پهنهبندياقليمآسايشگردشگرياستاناصفهانبااستفادهاز

تحليلهايآماريچندمتغيره 

دکتراميرگندمکار:دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد 

چکيده :

چهارم شامل نواحي شرقي و شمالي استان است كه در

اگرچه كه آب و هوا فقط يكي از متغيرهايي است كه

فصل زمستان مناسبترين شرايط براي حضور گردشگر

ميتواند در گردشگري و مسافرت مؤثر باشد ،ولي بيشتر

را دارد.

گردشگران شرايط آب و هوايي را براي مسافرت خود

واژگانکليدي :تحليل عاملي ،تحليل خوشهاي ،اقليم

مد نظر قرار ميدهند .حتي افرادي هم كه به منظور

آسايش گردشگري ،استان اصفهان

استفاده از آب و هواي مناسب اقدام به سفر نميكنند،
مانند گردشگران فرهنگي يا تحصيلي ،سعي ميكنند

Regionalization of Tourism Comfort
Climate in Isfahan Province Using
Multivariate Statistics Analyses

نظرشان بهترين شرايط آب و هوايي را داشته باشد .لذا
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زمانهايي را براي سفر خود انتخاب كنند كه مكان مورد
آگاهي از وضعيت آب و هواي مناطق مختلف ميتواند
در امر برنامهريزي گردشگري نقش مؤثري داشته باشد.
در اين پژوهش با بررسي هفت پارامتر آب و هوايي
مؤثر در امر آسايش گردشگري در استان اصفهان و با
استفاده از تحليل عاملي و تحليل خوشهاي اقدام به
پهنهبندي اقليم آسايش گردشگري در استان اصفهان
گرديد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه استان اصفهان
داراي چهار پهنه اقليم آسايش گردشگري مجزا است
كه هر پهنه داراي شرايط آب و هواي خاص خود است
و در زمانهاي خاصي از سال بهترين شرايط براي
حضور گردشگران را دارد .پهنه اول شامل نواحي غربي
و جنوبي استان است كه در فصل تابستان بهترين شرايط
براي حضور گردشگر را دارد .پهنه دوم شامل نواحي
غربي و جنوبي به سمت داخل استان است كه در فصل
بهار براي حضور گررشگران بسيار مناسب است .پهنه
سوم شامل نواحي مركزي استان است كه در فصل پاييز
بهترين شرايط براي حضور گردشگر را داردو پهنه

Abstract
Although the weather condition is just
one of the variables that can be effective
in travel and tourism, most travelers
consider it important for taking the
trips. Even, the people whose purpose
of taking a trip is not appropriate
weather conditions such as cultural and
educational tourists, try to choose the
suitable time of the year for travelling to
their destinations where contain the best
weather condition. In this case, being
informed about the weather condition of
different regions could have an effective
role in tourism planning.
In this study, by surveying seven
effective weather parameters in the
tourism comfort in Esfahan and
according to the case and group
analysis, the region management of
tourism comfort climate was surveyed
and planned in Esfahan province.
The results of this research declared that
Esfahan province consists of four
separate regions of tourism comfort

climate. Each region has its own
specific weather condition and in
especial times of the year, contains the
best desirability for tourists' presence.
The first region consists of the Western
and Southern areas of the province
which in summer have the best
desirability for tourists' presence. The
second arena consists of the Western
and Southern areas towards the inside
of the province which in spring is very
suitable for the tourists' presence. The
third region includes the central areas of
the province which in fall has the best
conditions for tourism; and the last
arena refers to the Eastern and Northern
regions of Esfahan which in winter has
'the best desirability for tourists
presence.
Keyword: Factor Analyses, Cluster
Analyses, Tourism Comfort Climate,
Isfahan Province

مقدمه :
استان اصفهان در مركز كشور ايران و داراي آب و
هواي متنوع و چهارفصل و پراكنش مكاني و زماني
بسيار گوناگون است .همين امر موجب شده است
كه داراي تنوع سكونتگاهي و معيشت و آداب و
رفتار گوناگون هم باشد .اين استان از جمله نواحي
مستعد جهت توسعه امر گردشگري است .اولين نياز
گردشگر اطالع از وضعيت آب و هوا است و
شناخت زمان و مكان وجود آب و هواي مساعد
موجب جذب گردشگر ميشود.
امروزه تحليلهاي آماري چندمتغيره كاربردهاي
فراواني در مطالعات جغرافيايي دارد .از آن جمله
ميتوان به موارد زير اشاره نمود :اندازهگيري و
تحليل سطح توسعه مناطق روستايي در استان
كردستان با استفاده از روشهاي تحليل عاملي و

تاكسونومي عددي (شريفي و خالدي)8811 ،
كاربرد تحليل عاملي و خوشهاي در ارزيابي فضايي
– مكاني مناطق روستايي استان اصفهان (تقوايي و
شفيعي )8811 ،در مطالعات جغرافياي انساني.
اما در مطالعات جغرافياي طبيعي و به ويژه
اقليمشناسي اين روشها كاربرد بيشتري دارند ،كه
ميتوان به موارد زير اشاره نمود :شناسايي رژيمهاي
بارش ايران به روش تحليل خوشهاي (مسعوديان،
 ،)8818پهنهبندي رژيمهاي دمايي ايران با
مؤلفههاي مبنا و خوشهاي (غيور و منتظري،)8818 ،
تحليل چندمتغيره ارتباط ميزان بارش فصلي ايران و
شاخصهاي اقليمي (ياراحمدي و عزيزي،)8811 ،
بازيابي تغيير اقليم در نيمه غربي كشور با استفاده از
تحليلهاي آماري چند متغيره (عزيزي و همكاران،
 ،)8811پهنهبندي اقليمي استان يزد با روشهاي
آماري چندمتغيره (شيراني و همكاران،)8811 ،
تعيين گستره افقي باد سيستان با استفاده از تحليل
خوشهاي (گندمكار ،)8811 ،كاربرد تحليل
خوشهاي در شناسايي ويژگيهاي روزهاي بارشي
(خسروي و نظريپور ،)8811 ،پهنهبندي بارش
غرب و شمال غرب ايران به روش تحليل خوشهاي
(مسعوديان و همكاران ،)8811 ،برآورد بارندگي
فصلي با استفاده از روشهاي درونيابي چندمتغيره
(زارع چاهوكي و زارع چاهوكي.)8811 ،
شاخص اقليم آسايش توريسم با استفاده از  1پارامتر
اقليمي به بررسي شرايط آسايش توريسم از نظر
اقليمي در يك منطقه ميپردازد و زمانهاي مناسب
براي توريسم را تعيين ميكند( .ميچكوفسكي،
)888:8112

پوركاظمي و رضايي ( )811:8812كارائي صنعت

بهتري از واقعيتهاي محيطي يك منطقه در اختيار

گردشگري در ايران و كشورهاي همسايه را با

ميگذارد ،زيرا اليههاي عامل مختلف و چندگانه را

استفاده از روشهاي ناپارامتري مورد تجزيه و

به سهولت مورد ترسيم ،دستهبندي ،وزندهي و

تحليل قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه

همپوشاني قرار ميدهد.

روشهاي تحليل پوششي دادهها قابليت ارائه نتايج با

گندمكار ( )811:8811با استفاده از مدل  TCIبه

دو ماهيت ورودي و خروجي را دارد و قدرت

پهنهبندي اقليم آسايش گردشگري در شهرستان

بيشتري در ارائه راهكار براي افزايش كارائي صنعت

سميرم پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه شهرستان

گردشگري كشورها را دارا است.

سميرم داراي دو زمان مناسب براي حضور

رمضاني ( )12:8811به بررسي پهنهبندي آسايش

گردشگران است ،اين دو زمان شامل ميانه فصل

بيوكليماتيك انساني استان گيالن با روشهاي

بهار تا اوايل تابستان و انتهاي تابستان تا ميانه پاييز

گيوني ،لنكستر – كارستن ،الگي و بيكر پرداخت و

است .از اواخر پاييز تا ميانه بهار به علت سرما و

به اين نتيجه رسيد كه نواحي كوهستاني اين استان از

بارندگي براي امر گردشگري در اين شهرستان

دوره آسايش زماني بيشتري نسبت به نواحي

وضعيت مناسبي وجود ندارد.

جلگهاي برخوردار است.

فرجزاده اصل و احمدآبادي ( )51:8811به ارزيابي

ماتزراكيس و فرجزاده ( )225:8111در پژوهشي در

و پهنهبندي اقليم آسايش گردشگري ايران پرداختند

شمال غرب ايران با استفاده از شاخص  TCIبه اين

و به اين نتيجه رسيدند كه شرايط اقليمي كشور

نتيجه رسيدند كه شهرهاي ماكو ،اهر ،اردبيل،

داراي تنوع زيادي است كه در اثر تغييرات عرض

تكاب ،خوي ،اروميه و سراب داراي پيك تابستانه

جغرافيايي و ارتفاعي كشور است .با توجه به

هستند و هر كدام حداقل در يك ماه از ماههاي

ويژگي ساالنه اقليم آسايش گردشگري ،مناطق

تابستان داراي نمره باالتر از  11و شرايط اقليمي

مختلف كشور را ميتوان به شش طبقه مشخص و

عالي هستند ،شهرهاي ماكو ،اردبيل و تكاب داراي

منحصر به فرد تقسيم نمود .مناطق اقليم گردشگري

نمره باالي  11و وضعيت ايدهآل دارند و اردبيل

زمستانه كه شامل استانهاي هرمزگان ،خوزستان و

بهترين شرايط را براي جذب توريست در تابستان

بوشهر است .مناطق با اقليم گردشگري تابستانه كه

دارد.

شامل نواحي عرضهاي باال و ارتفاع زياد است.

بهنيافر و منصوري ( )81:8811با رويكرد ارزيابي

مناطق با اقليم گردشگري بهاره – پاييزه كه شامل

چند عامله و استفاده از مدل  AHPبه منظور توسعه

نواحي مركزي كشور است .مناطق با اقليم

گردشگري ،به پهنهبندي آمايشي حوضه آبريز

گردشگري كوتاه مدت اوايل بهار و اوايل پاييز

گلمكان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه

مانند شهر گرگان .مناطق با اقليم گردشگري اوايل

روشهاي پهنهبندي با تلفيق در برنامه  GISنمايش

تابستان مانند نواحي زاگرس مرتفع .مناطق داراي

اقليم گردشگري كوتاه مدت اواخر بهار و اوايل

امكان در طي اين دوره يا در ماههاي ارديبهشت و

پاييز مانند بجنورد و رشت.

مهر ماه باشد تا بر كيفيت و رضايتمندي از سفر

ساريصراف و همكاران ( )11:8811به پهنهبندي

افزوده شود .دوره آسايش اقليمي در شهر رشت

اقليم آسايش گردشگري ارسباران با استفاده از

كمي زودتر آغاز ميشود و از 82فروردين تا88

شاخص  TCIپرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه

ارديبهشت ودوره دوم آن از  88تا  81مهر ماه در

ماههاي خرداد تا شهريور بهترين شرايط از نظر اقليم

مجموع  81روز از سال به طول مي انجامد .طبق

اسايش گردشگري را دارند و ماهةاي آبان تا بهمن

تحليل ماهانه ،ارديبهشت و مهر ماه جزء توان هاي

داراي شرايط نامطلوب هستند.

بالقوه اقليم گردشگري در شهرهاي مشهد ،اصفهان

بريماني و اسماعيلنژاد ( )55:8811به بررسي

و رشت محسوب مي شود .عمدهترين محدوديت

شاخصهاي زيستاقليمي موثر بر تعيين فصل

اقليم گردشگري در شهرهاي مشهد و اصفهان و

گردشگري در نواحي جنوبي كشور ايران پرداختند

رشت وجود تنش سرمايي طي ماههاي آذر ،دي،

و به اين نتيجه رسيدند كه بهترين فصل براي امر

بهمن و اسفند است كه شرايط را براي مسافرت

گردشگري در جنوب ايران فصل زمستان و به ويژه

در فصل سرد سال نامناسب ميكند .نتايج نشان

ماههاي ژانويه و فوريه است و به علت عدم وجود

ميدهد كه شهر اصفهان عالوه بر محدوديت هاي

تعطيالت در اين زمان ،استفاده مناسب از اين

سرمايي ،داراي محدوديت هاي گرمايي در

فرصت به خوبي صورت نميگيرد.

ماههاي تير و مرداد نيز هست ،كه در قياس با دو

اسماعيلي و همكاران ( )88:8811با ارزيابي اقليم

شهر مشهد و رشت داراي محدوديتهاي بيشتري

آسايشي چند شهر اصلي گردشگري ايران با استفاده

است.

از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك به اين نتيجه

هدف از انجام اين پژوهش شناسايي پهنههاي

رسيدند كه طبق محاسبات روزانه صورت گرفته

همگن استان اصفهان با استفاده از پارامترهاي موثر

شده و با توجه به شرايط اقليم آسايشي ،مناسبترين

بر اقليم آسايش گردشگري است .با اين پهنهبندي

زمان گردشگري در مشهد از 88تا  88ارديبهشت

ميتوان اطالعات الزم در خصوص توسعه امر

ماه و دوره دوم آن از اول تا 88مهر ماه است ،كه

گردشگري را در اختيار گردشگران ،آژانسهاي

در مجموع  82روز از سال در شرايط آسايش

مسافرتي و برنامهريزان ملي ،استاني و منطقهاي قرار

اقليمي قرار مي گيرد .اين شرايط براي اصفهان از1

داد.

تا  88ارديبهشت و  88تا  81مهرماه به مدت 82

هاوروششناسی :

داده

روز است .با توجه به اينكه اين شهر يكي از

به منظور پهنهبندي اقليم آسايش گردشگري استان

مقاصد گردشگران خارجي است ،توصيه ميگردد

اصفهان از آمار  81ساله ( )8112 – 8111ميانگين

كه زمان برگزاري اين گونه تورها در صورت

ماهانه تعداد هفت پارامتر اقليمي مؤثر بر اقليم

آسايش گردشگري در تعداد  81ايستگاه

نقشه تهيه شد و پس از آن نقشهها به داده تبديل شد

كليماتولوژي و سينوپتيك داخل و اطراف استان

و در پايان دادههاي مربوط به تعداد  1پارامتر در 88

(شكل شماره  )8استفاده شد .اين پارامترها عبارتند

ماه سال بر روي  8111ياخته استخراج گرديد.

از :ميانگين ماهانه دماي خشك ،ميانگين ماهانه

تحليل خوشهاي يك روش آماري چندمتغيره است

دماهاي بيشينه ،ميانگين ماهانه متوسط رطوبت نسبي،

كه براي گروهبندي مجموعهاي از مشاهدات يا

ميانگين ماهانه كمينههاي رطوبت نسبي ،بارندگي

متغيرها به كار ميرود.

(جانسون و ويچرن،

ماهانه ،ميانگين ماهانه سرعت باد ،ميانگين ماهانه

)812:8111

ساعات آفتابي روزانه.

گروهبندي مشاهدات بر اساس فاصله بين آنها را

به منظور تعميم دادههاي نقطهاي ايستگاهها به

خوشهبندي گويند .هدف اصلي خوشهبندي ايجاد

دادههاي پهنهاي با استفاده از مدل كريگينگ و

گروههايي است كه تنوع و تفرق درونگروهي آنها

اندازه ياختههاي  81كيلومتر در  81كيلومتر،

كمتر از تفرق و پراكنش بينگروهي باشد

دادههاي مربوط به هر پارامتر در هر ماه ميانيابي

(عليجاني.)818 ،8818 ،

شده و به نقشه تبديل شد .بر اين اساس تعداد 15

شكل شماره  :8پراكنش ايستگاههاي سينوپتيك و كليماتولوژي داخل و اطراف استان اصفهان

به منظور كاهش تعداد دادهها و كاهش اثر دادهها

بحث :

كم اهميتتر و حذف دادهها به هم وابسته ،تحليل

به منظور پهنهبندي اقليم آسايش گردشگري استان

عاملي بر روي دادهها صورت گرفت و در نهايت

اصفهان تعداد  15نقشه ماهانه از  1پارامتر موثر در

تعداد  5عامل اصلي براي پهنهبندي اقليم آسايش

مدل تهيه شد و سپس نقشهها به داده بر روي تعداد

استان اصفهان تعيين شد.

 8111ياخته تبديل شد.

با استفاده از تحليل خوشهاي پايگاني و روش پيوند

دادهها مورد نظر با استفاده از تحليل عاملي مورد

وارد ،بر اساس تعداد  5عامل تهيه شده در مرحله

تجزيه و تحليل قرار گرفت و در پايان چهار عامل

قبل ،تعداد  2خوشه يا پهنه اصلي اقليم آسايش

اصلي موثر در اقليم آساش گردشگري استان

گردشگري استان اصفهان تهيه شد.

اصفهان شناسايي شد( .جدول شماره )8

جدول شماره  :8نتايج حاصل از تحليل عاملي
نام عامل

پارامترهاي موثر در عامل

رطوبتي،

دماي بيشينه ژوئن ،رطوبت كمينه مي ،رطوبت كمينه

حرارتي

سپتامبر ،رطوبت كمينه اكتبر ،دماي بيشينه جوالي

مقدار واريانس تعيين

واريانس

شده توسط عامل

تجمعي

21/5

21/5

بادي

باد اكتبر ،باد سپتامبر ،باد نوامبر ،باد مي،

81/2

11/1

تابشي

تابش نوامبر ،تابش سپتامبر ،تابش دسامبر ،تابش اكتبر

1/8

11

بارشي

بارش فوريه ،بارش مارس ،بارش ژانويه ،بارش دسامبر

1

18

همانگونه كه در جدول شماره  8مشاهده ميشود،

شماره )8هم بيشترين اهميت به اين پارامتر تعلق

تعداد  5عامل اوليه اصلي حدود %18از واريانس

گرفته است كه البته در اين رابطه ضريب اين

دادههاي روي ياختهها را كنترل ميكنند .بدين

شاخص  5است و در واقع  %51از وضعيت اقليم

ترتيب ميتوان بيان نمود كه مهمترين عامل در

آسايش

ميكند.

اختالف مكاني شاخص اقليم آسايش در استان

(ميچكوفسكي )888:8112 ،اما بررسي اين عامل در

اصفهان شاخص آسايش روزانه است .اين شاخص

استان اصفهان نشان داد كه شاخص آسايش روزانه

تركيبي از دماهاي بيشينه و رطوبت كمينه است كه

در اين استان از اهميت بيشتري برخوردار است.

بيانگر وضعيت گرمايي طول روز است .اين عامل
به تنهايي حدود  %21از واريانس دادهها را كنترل
ميكند .در رابطه اقليم آسايش گردشگري (رابطه

گردشگري

را

تعيين

()8
 =TCIشاخص اقليم آسايش گردشگري

)TCI = 2 * (4CID + CIA + 2R + 2S + W

 =CIDشاخص آسايش روزانه (تركيبي از
بيشينه دما و كمينه رطوبت نسبي)
 =CIAشاخص آسايش شبانه روزي (تركيبي
از ميانگين دما و ميانگين رطوبت نسبي)
 =Rرتبه بارش
 =Sرتبه تابش
 =Wرتبه باد
عامل دوم عامل بادي است كه به ويژه در فصلهاي
بهار و پاييز بسيار تعيين كننده است و موجب ايجاد
پراكنش مكاني در استان اصفهان ميشود .اين عامل
حدود  %81از واريانس دادهها را كنترل ميكند.
ارزش اين عامل در رابطه اقليم آسايش گردشگري
%81است اما در استان اصفهان و به ويژه فصلهاي
بهار و پاييز به علت تاثير زياد اين عامل در احساس
آسايش ،اين عامل ارزش  8برابر دارد.
عامل سوم عامل تابشي است .اين عامل حدود  %1از
واريانس دادهها را توضيح ميدهد و همانند عامل
باد در فصلهاي بهار و پاييز نمايش بيشتري دارد.
ارزش اين عامل در معادله شاخص اقليم آسايش
گردشگري  %81است كه در استان اصفهان به هفت
درصد كاهش مييابد .علت اين امر هم اين موضوع
است كه در بسياري از زمانهاي سال و به طور
مشخص از اوايل آوريل تا اوايل اكتبر ميزان ساعات
آفتابي در بيشتر نواحي استان با هم برابر است و
تغييرپذيري زيادي را نشان نميدهد.
اما عامل چهارم عامل بارشي است .اين عامل بيشتر
در ماههاي سرد نمايش دارد و حدود  %1از
واريانس دادهها را تبيين ميكند .ارزش اين عامل

هم در مدل  %81است و در استان اصفهان به هفت
درصد كاهش مييابد كه باز هم علت اين است كه
در بسياري از ماههاي سال در استان هيچ بارشي
مشاهده نميشود( .ميچكوفسكي)888:8112 ،
بر اساس چهار عامل مذكور كه حدود  %18از
واريانس دادهها را تبيين ميكنند ،با استفاده از
تحليل خوشهاي پايگاني و پيوند وارد ميتوان اقليم
آسايش گردشگري استان اصفهان را پهنهبندي
نمود .الزم به ذكر است كه عامل هاي با پراش زير
 %8حذف شدند.
بر اساس درخت خوشه ،استان اصفهان به  5پهنه
متمايز تقسيمبندي ميشود (شكل شماره )8
استان اصفهان داراي  5پهنه بارز از نظر اقليم آسايش
گردشگري است .پهنه اول شامل نواحي غربي و
جنوبي استان ،يعني شهرستانهاي فريدونشهر،
فريدن و چادگان در غرب و سميرم در جنوب
است .اين پهنه حدود  %1/2از مساحت استان را
پوشش ميدهد .ويژگي بارز اين بخش از استان
سرما و بارش در فصل زمستان است ،و لذا اين فصل
سال از نظر اقليم آسايش گردشگري ،شرايط بسيار
نامطلوبي براي حضور گردشگر دارد .بهار و پاييز
هم در اين پهنه دماي هوا در حد آسايش نيست و
لذا مناسبترين زمان براي حضور گردشگر در اين
پهنه ،فصل تابستان است .در اين فصل دماي هوا
بسيار مناسب است ،وزش باد ماليم است و بارندگي
هم وجود ندارد .ساعات آفتابي زياد هم امكان
تفرج و استفاده از طبيعت را به خوبي فراهم ميكند.

شكل شماره  :8پهنهبندي اقليم آسايش گردشگري استان اصفهان
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داران نماینده پهنه شماره 1

شكل شماره  :8توزيع ماهانه شاخص اقليم آسايش گردشگري ايستگاه داران ،نماينده پهنه شماره 8
پهنه دوم باز هم در نواحي غربي و جنوبي استان

اين پهنه حدود  %81/2از مساحت استان را پوشش

مشاهده ميشود .در واقع اين پهنه در مجاورت پهنه

ميدهد و شامل شهرستانهاي شهرضا و دهاقان در

قبل به سمت نواحي مركزي استان قرار گرفته است.

جنوب ،مباركه و لنجان در جنوب غرب ،تيران،

نجفآباد ،شاهينشهر و ميمه ،نطنز و فالورجان در

بهار و پاييز را مناسبترين فصل براي حضور

مركز ،خوانسار و گلپايگان در شمال غرب و

گردشگر دانست .در اين دو فصل دما و رطوبت هوا

بخشهاي جنوبي شهرستان اصفهان است .ويژگي

بسيار مناسب است ،بارندگي وجود ندارد ،سرعت

بارز اين پهنه زمستان سرد و خشك و تابستان گرم و

باد بسيار كم است و ساعات آفتابي هم براي حضور

خشك است .لذا اين دو فصل براي حضور

گردشگر بسيار مناسب است ،البته فصل بهار به دليل

گردشگر در اين پهنه چندان مناسب نيست .با توجه

سرعت باد كمتر ،مناسبتر از فصل پاييز است.

به تمام عوامل اقليمي در اين پهنه ميتوان فصلهاي
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شهرضا نماینده پهنه شماره 2

شكل شماره  :5توزيع ماهانه شاخص اقليم آسايش گردشگري ايستگاه شهرضا ،نماينده پهنه شماره 8
پهنه سوم كه وسيعترين پهنه استان است ،مركز و

پهنه دوم بيشتر است و به ويژه فصل بهار در برخي

شمال استان را فرا ميگيرد .اين پهنه شامل

بخشها داراي بادهاي با سرعت بسيار زياد است

شهرستانهاي برخوار ،اردستان و بيشتر بخشهاي

كه موجب كاهش رتبه اقليم آسايش گردشگري

شهرستانهاي اصفهان و نايين است .اين پهنه حدود

ميشود .در مجموع فصل پاييز مناسبترين زمان

 %81از مساحت استان را شامل ميشود.

براي حضور گردشگر در اين پهنه است و البته پس

همانند پهنه دوم ،در اين پهنه هم زمستانها سرد و

از آن هم فصل بهار براي امر گردشگري مناسب

خشك و تابستانها گرم و خشك است ،البته شدت

است.

سرماي زمستان از پهنه دوم كمتر و شدت گرماي
تابستان بيشتر است .در اين پهنه سرعت وزش باد از
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اردستان نماینده پهنه شماره 3

شكل شماره  :2توزيع ماهانه شاخص اقليم آسايش گردشگري ايستگاه اردستان ،نماينده پهنه شماره 8
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خور و بیابانک نماینده پهنه شماره 4

شكل شماره  :1توزيع ماهانه شاخص اقليم آسايش گردشگري ايستگاه خور و بيابانك ،نماينده پهنه شماره 5
پهنه چهارم در دو بخش مجزاي استان قابل مشاهده

است .با توجه به اين امر و همچنين عدم وزش باد

است .نواحي شرقي شامل شهرستان خور و بيابانك

در زمستان و يا وزش باد بسيار آرام ،خشكي نسبي

و بخشهايي از شهرستان نايين و همچنين نواحي

هوا و ساعات آفتابي مناسب ،بهترين زمان براي

شمالي شامل شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل.

حضور گردشگر در اين پهنه زمستان است و در

اين پهنه حدود  %85از مساحت استان اصفهان را

فصلهاي بهار و پاييز هم وضعيت قابل قبول است،

پوشش ميدهد .ويژگي بارز آب و هوا در اين پهنه،

اما تابستان در اين پهنه شرايط بسيار نامطلوبي براي

گرماي شديد در تابستان و زمستان معتدل و خشك

حضور گردشگر دارد.

جدول شماره  :8خالصه وضعيت پهنهبندي اقليم آسايش گردشگري در استان اصفهان
شهرستانهاي تحت پوشش

شماره
پهنه

درصد

ويژگي

مساحت

بهترين
زمان
آسايش

8

فريدونشهر ،فريدن ،چادگان،

1/2

سميرم
8

زمستان سرد و پربارش و تابستان

تابستان

معتدل و خشك
زمستان سرد و خشك ،تابستان گرم و

بهار

شهرضا ،دهاقان ،مباركه ،لنجان،

81/2

تيران ،فالورجان ،نجفآباد،

خشك ،سرعت باد كم در تمام طول

پاييز

خوانسار ،گلپايگان ،نطنز،

سال

شاهينشهر و ميمه
8

نائين،اردستان ،اصفهان ،برخوار

81

5

خور و بيابانك ،كاشان ،آران و

85

بيدگل

زمستان سرد و خشك ،تابستان گرم و

پاييز

خشك ،بهار با باد شديد

بهار

زمستان معتدل و خشك ،تابستان

زمستان

بسيار گرم و خشك

نتيجهگيري :


چهارم هم عامل تابشي و بارشي هستند كه هر كدام

با استفاده از تحليلهاي آماري چندمتغيره به ويژه

حدود  %1از واريانس دادهها را تبيين ميكنند.

تحليل عاملي و تحليل خوشهاي ميتوان شاخص

با استفاده از اين چهار عامل و انجام يك تحليل

اقليم آسايش گردشگري در استان اصفهان را

خوشهاي تعداد  5پهنه مجزا از نظر شاخص اقليم

پهنهبندي كرد.

آسايش گردشگري در استان اصفهان شناسايي شد.

با انجام يك تحليل عاملي بر روي ماتريس با ابعاد

پهنه اول كه نواحي غربي و جنوبي استان را پوشش

 15پارامتر ماهانه مؤثر در شاخص اقليم آسايش

ميدهد داراي توان جذب گردشگر در فصل

گردشگري در  8111ياخته حاصل از ميانيابي

تابستان است .پهنه دوم كه نواحي داخلي غرب و

كريگينگ پارامترها در استان اصفهان ،تعداد 5

جنوب استان را پوشش ميدهد داراي توان جذب

عامل اصلي مؤثر شناسايي شد .چهار عامل مذكور

گردشگر در فصلهاي بهار و پاييز است .پهنه سوم

به ترتيب اهميت عبارتند از عامل رطوبتي،حرارتي

كه شامل نواحي مركزي استان است داراي توان

كه حدود  %21از واريانس دادهها را تبيين ميكند.

جذب گردشگر در فصلهاي پاييز و بهار است و

عامل دوم عامل بادي است كه حدود  %81از

پهنه چهارم كه نواحي شرقي و شمالي استان را

پراكنش دادهها را تبيين ميكند و عامل سوم و

پوشش ميدهد ،داراي توان گردشگر در فصل

-1زارع چاهوكي ،اصغر و زارع چاهوكي ،محمدعلي

زمستان است.

( ،)8811برآورد بارندگي فصلي و ساالنه با استفاده از

منابع :
-8اسماعيلي ،رضا ،گندمكار ،امير و حبيبي نوخندان ،مجيد
( ،)8811ارزيابي اقليم آسايشي چند شهر اصلي گردشگري
ايران با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك،
فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي طبيعي ،شماره .12
-8بريماني ،فريبرز و اسمعيلنژاد ،مرتضي ( ،)8811بررسي
شاخصهاي زيستاقليمي موثر بر تعيين فصل گردشگري،
مورد نواحي جنوبي ايران ،فصلنامه جغرافياي و توسعه،
شماره .88
-8بهنيافر ،ابوالفضل و منصوري دانشور ،محمدرضا (،)8811
پهنه بندي آمايشي با رويكرد ارزيابي چند عامله و استفاده از
مدل  AHPبه منظور توسعه گردشگري در محيط GIS
مطالعه موردي :حوضه آبريز گلمكان ،فصلنامه آمايش
محيط ،شماره .1
-5بيات ،مقصود ( ،)8811سنجش توسعهيافتگي روستاهاي
بخش كوار شهرستان شيراز با استفاده از روش تحليل
خوشهاي ،فصلنامه جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،شماره .88
-2پوركاظمي ،محمدحسين و رضائي ،جواد ( ،)8812بررسي
كارايي صنعت گردشگري با استفاده از روشهاي ناپارامتري
(ايران و كشورهاي منطقه) ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي،
شماره .88
-1تقوايي ،مسعود و شفيعي ،پروين ( ،)8811كاربرد تحليل
عاملي و خوشهاي در ارزيابي فضايي – مكاني مناطق
روستايي استان اصفهان ،فصلنامه اقتصاد كشائرزي و توسعه،
شماره .11
-1خسروي ،محمود و نظريپور ،حميد ( ،)8811كاربرد
تحليل خوشهاي در شناسايي ويژگيهاي روزهاي بارشي،
فصلنامه فضاي جغرافيايي ،شماره .88
-1رمضاني ،بهمن ( ،)8811پهنهبندي آسايش بيوكليماتيك
انساني استان گيالن ،فصلنامه چشمانداز جغرافيايي ،شماره .1

روشهاي درونيابي چندمتغيره ،نشريه مرتع و آبخيزداري،
مجله منابع طبيعي ايران ،دوره  ،15شماره .8
-81ساريصراف ،بهروز ،جاللي،طاهره و جاللكمالي ،آذين
( ،)8811پهنهبندي كليماتوريسم منطقه ارسباران با استفاده از
مدل  ،TCIفصلنامه فضاي جغرافيايي ،شماره .81
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