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سواحل در هر نقطه از جهان از منابع مهم جهت توسعه و توانمندي به شمار می رود .سواحل درياي عمان يکی از متنوع ترين مناطق
ساحلی کشور ايران می باشد .دسترسی به درياي آزاد و ويژگی هاي محیط جغرافیايی ناحیه ساحلی از پتانسل هاي سهل الوصولی است
که آماده برنامه ريزي و توسعه می باشد .اين پژوهش با نگاهی کاربردي و هدف ارزيابی توان هاي محیط طبیعی سواحل درياي عمان
جهت برنامه ريزي گردشگري ساحلی انجام گرفته است .روش کار میدانی و تحلیلی بر پايه داده هاي هواشناسی و ژئومورفولوژي می باشد.
براي اين منظور نخست با استفاده از  11شاخص بیوکلماتیک به ارزيابی زمان هاي مطلوب و فصلهاي مناسب گردشگري پرداخته شد،
سپس در هر فصل زمان به برنامه ريزي انواع گونه هاي گردشگري مانند ژئوتوريسم و توريسم ورزشی برنامه ريزي شد .نتايج نشان داد که
حداقل چهار ماه از سال شرايط ايده آل اقلیمی جهت استفاده از پتانسل هاي سواحل عمان از جمله شنا ،غواصی ،کايت سواري ،قايق رانی
در دريا ،و  5ماه استفاده از ساحل مانند بازديد هاي ژئوتوريسمی مانند کوههاي مینیاتوري ،گل فشان ها مناسب می باشد .گردشگري
ساحلی می تواند مهمترين فعالیت گردشگري در منطقه باشد.
واژگان کلیدی :گردشگری ساحلی ،دریای عمان ،زیست اقلیم.
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گردشکري يک مکان می باشد در اين راه آشنايی با
استعداد هاي طبیعی يک منطقه از اولويت هاي ارائه
شناسنامه گردشگري منطقه است .مطالعه و شناسايی
محدوديت ها و مخاطرات تهديد کننده جوي و اقلیمی و
نیز آگاهی از جاذبه ها و پتانسیل هاي نهفته در ويژگی هاي
جوي و اقلیمی جغرافیاي گسترده کشور در فصول مختلف
سال ،به منظور لحاظ کردن آن ها در برنامه ريزي هاي ملی
و استانی نظیر توسعه صنعت گردشگري از اهمیت در خور
توجهی برخوردار است[ .]8مسافران آب و هوارا به صورت
پايدار و طوالنی مدت در مقاصدحضورشان خوشايند می
دانند .بنابراين اقلیم معیار مهمی براي تعیین مراکز
توريستی می باشد و به چگونگی تعیین يک ناحیه توريستی
کمک فراوانی نموده و آب و هوا بهترين محدوده زمانی-
مکانی مناطق را در جهان و در مقیاس منطقه اي براي
توريست ها تعیین می کند [ ]7با توجه به شرايط سخت
محیطی در زمستان در بیشتر نقاط کشور ايران و حتی
کشور هاي آسیاي میانه سواحل جنوبی ايران بخصوص
سواحل درياي عمان از اقلیم مناسب براي گردشگران
برخوردار می باشد .درجه حرارت مناسب در فصل زمستان،
میزان آفتابی بودن روزها،سرعت باد  ..از عواملی است که
گردشگران را در زمستان به خود جذب می کند .دلیل
اهمیت آب و هوا در گردشگري به اين خاطر است که اوالً
در بعضی مواقع خود آب و هوا بصورت يک عامل جاذبه
محسوب می شود ،مثل جاهايی با زمستان هاي گرم که
مورد تقاضاي مردم نواحی سردسیر قرار می گیرد و
بالعکس ،ثانیا اينکه تنوع آب و هوا در يک منطقه يا يک
کشور گستردگی صنعت گردشگري و امکان وجود
فعالیتهاي گردشگري را در فصول مختلف فراهم می کند.

 -1مقدمه
امروزه ضرورت توجه جدي به مقوله گردشگري ،به عنوان
يک صنعت پیشرو و پديده اي جديد ،در زندگی ماشینی
قرن بیست و يکم بسیار احساس می شود و اهمیت آن در
دنیا روز به روز افزايش می يابد[ ]1توسعه صنعت
گردشگري ساحلی و دريايی وابسته به کیفیت ساحل،
ويژگیهاي فیزيکی ،چشمانداز ظاهري ساحل ،چشمانداز
فضاهاي حاشیهاي در ساحل ،امنیت مالی و جانی
گردشگران ،ايجاد جادهها و سهولت دسترسی گردشگران
براي گذراندن اوقات فراغت و فراهم آوردن امکانات جهت
پیادهروي ،دوچرخهسواري و ...در سواحل می باشد .بدين
ترتیب با توجه به ظرفیتهاي موجود در ساحل و دريا،
مجموعهاي از فعالیتهاي گردشگري -تفريحی مانند غواصی،
سفرهاي دريايی ،تأسیسات اقامتگاهی ،رستورانها و بازار
کسب و کار و خردهفروشی را میتوان در چنین مکانهايی
ايجاد کرد .همچنین ماهیگیري تفريحی يکی از مهمترين
فعالیتهاي صنعت گردشگري ساحلی و دريايی است که
امروزه در برخی از مناطق دنیا به عنوان يک گونه از
گردشگري محسوب میشود[.]2گردشگري ساحلی از نظر
همگان سريعترين نواحی در حال رشد گردشگري معاصر
است[ .]3در میان فعالیتهاي اقتصادي ساحلی ،گردشگري
ساحلی نیز يکی از بزرگترين فعالیتهاي اقتصادي جهان
است که با رشد شتابنده خود به فعالیتی چند منظوره
مبدل گشته است به طوري که توسعه گردشگري و
تفريحات مربوط به آن از عوامل موثر در شکلگیري توسعه
نواحی ساحلی و تأمین کننده مزاياي مستقیم و غیرمستقیم
اقتصادي براي جامعه میزبان است ،در واقع گردشگري
ساحلی از مهمترين زيربخشهاي طیف گردشگري و به
عنوان منبع جهت ارزش افزوده در شهرهاي ساحلی مورد
توجه قرار گرفته است ،در واقع سواحل کشور حلقه ارتباط
بین دريا و خشکی هستند و در طول تاريخ از جمله منابع
حیاتی به شمار میآيند ،چرا که همیشه در جهان
بهرهبرداري از اين منابع مورد توجه افراد مختلف بوده
است[.]8
کشور ايران از نظر جاذبه هاي جهانگردي در رديف دهم و
از نظر برخورداري از بیشترين تنوع زيستی کره زمین در
رديف پنجم جهان قرار دارد ،اما از لحاظ جذب توريسم
جايگاه مناسبی به خود اختصاص نداده است[ .]5يکی از
مهمترين عوامل جذب توريسم شناخت پتانسیل هاي
89

شماره 68

فصلنامه علوم و فناوري دريا

شکل( )1مدل ارزیابی توان های طبیعی جهت برنامه ریزی سواحل دریای عمان

درياي عمان و سواحل آرام و آبی آن به سبب داشتن
حداقل دو ويژگی مهم از نظر صنعت گردشگري داراي
اهمیت است .اول به علت آب و هواي گرم امکان انواع
فعالیتهاي تفريحی دريايی را در اکثر فصول سال امکانپذير
میسازد .دوم به سبب ارتباط با آبهاي آزاد و زيبا و تمیزي
سطح و اعماق آن است که امکان بهره وري هاي مختلف را
در آن بوجود آورده است .از آنجا که صنعت گردشگري و
ورزش با يکديگر در تعامل هستند با ترکیب اين دو صنعت
با يکديگر گردشگري ورزشی شکل میگیرد که باعث تقويت
و تسريع در شکل گیري ،گردشگري ساحلی و دريايی
میشود ،يعنی استفاده از ورزش در صنعت گردشگري که
خود میتواند سبب سفر بر پايه تفريح شود ،که افراد را به
طور موقت از محل زندگی خود دور کرده و طی آن به بازي
در سواحل و دريا ،تماشاي ورزش و مسابقات ساحلی و
دريايی از نزديک و يا تحسین کردن جذابیت هاي همراه با
اين فعالیتها بپردازد[.]9

منطقه ساحلی درياي عمان با وسعت  25هزار کیلو متر
مربع و جمعیتی بالغ بر  21هزار نفر واقع شده است .اين
شهرستان داراي  3شهر  5،بخش 11،دهستان و حدود
 811پارچه آبادي می باشد .فاصله آن تا مرکز استان 892
کیلومتر میباشد .متوسط سالیانه دماي هوا  28/8درجه
سانتی گرادو متوسط سالیانه رطوبت نسبی  75/9درصد می
باشد [ .]6الزم بذکر است که حدود  81در صد گِل
فشانهاي ديدنی کشور  ،بیش از  311کیلومتر از سواحل
زيباي درياي عمان  ،اکثر خلیج هاي نعل اسبی ايران ،
بخش زيادي از جنگل هاي حراّي کشور در اين سواحل
قرار دارد و اگر از اين امکانات طبیعی و بکر استفاده نشود و
زمینه هاي جذب گردشگران داخلی و خارجی و ايجاد
اشتغال و هم چنین کسب در آمد ارزي و ريالی و شکوفايی
اقتصادي منطقه را فراهم بوجود نیايد ،آينده گان به ما چه
خواهند گفت و ما چه پاسخ قانع کننده اي براي آن ها
خواهیم داشت  .باتوجه به اقلیم سواحل درياي عمان بويژه
در فاصله مهر تا فروردين که اغلب قطبهاي گردشگري
کشور به واسطه سرما با رکود رو برو هستند  ،سواحل اين
استان با آب و هواي لطیف می تواند پذيراي گردشگران و
عالقمندان به طبیعت باشد .سواحل درياي عمان زيبايی
هاو ويژگی هاي منحصر به فردي را براي جذب گردشگر و
به ويژه عالقمندان به طبیعت دارد.
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شکل( )2موقعیت سواحل عمان در ایران
جدول( )1ارتباط اقلیم و نیازهای گردشگر

 -2مواد و روشها
برنامه ريزي گردشگري فرايندي است که نیاز با شناخت
جامع از شناسنامه طبیعی منطقه دارد تا بتوان با استفاده از
آنها مناطق همگن گردشگري را ايجاد و براي آنها برنامه
ريزي نمود.براي ارزيابی تأثیر آب و هوا بر انسان و مطالعات
آسايش اقلیمی ،مدل¬ها و شاخص¬هاي زيادي در نیمه
دوم قرن بیستم ابداع و توسعه داده شده¬اند[]11در
تحقیق حاضر ،دادههاي هواشناسی مورد نیاز براي محاسبه
آسايش اقلیمی سواحل درياي عمان در فصل زمستان از
سايت هواشناسی کشور تهیه و سپس با استفاده از روش
هاي مختلف سنجش آسايش اقلیمی مانند اولگی و
ترجونگ و با استفاده از نرم افزار بیوکلیما استفاده شده
است .بیان شرايط اقلیم آسايشی معموالً با شاخصهايی بیان
میگردد که در آن مجموعه هاي از عناصر هواشناختی و
انسانی و محیطی دخالت داده می شود .اين شاخص¬ها
داده¬هاي اقلیمی را به شکلی ارائه میکنند که نشان دهندة
واکنش افراد به شرايط آب وهوايی است و در طبقه بندي
عددي ،درجاتی را از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب
دربرمی گیرند .اين شاخصها تفسیر تأثیرات پیچیدة عناصر
جوي را از آسايش انسان آسانتر می کنند و امکان مقايسه
مکانهاي مختلف را از ديدگاه اقلیم آسايش فراهم
میآورند[.]11

ارزش اقلیم در پاسخ به نیاز گردشگر

نیازهای پایه
نیازهاي
ابتدايی،ارگانیکی
و فیزيولوژيکی

نیازهای
گردشگر

کم

متوسط

نیازهاي
فیزيولوژيک

نیازهاي فرهنگی

▀

▀

نیاز به تغییر
فعالیت يا فضاي
جغرافیايی

▀

نیاز به تفريح و
آرامش
نیاز به سالمتی

نیاز به سالمتی

نیاز اجتماعی و
ارتباطی

نیاز اجتماعی و
ارتباطی

نیازهاي
خودشناسی

نیازهاي
خودشناسی

منبع[12]Mieczkowski,2005:
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جدول( )2آستانه های تعیین شده برای شاخص (Tekبرحسب
درجه سانتیگراد)

 -3یافته ها
اقلیم يکی از عناصر جغرافیايی است که فضاي جغرافیايی را
شکل می دهد .نقش شرايط محیطی براي انتخاب مکان و
پناهگاه مناسب جهت استقرار انسانها مهم است[.]13
انسانها در جستجوي مکانهاي مناسب در فضاهاي
جغرافیايی هستند که باالترين آسايش و امکان بقا را در
دوره هاي مختلف اقلیمی براي آنها بوجود آورد .بنابراين
اقلیم معیار مهمی براي تعیین مراکز توريستی می باشد و
به چگونگی تعیین يک ناحیه توريستی کمک می کند .آب
و هوا حدود بهترين مناطق را در جهان و در مقیاس منطقه
اي براي توريست ها تعیین می کند[]18درجه آسايش
تحت تاثیر عوامل محیطی و فیزيولوژيکی قرار دارد .عوامل
محیطی عبارتند از دماي هوا ،رطوبت نسبی ،سرعت جريان
هوا و میانگین دماي تابشی و عوامل فیزيولوژيکی شامل نرخ
متابولیک و عايق پوششی می باشند[]15براي کشف
آسايش اقلیمی در ماه هاي مختلف بويژه ماههاي سرد سال
از روش هاي مختلف بررسی راحتی انسان با استفاده از نرم
افزار بیوکلیما و ري من و روش هاي کالسیک مانند اولگی
و ترجونگ استفاده شده است.
-4

مدل

دمای

پايینتر از 16درجه سانتیگراد

سرد

 16تا 28

خنک

 28تا 32

کمی خنک

 32تا88

آسايش

88تا58

شرجی ،داغ

باالتر از 58

خیلی گرم و مرطوب و شرجی

بررسی ضريب راحتی انسان در اين ايستگاه با استفاده از
اين مدل نشان می دهد که ماههاي سرد در منطقه ساحلی
از آسايش اقلیمی برخوردار است و انسان در اين ماهها در
سواحل از راحتی برخوردار خواهد بود .ماههاي زمستان و
پايیز ساحل داراي ضريب باالتر از  31می باشند که نشان
می دهد که گرم هستند و داراي آسايش اقلیمی می باشند.
ماههاي بهار و تابستان شرجی و داغ هستند(شکل.)3

معادل( Equivalent
شکل ( )3مقایسه ماهانه مدل دمای معادل

)temperature
مدل دماي معادل تأثیرات معمولی دما را روي موجود زنده
را در ارتباط با درجه حرارت هوا و فشار بخارآب ارزيابی می
کند .شاخص  TEKبه عنوان دمايی که هوا بايد داشته
باشد با توجه به فشار ثابت هوا در صورتی که همه بخار آن
فشرده شده باشد ،تعريف می شود.
فرمول  TEKبه شرح ذيل می باشد:
Tek = t + 1/5 e
 =Tدرجه حرارت
 =Eفشار بخار آب
جدول1شرح درجه بندي ضريب آسايش حاصل از TEK
روي انسانها را نشان می دهد[.]12

 -5شاخص سختی هوا یا )Bodman's (SB
با توجه به اينکه در سواحل جنوبی به خصوص سواحل
درياي عمان در دوره سرد سال از اقلیم مناسبی براي
زندگی برخوردار می باشند از مدل SBاستفاده شده است.
اين شاخص براي ارزيابی بیوکلیماتیک شرايط هوا در دوره
سرد (نیمی از سال) استفاده می شود و از عناصر درجه
حرارت و سرعت باد استفاده می شود.
شاخص  Bodman'sاز رابطه مقابل بدست می آيد[:.]12
)SB = (1 – 0/04 t) (1 + 0/272 v
بررسی زيست اقلیم ماههاي زمستان سواحل درياي عمان با
مدل  SBنشان می دهد که زمستان منطقه ساحلی چابهار
و درياي عمان شرايط ايده آل و معتدل را دارا است .با
توجه به فرمول  SBضريب  Bodman'sبراي ماه ژانويه
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مناسب براي افرادي که قصد گذران تعطیالت و مرخصی
خود را دارند و نیز در ايجاد و توسعه امکانات صنعت
توريسم حاوي اطالعات مفیدي باشد[16و]7تقسیم بندي
ترجونگ بر پايه استفاده از دو ضريب راحتی و ضريب تاثیر
خنک کنندگی باد استوار است که طی آزمايشات متعددي
روي انسانها انجام گرفته است[ .]19بررسی ضريب آسايش
اقلیمی روز در ماه هاي مختلف منطقه ساحلی نشان می
دهد که ماههاي مارس ،فوريه ،ژانويه و دسامبر داراي
آسايش اقلیمی می باشند و درنمودار ترجونگ در محدوده
مطبوع قرار گرفته اند .ماههاي آوريل و ژوئیه از اقلیم گرمی
برخوردارند و بقیه ماهها بسیار گرم می باشند که در جدول
ضرايب راحتی با اقلیم داغ نمايان شده اند.
با توجه به اينکه ماههاي زمستان نیمه شمالی کشور با
ماههاي زمستان هم زمان است و اين استان ها در ماهها
مذکور از زمستان سردي برخوردارند  ،ساحلی درياي عمان
مکان بسیار مناسبی براي تعطیالت زمستانی آنها می تواند
باشد .بررسی ضريب راحتی شب در اين منطقه نشان داد
که شبها در ماههاي نوامبر تا می بسیار خنک است و
ماههاي می و سپتامبر از شب هاي خنک برخوردارند.
ماههاي ژوئن  ،ژوالي و آگوست شبهاي بسیار گرمی را دارا
می باشند .بررسی ضريب آسايش در برابر باد (حالت و
احساس غالب انسان) براي ماههاي سپتامبر تا می مطبوع و
دلپذير است .ماههاي می تا اکتبر احساس گرما غالب
است(جدول.)3

 ،1/87براي ماه فوريه 1/39،و براي مارس 1/11بوده است
که ژانويه بهترين شرايط اقلیمی جهت زيست دارا می باشد.
جدول( )3آستانه های تعیین شده برای شاخص ( SBبرحسب
درجه سانتیگراد)
شرايط خیلی سخت

باالتر از7

شرايط بشدت سخت

 5تا 7

شرايط خیلی سخت

 8تا 5

شرايط سخت

 3تا 8

شرايط تا حدي سخت

 2تا 3

شرايط تقريباً سخت

 1تا 2
پاينتر از 1

معتدل

 -6مدل زیست اقلیم ترجونگ
ترجونگ براي تقسیم بندي بیوکلیماي اياالت متحده آمريکا
اين روش را ابداع کرد و يکی از معتبرترين روشهاي
تقسیم بندي بیوکلیماي انسانی محسوب می شود .امتیاز
اين روش نسبت به ساير روشها اين است که از کلیه
فاکتورهاي مهم اقلیمی يعنی تابش ،دما ،رطوبت ،باد و
ساعات آفتابی که مجموعه شرايط حرارتی بدن را کنترل
می کنند ،يکجا استفاده شده است .به نظر ترجونگ تعیین
بیوکلیماي انسانی با اين روش می تواند ،در انتخاب مناطق

جدول( )4بررسی راحتی انسان در منطقه ساحلی با ضریب آسایش ترجونگ
ماه

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

می

ژوئن

ژوالي

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

ضريب آسايش روز

0

0

0

1

 2b

 2b

 2b

 2b

 2b

 2b

1

0

ترجونگ
ضريب آسايش شب

2

2

2

2

1

 2b

 2b

 2b

1

0

2

2

ترجونگ
ضريب آسايش در
برابر باد

b b b b

a

a
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گسترشی که دو عنصر اقلیمی ديگر يعنی تابش و جريان
هوا در محدوده آسايش ايجاد می کنند نیز تعیین شده
است[ ]21براي استفاده از نمودار زيست اقلیمی اولگی بايد
مقدار رطوبت نسبی و دما را در ايستگاه مورد نظر تعیین و
بر روي نمودار منتقل نمود در نهايت وضعیت نقطه تصوير
شده در نمودار را نسبت به منطقه آسايش نمودار سنجید.

 -7مدل زیست اقلیم اولگی
ويکتور اولگی ثابت نمود که در مواقع بسیار گرم که
کمترين حرکت متابولیسمی بدن می تواند ايجاد ناراحتی
نمايد رابطه دماي خشک هوا و احساس انسان از وضعیت
گرمايی ،محسوس تر از رابطه دماي موثر و وضعیت گرمايی
است وي جدول بیوکلیماتیکی ارائه داد که در آن حدود
آسايش انسان بر اساس تغییرات دو عنصر اقلیمی دما و
رطوبت نسبی هوا تعیین شده است .عالوه بر اين میزان

جدول( )5بررسی راحتی انسان در منطقه ساحلی با ضریب آسایش اولگی

پايین آسايش

پايین آسايش

پايین آسايش

آسايش

دسامبر

نوامبر

اکتبر
پايین آسايش
باالي آسايش

سپتامبر
باالي آسايش

می

باالي آسايش

آگوست
باالي آسايش
باالي آسايش

ژوالي
آسايش
باالي آسايش

باالي آسايش

باالي آسايش

باالي آسايش

مرز آسايش

ژوئن
آسايش

آسايش

پايین آسايش

پايین آسايش

پايین آسايش
آسايش

آسايش

آوريل

مارس

فوريه

ژانويه
پايین آسايش

شب اولگی
روز اولگی

ماه
ضريب آسايش
ضريب آسايش

دماي موثر عبارت است از دماي هواي آرام و اشباع شده اي
که بتواند وجود تابش همان تاثیري را داشته باشد که هواي
مورد نظر دارد .براي تعیین دماي موثر ايستگاههاي مورد
نظر از رابطه میسنارد طبق فرمول زير استفاده شده است.
( ET  T  0.4(T  10)(1  RH / 100
که در آ ن  ETدماي موثر T ،دماي (  ) Cو RH
رطوبت نسبی ( )%است.
بررسی داده هاي اقلیمی منطقه ساحلی عمان با شاخص
دماي موثر نشان می دهد که فصول زمستان و پايیز از
آسايش اقلیمی برخوردارند .و فصل تابستان و بهار از گرماي
آزار دهنده برخوردار می باشند(جدول.)5

 -8مدل سنجش آسایش دمای موثر
بررسی ضريب آسايش منطقه ساحلی عمان با روش اولگی
نشان می دهد که در شبهاي سال ماههاي می ،ژوئن و
ژوالي از آسايش اقلیمی برخوردارند و هواي مطلوبی دارا
می باشند .اما ماههاي سپتامبر تا آوريل پايین آسايش
اقلیمی است .ضريب آسايش اولگی براي روز در منطقه
ساحلی عمان نشان می دهد که ماههاي ژانويه فوريه و
نوامبر داراي آسايش می باشند و ماه مارس در مرز آسايش
قرار دارد و بقیه ماهها باالي آسايش می باشند و از گرماي
آزار دهنده برخوردار می باشند(جدول.)8

جدول( )6بررسی راحتی انسان در منطقه ساحلی عمان با ضریب آسایش دمای موثر
دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر

آگوست

ژوالي

ژوئن

می

آوريل

مارس

فوريه

ژانويه

ماه

19

21/6

22/8

22/9

23/2

28/2

28/6

28

22

21

16/2

17/16

ضريب

آسايش

آسايش

آسايش

گرم با

گرم با

گرم با

گرم با

گرم با

آسايش

آسايش

آسايش

آسايش

آسايش

آسايش

آسايش

آسايش

آسايش

دماي موثر
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حاکم است .ماه مارس داراي درجه شرجی ماليم می باشد.
درجه شرجی باال در ماههاي تابستان وجود دارد(شکل.)8

 -1-8شاخص درجه شرجی()W-sult
نشان دادن تیپ هاي مختلف آب و هوايی در ارتباط با
شدت دما و نم نسبی بر روي انسان به وسیله اين شاخص
انجام می گیرد .الگوههاي شدت شرجی بودن يک ايستگاه
با توجه به شاخص  W_Sultبه شرح ذيل می باشد:

جدول( )8ضرایب بدست آمده از درجه شرجی در منطقه
ساحلی عمان
ماه

جدول( )7آستانه های تعیین شده برای شاخص درجه شرجی
شدت دما و نم

W_Sult

حدقل وجود شرايط شرجی

0

شرجی ماليم

1

شرايط شرجی باال

2

بررسی آسايش اقلیمی منطقه ساحلی عمان با اين شاخص
نشان می دهد که در زمستان ماههاي ژانويه و فوريه و در
پايیز ماه دسامبر حداقل شرجی بودن براين شهرستان

W_Sult

ژانويه

0.00

فوريه

0.00

مارس

1.00

آوريل

1.00

می

1.00

ژوئن

2.00

ژوئیه

2.00

اگوست

1.00

سپتامبر

1.00

اکتبر

1.00

نوامبر

1.00

دسامبر

0.00

شکل( )4درجه شرجی بودن ماههای منطقه ساحلی عمان

 -2-8شاخص درجه خستگی انسان در w-strain

جدول( )9آستانه های تعیین شده برای درجه خستگی انسان
الگوها

اين شاخص تیپ هاي آب و هوايی مختلف در ارتباط با
خستگی فیزيولوژيکی بدن انسان و تاثیر شرايط دمايی مورد
بررسی قرار می دهد.

W_Strain

شرايط طبیعی

[T]0

سرماي خسته کننده

[C]1

گرماي خسته کننده

[H]2

بررسییی آسییايش اقلیمییی منطقییه سییاحلی عمییان بییا ضییريب
 W_Strainدر ماههاي زمستان ژانويه و فوريه شرايط مطلوب
اقلیمی را نشان می دهد.
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سپتامبر

1.00

اکتبر

1.00

W_Strain

نوامبر

1.00

T

دسامبر

1.00

جدول( )11محدوده های درجه خستگی در منطقه ساحلی
عمان
ماه
ژانويه
فوريه

T

مارس

H

آوريل

H

می

H

ژوئن

H

ژوئیه

H

اگوست

H

 -4-8شاخص خنک کننددگی بداد(Wind ()WCI
)Chill Index
اين شاخص تعیین تاثیر دمايی در زمستان روي انسان را انجیام
مییی دهیید .ايیین شییاخص دردماهییاي پییايین و بسیییار پییايین و
سرعتهاي باد باال استفاده می شود و نتیجه بهتیري میی دهید.
مقادير WCIبه اتالف واقعی گرما ارگانیسم انسان شبه نیست .
WCI = (10 SQRT(v) + 10/45 - v) (33 - t) 1/163
رابطه شاخص
احساس حرارتی بدن انسان هنگام که لباس پوشیده است :

H

سپتامبر
اکتبر

H

نوامبر

H

دسامبر

H

 -3-8شاخص حساسیت گرماییW_Sens
اين شاخص انواع آب و هواهاي در ارتباط با تأثیر درجه حرارت
بر روي انسان را بررسی میی کنید .بررسیی داده هیاي اقلیمیی
منطقه ساحلی عمان با اين شاخص نشان می دهد که ماههیاي
ژانويه و فوريه از آب و هواي مناسیب جهیت زيسیت برخیوردار
بوده و بقیه ماهها ايستگاه گرم می باشند.

جدول( )13آستانه های تعیین شده برای شاخص خنک
کنندگی باد
گرماي مفرط
يخ زده

جدول( )11آستانه های تعیین شده برای شاخص حساسیت
گرمایی
تیپ هوايی

W_Sens

خیلی سرد

-3

سرد

-2

خنک

-1

راحت

1

گرم

1

داغ

2

خیلی داغ

3

باالتر از2328
از  1826/2تا2328

سرد

از 931/8تا1826/2

خنک

از 561/5تا931/8

آسايش

از 232/8تا561/5

گرم

از 118/3تا232/8

داغ

از 56/3تا118/3
پايینتر از56/3

خیلی داغ

با توجه به ضرايب بدست آمده از اين شاخص ماههاي ژانويه،
فوريه ،م ارس و دسامبر داراي آسايش اقلیمی می باشند .و بقیه
ماههاي سال از آب و هواي گرم و داغ برخوردار می باشند.
جدول( )14ضرایب محاسبه شده از شاخص خنک کنندگی باد
برای منطقه ساحلی عمان
ماه

WCI

ژانويه

419.26

فوريه

395.93

مارس

307.19

آوريل

201.98

0.00

می

95.79

فوريه

0.00

ژوئن

68.71

مارس

1.00

ژوئیه

78.03

آوريل

1.00

اگوست

126.31

می

1.00

سپتامبر

141.38

ژوئن

1.00

اکتبر

158.74

ژوئیه

1.00

نوامبر

259.61

اگوست

1.00

دسامبر

354.10

جدول( )12ضرایب بدست آمده از شاخص حساسیت گرمایی
برای منطقه ساحلی عمان
ماه
ژانويه

W_Sens
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WCI
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
دسامبر نوامبر

اکتبر

سپتامبر اگ وست

ژوئیه

ژوئن

می

آوری ل

مار س

فوریه

ژان ویه

شکل( )5مقایسه ضرایب شاخص خنک کنندگی باد

انتخاب زمان و مکان سفر با در نظر گرفتن شرايط اقلیم آسايشی

تضادي در وضعیت آسايش حرارتی بین سواحل جنوبی و

می تواند بر کیفیت و کمیت گردشگري اثري مثبت داشته باشد .

شهرهاي شمالی می بايست به عنوان عاملی مهم در جذب سفر

برخورداري از آب و هوايی مطلوب در طی سفر ،میل و رغبت به

هاي در دوره سرد با انگیزه هاي سفر طبعیت گرا و توسعه

بیشتر ماندن و يا تکرار سفرهاي مجدد را افزايش می دهد و

گردشگري اين منطقه مورد توجه قرارگیرد .با توجه به

بالعکس شرايط نامطلوب اقلیمی ،تجربه اي ناخوشايند را به

محدوديت زمانی و میل به سفر می توان ايام نوروز را در کشور،

وجود می اورد.همچنین دسترسی به اطالعات اقلیمی و مقايسه

بخصوص دهه اول فروردين ماه را متراکم ترين دوره ي

بین نقاط مد نظر از نظر کیفیت اقلیم آسايشی در طی تعطیالت

مسافرت دانست[ ]22سواحل درياي عمان به دلیل دارا بودن

می تواند در مقصد گزينی و انتخاب مکان مناسب کارآمد

شرايط کامالً مطلوب اقلیم آسايشی می تواند بهترين مقصد براي

باشد[ .]21محاسبات شاخص ها نشان داد که در منطقه ساحلی

مسافران نوروزي در استان سیستان و بلوچستان باشد.

عمان ،پنج ماه از سال در دوره سرد از شرايط مناسب آب و

 -9نتیجه گیری

هوايی جهت سفر برخوردار می باشد .بیشترين گونه هاي

گردشگري ساحلی از پديده هاي مهم و جالب در صنعت
گردشگري بشمار می رود .يکی از مهمترين عوامل گسترش اين
صنعت شناخت شناسنامه طبیعی سواحل جهت ترسیم برنامه
گردشگري يک منطقه می باشد می باشد .سواحل درياي عمان
در جنوب کشور با داشتن اقلیم مناسب در فصل سرد از شرايط
مناسب گردشگري ساحلی برخوردار می باشد .در اين پژوهش
سعی بر آن است تا با استفاده از شاخص هاي زيست اقلیمی و
شناخت گونه هاي گردشگري مرتبط با طبیعت مانند
ژئوتوريسم  ،شرايط آسايش اقیمی سواحل درياي عمان در طول
سال مورد بررسی قرار گیرد و زمان هاي مناسب از نظر وضعیت
آب و هوايی تعیین گردد .بررسی اقلیم اين سواحل درياي عمان
با شاخص هاي بیوکلیماتیک نشان داد که ماههاي ژانويه ،فوريه،
مارس و دسامبر در ااز شرايط ايده آل اقلیمی(آسايش اقلیمی)
جهت مسافرت هاي در طول دوره سرد برخوردار است .بیشتر
شاخص ها نشان داد که عرض جغرافیايی  25از خلیج کواتر تا
پزم و کنارک ويژگی هاي توريسم ساحلی وجود دارد و مناسب
سفر در فصل سرد سال می باشد .اين سواحل با داشتن منظره
هاي جالب از جنبه اکوتوريسم مانند گل فشان هاي منحصر به
فرد و بافت سنتی روستاها در پتانسیل مناسبی جهت رونق

گردشگري در شهرستان زاهدان با  16درصد و منطقه ساحلی
عمان با  19قرار دارد .منطقه ساحلی عمان با داشتن 26/2
درصد از جاذبه هاي طبیعی استان بیشترين فراوانی گونه هاي
گردشگري طبیعی را دارا می باشد .تعداد جاذبه هاي انسان
ساخت نیز در سواحل عمان  36مورد می باشد که بیشتر ار
ديگر شهرهاي استان می باشد .اغلب مسافران داخلی در استان
و گردشگران خارجی وارد شده به استان تمايل دارند در فصل
سرد سال به مناطق داراي آب و هواي معتدل سفر کنند .با
توجه به نتايج به دست آمده شهرهاي واقع در سواحل جنوبی
مانند کنارک و چابهار بهترين مقصد توريسم ساحلی در استان
سیستان و بلوچستان به شمار می آيد؛ چراکه شرايط اقلیم
آسايشی اين شهرها در دي و بهمن ماه و اسفند در تمام شاخص
هاي مورد بررسی در وضعیت حرارتی خنک  ،نسبتاً مناسب و
وضعیت حرارتی آسايش و کامالً مناسب قرار دارد .اين در حالی
است که در همین زمان در بقیه نقاط استان بخصوص در
شهرهاي شمالی هوا داراي سرماي آزار دهنده اي است .چنین
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در اکثر فصول سال امکانپذير میسازد .دوم به سبب ارتباط با
آبهاي آزاد و ،زيبا و تمیزي سطح و اعماق آن است که امکان

صنعت گردشگري بخصوص گردشگري ساحلی را دارا می باشد.
درياي عمان و سواحل آرام و آبی آن به سبب داشتن حداقل دو
ويژگی مهم از نظر صنعت گردشگري داراي اهمیت است .اول به
علت آب و هواي گرم امکان انواع فعالیتهاي تفريحی دريايی را

بهرهوريهاي مختلف را در آن بوجود آورده است.

جدول( )15تقویم ماهانه سفر(مقصد گزینی) بر مبنای شاخص های اقلیم – گردشگری در سواحل دریای عمان
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

×

×

اسفند

سواحل عمان

■

×

×

×

×

×

■

■

■

■

جدول( )16تقویم فصلی گردشگری ساحلی دریای عمان

شهر

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

سواحل

تقريبا مناسب

نامناسب

نامناسب

مناسب

فعالیت گردشگري

 ،کايت سواري،

تاالب لیپار ،شنا،

جنگل حرا ،کوههاي

غواصی ،پیاده روي

غواصی ،قايقرانی،

غواصی ،قايقرانی،

مینیاتوري(مريخی)

ساحلی،ماهیگیري،

والیبال ساحلی ،فوتبال
ساحلی ،هندبال

اسکی روي آب ،جت

بازديد از گل فشان ها،

اسکی ،موجسواري

بازديد از کوههاي
مینیاتوري ،گردشگري

ساحلی ،بازديد از
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