌْا اص هوذاس هغلن تاسؽ دس ؿاخق

هوذاس ایي  ػٌگیي ٍ کَتاُ هذت هی تاؿذ. تاسؽ ّایتش اص  ػثك ٍ عَالًی هـکل تاسؽ ّایگشدؿگشاى تحول 

کلی تا اكضایؾ  تِ عَس هی آیذ. تِ دػتاص سٍی خذٍل تْیِ ؿذُ تَػظ هیکضٍکَكؼکی  TCI ػٌلش دس ؿاخق

 TCI 20 ػْن ایي ػٌلش دس ؿاخق دس ؿاخق کاّؾ هی یاتذ.آى  هیضاى ػْن ،هوذاس تاسؽ دس ػیؼتن ستثِ دّی 

 دسكذ هی تاؿذ.

ایي پاساهتش تشخالف ػٌلش تاسؽ یك كاکتَس هثثت دس گشدؿگشی هحؼَب هی  :ػاػات آكتاتی هاّاًِهدوَع  -4

د کِ ًَس ایي تاثیش خٌثِ ّای هثثت صیادی سا تشای گشدؿگش اص هثیل سٍحی داسد ٍلی تایذ تِ ایي ًکتِ ارػاى ًوَ ؿَد.

 20ّواًٌذ ػٌلش تاسؽ  TCIؿذیذ ٍ داؽ آكتاب ًیض اثش هٌلی تش ػالهت گشدؿگشاى داسد. ػْن ایي ػٌلش دس ؿاخق 

تیـتشیي هوذاس دس ستثِ سا تِ خَد ، هٌاعن داسای تیـتشیي ػاػات آكتاتی TCIدس ػیؼتن ستثِ ای  دسكذ هی تاؿذ.
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هتَػظ هی تاؿذ ٍ  تِ عَسذاد ػاػات آكتاتی دس عَل سٍص كَست تؼِ اختلاف هی دٌّذ. ًحَُ هحاػثِ ایي ػاهل ت

 هی آیذ. تِ دػتاص توؼین تؼذاد ػاػات آكتاتی هاّاًِ تِ تؼذاد سٍصّای هاُ 

کلی اثش  تِ عَس تاد یك ػٌلش پیچیذُ دس اسصیاتی كؼالیت ّای گشدؿگشی هحؼَب هی ؿَد. :هتَػظ ػشػت تاد -5

ال دس اهلین ّای گشم تاد تا خشیاى خَد تاػث اكضایؾ تثخیش ٍ خٌك کٌٌذگی هث ایي پاساهتش تِ دهای َّا تؼتگی داسد.

تا تَخِ تِ ایٌکِ تاد دس اهالین  هی تاؿذ ٍلی دس اهالین ػشد اثش هٌلی ٍ ًاهغلَتی تش كؼالیت ّای گشدؿگشی داسد.

هدضا دس ًظش گشكت تا  هتلاٍتی تش دسخِ آػایؾ اًؼاى داسد تٌاتشایي تشای آى تایذ یك ػیؼتن ستثِ ایهختلق اثشات 

تِ ّویي خاعش هیکضکَكؼکی چْاس ًَع ػیؼتن  تشای اهالین هتلاٍت هحاػثِ ًوَد. TCI تتَاى ستثِ آى سا دس ؿاخق

دس ػیؼتن ًشهال کوتشیي هیاًگیي ػشػت هاّاًِ تاد تیـتشیي هوذاس سا دس  ستثِ تٌذی تشای آى دس ًظش گشكتِ اػت.

گشدد کِ  اػتلادُ هی ػیؼتن ًشهال تشای تاد صهاًی هی دّذ. َد اختلافتِ خ سا 5یؼٌی  TCI ػیؼتن ستثِ دّی

دسخِ ػلؼیَع تاؿذ اص  33 تا 24 ّشگاُ تیـیٌِ دها تیي دسخِ ػلؼیَع تاؿذ. 24تا  15تیـیٌِ دهای هاّاًِ تیي 

ا ایداد هی ػیؼتن تادّای آلیضُ اػتلادُ هی گشدد. دس ایي ػیؼتن تادّای تا ػشػت هتَػظ تیـتشیي آػایؾ اهلیوی س

دسخِ ػلؼیَع تیـتش تاؿذ  33ّشگاُ تیـیٌِ دها اص  سا تِ خَد اختلاف هی دّذ. 5 دس ػیؼتن ستثِ ای هوذاس کٌذ ٍ

تشای دهاّای تا  هخشب داسد. کلی تاد اثش هٌلی ٍ تِ عَسدس ایي ػیؼتن  اص ػیؼتن تادّای داؽ اػتلادُ هی گشدد.

  (.3ؿکل) صیش اػتلادُ هی گشدد دسخِ ػلؼیَع اص هًََگشام 15تیـیٌِ کوتش اص 

. 
 

 (1985: 223، هيكسٍکَفسكي) سيستن خٌک کٌٌدگي باد در ضاخص آسایص اقليوي -3ضوارُ  ضكل
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ٍضؼیت اهلین گشدؿگشی ، پغ اص تؼییي توام هَللِ ّای هَسد ًیاص تشای هحاػثِ ضشیة اهلین گشدؿگشی ّش ایؼتگاُ

آهذُ اص هحاػثات هَللِ ّای  تِ دػتگشدد. تا خایگضیٌی هوادیش یتشای ّش ایؼتگاُ تش هثٌای ساتغِ یك تؼییي ه

هدوَع ػاػات ، تاسؽ هاّاًِ، ؿاخق آػایؾ ؿثاًِ سٍصی، هتلاٍت دس ساتغِ یك کِ ؿاهل ؿاخق آػایؾ سٍصاًِ

 گشدداػتخشاج هی  TCIآكتاتی سٍصاًِ ٍ هتَػظ ػشػت تاد دس ػیؼتن ّای چْاس گاًِ هی تاؿذ هوادیش ًْایی 
 

گشدد کِ تشای ّش ؿْش ػذدی تیي كلش تا كذ حاكل هی 1پٌح صیشؿاخق دس ساتغِ ایت پغ اص ستثِ دّی تِ دس ًْ

 اص سٍی هوذاس آى هی تَاى تِ ٍضؼیت هٌغوِ اص لحاػ اهلین گشدؿگشی پی تشد.

 

 TCI=2 (4CID+CIA+2P+2S+W)                                    :1رابطِ 

  
 

 :هَللِ ّا
  

CID-  آػایؾ سٍصاًِؿاخق 

CIA- ػاػتِ(24) ؿاخق آػایؾ ؿثاًِ سٍصی 

P- ًِتاسؽ هاّا 

S- ًِهدوَع ػاػات آكتاتی سٍصا 

W- ًِهتَػظ ػشػت تاد دس ػیؼتن ّای چْاس گا  

 (. 2خذٍل ) آیذ تِ دػتّا  تشای ایؼتگاُ TCI هوذاسسا تایذ دس هؼادلِ هشاس داد تا  صیشستثِ ّش کذام اص هتـیشّای 
 

 (1985: 224، هيكسٍکَفسكي) جْت ترسين ًقطِ TCI بٌدی تقسين -2جدٍل
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 ArcGISاص عشین ػاهاًِ اعالػات خـشاكیایی ٍ ًشم اكضاس  ایؼتگاُ ّاتشای ّش کذام اص TCI  پغ اص هحاػثِ هوذاس

كَست آهذُ تِ  تِ دػتتوام هوادیش دس ساتغِ ًْایی  گشدیذ. IDWتِ سٍؽ ایؼتگاُ ّااهذام تِ پٌِْ تٌذی هوادیش تشای 

 TCI پغ اص كشاخَاًی هوادیش هوادیش ًوغِ سا تِ ػغح تؼوین داد.  ArcGIS ًوغِ هی تاؿذ ٍ تایذ اص عشین ًشم اكضاس

تشای ّش کذام ٍاسد خذٍل اعالػات  TCIتا ایداد الیِ ّای هشص اػتاى ٍ ایداد الیِ ؿْشّا هوادیش  ArcGIS دس هحیظ

ای ّش کذام اص ؿْش ّا اص عشین کاستشگ تحلیل ّای كضایی دس هحیظ پغ اص ایداد الیِ اعالػاتی تش تَكیلی گشدیذ.

ًوـِ  12دس ًْایت تؼذاد  تشای ّش کذام اص ؿْشّا گشدیذ IDWٍ  تِ سٍؽ TCIًشم اكضاس اهذام تِ ایداد پٌِْ ّای 

 تشػین گشدیذ. هاصًذساى ٍ گیالى(، گلؼتاى) ػِ اػتاى ؿوالی حاؿیِ خضستشای  TCI هاّاًِ اص ؿاخق

 

 ًتایح ٍ تحث

 (TCI) سا تا اػتلادُ اص ؿاخق اهلین گشدؿگشی ( دس پظٍّـی اهلین گشدؿگشی کـَس1389) كشج صادُ ٍ احوذ آتادی

ی هَسد هغالؼِ ًـاى هی دّذ کِ دس كلل صهؼتاى ًیوِ ؿشهی اػتاى ّاتحلیل ًوَدُ اػت. ًتایح پظٍّؾ آًْا تشای 

تش ٍ دس اٍاخش كلل تْاس ًیوِ ؿشتی  تْاس ًیوِ ؿشهی هٌاػة هؼاػذ تش اص ًیوِ ؿشتی هی ًوایذ. دس اٍایل كلل

هؼاػذتش اص ًیوِ ؿشهی هی ًوایذ. دس اٍایل تاتؼتاى ًیوِ ؿشتی هؼاػذتش ٍ ّش چِ تِ ػوت اٍاخش تاتؼتاى تِ پیؾ هی 

ؿشهی ّای  ی ؿوالی کشاًِ خضس سٍ تِ ٍضؼیت ایذُ آل هی سٍد. دس كلل پاییض ًیض هؼوتاػتاى ّاسٍین توام گؼتشُ 

تا ایي تلاٍت  اص هؼوت ّای ؿشتی هی تاؿذ. ًتایح پظٍّؾ حاضش ًیض هـاتْت تاالیی تا پظٍّؾ رکش ؿذُ داسد تْتش

اهلین گشدؿگشی  ،پغ اص اًدام هحاػثات هتلاٍت .تش اػت کِ ًتایح ایي تحوین تِ ػلت هحذٍد ؿذى ٍػؼت دهین

هَسد  (TCI) ّاًِ تا اػتلادُ اص ؿاخق اهلین گشدؿگشیگیالى ٍ هاصًذساى( دس هویاع ها، گلؼتاى) اػتاى ّای ؿوالی

 : اسصیاتی هشاس گشكت ٍ ًتایح آى تشای ًواط هتلاٍت اػتاى ّا تِ ؿشح صیش هـخق گشدیذ

دس ایي هاُ ٍضؼیت اهلین گشدؿگشی سا هی تَاى دس چْاس عثوِ اص : (4ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی كشٍسدیي هاُ -

ؿشتی اػتاى گلؼتاى اص ؿشایظ ػالی خْت گشدؿگشی  هؼوت ّایدس ایي هاُ  ػالی تا هاتل هثَل توؼین کشد.

اػتاى گلؼتاى ٍ هؼوت ؿشهی اػتاى هاصًذساى اص ؿشایظ خیلی خَب ٍ ّوچٌیي  تخؾ ّایػایش  تشخَسداس اػت.

ّای ؿشتی اػتاى هاصًذساى ٍ ّوچٌیي توام هؼتْای  هؼوت خیلی خَب( تشخَسداساػت.) ؿْش هٌدیل اص ایي ؿشایظ

اػتاى گیالى تِ اػتثٌای هٌدیل داسای دسخِ خَب اص لحاػ اهلین گشدؿگشی اػت ٍ تٌْا ؿْش ػیاُ تیـِ دس ایي ؿْش 

 اص پاییي تشیي دسخِ دس هاُ كشٍسدیي یؼٌی دسخِ هاتل هثَل تشخَسداس اػت.

 گشدؿگشی اػت.اسدیثْـت هاُ اص هاّْای ًشهال اص لحاػ اهلین : (5ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی اسدیثْـت هاُ -

دس ایي هاُ هؼوت ؿشهی اػتاى گلؼتاى داسای ؿشایظ خَب  تش اص دسخِ خَب ًیؼت. دس ایي هاُ ّیچ هؼوتی پاییي
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ًَؿْش ٍ ساهؼش ، ؿشتی آى اص ؿشایظ خیلی خَب تشخَسداس اػت.دس اػتاى هاصًذساى ؿْشّای آهل هؼوت ّایٍ 

خیلی خَب هی تاؿذ. دس اػتاى گیالى ًیض دٍ ؿْش اػتاى داسای ٍضؼیت  هؼوت ّایداسای ؿشایظ ػالی ٍ ػایش 

 ّای اػتاى داسای اص ؿشایظ خیلی خَب تشخَسداس اػت. آػتاسا ٍ تٌذس اًضلی داسای ٍضؼیت ػالی ٍ ػایش تخؾ

دس هاُ خشداد ؿشایظ اهلین گشدؿگشی دس اػتاى گلؼتاى تِ تحلیل سكتِ : (6ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی خشداد هاُ -

دس اػتاى هاصًذساى ؿْش ػیاُ تیـِ داسای ؿشایظ ػالی اػت کِ تٌْا ًوغِ تا دسخِ  هاتل هثَل اػت. ٍ داسای ؿشایظ

دس ایي هاُ ؿْش ًَؿْش داسای ؿشایظ خیلی خَب ٍ ػایش ًواط اػتاى هاصًذساى  ػالی دس تیي ػِ اػتاى ؿوالی اػت.

س اًضلی داسای ؿشایظ هاتل هثَل ٍ ػایش سؿت ٍ تٌذ، دس اػتاى گیالى ػِ ؿْش هٌدیل اص ؿشایظ خَب تشخَسداس اػت.

 اػتاى داسای ؿشایظ خَب ٍ تْتشی اص لحاػ اهلین گشدؿگشی هی تاؿٌذ. تخؾ ّای

ؿْش  دس ایي هاُ تٌْا دس اػتاى گیالى ؿشایظ تْتشی هـاّذُ هی گشدد.: (7ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی تیش هاُ -

َب اػت ٍ ػایش ًواط اػتاى داسای ؿشایظ هاتل هثَل هی ػیاُ تیـِ داسای ٍضؼیت ػالی ٍ ًَؿْش داسای ٍضؼیت خ

تِ خض  دس اػتاى گیالى ًیض تاؿذ. اػتاى گلؼتاى دس ایي هاُ اص دسخِ کن ٍ پاییٌی دس اهلین گشدؿگشی تشخَسداس اػت.

 ّا اص دسخِ هاتل هثَل تشخَسداسًذ. ػایش هؼوت، دٍ ؿْش هٌدیل ٍ سؿت کِ اص دسخِ کن تشخَسداسًذ

دس ایي هاُ ًیض تٌْا ؿْش ػیاُ تیـِ داسای ؿشایظ ػالی ٍ ًَؿْش داسای : (8ؿکل) ن گشدؿگشی هشداد هاُؿشایظ اهلی -

 اػتاى هاصًذساى ٍ دٍ اػتاى گلؼتاى ٍ گیالى داسای ؿشایظ کن هی تاؿٌذ. تخؾ ّایػایش  ؿشایظ هاتل هثَل اػت.

ٍدی تْتش ؿذُ ٍ ػالٍُ تش ؿْش ػیاُ تیـِ دس ایي هاُ ؿشایظ تا حذ: (9ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی ؿْشیَس هاُ -

ؿْش هٌدیل داسای ؿشایظ خیلی خَب ٍ اعشاف ًَؿْشداسای ؿشایظ ٍضؼیت ، کِ ّوچٌاى داسای ٍضؼیت ػالی اػت

 دس ػِ اػتاى داسای ٍضؼیت هاتل هثَل دس اهلین گشدؿگشی اػت. هؼوت ّاخَتی دس اهلین گشدؿگشی اػت ٍ ػایش 

دس ایي هاُ ؿشایظ اهلین گشدؿگشی تتذسیح تْثَد یاكتِ ٍ ًواط هٌاػة : (10ؿکل) اُؿشایظ اهلین گشدؿگشی هْش ه -

دس ایي هاُ ؿْش هشاٍُ تپِ دس اػتاى گلؼتاى ٍ ؿْش هٌدیل دس اػتاى گیالى  اص ًظش اهلین گشدؿگشی اكضایؾ هی یاتذ.

ـِ دس اػتاى هاصًذساى داسای هائوـْش ٍ ػیاُ تی اػتاى گلؼتاى ٍ دٍ ؿْش تخؾ ّایػایش . داسای ؿشایظ ػالی ّؼتٌذ

دٍ اػتاى هاصًذساى ٍ گیالى داسای ؿشایظ خَب اص لحاػ اهلین گشدؿگشی  هؼوت ّایؿشایظ خیلی خَب ٍ ػایش 

 ّؼتٌذ.

ؿشایظ خیلی  دس ایي هاُ دس اػتاى گلؼتاى ؿْش گٌثذ کاٍٍع داسای: (11ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی آتاى هاُ -

دس ایي هاُ اػتاى هاصًذساى تِ  ت اهلین گشدؿگشی داسای دسخِ خَب هی تاؿذ.اػتاى خْ هؼوت ّایخَب ٍ ػایش 

 هؼوت ؿشهی تا دسخِ خَب ٍ هؼوت ؿشتی کِ اص ؿشایظ هاتل هثَل تشخَسداس اػت. دٍ هؼوت توؼین هی گشدد.
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گَؿِ  اػتاى داسای ؿشایظ هاتل هثَل ٍ تخؾ ّایدس اػتاى گیالى ًیض تٌْا ؿْش هٌدیل داسای ؿشایظ خَب ٍ ػایش 

 ؿشتی داسای ٍضؼیت کن اػت.

دس هاُ آرس اػتاى گلؼتاى داسای دسخِ هاتل هثَل ٍ اػتاى گیالى داسای : (12ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی آرس هاُ -

، هائوـْش کِ داسای دسخِ خَب اػت دساػتاى هاصًذساى تِ خض ؿْش ؿشایظ ٍ دسخِ کن دس اهلین گشدؿگشی اػت.

اسای دسخِ کن دس اهلین دسخِ هاتل هثَل ٍ هؼوت ؿشتی کِ د هؼوت ؿشهی تا ؿَد.اػتاى تِ دٍ تخؾ توؼین هی 

 گشدؿگشی اػت.

دس ایي هاُ اػتاى گلؼتاى ًؼثت تِ دٍ اػتاى هاصًذساى ٍ گیالى داسای : (13ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی دی هاُ -

. دس اػتاى هاصًذساى تٌْا دٍ اػت دس هِ هضتَس اػتاى گلؼتاى داسی ؿشایظ هاتل هثَل تشی اػت. ؿشایظ هغلَب

اػتاى داسای دسخِ کن دس اهلین گشدؿگشی  تخؾ ّایؿْشػاسی ٍ آهل داسای ؿشایظ هاتل هثَل اػت ٍ ػایش 

، دس اػتاى گیالى ػِ دسخِ اص اهلین گشدؿگشی هـاّذُ هی گشدد. ؿْش هٌدیل تا دسخِ هاتل هثَل تشخَسداس اػت.

 ػایش تخـْا تا دسخِ کن. ؿشتی اػتاى تا دسخِ ًاهغلَب ٍ هؼوت ّای

اػتاى گلؼتاى داسای ؿشایظ هاتل هثَل  تخؾ ّایدس تْوي هاُ توام : (14ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی تْوي هاُ -

 ؿشهی ٍ آهل تا دسخِ هاتل هثَل ػایش تخـْا اص دسخِ کن تشخَسداسًذ. هؼوت ّایّؼتٌذ.دس اػتاى هاصًذساى تِ خض 

تٌذس اًضلی ٍ آػتاسا داسای دسخِ ًاهغلَب ٍ ، ٍضؼیت هاتل هثَل ٍ ؿْشّای سؿت دس اػتاى گیالى ؿْش هٌدیل داسای

 ػایش تخـْا داسای دسخِ کن هی تاؿٌذ.

کاٍٍع داسای ؿشایظ خَب  دس ایي هاُ دس اػتاى گلؼتاى ؿْش گٌثذ: (15ؿکل) ؿشایظ اهلین گشدؿگشی اػلٌذ هاُ -

ٍ هثَل دس اػتاى هاصًذساى هؼوت ؿشهی تا دسخِ هاتل  .اػتاى داسای ؿشایظ هاتل هثَل هی تاؿذ تخؾ ّایػایش  ٍ

ّا  دس اػتاى گیالى ًیضتٌْا هٌدیل داسای دسخِ خَب اػت ٍ ػایش تخؾ هؼوت ؿشتی اص دسخِ کن تشخَسداس اػت.

 اًضلی ٍ آػتاسا دسای ٍضؼیت ٍ دسخِ ًاهغلَب اػت. داسای دسخِ کن ٍ دٍ حاؿیِ کَچك دس دٍ ؿْش تٌذس
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حاضيِ خسر در هاُ فرٍردیي استاى ّایاقلين گردضگری ضرایط  -4ضكل  اردیبْطتُ حاضيِ خسر در ها استاى ّایضرایط اقلين گردضگری  -5ضكل 

  
 تيرضرایط اقلين گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ  -7ضكل ادخردضرایط اقلين گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ  -6ضكل
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حاضيِ خسر در هاُ ضْریَر استاى ّایضرایط اقلين گردضگری  .-9ضكل گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ هرداد ضرایط اقلين -8ضكل  

  
ضرایط اقلين گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ هْر-11ضكل ضرایط اقلين گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ آباى -11ضكل   
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ری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ آذر.ضرایط اقلين گردضگ-12ضكل ضرایط اقلين گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ دی-13ضكل   

  
 اسفٌدضرایط اقلين گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ -15ضكل بْوي ضرایط اقلين گردضگری استاى ّای حاضيِ خسر در هاُ-14ضكل
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دسكذ  65دس ػغح تـاتِ  (16ؿکل ) هَسد هغالؼِ ایؼتگاُ ّایتا ًگاّی تشتحلیل خَؿِ تٌذی اهلین گشدؿگشی 

. خَؿِ اٍل ؿاهل ؿْشّای آهذُ اػت 16 کِ تِ سًگ ّای هختلق دس ؿکل س خَؿِ ػوذُ هاتل تـخیق اػتاچْ

ػاسی ٍ هائوـْش اػت کِ دس كلل صهؼتاى تْاس ؿشایظ هـاتْی سا داسا ّؼتٌذ ٍ آػایؾ ، گشگاى، ذکاٍٍعگٌث

ش ًواط داسًذ.خَؿِ دٍم ؿاهل دٍ ؿْش هشاٍُ تپِ ٍ هٌدیل اػت کِ دس كلل صهؼتاى آػایؾ کوتشی ًؼثت تِ ػای

، تاتلؼش، سؿت، ًَؿْش، خَؿِ ػَم ؿاهل ؿْشّای ساهؼش هَسد هغالؼِ داسًذ. اػتاى ّایتیـتشی ًؼثت تِ ػایش ًواط 

یؾ تیـتشی ًؼثت تِ ػایش ًواط آػتاسا ٍ تٌذساًضلی اػت کِ دس كلل پاییض ؿشایظ تْتشی سا داسا ّؼتٌذ ٍ آػا، آهل

 ػالی سا اص ًظش اهلین گشدؿگشی داسد. داسًذ. خَؿِ چْاسم کِ ؿاهل ؿْش ػیاُ تیـِ اػت کِ دس كلل تاتؼتاى ؿشایظ
 

 
ضوالي حاضيِ خسر استاى ّایتحليل خَضِ ای اقلين گردضگری  -16ضوارُ  ضكل  

 ًتیدِ گیشی

کِ دس یك هاُ  یتِ عَسصیادی اص لحاػ اهلین گشدؿگشی هی تاؿٌذ اػتاى ّای ؿوالی حاؿیِ دسیای خضس داسای تٌَع 

، تاتلؼش، دس كلل تْاس ؿْش ّایی اص خولِ هشاٍُ تپِ ًواعی تا دسخات ػالی تا کن هـاّذُ ًوَد. اػتاى ّادس ایي 

کلی  ستِ عَدس ایي كلل  ؿشایظ ػالی اص ًظش اهلین گشدؿگشی هی تاؿٌذ. تٌذساًضلی ٍ آػتاسا داسای، آهل، ًَؿْش

دس كلل تاتؼتاى ٍ دس ّش ػِ هاُ تٌْا  تش اص هؼوت ؿشتی اص ًظش اهلین گشدؿگشی هی تاؿذ. هؼوت ؿشهی ایذُ آل

ػیاُ تیـِ دس اػتاى هاصًذساى اص ؿشایظ ػالی خْت گشدؿگشی تشخَسداس اػت ٍ آػایؾ تیـتشی سا ًؼثت تِ  ؿْش

ّا داسای ٍضؼیت هاتل هثَلی اص ًظش اهلین  تشخی اص تخؾدس كلل تاتؼتاى تٌْا دس تیش هاُ  ؿْش ّای دیگش هی ًوایذ.

هؼوت گشدؿگشی اػت ٍ تِ تثؼیت اص كلل تْاس هؼوت ّای ؿشهی هٌغوِ هغالؼاتی داسای ؿشایظ تْتشی ًؼثت تِ 
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دس هْش هاُ هٌغوِ داسای دٍ دسخِ خیلی خَب ٍ خَب اػت ٍ ؿشایظ ًؼثت تِ ، دس كلل پاییض ؿشتی اػت. ّای

دس آتاى هاُ تٌْا دس اػتاى گلؼتاى ٍ هؼوت ؿشهی هاصًذساى ؿشایظ  گشدؿگشی تْتش هی ؿَد. كلل تاتؼتاى تشای

ّا داسای دسخات هاتل  خَب تشهشاس اػت ٍ دس اػتاى گیالى تٌْا ؿْش هٌدیل داسای ؿشایظ خَب اػت ٍ ػایش تخؾ

س ایي هاُ اػتاى د اػت. دس آرس هاُ تٌْا ؿْش آهل داسای ٍضؼیتی خَب اص ًظش اهلین گشدؿگشی هثَل ٍ کن اػت.

دس آرس هاُ دس اػتاى گیالى تِ اػتثٌای ؿْش هٌدیل ػایش  گلؼتاى ٍ ؿشم هاصًذساى داسای ؿشایظ هاتل هثَل اػت.

کلی اص لحاػ اهلین گشدؿگشی ٍضؼیت هٌاػة ٍ ایذُ آلی  تِ عَسكلل صهؼتاى  ّا داسای دسخِ کن هی تاؿٌذ. تخؾ

دس كلل صهؼتاى اص  اػتاى گلؼتاى ٍضؼیت تْتشی داسد.، ػِ اػتاى هَسد هغالؼِدس هٌغوِ هـاّذُ ًوی گشدد ٍ اص تیي 

تیي ؿْشّای دٍ اػتاى هاصًذساى ٍ گیالى تٌْا ؿْش هٌدیل داسای ؿشایظ هٌاػة ٍ آػایؾ تْتشی ًؼثت تِ ػایش ًواط 

اهلین گشدؿگشی  ًتایح تحلیل خَؿِ ای ًیض ًـاى هی دّذ کِ دس ػِ اػتاى ؿوالی تؼذاد چْاس خَؿِ اص ًظش اػت.

ػاسی ٍ هائوـْش اػت کِ دس كلل صهؼتاى ، گشگاى، کاٍٍع هَسد ؿٌاػایی اػت خَؿِ اٍل ؿاهل ؿْشّای گٌثذ

خَؿِ دٍم ؿاهل دٍ ؿْش هشاٍُ تپِ ٍ  تْاس ؿشایظ هـاتْی سا داسا ّؼتٌذ ٍ آػایؾ کوتشی ًؼثت تِ ػایش ًواط داسًذ.

خَؿِ ػَم  هَسد هغالؼِ داسًذ. اػتاى ّایتِ ػایش ًواط  هٌدیل اػت کِ دس كلل صهؼتاى آػایؾ تیـتشی ًؼثت

آػتاسا ٍ تٌذساًضلی اػت کِ دس كلل پاییض ؿشایظ تْتشی سا داسا ، آهل، تاتلؼش، سؿت، ًَؿْش، ؿاهل ؿْشّای ساهؼش

ٍ خَؿِ چْاسم کِ ؿاهل ؿْش ػیاُ تیـِ اػت کِ دس كلل  ّؼتٌذ ٍ آػایؾ تیـتشی ًؼثت تِ ػایش ًواط داسًذ.

، هَسد هغالؼِ تِ تشتیة اٍلَیت تْاس اػتاى ّایکلی دس  تِ عَس ػالی سا اص ًظش اهلین گشدؿگشی داسد. ى ؿشایظتاتؼتا

 تاتؼتاى ٍ صهؼتاى تْتشیي كلَل اص ًظش اهلین گشدؿگشی هی تاؿٌذ.، پاییض
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