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 چکيده

دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي هوا و اعتدال آن، ميزان پذيرش و جذب مسافر و گردشگر را افزايش ميوآب

هوا آلودگي غبار، يخبندان ووشديد، گردبارش فرين،فرين، گرماهایهوايي خشکسالي، سرماهایوارتباط بين مخاطرات آب

دما، مطلقبا تعداد گردشگران خارجي شهر اصفهان صورت گرفته است. در اين راستا از آمار مجموع بارش، حداقل

خاک، تعداد روزهای همراه با يخبندان، شاخص وساعته، تعداد روزهای همراه با گرد 42دما، حداکثر بارش مطلقحداکثر

در مقياس ماهانه استفاده شد. به  2934-39ان خارجي طي دوره آماری کيفيت هوای شهر اصفهان و تعداد گردشگر

        منظور بررسي ارتباط بين متغيرهای مورد مطالعه از روش رگرسيون خطي و همبستگي پيرسون استفاده و 

ماهه، تأخير يکسنجي با زمان ارتباط ری زماني صورت پذيرفت. در ادامه،ها در مقياس ماهانه، ساالنه و سسنجيارتباط

غبار و يخبندان و در وفرين، گردهای سرد، بين سرماهایساله انجام شد. نتايج حاکي از آن است که در ماهماهه و يکدو

غبار و تعداد گردشگران ارتباط وجود داشته است. در مقياس ساالنه نيز بين سرماهای وهای گرم، خشکسالي و گردماه

های مورد مطالعه ارتباط مشاهده شد. بررسي بندان و تعداد گردشگران تقريباً در تمام سالفرين، گرماهای فرين و يخ

هوا و فرين، شاخص کيفيتسرماهای فرين، يخبندان،سری زماني مورد مطالعه نيز حاکي از وجود ارتباط بين گرماهای

هوا، ورد مطالعه به ترتيب آلودگيتوان بيان نمود که طي دوره آماری مباشد. در مجموع ميتعداد گردشگران مي

شديد بيش از ساير غبار، خشکسالي و در نهايت بارشوفرين، گردفرين، روزهای همراه با يخبندان، سرماهایگرماهای

 مخاطرات با تعداد گردشگران ارتباط داشته است.
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 مقدمه

 ياجتماع -اقتصادی مختلف مقوالت توسعه و رشد های وهيش از يکي عنوان به گردشگری صنعت

 اغلب در يتازگ به که ييراهبردها از يکي .است گرفته قرار يخاص توجه مورد کشورها اکثر در

 در سميتور گسترش و توسعه گرفته، قرار خاص توجه موردمختلف  مناطق انيم جهان کشورهای

 ياصل های بخش از يکي گردشگری. باشد يم گردشگری گسترش برای الزم ليپتانس دارای ينواح

 عوامل تأثير باشد.مي يمياقل طيشرا و مياقل از متأثر شدت به و ديآ يم شماره ب يجهان اقتصاد

 مناسب يمکان انتخاب در آن تياهم و تيحساس شيافزا باعث گردشگران مندی تيرضا در يمياقل

هوايي هر منطقه و اثرات آن بر وآگاهي از مخاطرات آب لذا .است شده گردشگران اقامت برای

 گردشگران تقاضای شيافزا زين و يستيتور های زیير برنامه و تيريمد در ييبسزا نقشگردشگری 

 ساز نهيزم تواند يم منطقه هر يطيمح یها توان از یبردار بهره نکهيا به توجه با. داشت خواهد منطقه

 محسوب مناطق توسعه در ياساس عوامل از يکي مياقل از طرف ديگر و باشد نطقهم آن توسعه

 در آنها کردن لحاظ منظور بههوايي وآب مخاطرات و ها محدوديت شناسايي و مطالعه ؛شود يم

 زيادی اهميت از گردشگری توسعهبرای  شهری و استاني ملي، مختلف سطوح در ريزی برنامه

های مثبت يک منطقه  ها و جاذبه هوايي نامناسب از جنبهوسوی ديگر شرايط آب. از است برخوردار

  گذارد. کاهد و تأثيرات نامطلوبي را بر گردشگری برجای مي توريستي مي

 

 ادبيات موضوع

 پيشينه تحقيق

با توجه به اهميت شرايط اقليمي در چگونگي انتخاب مقصد از سوی گردشگران تاکنون 

داخل و خارج از کشور در رابطه با شرايط اقليمي و گردشگری صورت پذيرفته، از مطالعات زيادی در 

اقليم را بر گردشگری امريکای شمالي بررسي و ( اثرات تغيير4002) 4فريتايسو دی 2اسکات جمله:

ال اقليمي هستند در دريافتند شهرهايي که در ماه های ژوئن و ژوئيه دارای شرايط مطلوب يا ايده

(، تأثيرات تغيير اقليم بر 4002و همکاران ) 9دچار تغييراتي خواهند شد. بريتال 4030و  4020دهه 

 2گذارد. ماتزاراکيسای تأثير ميتوريسم را بررسي و نتيجه گرفتند تغييرات توريسم بر اقتصاد منطقه
نمودند  ( پتانسيل اقليم حياتي و توريسم در پارک ملي تايوان را بررسي و بيان4002و همکاران )

(، 4020) 2و سوريا 2هوای جهان روی صنعت جهانگردی تأثير خواهد گذاشت. مارتينوتغييرات آب

نقش اقليم در انتخاب ناحيه مبدأ و مقصد برای گردشگران خارجي را بررسي و نشان دادند اقليم در 
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 ( زيست4029همکاران ) تر از انتخاب مقصد است. ماتزاراکيس وناحيه محل اقامت تعيين کننده

( 223: 4022و همکاران ) 2چن .بررسي کردند اروپا را توان اقليم گردشگری مرکز و اقليم حرارتي

ای تقاضای گردشگران جزيره هاينان چين را بررسي و دريافتند اثرات عوامل اقليمي در نوسان دوره

( ارتباط 223: 4022) و همکاران 4اثرات عوامل فصلي اقليم با تقاضای گردشگران معنادار هستند. لي

های اقليمي با تقاضای گردشگران فصلي را بررسي و دريافتند شرايط اقليمي نوسان مثبت با شاخص

( اثرات تغييراقليم بر 4022و همکاران ) 9تقاضای گردشگران در ناحيه مينلند دارند. کاواالرو

ترافيک تابستان دو برابر  تغييرپذيری گردشگران در نواحي کوهستاني را بررسي و دريافتند متوسط

 و انيرنجبربيشتر از زمستان بوده و شبکه ارتباطي محلي در روزهای اوج افزايش داشته است. 

 به جهانگرد تعداد نمودند بيان و بررسي را فصلي نوسانات و جهانگرد ورود تعداد( 2923) همکاران

 مازاد تقاضای و سال طي خاصي های دوره در جهانگردی خدمات و امکانات حد از کمتر استفاده

 توريسم صنعت و اقليم تغييرات رابطه( 2930) پورخباز .انجامد مي هانازم ديگر در امکانات اين برای

. گذارد مي منفي تأثيرات جهانگردی درآمدزای صنعت روی بر اقليمي تغييرات بيان کرد و بررسي را

گردشگری کوهرنگ نتيجه گرفتند کوهرنگ در ماه (، در تدوين تقويم 2933زاده )عزتيان و خراساني

های آذر، دی، بهمن و اسفند بهترين شرايط را برای حضور گردشگران زمستاني دارد. رنجبر و 

(، در بررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند گردشگری ساالنه در شهرستان مرودشت 2933همکاران )

بهار و پاييز بهترين شرايط را برای گردشگری  های سرد سال شرايط نامطلوبي و فصلدريافتند ماه

(، در بررسي شاخص اقليم گردشگری شهرستان سميرم دريافت ماه سپتامبر 2933دارند. گندمکار )

(، روند تغييرات دما و 32: 2930عطايي و فنايي )بهترين شرايط را برای حضور گردشگران دارد. 

نتيجه گرفتند بارش شيراز بدون روند و دمای آن  را بررسي وو اثرات آن بر گردشگری بارش شيراز 

های گردشگری ( عوامل مؤثر بر شاخص99: 2939ابونوری و اکبری )باشد. دارای روند صعودی مي

 ترينمهم طبيعي و مذهبي -تاريخي هایپتانسيل زيرساختي، خارجي را بررسي و دريافتند امکانات

( رابطه ميزان ورود 22: 2932حامي و تقوی ) .هستند خارجي گردشگران جذب در عوامل

گردشگران خارجي و ميزان وقوع جرم در ايران را بررسي و دريافتند ميزان گردشگران خارجي تاثير 

( تأثير 292: 2932زاده و همکاران )مثبت و معناداری بر ميزان وقوع جرم داشته است. زمان

 مخاطرات وقوع احتمال نتايج بيانگر باال بودنمخاطرات بر گردشگری شهرستان سرعين را بررسي و 

 فعال مسئولين ديدگاه از عملکردی- ساختاری مخاطرات گردشگران و ديدگاه از محيطي و بهداشتي

( عوامل موثر در طول اقامت گردشگران را 90: 2932جاني و دنيابين ) .باشدگردشگری مي بخش

نظر کلي بررسي و دريافتند تأثير عوامل عرضه معنادار نبوده اما درآمد گردشگر تأثير معنادار دارند. 

نگر تاکنون به هيچ يک ازتحقيقات قبلي با ديد جامع دهدنشان ميبه سابقه تحقيقات انجام شده 
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اند و تحقيقات انجام شده نيز بيشتر در بر گردشگری نپرداختهآب و هوايي اطرات تحليل نقش مخ

لذا با توجه به اهميت اقليم و اثرات آن بر  حوزه مخاطرات طبيعي و محيطي صورت گرفته است.

هوايي و تعداد گردشگران خارجي وگردشگری در پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين مخاطرات آب

  شود.اخته ميشهر اصفهان پرد

 

 مبانی نظری

المللي مورد توجه های اقتصادی در سطح بينامروزه گردشگری به عنوان يکي از بزرگترين بخش

    های اقتصادی و مهم در حال رشد استهمگان است. بدون شک گردشگری يکي از فعاليت

 (. 292: 2932زاده و همکاران، )زمان

تواند باشد. در واقع يک اقليم مناسب ميگردشگری مياقليم عامل مهمي در توسعه بخش 

های مثبت گردشگران را در پي داشته و گردشگران نيز برنامه سفر خود را با توجه به شرايط پاسخ

هوا و اعتدال آن، ميزان وريزی کنند. مطمئناً اقليم و آباقليمي و جوی مقصد مورد نظر برنامه

(. آب و هوا مسبب 42: 4002دهد )ماتزارکيس، افزايش ميپذيرش و جذب مسافر و گردشگر را 

بسياری از مخاطرات طبيعي است. اين مخاطرات در طول تاريخ به طور مداوم زندگي بشر را تحت 

اند. در اين راستا مخاطرات جوی که تأثير قرار داده و موجب وارد آمدن خسارت به محيط گرديده

کنند. مخاطرات گردد؛ با منشأ جو عمل ميي محسوب ميهای مخاطرات طبيعخود از زير مجموعه

شوند که رخدادهای حدی، فشار سنگيني را بر پيکره جوامع جوی تنها زماني به رسميت شناخته مي

گردند که سطح حداقلي از انساني وارد نمايند. در واقع رخدادهای حدی زماني يک مخاطره تلقي مي

 (. از902: 2332 ،ها و اموال او تحميل نمايند )اسميتاراييضرر و زيان را بر جوامع انساني و د

 هایسرمايي، بارانامواج گرمايي،امواج همچون مواردی به توانمي هوايي و آب رويدادهای ترينشايع

  .کرد اشاره هاجنگل سوزیآتش گردبادها، آسا،سيل

های گردشگری توسعه سيستمامروزه بحث و نگراني در مورد مخاطرات و عوامل تهديدکننده 

ريزان و فعاالن بخش گردشگری با چنين شدن برنامهمورد توجه جدی قرار گرفته است. مواجه

ريزی توسعه گردشگری به موضوع هايي سبب گرديده تا ارزيابي و مديريت ريسک در برنامهبحران

هايي است که برای تحليلي و مهمي تبديل شود. شناسايي ريسک و مديريت آنها يکي از رويکرد

: 2932)بابايي و وزيرزنجاني، گيرد ها مورد استفاده قرار ميتقويت و ارتقاء سطح اثربخشي سيستم

2.) 

 

 هاها و روشداده

درجه  92دقيقه تا  22درجه و  90کيلومترمربع بين  202000مساحتي حدود استان اصفهان با 

 دقيقه طوول شورقي قورار دارد 90درجه و  22دقيقه تا  92درجه و  23دقيقه عرض شمالي و  90و 
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 92درجوه و  22در طوول جغرافيوايي واقوع شهر اصفهان يکي از شهرهای استان اصفهان  .(2)شکل 

 90درجوه و  94شرقي و عرض جغرافيايي ثانيه طول  3دقيقه و  22درجه و  22تا ثانيه  90دقيقه و

شمالي بعد از تهران و مشهد سومين شوهر ض ثانيه عر 4دقيقه و  23درجه و  94تا ثانيه  4دقيقه و 

 (.4باشد )شکل ميبزرگ ايران 
 

 
 موقعيت جغرافيایی استان اصفهان -7شکل 

 

 
 موقعيت جغرافيایی استان اصفهان -6شکل 

 

  ، 2فوورينهوووايي )خشکسووالي، سوورماهایوجهووت بررسووي تووأثير مخوواطرات آب در ايوون پووژوهش

( بر تعوداد گردشوگران خوارجي شوهر هواغبار، يخبندان و آلودگي و شديد، گردفرين، بارشگرماهای

 42بوارش دموا، حوداکثرمطلوقدموا، حوداکثرمطلقمجموع بارش، حداقلهای اقليمي اصفهان از داده

                                                           
که در دنباله توزيع فراواني و دور از نقطه  شود رويدادهای فرين جوی، به حوادث نادر و دور از شرايط بهنجار گفته مي 2

 تمرکز توزيع )ميانگين و ميانه( قرار گرفته باشد.
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، آموار آلوودگي خاک و تعداد روزهای هموراه بوا يخبنودانوساعته، تعداد روزهای همراه با پديده گرد

ورودی به شهر اصفهان طي  خارجي مسافران ( و همچنين آمار تعدادAQIهوا )شامل شاخص کيفيت

در مقياس ماهانه و ساالنه استفاده به عمل آمد. الزم بوه ذکور اسوت آموار  2934-2939دوره آماری 

مورد استفاده قرار گرفت. آموار اقليموي از اداره کول  2932-39طي دوره  (AQIهوا )شاخص کيفيت

زيست اصفهان و آمار گردشگری از اداره دگي از اداره کل حفاظت محيطهواشناسي اصفهان، آمار آلو

ابتدا به بررسي خشکسوالي شوهر  دستي و گردشگری اصفهان اخذ گرديد.کل ميراث فرهنگي، صنايع

خطوي و هوای رگرسويونپرداخته شد. سوپس بوا اسوتفاده از آزموون SPIاصفهان با استفاده از روش 

مطالعوه در مقيواس ماهانوه و سواالنه صوورت بين پارامترهای موردسنجي همبستگي پيرسون ارتباط

ماهوه و ماهوه و دوها بين پارامترهای مورد مطالعه با زموان توأخير يوکسنجيگرفت. در ادامه ارتباط

 ساله انجام شد.يک

 

 بحث

( حاکي از 2هوايي مورد مطالعه در جدول )وبررسي ارتباط بين تعداد گردشگران و مخاطرات آب

 33غبار با تعداد گردشگران در سطح معناداری وشديد و سپس گردآن است که در مهرماه بين بارش

درصد از تغييرات تعداد گردشگران  2/29تعيين بست آمده درصد همبستگي وجود دارد. طبق ضريب

 بدست Fشود. آماره غبار تبيين ميودرصد آنها توسط گرد 2/22شديد و هایخارجي توسط بارش

غبار بيش از ساير مخاطرات بر تعداد گردشگران وشديد و سپس گردآمده نشان از تأثير بيشتر بارش

درصد همبستگي وجود داشته  33فرين و تعداد گردشگران در سطح دارد. در آبان ماه بين سرماهای

ادند. درصد همبستگي نشان د 32است. روزهای همراه با يخبندان و تعداد گردشگران نيز در سطح 

فرين و درصد از تغييرات تعداد گردشگران توسط سرماهای 2/22تعيين بدست آمده طبق ضريب

شديد و تعداد ماه بين بارششود. در دیدرصد توسط روزهای همراه با يخبندان تبيين مي 3/29

تعيين بدست آمده درصد مشاهده شد. طبق ضريب 32گردشگران همبستگي معکوس در سطح 

   درصد آن را خشکسالي تبيين  9/92شديد و از تغييرات تعداد گردشگران را بارشدرصد  4/22

    مطالعه همبستگي معناداری بين تعداد گردشگران و مخاطرات آبهای موردکند. در ساير ماهمي

 هوايي مورد مطالعه مشاهده نشد. و
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 هوایی در مقياس ماهانهوهمبستگی تعداد گردشگران خارجی و مخاطرات آب -7جدول
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A
Q

I
 

 -22/0 0 23/0 49/0 -23/0 -99/0 -09/0 ضريب همبستگي

 44/0 0 09/0 02/0 09/0 22/0 002/0 ضريب تعيين

 F 02/0 22/2 92/0 24/0 92/0 0 22/2آماره 

ت
ش

به
دی

ار
 

 -22/0 0 032/0 29/0 92/0 -02/0 9/0 همبستگي ضريب

 9/0 0 003/0 02/0 29/0 002/0 03/0 ضريب تعيين

 F 32/0 02/0 29/2 22/0 02/0 0 22/4آماره 

اد
رد

خ
 

 -22/0 0 22/0 22/0 -42/0 44/0 22/0 ضريب همبستگي

 92/0 0 92/0 02/0 02/0 02/0 02/0 ضريب تعيين

 F 24/0 22/0 22/0 24/0 22/2 0 02/9آماره 

ير
ت

 

 -29/0 0 002/0 22/0 29/0 24/0 22/0 ضريب همبستگي

 22/0 0 002/0 44/0 02/0 02/0 4/0 ضريب تعيين

 F 42/4 29/0 22/0 29/4 0 0 33/2آماره 

اد
رد

م
 

 -42/0 0 92/0 -92/0 4/0 42/0 -99/0 ضريب همبستگي

 02/0 0 24/0 22/0 02/0 02/0 22/0 ضريب تعيين

 F 2/2 29/0 93/0 94/2 49/2 0 92/0آماره 

ور
ری

شه
 

 -29/0 0 -22/0 -29/0 03/0 03/0 -92/0 ضريب همبستگي

 22/0 0 04/0 43/0 002/0 002/0 22/0 ضريب تعيين

 F 4/2 02/0 02/0 42/9 4/0 0 33/2آماره 

هر
م

 

 -22/0 0 **22/0 **23/0 92/0 -93/0 42/0 ضريب همبستگي

 24/0 0 22/0 29/0 29/0 22/0 02/0 ضريب تعيين

 F 22/0 22/2 29/2 2/29 3/22 0 22/9آماره 
ن

آبا
 

 -24/0 *-2/0 02/0 03/0 -99/0 **34/0 22/0 ضريب همبستگي

 22/0 2/0 009/0 003/0 22/0 22/0 04/0 ضريب تعيين

 F 42/0 2/23 22/2 02/0 04/0 09/2 03/2آماره 

ذر
آ

 

 -9/0 -02/0 -44/0 002/0 93/0 -09/0 -22/0 ضريب همبستگي

 03/0 009/0 02/0 0 22/0 002/0 09/0 ضريب تعيين

 F 43/0 02/0 22/2 0 23/0 04/0 22/0آماره 

ی
د

 

 22/0 02/0 -49/0 *-22/0 29/0 -23/0 -23/0 ضريب همبستگي

 04/0 009/0 02/0 22/0 02/0 49/0 92/0 ضريب تعيين

 F 32/2 2/4 22/0 9/2 22/0 04/0 24/0آماره 

ن
هم

ب
 

 22/0 02/0 -23/0 -23/0 -23/0 -04/0 -2/0 ضريب همبستگي

 04/0 002/0 02/0 09/0 09/0 002/0 02/0 ضريب تعيين

 F 03/0 002/0 9/0 94/0 92/0 02/0 29/0آماره 



 709........................................شهر اصفهان ان خارجیگردشگرتعداد بر  آب و هواییتأثير مخاطرات 

 

 هوایی در مقياس ماهانهوهمبستگی تعداد گردشگران خارجی و مخاطرات آب -7جدولادامه 

 درصد 33**معناداری در سطح     درصد       32*معناداری در سطح 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

 

    هوايي در هر ماه و ميزان تأثير آن قابل مشاهده و( تأثيرگذارترين مخاطره آب9در شکل )

دور اعداد کادر سياه رنگ ترسيم شده  ،اندهايي که همبستگي آنها معکوس بودهباشد. در ماهمي

های فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، هوا طي ماهشاخص کيفيتدهد است. شکل مذکور نشان مي

های شهريور و اسفندماه تأثيرگذارترين مخاطره بر تعداد گردشگران بوده است. اين شاخص طي ماه

درصد از تعييرات تعداد گردشگران را  3/92و  2/22، 2/22، 3/92، 2/90، 2/44نامبرده به ترتيب 

های مرداد، مهر و دی تعداد گردشگران را شديد در ماههایست. بارشتحت تأثير خود قرار داده ا

درصد از تغييرات تعداد گردشگران  4/22و  2/29، 4/22های مذکور متأثر ساخته و در هر يک از ماه

فرين در آذرماه تعداد ماه و گرماهایفرين در آبانناشي از اين مخاطره بوده است. سرماهای

درصد از  3/22فرين و گرماهای 2/22فرين اند. سرماهایتأثير خود قرار دادهگردشگران را تحت

 تغييرات تعداد گردشگران را متأثر ساخته است.  

 

 
 هوایی مورد مطالعه در مقياس ماهانهوتعداد گردشگران با مخاطرات آب بين ارتباط -9شکل 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 
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A
Q
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 -22/0 03/0 22/0 9/0 -09/0 -02/0 03/0 ضريب همبستگي

 92/0 003/0 04/0 03/0 002/0 0 002/0 ضريب تعيين

 F 02/0 002/0 003/0 33/0 42/0 02/0 92/4آماره 
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 ماهههوایی با زمان تأخير یکوبا مخاطرات آب سنجی تعداد گردشگرانارتباط

ماه ماهه در خردادهوايي با زمان تأخير يکوهمبستگي بين تعداد گردشگران و مخاطرات آب

درصد همبستگي نشان داد. اين  32هوا در سطح معناداری دهد تنها شاخص کيفيتنشان مي

    کند. درماهه توجيه ميمان تأخير يکدرصد از تغييرات تعداد گردشگران را با ز 2/20مخاطره 

  درصد و با گرد 33شديد همبستگي مستقيم در سطح معناداری ماه تعداد گردشگران با بارشآبان

       تعيين بدست آمده درصد همبستگي مستقيم داشته است. طبق ضريب 32غبار در سطح و

هوا، درصد توسط شاخص کيفيت 9/29شديد، درصد از تغييرات تعداد گردشگران توسط بارش 2/22

گردد. در آذرماه تعداد درصد توسط خشکسالي تبيين مي 2/43غبار و ودرصد توسط گرد 9/93

درصد همبستگي مستقيم و با روزهای همراه با  33فرين در سطح معناداری گردشگران با سرماهای

تعيين بدست ا توجه به ضريباند. بدرصد همبستگي معکوس داشته 32يخبندان در سطح معناداری 

درصد را روزهای همراه با  93فرين، درصد از تغييرات تعداد گردشگران را سرماهای 2/24آمده 

ها همبستگي معناداری بين کند. در ساير ماهفرين تبيين ميدرصد را گرماهای 3/22يخبندان و 

 هوايي مورد مطالعه مشاهده نشد.وتعداد گردشگران و مخاطرات آب
 

 ماهههوایی با زمان تأخير یکوهمبستگی تعداد گردشگران خارجی و مخاطرات آب -6جدول
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A
Q
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 -43/0 -23/0 22/0 22/0 29/0 22/0 -049/0 ضريب همبستگي

 032/0 499/0 222/0 042/0 023/0 449/0 002/0 ضريب تعيين

 F 002/0 232/4 223/0 424/0 33/2 22/4 232/0آماره 
ت

ش
به

دی
ار

 
 -922/0 0 223/0 -022/0 029/0 -222/0 -922/0 ضريب همبستگي

 033/0 0 094/0 002/0 002/0 042/0 2442/0 ضريب تعيين

 F 433/2 442/0 023/0 022/0 433/0 0 422/0آماره 

اد
رد

خ
 

 *-223/0 0 422/0 023/0 042/0 242/0 903/0 ضريب همبستگي

 202/0 0 022/0 002/0 002/0 022/0 032/0 ضريب تعيين

 F 322/0 229/0 002/0 022/0 243/0 0 222/2آماره 

ير
ت

 

 -23/0 0 402/0 203/0 -422/0 -022/0 202/0 ضريب همبستگي

 -222/0 0 024/0 222/0 02/0 0 229/0 ضريب تعيين

 F 222/2 004/0 222/0 233/2 932/0 0 224/2آماره 

اد
رد

م
 

 -229/0 0 -023/0 924/0 -2/0 433/0 993/0 ضريب همبستگي

 442/0 0 004/0 293/0 02/0 033/0 222/0 ضريب تعيين

 F 222/2 323/0 032/0 222/2 04/0 0 229/2آماره 

ور
ری

شه
 

 -222/0 0 222/0 -924/0 422/0 222/0 -429/0 ضريب همبستگي

 434/0 0 442/0 293/0 022/0 024/0 022/0 ضريب تعيين

 F 222/0 224/0 293/0 432/2 222/4 0 022/4آماره 



 700........................................شهر اصفهان ان خارجیگردشگرتعداد بر  آب و هواییتأثير مخاطرات 

 

 ماهههوایی با زمان تأخير یکوهمبستگی تعداد گردشگران خارجی و مخاطرات آب -6جدولادامه 

 درصد 33درصد         **معناداری در سطح  32سطح  *معناداری در

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 2/22ماه شديد در آباندرصد، بارش 2/20هوا در خردادماه ( شاخص کيفيت2با توجه به شکل )

های اند. در ساير ماهدرصد بر تعداد گردشگران تأثيرگذار بوده 2/24ماه فرين در آذردرصد و سرماهای

 مطالعه نيز همبستگي و ارتباطي وجود نداشته است. مورد

 

هر
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A
Q
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 -23/0 0 422/0 222/0 432/0 292/0 -099/0 ضريب همبستگي

 992/0 0 022/0 029/0 032/0 23/0 002/0 ضريب تعيين

 F 02/0 203/4 394/0 203/0 242/0 0 243/4آماره 

ن
آبا

 

 -29/0 0 *223/0 **23/0 243/0 -442/0 222/0 ضريب همبستگي

 299/0 0 939/0 222/0 022/0 022/0 432/0 ضريب تعيين

 F 233/9 233/0 222/0 229/24 232/2 0 232/2آماره 

ذر
آ

 

 -902/0 *-24/0 -402/0 -403/0 -249/0 **23/0 022/0 ضريب همبستگي

 039/0 93/0 024/0 022/0 223/0 242/0 002/0 ضريب تعيين

 F 093/0 32/22 329/2 203/0 932/0 224/2 222/0آماره 

ی
د

 

 -232/0 -202/0 -423/0 -022/0 432/0 -422/0 -223/0 همبستگيضريب 

 093/0 022/0 022/0 002/0 032/0 022/0 042/0 ضريب تعيين

 F 494/0 242/0 322/0 02/0 223/0 033/0 233/0آماره 

ن
هم

ب
 

 229/0 -233/0 -022/0 -233/0 424/0 -922/0 -22/0 ضريب همبستگي

 049/0 093/0 0 423/0 023/0 292/0 42/0 ضريب تعيين

 F 223/9 299/2 222/0 329/4 004/0 923/0 223/0آماره 

ند
سف

ا
 

 222/0 022/0 -023/0 -232/0 -032/0 -023/0 -223/0 ضريب همبستگي

 042/0 009/0 009/0 093/0 003/0 0 043/0 ضريب تعيين

 F 422/0 009/0 032/0 929/0 092/0 043/0 293/0آماره 
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 ارتباط سنجی تعداد گردشگران خارجی با مخاطرات آب و هوایی مورد مطالعه با زمان تأخير یک ماهه -4شکل 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 ماهههوایی با زمان تأخير دووسنجی تعدادگردشگران خارجی با مخاطرات آبارتباط

ماهه حاکي از آن است که هوايي با تعداد گردشگران با زمان تأخير دوومخاطرات آبهمبستگي 

درصد همبستگي مستقيم  33غبار در سطح معناداری ودر مهرماه تعداد گردشگران با مخاطره گرد

تأثير خود قرار داده است. درصد از تغييرات تعداد گردشگران را تحت 3/22داشته است. اين مخاطره 

درصد همبستگي  33غبار در سطح معناداری وشديد و گردآذرماه تعداد گردشگران با بارشدر 

درصد  9/22شديد و درصد از تعداد گردشگران را بارش 22تعيين آنها اند. طبق ضريبمستقيم داشته

گران ماه تعداد گردشدهد. در دیهوا نشان ميدرصد آنها را شاخص کيفيت 2/22غبار و وآنها را گرد

درصد همبستگي مستقيم و با روزهای همراه با يخبندان در  33فرين در سطح معناداری با سرماهای

درصد از  23تعيين بدست آمده اند. طبق ضريبدرصد همبستگي معکوس داشته 32سطح معناداری 

ندان درصد آنها توسط روزهای همراه با يخب 3/92فرين و تغييرات تعداد گردشگران توسط سرماهای

 شود. تبيين مي

 

 

 

 

 

 

 

 



 701........................................شهر اصفهان ان خارجیگردشگرتعداد بر  آب و هواییتأثير مخاطرات 

 
 ماهههوایی با زمان تأخير دووهمبستگی تعداد گردشگران خارجی و مخاطرات آب -9جدول

 درصد 33درصد         **معناداری در سطح  32*معناداری در سطح 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

ن
دی

ور
فر

 

 خشکسالی ضرایب
سرماهای 

 فرین
گرماهای 

 فرین
بارش 
 شدید

گرد و 
 غبار

 AQI یخبندان

 -022/0 039/0 229/0 443/0 094/0 022/0 023/0 ضريب همبستگي

 0 002/0 432/0 024/0 002/0 002/0 002/0 تعيينضريب 

 F 022/0 029/0 003/0 232/0 222/9 024/0 002/0آماره 

ت
ش

به
دی

ار
 

 -43/0 -23/0 929/0 422/0 422/0 224/0 -002/0 ضريب همبستگي

 023/0 923/0 292/0 022/0 022/0 424/0 0 ضريب تعيين

 F 0 402/9 232/0 222/0 929/2 3/2 242/0آماره 

اد
رد

خ
 

 -942/0 0 494/0 -092/0 -233/0 232/0 -229/0 ضريب همبستگي

 202/0 0 022/0 002/0 092/0 093/0 042/0 ضريب تعيين

 F 422/0 923/0 992/0 022/0 229/0 0 232/0آماره 

ير
ت

 

 -293/0 0 24/0 922/0 -999/0 204/0 222/0 ضريب همبستگي

 432/0 0 222/0 2/0 222/0 224/0 902/0 ضريب تعيين

 F 332/9 292/2 244/2 333/0 399/2 0 023/4آماره 

اد
رد

م
 

 -222/0 0 032/0 022/0 223/0 -003/0 022/0 ضريب همبستگي

 222/0 0 002/0 009/0 044/0 0 009/0 ضريب تعيين

 F 043/0 002/0 402/0 042/0 022/0 0 332/9آماره 

ور
ری

شه
 

 -232/0 0 093/0 42/0 922/0 032/0 423/0 ضريب همبستگي

 239/0 0 004/0 023/0 224/0 003/0 022/0 ضريب تعيين

 F 222/0 032/0 232/2 224/0 022/0 0 222/2آماره 

هر
م

 

 -929/0 0 **3/0 -042/0 -022/0 203/0 -033/0 ضريب همبستگي

 242/0 0 223/0 002/0 0 024/0 02/0 ضريب تعيين

 F 033/0 203/0 004/0 002/0 224/22 0 222/0آماره 

ن
آبا

 

 -222/0 0 423/0 -/023 -222/0 232/0 -203/0 ضريب همبستگي

 -229/0 0 023/0 002/0 029/0 492/0 024/0 ضريب تعيين

 F 203/0 222/4 244/0 023/0 224/0 0 332/9آماره 

ذر
آ

 

 -222/0 0 **22/0 **23/0 423/0 -422/0 932/0 ضريب همبستگي

 222/0 0 229/0 22/0 024/0 02/0 222/0 تعيينضريب 

 F 222/2 222/0 202/0 203/24 233/22 0 222/2آماره 

ی
د

 

 -422/0 *-2/0 -093/0 -022/0 -222/0 **39/0 092/0 ضريب همبستگي

 242/0 923/0 002/0 002/0 092/0 23/0 002/0 ضريب تعيين

 F 003/0 339/23 433/0 093/0 029/0 492/2 223/0آماره 

ن
هم

ب
 

 -222/0 -024/0 -222/0 042/0 432/0 -423/0 -032/0 ضريب همبستگي

 042/0 002/0 09/0 002/0 023/0 023/0 003/0 ضريب تعيين

 F 022/0 224/0 22/0 002/0 43/0 092/0 244/0آماره 

ند
سف

ا
 

 229/0 -03/0 -093/0 -22/0 222/0 -93/0 -224/0 ضريب همبستگي

 09/0 003/0 002/0 422/0 042/0 222/0 22/0 ضريب تعيين

 F 322/2 24/2 442/0 229/4 029/0 022/0 229/0آماره 
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کند. درصد از تغييرات تعداد گردشگران را تبيين مي 3/22غبار در مهرماه و( گرد2طبق شکل )

تأثير خود قرار داده است. درصد از تغييرات تعداد گردشگران را تحت 22شديد در آذرماه بارش

درصد از تغييرات تعداد گردشگران را متأثر ساخته است. در ساير  23ماه فرين نيز در دیسرماهای

 های مورد مطالعه نيز ارتباطي مشاهده نشد.ماه

 

 
 هوایی مورد مطالعه با زمان تأخيردوماههوتعداد گردشگران  با مخاطرات آب بينارتباط  -0شکل 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 هوایی مورد مطالعه در مقياس ساالنهوسنجی تعداد گردشگران با مخاطرات آبارتباط

درصد  32فرين در سطح با سرماهای 2934( تعداد گردشگران در سال 2با توجه به جدول )

 2/92تعيين آنها بيانگر آن است تغييرات تعداد گردشگران همبستگي معنادار داشته است. ضريب

شديد، درصد توسط بارش 2/22فرين، درصد توسط گرماهای 2/90فرين، درصد توسط سرماهای

شود. وغبار تبيين ميدرصد توسط پديده گرد 2/24درصد توسط روزهای همراه با يخبندان و  2/22

فرين همبستگي مستقيم و با روزهای فرين و گرماهایتعداد گردشگران با سرماهای 2939 در سال

تعيين درصد وجود داشته است. ضريب 33همراه با يخبندان همبستگي معکوس در سطح معناداری 

درصد  2/29درصد از تغييرات تعداد گردشگران بوسيله سرماهای فرين،  2/22دهد آنها نشان مي

 2932شود. در سال درصد بوسيله روزهای همراه با يخبندان تبيين مي 24فرين و هایبوسيله گرما

غبار همبستگي مستقيم و با روزهای همراه وفرين و گردتعداد گردشگران با سرماهای فرين، گرماهای

تعيين آنها درصد مشاهده شده است. ضريب 32با يخبندان همبستگي معکوس در سطح معناداری 

 3/24فرين، درصد از تغييرات تعداد گردشگران در اين سال توسط سرماهای 3/22دهد نشان مي

درصد به وسيله  2/92درصد توسط روزهای همراه با يخبندان و  2/20فرين، درصد توسط گرماهای

فرين با تعداد گردشگران در فرين و گرماهایبين سرماهای 2932شود. در سال غبار تبيين ميوگرد

دهد تعيين آنها نشان ميدرصد همبستگي مستقيم مشاهده شده است. ضريب 33اداری سطح معن
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درصد  42فرين، درصد متأثر از گرماهای 2/22فرين، درصد متأثر از سرماهای 2/23تعداد گردشگران 

     درصد متأثر از  2/22درصد متأثر از خشکسالي و  2/42متأثر از روزهای همراه با يخبندان، 

فرين در سطح فرين و سرماهایتعداد گردشگران با گرماهای 2932يد بوده است. در سال شدبارش

درصد همبستگي  32غبار در سطح معناداری ودرصد همبستگي مستقيم، و با گرد 33معناداری 

درصد وجود  32مستقيم و با روزهای همراه با يخبندان همبستگي معکوس در سطح معناداری 

درصد از تغييرات تعداد گردشگران از گرماهای فرين،  2/22تعيين آنها بداشته است. طبق ضري

غبار ودرصد توسط گرد 3/92درصد از روزهای همراه با يخبندان و  22فرين، از سرماهای 2/22

فرين همبستگي مستقيم و با روزهای تعداد گردشگران با سرماهای 2932گردد. در سال تبيين مي

تعيين درصد وجود داشته است. ضريب 32همبستگي معکوس در سطح معناداری همراه با يخبندان 

فرين و همچنين روزهای درصد توسط سرماهای 2/20آنها بيانگر آن است تغييرات تعداد گردشگران 

بين روزهای  2932گردد. در سال فرين تبيين ميدرصد توسط گرماهای 2/92همراه با يخبندان، و 

درصد مشاهده  32تعداد گردشگران همبستگي معکوس در سطح معناداری همراه با يخبندان و 

درصد  3/92،  2932دهد تغييرات تعداد گردشگران در سال تعيين آنها نشان ميشده است. ضريب

تعداد  2934شود. در سال فرين تبيين ميدرصد از گرماهای2/23از روزهای همراه با يخبندان و 

 32درصد و با سرماهای فرين در سطح معناداری  33ر سطح معناداری فرين دگردشگران با گرماهای

 32درصد همبستگي مستقيم وجود داشته است. روزهای همراه با يخبندان در سطح معناداری 

تعيين بدست آمده بيانگر آن است درصد با تعداد گردشگران همبستگي معکوس نشان داد. ضريب

درصد بوسيله روزهای همراه  2/22فرين، وسيله گرماهای درصد تغييرات تعداد گردشگران به 4/20

درصد  9/29غبار و ودرصد توسط گرد 4/22درصد توسط سرماهای فرين،  2/22با يخبندان و 

 شود. بوسيله خشکسالي تبيين مي

 
 هوایی طی دوره آماری مورد مطالعهوهمبستگی تعداد گردشگران خارجی و مخاطرات آب -4جدول 

 

79
16

 

 خشکسالی ضرایب
سرماهای 

 فرین
گرماهای 

 فرین
بارش 
 شدید

گرد و 
 غبار

 AQI یخبندان

 --- -93/0 -92/0 -24/2 22/0 *23/0 -03/0 ضريب همبستگي

 --- 22/0 24/0 22/0 9/0 92/0 003/0 ضريب تعيين

 --- F 03/0 94/2 92/2 22/4 93/2 22/2آماره 

79
19

 

 --- **-24/0 -2/0 -22/0 **23/0 **34/0 -42/0 ضريب همبستگي

 --- 24/0 022/0 43/0 29/0 22/0 02/0 ضريب تعيين

 --- F 24/0 2/40 2/22 24/2 22/0 3/20آماره 

79
14

 

 --- *-2/0 *22/0 -42/0 *22/0 *22/0 -03/0 ضريب همبستگي

 --- 2/0 92/0 02/0 24/0 22/0 02/0 ضريب تعيين

 --- F 03/0 22/3 22/2 22/0 09/2 23/2آماره 
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 هوایی طی دوره آماری مورد مطالعهوهمبستگی تعداد گردشگران خارجی و مخاطرات آب -4ادامه جدول 

 درصد 33درصد         **معناداری در سطح  32*معناداری در سطح 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 
 

سرماهای فرين تأثيرگذارترين مخاطره بر  2932و  2932تا  2934های ( طي سال2طبق شکل )

درصد از سال  2/22، 2934درصد از تعداد گردشگران سال  2/92تعداد گردشگران بوده است. 

     2932درصد از سال  2/20و 2932درصد از سال  2/23، 2932درصد از سال  3/22، 2939

فرين تأثيرگذارترين گرماهای 2934و  2932های اند. در سالتأثير اين مخاطره قرار گرفتهتحت

درصد از تغييرات تعداد گردشگران را متأثر ساخته است. روزهای  4/20و  2/22مخاطره بوده و 

79
10

 

 خشکسالی ضرایب
سرماهای 

 فرین
گرماهای 

 فرین
بارش 
 شدید

گرد و 
 غبار

 AQI یخبندان

 --- -22/0 -22/0 -93/0 **2/0 **2/0 -22/0 ضريب همبستگي

 --- 42/0 04/0 22/0 22/0 23/0 42/0 ضريب تعيين

 --- F 2/9 4/22 3/24 24/2 42/0 23/9آماره 

79
12

 

 --- *-2/0 *23/0 -43/0 **3/0 **3/0 /42 ضريب همبستگي

 --- 22/0 92/0 03/0 22/0 22/0 02/0 ضريب تعيين

 --- F 23/0 3/22 2/23 32/0 23/2 32/2آماره 

79
11

 

23/0 *-2/0 92/0 02/0 22/0 *29/0 22/0 ضريب همبستگي
 42/0 2/0 29/0 009/0 92/0 2/0 22/0 ضريب تعيين -

 F 02/4 32/2 2/2 04/0 2/2 32/2 4/9آماره 

79
11

 

03/0 -93/0 03/0 -22/0 99/0 22/0 -22/0 ضريب همبستگي
/003 22/0 003/0 09/0 22/0 04/0 22/0 ضريب تعيين -
 F 09/4 49/0 42/2 9/0 03/0 22/2 03/0آماره  0

79
13

 

02/0 -43/0 42/0 -22/0 92/0 99/0 -22/0 ضريب همبستگي
/002 03/0 02/0 23/0 29/0 22/0 09/0 ضريب تعيين -
 F 92/0 42/2 22/2 24/4 22/0 32/0 02/0آماره  0

79
37

 

 02/0 -23/0 22/0 9/0 93/0 92/0 2/0 ضريب همبستگي

/009 49/0 04/0 03/0 22/0 22/0 42/0 ضريب تعيين
 F 23/9 92/2 32/2 02/2 43/0 9 09/0آماره  0

79
37

 

 -2/0 *-23/0 -02/0 -42/0 29/0 93/0 49/0 ضريب همبستگي

 42/0 92/0 009/0 02/0 23/0 22/0 02/0 ضريب تعيين

 F 22/0 23/2 43/4 29/0 09/0 99/2 92/9آماره 

79
36

 
22/0 *-23/0 93/0 29/0 **2/0 *22/0 92/0 ضريب همبستگي

 44/0 22/0 22/0 02/0 2/0 22/0 29/0 ضريب تعيين -

 F 29/2 02/2 02/20 24/0 23/2 22/3 33/4آماره 

79
39

 

22/0 -22/0 -29/0 -49/0 22/0 22/0 43/0 ضريب همبستگي
 42/0 94/0 02/0 02/0 42/0 4/0 03/0 ضريب تعيين -

 F 32/0 29/4 22/9 22/0 23/0 22/2 22/9آماره 
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تأثير خود قرار درصد از تغييرات تعداد گردشگران را تحت 3/92، 2932در سال همراه با يخبندان 

 داده است. 

 

 
 تعداد گردشگران با مخاطرات آب و هوایی مورد مطالعه در مقياس ساالنهبين ارتباط  -2شکل

  تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 سالهیک هوایی با زمان تأخيروسنجی گردشگران خارجی با مخاطرات آبارتباط

ساله بيانگر هوايي مورد مطالعه با زمان تأخير يکورابطه بين تعداد گردشگران با مخاطرات آب

فرين در سطح فرين و گرماهایتعداد گردشگران با مخاطرات سرماهای 2939آن است در سال 

درصد  33درصد همبستگي مستقيم و با روزهای همراه با يخبندان در سطح معناداری  33معناداری 

درصد از تغييرات تعداد گردشگران اين سال را  2/22تعيين آنها اند. ضريبهمبستگي معکوس داشته

را به وسيله روزهای همراه با  3/22فرين و را به وسيله گرماهای 2/20فرين، به وسيله سرماهای

فرين فرين و گرماهایتعداد گردشگران با سرماهای 2932کند. در سال يخبندان تبيين مي

درصد 32همبستگي مستقيم و با روزهای همراه با يخبندان همبستگي معکوس در سطح معناداری 

درصد از تغييرات تعداد گردشگران به وسيله  4/23تعيين بدست آمده اند. طبق ضريب داشته

 درصد به وسيله گرماهای 2/29به وسيله روزهای همراه با يخبندان و  9/22فرين، مخاطره سرماهای

فرين در سطح فرين و گرماهایتعداد گردشگران با سرماهای 2932شود. در سال فرين تبيين مي

درصد از تغييرات آنها  3/22تعيين آنها نيز اند. ضريبدرصد همبستگي مستقيم داشته 33معناداری 

 2932کند. در سال درصد را توسط گرماهای فرين تبيين مي 2/22را توسط سرماهای و فرين و 

 33فرين همبستگي مستقيم در سطح  معناداری فرين و سرماهایتعداد گردشگران با گرماهای

درصد  32درصد داشته است. همچنين با روزهای همراه با يخبندان نيز در سطح معناداری 

-درصد، سرماهای 9/23فرين تعيين آنها گرماهایهمبستگي معکوس داشته است. بر اساس ضريب

درصد از تغييرات تعداد گردشگران را تبيين  2/92روزهای همراه با يخبندان  درصد و 9/23فرين 
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فرين همبستگي مستقيم و با فرين و سرماهایتعداد گردشگران با گرماهای 2932کند. در سال مي

درصد داشته است.  32مخاطره روزهای همراه با يخبندان همبستگي معکوس در سطح معناداری 

درصد را  2/93فرين، درصد تغييرات تعداد گردشگران را به وسيله گرماهای 3/24تعيين آنها ضريب

کند. در سال درصد را توسط روزهای همراه با يخبندان تبيين مي 3/92فرين و توسط سرماهای

درصد همبستگي معکوس  33هوا در سطح معناداری تعداد گردشگران تنها با شاخص کيفيت 2933

درصد از تغييرات تعداد گردشگران با  2/22ست آمده حاکي از آن است تعيين بدداشته است. ضريب

فرين و تعداد گردشگران با مخاطرات گرماهای 2934گردد. در سال اين شاخص تبيين مي

فرين از همبستگي مستقيم و با روزهای همراه با يخبندان از همبستگي معکوس در سطح سرماهای

درصد،  9/22تعيين آنها روزهای همراه با يخبندان يبدرصد برخوردار بوده است. طبق ضر 33

درصد از تغييرات تعداد گردشگران را متأثر  3/20درصد و سرماهای فرين  4/22گرماهای فرين 

 32تعداد گردشگران با روزهای همراه با يخبندان در سطح معناداری  2939ساخته است. در سال 

-درصد از تغييرات تعداد گردشگران را تبيين مي 3/92درصد همبستگي داشته است. اين پارامتر 

 2/22و  2/22، 9/44فرين به ترتيب با هوا و سرماهایفرين، شاخص کيفيتکند. پس از آن گرماهای

 کنند. درصد تغييرات تعداد گردشگران را توجيه مي
 

 سالهتأخير یکهوایی مورد مطالعه با زمان وهمبستگی تعداد گردشگران و مخاطرات آب -0جدول 

79
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 خشکسالی ضرایب
سرماهای 

 فرین
گرماها
 ی فرین

بارش 
 شدید

گرد و 
 غبار

 AQI یخبندان

ضريب 
 همبستگي

94/0- 32/0** 32/0** 24/0- 922/0- 232/0-** 944/0- 

 202/0 223/0 242/0 422/0 202/0 222/0 202/0 ضريب تعيين

 F 222/2 09/42 02/42 22/9 92/2 42/22 222/2آماره 
79

14
 

ضريب 
 همبستگي

224/0- 204/0* 22/0* 932/0- 034/0 222/0-* 224/0- 

 04/0 229/0 002/0 223/0 292/0 234/0 04/0 ضريب تعيين

 F 402/0 23/3 2/2 29/2 02/0 32/2 402/0آماره 

79
10

 

ضريب 
 همبستگي

022/0- 23/0** 22/0** 993/0- 932/0 244/0- 022/0- 

 002/0 424/0 222/0 222/0 222/0 223/0 002/0 ضريب تعيين

 F 022/0 42/22 22/20 9/2 39/2 22/9 02/0آماره 

79
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ضريب 
 همبستگي

23/0- 34/0** 39/0** 9/0- 29/0- 22/0-* 23/0- 

 42/0 92/0 02/0 03/0 23/0 23/0 42/0 ضريب تعيين

 F 22/9 22/42 23/44 02/2 232/0 322/2 223/9آماره 

79
11

 

ضريب 
 همبستگي

402/0 24/0* 22/0* 032/0- 22/0 2/0-* 4/0 

 024/0 923/0 924/0 003/0 243/0 932/0 024/0 ضريب تعيين

 F 222/0 423/2 22/2 03/0 29/2 32/2 22/0آماره 

79
11

 

ضريب 
 همبستگي

022/0- 929/0 42/0 929/0 24/0 294/0- 303/0-
** 

 222/0 232/0 022/0 293/0 029/0 033/0 002/0 ضريب تعيين

 F 022/0 03/2 23/0 22/2 222/0 43/4 33/23آماره 



 729........................................شهر اصفهان ان خارجیگردشگرتعداد بر  آب و هواییتأثير مخاطرات 

 

 سالههوایی مورد مطالعه با زمان تأخير یکوهمبستگی تعداد گردشگران و مخاطرات آب -0جدول ادامه 

 درصد 33درصد         **معناداری در سطح  32*معناداری در سطح 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

 

تأثيرگذارترين مخاطره بر  2932تا  2939فرين در سال های ( سرماهای2با توجه به شکل )

درصد از تغييرات تعداد  3/22و  4/23، 2/22تعداد گردشگران بوده و در هر يک از اين سالها 

بيش از ساير مخاطرات  2932و  2932فرين در سال های گردشگران را متأثر ساخته است. گرماهای

درصد از تغييرات تعداد گردشگران سال  9/23بر تعداد گردشگران تأثير داشته است. اين مخاطره 

 2933کند. در سال را تبيين مي 2932درصد از تغييرات تعداد گردشگران سال  3/24و  2932

 درصد از تغييرات تعداد گردشگران را  2/22شاخص کيفيت هوا تأثيرگذارترين مخاطره بوده و 

 2939و  2934های تأثير خود قرار داده است. روزهای همراه با يخبندان طي سالتحت

 3/92و  9/22ها به ترتيب تأثيرگذارترين مخاطره بر تعداد گردشگران بوده و در هر يک از اين سال

 درصد از تغييرات تعداد گردشگران را متأثر ساخته است.  

 

 

 

 

 

79
13

 

 خشکسالی ضرایب
سرماهای 

 فرین
گرماهای 

 فرین
بارش 
 شدید

گرد و 
 غبار

 AQI یخبندان

ضريب 
 همبستگي

222/0- 9/0 29/0 93/0- 02/0 22/0- 93/0 

 222/0 44/0 002/0 222/0 232/0 032/0 442/0 ضريب تعيين

 F 322/4 023/2 92/4 222/2 02/0 322/4 229/2آماره 

79
37

 

ضريب 
 همبستگي

449/0- 922/0 933/0 294/0- 043/0 432/0- 044/0- 

 0 039/0 002/0 232/0 222/0 2/0 02/0 ضريب تعيين

 F 244/0 22/2 222/2 439/4 003/0 333/0 002/0آماره 

79
37

 

ضريب 
 همبستگي

932/0 942/0 999/0 423/0 032/0- 292/0- 092/0 

 002/0 434/0 003/0 022/0 222/0 209/0 222/0 ضريب تعيين

 F 32/2 22/2 42/2 222/0 032/0 34/9 02/0آماره 

79
36

 

ضريب 
 همبستگي

004/0 22/0** 22/0** 22/0- 44/0 22/0-** 223/0- 

 423/0 229/0 023/0 432/0 224/0 203/0 0 ضريب تعيين

 F 0 94/20 22/20 203/2 224/0 32/24 239/9آماره 

79
39

 

ضريب 
 همبستگي

42/0 2/0 22/0 42/0 94/0 23/0-* 24/0- 

 222/0 923/0 203/0 023/0 449/0 222/0 022/0 ضريب تعيين

 F 24/0 32/2 32/4 22/0 42/2 92/2 22/4آماره 
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 سالههوایی با زمان تأخيریکوتعداد گردشگران با مخاطرات آب بينارتباط  -1شکل 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 
 

 زمانیهوایی در قالب سریوسنجی گردشگران با مخاطرات آبارتباط

هوايي شهر اصفهان طي دوره وگردشگران خارجي و مخاطرات آبزماني تعداد بررسي سری

فرين فرين و گرماهایآماری مورد مطالعه حاکي از آن است که تعداد گردشگران خارجي با سرماهای

    درصد و با روزهای همراه با يخبندان و شاخص  33همبستگي مستقيم در سطح معناداری 

تعيين بدست آمده درصد داشته است. ضريب 33اداری هوا همبستگي معکوس در سطح معنکيفيت

درصد بوسيله  4/20فرين، درصد از تغييرات تعداد گردشگران بوسيله گرماهای 2/20بيانگر آن است 

بدست  Fشود. آماره هوا تبيين ميدرصد بوسيله شاخص کيفيت 22روزهای همراه با يخنبدان و 

فرين را بيش از ساير روزهای همراه با يخبندان و سرماهایفرين و پس از آن آمده نيز تأثير گرماهای

شديد، روزهای همراه با دهد. معادله رگرسيون بدست آمده نيز اثرگذاری بارشمخاطرات نشان مي

هوا را در آينده کاهشي و ضعيف و تأثير ساير مخاطرات را افزايشي و يخبندان و شاخص کيفيت

 (.  2دهد )جدول مثبت نشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 720........................................شهر اصفهان ان خارجیگردشگرتعداد بر  آب و هواییتأثير مخاطرات 

 

 7916-39هوایی طی دوره وضرایب و معادله رگرسيون تعداد گردشگران و مخاطرات آب -2جدول 

معادله رگرسيون برآورد 
 شده

ضرایب 
 استاندارد

 Betaشده 

ضرایب استاندارد 
 Fآماره  نشده

ضریب 
 تعيين

ضریب 
 همبستگی

 مخاطرات
 هواییوآب

B1 B0 

y= 1/0722+ 7/077t 244/0 2/220 3/2022 229/4 022/0 244/0 خشکسالي 

y= 0/4442+ 1/794t 92/0 3/292 2/2222 02/22 032/0 92/0** فرينسرماهای 

y= 2/207+7/707t 942/0 2/222 2/222 22/22 202/0 94/0** فرينگرماهای 

y= 9/0709- 9/90-t 033/0- 9/92- 9/2229 039/2 003/0 03/0- شديدبارش 

y= 9/4192+ 6/746t 292/0 4/224 9/2292 23/4 022/0 29/0 غباروگرد 

y= 1/0112- 2/742-t 94/0- 2/222- 2/2322 23/22 204/0 94/0-** يخبندان 

y= 0/74131- 3/34-t 934/0- 3/32- 2/22233 3/29 222/0 93/0-** AQI 

 درصد 33درصد         **معناداری در سطح  32*معناداری در سطح 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 

 

شود طي دوره آماری مورد مطالعه به ترتيب شاخص ( مشاهده مي3همان گونه که در شکل )

درصد،  4/20درصد، روزهای همراه با يخبندان  2/20درصد، گرماهای فرين  2/22هوا کيفيت

 2/0شديد درصد و در نهايت بارش 2/2درصد، خشکسالي  2/2غبار ودرصد، گرد 2/3سرماهای فرين 

اند. طبق اين شکل طي دوره آماری تأثير خود قرار دادهدرصد از تغييرات تعداد گردشگران را تحت

های شديد کمترين تأثير را بر تعداد گردشگران داشته هوا بيشترين و بارشمورد مطالعه آلودگي

 است.    

 

 
 زمانیهوایی به صورت سری وتعداد گردشگران  با مخاطرات آب بينارتباط  -1شکل 

 تحقيق حاضرمحاسبات منبع: 
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 گيرینتيجه

       فرين،فرين، گرماهایهوايي خشکسالي، سرماهایودر اين پژوهش تأثير مخاطرات آب

هوا بر تعداد گردشگران خارجي ورودی شديد، گرد و غبار، روزهای همراه با يخبندان و آلودگيبارش

ساله مورد ماهه، دوماهه و يکبا زمان تأخيرهای يک به شهر اصفهان در مقياس ماهانه، ساالنه، و

های بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعات صورت گرفته حاکي از آن است که در مقياس ماهانه طي ماه

   ماه هوا، در مرداد، مهر و دیماه شاخص کيفيتفروردين تا تير، شهريورماه و همچنين اسفند

فرين بيش از ساير مخاطرات بر تعداد ين و در آذرماه گرماهایفرماه سرماهایشديد، در آبانبارش

  سنجي بين پارامترهای مورد مطالعه با زمان تأخير اند. ارتباطگردشگران خارجي تأثيرگذار بوده

ماه و سرماهای فرين در شديد در آبانماهه نيز نشان داد شاخص کيفيت هوا در خردادماه، بارشيک

اند. در زمان تأخيرهای دوماهه نيز خاطرات بر تعداد گردشگران تأثير داشتهآذرماه بيش از ساير م

ماه بيش از ساير مخاطرات بر شديد در آذرماه و سرماهای فرين در دیغبار در مهرماه، بارشوگرد

 2932و  2932تا  2934های نيز طي سال در مقياس ساالنهاند. تعداد گردشگران تأثيرگذار بوده

يخبندان بيش از ساير  2932گرماهای فرين و در سال  2934و  2932های ين، در سالسرماهای فر

فرين ساله سرماهایاند. در زمان تأخيرهای يکمخاطرات بر تعداد گردشگران خارجي تأثيرگذار بوده

هوا در ، شاخص کيفيت2932و  2932های فرين در سال، گرماهای2932تا  2939های در سال

تأثيرگذارترين مخاطره بر  2939و  2934های روزهای همراه با يخبندان در سالو  2933سال 

توان بيان نمود که طي دوره آماری مورد مطالعه به تعداد گردشگران بوده است. در مجموع مي

غبار، وفرين، گردفرين، روزهای همراه با يخبندان، سرماهایهوا، گرماهایترتيب شاخص کيفيت

 اند.   شديد بيش از ساير مخاطرات بر تعداد گردشگران تأثيرگذار بودههايت بارشخشکسالي و در ن
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