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 چکیده
مناطق گردشگری سواحل جنوبی گرمایش جهانی و اثرات آن بر  پیامدهایبا هدف بررسی  حاضر مطالعه

های تحلیلی که روی هشت مرکز سینوپتیک استان-در این مطالعه توصیفی دریای مازندران صورت گرفت.

و آزمون آنالیز واریانس  TCIگیالن، مازندران و گلستان صورت گرفت، به کمک شاخص اقلیم گردشگری 

صورت ماهانه، فصلی و ساالنه موردبررسی قرار گرفت. به  ها بهطرفه وضعیت موجود گردشگری استان یک

بینی و  میالدی پیش 0022کمک رگرسیون خطی چندگانه و بر اساس اطالعات موجود، این شاخص تا سال 

ها در شد. کلیه آزمونگیری مکرر روند تغییرات این شاخص بررسی  طرفه با اندازه با آزمون آنالیز واریانس یک

داری  بین شهرهای استان گیالن، مازندران و گلستان اختالف معنی انجام گرفت. 02نسخه  SPSSافزار  نرم

شهرهای گرگان، قرا خیل و بابلسر از سایر شهرها  همچنین (P<0.01وجود داشت. ) TCIازنظر شاخص 

های آتی اختالف  شده آن در سال بینی شوضعیت بهتری داشتند. بین مقدار فعلی این شاخص و مقدار پی

واحدی در مقدار شاخص  5بینی های انجام گرفته نشان داد که شاهد افزایش  پیش داری وجود داشت. معنی

TCI .خواهیم بود (P<0.01 ) ینده شاهد افزایش چشمگیر شرایط اقلیم گردشگری سواحل آهای  سالدر

رسد که پدیده گرمایش جهانی موجب وخیم تر به نظر نمی جنوبی دریای مازندران خواهیم بود. درنتیجه،

 های شمالی کشور شود. شدن شرایط گردشگری استان

 ، تغییرات اقلیمی، سواحل جنوبی دریای خزر.TCIگرمایش جهانی، گردشگری، کلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه

دی، ملی، از تغییر آب و هوا به عنوان یک دوراهی اجتماعی با عملکردی در سطوح متعدد )فر

برند. در عصر حاضر، اکثر قریب به اتفاق مردم جهان، به نوعی واقعیت بالشک  بین المللی( نام می

اند و نسبت به پیامدهای آن نگرانند. اغلب مردم براین باورند که تغییرات  تغییر آب و هوا را پذیرفته

شد و تغییر آب و هوا را شخصا  ای نزدیک آشکار خواهد آب و هوا اتفاق افتاده و پیامدهایش در آینده

 مداپی مهمترین به عنوان زمین گرم شدن(. 023: 0331تجربه خواهند کرد )صالحی و پازوکی نژاد، 

 گرما دوره افزایش آب شیرین، منابع کاهش و دریاها آب سطح آمدن باال مانند عواقبی آب و هوا تغییر

 و جهان نقاط دیگر در خشکسالی و اطنق برخی سیل در وقوع بارش، کاهش سرما، دوره کاهش و

 بیماریهایی گسترش بر یاحتمال اثر و گرم بادهای افزایش اثر در مناطق برخی در هوا افزایش آلودگی

 انسانی های فعالیت شتابان (. رشد0330فرج زاده و فیضی، ؛ 0333دارد )عزیزی،  یپ در ماالریا نظیر

ها منجر به پیدایش پدیده گرمایش زمین ین فعالیتای حاصله از ا افزایش مصرف گازهای گلخانه و

 درجه 5/2 تا 0 حدود دما در جهانی متوسط، 00 قرن دررود که در قرن بیستم شد، انتظار می

IPCCتغییراقلیم  الدولبین هیأتهای  گزارش .)0225، 0سالینجر (کند پیدا افزایش
، دارند بیان می 0

 گازهای غلظت 00 قرن پایان از قبل تا فسیلی هایوختس مصرف فعلی روندداشتن  ادامه در صورت

زمین  کره درجه حرارت متوسط به افزایش تواندمی که رسید خواهد PPM 122 از بیش به ایگلخانه

 علمی مجامع و عمومی توجه افکار(. IPCC ،0222شود ) درجه سانتیگراد منجر 2/1تا  0/0 میزان به

 جهانی همکاری که است شده گذشته باعث های سال در ای خانهگل گازهای تمرکز و تغییر اقلیم به

 . (0221و همکاران،  3یگل)مون  آید وجود به جهانی معضل برای بررسی این

باشد  اقلیم می متاثر از آب و هوا و به عنوان بخش اساسی از اقتصاد جهانی صنعت گردشگری

بسیاری از گردشگران در جستجوی  (.0201و همکاران،  5یوسدوب ;0223 و همکاران، 2زادهفرج )

ها را آفتاب، دریا، ساحل و اقلیم دلپذیر هستند و مقاصدی را ترجیح می دهند که بتوانند این ویژگی

(. پدیده گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی نه 0200و همکاران،  1باشد )آمالنگتا اندازه ای داشته 

که شاید موجب تغییرات عمده در وضعیت تنها ممکن است منجر به جابجایی اقلیم شود و بل

 گردشگری منطقه نیز گردد که عواقب گسترده اقتصادی را در پی خواهد داشت )آمالنگ و همکاران،

آب و هوا، به عنوان عاملی مهم در فعالیتهای گردشگری  (.0205 و همکاران، 2یهایلوویچم ;0200

سازی،  های گرمایشی، سرمایشی، برف یستمهای اجرایی مانند ستواند هزینه شود که می محسوب می

توان گفت، صنعت گردشگری  متاثر سازد. میهای بیمه را  غذایی و آب و هزینهآبیاری، عرضه مواد 

                                                 
1 Salinger 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change 
3 Mongeli 
4 Farajzadeh 
5 Dubois 
6 Amelung 
7 Mihailovic 
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نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار حساس بوده و هرگونه تغییر در آب و هوا سبب تغییر در طول 

( لذا همانگونه که 3: 0222مکاران، و ه 0شود )اسکات مدت و کیفیت فضاهای گردشگری می

های  اند، تغییر در طول و کیفیت فصل ( نیز به آن اشاره کرده35: 0330نژاد ) محمودی و پازوکی

( اعتقاد 0: 0202و همکاران ) 0سازد. مک کریچر وری آن را متاثر می گردشگری، سودمندی و بهره

را تغییر  یگردشگر یها ی و سطح دریا، جاذبهمدلهای اقلیم دارند که تغییر آب و هوا از طریق تغییر

در ی سهم مستقیم یحاصل از صنعت گردشگر یِا گلخانه یگازها انتشار و از طرف دیگر،دهد  یم

به  هم و به عنوان فرصت هم صنعت گردشگری برای هوا و آب رد. از این رو، تغییرتغییر آب و هوا دا

 اختیار در گزینه سه پدیده، این با رویارویی مقابله وگیرد که جهت  تهدید مورد توجه قرار می عنوان

 و پیامدها علل، هوا، و آب تغییر به آگاهی نسبت و شناخت اول، افزایش و توسعه سطح. باشد می

 نهایت، در محیطی و زیست تغییر با مواجه در فنی قابلیتهای به دوم، اعتماد آن. با مقابله راهکارهای

 (.02: 0221 3پائول و دوبایس) محتاطانه نگرش با انطباق

کیلومتر ساحل و  322استانهای شمالی کشور )گیالن، مازندران و گلستان( با دارا بودن حدود 

های مرکز آمار ایران در  های متنوع طبیعی هدف اصلی گردشگران داخلی هستند براساس داده جاذبه

این استانها را به عنوان  نفر، 3125222درصد گردشگران داخلی معادل  23، بیش از 0332سال 

درصد  25/2درصد گیالن و  22/1درصد مازندران،  25/31اند ) مقصد گردشگری انتخاب کرده

های داخلی، رخداد تغییر اقلیم در این بخش از کشور را به صورت افزایش  نتایج پژوهش گلستان(.

؛ قاسمی فر و 0332 اند )اکبری و نودهی، روند دما و کاهش روند بارش مورد توجه قرار داده

( که پیامدهای آن مناطق 0331؛ غالمی و همکاران، 0335؛ دلقندی و موذن زاده، 0335همکاران، 

، وابستگی اقتصادی نسبی بومیان به صنعت گردشگریسازد و با توجه به  گردشگری را متاثر می

یاستگذاری در جهت هرگونه س گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی بر این منطقه پیامدهایبررسی 

گرمایش جهانی و اثرات آن بر  رسد. پژوهش پیش رو سعی دارد پیامدهای آینده ضروری به نظر می

 را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.مناطق گردشگری در سواحل جنوبی دریای مازندران 

 

 ادبیات موضوع

TCI) ) گردشگریشاخص اقلیم 
2 

های  ای شناسایی اقلیم جهت فعالیتبر 5یکزکوفسکیتوسط م 0335در سال  TCIشاخص 

تواند اطالعاتی را در زمینه شرایط آب می TCI .(002: 0330)میکزکوفسکی،  گردشگری ابداع شد

تواند زمانی را برای مسافرت انتخاب و گردشگر می های مختلف سال ارائه دهدوهوایی مقصد درزمان

                                                 
1 Scott 
2 McKercher 
3 Paul 
4 Tourism Climate Index 
5 Mieczkowski 
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شاخص می تواند راهنمای خوبی برای  مساعد باشد. این کند؛ که دارای شرایط اقلیمی،مطلوب و

گذاری در این مناطق امکان  شناخت مناطق دارای پتانسیل های اقلیم گردشگری باشد تا با سرمایه

محاسبه این شاخص برای (. 0331احمد آبادی، ) گسترش بیشتر صنعت گردشگری کشور فراهم آید

و متوسط  دمابارش، متوسطه متوسط مقادیر ماهانه سه متغیر  0201تا  0331های  برای سال

به دست آمد، برای آگاهی از  TCIبرای هر ایستگاه در فرمول زیر جایگذاری و مقادیر ماهانه ، رطوبت

 شود. ( پیشنهاد می0333جزئیات و نحوه محاسبه این شاخص مقاله رورده و همکاران )

 
TCI = 2(4CID + CIA + 2P + 2S + W) 

 

منطقه به  کیفیت اقلیم گردشگری وشد تطبیق داده  0جدول آمده را با  دست ارزش نهایی به

شرایط اقلیمی برای  آنکاهش با  ل وآشرایط ایده این شاخص نشان دهنده  022امتیاز  آمد.دست 

 رود.می یتمطلوبعدم گردشگری به سمت 
 

 وامتیاز آن  TCI: ارزش توصیفی 7جدول 

عالیایده ال
خیلی 

خوب
قابل قبولخوب

حد مرزی 

)ناچیز(
نامطلوب

بسیار 

نامطلوب

بی نهایت 

نامناسب

غیر قابل 

تحمل

TCI کمتر از 199 - 2910 - 3920 - 4930 - 5940 - 6950 - 7960 - 8970 - 10080 - 90امتیاز

نامطلوبقابل قبولخیلی خوب ارزش 

توصیفی 

TCI

عالی

 
 0335میکزکوفسکی، منبع: 

 

 ای گازهای گلخانههای جدید انتشارسناریو

RA5) دول تغییرات اقلیمی در بیان گزارش پنجم ارزیابی خودالهیئت بین 
از سناریوهای ( 0

RCP یدجد
ای استفاده شده است. به عنوان نماینده های غلظت های مختلف گازهای گلخانه 0

زان می باشند که بر اساس می RCP8.5و  RCP2.6 ،RCP4.5 ،RCP6این سناریوهای جدید  ازجمله

: این RCP2.6سناریوی (. IPCC ،0202) اندنام گذاری شده 0022ها در سال  واداشت تابشی آن

از موسسه ارزیابی های محیطی هلند طراحی شده است.در  IMAGEسناریو توسط تیم مدل سازی 

ای و واداشت تابشی کاهش یافته است. واداشت تابشی در  این سناریو مقدارافزایش گازهای گلخانه

 0022وات بر متر مربع در سال  0.1رسیده و سپس کم شده و به  3.0اسط این قرن به حدود او

 0022وات بر متر مربع در سال  8.5: منجر به واداشت تابشی به میزان RCP8.5سناریوی  رسد.می

رسیده و همچنان روند افزایشی  PPM 0222گردد. در این هنگام غلظت دی اکسید کربن به می

به سرپرستی  IIASAو موسسه  MESSAGEت. این سناریو توسط تیم مدل سازی خواهد داش

                                                 
1 Fifth Assessment Report 
2 Representative Concentration Pathways 
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اتریش طراحی  IIASAهای کاربردی پروفسور کیوان ریاحی در موسسه بین المللی آنالیز سیستم

 (.0330خلیلی اقدم و همکاران، شد )

 

 SDSMروش کار مدل 

 و 0ویلبی توسط آماری وشبه ر ها نمودن داده ریزمقیاس برای ابزاری به عنوان SDSMمدل 

شکل گرفته است و پارامترهای  متغیره چند مدل برمبنای رگرسیون این. است یافته همکاران توسعه

 بینی پیش اقلیمی مقیاس بزرگ سیگنالهای توجه به با درازمدت در را دما و بارش چون اقلیمی

 ترکیب از استفاده با شناسیدادههای هوا ساخت آماری، مقیاس ریز در مدل اینکه دلیل به. کند می

 ریزمقیاس مختلف مدلهای بندی در طبقه لذا گیرد،می صورت رگرسیونی و روش احتماالتی دو

بعد از به دست در این راستا،  (.0220باشد )ویلبی و همکاران  می مدلها بهترین از جمله نمایی،

رای مراکزی که ضریب تعیین ، ب0201تا  0331های  های سال داده آوردن معادله رگرسیونی از روی

صورت گرفت. در  TCIبینی شاخص  پیش )معنادار بودند(، بود 2/2ها بیشتر از  رگرسیونی آن

استفاده شد. برای دقت در بررسی وضع آینده،  RCP8.5و  RCP2.6مدل  ازبینی این شاخص  پیش

و  0222تا  0220و  0222تا  0200های  تر برای سال بینی به سه مقطع زمانی کوتاه محدوده پیش

 تقسیم شد. 0022تا  0220

 

 شناسی تحقیق روش

منظور  به. استتحلیلی یا مقطعی  - ای از نوع توصیفییک مطالعه مشاهده پژوهش حاضر

ابتدا در این راستا،  استفاده شد. TCIاز شاخص اقلیم گردشگری  ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری

های  ایستگاه که دارای داده 3ها  از بین آن و مشخصهای سینوپتیک مناطق مورد نظر ایستگاه

از سازمان هواشناسی کل کشور اخذ  (0)شکل  بودند 0201تا  0331های  طی سال ماهانه مشترک

متغیر وابسته در این پژوهش شاخص اقلیم گردشگری و متغیرهای مستقل متوسط بارش، شدند. 

 اقلیم شاخصابتدا از طریق فرمول استاندارد،  متوسطه دما و متوسط رطوبت ماهانه هر مرکز بودند.

صورت ساالنه،  بهیکدیگر  با مراکز گردشگری وضعیت سپس و شد محاسبه مرکز هر برای گردشگری

 .ندمقایسه شدفصلی و ماهانه در دو بخش وضع موجود و وضع آینده 

                                                 
1 Wilby 
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منبع: محاسبات ) ر کشورموقعیت ایستگاههای محدوده موردمطالعه )گیالن،مازندران و گرگان( د: 7شکل 

 (رتحقیق حاض

 

 مشخصات ایستگاههای موردمطالعه :4جدول 

 رمنبع: محاسبات تحقیق حاض

 

 تجزیه و تحلیل

های  برای سالموردبررسی ایستگاه  هشت وضعیت موجود تحلیلی-های توصیفی با روش در ابتدا

کندال برای بررسی عدم وجود روند فصلی استفاده -ابتدا از آزمون من .توصیف شد 0201تا  0331

با استفاده از رگرسیون هر ایستگاه مدل رگرسیونی مناسب ، های موجود سپس با کمک داده شد.

رگرسیونی مفروضات مدل . سپس صورت جداگانه مشخص شد به Stepwiseچندگانه به روش خطی 

ت خطا، ثبات نسبی واریانس جمالت خطا، داشتن رابطه خطی چندگانه از قبیل استقالل جمال

خطی، عدم وجود هم خطی و نرمال بودن تقریبی توزیع متغیر پاسخ بررسی شد. بدین منظور به 

لمشو، تبدیالت مناسب برای ثبات واریانس )در صورت نیاز( و همچنین -ترتیب از آزمون هاسمر

و نمودار چندک نرمال و آزمون  VIFآماره  آماره دوربین واتسون، آزمون همبستگی پیرسون،

 ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه ها

 -0/00 33/ 315 23/ 35220 آستارا

 -1/03 32/ 22320 23/ 2525 بندرانزلی

 -1/3 32/ 3005 23/ 10202 رشت

 -02 31/ 32222 52/ 13333 رامسر

 -3/02 31/ 11033 50/ 21132 نوشهر

 -00 31/ 20 50/ 15321 بابلسر

 2/02 31/ 25202 50/ 22012 قرا خیل

 2 31/ 325 52/ 20310 گرگان
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طرفه و آزمون  (. از آزمون آنالیز واریانس یک0:  0333 0شد )نتراسمیرنوف استفاده -کلموگروف

بررسی وضع موجود در مراکز و  در TCIداری تفاوت در شاخص  تعقیبی توکی برای بررسی معنی

 TCIداری تغییرات شاخص  برای بررسی معنی گیری تکراری طرفه با اندازه آزمون آنالیز واریانس یک

های زمانی و همچنین در بین خود مراکز بکار گرفته شد و سپس با آزمون لون و  طی دوره در

 استقاللکرویت بارتلت و نمودار جمالت خطا در مقابل تغییرات زمان مفروضات ثبات واریانس و 

تگی اسپیرمن برای ارزیابی دقت از آزمون ضریب همبس (.0333نتر، شد )جمالت خطا بررسی 

 بینی استفاده گشت. پیش

ها و عدم  دفی بودن دادهامون تصزانجام گرفت. برای آ  Excelافزار کلیه محاسبات عددی با نرم

های آماری با  های رگرسیونی و آزمون و همچنین برازش مدل Mann-Kendal افزار وجود روند از نرم

 بود. 25/2داری در این پژوهش برابر با آلفا  گرفت. سطح معنیصورت  SPSS version 24افزار  نرم
 

 های توصیفی و استنباطی یافته

انجام گرفت،  0201تا  0331های  برای سال TCIدر بررسی که برای شرایط موجود شاخص 

داری  در بین شهرها اختالف معنی TCIطرفه نشان داد که مقدار  نتایج آزمون آنالیز واریانس یک

( همچنین آزمون تعقیبی توکی آشکار ساخت که شهرهای آستارا، 3 جدول( )P<0.001داشت.)

بندرانزلی، رشت، رامسر و نوشهر تقریباً در یک سطح ازنظر شرایط اقلیم گردشگری برخوردار بودند و 

( از طرفی مشخص شد که وضعیت شهرهای گرگان، P>0.05داری نداشتند.) با یکدیگر اختالف معنی

هایی که برای تغییرات  ( در بررسیP<0.01به ترتیب بهتر از این شهرها بودند.) ابلسرقرا خیل و ب

فصلی توسط آزمون آنوا و آزمون توکی انجام گرفت، همانطور که انتظار میرفت،   TCIشاخص 

به ترتیب بهترین شرایط برای گردشگری بین شهرهای  و زمستانهای بهار، تابستان، پاییز  فصل

های اردیبهشت و خرداد )مه و ژوئن( در بهترین شرایط و ( ماه2ا داشتند. )جدول مورد مطالعه ر

 (.5( )جدول P<0.01ماه )فوریه( در بدترین شرایط خود ازنظر گردشگری قرار داشتند ) بهمن

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Neter 
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 یبازه زمان در TCIمقدار شاخص  سهیمقا یبرا طرفه یک انسیوار آنالیز جینتاو  یفیتوص آمار: 9جدول 

  4176تا7326

 20/2داری در سطح خطا  ، * معنی25/2داری در سطح خطا  ** معنی

 

 
 .4176تا 7326 یزمان بازه درموردمطالعه  های ستگاهای TCI شاخص نیانگی: م4 شکل

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 

 

 

 
 

 مرکز

 ANOVA های توصیفی شاخص

 میانگین
انحراف 

 معیار
 رده بیشینه کمینه

آزمون 

 لِون
P F P 

32/12 آستارا  خوب 022 30 05.1 

02
.0

00
 

2.
22

2
*

 

02
.0

5 

2.
22

2
*

 

1/53 بندرانزلی  قبول قابل 022 30 01.2 

00/12 رامسر  خوب 32 03 05.0 

03/10 رشت  خوب 33 32 03.3 

32/10 نوشهر  خوب 32 31 03.3 

33/13 بابلسر  خوب 31 32 02.2 

23/15 قرا خیل  خوب 31 30 00.3 

00/12 گرگان  خوب 32 22 00.2 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر
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 یدر بازه زمان TCIشاخص  یفصل مقدار سهیمقا یبرا طرفه یک انسیوار آنالیز جینتا و یفیتوص آمار: 2 جدول

 4176تا 7326

 20/2در سطح خطا داری  ، * معنی25/2داری در سطح خطا  ** معنی

 

 
 4176تا 7326های موردمطالعه در بازه زمانی  ایستگاه TCI فصلی شاخص: میانگین 9 شکل

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

 ANOVA های توصیفی شاخص

 میانگین
انحراف 

 معیار
 رده بیشینه کمینه

ون آزم

 لِون
P F P 

02/25 بهار  02.2 33 022 
خیلی 

 خوب

05
.0

53
 

22
2.

2
*

 

05
3.

3 

22
2.

2
*

 

35/12 تابستان  خوب 32 21 2.2 

33/50 پاییز  قبول قابل 21 30 02.1 

33/21 زمستان  کم 12 30 2.0 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر
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در بازه  TCIشاخص  ماهانهمقدار  سهیمقا یبرا طرفه یک انسیآنالیز وار جیو نتا یفی: آمار توص5 جدول

 4176تا 7326 یزمان

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 20/2داری در سطح خطا  ، * معنی25/2سطح خطا  داری در ** معنی

 

 
 4176تا 7326های موردمطالعه در بازه زمانی  ایستگاه TCI فصلی شاخص: میانگین 2 شکل

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 

 

 فصل

 ANOVA یفیهای توص شاخص

 رده بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین
آزمون 

 لِون
P F P 

20/21 ژانویه  22/1  کم 12 33 

03
3

/0
 

20/2*
 

32
1

/
33

 

2*
 

03/25 فوریه  52/2  کم 10 32 

03/22 مارس  52/2  کم 12 30 

20/12 آوریل  32/00  خوب 33 33 

50/30 مه  22/3  عالی 31 12 

03/33 ژوئن  32/1  عالی 022 22 

32/20 ژوئیه  22/1  خیلی خوب 31 53 

32/12 اوت  22/3  خوب 23 21 

سپتام

 بر
22/11  32/1  خوب 32 53 

03/10 اکتبر  02/3  خوب 21 22 

25/21 نوامبر  22/3  کم 13 30 

32/21 دسامبر  52/1  کم 15 30 
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ها، با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه معادله پس از بررسی شرایط موجود اقلیمی ایستگاه

بینی  ها در پیش هایی دقت مدل آن ر ایستگاه به دست آمد و برای ایستگاهرگرسیونی مناسب برای ه

بینی شد.  پیش 0022تا  0200های  % بود، وضعیت این شاخص برای سال22بیشتر از  TCIشاخص 

 (1)جدول 

 
 برای مراکز موردبررسی TCIبینی مقدار  : نتایج رگرسیون خطی چندگانه برای پیش6 جدول

 ایستگاه

 نی ضریب رگرسیو

 معادله خط

ضریب 

 تعیین

 ثابت

متوسط 

 رطوبت

 

متوسط 

 دما

 

مجموع 

 بارش

 

  

 TCI=12+3/3-030/2 22/2 21/2 *-030/2 *350/3 23/2 *12 آستارا

 TCI=10+0/03+5/2 55/2 55/2 *5/2 *0/03 0 *10 بندرانزلی

 TCI=10+02+5/2 33/2 33/2 *5/2 *02 0 *10 شتر

 TCI=10+1/2+5/2 22/2 21/2 02/2 *5/2 *1/2 *10 رامسر

 TCI=10+5/5+2/2 52/2 52/2 01/2 *2/2 *5/5 *10 نوشهر

 TCI=5/12+002/5+323/1 32/2 33/2 300/2 *323/1 **002/5 *5/12 بابلسر

 TCI=11+1+2 01/2 05/2 05/2 *2 *1 *11 قرا خیل

 TCI=12+2 02/2 03/2 -051/2 0/2 *2 *12 گرگان

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع
 20/2ر سطح خطا داری د ، * معنی25/2داری در سطح خطا  * * معنی

 

های  بینی شرایط اقلیم گردشگری آینده ایستگاه های توصیفی و تحلیلی که برای پیش بررسی

گانه انجام گرفت نشان داد که شهرهای نوشهر و رامسر به ترتیب باالترین میزان شاخص  منتخب پنج

TCI هند داشت )جدول ترین میزان این شاخص را در بازه زمانی موردمطالعه خوا و شهر رشت پایین

 (.5و شکل  2

های  در بازه TCIشده شاخص  بینی داری اختالف بین میانگین مقادیر پیش با توجه به معنی

(، مقدار این =222/2Pپنج ایستگاه منتخب )برای  0022تا  0200های  ساله بین سال زمانی سی

رسد این به نظر می داشت. درنتیجه 20/2داری در سطح خطا شاخص در طول زمان تغییرات معنی

داری خواهد شد. از طرفی روند  ساله موردمطالعه، دچار نوسان معنی 32شاخص در طی بازه زمانی 

شده این شاخص در طی زمان، با نوع ایستگاه موردمطالعه اثر متقابلی  بینی تغییرات میانگین پیش

شهرها در  TCIشده  بینی ساله بین شاخص پیش ( از طرفی در هر بازه زمانی سی=332/2Pنداشت. )

( همچنین آزمون کرویت 3( )جدول =222/2Pداری وجود داشت. ) اختالف معنی20/2سطح خطا 



 7931بهار ، مچهاربیست و ی  م، شمارههفته گردشگری، سال ریزی و توسعی برنامه. مجله......751

 

های  گیری کوواریانس متغیرها در آنالیز واریانس با اندازه-فرض برابری ماتریس واریانسبارتلت پیش

 (.3( )جدول =210/2Pکا کرد )توان به نتایج حاصل از این تحلیل اتتکراری را رد نکرد، درنتیجه می

 
در  گانه های منتخب پنج ایستگاه TCIشاخص شده  بینی مقادیر پیش برای تغییرات یفی: آمار توص1 جدول

 4711تا  4177های  ساله بین سال سی یزمان هایبازه

 
یر مقاد داری تغییراتبررسی معنی یبرا گیری تکراری طرفه با اندازه آنالیز واریانس یک: 2 جدول

 4711تا  4177های  ساله بین سال سی یهای زمان در بازههای منتخب  ایستگاه TCIشاخص شده  بینی پیش

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 مرکز مقطع زمانی
 های توصیفی شاخص

 رده بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین

 4121تا  4177

1/13 ستاراآ  3/3  33/22  3/35  خوب 

3/13 بندرانزلی  3/00  20 3/12  خوب 

3/10 رشت  2/3  3/25  2/30  خوب 

0/15 رامسر  1/3  3/22  2/33  خوب 

5/15 نوشهر  0/02  0/21  3/35  خوب 

 4111تا  4127

2/12 آستارا  0/3  23 0/32  خوب 

2/12 بندرانزلی  1/00  3/20  0/35  خوب 

3/13 رشت  3/3  3/25  2/30  خوب 

0/11 رامسر  1/3  3/21  1/33  خوب 

5/11 نوشهر  0/02  2/25  2/35  خوب 

 4711تا  4117

0/12 آستارا  0/3  0/23  خوب 23 

5/12 بندرانزلی  00 3/33  3/33  خوب 

1/13 رشت  0/3  خوب 022 22 

3/15 رامسر  1/3  1/22  2/35  خوب 

3/11 نوشهر  0/02  2/21  1/32  خوب 

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 17/1داری در سطح خطا  ، * معنی15/1داری در سطح خطا  ** معنی

 اثر اندازه

 )اتا(
 آزمون یداری معن

F 

 نیانگیم

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 مجموع

 مجذورات
 نوع اثرات منبع

 روند زمانی 3/350 0 205 220/20 *222/2 203/2

 2/01 3 0/0 023/2 332/2 222/2 بین گروهی
روند زمانی 

 * ایستگاه

 خطا 31335 3532 3/02 - - -

 ایستگاه 2/0300 2 3/250 250/5 *222/2 200/2
 گروهی درون

 خطا 012302 0235 150/33 - - -
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کوواریانس -فرض برابری ماتریس واریانس آزمون کرویت بارتلت جهت بررسی برقراری پیش: 3 جدول

 گیری تکراری طرفه با اندازه متغیرها در آزمون آنالیز واریانس یک

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع
 

 
مورد  یزمانهای  گانه در دوره منتخب پنج کینوپتیمراکز س یبرا TCIشاخص  نیانگیم رییتغ روند: 5شکل 

 مطالعه

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 

 0331های  الطی س در TCIشده شاخص  بینی شده و پیش در بررسی روند تغییر مقادیر محاسبه

گیری تکراری  یانس با اندازهوار، نتایج آزمون آنالیز RCP5/3و  RCP1/0مدل توسط هر دو  0022تا 

برای کل مراکز خواهیم  TCIواحدی در مقدار شاخص  5دار تقریباً نشان داد که شاهد افزایش معنی

 (.1( )شکل P<220/2بود. )
 

جه در آماره آزمون کرویت ماخلی Wآماره ماخلی 

 آزادی

P 

331/1 533/5 0 210/2 
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گانه منتخب در دوره زمانی  پنج رای مراکز سینوپتیکب TCI: روند تغییر میانگین کلی شاخص 6شکل 

 موردمطالعه

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 

برای  TCIبینی مقادیر  در پیش RCP8.5و  RCP2.6نتایج آزمون اسپیرمن دقت مدل با توجه به 

 درصد و نوشهر  درصد 12، رامسر درصد 12، رشت درصد 22بندرانزلی  ،درصد 10شهرهای آستارا 

 (P<20/2) .بود

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

یافته و  در حال حاضر صنعت گردشگری یکی از صنایع پردرآمد برای کشورهای توسعه

. از طرفی هم پدیده گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی منتسب به آن موجب استتوسعه  درحال

است. نتیجه مهمی در نوار شمالی کشور و حاشیه دریای مازندران شده  مخصوصاًتهدید این صنعت 

ها بود که مشاهده شد.  هایی از جابجایی فصل بینی شرایط آینده شهرها داشت، نشانه که پیش

تر شدن فصل گرم سال  های آتی این جابجایی خود را با طوالنی تر شدن هوا در سال احتماالً با گرم

اما ؛ تقریباً مشابه بود RCP8.5و  RCP2.6مدل های دو  بینی نشان خواهد داد. هرچند که نتایج پیش

 ازلحاظ شاخص گردشگری، شهرها از وضعیت بهتری برخوردارمی باشند. RCP8.5 در مدل

 نواحی مختلف در(، انجام گرفت نشان داد که 0333حمدی و همکاران )در پژوهشی که توسط م

ن اوقات های گردشگری و گذرا اقلیم و شرایط آب و هوایی با فعالیتداری بین  معنیارتباط دنیا 

 حدی های شاخص سازی به شبیه(، 0332) دشت بزرگی و همکارانای دیگر، در مطالعه فراغت دارد.

در  داد کهآمده نشان  دست پرداختند. نتایج به RCPسناریوهای  اساس بر خوزستان استان دمای

تری های آن با سرعت تقریباً بیش های دما نسبت به بیشینه ( کمینه0200-0330وضعیت موجود )

بود حاکی از آن  RCPسازی روند تغییرات دما بر اساس سناریوهای  شبیه در حال افزایش هستند.

در ارزیابی که فتوحی و ( روند افزایش دما همچنان ادامه خواهد داشت. 0252-0203در آینده ) که
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مت های حاشیه دریای مازندران داشتند، قس(، از شرایط اقلیم گردشگری استان0330همکاران )

تری برخوردار بود. همچنین مراتب ازنظر شرایط گردشگری وضعیت مناسب شرقی این منطقه به

بهترین ماه ازنظر وضعیت اقلیم گردشگری آبان ماه بود. از طرفی فصل زمستان شرایط ایده آلی 

 نداشت.

بین شاخص اقلیم گردشگری و  رگرسیونی داریدر پژوهش حاضر یک رابطه خطی معنی

محمدی و همکاران همخوانی داشت. این نتیجه آب و هوایی دیده شد که با پژوهش های  شاخص

ها محاسبه  بر اساس یک رابطه خطی بین این شاخص TCIیک نتیجه بدیهی بود چراکه شاخص 

های حوزه دریای مازندران از قبیل شهرهای  . این تحقیق نشان داد که بخش شرقی استانشودمی

 TCIمراتب نسبت به شهرهای بخش غربی این منطقه از شاخص  ان بهبابلسر و قرا خیل و گرگ

باالتری برخوردار بود که با پژوهش فتوحی و همکاران مطابقت داشت اما ازنظر بهترین ماه ازنظر 

شرایط گردشگری که اردیبهشت و خردادماه بودند با آن پژوهش که آبان ماه بهترین شرایط را 

 داشت، همخوانی نداشت.

سال آینده شاهد بهبودی و پیشرفت وضعیت  32لعه حاضر مشخص شد که در طی در مطا

قبول به خوب خواهیم بود. ممکن است که به نظر برسد که این نتیجه با  گردشگری از وضعیت قابل

ای که در تحقیق دشت بزرگی و همکاران گرفتند مغایرت دارد اما شاید این افزایش متوسط  نتیجه

شود ده که آن تحقیق نشان داد، منجر به نامطلوب شدن شرایط گردشگری نمیهای آین دما در سال

داری وجود داشت. از طرفی هم و متوسط رطوبت نیز رابطه مثبت معنی TCIچراکه بین شاخص 

دار هرچند اندک وجود داشت. این افزایش  بین متوسط رطوبت و متوسط دما رابطه مثبت معنی

گونه توجیه کرد که افزایش دما منجر به افزایش رطوبت  ان اینتورا میTCIشده در شاخص  دیده

و بهبود شرایط را به دنبال  شوندشده و هر دو باهم منجر به باالتر رفتن شاخص اقلیم گردشگری می

 خواهند داشت.
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