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  با روند گردشگري ساالنه در شهرستان مرودشت اقليميارتباط شرايط بررسي 
  

  ∗فيروز رنجبر
  تهرانكارشناس ارشد اقليم شناسي، دانشگاه 

  معصومه مقبل 
  دانشجوي دكتري اقليم شناسي، دانشگاه تهران

  ن ارسالنيمحس
   دانشجوي كار شناسي ارشد اقليم شناسي، دانشگاه تهران

  
  

  هچكيد
هاي مثبت گردشگران را در پي  اقليم مناسب مي تواند پاسخ يك ،مي باشداقليم عامل مهمي در توسعه بخش گردشگري 

. ظر طرح ريزي مي كنندداشته باشد و گردشگران نيز برنامه سفر خود را با توجه به شرايط اقليمي و جوي مقصد مورد ن
. اين تحقيق به منظور بررسي ارتباط بين شرايط آب و هوايي با روند گردشگري در شهرستان مرودشت انجام شده است

 ،)2006 -1987(ساله 18دوره آماري  كسد درودزن در ي ،هاي هواشناسي ايستگاه سينوپتيك براي انجام اين تحقيق از داده
استفاده  ،)1386 -1376(ساله 10زديد كنندگان مجموعه تاريخي هخامنشي در يك دوره آماري همچنين از آمار تعداد باو 

كه  ،نتايج اين تحقيق نشان داد. بوده است) TCI(روش مورد استفاده در اين تحقيق شاخص اقليمي گردشگري. شده است
افت دما شرايط نامطلوبي را براي به دليل بارش باران و  ،)ژانويه، فوريه، مارس و دسامبر(هاي فصل سرد سال ماه

به دليل تعديل شرايط دمايي و ) آوريل، مه، اكتبر و سپتامبر(هاي فصل بهار و پاييز و ماه .گردشگري در اين شهرستان دارند
داراي  ي ژوئن، ژوييه و آگوست به دليل گرماماه هاهمچنين . دارندعدم بارش باران بهترين شرايط را براي گردشگري 

طبق نتايج اين تحقيق بين تعداد بازديد كنندگان از . امطلوب براي گذران اوقات فراغت در اين شهرستان مي باشدشرايط ن
و بين تعداد  مجموعه تخت جمشيد و ميانگين دماي هوا، ساعات آفتابي و وزش باد رابطه مستقيم و مثبتي و جود دارد

و جود دارد و با افزايش بارش و رطوبت،  معكوسر منفي رابطه بازديد كنندگان و بارش باران و رطوبت هوا به دليل اث
  .كند تعداد بازديد كنندگان كاهش پيدا مي

  

  .مرودشت ،TCI اقليمي توريسشرايط اقليمي، شاخص گردشگري، : كليدي واژگان
  

  مقدمه
شرفت رشد اين بخش، از سرعت پي .به طور قطع گردشگري به عنوان يك نيرو محركه در توسعه جهاني است

تر از ايجاد ثروت، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بوده، فراتر رفته  تجارت جهاني كه به نوبه خود سريع

                                                 
 E-mail: Franjbar464@gmail.com                                                                                  09179284863: نويسنده مسئول  ∗
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 2010طبق بر آورد سازمان جهاني گردشگري، در آمد اين صنعت در سال  ).30 ،1383 ،فرهودي و شورجه(است
 ).336، 1386 ،مرادي و همكاران(ميليارد دالر خواهد رسيد 800به حدود 

با توجه به اهميت صنعت گردشگري، عالوه بر عوامل فرهنگي، اجتماعي و سياسي، عوامل محيط طبيعي نيز نقش 
در واقع گردشگراز يك ).1388رنجبر، (مهمي را در توسعه گردشگري و همچنين جذب گردشگر ايفا مي كنند
ي و طبيعي شامل عوامل زيست شناسي و فضاي جغرافيايي استفاده مي كند كه اين فضا، داراي يك ساختار فيزيك

و همچنين برخي از عواملي كه به وسيله ) اقليم، زمين شناسي، توپوگرافي و جامعه گياهي و جانوري(طبيعي
 ).573، 1،2005بلين و گومز(به و جود آمده است مي باشد انسان هافعاليت 

ي بازرگاني، كشاورزي و بيشتر از اليت هافعهوا و اقليم به عنوان يكي از عوامل محيط طبيعي در بسياري از 
گردشگري به طور آشكاري وابسته به اقليم است ). 70، 1383 ،ابراهيمي(همه در گردشگري، عوامل غالب هستند

، جكويالين و 2005، جكويالين و همكاران، 2004، 2دي فريتاس( و در تقاضاي جهانگردي نقش عمده اي دارد
اقليم تنها يك عامل حرارتي و فيزيكي نيست بلكه يك عامل زيبايي شناختي ). 2008، دي فريتاس، 2004همكاران

  ).2004جكويالين، (نيز هست كه بر چگونگي شكل جامعه گياهي و محيطي و غيره اثر مي گذارد
هاي مثبت  درواقع يك اقليم مناسب مي تواند پاسخ. اقليم عامل مهمي در توسعه بخش گردشگري مي باشد

و گردشگران نيز برنامه سفر خود را با توجه به شرايط اقليمي و جوي مقصد  ،ر پي داشته باشدگردشگران را د
و به شرايط  ،كند اقليم يك عامل جغرافيايي است كه فضاي جغرافيايي ايجاد مي. مورد نظر طرح ريزي مي كنند

  ).136، 1388 ،محمدي و همكاران(مي كندمحيطي را براي اقامت گردشگران در مقصد گردشگري ايجاد 
با توجه به اهميت شرايط اقليمي در چگونگي روند انتخاب مقصد از سوي گردشگران مطالعات زيادي در 

در  ،)1382(ابوالحسنيايران و ديگر نقاط جهان درباره ارتباط اقليمي و گردشگري صورت گرفته است، براي مثال 
گردشگري را براي شهرستان رامسر و تنكابن بررسي هاي اقليمي صنعت  ها و محدوديت پايان نامه خود، قابليت

شرايط اقليمي شهرستان سردشت را براي گردشگري با استفاده  ،در پايان نامه خود ،)1383(ابراهيمي. كرده است
نيز در پايان نامه خود تحت عنوان  ،)1383(مورد ارزيابي قرار داده و محمديان ،)TCI(از شاخص اقليم توريست

 31ر صنعت گردشگري شهرستان كرمانشاه، با استفاده از آمار ماهيانه هواشناسي در يك دوره آماري تأثير اقليم ب
هاي تعيين  هاي آماري و اقليمي و بهره گيري از شاخص ساله، با استفاده از روش 11ساله و همچنين آمار روزانه 

رنجبر  .در كرمانشاه پرداخته استآسايش و راحتي انسان به مطالعه اثر شرايط اقليمي بر تعداد گردشگران 
نتايج  در استان فارس مورد بررسي قرار داد و TCIدر شرايط اقليمي استان فارس را استفاده از نمايه  ،)1388(

ز اين شاخص را به صورت نقشه هاي اقليمي گردشگري ارائه كرده است و همچنين در تحقيقي ديگر حاصل ا

                                                 
1- Blen Gomez         2- De fritas 
2- De fritas 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  81                                                                                     1389، بهار 7فصل نامه جغرافياي طبيعي، سال سوم، شماره 
 

تباط اقليم با روند گردشگري و اثرات تغيير اقليم بر گردشگري جهاني چگونگي ار ،)1388(محمدي و همكاران 
) 1385(، و محمدي)1354(، شكويي)1379(، خسروي)1385(همچنين پاپلي يزدي .را مورد بررسي قرار داده اند

  .ري را مورد بررسي قرار داده اندبه نحوي موضوع ارتباط اقليم و گردشگ
بر روي صنعت گردشگري اسكاتلند را مورد بررسي قرار  ،غيير اقليماثرات ت ،)1999(و همكاران 1هريسون

يك مدل براي نياز گردشگري ارائه كرده است و براي ارزيابي نياز زيبايي  ،)2001(ماديسوندر تحقيقي . دادند
انند در مقاله اي برخي از متغيرهاي اقليمي م ،)2004(جكويالين. شناختي از متغيرهاي اقليمي استفاده كرده است

دماي هوا، بارندگي، تعداد روزهاي مرطوب و تعداد روزهاي يخبندان را براي بررسي اثر شرايط اقليمي در 
اطالعات اقليمي و زيست  ،)2004(2ماتزاراكيس. انتخاب مقصد گردشگري در آلمان مورد استفاده قرار داده است
عاتي را كه اغلب براي گردشگري قابل دسترس اقليمي را براي گردشگري يونان مورد ارزيابي قرار داده و اطال

       است را بارش، تابش روزانه خورشيد، دماي هوا، رطوبت نسبي و دماي آب كه به صورت ماهانه استفاده 
  .مي شوند، مي داند

، اثرات تغيير اقليم را بر توزيع منابع اقليمي براي )TCI(به وسيله شاخص  ،)2004(و همكاران 3اسكات
 و) HodcM3-A1F1(در اين مطالعه از دو سناريوي تغير اقليم. مريكاي شمالي مورد مطالعه قرار دادندتوريسم آ

)CGCM2- B2 (استفاده شده است.  
ها كم  هاي هواشناسي در آن در مناطق جنوب شرق آلمان در مناطقي كه تراكم ايستگاه ،)2007(ماتزارا كيس

مورد تجزيه و تحليل قرار داده است كه نتيجه اين تجزيه و است، اطالعات زيست اقليمي را براي گردشگري 
   .ها به صورت نقشه هاي زيست اقليمي ارائه شده است تحليل

تحقيق حاضر نيز به منظور بررسي چگونگي اثرات شرايط اقليمي و اثر پارامترهاي اقليمي بر گردشگري در 
هاي بااليي از نظر تاريخي و طبيعي براي  اين شهرستان داراي پتانسيل. شهرستان مرودشت پرداخته است

تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم، نقش (گردشگري دارا است، براي مثال مجموعه تاريخي تخت جمشيد
و هشتصد و چهل و پنج ميليون تومان  به طور متوسط در سال دو ميليارد ،)رجب و موزه تخت جمشيد

بازديد كنندگان داخلي و (تعداد فروش بليت. را مي باشددر آمد حاصل از فروش بليت را دا ،)2845078818(
عرب،  پور(بليت مي باشد 900000سال حدود  براي بازديد از اين مجموعه تاريخي به طور متوسط در) خارجي

1386.(  
  
  
  

                                                 
1- Harrison        2- Matzarakis          3- Scott 
- Matzarakis 2 
3- Scott 
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  داده ها و روش تحقيق
از  ،ه استدر اين تحقيق كه با هدف بررسي اثر شرايط اقليمي بر گردشگري شهرستان مرودشت صورت گرفت

به صورت  ،)2006-1987(ساله 20سد درودزن در يك دوره آماري  ،داده هاي هواشناسي ايستگاه سينوپتيك
روش ارزيابي شرايط اقليمي براي گردشگري در اين تحقيق، شاخص اقليمي . ميانگين ماهانه استفاده شده است

با گردشگري در شهرستان مرودشت از  براي بررسي چگونگي ارتباط شرايط اقليمي. مي باشد) TCI(گردشگري
 ،)1386 -1376(ساله 10ماري آخي تخت جمشيد در يك دوره يمار گردشگران و بازديد كنندگان مجموعه تارآ

   .استفاده شده است
  

 TCI شاخص
پارامتر اقليمي كه عبارتند از ميانگين حداكثر دما، ميانگين دما، ميانگين حداقل رطوبت  7اين شاخص از تركيب 

. نسبي، ميانگين رطوبت نسبي، مجموع بارش، ميانگين ساعات آفتابي و ميانگين سرعت باد به دست مي آيد
  .تمامي پارامترهاي فوق به صورت ميانگين ماهانه در اين شاخص استفاده مي شوند

            زير شاخص مي باشد كه از تركيب پارامترهاي اقليمي فوق الذكر به دست  5داراي  TCIشاخص 
  ).1جدول(مي آيند

 
  .ها و ميزان امتياز آن TCIزير شاخص هاي :  1جدول 

  
  
  
  
  
  

  2004اسكات، : منبع
 

CID  وCIA،  شاخص هاي آسايش درTCI كه  ،ها از نمودار سايكرومتريك كه ميزان آن ،به شمار مي روند
طبق تعريف اشرا، آسايش گرمايي  .آيد به دست مي، ترسيم شده است 1اشرادر آن استاندارد آسايش گرمايي 

يعني شخص در شرايط آسايش گرمايي هرگز شرايط . بيان مي كند شرايط ذهني است كه رضايت از محيط را
  ). 95 ،1384 ابراهيمي،(گرمتر يا سرد تر را ترجيح نمي دهد

                                                 
1- American society of heating, Refrigerating and air conditioning Engineers. 

  TCIامتياز در متغيرهاي اقليمي زير شاخص

CID 40  ميانگين حداكثر دما و ميانگين حداقل رطوبت نسبي  

CIA  10  ميانگين دما و ميانگين رطوبت نسبي  

R 20  مجموع بارش  
S 20 تعداد ساعات آفتابي 
W 10  رعت بادميانگين س  
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  :دست مي آيده از فرمول زير ب) TCI(شاخص اقليم توريست 
TCI= 2[(4×CID) + CIA+ (2×P) + (2×S) +W] 

را به خود ) بي نهايت نامطلوب( -3تا ) مطلوب( 5، طيفي از رتبه TCIهاي مورد استفاده در  تمام زير شاخص
  .به شمار مي رود TCIمطلوبترين رتبه در فرمول  5رتبه . اختصاص مي دهند

دست آمده از اين شاخص دامنه اي از ه هاي ب هاي سال، ارزش براي تمام ماه ،TCIدر نهايت پس از محاسبه 
شرايط غير ممكن  -30شرايط ايده آل براي گردشگري و به عنوان  100را شامل مي شوند كه امتياز  100تا  -30

كه  مي شودمقياس كيفي تقسيم  10به  TCIبنابراين شاخص اقليم توريست . آيد براي گردشگري به حساب مي
  .ارائه شده است 2در جدول 

ز يك اقليم توزيع ا 6در واقع اين . توزيع ساالنه تقسيم مي شود 6در نهايت، منبع اقليم توريست هر ناحيه به 
در ، )TCI ≥ 40(براي هر ماه سال و يك اقليم ضعيف براي گردشگري ، )TCI ≤ 80(مطلوب براي گردشگري 

  ).2004اسكات، (سراسر سال در طول سال متغير مي باشد
  

 TCIهاي كيفي شاخص اقليم توريست  ارزش:  2جدول

 TCIامتياز رتبه توصيفي

  90تا100 ايده آل
 80تا89 عالي
  70تا  79 لي خوبخي

  60تا  69 خوب
  50تا  59 قابل قبول

 40تا49 حاشيه اي-ناچيز
 30تا39 نامناسب

 20تا29 بسيار نامناسب
 10تا19 بي نهايت نامناسب

  -30تا  9 غيرممكن

  
  منطقه مورد مطالعه

 30دقيقه تا  15درجه و  29دقيقه طول شرقي و  30درجه و 53دقيقه تا  44 درجه و 51بين  ،شهرستان مرودشت
كيلومتري شمال شرق  45اين شهرستان در . دقيقه عرض شمالي در استان فارس قرار گرفته است 59درجه و 

  ).28، 1382 ،بستاني پور(شيراز، به روي دشت وسيع و حاصلخيز قرار گرقته است 
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  .موقعيت شهرستان مرودشت:  1 كلش

  
  يافته هاي تحقيق

  در شهرستان مرودشت TCI هاي شاخص شاخص رتبه زير
    ي اقليمي ايستگاه سد درودزن، بيشترين رتبه بارش در اين ايستگاه مربوط به فصل گرم ها ويژگيبا توجه به 

هاي اين ايستگاه در فصل زمستان كمترين رتبه بارش در اين ايستگاه  در واقع با توجه به وقوع بارش. مي باشد
به تبع بارندگي هاي زمستانه در اين ايستگاه بيشترين رتبه . فوريه، مارس و دسامبر مي باشدهاي ژانويه،  در ماه

هاي فصل سرد سال با توجه به ابري بودن هوا داراي  تابش خورشيد نيز مربوط به فصل گرم سال مي باشد و ماه
  .امتياز كمتري مي باشند

ي ماه هاثر فعاليت را دارند، تنها در برخي از يعني زماني كه گردشگران حداك) CID(شاخص آسايش روزانه
ي فصل زمستان به دليل سردي و بارش باران از شرايط آسايشي ماه ها. سال داراي بهترين شرايط مي باشند

  . مناسبي برخوردار نيستند
دزن به خود رورا در ايستگاه سد د) CID(ي فصول تابستان و زمستان كمترين رتبه آسايش روزانهماه ها

شتر هوا از نظر آسايش روزانه شرايط بهتري را دارا يي بهار و پاييز با توجه به اعتدال بماه هاتصاص داده اند و اخ
از نظر . ي سال بهترين امتياز آسايش روزانه را دارا مي باشندماه هاي آوريل، مي و اكتبر در بين ماه ها. مي باشند

نند آسايش روزانه، بيشترين امتياز مربوط با فصول پاييز و دراستگاه سد درودزن هما) CIA(آسايش شبانه روزي
ژوئن  ي مي،ماه هااز اين نظر . بهار مي باشد و فصول زمستان و تابستان امتياز كمي را به خود اختصاص مي دهند

   را به خود اختصاص TCIرا در شاخص  5ي ديگر سال دارند و رتبه ماه هاو سپتامبر بهترين شرايط را در بين 

  .مي دهند
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در واقع در زمستان به . در ايستگاه سد درودزن رتبه باد تنها در چند ماه از سال داراي بهترين شرايط مي باشد
ي فصل تابستان به دليل ماه هادر . دليل سردي هوا و اثر منفي باد در اين ايام، باعت ركود در رتبه باد شده است

  د و جريان هوا دراين فصل بيشتر به صورت گرم باد شو تلقي مي گرماي زياد هوا، باد به عنوان يك عامل منفي
بنابراين در فصل تابستان رتبه باد نسبت . و اين خود بر سالمت و آسايش انسان اثر منفي خواهد داشت ،مي باشد
  .ي سال كمترين رتبه را به خود اختصاص داده اندماه هابه ديگر 

  
  تكيفيت اقليم گردشگري در شهرستان مرودش

      كيفيت ماه ژانويه براي گردشگري نامناسب ارزيابي  ،TCIنتايح شاخص  و ها رتبه زير شاخصبا توجه به 
. ايستگاه سد درودزن از نظر اقليم گردشگري بد ترين شرايط را درطول سال دارا مي باشد ماه ژانويه در. دشومي 

ماه  بنابراين. دشووقات فراغت كم اهميت تلقي مي ماه فوريه با كمي بهبود نسبت به ماه ژانويه براي گذران ا
  . هاي گردشگري شرايط مناسبي را نشان نمي دهد فوريه نيز در ايستگاه سد درودزن براي فعاليت

شرايط اقليم گردشگري  ،)ها افزايش درجه حرارت و كاهش بارندگي(در ماه مارس با بهتر شدن شرايط اقليمي
در واقع درايستگاه سد درودزن با فاصله گرفتن از فصل سرد شرايط و اهميت  .در اين ماه قابل قبول مي باشد

در ماه آوريل كيفيت اقليم گردشگري در اين ايستگاه عالي مي باشد و اين . اقليم براي گردشگري بهبود مي يابد
درودزن ماه مي در ايستگاه سد . ماه نيز از نظر اقليمي براي گذران اوقات فراغت با محدوديت مواجه نمي باشد

به . هاي استان بيشترين امتياز را به خود اختصاص داده است ي سال و در بين ساير ايستگاهماه هادر بين ساير 
  .و از نظر كيفي براي گردشگري شرايط ايده آل را دارا مي باشد 100طوري كه ماه مي از نظر كمي امتياز 

با فاصله گرفتن از ماه مي شرايط اقليم گردشگري، با افزايش درجه حرارت هوا دچار ركود مي شود به طوري 
در ماه ژوئن براي سد درودزن خيلي خوب مي باشد، اما اين ماه نيز از نظر اقليمي براي  TCIكه كيفيت شاخص 

    براي  TCI ين ايستگاه طبقه بنديدر ا. گردشگري و گذران اوقات فراغت از شرايط مطلوبي برخوردار است
  .ي ژوييه و آگوست داراي كيفيت خوب مي باشدماه ها

ي فصل تابستان و نزديك شدن به فصل پاييز و كاهش درجه حرارت هوا، شرايط ماه هابا فاصله گرفتن از 
وجه به اينكه شرايط ي سپتامبر و اكتبر با تماه ها در. اقليم گردشگري نيز در اين ايستگاه بهبود پيدا مي كند

  ده است، كيفيت اقليم براي گردشگري در اين شآسايش گرمايي بهبود يافته است و بارش باران نيز هنوز آغاز ن
از اين نظر ماه نوامبر داراي كيفيت خيلي خوب مي باشد و ماه دسامبر با توجه . در شرايط ايده آل مي باشد ها ماه

. اد روزهاي ابري و كاهش درجه حرارت هوا داراي كيفيت كم اهميت مي باشدو تعد بارندگي هابه افزايش ميزان 
. شرايط بدي را دارا مي باشد ،با اين تفاسير ايستگاه سد درودزن در طول فصل زمستان از نظر اقليم گردشگري
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را در طول سال  .TCIتغييرات شاخص  2و كيفيت شرايط اقليم گردشگري و شكل  TCIامتياز شاخص  3جدول
  .براي شهرستان مرودشت نشان مي دهد

  
  .امتياز كمي و كيفي شرايط اقليم گردشگري در شهرستان مرودشت : 3 جدول

  
    نوع ساالنه اقليم گردشگري درايستگاه سد درودزن

توجه به دما باالي هوا در طول تابستان و همچنين پايين بودن دماي هوا و نزول بارندگي در طول زمستان، در  با
پاييز از نظر اقليمي براي گردشگري و گذران اوقات فراغت داراي شرايط ايستگاه سد درودزن فصول بهار و 

اقليم گردشگري در اين ايستگاه داراي اوج دو مده  ،TCIبا توجه به تغييرات شاخص  بنابراينمطلوب مي باشند، 
  ).2شكل(شانه اي مي باشد

  
  
  
  
  
  

  
  

  .نوع ساالنه اقليم گردشگري در ايستگاه سد درودزن:  2شكل
  ط آب و هوا با گردشگري ارتبا

و هوايي بين  براي مشخص شدن چگونگي ارتباط بين گردشگري ساالنه در شهرستان مرودشت و شرايط آب
و همچنين پارامترهاي اقليمي با تعداد گردشگران در دوره هاي ماهانه همبستگي گرفته شده  TCIنتيجه شاخص 

شمار تاريخي و طبيعي در طول سال گردشگران  در شهرستان مرودشت به دليل وجود جاذبه هاي بي. است
بسياري از اين . كنند زيادي از نواحي مختلف ايران و جهان براي گذران اوقات فراغت به اين شهر مسافرت مي

، پاسارگاد، نقش رستم، نقش  تخت جمشيد(گردشگران هدف از مسافرتشان، بازديد از مجموعه تاريخي هخامنشي

  دسامبر  نوامبر  اكتبر سپتامبر  آگوست ژوييه ژوئن مه آوريل مارس فوريه  ژانويه ماه ها
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در اين تحقيق نيز با توجه به دردسترس بودن آمار بازديد كنندگان . مي باشد..) .رجب، موزه تخت جمشيد و
تعداد گردشگران از . ازاين مجموعه، از آمار بازديد كنندگان داخلي و خارجي در مقياس ماهانه استفاده شده است

 يل رشد و توسعهاين امر مي تواند به دل. ساله رشد زيادي را نشان ميدهد 10مجموعه تخت جمشيد در دوره 
امكانات ارتباطي مانند جاده ها، راه آهن و حمل ونقل هوايي، افزايش تعداد وسايل نقليه عمومي و شخصي در 

تعداد گردشگران وبازديد كنندگان  3شكل. هاي اخير و همچنين بهبود فرهنگ گردشگري در بين مردم باشد سال
  .نشان ميدهد از مجموعه تاريخي تخت جمشيد را در طول دوره آماري

 
  
 
 
 
 
 
 

  .تعداد بازديد كنندگان از مجموعه تاريخي تخت جمشيد:  3 شكل
مربوط به ماه آوريل مي باشد و كمترين  ،بازديد كنندگان از مجموعه تخت جمشيددر طول سال بيشترين تعداد 

ي فصل بهار ماه هاه و ي زمستان كمترين تعداد بازديد كنندماه هادر كل . تعداد مربوط به ماه ژانويه مي باشد
  . بيشترين تعداد بازديد كننده را دارا مي باشند

، اما اثر  كه در ايران روزهاي تعطيل اثر مستقيم و مهمي را بر روي مسافرت و گردشگري دارد با توجه به اين
شان دادن در اين تحقيق براي ن. شرايط اقليمي و محيطي را نيز در انتخاب مقصد گردشگري نبايد ناديده گرفت

معادله و تعدا گردشگران و همچنين بين تعداد گردشگران و پارامترهاي اقليمي از  TCIهمبستگي بين شاخص 
  : كه از رابطه زير به دست مي آيد استفاده شده است همبستگي

  
  

 
 كامل همبستگي R=1حال اگر  ).1386،80 ،فرج زاده(مي باشد -1و + 1مقداري بين  همواره ضريب همبستگي 

 - R<0< 1همبستگي وجود ندارد، اگر ،باشد R=0همبستگي ناقص مستقيم، اگر  ،باشد R<1>0مستقيم، اگر 
در همبستگي مستقيم افراد . همبستگي كامل معكوس مي باشد ،باشد R=-1همبستگي ناقص معكوس و اگر  ،باشد

جامعه با كاهش يا افزايش  جامعه با يكديگر يك ارتباط منطقي دارند و افزايش و يا كاهش هر يك از افراد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  رنجبر و همكاران/ تان مرودشتبررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند گردشگري ساالنه در شهرس                                     88

 

مهدوي و (در همبستگي معكوس افزايش يك جامعه با كاهش جامعه ديگر همراه خواهد بود. ديگري همراه است
 .)154 ،1383طاهر خاني، 

بازديد كنندگان از مجموعه تخت جمشيد و نتيجه شاخص  دميزان همبستگي بين تعدابا توجه به معادله فوق 
TCI  56/0حدود )R=0.56 (اين ميزان همبستگي گوياي رابطه مستقيم بين شرايط اقليمي و اقليم . مي باشد

، تأثير عوامل اقليمي همچون  در واقع گذشته از اثر روزهاي تعطيالت. گردشگري شهرستان مرودشت مي باشد
بارش باران . رندنيز در روند گردشگري اثر مهمي دا ، تابش آفتاب و ميزان رطوبت هوا ، وزش باد ، بارش دماي هوا

   نيز آشكار   TCIاين اثر منفي در شاخص . تواند اثر منفي را بر روي انتخاب مقصد گردشگري داشته باشد مي
ميزان  3 جدول. رتبه بارش كاهش پيدا مي كند ،كند يي كه بارش باران افزايش پيدا ميماه هامي باشد و در 
و ساعات آفتابي و باد را با تعداد گردشگران و بازديد كنندگان  ، تعداد ، رطوبت نسبي ، دماي هوا همبستگي بارش

  . دهد شهرستان مرودشت نشان مي در را TCI روند تعداد بازديد كنندگان و نتيجه شاخص 4شكل 
  

  .تعداد بازديد كنندگانميزان همبستگي بين پارامترهاي اقليمي و :  3 جدول
  ميانگين دما  رطوبت نسبي دش بازو ساعات آفتابي بارش پارامترهاي اقليمي

  /R 205/- 147/ 272/ 151/-  137 ميزان همبستگي
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

  .در شهرستان مرودشت TCIروند ساالنه تعداد بازديد كنندگان و شاخص :  4 شكل 
واقع  در. وجود داردديد كنندگان در طول سال همبستگي منفي باز دتعدان بارش و رطوبت هوا با يب 3با توجه به جدول    
 دتعدا ،رسد ه و فوريه كه ميزان رطوبت و بارش در شهرستان مرودشت به اوج خود مي، ژانويي دسامبرماه هادر 

زش وو  ، ساعات آفتابيهمچنين دماي هوا). 4شكل(مي كندبازديد كنندگان نيز به طور چشمگيري كاهش پيدا 
قع وزش باد در روزهاي گرم باعث تعديل دماي هوا در وا. باد با تعداد بازديد كنندگاه رابطه مستقيم مثبت دارد

و مارس باعث بهبود شرايط آب و هوايي جهت انتخاب  ي آوريل، مهماه هاو افزايش دماي هوا نيز در  مي شود
با توجه به كاهش زاويه تابش  آگوست و سپتامبري ماه هادر . اين منطقه جهت بازديد و گردشگري مي باشد
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ميزان ارزش  )CID(ا و تعديل شرايط محيطي و افزايش رتبه آسايش گرمايي روزانهخورشيد و كاهش دماي هو
TCI كه امتياز شاخص  هايماه همچنين در . مي كندگردشگران افزايش پيدا  دو همچنين تعداTCI  افزايش

داد ساعات بر تع ،كند، با كاهش تعداد روزهاي ابري گردشگران نيز افزايش پيدا مي دو تعدا افزايش نشان مي دهد
   ارتباط ساعات آفتابي با تعداد بازديد كنندگان و گردشگران مستقيم و مثبت  بنابراين و مي شودآفتابي افزوده 

در واقع گردشگران در تمام نقاط دنيا روزهاي آفتابي و آرام را براي تفريح و گذران اوقات فراغت . مي باشد
  . )4شكل  ،3جدول(كنند انتخاب مي

  
  نتيجه گيري

تحقيق براي بررسي ارتباط بين عناصر آب و هوايي با روند گردشگري ساالنه در شهرستان مرودشت صورت گرفته  اين
طبق نتايج اين . استفاده شده است TCI براي ارزيابي شرايط اقليمي براي گردشگري از شاخص اقليمي گردشگري. است

به دليل بارش باران و همچنين  ،)، مارس و دسامبر، فوريهژانويه(ي فصل سرد سالماه هاشاخص در شهرستان مرودشت 
است و درطول سال ماه ژانويه داراي بدترين شرايط . دماي پايين هوا از شرايط مناسبي براي گردشگري برخوردار نيست
مبر سپتا، مه، آوريل(ي فصل بهار و پاييزماه هاهمچنين . كيفيت شرايط اقليمي براي گردشگري ناچيز و حاشيه اي مي باشد

در اين شهرستان ارتباط . از نظر اقليمي بهترين شرايط را براي گردشگري و گذران اوقات فراغت دارند ،)و اكتبر
، يعني با افزايش بارش و بين بارش و رطوبت نسبي هوا با تعداد گردشگران و بازديد كنندگان منفي مي باشد

ساعات آفتابي و وزش  دين ميانگين دماي هوا، تعداهمچنين ب. مي كندرطوبت تعداد بازديد كنندگان كاهش پيدا 
در واقع با افزايش دماي هوا و افزايش تعداد ساعات . گردشگران رابطه مستقيم مثبت وجود دارد دباد و تعدا

در تعطيالت بنابر اين با توجه به اينكه . آفتابي، بر تعداد بازديد كنندگان در شهرستان مرودشت افزوده مي شود
اثر بسيار مهمي دارد، شرايط اقليمي و جوي مناطق نيز  ها و جابجايي ها به قصد گردش و تفريح فرتميزان مسا

عناصر  به طور كلي .به نوبه خود يك عامل مهم در انتخاب مقصد و منطقه مورد نظر از سوي گردشگران مي باشد
ر مهمي را روند گردشگري ساالنه اث جوي مانند دماي هوا، بارش باران، وزش باد، ساعات آفتابي و رطوبت هوا

  .دارا مي باشندمناطق مختلف 
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