
 
 39-53 ، صفحات 5937پاييز ، 75، شماره 02، سال ريزيپژوهشي جغرافيا و برنامه -علمي نشريه

 
 43/43/3131  پذيرش نهايي: تاريخ 52/40/3131تاريخ دريافت:  

 
 

 

 

 1بیاتی خطیبی ریمم

 2شهرام ملکی

 3رنا غفارید

 4ثریا هادی 

    دهیچک

ر با گردشگري و توسعه مقاصد ياي تنگاتنگ و انکارناپذ، رابطهيياياي جغرافدهيعنوان پدم بهياقل
 يگردشگر يهارشاخهياز ز يمباحثن يتراز مهم يکيعنوان سم بهيگردشگري دارد. بحث فتوتور

بالا در طول فصول مختلف سال  يبا ساعات آفتاب يميط مناسب اقليشرا يدارا يمورد توجه کشورها
از مردم  ياريد در مناطق مختلف جهان هر ساله تعداد بسيع متفاوت تابش نور خورشياست. توز شده
ط يتر و شرانييپا ييايجغراف يهاا عرضب يبالا را به سمت کشورها يمحروم از ساعات آفتاب ينواح
کنند، سوق يشان تجربه مرا در آسمان يابرناک ين روزهايترنسبتاً خشک که کم ييهوا و آب

فصول  يش کشور در طيم آساياقل يابيبه ارز TCIق روش ين پژوهش ابتداً از طريدهد. در ايم
ول چهارگانه کشور مشخص فص يت ساعات آفتابيمختلف سال پرداخته شده است. سپس وضع

با  گيري از قواعد و ترکيب عضويت فازي و کاربرد عملکردهاي فازي و فازي گاماگرديد. سپس با بهره
ت مناسب يوضع يبندن در نظر داشتن ارتفاعات مطلوب اقدام به پهنهيچنتوابع مربوطه هم
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 نتايج بيانگر اين موضوع است فتوتورسيم با درنظر گرفتن شرايط اقليم آسايش در ايران گرديده است.
ص يفصول مختلف سال قابل تشخ يدر ط يسميتورکه حداکثر پنج منطقه و حداقل سه منطقه فتو

ش و يم آسايکسان چه از لحاظ اقليباً يط تقريک از مناطق، با در نظر گرفتن شراياست که در هر 
 اند.شور مشخص شدهسم فصول مختلف سال در کيمناطق مطلوب فتوتور يتعداد ساعات آفتاب

 ران.ي، ايبند، پهنهيمنطق فاز ي، الگوTCI يم گردشگريسم، شاخص اقليفتوتور واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

هاي مختلف انساني و فرآيندهاي يکي از عناصر مهم اقليمي که آثار انکارناپذيري بر فعاليت
يزان ساعات خشک دارد، ساعات آفتابي است. مطبيعي به خصوص در مناطق خشک و نيمه

آفتابي در يک روز عبارت است از مدت زماني در طي روز که خورشيد در آسمان وجود دارد و 
(. اين عامل با تأثيري که در تعيين ميزان Yin, 1999: 61گردد )وسيله ابرها پنهان نميبه

هاي زيستي در سطح تابش خورشيد دارد، عامل اصلي کنترل حيات، آب و هوا و ساير فعاليت
ها هنگامي که نور از طريق چشم (.25: 3135رود )کاوياني و عليجاني، زمين به شمار مي

شود. در طول پاييز و در بافت عصبي رها مي 2رسد، ماده سروتونينکند و به مغز ميعبور مي
تر از بهار و تابستان است و اين امر باعث پايين آمدن سطح زمستان، روشنايي روز کم

انتقال »عنوان شود. سروتونين، ماده شيميايي مهمي در مغز است که بهن ميسروتونين در بد
 4باعث افزايش توليد هورمون ملاتونين شود. کاهش روشنايي روز،شناخته مي« دهنده عصبي

شود که به فرايند شود. نقش ملاتونين هنوز به درستي مشخص نشده است اما تصور ميمي
کند. اين دو باهم، ا در شب و در هنگام خواب، آزاد ميخوابيدن کمک کند زيرا بدن آن ر

( و افزايش شودهاي عصبي مي)که باعث هماهنگي و همکاري سلوليعني کمبود سروتونين 
شوند )شوارتز و برد باعث اختلال افسردگي فصلي ميملاتونين که بدن را به حالت خواب مي

قات يق تحقين تحقياط با موضوع ا(. در ارتب5434؛ رحمان و همکاران، 3333همکاران، 

                                                           
2- Serotonin 

4- melatonin 
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زان ساعات يقات صرفاً به ميکه تحق ين معنيصورت گرفته است بد ياديز ياکجانبهي
ن موضوع در ينحال اياند با اش اشاره داشتهيم آسايا صرفاً به اقلياند و پرداخته شده يآفتاب

ن توجه به يمچنش و هيم آسايب اقليرا که از ترکيگردد زيد مطرح ميق جديک تحقيقالب 
مناسب و  يش سطوح مختلف ساعات آفتابيو نما ين به بررسيسطح زم يت توپوگرافيوضع
بر اساس  يزان ساعات آفتابينه برآورد مين زميقات صورت گرفته در ايپردازد. در تحقيبالا م
(، در Bakirci, 2009: 2580ه )ي(، ترکWu et al, 2007: 2447ن )ي، در چيمياقل يهاداده

(، در Angell et al, 1984: 752و درصد تابش ) يزان ابرناکيم يلات متحده، بررسايا
( صورت گرفت. در & Mansell, 2000: 419 Elgaib) يديزان تابش خورشيسودان، م

زان ساعات ينه انجام شده است از جمله مطالعه مين زميدر ا ياديقات نسبتاً زيز تحقيران نيا
، يدر تهران )محمد ي(، روند ساعات آفتاب33: 3153، يمي)صم يديو تابش خورش يآفتاب

: 3135قه و همکاران، يستان و بلوچستان )سلياستان س يساعات آفتاب يبند(، پهنه21: 3134
: 3133، ياقدم و سلطان يلي)خل يونيه با استفاده از معادلات رگرسيستگاه ارومي(، در ا343
و همکاران،  ينيران با مدل آنگستروم )معيا يديو تابش خورش ير ساعات آفتابي( و مقاد303

با  يم گردشگرينه اقلين مطالعات انجام شده در زميتوان اشاره کرد. همچني( را م3 :3133
ن مطالعات اشاره نمود از جمله مطالعه ياز ا يتوان به برخيم يم گردشگريشاخص اقل

 يم بر روير اقلييمطالعه تغ(، 51: 5444کا )هارتز و همکاران، يآمر يزونايآر يحيتفر يمياقل
ن و يوان )ليش در تايم آساي(، مطالعه اقل331 :5444تلا و همکاران، ي)بر يگردشگر
 :5443ن و همکاران، يه )زنگيدر ترک يميست اقليش زين آساي( و تع533 :5443س، يماتزارک

-مهم ار صورت گرفته است از جملهيز بسيگونه مطالعات در داخل کشور ننيباشند. اي( م3

م يران با استفاده از شاخص اقليا يم گردشگرياقل يبندن مطالعات به مطالعه و پهنهين ايتر
ران بر يا يميست اقليشاخص ز يبند(، طبقه05: 3133زاده و همکاران، )فرج يگردشگر

کشور در رابطه با  يستيم زياقل ي( و بررس21: 3155، يانياساس شاخص تروجنگ )کاو
نحال در يتوان اشاره کرد. با اي( را م343: 3135ذرپاش و همکاران، )ب يت گردشگريفعال
ن يصورت گرفته است، در ا يار محدوديران مطالعات بسيسم در اينه مطالعات فتوتوريزم
تحت عنوان اثربخشي فتوتوريسم در کنترل  يا( در مطالعه3133ان )يو احمد يمينه سليزم
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نفر  30ن صورت است که ين مطالعه بر اير اعلائم اختلال افسردگي فصلي روش پژوهش د
گيري هاي غربالگري به روش نمونهاز مبتلايان به اختلال افسردگي فصلي بر اساس شاخص

شيوه گروه تقسيم شدند. نتايج نشان داد که نور درماني طبيعي به 5هدفمند انتخاب و به 
علائم افسردگي فصلي در نفري مورد مطالعه موجب کاهش معنادارتر  5فتوتوريسم در گروه 

شناخت کامل و هرچه  ين نعمت خداداديت ايريح و مديصح ياين بيماران شد. لازمه اجرا
 ين پژوهش در نظر دارد با استفاده از ابزارهاين منظور است. ايا يبهتر مناطق مناسب برا

م ياقلبا در نظر قراردادن  يبندن پهنهينو يهاو مدل ييايستم اطلاعات جغرافيکارآمد س
زان ين عوامل با ميب ايو ترک يطيمح يط توپوگرافين شرايو همچن TCIش به روش يآسا

ش سطوح مختلف يبه نما يفصول زمان يمناطق مختلف کشور در ط يساعات آفتاب
 م در کشور بپردازد. يفتوتورس

 هامواد و روش

 يهااز جاذبه يکيعنوان ران بهيسم در ايط فتوتوريشرا يابيمنظور ارزق بهين تحقيدر ا
 يها( و دادهTCI) يم گردشگرين، ابتداً با کمک شاخص اقلينو يگردشگر دگاهياز د يمياقل
با پراکنش مناسب  3333-5434ساله از  54آمار  يک که داراينوپتيستگاه سيا 340 يمياقل

ره مارکوف يق آزمون زنجيها از طرداده ين همگنيچندر سطح کشور استفاده شده است. هم
ره مارکوف يل استفاده از زنجيد شده است. دلييأها تآن يورد سنجش قرار گرفته و همگنم

 يل عملکرد بهترين دليهمشود بههايي که سبب ناهمگن شدن ميت تشخيص دادهيقابل
 يبندمنظور پهنه(. به33: 3133و همکاران،  يوسفياي دارد )نسبت به آزمون دنباله

 ياستفاده شده است. ورود يفيو ک يکم يورود يدو سر سم در کشور از مجموعيفتوتور
 ستگاهيا 342ست ساله يرنده آمار بيشوند که دربرگيرا شامل م يساعات آفتاب يهاداده يکم
 يبندمنظور پهنهبه يميلات تقويباشد که پس از تبديدر سطح کشور م يک سراسرينوپتيس
 يد. سريم گرديانه ترسيسالن يچنفصول مختلف سال و هم ينگ برايجيروش کربه

باشد. که باز يدست آمده مهب TCIدر روش  يم گردشگريت اقليفيشامل ک يفيک يهاداده
 شده است.  يبندفصول مختلف سال پهنه يب براين ترتيهمبه
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 TCIاقليم گردشگري 

ن شاخص يا ابداع شده است. يسزکوفسکيله ميوسبه (5TCI) يستيتور يميشاخص اقل
غالب  يبرا يستيت تجربه توريفين ارتباط را با کيترشيراکه ب يمياصر اقلعن ,يبيترک
ش يم آساين شاخص اقلييمنظور تعکند بهيم يابيک ارزيستماتيطور سها دارد را بهستيتور
مورد  يهاه دادهيه کليد. پس از تهياجرا گرد (3)ب شکل يترتر بهيسم در کشور مراحل زيتور

شد و  يم گردشگرياقل ييب نهاياقدام به ضر 3TCI Calculator افزارق نرمياز از طرين
وارد  ييايستم اطلاعات جغرافيگاه داده سيد و به پايگرد يبندسپس در طبقات مختلف دسته

 مورد استفاده قرار گرفته است. يبندجهت پهنه يشده است. و در مراحل بعد

 
 ( مراحل اجرای شاخص اقلیمی توریستی1شکل )

                                                           
5- Tourism Climate Index 

 ه شده است. يزاده تهيو محمد عل يخود توسط حسن اروج 5433افزار در نسخه ن نرميا -3
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ن يگر، در ايد يعبارتبه د.يآيحساب مها بهراتور متمّم ضرب متمم مجموعهن اپيدر ا
ک از عوامل، يهر  يت فازين اشتراک ارزش عضويترشيبر اساس ب يعملگر، نقشه خروج

که  ياگونهشود. بهيه ميدر موضوع مورد نظر، ساخته و ته هامجموعه يربنايعنوان زبه
ک يت هر يارزش عضو هيموضوع موردنظر، بر پا يبارهف شده دريه تعريا ردّ فرضيرش يپذ

شود. پس از کسر شدن از ارزش حداکثر حالت يها محاسبه مر مجموعهيا زياز عوامل 
هاست که رمجموعهيک از زيتر از ارزش هر شيک است، همواره بي يمطلوب که مساو

 (: 330: 3130يماني و همکاران، ر است )يشرح زآن به رابطه

 (              3) رابطه

 
iµ( تابع عضویت فازی برای نقشه =i ام و )iشوند.هایی که با یکدیگر تفلیق و ترکیب می= تعداد نقشه 

 کند و دريل ميک ميها به سمت کسلي، ارزش پين اپراتورها در نقشه خروجيدر ا  
ن اپراتور يل اين دليهمبه رند.يگيک کلاس خوب قرارميدر  يترشيکسل بيجه تعداد پينت

 دارد.  يبنددر پهنه يار کميت بسيحساس

 اپراتور ضرب فازي

ل يدلن عملگر بهيشوند. در ايدرهم ضرب م ياطلاعات يهاهيلا ين اپراتور تماميدر ا
صورت که به ک،ين صفر و يها در حد فاصل بر مجموعهيک از زيرات ارزش هر ييتغ

ر يک از زيت هر يتر از ارزش عضوکوچک هموراه يبيزان ارزش ترکيهستند، م ياعشار
تر دست آمده همواره کمبه جهيگر نتيعبارت دبه تر است.ا عوامل مشارکت کميها مجموعه

ن يا هاست. رابطهرمجموعهيک از زيارزش هر  يا حداکثر مساويتعداد و  ترينکوچکاز 
 ر است: يعملگر به شرح  ز

تر شده و به سمت صفر ، اعداد کوچکيشه خروجشود تا در نقين اپراتور باعث ميا  
ن يل اين دليهمرند. بهيگيدر کلاس خوب قرار م يترکسل کميجه تعداد پيل کنند و در نتيم
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ها در هيواحدها و لا ين اپراتور تماميکند. در اياعمال م يبنددر پهنه ييت بالاياپراتور حساس
 شوند. يم ق دخالت دادهيتلف

  Phototourism Fu= (TCI Fu)×(Sunshine Fu)×(DEM Fu)    (5رابطه )

 يجمع جبر ياستفاده از عملگرها جهين نتيفاز گاما: با در نظر گرفتن اختلاف آشکار ب
و  ياپراتور ضرب فاز يار بالايت بسيل حساسيجهت تعد يا به عبارتي، يو ضرب فاز يفاز

شده  يبه نام فاز گاما معرف يرگي، اپراتور ديفاز يار کم اپراتور جمع جبريت بسيحساس
 (:330: 3130و همکاران،  يماني) ر استيصورت زن عملگر بهياست که روابط ا

 (1رابطه )

 

طور معمول از ضرب نمودن توابع مربوط به به ترمناسب جهيبه نت يابيمنظور دستبه
که در  کرد،توان استفاده يم  y-1و y يب با نمادهايتتربه يجمع و ضرب فاز يعملگرها

ق قضاوت يمقدار گاما از طر (.y>0<1) کندير مييک تغين صفر و يآن مقدار گاما ب
ق يا از طريمشاهده شده و  يهال دادهيه و تحليج حاصل از تجزيبر نتا يمبتن يکارشناس

 يگاما يق از تابع فازين تحقيشود. در ايم يق با شواهد واقعيو خطا در تطب يآزمون سع
 شده است.استفاده  2/4

 و بحث هایافته

م ياز شاخص اقل يريگبهره با ياس فصليمق ران دريا يم گردشگريط اقليابتداً شرا
ر يشرح زانه بهيهر فصل و کل سال يج آن برايقرار گرفت و نتا يمورد بررس يگردشگر

 است:

 TCI شاخص اقليم گردشگري

است  ييتنوع بالا يدارا ييايو عرض جغراف يرات ارتفاعييل تغيدلکشور به يميط اقليشرا
تنوع  يدهد که مناطق مختلف کشور، دارايکار رفته نشان مهل در شاخص بين دليهمبه
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که حداکثر در هفت طبقه مختلف مشخص شده است. که هر طبقه  يطورباشد بهيم ياديز
ط يها در فصول مختلف شرااتين خصوصيباشند. که باز ايخاص خود م يهايژگيو يدارا

  يهاشکل يکشور در ط يم گردشگريت اقليباشند. در ادامه وضعيرا دارا م يمتفاوت يميلاق
 پردازند.ين شاخص ميت ايش وضعيبه نما 1و  5

 
 نقشه وضعیت اقلیم گردشگری ایران در فصول مختلف سال (2شکل )

 
 ( نقشه وضعیت سالیانه اقلیم گردشگری ایران3شکل )
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 يم گردشگرين است که از نظر اقلياز ا ي( حاک1و  5)شکل  يميترس يهانقشه يبررس
ن يار مناسب است. در تابستان ايسم بسيتور يط برايران شرايا يو مرکز يشمال يهابخش

سطح  يباً تماميز تقرييشود، در پاياز شمال کشور محدود م يکوچک يهاط به بخشيشرا
 يهارد و در زمستان فقط بخشيگيقرار م يط خوبيدر شرا يم گردشگريکشور از نظر اقل

 (.     1دهند )شکل يرا ارائه م يط خوبيسم شرايرش توريپذ يبرا يجنوب

 ساعات آفتابي 

 يهام نقشهين ترسيچنل آمار و ارقام و هميه و تحليدست آمده از تجزهج بيطبق نتا
ن يانگر ايانه آورده شده است بين کل ماهيانگيهر فصل و م يارزش که در ادامه براهم

ژه و ين توجه ويقابل ملاحظه، بنابرا ياست با ساعات آفتاب يران کشوريموضوع است که ا
 (. 0باشد )شکل ينه مهم مين زميمطالعه در ا

 
 ( نقشه وضعیت ساعات آفتابی ایران در فصول مختلف سال4شکل )
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 بی ایران( نقشه میانگین ماهیانه وضعیت ساعات آفتا5) شکل

کلي از شمال به جنوب و از غرب به شرق کشور بر تعداد ساعات آفتابي افزوده و  طوربه
اي آزور در (. نقش پر فشار جنب حاره2و  0هاي شود )شکلاز تغييرپذيري آن کاسته مي

مناطق مرکزي و جنوبي کشور و حالت بادپناهي اين نواحي، در وقوع وضعيت ياد شده تأثير 
خصوص در فصل تابستان ساعات آفتابي به سمت جنوب به ارد. کاهش دوبارهچشمگيري د

افتد. در هاي موسمي به اين مناطق اتفاق ميبه دليل افزايش رطوبت و نفوذ سيستم
خصوص در ، نقش عرض جغرافيايي و رطوبت سواحل، بهيبندي ساعات آفتابهاي پهنهنقشه

 بستان، نقش ارتفاع، بارزتر است. شمال کشور، کاملاً مشهود است؛ اما در تا

ن پژوهش با در نظر گرفتن يسم کشور در ايفتوتور يبندپهنه يکه مبنانيبا توجه به ا
 يش از سويآسا يميط اقليک طرف و دارا بودن شراياز  يمناطق با ساعات آفتاب يتوان بالا

افت تابش ياز در يريت در استقرار و جلوگيل اهميدلبه يط توپوگرافيگر و توجه به شرايد
 يبندآور است به پهنهانيها و نقاط مرتفع زد که در کوهستانينور خورش يخالص بالا

ز و سه ييران حداکثر در پنج طبقه در فصول بهار و تابستان و چهار طبقه در پايسم ايفتوتور
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بالاتر  يهاط مناسب در رنجيل کاهش طبقات عدم شرايد، دليطبقه در فصل زمستان گرد
ار يط بسياز کشور در شرا يانقطهچ يمثال در فصل زمستان ه يباشد برايم يبندن پهنهيا

 يها خوددارن طبقات در نقشهيش ايل در نماين دليهمرد بهيگيمناسب و مناسب قرار نم
سم در فصول مختلف در فصل بهار  يفتوتور يبندپهنه شده است. با توجه به نقشه

از کرمان در  ييها، فارس، اصفهان بخشيستان، خراسان جنوو بلوچ ستانيس يهااستان
 يجنوب ياست ارتفاعات زاگرس، البرز و نواح ين در حاليرند ايگيار مناسب قرار ميط بسيشرا
ت در فصل تابستان به ين وضعيار نامناسب قرار دارند. ايت بسيخزر در وضع يايه دريحاش
بجز  يو شرق يشمال غرب يهاکند و استانيمبالاتر نقل مکان  ييايجغراف يهاعرض ينواح

سم درکشور يفتوتور يل بالايبا پتانس يهان مناطق در زمره مکانيارتفاعات موجود در ا
 يکشور با دارا بودن ساعات آفتاب يعمده مرکز ياز نواح ياشوند. پهنه عمدهيمحسوب م

دا کرده است. در يتنزل پ ش به محدوده قابل قبوليم آسايط اقليبالا با در نظر گرفتن شرا
ش از يباً بين صورت که تقريشود بديکاملاً دگرگون م ياديط تا حدود زيز شراييفصل پا

است که  ين در حاليرند ايگيار نامناسب قرارمياز کشور در محدوده نامناسب و بس يمين
 يه جنوبيحاش يباشد. نواحيز مييار مناسب در فصل پايط بسيگر عدم شراينکته قابل توجه د

 ييايط جغرافيبالا و شرا يل پوشش ابريدلهار نامناسب بيط بسيچنان در شراخزر هم يايدر
تواند يکشور م سم درينه فتوتورين حالت ممکن در زميرد. فصل زمستان بدتريگيقرار م

از  يعدم برخوردار ،يط نامناسب تعداد ساعات آفتابين فصل شرايرا که در ايز محسوب شود،
در فصل زمستان با ورود  گردد.ين امر مي،کوتاه بودن طول روز و ...باعث ايميلش اقيآسا

ن فصل به يدر ا گردد.يم يشيط نامطلوب آسايجاد شرايسرد به کشور سبب ا يهواها توده
و در  رنديگيم قابل قبول قرار يسميط فتوتوريدر شرا کشور يداخل يف نواحيصورت ضع

ن ي. در ا(4شکل ر است )يار نامناسب تا نامناسب متغيط از بسيه مناطق کشور شرايبق
ار يعنوان مناطق نامناسب و بسمتر به 5444 يهمواره مناطق با ارتفاع بالا يبندپهنه

 اند. نامناسب قرار گرفته
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 ( نقشه فتوتوریسم ایران در فصل زمستان6شکل )

 
 ( نقشه نهایی سالیانه فتوتوریسم ایران7شکل )



 

 

 

 

  52 بندي مناطق مناسب فتوتوريسم در ايرانپهنه

 

برخوردار  ييل بالايسم از پتانسيران از نظر فتوتوريدهد که اينشان م (5)شکل  يبررس
ران در حد مناسب و يا  يمرکز يهااز محدوده يو بخش يجنوب شرق يهااست و بخش

 رند.يگيار مناسب قرار ميبس

 یریگجهینت

اي براي توسعه گردشگري سلامت سم مناسب در ايران بستر ويژهيده فتوتوريپد يکل طوربه
وان در هنگام فصول سرد سال براي بيماران دچار اختلال خلقي فصلي اروپاي غربي دارد و ر

هاي فتوتوريسم تبديل اين قابليت بالقوه وجود دارد تا مناطق گرمسير کشور به يکي از قطب
و ارتفاع  يياير عوامل مختلف عرض جغرافيار متنوع کشور تحت تأثيبس يميط اقليشود. شرا

افراد در  يدکننده و خطرناک برايک عامل تشديعنوان به بحث ارتفاع به باشد. توجهيم
له حذف عامل يبه وس ين بررسيتر شدن هوا در اقيل رقيدلم آفتاب بهيمعرض نور مستق

ت يوضع يلحاظ نشده است. در بررس يفاز يق توابع جبريارتفاع در تمام فصول از طر
باشد به يم ياديتنوع ز يمختلف کشور، دارا سم کشور نشان داده شد که در مناطقيفتوتور

توان به پنج طبقه يسالانه، مناطق مختلف کشور را م يژگيکه با توجه به و يطور
ن يباشد و بر طبق ايمنحصر بفرد خود را دارا م يهايژگيکرد که هر طبقه و يبندميتقس
. در فصل بهار باشديم يط متفاوتيشرا يران دارايسم مناطق مختلف ايط فتوتوريشرا

از کرمان در  ييها، فارس، اصفهان بخشيو بلوچستان، خراسان جنو ستانيس يهااستان
 يجنوب يالبرز و نواح است ارتفاعات زاگرس، ين در حاليرند ايگيار مناسب قرارميط بسيشرا
ت در فصل تابستان به ين وضعيار نامناسب قرار دارند. ايت بسيخزردر وضع يايه دريحاش
بجز  يو شرق يشمال غرب يهاکند و استانيبالاتر نقل مکان م ييايجغراف يهاعرض ينواح

سم در کشور يفتوتور يل بالايبا پتانس يهان مناطق در زمره مکانيارتفاعات موجود در ا
 يکشور با دارا بودن ساعات آفتاب يعمده مرکز ياز نواح ياشوند. پهنه عمدهيمحسوب م

دا کرده است. در يش به محدوده قابل قبول تنزل پيم آسايط اقليشراگرفتن  بالا با در نظر
ش از يباً بين صورت که تقريشود بديکاملاً دگرگون م ياديط تا حدود زيز شراييفصل پا

است که  ين در حاليرند ايگيار نامناسب قرار مياز کشور در محدوده نامناسب و بس يمين
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 يه جنوبيحاش يباشد. نواحيز مييمناسب در فصل پاار يط بسيگر عدم شراينکته قابل توجه د
 ييايط جغرافيبالا و شرا يل پوشش ابريدلهار نامناسب بيط بسيخزر همچنان در شرا يايدر

تواند يسم در کشور مينه فتوتورين حالت ممکن در زميفصل زمستان بدتر رد.يگيقرارم
از  ي، عدم برخورداريات آفتابط نامناسب تعداد ساعين فصل شرايرا که در ايمحسوب شود ز

گردد. در فصل زمستان با ورود ين امر مي، کوتاه بودن طول روز و... باعث ايميش اقليآسا
ن فصل به يگردد. در ايم يشيط نامطلوب آسايجاد شرايسرد به کشور سبب ا يهواها توده

 رند. يگيقابل قبول قرار م يسميط فتو توريکشور در شرا يداخل يف نواحيصورت ضع
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