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 چکيده
با توجه به موقعيت جغرافيايي  بشريترين كسب و كارهاي  گردشگري فعاليتي چند وجهي است و از پيچيده

. تاثير اقليم بر تقاضاي گردشگري و رضايت گردشگران باعث گرديده تا اين عامل به عنوان يكي از است
ريزي و انتخاب محل اقامت محسوب شود. يكي از  ها جهت برنامه گيري مهمترين عوامل موثر بر تصميم

شرايط جوي و اقليمي است. هدف از انجام اين پژوهش  عوامل موثر بر زندگي، آسايش و سالمتي انسان،
 1970) در اصفهان به تفكيك هرماه در يك دوره آماري (TCIبررسي روند شاخص اقليمي گردشگري (

حداقل  حداكثر دماي روزانه،روزانه ايستگاه اصفهان براي پارامترهاي(. بدين منظور آمار است )2013تا
ميانگين تعداد ساعات آفتابي  مجموع بارندگي، ميانگين رطوبت نسبي، ،ميانگين روزانه دما رطوبت نسبي،

) از بانك اطالعاتي سازمان هواشناسي استخراج شده سپس براي هر ماه به طور و ميانگين سرعت باد در روز
 sen`s كندال و -محاسبه گرديد. جهت تحليل روند اين شاخص از آزمون من TCIجداگانه شاخص 

دهد كه شاخص اقليمي گردشگري در اصفهان  آمده از اين پژوهش نشان مي نتايج بدستاستفاده گرديد. 
 در ماههاي بهمن، خرداد و مهر داراي روند مثبت ومعني دار مي باشد.
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 مقدمه
در سالهاي اخير هاي اقتصادي جهان است كه صنعت گردشگري يكي از مهمترين بخش

 1000ميليون گردشگر و حدود  880اي يافته است. اين صنعت با بيش از  رشد فزاينده
درصد توليد ناخالص جهان را به خود  10حدود  2010ميليارد دالر درآمد در سال 

چنين پيش بيني كرده است كه تا سال هم اختصاص داده است. سازمان جهاني گردشگري
 2000ميليارد نفر و درآمد حاصله به  6/1توريست هاي جهان به ميالدي، جمعيت  2020

2Fطبق آمار سازمان جهاني گردشگري .ميليارد دالر بالغ شود

تعداد گردشگران بين المللي  1
ميليارد دالر 1100به حدود يك ميليارد نفر و گردش مالي آن به حدود  2012در سال

ل به گردشگري اختصاص داشته است. شاغل در دنيا يك شغ 15تا  12رسيده است و از هر 
را درصد شاغلين  8تا  6اين مساله نشان مي دهد كه بخش گردشگري قدرت جذب حدود 

داشته است. طبق آمار سازمان بين المللي كار، هر فرصت شغلي كه در صنعت گردشگري 
مي شود و همچنين به ازاي ها فرصت شغلي در ساير بخش 5ث ايجاد بوجود مي آيد باع

 -ميفرصت شغلي مستقيم ايجاد  3متوسط  گردشگر به كشور به طورد هرورو
هاي درصد از كل شغل 2/9سال آينده  10آمارهاي بين المللي نشان مي دهد كه در شود.

در جهان امروز كه تكنولوژي  جهان به صنعت گردشگري اختصاص پيدا خواهد كرد.
آورده است و زندگي انسان را،  اي را پديدهاي همه جانبهمدرن لجام گسيخته دگرگوني

ويژه در جوامع شهري با مشكالت زيادي روبه رو ساخته است، مسافرت، تغيير مكان و  به
رسد. در اين راستا با گسترش مراكز شهري و رشد تغيير آب و هوا امري ضروري به نظر مي

مندان ه عالقهپديده شهرنشيني، اشتياق به سياحت و سير و سفر افزون يافته است به طوري ك
گذران اوقات فراغت را دشگري در اقصي نقاط كره زمين امراين امر تحت عنوان گر

). يكي از عوامل موثر بر زندگي، سالمتي و 200:1388صفرآبادي، اند (تكامل بخشيده
آسايش انسان خصوصاً عواملي كه بايد در بحث گردشگري مد نظر قرار گيرد، شرايط 

آب و هوايي يك منطقه از جمله مهمترين عوامل موثر در جهت  اقليمي مي باشد. وضعيت
3Fجذب گردشگر و يا بالعكس تضعيف آن مي باشد(دي فريتاس

). اقليم از ديدگاه 2003، 2
ها معموالً در  برنامه ريزي گردشگري  بسيار اهميت دارد و جهانگردان و توريست

گونه احساس نارضايتي  هيچ جستجوي اقليم مطلوب يا اقليم آسايش هستند كه در آن، فرد
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گيري براي  و عدم آسايش حرارتي و اقليمي ندارد و اين عامل نقش مهمي در تصميم
گذار بر  ) از بين عوامل تاثير51: 1387.(شايان، فيضي و كشاورزي،داردمقاصد گردشگري 

ها، مي توان به شرايط جوي و كلي زندگي، سالمت و آسايش انسان اين صنعت و به طور
مي اشاره كرد؛ به طوري كه امروزه مطالعة اين تاثيرات، شاخة جديدي از علم را تحت اقلي

عنوان زيست اقليم شناسي انساني يا زيست هواشناسي انساني را به وجود آورده است كه 
ها، حيوانات و گياهان مطالعه يط جوي و اقليمي روي زندگي انسانتاثير شرا

امروزه مطالعات بيوكليماي انساني پايه و اساس بسياري از  .)44: 1387(محمودي، كند مي
ويژه در زمينة مسائل شهري و سكونتگاهي، معماري و ه برنامه ريزي هاي عمران ناحيه اي، ب

گردشگري است و نتايج حاصل از اين گونه مطالعات در اسكان بشر در مناطق جديد و نيز 
4Fود(لورنهاي موجود بهره برداري مي ش توسعه سكونتگاه

راحتي و سالمتي انسان  .)2003، 1
بيش از هر عامل ديگري تحت تاثير وضعيت هوا و شرايط اقليمي است. از بين عناصر 
مختلف اقليمي، چهار متغير عمده شامل دماي هوا، جريان هوا (باد)، امواج مستقيم و غير 

ثير را بر بدن انسان مستقيم ناشي از تابش خورشيد و در نهايت رطوبت نسبي هوا بيشترين تا
)برنامه ريزي گردشگري و شرايط آب و 71: 1387دارند.(ناظم السادات و مجنوني هريس،

هوايي منطقه جهت تنظيم برنامه هاي تقويم گردشگري ارتباط بسيار نزديكي با هم دارند. 
ي گردشگران و برنامه ريزان تور نياز به اطالعات جوي و اقليمي مكان ها براي برنامه ريز

5Fزماني تورهاي خود دارند (لچا

هايي كه . اطالع از آسايش اقليمي آن روز)1997، 2
ريزان به  ريزان بسيار ارزشمند است. برنامه گردشگران به ديدن اماكن مي روند براي برنامه

اطالعات اقليمي قبل، بعد و در زمان بازديد اماكن نياز دارند لذا تعيين شاخصي براي 
6Fردشگري اهميت بسياري دارد.(فريتسآسايش هرچه بيشتر گ

) عوامل زيادي بر 2008، 3
صنعت گردشگري تاثير مي گذارند كه يكي از مهمترين آنها آب و هوا است. همراه با 
موقعيت جغرافيايي، توپوگرافي، چشم انداز، پوشش گياهي و جانوران، آب و هوا به عنوان 

كند. بدين  ردشگري نقش ايفا مييكي از مهمترين منابع پايه محلي در توسعه صنعت گ
ترتيب مي توان گفت كه آب و هوا داراي خصيصه يك ثروت عظيم طبيعي است كه با 

گذاري بر منابع محيطي، طول مدت و كيفيت گردشگري، سالمتي گردشگران و حتي  تاثير
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7Fتجارب شخصي گردشگران را نيز كنترل مي كند ( اسكات

)) با 60: 2004و همكاران،  1
اهميت تأثير  عوامل اقليمي در برنامه ريزي گردشگري تعيين شاخص آسايش  توجه به

) از ارزش و اهميت زيادي برخوردار است. شاخص اقليم آسايش TCIگردشگري(
) تركيبي از عوامل اقليمي موثر بر آسايش گردشگران مي باشد. به TCIگردشگري (

 شود. ي گردشگران تعيين ميكمك اين شاخص، مناسبترين زمان سفر از نظر آسايش اقليم
 كند. همچنين با محاسبه آن براي مناطق مختلف به گردشگران در انتخاب مقصد كمك مي

 
  اهميت و ضرورت پژوهش 

گردشگري يكي از رشد يافته ترين صنايع نيمة دوم قرن بيستم است و اغلب به عنوان 
يك كليد براي رشد اقتصادي هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در حال توسعه استفاده 

8Fاست(فونت و اژمشده 

در حال حاضر بسياري از كشورها منافع اقتصادي و  )63:1999 ,2
دريافت مي كنند و درآمدهاي گردشگري را براي توسعة اجتماعي خود را از گردشگري 

9Fزيرساخت هاي خود به كار مي برند (اكسلس و كاستا

توسعة اين صنعت نياز ) 44: 3،1996
به برنامه هاي همه جانبه مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران موفق بود (ابراهيمي و 

ي از كشورها آب و هوا و ). اين روشن و واضح است كه در بسيار140:1389همكاران،
آب  حسوب مي شوند اين در حالي است كهاقليم يك سرماية با ارزش براي گردشگري م

و هوا و اقليم تا به حال نقش اساسي در ادبيات آموزشي گردشگري نداشته است. از آنجا 
 -كه بخش اعظمي از گردشگري مدرن امروزي بر مبناي استفاده از ويژگي هاي طبيعي

ستوار است، توسعة مكان هاي توريستي متكي به يك منبع نبوده، بلكه مستلزم فيزيكي ا
اي از منابع و بويژه منابع طبيعي است. بدين ترتيب اقليم به مثابه يك منبع  طيف گسترده

كه اطالع از آسايش اقليمي ). به طوري 26:1386بنياني و يا مكمل تلقي مي شود (تواليي،
ريزان بسيار ارزشمند است  ديدن اماكن مي روند براي برنامه هايي كه گردشگران بهآن روز
، بعد و در زمان بازديد اماكن نياز دارند. لذا تعيين ريزان به اطالعات اقليمي قبل و برنامه

10Fشاخصي براي آسايش هرچه بيشتر گردشگري اهميت بسياري دارد(فريتاس

4 ،2008.( 
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 پيشينة پژوهش 
گردشگري و رضايت گردشگران باعث گرديده تا اين عامل به تاثير اقليم بر تقاضاي 

ريزي و انتخاب مقاصد  ها، جهت برنامه گيري ترين عوامل موثر بر تصميم عنوان يكي از مهم
گردشگري محسوب شود و با توجه به اهميت گردشگري و جذب گردشگر براي جوامع، 

ناسب براي جذب گردشگران تحقيقات زيادي در اين زمينه براي تعيين شرايط اقليمي م
 صورت گرفته است، كه در زير به بعضي از اين تحقيقات اشاره مي كنيم:  

11Fماتزاراكيس

)، در مقاله اي با عنوان آب و هوا و شرايط اقليمي براي گردشگري 2001(1
در يونان، اشاره مي كند كه به دليل اختالف جغرافيايي فراوان بين  مناطق داخلي يونان و 

ن شرايط اقليمي آن نيز متفاوت است. به صورتي كه در جزاير يونان از ماه جوالي جزاير آ
هاي داخلي آن است. همچنين دماي هوا در يط خوب و درجه حرارت كمتر از بخششرا

گراد مي باشد ، اين به اين معناست كه در  درجه سانتي 18هنگام ظهر در ماه مهر پايين تر از 
در شرايط آسايش حرارتي قرار دارند و يا كمي گرمتر هستند و  اين موقع از روز اين مناطق

اين مسئله هيچ استرس فيزيولوژيكي ايجاد نمي كند. از طرفي مناطق داخلي يونان از نظر 
هاي  -درجه حرارت شرايط بدتري نسبت به جزاير آن دارند كه علت آن وجود سيستم

هواي سواحل نسبت به مناطق داخلي  مديترانه اي در جزاير مي باشد كه باعث تعديل آب و
12Fآملونگ و وينر مي شود.

)، در مقاله خود با عنوان گردشگري مديترانه اي، بررسي 2006(2
سناريوي تغييرات اقليمي آينده را ، (TCI)آينده با شاخص آسايش اقليمي گردشگري 

نشان  آزمايشهاكنند. اين  آزمايش مي(TCI)اي با استفاده از شاخص براي مناطق مديترانه
ناطق مي دهد كه در فصل تابستان، در مديترانه، آب و هوا بسيار گرم مي شود و در م

تر و جذاب تر مي شود. نتايج آزمايش همچنين نشان دهنده شمالي اروپا آب و هوا مناسب 
اين است كه در فصول بهار و پاييز شرايط آب و هوايي اكثر مناطق مديترانه  مخصوصٌا 

13Fباينو و هاوارد يونان و تركيه مطلوب تر و دلپذيرتر مي شود.اسپانيا، 

)، در مقاله اي 2009( 3
تحت عنوان تغييرات آب و هوايي و آينده گردشگري در كارائيب، زمان مناسب براي 
فعاليت هاي توريستي در آمريكاي شمالي، شرق و غرب اروپا و سواحل اقيانوس آرام را 

شرق ميانه، آسيا و آفريقا بين دسامبر و آوريل تعيين  هاي مي و آگوست و در بين ماه
هاي   كنند. همچنين بهترين زمان براي فعاليت هاي توريستي در كارائيب را بين ماه مي

                                                                                                                   
1-Matzarakis 
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دسامبر و آوريل تعيين مي كنند. اين زماني است كه شرايط آب و هوايي خيلي خوب است 
علت بدتر شدن شاخص آسايش  و در بقيه ماه ها شرايط قابل قبول يا حد مرزي است. 

 حرارتي در ماه هاي مي و نوامبر افزايش بارندگي و درجه حرارت مي باشد.
در مقاله اي با عنوان تعيين تقويم زماني مناسب براي گردش در شهر  )،1386ذوالفقاري(

تبريز با استفاده از شاخص هاي دماي معادل فيزيولوژيك و متوسط نظرسنجي پيش بيني 
 45)، به اين نتيجه رسيد كه دورة آسايش اقليمي در تبريز فقط به مدت 1386ل (شده در سا

)، در 1388شايان و همكاران( روز از اوايل خرداد تا اواسط تير ماه به طول مي انجامد.
اي با عنوان مطالعة شرايط اقليمي جزيرة كيش به منظور توسعة گردشگري با استفاده  مقاله

)، بهترين فصل براي گردش و سفر به اين منطقه را فصل 1388در سال ( TCIاز شاخص
رابطه اقليم آسايش )، در پژوهشي تحت عنوان 1388كند. بختياري( زمستان معرفي مي

در  ،به اين نتايج دست يافت كهگردشگري منتخب در ايران گردشگري با تقاضاي مقاصد
، اصفهان و يزد همبستگي معني داري بين شهرهاي اردبيل، تبريز، سنندج، بندرعباس، شيراز

دو متغير وجود دارد. در مقابل تقاضاي گردشگري شهرهاي تهران، رشت، مشهد، كرمان 
اسماعيلي تحت تاثير تغييرات اقليم آسايش گردشگري و تغييرات آب و هوايي نمي باشد. 

بندر چابهار در  ارزيابي شرايط اقليم آسايش)، در مقاله اي با عنوان 1389و صابر حقيقت(
جهت توسعه گردشگري، به اين نتيجه رسيدند كه در فصول سرد سال (آذر، دي، بهمن و 
اسفند) كه بيش از نيمي از كشور داراي شرايط نامطلوب براي گردشگران مي باشد،  بندر 

 چابهار به دليل برخورداري از شرايط اقليمي مطلوب مي تواند مقصد گردشگران باشد.
 

 هاشمواد و رو
 منطقه مورد مطالعه 

ثانيه شرقي و عرض  40دقيقه و  39درجه و  51شهر اصفهان با طول جغرافيايي 
: 1381ثانيه شمالي قرار گرفته است(شفقي، سيروس، 30دقيقه و  38درجه و  32جغرافيايي 

شهر اصفهان، نگين زيباي فيروزه اي ايران، شهري است در قلب ايران، كه به دليل  )16
برخورداري از ويژگي هاي منحصر به فرد، در ميان شهرهاي ايران و جهان شهرتي بسيار 

را از ساير شهرها متمايز  شهر اصفهان داراي آثار تاريخي ارزشمندي است كه آن دارد.
 )73، 1385را دو چندان مي كند.( سلطاني، كرده و ضرورت توجه به مشكالت آن
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 )TCIمحاسبه شاخص اقليمي گردشگري(
يكي از عوامل موثر بر زندگي، آسايش و سالمتي انسان، شرايط جوي و اقليمي است. 
انسان از بدو تولد به طور مستقيم و غير مستقيم متاثر از اين شرايط بوده است. امروزه مطالعه 
تاثير وضعيت جوي بر روي زندگي، سالمتي، آسايش و اعمال و رفتار انسان در قالب يكي 

ي با عنوان زيست اقليم انساني مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.(بيير و از شاخه هاي علم
). انسان از زمان هاي قديم همواره سعي در شناخت بهتر شرايط محيط 93: 1381هيگينز، 

پيرامون خود داشته و به پديده هاي اقليمي و جوي توجه ويژه داشته و تالش كرده در 
   هاي متفاوتي خود را با آن شرايط سازگاري دهد. مكان هاي مختلف جغرافيايي به روش

14Fميچكوفسكي ) توسطTCIشاخص اقليمي گردشگري ( )45: 1373( عليجاني، 

در سال 1
ابداع گرديد. اين شاخص سنجه اي جهت تعيين ميزان كيفيت شرايط جوي مطلوب  1985

حداقل  ،(حداكثر دماي روزانهپارامتر اقليمي 7شامل  كه در واقع مي باشد گردشگري
ميانگين تعداد  مجموع بارندگي، ميانگين رطوبت نسبي، ميانگين روزانه دما، رطوبت نسبي،

، CID، CIAمولفه ( 5است كه تركيب آنها  و ميانگين سرعت باد) ساعات آفتابي در روز
 -مورد استفاده قرار مي TCIبارش، تابش، باد) را بدست مي دهد كه در محاسبه شاخص 

 را نشان مي دهد. TCIمولفه هاي اصلي شاخص  1گيرند. جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1-Mieczkowski 
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 )(TCIMieczkowski,z.1985مؤلفه هاي اصلي شاخص -۱جدول 

 TCIتأثير متغير بر  متغير هاي ماهانه مؤلفه
وزن متغير در 

 TCIمعادله 

CID 
حداکثر دماي روزانه و 
 حداقل رطوبت نسبي

حالتي نشان دهنده آسايش حرارتي در 
 که گردشگران بيشترين فعاليت را دارند.

۴۰% 

CIA 
ميانگين روزانه دما و 

 رطوبت نسبي
 ۲۴نشان دهنده آسايش حرارتي در 

 ساعت (ساعات خواب و استراحت)
۱۰% 

)R( مجموع بارندگي بارش 
مؤثر بر فعاليت هاي گردشگري که در 

 محيط باز صورت مي گيرد.
۲۰% 

(S) تابش 
ساعات ميانگين تعداد 
 آفتابي

در دماي باال باعث سوختگي مي شود و 
اثر منفي دارد ولي در بيشتر اوقات اثر 

 مثبتي بر آسايش گردشگران دارد.
۲۰% 

(W) ميانگين سرعت باد باد 

با توجه به دما اثر مثبت يا منفي بر روي 
گردشگران دارد.در هواي گرم 

گردشگران را خنک مي کند ولي در 
 افراد مي شود. سرما باعث ناراحتي

۱۰% 

 
پارامتر هاي ميانگين حداكثر دماي روزانه در هر ماه بر حسب  TCIبراي تعيين شاخص 

)، ميانگين روزانه حداقل رطوبت نسبي در هر ماه بر حسب T maxگراد ( سانتي
)، DBTگراد ( در هر ماه بر حسب درجه سانتي )، ميانگين روزانه دماRhminدرصد(

)، ميانگين روزانه Rhmeanرطوبت نسبي در هر ماه برحسب درصد(ميانگين روزانه 
)، ميانگين روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب Rبارندگي در ماه بر حسب ميلي متر (

) را در ايستگاه مورد S، ميانگين روزانه ساعت آفتابي در هر ماه ()Wكيلومتر بر ساعت(
ر استخراج گرديد.  اين هفت عامل به بانك اطالعاتي سازمان كل هواشناسي كشو نظر از

لحاظ مي شود. اين پنج مولفه عبارتند از  TCIصورت پنج مولفه در فرمول محاسباتي 
تعداد ساعات آفتابي، ميزان بارندگي، سرعت باد، شاخص آسايش در بازه زماني روز 

)CID)و شاخص آسايش شبانه روزي (CIA فرمول محاسباتي شاخص مذكور در معادله .(
 ).Mieczkowski,z.1985ير نشان داده شده است (ز

 TCI=2(4CID+CIA+2R+2S+W)             ):                        1رابطة(
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شاخص آسايش در بازه زماني روز و تركيبي از ميانگين حداكثر  CID كه در آن،
شاخص آسايش شبانه روزي و در  CIAدماي هوا و ميانگين حداقل رطوبت نسبي است، 

)پس از محاسبه 88: 1388رگيرنده ميانگين رطوبت نسبي مي باشد.(ضيايي و بختياري، ب
)، وضعيت منطقه مورد 1985مقدار عددي شاخص، با استفاده از طبقه بندي ميچكوفسكي(

 گيرد. مطالعه  در آن ماه از نظر آسايش گردشگران دسته بندي و مورد تحليل قرار مي
 

 مقادير عددي شاخص اقليم گردشگري و نام گذاري گروه اقليمي  -۲جدول 
 )Mieczkowski,1985مربوط به آن(

 گروه اقليمي کلي گروه اقليمي رتبه )TCIحدود شاخص(
 ايده آل ۹ ۱۰۰-۹۰

 عالي
 عالي ۸ ۸۹-۸۰
 خيلي خوب ۷ ۷۹-۷۰

 خيلي خوب و خوب
 خوب ۶ ۶۹-۶۰
 قابل قبول ۵ ۵۹-۵۰

 قابل قبول
 حد بحراني و مرزي ۴ ۴۹-۴۰
 نامطلوب ۳ ۳۹-۳۰

 نا مطلوب
 بسيارنا مطلوب ۲ ۲۹-۲۰
 بسيار نامطلوب ۱ ۱۹-۱۰

 غير قابل تحمل ۰ )-۹(-۹
 غير قابل تحمل -۱ )-۲۰(-)-۱۰(

 
 كندال –آزمون من 

) بسط و 1975(Kendall) ارائه و سپس توسط Mann)1945اين آزمون ابتدا توسط 
هاي هيدرولوژيكي  اي در تحليل روند سري اين روش بطور متداول و گسترده توسعه يافت.

 )15: 1386حجام و همكاران،شود ( و هواشناسي بكار گرفته مي
 مراحل محاسبه آماره اين آزمون به شرح زير است: 

الف) محاسبه اختالف بين تك تك مشاهدات با همديگر و اعمال تابع عالمت و 
 شرح زير است: به Sاستخراج پارامتر 
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. باشند ميام سري  kام و  jهاي  به ترتيب داده xk,xjتعداد مشاهدات سري ، و nكه 

 تابع عالمت نيز به شرح  زير قابل محاسبه است :
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):4رابطة(  
هايي است كه در آنها حداقل يك  اي و معرف تعداد سري هاي مشاهده تعداد داده nكه 

 باشد. هاي با ارزش يكسان مي نيز بيانگر فراواني داده Tداده تكراري وجود دارد. 
 بط زير:به كمك يكي از روا  Zج) استخراج آماره

 ):5رابطة(




















<
+

=

>
−

=

 
 

0S    if                
Var(s)

1S

0S   if                         0   

0S     if       
)(

1
sVar

S

Z

 

در يك آزمون دو دامنه جهت رونديابي سري داده ها، فرض صفر در صورتي پذيرفته 
 شود كه رابطه زير برقرار باشد. مي

||/2                     ):   6رابطة( αZZ ≤ 

آماره  αZسطح معني داري است كه براي آزمون در نظر گرفته مي شود و αكه 
 -آماره توزيع نرمال استاندارد در سطح معني αتوزيع نرمال استاندارد در سطح معني دار 
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در  استفاده شده است.  α/2 باشد كه با توجه به دو دامنه بودن آزمون از مي αدار 
ها صعودي ودر صورت منفي بودن آن  مثبت باشد روند سري داده Zصورتي كه آماره 

 شود. روند نزولي در نظر گرفته مي
 :مراحل كلي انجام اين آزمون به شرح زير مي باشد

 
 :رابطه زيرالف)محاسبه شيب بين هرجفت داده مشاهده اي با استفاده از 

st
XsXtQ

−
−

=
                                     ):7رابطة(

يك واحد   tو  S , tاي در زمان هاي  هاي مشاهده به ترتيب داده Xs,Xt كه در آن
 باشد. مي  sزماني بعد از زمان 

 
 درسطح اعتماد مورد آزمون به كمك رابطه زير: αCمحاسبه پارامتر  )ب

)(*1 sVarZC αα −= ):8رابطة(                                          
بسته به طرفه  آماره توزيع نرمال استاندارد مي باشد و در يك آزمون دو Zكه در آن 

آماره براي سطوح  اين. سطوح اطمينان مورد آزمون مي تواند مقادير مختلفي به خود بگيرد
 .درنظرگرفته مي شود =Z  85/2و =Z 96/1به ترتيب برابر با% 95اطمينان

 

12ج)محاسبه حدود اعتماد باال و پايين( , MM:و به كمك روابط زير  ( 










−
=

+
=

2
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2

1

2
α

α

CN
M

CN
M

):9رابطة(  
 تعداد شيب هاي محاسبه شده در بند(الف)مي باشد 'Nكه 
به اين  محاسبه شده مي باشد.اطمينان مرحله نهايي اين روش،آزمون نمودن حدود  د)

ها  )  ام شيبM2+1ام و (M1) ،7ترتيب كه از بين شيبهاي محاسبه شده توسط رابطه(
دامنه بين دو شيب استخراج شده فوق گردند. در صورتي كه عدد صفر در  استخراج مي
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گونه  توان هيچ سري زماني مورد آزمون نميقرار بگيرد فرض صفر پذيرفته شده و بر 
روندي درسطح اطمينان بكار گرفته شده نسبت داد. در غير اين صورت فرض صفر رد شده 

توان پذيرفت كه سري زماني داراي روند معني داري در سطح اطمينان مورد آزمون  و مي
 .است
 

 تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري اصفهان
، ابتدا آمار و اطالعات هواشناسي مورد نياز در برآورد شاخص، TCIبه منظور محاسبه 

شامل ميانگين روزانه دماي خشك، ميانگين روزانه رطوبت نسبي هوا، ميانگين روزانه 
حداكثر دماي خشك، ميانگين روزانه حداقل رطوبت نسبي، ميانگين بارش روزانه، ميانگين 

از سازمان هواشناسي سرعت باد در هر ماه روزانه تعداد ساعات آفتابي و ميانگين روزانه 
. پس از تبديل فرمت متني داده ها به فرمت قابل ثبت در محيط نرم افزاري كشور تهيه شد

15Fاكسل

با استفاده از معادله  TCI، بانك اطالعاتي از داده ها تهيه و مقادير عددي شاخص 1
 )3مربوطه محاسبه گرديد.( جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1-Excel 



 
 )۲۰۱۳تا  ۱۹۷۰در اصفهان (TCIمقادير عددي شاخص  -۳جدول  

 سال فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

88 88 85 97 92 72 64 64 51 55 94 86 1970 
92 85 85 98 92 63 71 57 59 60 94 72 1971 
93 86 94 98 95 67 51 50 45 48 85 89 1972 
88 85 86 98 92 70 69 56 53 59 96 82 1973 
89 85 94 96 92 75 57 48 45 52 95 67 1974 
89 77 90 96 92 62 68 48 54 52 90 89 1975 
93 85 86 97 87 69 60 53 57 53 92 72 1976 
88 85 86 98 78 69 77 64 43 58 90 84 1977 
92 89 89 98 92 64 61 60 57 56 94 87 1978 
90 81 93 98 87 74 53 59 55 54 90 80 1979 
93 86 85 97 85 67 63 49 53 60 93 80 1980 
96 85 89 97 82 74 63 57 55 62 91 76 1981 
92 85 93 95 68 52 60 53 54 49 95 92 1982 
92 80 84 97 92 70 60 57 48 52 88 75 1983 
92 85 85 96 90 59 59 55 55 46 87 86 1984 
88 85 94 98 91 64 61 58 50 56 96 88 1985 
96 85 93 97 89 57 54 60 66 56 88 79 1986 
94 89 90 96 61 70 53 60 66 60 91 86 1987 
92 85 89 98 92 69 66 58 51 58 96 81 1988 
89 86.8 86 98 92 71 65 57 51 59 97 91 1989 
89 85 86 99 91 76 68 51 52 59 96 87 1990 



93 86 90 98 90 70 42 51 56 91 93 88 1991 
97 86 94 98 93 72 56 52 51 53 79 74 1992 
93 90 90 98 88 54 57 46 54 61 91 83 1993 
93 86 86 96 87 51 68 57 58 59 93 84 1994 
97 82 86 98 94 77 71 62 66 56 90 82 1995 
93 90 90 96 93 72 44 54 52 62 93 72 1996 
93 81 89 97 92 60 59 67 66 59 97 90 1997 
90 85 89 98 94 81 62 52 51 58 95 88 1998 
89 87 86 98 94 61 66 66 59 61 97 89 1999 
93 86 86 98 85 65 71 61 57 49 96 90 2000 
93 85 86 98 92 65 79 65 54 59 97 93 2001 
92 85 86 98 96 65 74 65 55 47 96 64 2002 
93 81 86 98 94 69 60 61 61 52 94 82 2003 
93 87 85 97 94 64 61 63 54 51 94 77 2004 
91 81 90 98 95 65 63 51 53 61 88 88 2005 
91 97 90 70 98 61 66 51 58 61 88 96 2006 
96 96 94 59 98 65 71 51 57 54 96 88 2007 
97 98 90 64 99 65 79 52 51 53 94 91 2008 
96 98 86 57 98 65 74 46 51 66 92 96 2009 
93 99 86 70 98 69 60 57 52 65 89 97 2010 
88 82 94 98 90 88 60 53 59 63 79 99 2011 
93 75 97 96 93 91 59 55 49 56 95 95 2012 
81 69 84 97 91 96 61 54 57 51 87 89 2013 

 منبع: محاسبات نگارندگان
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 تعيين روند شاخص اقليم آسايش گردشکري اصفهان
در ماههاي مختلف بدست آورده  TCIدر ابتدا براي كليه سالهاي مورد مطالعه شاخص 

محاسبه گرديد، در ادامه معني داري  sen`sشد و سپس آماره هاي دو آزمون من كندال و 
درصد مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج حاصله در  1و  5اين آماره ها در سطوح احتمال 

هاي  طور كه از اين جدول بر مي آيد در در بين ماه درج گرديده است. همان 4جدول
ط هر دو ، بيشترين روند معني دار تاييد شده توس2013تا  1970مورد بررسي در سالهاي 

كه در شد در سري داده هاي ماههاي بهمن و خرداد  مشاهده  sen`sآزمون من كندال و 
ماه بهمن برابر با  zدرصد نشانگر روند صعودي معني دار است و آماره 1سطح اطمينان 

ماه بهمن برابر  Qاست كه روند مثبت را نشان مي دهد. آماره 92/1وماه خرداد برابر با86/1
درصد نشانگر روند  5است. ماه مهر در سطح اطمينان  057/0اه خرداد برابر با و م 172/0با 

بيانگر روند مثبت فراواني  095/0با  Qو   34/2با  Zمعني دار مثبت مي باشد كه آماره
 مي باشد.TCIشاخص 

)در ماههاي مختلف سالهاي TCIبررسي روند موجود شاخص اقليمي گردشگري (
دهد  ند معني دار بوده اند، روند مثبت و افزايشي را نشان ميكه داراي رو 2013تا  1970

نشان مي دهد كه در ماه بهمن  1). در واقع معادله موجود در شكل 3و  2-1(شكل هاي 
افزوده مي شود و اين مبين اين  TCIبه ميزان  66/1سال  10به ازاي هر  TCIروند شاخص 

نشان مي دهد كه  2موجود در شكل است كه بهمن اصفهان در حال بهبودي است. معادله
شود.  افزوده مي TCIبه ميزان  8/0سال  10به ازاي هر  TCIدر ماه خرداد روند شاخص

 10به ازاي هر  TCIنشان مي دهد كه در ماه مهر روند شاخص  3معادله موجود در شكل
 شود. افزوده مي TCIبه ميزان  61/1سال

 
 
 
 
 



 sen`sکندال و -با استفاده از آزمون من ۲۰۱۳تا  ۱۹۷۰در سالهاي  TCIروند شاخص -۴جدول

Time series Test Z Signific. Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 B Bmin99 Bmax99 Bmin95 Bmax95 

 77.76 86.12 75.77 89.25 85.19 0.352 0.134- 0.472 0.214- 0.128  1.09 فروردين
 90.11 93.67 88.65 96.42 92.65 0.171 0.000 0.244 0.076- 0.076  1.43 ارديبهشت

 88.18 90.89 86.93 93.13 91.52 0.000 0.164- 0.049 0.209- 0.001  0.52- مرداد
 53.01 58.32 51.12 59.14 56.28 0.259 0.078- 0.341 0.120- 0.066  0.96 آذر

 51.12 57.19 49.78 59.22 56.18 0.368 0.000 0.443 0.132- 0.172 + 1.86 بهمن
 49.92 54.22 48.68 56.66 53.01 0.312 0.000 0.366 0.075- 0.143  1.51 دي
 84.82 85.16 84.44 86.69 88.02 0.052 0.000 0.069 0.094- 0.000  0.28 تير

 89.91 92.28 88.82 92.23 91.61 0.131 0.000 0.168 0.000 0.057 + 1.92 خرداد
 55.69 65.87 55.13 67.39 61.82 0.379 0.206- 0.472 0.307- 0.098  0.46 اسفند
 65.87 73.96 64.52 75.94 69.27 0.183 0.282- 0.256 0.364- 0.049-  0.34- آبان
 87.25 92.29 85.49 92.87 92.41 0.235 0.000 0.294 0.000 0.095 * 2.34 مهر

 98.2 98.44 97.43 98.48 98.56 0.000 0.000 0.042 0.000 0.004  1.33 شهريور
 منبع: محاسبات نگارندگان                
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 بهمن -گردشگري يمياقل شاخص -۱شکل

 
 

 
 

 
 خرداد -گردشگري يمياقل شاخص -۲شکل
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 مهر -يش اقليميآسا شاخص -۳شکل

 
 گيري نتيجه

هاي ها و فعاليتبخش گذاري در كشوري نيازمند سرمايهاصوال توسعة اقتصادي در هر
گذاري در طرح هاي زيربنايي و رو بنايي،  مختلف اقتصادي آن كشور است و بدون سرمايه

گذاري در  ا داشت. سرمايهتوان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي ر نمي
هاي گردشگري و استفاده از توان هاي بالقوة منطقه اي به منظور جذب توريست زيرساخت

توريست ها معموال در جستجوي . يكي از راه هاي مناسب براي توسعه اقتصادي مي باشد
هستند كه در آن فرد هيچ گونه احساس نارضايتي و عدم اقليم مطلوب يا اقليم آسايش 

آسايش حرارتي و اقليمي ندارد و اين عامل نقش مهمي را در تصميم گيري براي مقصد 
ها  تغييرات و نوسانات شرايط جوي به ويژه در طول بازديد گردشگري .داردگردشگري 

ها و نهايتاً  گردشگريوري و آسايش  (در طول يك روز) نقش مهمي در كيفيت بهره
هاي  انتخاب مكان دارد. در اين پژوهش شاخص اقليمي گردشگري اصفهان در همه ماه

را  TCIتوان مقادير شاخص  مي 3محاسبه گرديد. در جدول  2013تا  1970سالهاي 
دهد در تمام ماههاي سالهاي مورد نظر اصفهان از وضعيت خوبي  مشاهده نمود كه نشان مي

ه و در تمام ماههاي سال گردشگران مي توانند به اين شهر سفر كنند. در عين برخوردار بود
با استفاده از  2013تا  1970را در سالهاي  TCIمي توان روند شاخص  4در جدول  حال،

درصد ماه بهمن و ماه  99مشاهده كرد. در سطح اطمينان  sen`sكندال و -آزمون من
درصد ماه مهر نشانگر  95ه و در سطح اطمينان دار بود خرداد داراي روند مثبت و معني

) در TCI. بررسي روند موجود شاخص اقليمي گردشگري (استروند معني دار و  مثبت 

y = 0.161x + 86.63 
R=0.31 
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كه داراي روند معني دار بوده اند، در هيچ موردي  2013تا  1970ماههاي مختلف سالهاي 
و كليه موارد ار نگرفته است روند نزولي توسط هيچ يك از دو آزمون مورد تائيد قر

هاي تائيد شده صعودي بوده اند. در تمام ماههاي سالهاي مورد بررسي روند شاخص روند
اقليمي گردشگري روندي مثبت و صعودي بوده و تنها در ماههاي آبان و مرداد روند 

TCI.يك روند نزولي بوده است 
 شود: پيشنهاد مي

اكوگردشگري اصفهان از نتايج اين پژوهش در كارهاي تحقيقي كه در زمينه  •
است، براي ارزيابي نقش اقليم در توسعه اكوگردشگري استفاده شود. زيرا 

هاي  شود روش هاي موجود كه براي ارزيابي نقش اقليم استفاده مي روش
 باشد كه براي ارزيابي اقليم در ارتباط مستقيم با گردشگري نيستند. بيوكليمايي مي

 تهيه اطلس اقليم گردشگري اصفهان سود برد.توان براي  از نتايج اين تحقيق مي •
استفاده از اين شاخص براي ارزيابي شرايط اقليم گردشگري اصفهان در شرايط  •

 تغيير اقليم در آينده.
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