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چکیده
اقليم بهعنوان پديدهاي جغرافيايي ،رابطهاي تنگاتنگ و انکارناپذير با گردشگري و توسعه مقاصد
گردشگري دارد .بحث فتوتوريسم بهعنوان يکي از مهمترين مباحثي از زيرشاخههاي گردشگري
مورد توجه کشورهاي داراي شرايط مناسب اقليمي با ساعات آفتابي بالا در طول فصول مختلف سال
شده است .توزيع متفاوت تابش نور خورشيد در مناطق مختلف جهان هر ساله تعداد بسياري از مردم
نواحي محروم از ساعات آفتابي بالا را به سمت کشورهاي با عرضهاي جغرافيايي پايينتر و شرايط
آب و هوايي نسبتاً خشک که کمترين روزهاي ابرناکي را در آسمانشان تجربه ميکنند ،سوق
ميدهد .در اين پژوهش ابتداً از طريق روش  TCIبه ارزيابي اقليم آسايش کشور در طي فصول
مختلف سال پرداخته شده است .سپس وضعيت ساعات آفتابي فصول چهارگانه کشور مشخص
گرديد .سپس با بهرهگيري از قواعد و ترکيب عضويت فازي و کاربرد عملکردهاي فازي و فازي گاما با
توابع مربوطه همچنين در نظر داشتن ارتفاعات مطلوب اقدام به پهنهبندي وضعيت مناسب

3ـ استاد دانشگاه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز.
5ـ دانشآموخته جغرافياي پزشکي دانشگاه تبريز.
1ـ دانشآموخته جغرافياي پزشکي دانشگاه تبريز.
0ـ دانشآموخته جغرافياي پزشکي دانشگاه تبريز.

Email:m5khatibi @yahoo.com

 40

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 25

فتوتورسيم با درنظر گرفتن شرايط اقليم آسايش در ايران گرديده است .نتايج بيانگر اين موضوع است
که حداکثر پنج منطقه و حداقل سه منطقه فتوتوريسمي در طي فصول مختلف سال قابل تشخيص
است که در هر يک از مناطق ،با در نظر گرفتن شرايط تقريباً يکسان چه از لحاظ اقليم آسايش و
تعداد ساعات آفتابي مناطق مطلوب فتوتوريسم فصول مختلف سال در کشور مشخص شدهاند.
واژگان کلیدی :فتوتوريسم ،شاخص اقليم گردشگري  ،TCIالگوي منطق فازي ،پهنهبندي ،ايران.

مقدمه

يکي از عناصر مهم اقليمي که آثار انکارناپذيري بر فعاليتهاي مختلف انساني و فرآيندهاي
طبيعي به خصوص در مناطق خشک و نيمهخشک دارد ،ساعات آفتابي است .ميزان ساعات
آفتابي در يک روز عبارت است از مدت زماني در طي روز که خورشيد در آسمان وجود دارد و
بهوسيله ابرها پنهان نميگردد ( .)Yin, 1999: 61اين عامل با تأثيري که در تعيين ميزان
تابش خورشيد دارد ،عامل اصلي کنترل حيات ،آب و هوا و ساير فعاليتهاي زيستي در سطح
زمين به شمار ميرود (کاوياني و عليجاني .)25 :3135 ،هنگامي که نور از طريق چشمها
عبور ميکند و به مغز ميرسد ،ماده سروتونين 2در بافت عصبي رها ميشود .در طول پاييز و
زمستان ،روشنايي روز کمتر از بهار و تابستان است و اين امر باعث پايين آمدن سطح
سروتونين در بدن ميشود .سروتونين ،ماده شيميايي مهمي در مغز است که بهعنوان «انتقال
دهنده عصبي» شناخته ميشود .کاهش روشنايي روز ،باعث افزايش توليد هورمون ملاتونين4
ميشود .نقش ملاتونين هنوز به درستي مشخص نشده است اما تصور ميشود که به فرايند
خوابيدن کمک کند زيرا بدن آن را در شب و در هنگام خواب ،آزاد ميکند .اين دو باهم،
يعني کمبود سروتونين (که باعث هماهنگي و همکاري سلولهاي عصبي ميشود) و افزايش
ملاتونين که بدن را به حالت خواب ميبرد باعث اختلال افسردگي فصلي ميشوند (شوارتز و
همکاران3333 ،؛ رحمان و همکاران .)5434 ،در ارتباط با موضوع اين تحقيق تحقيقات
2- Serotonin
4- melatonin
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يکجانبهاي زيادي صورت گرفته است بدين معني که تحقيقات صرفاً به ميزان ساعات
آفتابي پرداخته شدهاند و يا صرفاً به اقليم آسايش اشاره داشتهاند با اينحال اين موضوع در
قالب يک تحقيق جديد مطرح ميگردد زيرا که از ترکيب اقليم آسايش و همچنين توجه به
وضعيت توپوگرافي سطح زمين به بررسي و نمايش سطوح مختلف ساعات آفتابي مناسب و
بالا ميپردازد .در تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه برآورد ميزان ساعات آفتابي بر اساس
دادههاي اقليمي ،در چين ( ،)Wu et al, 2007: 2447ترکيه ( ،)Bakirci, 2009: 2580در
ايالات متحده ،بررسي ميزان ابرناکي و درصد تابش ( ،)Angell et al, 1984: 752در
سودان ،ميزان تابش خورشيدي ( )Elgaib & Mansell, 2000: 419صورت گرفت .در
ايران نيز تحقيقات نسبتاً زيادي در اين زمينه انجام شده است از جمله مطالعه ميزان ساعات
آفتابي و تابش خورشيدي (صميمي ،)33 :3153 ،روند ساعات آفتابي در تهران (محمدي،
 ،)21 :3134پهنهبندي ساعات آفتابي استان سيستان و بلوچستان (سليقه و همکاران:3135 ،
 ،)343در ايستگاه اروميه با استفاده از معادلات رگرسيوني (خليلي اقدم و سلطاني:3133 ،
 )303و مقادير ساعات آفتابي و تابش خورشيدي ايران با مدل آنگستروم (معيني و همکاران،
 )3 :3133را ميتوان اشاره کرد .همچنين مطالعات انجام شده در زمينه اقليم گردشگري با
شاخص اقليم گردشگري ميتوان به برخي از اين مطالعات اشاره نمود از جمله مطالعه
اقليمي تفريحي آريزوناي آمريکا (هارتز و همکاران ،)51 :5444 ،مطالعه تغيير اقليم بر روي
گردشگري (بريتلا و همکاران ،)331 :5444 ،مطالعه اقليم آسايش در تايوان (لين و
ماتزارکيس )533 :5443 ،و تعين آسايش زيست اقليمي در ترکيه (زنگين و همکاران:5443 ،
 )3ميباشند .اينگونه مطالعات در داخل کشور نيز بسيار صورت گرفته است از جمله مهم-
ترين اين مطالعات به مطالعه و پهنهبندي اقليم گردشگري ايران با استفاده از شاخص اقليم
گردشگري (فرجزاده و همکاران ،)05 :3133 ،طبقهبندي شاخص زيست اقليمي ايران بر
اساس شاخص تروجنگ (کاوياني )21 :3155 ،و بررسي اقليم زيستي کشور در رابطه با
فعاليت گردشگري (بذرپاش و همکاران )343 :3135 ،را ميتوان اشاره کرد .با اينحال در
زمينه مطالعات فتوتوريسم در ايران مطالعات بسيار محدودي صورت گرفته است ،در اين
زمينه سليمي و احمديان ( )3133در مطالعهاي تحت عنوان اثربخشي فتوتوريسم در کنترل
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علائم اختلال افسردگي فصلي روش پژوهش در اين مطالعه بر اين صورت است که  30نفر
از مبتلايان به اختلال افسردگي فصلي بر اساس شاخصهاي غربالگري به روش نمونهگيري
هدفمند انتخاب و به  5گروه تقسيم شدند .نتايج نشان داد که نور درماني طبيعي بهشيوه
فتوتوريسم در گروه  5نفري مورد مطالعه موجب کاهش معنادارتر علائم افسردگي فصلي در
اين بيماران شد .لازمه اجراي صحيح و مديريت اين نعمت خدادادي شناخت کامل و هرچه
بهتر مناطق مناسب براي اين منظور است .اين پژوهش در نظر دارد با استفاده از ابزارهاي
کارآمد سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدلهاي نوين پهنهبندي با در نظر قراردادن اقليم
آسايش به روش  TCIو همچنين شرايط توپوگرافي محيطي و ترکيب اين عوامل با ميزان
ساعات آفتابي مناطق مختلف کشور در طي فصول زماني به نمايش سطوح مختلف
فتوتورسيم در کشور بپردازد.
مواد و روشها

در اين تحقيق بهمنظور ارزيابي شرايط فتوتوريسم در ايران بهعنوان يکي از جاذبههاي
اقليمي از ديدگاه گردشگري نوين ،ابتداً با کمک شاخص اقليم گردشگري ( )TCIو دادههاي
اقليمي  340ايستگاه سينوپتيک که داراي آمار  54ساله از  3333-5434با پراکنش مناسب
در سطح کشور استفاده شده است .همچنين همگني دادهها از طريق آزمون زنجيره مارکوف
مورد سنجش قرار گرفته و همگني آنها تأييد شده است .دليل استفاده از زنجيره مارکوف
قابليت تشخيص دادههايي که سبب ناهمگن شدن ميشود بههمين دليل عملکرد بهتري
نسبت به آزمون دنبالهاي دارد (يوسفي و همکاران .)33 :3133 ،بهمنظور پهنهبندي
فتوتوريسم در کشور از مجموع دو سري ورودي کمي و کيفي استفاده شده است .ورودي
کمي دادههاي ساعات آفتابي را شامل ميشوند که دربرگيرنده آمار بيست ساله  342ايستگاه
سينوپتيک سراسري در سطح کشور ميباشد که پس از تبديلات تقويمي بهمنظور پهنهبندي
بهروش کريجينگ براي فصول مختلف سال و همچنين ساليانه ترسيم گرديد .سري
دادههاي کيفي شامل کيفيت اقليم گردشگري در روش  TCIبهدست آمده ميباشد .که باز
بههمين ترتيب براي فصول مختلف سال پهنهبندي شده است.
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اقليم گردشگري TCI

شاخص اقليمي توريستي ( )TCI5بهوسيله ميسزکوفسکي ابداع شده است .اين شاخص
ترکيبي ,عناصر اقليمي راکه بيشترين ارتباط را با کيفيت تجربه توريستي براي غالب
توريستها دارد را بهطور سيستماتيک ارزيابي ميکند بهمنظور تعيين شاخص اقليم آسايش
توريسم در کشور مراحل زير بهترتيب شکل ( )3اجرا گرديد .پس از تهيه کليه دادههاي مورد
نياز از طريق نرمافزار  TCI Calculator3اقدام به ضريب نهايي اقليم گردشگري شد و
سپس در طبقات مختلف دستهبندي گرديد و به پايگاه داده سيستم اطلاعات جغرافيايي وارد
شده است .و در مراحل بعدي جهت پهنهبندي مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل ( )1مراحل اجرای شاخص اقلیمی توریستی
5- Tourism Climate Index
 -3اين نرمافزار در نسخه  5433خود توسط حسن اروجي و محمد عليزاده تهيه شده است.
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در اين اپراتور متمّم ضرب متمم مجموعهها بهحساب ميآيد .بهعبارتي ديگر ،در اين
عملگر ،نقشه خروجي بر اساس بيشترين اشتراک ارزش عضويت فازي هر يک از عوامل،
بهعنوان زيربناي مجموعهها در موضوع مورد نظر ،ساخته و تهيه ميشود .بهگونهاي که
پذيرش يا ردّ فرضيه تعريف شده دربارهي موضوع موردنظر ،بر پايه ارزش عضويت هر يک
از عوامل يا زير مجموعهها محاسبه ميشود .پس از کسر شدن از ارزش حداکثر حالت
مطلوب که مساوي يک است ،همواره بيشتر از ارزش هر يک از زيرمجموعههاست که
رابطه آن بهشرح زير است (يماني و همکاران:)330 :3130 ،
رابطه ()3
 =µiتابع عضویت فازی برای نقشه ( )iام و  =iتعداد نقشههایی که با یکدیگر تفلیق و ترکیب میشوند.

در اين اپراتورها در نقشه خروجي ،ارزش پيکسلها به سمت يک ميل ميکند و در
نتيجه تعداد پيکسل بيشتري در يک کلاس خوب قرارميگيرند .بههمين دليل اين اپراتور
حساسيت بسيار کمي در پهنهبندي دارد.
اپراتور ضرب فازي
در اين اپراتور تمامي لايههاي اطلاعاتي درهم ضرب ميشوند .در اين عملگر بهدليل
تغييرات ارزش هر يک از زير مجموعهها در حد فاصل بين صفر و يک ،که بهصورت
اعشاري هستند ،ميزان ارزش ترکيبي هموراه کوچکتر از ارزش عضويت هر يک از زير
مجموعهها يا عوامل مشارکت کمتر است .بهعبارت ديگر نتيجه بهدست آمده همواره کمتر
از کوچکترين تعداد و يا حداکثر مساوي ارزش هر يک از زيرمجموعههاست .رابطه اين
عملگر به شرح زير است:
اين اپراتور باعث ميشود تا در نقشه خروجي ،اعداد کوچکتر شده و به سمت صفر
ميل کنند و در نتيجه تعداد پيکسل کمتري در کلاس خوب قرار ميگيرند .بههمين دليل اين
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اپراتور حساسيت بالايي در پهنهبندي اعمال ميکند .در اين اپراتور تمامي واحدها و لايهها در
تلفيق دخالت داده ميشوند.
رابطه ()5

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

فاز گاما :با در نظر گرفتن اختلاف آشکار بين نتيجه استفاده از عملگرهاي جمع جبري
فازي و ضرب فازي ،يا به عبارتي جهت تعديل حساسيت بسيار بالاي اپراتور ضرب فازي و
حساسيت بسيار کم اپراتور جمع جبري فازي ،اپراتور ديگري به نام فاز گاما معرفي شده
است که روابط اين عملگر بهصورت زير است (يماني و همکاران:)330 :3130 ،
رابطه ()1
بهمنظور دستيابي به نتيجه مناسبتر بهطور معمول از ضرب نمودن توابع مربوط به
عملگرهاي جمع و ضرب فازي بهترتيب با نمادهاي  yو  1-yميتوان استفاده کرد ،که در
آن مقدار گاما بين صفر و يک تغيير ميکند ( .)0>y>1مقدار گاما از طريق قضاوت
کارشناسي مبتني بر نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي مشاهده شده و يا از طريق
آزمون سعي و خطا در تطبيق با شواهد واقعي ميشود .در اين تحقيق از تابع فازي گاماي
 4/2استفاده شده است.
یافتهها و بحث

ابتداً شرايط اقليم گردشگري ايران در مقياس فصلي با بهرهگيري از شاخص اقليم
گردشگري مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن براي هر فصل و کل ساليانه بهشرح زير
است:
شاخص اقليم گردشگري TCI

شرايط اقليمي کشور بهدليل تغييرات ارتفاعي و عرض جغرافيايي داراي تنوع بالايي است
بههمين دليل در شاخص بهکار رفته نشان ميدهد که مناطق مختلف کشور ،داراي تنوع
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زيادي ميباشد بهطوري که حداکثر در هفت طبقه مختلف مشخص شده است .که هر طبقه
داراي ويژگيهاي خاص خود ميباشند .که باز اين خصوصياتها در فصول مختلف شرايط
اقليمي متفاوتي را دارا ميباشند .در ادامه وضعيت اقليم گردشگري کشور در طي شکلهاي
 5و  1به نمايش وضعيت اين شاخص ميپردازند.

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

شکل ( )3نقشه وضعیت سالیانه اقلیم گردشگری ایران
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بررسي نقشههاي ترسيمي (شکل  5و  )1حاکي از اين است که از نظر اقليم گردشگري
بخشهاي شمالي و مرکزي ايران شرايط براي توريسم بسيار مناسب است .در تابستان اين
شرايط به بخشهاي کوچکي از شمال کشور محدود ميشود ،در پاييز تقريباً تمامي سطح
کشور از نظر اقليم گردشگري در شرايط خوبي قرار ميگيرد و در زمستان فقط بخشهاي
جنوبي براي پذيرش توريسم شرايط خوبي را ارائه ميدهند (شکل .)1
ساعات آفتابي
طبق نتايج بهدست آمده از تجزيه و تحليل آمار و ارقام و همچنين ترسيم نقشههاي
همارزش که در ادامه براي هر فصل و ميانگين کل ماهيانه آورده شده است بيانگر اين
موضوع است که ايران کشوري است با ساعات آفتابي قابل ملاحظه ،بنابراين توجه ويژه و
مطالعه در اين زمينه مهم ميباشد (شکل .)0

شکل ( )4نقشه وضعیت ساعات آفتابی ایران در فصول مختلف سال
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شکل ( )5نقشه میانگین ماهیانه وضعیت ساعات آفتابی ایران

بهطور کلي از شمال به جنوب و از غرب به شرق کشور بر تعداد ساعات آفتابي افزوده و
از تغييرپذيري آن کاسته ميشود (شکلهاي  0و  .)2نقش پر فشار جنب حارهاي آزور در
مناطق مرکزي و جنوبي کشور و حالت بادپناهي اين نواحي ،در وقوع وضعيت ياد شده تأثير
چشمگيري دارد .کاهش دوباره ساعات آفتابي به سمت جنوب بهخصوص در فصل تابستان
به دليل افزايش رطوبت و نفوذ سيستمهاي موسمي به اين مناطق اتفاق ميافتد .در
نقشههاي پهنهبندي ساعات آفتابي ،نقش عرض جغرافيايي و رطوبت سواحل ،بهخصوص در
شمال کشور ،کاملاً مشهود است؛ اما در تابستان ،نقش ارتفاع ،بارزتر است.
با توجه به اينکه مبناي پهنهبندي فتوتوريسم کشور در اين پژوهش با در نظر گرفتن
توان بالاي مناطق با ساعات آفتابي از يک طرف و دارا بودن شرايط اقليمي آسايش از سوي
ديگر و توجه به شرايط توپوگرافي بهدليل اهميت در استقرار و جلوگيري از دريافت تابش
خالص بالاي نور خورشيد که در کوهستانها و نقاط مرتفع زيانآور است به پهنهبندي
فتوتوريسم ايران حداکثر در پنج طبقه در فصول بهار و تابستان و چهار طبقه در پاييز و سه
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طبقه در فصل زمستان گرديد ،دليل کاهش طبقات عدم شرايط مناسب در رنجهاي بالاتر
اين پهنهبندي ميباشد براي مثال در فصل زمستان هيچ نقطهاي از کشور در شرايط بسيار
مناسب و مناسب قرار نميگيرد بههمين دليل در نمايش اين طبقات در نقشهها خودداري
شده است .با توجه به نقشه پهنهبندي فتوتوريسم در فصول مختلف در فصل بهار
استانهاي سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوي ،فارس ،اصفهان بخشهايي از کرمان در
شرايط بسيار مناسب قرار ميگيرند اين در حالي است ارتفاعات زاگرس ،البرز و نواحي جنوبي
حاشيه درياي خزر در وضعيت بسيار نامناسب قرار دارند .اين وضعيت در فصل تابستان به
نواحي عرضهاي جغرافيايي بالاتر نقل مکان ميکند و استانهاي شمال غربي و شرقي بجز
ارتفاعات موجود در اين مناطق در زمره مکانهاي با پتانسيل بالاي فتوتوريسم درکشور
محسوب ميشوند .پهنه عمدهاي از نواحي عمده مرکزي کشور با دارا بودن ساعات آفتابي
بالا با در نظر گرفتن شرايط اقليم آسايش به محدوده قابل قبول تنزل پيدا کرده است .در
فصل پاييز شرايط تا حدود زيادي کاملاً دگرگون ميشود بدين صورت که تقريباً بيش از
نيمي از کشور در محدوده نامناسب و بسيار نامناسب قرارميگيرند اين در حالي است که
نکته قابل توجه ديگر عدم شرايط بسيار مناسب در فصل پاييز ميباشد .نواحي حاشيه جنوبي
درياي خزر همچنان در شرايط بسيار نامناسب بهدليل پوشش ابري بالا و شرايط جغرافيايي
قرار ميگيرد .فصل زمستان بدترين حالت ممکن در زمينه فتوتوريسم در کشور ميتواند
محسوب شود ،زيرا که در اين فصل شرايط نامناسب تعداد ساعات آفتابي ،عدم برخورداري از
آسايش اقليمي،کوتاه بودن طول روز و ...باعث اين امر ميگردد .در فصل زمستان با ورود
توده هواهاي سرد به کشور سبب ايجاد شرايط نامطلوب آسايشي ميگردد .در اين فصل به
صورت ضعيف نواحي داخلي کشور در شرايط فتوتوريسمي قابل قبول قرار ميگيرند و در
بقيه مناطق کشور شرايط از بسيار نامناسب تا نامناسب متغير است (شکل  .)4در اين
پهنهبندي همواره مناطق با ارتفاع بالاي  5444متر بهعنوان مناطق نامناسب و بسيار
نامناسب قرار گرفتهاند.
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شکل ( )6نقشه فتوتوریسم ایران در فصل زمستان

شکل ( )7نقشه نهایی سالیانه فتوتوریسم ایران
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بررسي شکل ( )5نشان ميدهد که ايران از نظر فتوتوريسم از پتانسيل بالايي برخوردار
است و بخشهاي جنوب شرقي و بخشي از محدودههاي مرکزي ايران در حد مناسب و
بسيار مناسب قرار ميگيرند.
نتیجهگیری

بهطور کلي پديده فتوتوريسم مناسب در ايران بستر ويژهاي براي توسعه گردشگري سلامت
روان در هنگام فصول سرد سال براي بيماران دچار اختلال خلقي فصلي اروپاي غربي دارد و
اين قابليت بالقوه وجود دارد تا مناطق گرمسير کشور به يکي از قطبهاي فتوتوريسم تبديل
شود .شرايط اقليمي بسيار متنوع کشور تحت تأثير عوامل مختلف عرض جغرافيايي و ارتفاع
ميباشد .توجه به بحث ارتفاع بهعنوان يک عامل تشديدکننده و خطرناک براي افراد در
معرض نور مستقيم آفتاب بهدليل رقيقتر شدن هوا در اين بررسي به وسيله حذف عامل
ارتفاع در تمام فصول از طريق توابع جبري فازي لحاظ نشده است .در بررسي وضعيت
فتوتوريسم کشور نشان داده شد که در مناطق مختلف کشور ،داراي تنوع زيادي ميباشد به
طوري که با توجه به ويژگي سالانه ،مناطق مختلف کشور را ميتوان به پنج طبقه
تقسيمبندي کرد که هر طبقه ويژگيهاي منحصر بفرد خود را دارا ميباشد و بر طبق اين
شرايط فتوتوريسم مناطق مختلف ايران داراي شرايط متفاوتي ميباشد .در فصل بهار
استانهاي سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوي ،فارس ،اصفهان بخشهايي از کرمان در
شرايط بسيار مناسب قرارميگيرند اين در حالي است ارتفاعات زاگرس ،البرز و نواحي جنوبي
حاشيه درياي خزردر وضعيت بسيار نامناسب قرار دارند .اين وضعيت در فصل تابستان به
نواحي عرضهاي جغرافيايي بالاتر نقل مکان ميکند و استانهاي شمال غربي و شرقي بجز
ارتفاعات موجود در اين مناطق در زمره مکانهاي با پتانسيل بالاي فتوتوريسم در کشور
محسوب ميشوند .پهنه عمدهاي از نواحي عمده مرکزي کشور با دارا بودن ساعات آفتابي
بالا با در نظر گرفتن شرايط اقليم آسايش به محدوده قابل قبول تنزل پيدا کرده است .در
فصل پاييز شرايط تا حدود زيادي کاملاً دگرگون ميشود بدين صورت که تقريباً بيش از
نيمي از کشور در محدوده نامناسب و بسيار نامناسب قرار ميگيرند اين در حالي است که
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نکته قابل توجه ديگر عدم شرايط بسيار مناسب در فصل پاييز ميباشد .نواحي حاشيه جنوبي
درياي خزر همچنان در شرايط بسيار نامناسب بهدليل پوشش ابري بالا و شرايط جغرافيايي
قرارميگيرد .فصل زمستان بدترين حالت ممکن در زمينه فتوتوريسم در کشور ميتواند
محسوب شود زيرا که در اين فصل شرايط نامناسب تعداد ساعات آفتابي ،عدم برخورداري از
آسايش اقليمي ،کوتاه بودن طول روز و ...باعث اين امر ميگردد .در فصل زمستان با ورود
توده هواهاي سرد به کشور سبب ايجاد شرايط نامطلوب آسايشي ميگردد .در اين فصل به
صورت ضعيف نواحي داخلي کشور در شرايط فتو توريسمي قابل قبول قرار ميگيرند.
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