
 
  ريزي و توسعه گردشگريي برنامهمجله

  1393ستانزم، 11ي ، شمارهومسسال 
 200-217صفحات 

  گردشگري  اقليم پتانسيل بر توپوگرافي اثر بررسي
  مازندران) استان موردي: ي (مطالعه
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  چكيده
 يها داده مازندران استان گردشگري اقليم بر ارتفاعي سطوح نقش بررسيمنظور  به پژوهش اين در
 ها دادههواشناسي از سازمان هواشناسي كشور اخذ گرديد. اين  ايستگاه 15 مربوط به هوايي و آب عناصر
روزانه نسبي  رطوبت حداقل گراد) يروزانه (سانتيانگين دماي م گراد)، يروزانه (سانت دماي حداكثر شامل؛

و كل  يه)بر ثانمتر باد ( سرعت متر)، يليمبارش ماهانه ( درصد)،روزانه ( نسبي رطوبت ميانگين درصد)،(
 باهرماه  گردشگري اقليم ارزيابي شرايط .بوده است )1991- 2010( آماري دوره در آفتابي ساعات
هرماه  براي ها يستگاها ارتفاعي تنوع به توجه با و گرفت انجام) TCI( يزكوفسكيم شاخص از استفاده
 سطح در پيرسون همبستگي مدل از استفاده با ارتفاع و گردشگري اقليم شاخص تغييرات بين ارتباط

 قرار مبنا با بعدي گام گرديد. در ارائه رگرسيوني معادالت و محاسبه) P-value<0.05( داري يمعن
 TCI نمرات مختلف يها پهنه مازندران استان ارتفاعي رقومي مدل از استفاده با و معادالت اين دادن
 استفاده با ها يستگاها يبند گروه TCI با توجه به نمرات شاخص ادامه در و گرديد شناساييهرماه  براي

نمرات شاخص  افزايش در ارتفاعات نقش داد نشان يج. نتاگرفت انجام مراتبي سلسله يا خوشه روش از
TCI  ارتفاعي باالي سطوح در فروردين ماه براياگرچه  بين ين ا درو  است مثبت سال گرم مهنيتنها در 
 يها ماهدر  كه يا گونه به گشته نمايان ارتفاعات تعديلي اثر ارديبهشت از اما است غالب سرما تنش

 ست.امتمركزشده  500از باالتر  ارتفاعي سطوح در شاخص باالي نمرات شهريور، و مرداد تير، خرداد،
 نواحي و ساحلي -ارتفاع كم نواحي هاي يستگاها شامل گروه دو نيز ها يستگاها يبند از خوشه حاصل نتايج
 نمرات مقادير ينباالتر داد نشان ناحيه دو اين در شاخص ماهانه مقادير بررسي نمود. تفكيك را مرتفع

نواحي  عنوان بهتوان  يمآن  ازو  متمركزشده پاييز و بهار فصل در ارتفاع كم و ساحلي نواحي در شاخص
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 تابستان فصل در نمرات اين تمركز مرتفع هاي يستگاها براي كه يدرحال ييزه يادكردو پاگردشگري بهاره 
  است. ي گردشگري تابستانه را شكل دادهو نواحبوده 

 مازندران. استان ي فصلي،گردشگر اقليم گردشگري، شاخص ي،توپوگراف واژگان كليدي:

  مقدمه
، انداز چشمتوان به موقعيت جغرافيايي، توپوگرافي،  يمبر گردشگري  مؤثرن عوامل از بي

اشاره كرد، ولي اين آب هوا است كه جذابيت يك منطقه هوا  و  آبپوشش گياهي و جانوري و 
ي اخير ها دههيي كه ها پرسشنامهنتايج  ).1،2004ماتزاركيسكند ( يمگردشگري را تعيين 

عامل اول و دوم مقصد سفر  عنوان بهان داده است كه شرايط آب و هوايي اند، نش شده  يآور جمع
توجه به مطالعات قبلي  با ).2006و همكاران،  3؛ لين2005، 2هاميلتون و لو( كند يمرا تعيين 

ي ا منطقههاي  يژگي) و2004؛ ماتزاركيس و دي فريتز، 2003، 4در اقليم گردشگري (دي فريتز
در دنياي  فيزيكي و آسايش حرارتي براي گردشگران مهم است. عوامل بصري، محيط ازجمله

 محلي در حال حركت است به سطح جهاني سطح از ريزي، برنامه و گردشگري امروز سياست
شرايط بد  وهوا و آب تر شدن وخامت با گرم به رو جهاني باوجود اين، بر عالوه )،5،2009شارپلي(

 سال در مشابه مدت با مقايسه در 2008 سال اول اهم المللي در چهار بين گردشگري اقتصادي،
 فراتر از گردشگري، مداوم رشد ).62008آنوتو، ( داشته است رشد درصد 5 حدود در 2007
توان به  از عوامل مهم رشد گردشگري مي )،19987وتو، است (كشورها بوده  اقتصادي رشد

 اروپا اشاره كرد. در ويژه هب هزينه،  كم هوايي خطوط ظهور و هوايي ونقل حمل آزادسازي
اي  هاي كارگري به رشد جهانگردي درون منطقه هاي اجتماعي از قبيل جنبش همچنين جنبش

 مقياس در چشمگير گردشگري رشد با ). متناسب8،2008روزنتال( كمكي شاياني كرده است
 رد .توجهي داشته است قابل رشد گذشته قرن نيم گردشگري نسبت به اقتصادي نقش جهاني
شده است؛ همين  ميليون دالر گزارش 1/2المللي  ينبدرآمد حاصل از گردشگري  ،1950 سال

 ميليون دالر رسيده است 856به  2007ميليون دالر و در سال  473به  2000عدد در سال 
گردشگران براي سفر شرايط اقليمي شهر و يا مكان  موردنيازيكي از اطالعات  .)2008(آنوتو، 
 موردتوجهاقليمي را  مالحظات، گردشگريبراي انتخاب مقصد  گردشگرانو اكثر  باشد ميمقصد 
اي مستقل باعث جلب  عنوان جاذبه وهوا گاه به آب). 2004، 9ماتزاكيس( دهند ميقرار 

اي يا مكمل دارد. برخي از گردشگران  شود و گاه نقش عامل زمينه گردشگران يك منطقه مي
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اي گرما و تابش را دوست دارند و برخي سرما و  روند، عده رت ميوهوا به مساف اصوالً به خاطر آب
پسندند لذا، معموالً  وهواي گرم و مرطوب را مي دهند و گروهي آب بارش برف را ترجيح مي

هاي  كند كه در هر منطقه و هر فصل نوع خاصي از فعاليت شرايط طبيعي و اقليمي ايجاب مي
ي اقليم گردشگري گوناگوني از ها شاخص اكنونت ).1386كاظمي، ( گردشگري انجام گيرد

؛ ياپ و مك 1972، 3؛ مورآي1968، 2؛ ديويس1،1965راكلفياست ( شده ارائهسوي محققين 
و گردشگري سه مسئله درخور بحث  وهوا آبمطالعات  در ).1985، 5؛ ميزكوسكي1978، 4دونالد

انتخاب  چراكه) 2006تزاكيس،اول اينكه از چه شاخصي بايد استفاده كرد (ما مسئله باشد. يم
يت شايان توجهي برخوردار اهمفراسنج هاي اقليمي بهنجار در فواصل زماني مناسب از 

باشد؛ اين امر در تنظيم شرايط  يمي اقليمي ها آستانهدوم در اقليم گردشگري  موضوع باشد. يم
و  7چان ؛1993و همكاران، 6فيزيولوژيك بدني با شرايط محيطي در فضاي بسته (دي دير

باز (اسپگنولو  يمهني باز و فضاهاو همچنين براي  )2006و همكاران،  8؛ هوانگ1998همكاران، 
ي توجه قابليت اهم) از 2005و همكاران،  11؛ لين2004، 10؛ ناكانو و تانابه2003، 9و دي دير
از دهد به بازديد چه نوع  يمترجيح  باشد. سومين و آخرين نكته اينكه گردشگر يمبرخوردار 
يي وهوا آبين موضوع شامل ارتباط بين گردشگران و شرايط ا ي گردشگري بپردازد.مقصدها

هاي گردشگري يك تواند جريان يمي اين سه نكته در اقليم گردشگري ساز شفاف شود. يم
زيادي  تحقيقاتبا توجه به اهميت گردشگري و جذب گردشگر،  دگرگون كند. كامالًمنطقه را 

به برخي از  كهاقليمي مناسب براي جذب گردشگران صورت گرفته است؛ براي تعيين شرايط 
با عنوان  اي مقاله در) 2001( 12باينو و همكاران كنيم. مياشاره  در ايران و جهان اين تحقيقات

گردشگري در  هاي فعاليتمناسب براي  زمانتغييرات آب و هوايي و آينده توريسم در كارائيب، 
مي و آگوست در  هاي ماه ينب ب اروپا و سواحل اقيانوس آرام راو غر شرقآمريكاي شمالي، 

بهترين زمان براي  همچنين. كردندو آوريل تعيين  دسامبرو آفريقا بين  آسياشرق ميانه، 
 زماني اين. كنند ميدسامبر و آوريل تعيين  هاي ماه ينب توريستي در كارائيب را هاي فعاليت

يا حد مرزي  قبول قابلشرايط  ها ماهاست و در بقيه  است كه شرايط آب و هوايي خيلي خوب
و نوامبر بارندگي و درجه حرارت  ماه ميبدتر شدن شاخص آسايش حرارتي در  علتاست. 
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در پژوهشي آينده گردشگري منطقه مديترانه را با استفاده از  )2006( 1. املونگ و وينراست
براي  TCIاين پژوهش از شاخص نامبردگان در  سناريوهاي تغيير اقليم بررسي كردند.

سنجي مناطق مستعد گردشگر پذير منطقه مديترانه استفاده كردند. نتايج نشان داد كه  امكان
پاييز  و بهار در تر بخش لذت قسمت تر شدن درياي مديترانه اين منطقه به يك در آينده با گرم

لعه آسايش حرارتي به مطا) 2008( ،2لين و ماتزراكيس براي گردشگري تبديل خواهد شد.
آماري با دوره مشترك  بلندمدتي ها دادهدرياچه سان مون تايوان پرداختند، در اين مطالعه از 

روزه استفاده شد و نتايج حاكي از شناسايي دو منطقه گردشگري تابستانه  10در فواصل زماني 
 4)، اندلر2009( رانو همكا 3زنگين توان به تحقيقات، و زمستانه بوده است. از مطالعات ديگر مي

در  اشاره كرد.) 2012و همكاران ( 5)، كليسكان2010( اندلر و ماتزاركيس )،2010( و همكاران
هاي آسايش اقليم صورت پذيرفته است كه به چند  ايران نيز مطالعاتي بر روي شاخص

به توان  ينه آسايش اقليم ميزم دراز اولين تحقيقات صورت گرفته  مورداشاره خواهيم كرد:
اقليمي ايران را تهيه نمود كه  اشاره كرد، وي اولين نقشه زيست 1339تحقيق عدل در سال 

تحقيقي با  در) 1389( احمدآباديفرج زاده و  باشد. براي معماري همساز با اقليم مفيد مي
) به ارزيابي اقليم گردشگري ايران پرداختند، در اين TCIاستفاده از شاخص اقليم گردشگري (

شده و با  يآور ) جمع1990- 2004( كشورسينوپتيك  ايستگاه 144ساله  15آمار  تحقيق
. آستاني و تشخيص داده شد گردشگري براي كشور ي شش منطقهبند خوشهاستفاده از روش 

طي تحقيقي نسبت به محاسبه و پردازش شاخص اقليم آسايش گردشگري  )1390( همكاران
ن بود كه شاخص اقليم آسايش گردشگري شهر همدان آ بيانگر نتايجشهر همدان اقدام كردند؛ 

داداشي رودباري و باال براي ورود گردشگران دارد.  اي رتبهو  ايده آلخرداد و شهريور  هاي ماهدر 
)، به ارزيابي اقليم TCI( ) با استفاده شاخص اقليم توريستي ميكزكوفسكي1392( باعقيده

رداختند، نتايج نشان داد كه اقليم گردشگري توريستي شهرستان نوشهر در استان مازندران پ
 تير، ارديبهشت، هاي فروردين، كه ماه طوري به باشد. شهرستان نوشهر داراي تنوع زيادي مي

هاي  و ماه باشد مهر بهترين شرايط ازنظر آسايش اقليمي گردشگران را دارا مي شهريور، مرداد،
نامه  ) در پايان1392( رضايي ستند.اسفند از اين نظر چندان مناسب ني بهمن، دي، آذر،

هاي اقليمي جهت توسعه توريسم در استان خرسان  كارشناسي ارشد خود به بررسي پتانسيل
هاي مهم اقليم گردشگري را موردبررسي قرارداد و نهايتاً  رضوي پرداخت، نامبرده اكثر شاخص

  تقويم گردشگري استان خراسان رضوي را استخراج نمود.
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ر سعي شده است اثر توپوگرافي استان مازندران در تغيير پتانسيل اقليم در پژوهش حاض
ي مستعد گردشگري فصلي شناسايي و نواح قرارگرفتهگردشگري استان مازندران مورد ارزيابي 

  گردد.
  
  ي تحقيقشناس روش

 دقيقه شمالي 35درجه و  36دقيقه تا  47درجه و  35عرض جغرافيايي استان مازندران با 
قرار دارد. اين استان با پذيرا بودن  دقيقه شرقي 10درجه و  54دقيقه تا  34درجه و  50و با 

 و ازنظر هاي گردشگري كشور بوده ترين قطب ميليون گردشگر يكي از مهم 20ساالنه بيش از 
موقعيت نسبي از شمال با درياي خزر از شرق با استان گلستان از غرب با استان گيالن و از 

حداكثر ارتفاع استان  باشد. هاي سمنان، تهران، البرز و قزوين همسايه مي جنوب با استان
صدها رود  باشد. از سطح درياهاي آزاد مي - 53متر و حداقل ارتفاع استان  5595مازندران 

بزرگ و كوچك از سلسله جبال البرز واقع در جنوب استان سرچشمه گرفته و به درياي خزر 
 گردند. زهكشي مي

 از شرايط اقليم گردشگري استان مازندران يرپذيريتأث بررسيمنظور  به شپژوه اين در
روزانه  دماي حداكثر شامل؛ اقليمي عناصر به مربوط يها داده از آن توپوگرافي شرايط
 ميانگين درصد)،روزانه (نسبي  رطوبت حداقل گراد) يروزانه (سانتيانگين دماي م گراد)، ي(سانت

 آفتابي، ساعاتو كل  يه)بر ثانمتر باد ( سرعت متر)، يليمبارش ( درصد)،روزانه ( نسبي رطوبت
شده  ) استفاده1990- 2010( زماني بازه در مازندران استان همديد ايستگاه پانزده به مربوط
 .است آمده) 1( شكل درها  آن موقعيت و) 1( جدول در منتخب هاي يستگاها مشخصات است.

 از استفاده با محاسبه مقادير ماهانه پارامترهاي اقليميپس از  هرماه گردشگري اقليم ارزيابي
هرماه  براي ها يستگاها ارتفاعي تنوع به توجه گرفت و با انجام) TCI( يزكوفسكيم شاخص
 در پيرسون همبستگي مدل از استفاده با ارتفاع و گردشگري اقليم شاخص تغييرات بين ارتباط
 در .)2(جدول  يدگرد ارائه رگرسيوني ادالتمع و محاسبه) P-value<0.05( داري يمعن سطح
 مازندران، استان ارتفاعي رقومي مدل از استفاده با و معادالت اين دادن قرار مبنا با بعدي گام
ي بند گروه منظور بهادامه  در گرديد. شناساييهرماه  براي TCI نمرات مختلف يها پهنه

 TCIنمرات درازمدت ز ميانگين ي نواحي مساعد در گردشگري فصلي او معرفها  يستگاها
هاي  يستگاه) اwardوارد (ي سلسله مراتبي با روش ادغام بند خوشهاعمال روش  و باشد  استفاده

  شناسايي شدند. و تابستانهييزه پا نماينده براي گردشگري بهاره،
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  هاي منتخب : مشخصات ايستگاه 1جدول 

  منبع: نگارندگان
  

  

  
 هاي همديد موردمطالعه : موقعيت ارتفاعي منطقه و ايستگاه1شكل 

  منبع: نگارندگان
  

 ز سطح درياارتفاع ا  طول و عرض جغرافيايي  نام ايستگاه رديف
 متر  درجه

9/36 7/50 رامسر 1 20-
7/36 5/51 نوشهر 2 20-
3/36 3/51 شهيب اهيس 3 4/1855
7/36 7/52 بابلسر 4 21-
5/36 8/52 ليقرا خ 5 7/14
6/36 53 ساري 6 7/22
2/36 6/53 كياسر 7 1294
6/36 2/53 دشت ناز 8 16
8/36 8/53 گلوگاه 9 10-
9/36 4/53 اميرآباد 10 22-
5/36 5/52 آمل 11 29
2/36 4/51 كجور 12 1600
1/36 5/51 بلده 13 2120
1/36 1/53 پل سفيد 14 610
1/36 9/52 آالشت 15 1900
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اند عناصر آب و  براي ارزيابي نظام 2وسط ميكزكوسكيت 1985)، در سال 1TCIشاخص (
 وهواي آب شاخص .)3،2001(اسكات و مك بويل شد ارائههوايي و تعيين آسايش حرارتي، 

 قرارگرفتهتوريسم ميكزكوسكي امروزه مبناي بسياري از مطالعات آب و هواشناسي توريسم 
. كند ميدله بيوكليمايي تركيب معا يكگوناگون اقليمي را در قالب  عناصرشاخص،  ايناست. 

دماي  حداكثر ماهانه ميانگين - 1 از: اند عبارتدر اين شاخص  موردنيازاقليمي  متغيرهاي
رطوبت  ميانگين - 4 ،(درصد) حداقل رطوبت نسبي روزانه - 3 ميانگين دماي روزانه، - 2 روزانه،

      بادسرعت  ينميانگ - 7 ،ساعات آفتابي كل - mm(، 6( بارش - 5 ،درصد)نسبي روزانه (
)km/h يا m/s( دهند يمرا تشكيل  و پنج شاخص فرعي شوند ميتركيب  باهم، متغيرها. اين 

هاي مذكور و وزن هريك  ياز در محاسبه زير شاخصموردنيرهاي . متغ)1392:133(ذوالفقاري، 
 يات روش محاسبه وبا جزئجهت آشنايي است (، آمده 2جدول در شاخص اصلي در 

  ).3مراجعه شود به منبع شماره  ها شاخصزير  گذاري ارزش
  

 توريسم هوايي و آب شاخص فرعي مرتبط با هاي شاخص :2 جدول

  منبع: نگارندگان
  

                                           
1 Tourism Climate Index 
2 Mizeczkowski 
3 Scott & McBoyle 

 TCIوزن در   TCIبر  يرتأث  متغيرهاي ماهانه اصلي  شاخص فرعي
  (درصد)

CID  شاخص
  آسايش طول روز

دماي حداكثر ماهانه و حداقل 
  رطوبت نسبي روزانه

نشانگر آسايش انساني در زمان 
  40  فعاليت گردشگران است (طي روز)

CIA  شاخص
  آسايش روزانه

دماي متوسط روزانه و متوسط 
  رطوبت نسبي روزانه

نشانگر آسايش حرارتي در طول 
روز ازجمله ساعت  ساعت شبانه 24

  خواب
10  

R حجم بارندگي  بارش  
نشانگر اثر منفي اين عنصر بر 

فضاي آزاد و تعطيالت  هاي يتفعال
  است

20  

S براي توريسم مثبت است ولي   جمع ساعات آفتابي  ش آفتابتاب
  20  باعث سوختگي هم گردد تواند يم

W متوسط سرعت باد باد  

اين متغير بر دماست.  يرنشانگر تأث
اثر سرمايش تبخيري در اقليم گرم 
مثبت است ولي (سوز باد) در اقليم 

  سرد منفي است

10  
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ارزش نسبي در آسايش  به گردشگري، متغيرهاي فوق با توجه اقليمبراي محاسبه شاخص 
  دست آيد.به TCIتا مقدار  گيرند ميقرار  )1(در رابطه  و شوند مياقليم گردشگري وزن دهي 

 
  )1985ميزكوسكي،( آنو توصيف  توريسم هوايي و آب شاخص يها رتبه: 3جدول 

  

 

 :TCIرابطه نهايي شاخص 

WSRCIACIDTCI 24428   )1(                                                      

  
 وتحليل يهتجز

 و TCI شده محاسبهدار نمرات  يمعناز معادالت رگرسيوني حاصل از ارتباط  استفادهبا 
ي مختلف نمرات ها پهنه، DEM)منطقه (هاي منتخب بر پايه مدل رقومي ارتفاع  يستگاهاارتفاع 

  گيرند. يمقرار  تحليل موردترسيم گرديد كه در ادامه  TCIشاخص 
  

  )TCI)P-value<0.05در برآورد شاخص مورداستفاده: معادالت رگرسيوني 4جدول 

  منبع: نگارندگان
  

  TCIضريب   احساس آسايش
  100-90 يده آالاآرماني/

  79-80 عالي
  70-79 خيلي خوب

  60- 69  خوب
  50-59  قبول قابل

  40-49  اي يهحاشمرز/ناچيز و 
  30-39  تا حدي نامطلوب/نامناسب
  20-29  نامطلوب/بسيار نامناسب

  10-19  نهايت نامطلوب/ناخوشايند يب
  9تا -30  يرممكنغ

  R2  معادله رگرسيوني ضريب همبستگي ماه

  y = -0.0028x + 66/903  23/0  -488/0 فروردين
  y = -0.005x + 83/389  69/0  743/0  ارديبهشت
  y = 0.0051x + 77/067  40/0  635/0  خرداد
  y = 0.0135x + 61/426  90/0  954/0  تير
  y = 0.0169x + 55/061  90/0  953/0  مرداد
  y = 0.0161x + 58/144  85/0  925/0  شهريور
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مبتني بر توپوگرافي استان مازندران تنها در گروه خوب  TCIين توزيع شاخص فرورددر ماه 
ساحل) استان با داشتن كمترين ( يشمالبين نواحي  ين ا در كه .اند گرفته قرار قبول  قابلو 

ي ها تنشرا ثبت كردند. با افزايش ارتفاع و غالب شدن  TCIسطوح ارتفاعي نمرات بهتري از 
دهد؛ پتانسيل اقليمي استان در اين ماه  يمي را نشان توجه قابلسرمايي نمرات شاخص كاهش 

ناسب براي جذب گردشگر ها پايين بوده و از قابليت مدر مناطق مرتفع جنوبي و پايكوه
  ).2شكل.( يستنبرخوردار 

ها در استان  در ماه ارديبهشت با افزايش نسبي دما و ساعات آفتابي و كاهش بارندگي
چه از جنوب استان به سمت شمال كه هر يطور بهشرايط اقليم آسايش دستخوش تحول شده؛ 

 TCIاساس جدول نهايي  ي سرمايي كاسته شده و برها تنشپيش برويم با كاهش ارتفاع از 
هاي موردمطالعه آالشت با توجه به  يستگاهاگردد. در بين  وضعيت (بسيار مطلوب) غالب مي

اي با نمره  شرايط بارشي و ابري منطقه داراي درجه خوب بوده و بعدازآن مناطق نيمه كوهپايه
ه عالي قرار در درج 90تا  80در درجه خيلي خوب هستند و مناطق ساحلي با نمره  80تا  70

  ).3دارند (شكل.
همراه يي از گرمايش تابستاني را بهها و نشانهماه خرداد كه مصادف با پاپان فصل بهار است 

گردد. در اين ماه سيستم بارشي به  دارد، شرايط خيلي خوب تا آرماني در كل استان غالب مي
ساعدي را براي گردشگري حداقل فعاليت خود رسيده و با افزايش دما و ساعات آفتابي شرايط م

)، حكايت از يك جابه جايي كامل 4 دقت نظر در نقشه مربوطه (شكل نمايد. در استان فراهم مي
عامل  تنها نهي قبل ارتفاعات ها ماه برخالفي كه ا گونه بهدارد  TCIدر جهت تغييرات نمرات 

سطوح ارتفاعي باالتر  نبوده بلكه باالترين مقادير شاخص (عالي تا آرماني) را در محدودكننده
بلده، ( يكوهستانهاي نماينده در مناطق  يستگاهاي كه در اين ماه ا گونه بهتوان جستجو كرد  يم

داراي درجه آرماني  TCIي شاخص بند گروهو در  100تا  90داراي نمره  )كجورسياه بيشه و 
ارتفاعات استان از ( و مناطق شرقي استان با توجه به دماي باالتر نسبت به مناطق غربي بوده

و مناطق غربي  80تا  70شود) داراي رتبه شرايط خيلي خوب با نمره  غرب به شرق كاسته مي
  باشند. داراي درجه عالي مي 90تا  80استان با نمره 
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 ماه فروردين  ارتفاع، بر اساسبرآورد شده  TCI: 2شكل 

  منبع: نگارندگان
  

  
  

 تفاع، ماه ارديبهشت ار بر اساسبرآورد شده  TCI: 3شكل 

  منبع: نگارندگان
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 ارتفاع، ماه خرداد،  بر اساسبرآورد شده  TCI: 4شكل 

  منبع: نگارندگان
  

تيرماه و با شروع فصل تابستان و استيالي پرفشار جنب حاره بر ايران شرايط گرمايي بر 
باالي هوا و رطوبت  دليل دمايگردد؛ در ابن ماه از سال در نوار ساحلي استان به كشور غالب مي

اين حالت مناطق  در گردد، شرايط شرجي بر منطقه حاكم مي )درصد 75نسبي باال (غالباً باالي 
قبول گرفته و مناطق  در رتبه قابل 60تا  50شمال غرب و شمال شرق استان با نمره بين 

ود را ايفا كننده خ يلتعددر چنين شرايطي ارتفاع نقش  كنند. ساحلي شرايط خوب را تجربه مي
كه مناطق  طوري شود. به يممحسوسي بر مقادير شاخص افزوده  طور بهافزايش ارتفاع  و بانموده 
و مناطق كوهستاني از قبيل  داراي وضعيت خيلي خوب 80تا  70اي استان با نمره بين  كوهپايه

 كنند به ميشرايط عالي را تجر 90تا  80بيشه، آالشت و كجور با نمره بين  سياه كياسر، بلده،
  ).5 (شكل
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 ماه تير ارتفاع، بر اساسبرآورد شده  TCI: 5شكل 

  منبع: نگارندگان
  

مردادماه نيز شرايطي تقريباً مشابه با تير دارد با اين تفاوت كه با افزايش دما و رطوبت 
متر از سطح درياهاي آزاد با نمره بين  200 ارتفاع همنسبي باال كل نوار ساحلي استان تا خط 

متر  1000ارتفاع  قبول قرار دارند و بعد از نوار ساحلي تا خط هم و در درجه قابل 60تا  50
و شرايط خيلي خوب و  80تا  70متر داراي نمره  1500تا  1000شرايط خوب، مناطق بين 

اين شرايط براي  در درجه عالي جاي گرفتند. 90تا  80متر با نمره  1500مناطق باالي 
در سطوح ارتفاعي تغيير  TCIميانگين نمرات  و شود يمحد زيادي حفظ  شهريورماه نيز تا
  كند. ينمچنداني را تجربه 
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 ماه مرداد ارتفاع، بر اساسبرآورد شده  TCI: 6شكل 

  منبع: نگارندگان
  

  
  

 ارتفاع، ماه شهريور  بر اساسبرآورد شده  TCI: 7شكل 

  منبع: نگارندگان
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مربوط پانزده ايستگاه  TCIسله مراتبي بر روي نمرات ي سلا خوشهنتايج حاصل از تحليل 
  ).8شكل.كند ( يمي، دو خوشه اصلي را تفكيك موردبررس

 شهر، رامسر، قراخيل قائم هاي آمل، گروه اول در نمودار شاخه درختي دربرگيرنده ايستگاه
ساحلي و كم  كه غالباً مناطق باشد بابلسر، بندر اميرآباد و نوشهر مي گلوگاه، ساري، دشت ناز،

دو اوج  TCIساالنه نمرات  روند درگردند. در اين گروه  ارتفاع استان مازندران را شامل مي
مشاهده است. اوج اول هم زمان با ماه فروردين و ارديبهشت و اوج دوم متعلق به اوايل  قابل

ي ها رتبهاخص پاييز است، البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه در اوج بهاره ميانگين مقادير ش
 هاي پاييزه استان مازندران دهد و علت آن را بايد بارش يمباالتري را نسبت به اوج پاييزه نشان 

 كند. يمعامل محدود كنده اصلي ايفاي نقش  عنوان بهدانست كه 

بقيه ايستگاه با بيش ) متر 610غيراز پل سفيد با ( دسته دوم شش ايستگاه هم ديد مرتفع به
بيشه و پل سفيد  كياسر، سياه آالشت، هاي كجور، بلده، رتفاع، شامل ايستگاهمتر ا 1000از 
ها حداكثر  گيرد و در آن يدر برمواقع، اين دسته مناطق جنوبي استان مازندران را  در گردد. مي

غالباً با ميانگين  ؛ ودر دوره گرم سال از خرداد تا شهريور وجود دارد TCIي ها رتبهتمركز 
ير) شرايط و ت(خرداد  ها ر درجه عالي قرار دارند. هرچند در برخي از ماهد 85شاخص عدي 

شود و در بقيه ايام  اين وضعيت فقط در فصل گرم مشاهده مي اند. آرماني را نيز تجربه كرده
گير بودن مناطق نامبرده شرايط تنش سرما  دليل برفسال بخصوص در فصل زمستان به

هاي گردشگري زمستانه استفاده كرد كه بحث  ز ديگر پتانسيلتوان ا كه البته مي حاكميت دارد
  گنجد. آن در مطالعه حاضر نمي
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  TCIهاي منتخب بر اساس نمرات شاخص  بندي ايستگاه ي خوشهدار نما: 8شكل 
  منبع: نگارندگان

  
  گيري نتيجه

ر صنعت گردشگري استان مازندران د از اهدافنتايج اين پژوهش در راستاي نيل به بخشي 
تواند مفيد باشد و در جهت توسعه گردشگري  يمالمللي  ينبي و حتي، ملي ا منطقهسطوح، 

قرار گيرند. با توجه به  مورداستفادهي كشاورزي و گردشگرفصلي بخصوص در حوزه اكوتوريسم 
 اقليم پتانسيل يرپذيريتأث شرايط ارتفاعات در پيكره طبيعي اين استان بررسي پررنگنقش 

و گرفت  انجام) TCI( گردشگري اقليم شاخص كمكبه توپوگرافي، هاي يژگيو گردشگري از
 بين ين ا در بود. سال گرم دوره در TCI نمرات افزايش در ارتفاعات مثبت نقش از حاكي يجنتا

 اين محدوده اما است غالب سرما ارتفاعي تنش باالي سطوح در فروردين ماه براي اگرچه
 كامالً ارتفاعات تعديلي اثراتخردادماه  در و يافتهتوجه  قابل كاهش ماه  يبهشتارد درها  تنش
 تير، ماه در تعديلي اثر ين. ااست گشته شاخص نمرات ميانگين افزايش موجب و يافته نمود
 هاي يستگاها براي را TCI شاخص نمرات از بااليي ميانگين و يافته ادامه نيز شهريور و مرداد

 ساالنه ميانگين پايه بر ها يستگاها يبند خوشه .آورد يم فراهم باالتر ارتفاعي سطوح و پايكوهي
 در مستقر ايستگاه 9اول  گروه نموده است. تفكيك را ها يستگاها از اصلي گروه دو TCI نمرات
 متر 500ارتفاع  هم خط از تر يينپا همگي كه شود يم شامل استان را ارتفاع كم و ساحلي نواحي
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 است كه رسيده ثبتبه  ييزپا و بهار در TCI نمرات مقادير باالترين محدوده اين در. دارند قرار
 بر مشتمل كه دوم گروه .يادكرد بهاره و پاييزه گردشگري نواحيعنوان  به توان يم مناطق اين از
 دهد يم ارائه) تابستانگرم ( فصل در را TCI نمرات باالترين است اي يهكوهپا مرتفع ايستگاه 6

 TCI نمرات كاهش. كند يم معرفي تابستانه گردشگري يها عنوان محدوده به را مناطق اينكه 
. باشد يم باال ارتفاعي سطوح در بارندگي افزايش و دما كاهش ازمتأثر  سال سرد دوره در
 هاي يلپتانس افزايش در البرز ارتفاعات مثبت نقش بر ييديتأ بررسي اين نتايج ي،طوركل به

 تصور با ساحلي مناطق شرايط اما؛ دارد سال گرم دوره در به خصوص گردشگر جذب اقليمي
 متفاوت كمي دارد، وجود مناطق اين به نسبت كه سال طول در باال يلپتانس بر مبني كلي،
 در باال شرجي شدت شاخص و زياد بارندگي ابرناكي، چونمحدودكننده  عوامل و دهد يم نشان
  دارد. نواحي اين گردشگري اقليم يلپتانس كاهش در انكاري يرقابلغ نقش سال گرم نيمه
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