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  چکیده

توان به دما و بارش اشاره کرد  از مهمترین عناصر آب و هوایی که تحت تأثیر الگوهاي پیوند از دور است، می

هدف این گري هستند. که هر دوي این عناصر از اثرگذارترین فاکتورها در مطالعات آب و هواي آسایش گردش

 مدلبا استفاده از ) 2016 - 1980گیالن در فاصله زمانی (استان گردشگري آسایش  اقلیم وضعیت پژوهش بررسی

UTCI  .و نیز بررسی ارتباط بین وضعیت آب و هواي آسایش گردشگري استان گیالن با الگوهاي پیوند از دور است

هاي جوي است. یت آسایش آب و هوایی استان گیالن از سیگنالدر واقع هدف اصلی پژوهش بررسی اثرپذیري وضع

یابی مناسب کمک ي گردشگري این استان و مکانهاي الزم جهت توسعهریزيتواند به برنامهبررسی این ارتباط می

والي سال اخیر در ماه ج 37دهد در دست آمده نشان می کندال نتایج به - کند. با استفاده از آزمون تعیین روند من

-شته و از تنش گرماي شدید در این ماه کاسته شده است؛ ولی در سایر ماهدا یکاهش روند UTCI شاخص مقدار

هاي اقلیم آسایش سنجی بین شاخصهاي سال روند خاصی براي این شاخص دیده نشد. همچنین ارتباط

الگوي  22از میان شان داد که ن ضریب همبستگی پیرسونگردشگري در استان با الگوهاي پیوند از دور از طریق 

، TNA ،NTA ،SOLAR FLUX ،NCP ،SOI ،NAO ،MOON SOONالگو از جمله  9بررسی شده، 

AMM، AMO درصد با  99درصد و  95هاي مختلف سال و در سطوح معناداري در ماهUTCI  ارتباط مستقیم

  یا عکس دارند. 
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  مقدمه

 جهت ارزیابی که است این بر عقیده است. امروزه آب و هوا به وابسته آشکاري طور به گردشگري

محیط و عوامل و  حرارتی اجزاء و آب و هوایی عناصر همه توأم اثر بایست می انسان بر هوا و آب تأثیر

 و شود محسوب جاذبه یک تواند می هوا و آب گفت توان اده شوند. پس مید دخالت هاي آب و هوایی پدیده

آب و  جستجوي در معموالً باشد. گردشگران داشته گردشگري مقاصد انتخاب در اي کننده تعیین نقش

 آسایش عدم و نارضایتی گونه احساس هیچ فرد آن، در که هستند آسایش آب و هواي یا مطلوب هواي

ندارد. با توجه به اهمیت صنعت گردشگري، لزوم شناخت شرایط آب و هوایی  آب و هوایی و حرارتی

مطلوب و نامطلوب جهت گردشگران داخلی و خارجی امري ضروري است. تأثیر عوامل آب و هوایی در 

رضایتمندي گردشگران باعث افزایش حساسیت و اهمیت آن در انتخاب مکانی مناسب براي اقامت 

هاي  داشتن دیدي روشن از توان آب و هوایی و آسایش بیوکلیماتیک در پهنهگردشگران شده است. لذا 

هاي توریستی و نیز افزایش تقاضاي  ریزي سزایی در مدیریت و برنامه گردشگرپذیر جغرافیایی نقش به

گردشگران منطقه خواهد داشت. بدیهی است سفر و عزیمت به مناطق و مقاصد گردشگري با شرایط 

اي را  یی و یا بدون شناخت کامل از شرایط آب و هوایی، مشکالت و تهدیدات عدیدهنامناسب آب و هوا

امروزه روند تغییرات اقلیمی با توجه به گرمایش جهانی باعث  تواند براي گردشگران به بار آورد. می

ن کنند که دماي جها هاي آشکاري در عناصر اقلیمی گشته است. الگوهاي آب و هوایی پیش بینی می تفاوت

درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. این تغییر آب و هوایی بزرگترین  8/5تا  4/1در حدود  2100در سال 

هاي زیادي درباره اثرات و دامنه تغییر آب و هوا به ویژه در  سال گذشته است. ابهام 1000تغییر در طول 

عوامل آب و هوایی الگوهاي  ). یکی از مهمترین 3، ص 1387سطح محلی وجود دارد ( نبی و همکاران، 

هاي مشخصی از آب و هواي جهان فرآیندهاي خاصی در تعامل بین هواکره،  باشد. در بخش پیوند از دور می

گیرد که ویژگی تغییرپذیري و تکرارپذیري دارند و چون از نظم خاصی  آب سپهر و سنگ سپهر شکل می

هاي  ي فعالیت این الگوها همانند بسیاري از پدیده نحوه شود. ها به عنوان الگو یاد می کنند، از آن پیروي می

باشند، در اصطالح داراي فاز منفی یا مثبت  اي می آب و هوایی شدت و ضعف دارند و داراي نظم دوره

ها در  ي تأثیر آن گیرند ولی دامنه ي جغرافیایی محدود شکل می هستند. این الگوها اگرچه در یک محدوده

شود. از مهمترین عناصر آب و هوایی که تحت  د و موجب بروز نوسانات آب و هوایی میگذار دوردست اثر می

توان به دما و بارش اشاره کرد که هر دوي این عناصر از مهمترین  باشند، می تأثیر الگوهاي پیوند از دور می

گرفته نشان  باشند. مطالعات صورت و اثرگذارترین فاکتورها در مطالعات آب و هواي آسایش گردشگري می

) با 1393باشد. عبدالهی ( دهد که عناصر آب و هوایی استان گیالن نیز متأثر از الگوهاي پیوند از دور می می

هاي پیوند از دور به این نتیجه رسید  بررسی رابطه بین نوسانات بارش در حوضه آبی دریاي خزر با شاخص

ي رابطه معنادار بوده است. بنابراین تغییر دارا AMOماه از سال بارش این ناحیه با شاخص  7که طی 

تواند باعث تغییر مرزهاي آسایش  الگوهاي پیوند از دور که هم زمان با گرمایش جهانی صورت گرفته می

بیوکلماتیک انسانی و به تبع آن تغییر مرزهاي آب و هواي آسایش گردشگري در استان گیالن گردد. لذا 

تواند باعث شناسایی مکانهاي مساعد آب و  ر آب و هواي استان گیالن میشناخت این الگوها و تأثیر آنها ب

گردشگري به طور آشکارا وابسته به اقلیم  هواي آسایش گردشگري و نیز توسعه گردشگري این استان باشد.

تأثیر هوا و اقلیم نه تنها به پیدایش گردشگري  اي دارد.است و در تقاضاي جهانگردي نقش عمده
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). پژوهشگران زیادي در سراسر دنیا 174: 1385شود (محمدي،  بلکه سبب تقاضاي توریستی میانجامد،  می

کنند  ) بیان می2009زاده ( ماتزاراکیس و فرجاند. از جمله  به به بررسی اثرات اقلیم بر گردشگري پرداخته

تواند  که میدارند،  80باالي  TCIهاي شمال غرب ایران حداقل یک ماه شاخص  که هر یک از ایستگاه

باالي  TCIهاي ماکو، اردبیل و تکاب شاخص  شاخص آسایش عالی در نظر گرفته شود. براي مثال ایستگاه

ها در  ترین شرایط براي توریست آل است. در این بین اردبیل داراي مناسب دارند که براي تابستان ایده 90

 آرام اقیانوس جنوب در گردشگري در هوا و آب تغییرات ) تأثیر2012همکارانش( و باشد. وانگ تابستان می

) با 2013باري ماالال و همکاران ( .کردند بررسی خصوصی، و دولتی هاي مشارکت بالقوه سهم به با توجه را

اي جنوبی بر تغییرات دماي سطح آب اقیانوس هند بر استفاده از نتایج  بررسی تأثیر شاخص اطلس حاره

الزم جهت توسعه گردشگري این منطقه تأکید کردند. اسکوت و همکاران هاي  ریزي ها در برنامه این داده

پذیري جهانی گردشگري در برابر تغییرات آب و هوا، بیشترین آسیب پذیري را  ) با بررسی آسیب2019(

متوجه آفریقا، خاورمیانه، آسیاي جنوبی و کشورهاي در حال توسعه جزایر کوچک دانستند. آتزوري و 

با ایجاد سناریوي فرضی از تغییر شرایط آب و هوایی و نظرسنجی از گردشگران دریافتند ) 2018همکاران (

که در صورت تغییر شرایط آب و هوایی و باال آمدن آب در سواحل و گسترش بیماریهاي گرمسیري 

کنند و در صورتی که اقدامات سازگاري مانند کاهش  گردشگران مقصد دیگري را جهت بازدید انتخاب می

هاي ساحلی و اقدامات مربوط به محافظت از سواحل در برابر فرسایش و  ها، حفاظت از زیستگاه تقیم

کنند. میچلدو  مناطق ساحلی از غرق شدن انجام شود، پاسخ دهندگان در مورد اهداف خود تجدید نظر می

افزایش نگرانی در  تأکید کردند که با توجه به تأثیر تغییرات آب و هوایی و ) در پژوهشی2016و همکاران (

اي اقدام و کسب و کارهاي  گرایانه با کاهش تولید گازهاي گلخانه بخش گردشگري، باید به طور فوري و واقع

) یک 2016مطالعات اسکوت و همکاران (با توجه به شرایط آب و هوایی تغییر کند.  گردشگري مقصد

گردشگري از بعد جغرافیاي شهري در را براي اهداف مختلف  TCI و مدل HCI مقایسه بین نتایج مدل

هایی از نظر سازگاري با  دهد که بین دو مدل مذکور تفاوت دهد. نتایج نشان می سراسر اروپا ارائه می

ماههاي زمستان وجود دارد. گریلیکس و همکاران  و هاي اعتدالین الگوهاي مشاهده شده به ویژه در فصل

نتیگراد در گردشگري تابستانی اروپا را بررسی و بر ضرورت درجه سا 2) پیامدهاي گرمایش جهانی 2016(

) با بررسی تأثیر کیفیت 2018هاي سازگاري زود هنگام تأکید کردند. وانگ و همکاران ( نیاز به استراتژي

هوا براي تقاضاي گردشگري، گردشگري را تا حد زیادي وابسته به آب و هوا و آب و هوا دانسته و نتیجه 

) 2018داب و ناهامو ( .هاي گردشگران را تغییر دهد گیري تواند تصمیم اي آب و هوایی میه گرفتند ویژگی

هاي بارندگی و دما نشان دادند که تغییرات قابل توجهی  کندال بر روي داده-با استفاده از آزمون روند مان

م شده است. این ساالنه و در میانگین بارش ساالنه در شهر زیمبوي لیوینگستون انجادر دماي متوسط 

هاي گردشگري در آینده  تغییرات یک تهدید بالقوه براي حیات وحش است و ممکن است عملیات و فعالیت

و  یفراست یالن،گ یکوهستان یدر نواح یمساکن بوم یحرارت یشآسا یتدر ارتباط با وضعرا تضعیف کند. 

 یطدر فصل بهار شرا ید،شد ییماکه در فصل زمستان تنش سر یدندرس یجهنت ین) به ا 2018همکاران ( 

خنک با تنش  یطشرا یزن ییزگرم تا گرم و در فصل پا یکم یحرارت یتو در فصل تابستان حساس یراحت

 یراست و سا یشیگرما یستمبه س یازمتوسط حاکم است و تنها در فصل زمستان و ماه دسامبر ن رماییس

) و شاخص TCI( يگردشگر یمشاخص اقل یسۀقا) به م1396جوان ( د.مطلوب برخوردارن یطها از شرا ماه
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 HCIو  TCIهر دو شاخص  دهد یمطالعه نشان م ینا یجنتا. پرداخت یهاروم ) درHCI( یالتتعط یمیاقل

 یحو تفر يگردشگر يبرا آلی یدها یطآگوست، و سپتامبر شرا یه،ژوئن، ژوئ يها اند و در ماه اوج تابستانه يدارا

هاي مقابله در صنعت  تغییرات آب و هوا و سیاست) در بررسی 1392( محمودي و پازوکی نژاد دارند.

اقامتگاه گردشگري در شهرهاي نور، محمودآباد و بابلسر در  121صاحبان دهندگان آن  که پاسخ گردشگري

 ترین پیامد شغلی تغییر آب و هوا عنوان مهم  به را کاهش گردشگردهندگان  بودند، پاسخ استان مازندران

ترین پیام  به عنوان مهم را ي وسایل سرمایشی در تابستان هاي تهیه افزایش هزینهعالوه بر آن  دانسته و

در ارزیابی و پهنه بندي اقلیم آسایش  )1395میرحسینی ( کردند. بیان محلی تغییر آب و هوا در گردشگري

وریسم غالب در استان اکوتنشان داد که با توجه به اینکه  TCIگردشگري استان یزد با استفاده از شاخص 

هاي  استان ماه لذا بهترین زمان براي گردشگري بیابانی در ،باشد یزد اکوتوریسم بیابان و کویري می

 یماقل یابیارز یابی) به ارز1395( يمقدم و جعفر یسلمان .باشد فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان و اسفند می

  نشان پژوهش  یجپرداختند. نتا GIS یک) و تکنTCIاستان زنجان با استفاده از شاخص ( يگردشگر یشآسا

 يرا برا یطشرا ینبهتر آل یدها و یاکتبر با رتبه عال و آگوست، سپتامبر یه،ژوئن، ژوئ ی،م يها ماه که  داد 

با  ي بین الگوهاي پیوند از دور ژوهش بررسی رابطه هدف از این پ  باشد. استان دارا می در نحضور گردشگرا

ي زیست آب و هوایی استان  ي نقشه تهیهحرارتی انسان و آسایش  بررسی و تعیین کننده درعناصر مورد 

براي  مناسب از لحاظ آب و هواي آسایشتعیین مقاطع زمانی و  UTCIگیالن با استفاده از شاخص

باشد. هرگونه تغییر در وضعیت دما و  حضور گردشگران در استان گیالن میهاي فصلی جهت  ریزي برنامه

هاي گردشگري اثرگذار باشد. بنابراین بررسی روند تغییرات  ریزي تواند بر برنامه ارش در استان گیالن، میب

تواند گامی جهت  ي آن با الگوهاي پیوند از دور، می آب و هواي آسایش گردشگري در استان گیالن و رابطه

  هاي الزم در این صنعت پر درآمد باشد. ریزي بینی و برنامه پیش

  

  ها و روشهاهداد

هاي آب و هوایی مرتبط با آب و هواي آسایش گردشگري نظیر متوسط درجه  در این پژوهش داده

هاي  ي ایستگاه حرارت، متوسط رطوبت، متوسط فشار بخار آب، متوسط سرعت باد، متوسط ابرناکی کلیه

هاي جوي نیز از  نالهاي مربوط به سیگ آوري شده و داده ي استان گیالن جمع همدیدي واقع در محدوده

  دریافت گردید. noaaسایت 

هاي مورد نظر پژوهش در استان گیالن و اطراف آن، آزمون نرمال سـنجی بـر روي    با انتخاب ایستگاه

هـاي   ها تأیید گردید. پس از آن به منظور تعمیم داده هاي ایستگاهی صورت پذیرفت و نرمال بودن داده داده

ي شـاخص اقلـیم آسـایش     ي ماهانه نقشه 444فاده از روش کریگینگ تعداد ایستگاهی به کل استان، با است

هـاي   مـیالدي تهیـه و داده   2016تـا   1980صـورت ماهانـه از سـال     بـه  UTCIبـراي شـاخص    گردشگري

 12سال در کـل   37هاي مذکور در  اي تبدیل شد. سپس با کمک میانگین نقشه هاي نقطه ایستگاهی به داده

کنـدال،  -و در نهایت از طریق آزمون ناپارامتري مـن  ترسیم شد UTCIفاده از شاخص ي ماهانه با است نقشه

هـاي مربـوط بـه آب و هـواي      هاي زمانی و رگرسیون خطی به تحلیل وضـعیت داده  تحلیل مؤلفه روند سري

هـاي پیونـد از دور بـا     هاي پیوند از دور پرداختـه شـد و ارتبـاط بـین شـاخص      آسایش گردشگري و شاخص

  و هواي آسایش گردشگري نیز مورد تحلیل قرار گرفت. وضعیت آب
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   1کندال -آزمون تعیین روند من

هاي زمانی  کندال براي بررسی عدم وجود روند در مقابل وجود روند در سري-آزمون ناپارامتري من

 گیرد. مزیت این آزمون نسبت به سایر آزمونهاي تعیین هیدرولوژیکی و هواشناسی مورد استفاده قرار می

ها در سري زمانی بدون در نظر داشتن مقدار متغیرهاست که به دلیل وجود  روند، استفاده از رتبه داده

ها نباید در قالب توزیع  هاي چولگی نیز استفاده کرد و داده توان از این آزمون براي داده چنین خاصیتی، می

ا، براي تعیین تصادفی بودن آنها ه ). در یک سري مشخص از داده1389مدرسی و همکاران، خاصی درآیند (

  شود: از رابطه زیر استفاده می

�                                                   1رابطه  =
��

�(���)
− �  

از رابطه زیر  pاست. میزان  niهاي بزرگتر از ردیف  مجموع مقدار رتبه pآماره کندال و  Tدر رابطه فوق، 

  آید.  دست می به

p = ∑ ni�
���                                                        2رابطه 

شود: استفاده می  T به منظور سنجش معنادار بودن اماره از 3در رابطه    

T
�� ±���

�����

��(���)

                                                     3رابطه

برابر با مقدار بحرانی نمره  tgهاي سري آماري مورد بررسی و  سال ي فوق برابر تعداد در رابطه nکه 

باشد. در  می 96/1درصد برابر  95) با سطح احتمال آزمون است و با سطح احتمال zنرمال یا استاندارد (

)  T( tدست آمده براي  شود. با توجه به مقدار بحرانی به می ) معادل با  t)Tصورت اعمال این مقدار 

  مختلفی مشاهده خواهد شد:حاالت 

ها  باشد، هیچ گونه روند مهمی در سري T > -0.21 < 0.21+یا  t> T > - ( T )t( T ) +اگر 

باشد، نشان دهنده  T< -0.21یا T< ( T )tها تصادفی هستند. همچنین اگر  شود و سري مشاهده نمی

ها غالب  باشد روند مثبت در سري t> +0.21( T )یا  T > ( T )tکه  ها و در صورتی روند منفی در سري

  ).1383،35خواهد بود (عزیزي، 

باشد. بدین منظور از  براي بررسی روند تغییرات، جهت و نوع آن نیاز به آزمون گرافیکی کندال می

ها به ترتیب سال وارد گردیده و سپس در ستون بعدي  شود که در آن ابتدا داده اي استفاده می جدول ویژه

گیرند. در ستون سوم مقادیر پارامتر مورد نظر نوشته شده و در ستون چهارم مقادیر  ردیف میها شماره  داده

از رابطه زیر  tگردد. به منظور تکمیل جدول مورد نظر آماره  عددي ستون سوم به ترتیب صعودي تنظیم می

  گردد. محاسبه می

���                                                         4رابطه ∑ ���
���  

توزیع از روابط  var( ti )و واریانس  E ( ti )آماره آزمون معموالً توزیع نرمالی دارد، بنابراین امید ریاضی 

  آید: دست می زیر به

=(��)E                                                        5رابطه
�(���)

�
  

  

                                                             
 aagandomkar@gmail.com  نویسنده مسئول : -١
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=(��)Var                                                 6رابطه
�(���)(����)

��
  

  گردد: کندال از رابطه زیر محاسبه می -نمره استاندارد شده من

=(��)�                                       7رابطه  [�� − �(� �)]/√���(��)  

دار است که روند افزایشی یا کاهشی در آن مشاهده شود و این امر بستگی معنی  u ( ti )زمانی مقادیر 

  دارد که مقدار آن بزرگتر یا کوچکتر از صفر باشد.

  نیز محاسبه گردد: u ( t'i )مولفه  u ( ti )براي تعیین زمان وقوع تغییر الزم است که عالوه بر 

  u'i = u ( t'i )    8رابطه 

ن آغاز روند است. اگر خطوط مذکور در داخل محدوده بحرانی زما 'uو  uمحل تقاطع دو خط 

+ همدیگر را قطع کنند، نشانه زمان آغاز تغییر ناگهانی و در صورتی که خارج از محدوده بحرانی 96/1

  ).1390هاي زمانی است (زارع و همکاران،  همدیگر را قطع نمایند، بیانگر وجود روند در سري

ارتباط  ینو همچن اقلیم آسایش گردشگري استان گیالن ییراتتغ روند یپژوهش به بررس ینا در

 -من ياز آزمون ناپارمتر ییراتروند تغ یاز دور پرداخته شده است. جهت بررس یوندپ يآن با الگوها یسنج

و  SPSSافزار  از نرم یريگ استفاده شد. سپس با بهره یزمان يها يلفه روند سرؤم یلکندال و تحل

از دور  یوندپ يدست آمده و الگوها هب يروندها ینب یبه ارتباط سنج یرسونو پ یخط نیورگرس يها آزمون

  .پرداخته شد

  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

باشد. این استان  کیلومتر مربع می 14711هاي شمالی کشور با مساحت  ستان گیالن یکی از استانا

 34درجه و  50دقیقه تا  53درجه و  48و دقیقه عرض شمالی  27درجه و  38دقیقه تا  34درجه و  36در 

 235ازاي آن از شمال باختري به جنوب خاوري،  در. قرار گرفته است مبدأ النهار دقیقه طول شرقی از نصف

متر،  3000کند. رشته کوههاي البرز با ارتفاع متوسط  کیلومتر تغییر می 105تا  25کیلومتر و پهناي آن، از 

جنوب گیالن کشیده شده و این منطقه جز از راه دره منجیل، راه شوسه دیگري همانند دیواري در باختر و 

 3به فالت ایران ندارد. کمترین فاصله کوه از دریاي خزر (در بخش حویق از شهرستان تالش) نزدیک به 

کیلومتر  50قزوین) حدود  -هاشم، مسیر جاده رشت کیلومتر و بیشترین فاصله آن از دریا (در امام زاده

این استان، از شمال به دریاي خزر و کشورهاي مستقل آسیاي میانه، از غرب به استان اردبیل، از  ت.اس

گردد. بر اساس آخرین تقسیمات  جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود می

 2892ستان و ده 109بخش،  43شهر و  52شهرستان،  16، استان گیالن داراي 1393کشوري، تا سال 

هاي استان گیالن  شهرستان آبادي خالی از سکنه) می باشد. 202آبادي داراي سکنه و  2690آبادي (

عبارتند از: آستارا ـ آستانه اشرفیه ـ املش ـ بندر انزلی ـ تالش ـ رشت ـ رضوانشهر ـ رودبار ـ رودسر ـ 

  .سیاهکل ـ شفت ـ صومعه سرا ـ فومن ـ الهیجان ـ لنگرود ـ ماسال
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  . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (مأخذ: نگارنده)1شکل 

  

  ها و بحث یافته

  UTCIتحلیل مکانی شاخص 

در این پژوهش به منظور آشکارسازي تغییرات مکانی اقلیم آسایش گردشگري استان گیالن به روش 

UTCI شده است. با استفاده از ) استفاده  1980 -2016ساله (  37هاي مختلف، از یک دوره آماري  در ماه

ایستگاه هواشناسی استان محاسبه و با روش میانیابی  11براي  UTCIمدل ریمن، میانگین ماهانه شاخص 

IDW  در محیطGIS دست آمده  نقشه به).  2بندي ماهانه اقلیم آسایش استان صورت گرفت ( شکل  پهنه

ردشگري در این ماه داراي اقلیم آسایشی با شرایط از ماه ژانویه، حاکی از آن است که استان گیالن از نظر گ

باشد. در برخی نقاط حوالی آستارا، کیاشهر و رشت وضعیت بهتري  تنش سرماي متوسط و اندك می

مشاهده شد. ماه فوریه داراي اقلیم آسایشی با شرایط تنش سرماي اندك و نیز بدون تنش در اکثر مناطق 

، محدودتر گشته و منحصر به UTCIمایی متوسط بر اساس شاخص باشد. در این ماه محدوده تنش سر می

باشد. با گرمتر شدن هوا در ماه مارس، اغلب  دو محدوده مرتفع کوهستانی در دو طرف دره منجیل می

کنند. فقط در حوالی جیرنده وضعیت به صورت  مناطق استان شرایط اقلیم آسایش بدون تنشی را تجربه می

در ماه آوریل اقلیم آسایش در تمامی نقاط استان به صورت بدون  شود. می تنش سرماي اندك مشاهده

تنش مشاهده شده و فقط در محدوده کیاشهر تنش گرمایی متوسط رخ داده است. ماه آوریل بر اساس 

توان گفت که  باشد و می آسایش گردشگري استان می -ترین ماه به لحاظ اقلیم آل ایده UTCIشاخص 

هایی از کیاشهر،  جز بخش در ماه می، به باشد. غلب نواحی استان مساعد گردشگري میشرایط محیطی در ا

رشت، انزلی و تالش و آستارا که درگیر شرایط تنش گرمایی متوسط هستند سایر نقاط استان بدون تنش و 

اه ژوئن، باشد. با افزایش گرماي هوا در م شرایط کامال مساعدي جهت حضور گردشگر در این ایام را دارا می
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شود. اقلیم  نواحی بدون تنش محدودتر و منحصر به مناطقی مانند دیلمان و جیرنده و نواحی اطراف می

  .صورت تنش گرماي متوسط است آسایش در اکثر مناطق به

  

     

     

     
ف سال (مأخذ: در ماههاي مختل TCIآسایش گردشگري استان گیالن به روش  - . تغییرات مکانی اقلیم2شکل 

  نگارنده)

  

توان گفت ارتفاعات دیلمان و سیاهکل و نیز جیرنده در ایام گرم سال بهترین  اما در تمام این ایام می

شود این مناطق بدون  ها مالحظه می طور که در نقشه و مساعدترین شرایط اقلیمی را دارا هستند؛ زیرا همان

هایی از رشت و کیاشهر تنش گرمایی زیادي را  خشباشند. در این بین ب حساسیت و تنش حرارتی می

که به غیر از نواحی مرتفع  طوري تر گشته، به در ماه جوالي، تنش گرمایی متوسط عمیق. کنند تجربه می

توان گفت ارتفاعات دیلمان و  کوهستانی استان در اکثر مناطق تنش گرماي متوسط حاکم است. می

ل بهترین و مساعدترین شرایط اقلیمی را دارا هستند. همچنین در سیاهکل و نیز جیرنده در ایام گرم سا

ماه آگوست، در  این ماه تنش حرارتی زیاد در رشت و کیاشهر، انزلی، تالش تا آستارا مشاهده شده است.

هاي ژوئن و جوالي نیز ارتفاعات دیلمان و  اکثر مناطق استان تنش گرماي متوسط حاکم است. مانند ماه

ام گرم سال مساعدترین شرایط اقلیمی را دارا هستند. سایر نواحی مانند رشت و انزلی و جیرنده در ای

تر شدن دماي هوا  در ماه سپتامبر، با خنک شوند. کیاشهر و تالش تا آستارا با تنش گرمایی زیادي مواجه می

 -به لحاظ اقلیمتر گشته و شرایط مساعدتري  مناطق بدون تنش در محدوده دیلمان، جیرنده، ماسوله وسیع

آسایش گردشگري فراهم نموده است. سایر نواحی استان نیز در این ماه از تنش گرماي متوسط برخوردارند. 
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در ماه اکتبر یکی از بهترین ایام براي حضور گردشگران در اغلب نقاط استان است به ویژه در نوار ساحلی و 

و ژوئن از نظر اقلیم آسایش از جمله ایام مناسب   هاي اکتبر، می توان گفت ماه اي. به طور کلی می جلگه

اي استان از شرق تا تمام مناطق  براي گردشگران استان گیالن است. در این ماه تمام نواحی ساحلی و جلگه

باشد. در ماه نوامبر نواحی مرتفع کوهستانی استان با  تالش و آستارا جزء مناطق بدون تنش حرارتی می

گردند. سایر نواحی استان در این ماه  این مناطق از تنش سرماي اندك برخوردار میاستقرار هواي سرد در 

بدون تنش هستند. در ماه دسامبر، با حاکمیت هواي سرد در اغلب نواحی استان تنش سرمایی اندك حاکم 

  هایی از الهیجان و رشت تنش سرمایی دیده نشد. است. در بخش

  

  UTCIگري روند تغییرات شاخص اقلیم آسایش گردش

سال  37در طی  UTCIهاي به عمل آمده از مقدار عددي شاخص  ها و تحلیل بر اساس بررسی

از طریق آزمون روند من کندال، روند تغییرات این شاخص  2016تا دسامبر  1980گذشته یعنی از ژانویه 

ورده شده است. در آ 3اقلیم آسایش در یازده ایستگاه هواشناسی استان به دست آمد که نتایج آن در شکل 

ي روند کاهشی و عدد صفر نشان  نشان دهنده -1ي روند افزایشی، عدد  اینجا عدد یک نشان دهنده

در سه ایستگاه دیلمان،  UTCIدر ماه ژانویه روند تغییرات شاخص  باشد. ي عدم وجود روند می دهنده

هاي دیلمان و ماسوله از  اشد. در ایستگاهب کیاشهر و ماسوله افزایشی بوده و در سایر ایستگاهها بدون روند می

تنش سرماي متوسط به تنش سرماي اندك رسیده و در ایستگاه کیاشهر از تنش سرمایی اندك به بدون 

تنش حرارتی رسیده است. در ماه فوریه به جز ایستگاه منجیل که در محدوده تنش سرمایی اندك مقدار 

ندي را نشان نداده است. در ماه مارس نیز فقط ایستگاه منجیل ها رو این شاخص افزایش یافته سایر ایستگاه

در محدوده تنش سرمایی اندك مقدار این شاخص افزایش یافته و حتی وارد محدوده بدون تنش شده 

است. در ماه آوریل فقط در ایستگاه دیلمان در محدوده بدون تنش حرارتی مقدار این شاخص زیاد شده و 

تر گشته و در پنج  وسیع UTCIروند افزایشی شاخص  باشد. در ماه می  وند میها بدون ر سایر ایستگاه

هاي  گردد که در ایستگاه افزایشی مشاهده می ایستگاه کیاشهر، دیلمان، منجیل، ماسوله و تالش روند

هاي  اي کیاشهر و تالش از محدوده بدون تنش حرارتی به تنش گرمایی متوسط رسیده و در ایستگاه جلگه

در ماه ژوئن  انی دیلمان و ماسوله در محدوده بدون تنش حرارتی مقدار این شاخص زیاد شده است.کوهست

در ایستگاه دیلمان در محدوده بدون تنش حرارتی مقدار این شاخص زیاد شده و در دو سال اخیر از بدون 

در محدوده تنش تنش حرارتی به تنش گرمایی متوسط رسیده و در ایستگاه کیاشهر نیز مقدار این شاخص 

گرمایی متوسط افزایش یافته و در برخی سالها به تنش گرمایی زیاد هم رسیده است. در ایستگاه ماسوله 

هم مقدار این شاخص افزایش داشته و از محدوده بدون تنش حرارتی به تنش گرمایی متوسط رسیده. در 

و شرایط  رسیده متوسط گرمایی شتن به حرارتی تنش بدون ماه جوالي به استثناي ایستگاه دیلمان از

باشد. در ماه آگوست در  هاي استان بدون روند می کند. شرایط در سایر ایستگاه گرمتري را تجربه می

هاي  اي رشت شرایط از تنش گرمایی زیاد به تنش گرمایی بسیار زیاد رسیده و در ایستگاه ایستگاه جلگه

تر گردیده  یی متوسط مقدار این شاخص زیاد شده و گرمکوهستانی دیلمان و ماسوله در محدوده تنش گرما

است. در ماه سپتامبر فقط در ایستگاه ماسوله در محدوده بدون تنش حرارتی این شاخص افزایش یافته و 

باشد. در  هاي استان بدون روند می ها به محدوده تنش گرمایی متوسط رسیده و سایر ایستگاه در برخی سال
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هاي استان مشاهده نشده  در سطح ایستگاه UTCIوند افزایشی یا کاهشی در شاخص ماه اکتبر هیچ گونه ر

این شاخص کاهشی بوده در محدوده بدون تنش حرارتی مقدار  است. در ماه نوامبر در ایستگاه انزلی روند

 UTCIاین شاخص کاهش یافته است. در ماه دسامبر نیز هیچ گونه روند افزایشی یا کاهشی در شاخص 

  گردد. ه نمیمشاهد

  

      

     

     

  ) (مأخذ: نگارنده)1980- 2016هاي استان از سال ( در سطح ایستگاه UTCI. روند تغییرات شاخص 3شکل 

  

  ها با آب و هواي آسایش گردشگري استان گیالن الگوهاي پیوند از دور و ارتباط آن

جهانی، تغییر محسوس در رفتار و الگوهاي یکی از نتایج تغییرات اقلیمی به ویژه در بخث گرمایش 

) را NAO-SOIفشار است. براي مثال این تغییرات روند عمومی نوسان اطلس شمالی و نوسان جنوبی (

هاي جوي اثر گذاشته و در میزان دما و بارش کره زمین تغییراتی  تواند بر جهت جریان متأثر ساخته، که می

الگوهاي پیوند از دور مورد مطالعه در این پژوهش ذکر شده  1ول ). در جد74، ص1393ایجاد کند(ساالري،

هدف پژوهش حاضر نیز آشکارسازي رابطه بین روند تغییرات شاخص اقلیم آسایش گردشگري  است.

UTCI هاي پیوند از دور است. از این رو پس از بررسی روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگري  با شاخص

نه و ساالنه و آشکارسازي روندهاي افزایشی و کاهشی آن در سطح استان استان در مقیاس زمانی ماها

با هر یک از الگوهاي پیوند از دور مورد مطالعه برازش داده شده و از طریق UTCIگیالن، شاخص 

با هر یک از الگوهاي پیوند از دور رابطه سنجی شد که نتایج آن  UTCIهمبستگی پیرسون بین شاخص 

  ه است.آورده شد 2در جدول 

 2، الگوهاي ذکر شده در جدول UTCIالگوي پیوند از دور ذکر شده با  22پس از رابطه سنجی بین 
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ارتباط سنجی بین شاخص اقلیم آسایش  اند. هاي اقلیم آسایش مطرح شده بوده داراي ارتباط با شاخص

یوند از دور مورد بررسی در استان با الگوهاي پیوند از دور نشان داد که از بین الگوهاي پ UTCIگردشگري 

، TNA ،NTA ،SOLAR FLUX ،NCP ،SOI ،NAO ،MOON SOONدر این پژوهش، 

AMM ،AMO  بیشترین ارتباط معنادار را با شاخصUTCI اند. براي مثال  داشتهSOLAR FLUX 

ور هاي مذک ماه UTCIزمان بروي  هاي مارس و جوالي و دسامبر با تأخیر دو ماهه و یک ماهه و هم در ماه

ي معنادار  رابطه NCPي مستقیم نشان داده است. در حالی که شاخص  درصد رابطه 99در سطح معناداري 

توان گفت اقلیم آسایش  هاي فوریه، آوریل و جوالي نشان داده است. فلذا می در ماه UTCIمعکوس با 

 SOLARاز دور هاي مارس و جوالي ارتباط مستقیم با الگوي پیوند  گردشگري استان گیالن در ماه

FLUX  و در ماه آوریل بیشترین ارتباط را به صورت معکوس با الگويNCP .داشته است  

  

  . الگوهاي پیوند از دور بررسی شده در این پژوهش1جدول 

  معادل فارسی الگو      نام کامل الگو  مخفف الگو  ردیف

1  PNA  Pacific North American Index  یشاخص اقیانوس آرام آمریکاي شمال  

2  WP  Western Pacific Index  شاخص اقیانوس آرام غربی  

3  NAO  North Atlantic Oscillation  نوسانات اقیانوس اطلس شمالی  

4  SOI  Southern Oscillation Index  شاخص نوسانات جنوبی  

5  TNA  Tropical Northern Atlantic 
Index  

  اي اقیانوس اطلس شمالی شاخص حاره

6  PDO  Pacific Decadal Oscillation  اي اقیانوس آرام نوسان دهه  

7  NOI  Northern Oscillation Index  شاخص نوسانات شمالی  

8  NP  North Pacific pattern  الگوي آرام شمالی  

9  AO  Antarctic Oscillation  نوسان قطب شمال  

10  AMO  Atlantic multidecadal 
Oscillation  

  لساي اقیانوس اط نوسانات چند دهه

11  AMM  Atlantic Meridional Mode  النهاري اقیانوس اطلس حالت نصف  

12  NTA  North Tropical Atlantic SST 
Index  

اي اطلس شاخص دماي سطح آب حاره

  شمالی

13  Moonsoon  SW Monsoon Region rainfall  بارش ناحیه جنوب غربی مانسون  

14  Flux  Solar Flux  شارخورشیدي  

15  EA  East Atlantic Pattern  الگوي اطلس شرقی  

16  EA/WR  East Atlantic/West Russia 
Pattern  

  غرب روسیه /الگوي اطلس شرقی

17  SCA  Scandinavia Pattern  الگوي اسکاندیناوي  

18  POL  Polar/ Eurasia Pattern  اورآسیا)(اروپاوآسیا /الگوي قطبی  

19  MEI  Multivariable Enso Index  غیره انسوشاخص چند مت  

20  EPNP East Pacific-North Pacific الگوي شرق آرام شمال آرام  
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21  ENSO El Nino- Southern Oscillation انسو  

22  NCP North Sea- Caspian Pattern مازندران در سطوح  -الگوي دریاي شمال

  باال

  

  الندر سطح استان گی UTCI. ارتباط الگوهاي پیوند از دور با شاخص 2جدول 

  نوع ارتباط  تله کانکشن  سطح معناداري  زمان  ماه میالدي

UTCI 
JAN 

-  -  -  -  

UTCI 
FEB 

  

با یک ماه 

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه  SOLAR FLUX JANبا   %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه  SOLAR FLUX FEBبا   %95در سطح معناداري   -

 ي عکس دارد ابطهر NCP FEBبا  %95در سطح معناداري  -

UTCI 
MAR 

  ي مستقیم دارد رابطه  SOLAR FLUX JANبا  %95در سطح معناداري   با دو ماه تاخیر

با یک ماه 

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه SOLAR FLUX FEBبا  %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه SOLAR FLUX MARبا  %95در سطح معناداري   -

UTCI 
APR 

 ي عکس دارد رابطه NCP APRبا  %99معناداري  در سطح -

UTCI 
MAY 

با یک ماه 

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه AMM APRبا  %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه AMM MAYبا  %95در سطح معناداري   -

  ي مستقیم دارد رابطه  TNA MARبا  %95در سطح معناداري   با دو ماه تاخیر

با یک ماه 

  اخیرت

  ي مستقیم دارد رابطه TNA APRبا  %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه TNA MAYبا  %95در سطح معناداري   -

  ي مستقیم دارد رابطه  AMO MARبا  %95در سطح معناداري   با دو ماه تاخیر

با یک ماه 

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه AMO APRبا  %99در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه AMO MAYبا  %99سطح معناداري در   -

  ي مستقیم دارد رابطه  NTA MARبا  %95در سطح معناداري   با دو ماه تاخیر

با یک ماه 

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه NTA APRبا  %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه NTA MAYبا  %99در سطح معناداري   -

 ي عکس دارد رابطه NCP MAYبا  %95داري در سطح معنا -

UTCI 
JUN 

- - - - 

UTCI با  %99در سطح معناداري   با دو ماه تاخیرSOI MAY  ي مستقیم دارد رابطه  
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JUL  با یک ماه

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه  SOI JUNبا  %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه SOI JULبا  %99در سطح معناداري   -

  ي مستقیم دارد رابطه  SOLAR FLUX MAYبا  %95در سطح معناداري   با دو ماه تاخیر

با یک ماه 

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه  SOLAR FLUX JUNبا  %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه SOLAR FLUX JULبا  %95در سطح معناداري   -

 عکس دارد ي رابطه NCP JULبا  %95در سطح معناداري  -

UTCI 
AUG 

- - - - 

UTCI 
SEP 

- - - - 

UTCI 
OCT 

  ي عکس دارد رابطه SCA OCTبا   %99در سطح معناداري   -

UTCI 
NOV 

با یک ماه 

  تاخیر

  ي عکس دارد رابطه NAO OCTبا   %95در سطح معناداري 

  ي عکس دارد رابطه NAO NOVبا   %99در سطح معناداري   -

  ي عکس دارد رابطه MOON SOON NOVبا   %95در سطح معناداري   -

UTCI 
DEC 

با یک ماه 

  تاخیر

  ي مستقیم دارد رابطه SOLAR FLUX NOVبا   %95در سطح معناداري 

  ي مستقیم دارد رابطه SOLAR FLUX DECبا   %95در سطح معناداري   -

  

  

  گیري نتیجه

قلیم آسایش گردشگري استان هاي آماري جهت بررسی ارتباط بین ا ها و روش در این پژوهش از داده

اي کار پردازش بر روي  پس از تشکیل پایگاه داده هاي پیوند از دور استفاده شده است. گیالن و شاخص

هاي موجود با استفاده از روشها و مدلهاي آماري براي تعیین روند تغییرات اقلیم آسایش گردشگري  داده

هاي پیوند از دور  سایش گردشگري استان گیالن و شاخصاستان، نوع آن و نیز یافتن ارتباط میان اقلیم آ

یابی نظیر  ها و روشهاي میان انجام شد. تغییرات مکانی اقلیم آسایش گردشگري با استفاده از تکنیک

kriging  در محیط نرم افزارArcGis هاي مختلف گرمایی و  هاي با تنش ترسیم گردید و نهایتاً مکان

ش در سطح استان گیالن در مقیاس ماهانه و ساالنه آشکارسازي شد. بررسی سرمایی و نیز مناطق بدون تن

هاي  در هیچ یک از ماه UTCIروند تغییرات اقلیم آسایش گردشگري استان گیالن نشان داد که شاخص 

جز ماه جوالي داراي روند کاهشی یا افزایشی معنی دار نیست، هر چند که در هر ماه برخی نواحی  سال به

مهمترین یافته در این پژوهش به راي روند کاهشی و برخی نواحی هم داراي روند افزایشی بودند. استان دا

 10تیر ماه تا  10ي زمانی  سال اخیر از شدت تنش گرمایی در فاصله 37این نکته اشاره دارد که در طی 

این است.  تر شدهمرداد ماه مصادف با ماه میالدي جوالي، کاسته و شرایط اقلیم آسایش در این ماه به
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دهد که از شدت شرجی و رطوبت توأم با گرما در این ایام کاسته شده و اغلب مناطق استان  مسأله نشان می

اند؛ البته علیرغم این  از وضعیت تنش گرماي زیاد و متوسط به حالت تنش گرماي متوسط و اندك رسیده

رماي زیاد مشاهده شده؛ ولی در هاي اخیر تنش گ ي شهري رشت و کیاشهر در سال که در محدوده

توان شرایط را براي افزایش سفرهاي تابستانی فراهم کرد. از سویی  ارتفاعات سیاهکل، دیلمان و جیرنده می

ارتباط سنجی بین شاخص اقلیم آسایش گردشگري در استان با الگوهاي پیوند از دور نشان داد که از دیگر 

 TNA ،NTA ،SOLAR در این پژوهش، الگوهایی نظیربین الگوهاي پیوند از دور مورد بررسی 

FLUX ،NCP ،SOI ،NAO ،MOON SOON ،AMM ،AMO  نیز ارتباط بیشتري باUTCI 

  دارند.
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