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 چکیده

عرفی م تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است. هدف این پژوهش، غیرمستقیم، و مستقیم طورجهانی، به بزرگ صنعت عنوان یکبه گردشگری

 1335تا  1331های شاخص، طی سالبررسی روند این های سال از نظر گردشگری با استفاده از شاخص اقلیم تعطیالت و نیز ماهترین مناسب

این شاخص که متشکل از متغیرهای آب و هوایی دما، رطوبت نسبی، ابرناکی، بارش و سرعت باد است، در  در ناحیة رویشی هیرکانی بود.

دیدبانی آستارا، انزلی، رشت، رامسر، نوشهر، بابلسر و گرگان محاسبه گردید و با استفاده های هواشناسی همیستگاهساله، برای ا 34دورة آماری 

)رتبة غیر  23)رتبة کم( و شاخص از  51داری شاخص بررسی شد. میانگین شاخص در ناحیه رویشی هیرکانی، کندال، روند معنیاز آزمون من

های سال، درصد از مقادیر شاخص در ماه 51)رتبة خیلی خوب( در بابلسر در خرداد نوسان داشت.  55دی تا قابل قبول( در آستارا در ماه 

ها برای گردشگری در ناحیه ترین ماه)رتبة کم( بودند. از اردیبهشت تا مهر مناسب 53تا  54درصد بین  12)رتبة قابل قبول( و  74بزرگتر از 

های های مختلف در ایستگاهساله شاخص را در ماه 34درصد روندهای تغییرات  13کندال، تنها رویشی هیرکانی معرفی شد. آزمون من

اخص اقلیم ش گردشگری در این ناحیه، کمتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی بوده است.دار نشان داد و این بدین معناست که هواشناسی معنی

ن های خاص است. بررسی روند ایی گردشگری در این ناحیة رویشی با جذابیتترین ماه براتعطیالت، ابزار مناسبی برای معرفی مناسب

 کنندة تأثیر تغییر اقلیم بر پایداری گردشگری باشد. تواند منعکسشاخص در درازمدت، می
 

 ، تغییر اقلیم، منکندالهواشناسی ایستگاه :واژگان یدکل
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 مقدمه

 یجهان اقتصاد بزرگ قدرت کی عنوانبه یگردشگر امروزه

 هگرفت قرار شیستا مورد شمول جهان بزرگ صنعت کی و

 دارد یمحل و یمل اقتصاد در یتوجه قابل نقش و است

(Hosseinzadeh and Heidari, 2003 .)و میاقل 

 میرمستقیغ و میمستق صورتبه ییهوا و آب یرهایمتغ

 به هوا و آب .دهندیم قرار ریتأث تحت را یگردشگر صنعت

 یگاه نکهیا نخست. دارد تیاهم گردشگران یبرا لیدل دو

 دوم و شودیم محسوب جاذبه عامل صورتبه خود هوا و آب

 یدگگستر کشور، ای منطقه کی در ییهوا و آب تنوع نکهیا

 ار گردشگران یهاتیفعال وجود امکان و یگردشگر صنعت

 ,.Shafaghati et al) کندیم فراهم مختلف یهافصل در

 دمقاص از یاریبس یبرا یعیطب یهاجاذبه که آنجا از(. 2003

 و دشونیم محسوب گردشگر جذب یاصل منبع ،یگردشگر

 ودخ التیتعط هستند مندعالقه یاندهیفزآ طوربه گردشگران

 در یمیاقل طیشرا کنند، یسپر یعیطب و بکر یهامکان در را

 یهمم نقش یگردشگر صنعت مدت بلند توسعة و تیموفق

 یانزم و یمکان یالگو داشت انتظار توانیم. کنندیم فایا

 یناش یادم شیافزا میمستق ریتأث تحت یگردشگر یتقاضا

 راتییغت میمستق ریغ ریتأث تحت ای و یمیاقل راتییتغ از

 ردیگ قرار برف، پوشش رفتن نیب از مانند یمیاقل

(Rossello-Nadal, 2014; Damm et al., 2020). 

 بر آن ریتأث ،یگردشگر بر میاقل میمستق راتیتأث از

 یعامل عنوانبه را آن توانیم و است گردشگران سالمت

 که آورد شماربه یگردشگر مقاصد ییشناسا و نییتع در مؤثر

 ییسزاهب نقش گردشگران از یاریبس یریگمیتصم ندیفرآ در

 تیماه اریبس گردشگری ـزییربرنامه دگاهید از میاقل. دارد

 میلاق ای مطلوب میاقل جستجوی در معموالً گردشگران و دارد

 یتینارضـا احساس چگونهیه فرد آن در که هستند شیآسا

 باشد نــداشته یمــیاقل و یحرارتــ شیآسـا عـدم ای و

(Matzarakis, 2001 .)انسـان شیآسـا طیشـرا از منظور 

 از آن در که است یطیشرا مجموعه ش،یآسـا منطقـة ـای

بـه که افرادی از درصد 14 حداقل ،یرطوبت و ییدما نظر

 ند،شویم داده قرار طیشرا آن در و انتخاب یتصـادف صـورت

 ,Kasmaei) باشند داشته را شیآسا حالت یذهن قضـاوت

1993.) 

 مخاطرات و هامحدودیت شناسایی و مطالعه

 هایپتانسیل و هاجاذبه از آگاهی نیز و جوی تهدیدکنندة

 ختلفم فصول در جغرافیایی و اقلیمی هایویژگی در نهفته

 گردشگری خصوصبه گردشگری، هایریزیبرنامه در سال،

 Asadollahi et) است برخوردار باالیی اهمیت از طبیعی،

al., 2012 .)ریثتأ یگردشگر مقصد نییتع در یادیز عوامل 

 تیموقع هوا، و آب به توانیم هاآن نیمهمتر از که دارند

 و یهایگ پوشش زین و اندازچشم ،یتوپوگراف ،ییایجغراف

(. Asghari et al., 2013) نمود اشاره منطقه یجانور

 ریسا از ترمهم را رطوبت و دما یمیاقل یرهایمتغ محققان،

 یطراح را ییهاشاخص آن اساس بر و دانندیم عوامل

 رارق استفاده مورد گسترده طوربه مطالعات در که اندنموده

 ییایجغراف عوامل ریتأث معموالً  ها،شاخص نیا. رندیگیم

 ردیگیم بر در را یانسان یولوژیزیف و میاقل منطقه،

(Matzarakis, 2001.) 

 شاخص یعدد یشاخص ،یگردشگر میاقل یبررس یبرا

  Tourism Climate Index,  (TCI) یگردشگر میاقل

(Mieczkowski (1985) نیا از هدف. است هدش ارائه 

 هوا و آب یابیارز یبرا یکم و یبیترک یاریمع ارائه شاخص،

 قیطر از یگردشگر یهاتیفعال یبرا جهان در

 به مربوط ییهوا و آب یرهایمتغ همة کردنکپارچهی

 باشدیم واحد شاخص کی در یگردشگر

(Mieczkowski,1985.) نیب شاخص نیا یعدد مقدار 

 ،یمیلاق طیشرا به توجه با منطقه هر که دارد قرار صد تا صفر

 . دهدیم اختصاص خودبه محدوده نیا در را یعدد

Farajzadeh وAhmadabadi  (2414)، به یپژوهش در 

 استفاده اب رانیا یگردشگر شیآسا میاقل یبندپهنه و یابیارز

 دندیرس جهینت نیا به و پرداختند یگردشگر میاقل شاخص از

 طیشرا از کشور یجنوب مناطق زمستان، فصل یهاماه در که

 شمال، سمتبه و است برخوردار یعال یگردشگر میاقل
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 ستا یحال در نیا. ابدییم کاهش یگردشگر مطلوب طیشرا

 مطلوب طیشرا کشور، یشمال مةین بهار، فصل در که

 شمال مناطق یاستثنا به زین تابستان در. دارد را یگردشگر

 برخوردارند، یمطلوب تیوضع از که یشرق شمال و یغرب

 العاتمط در. است غالب کشور کل در نامطلوب طیشرا باًیتقر

 شیآسا تیوضع ،Hein (2443) ز،ین کشور از خارج

 یردشگرگ میاقل شاخص از استفاده با ایاسپان در را یگردشگر

 سمیتور شیآسا تیوضع نیبهتر را تابستان فصل و یبررس

 همکاران وFang ( 2015) .کرد یمعرف کشور نیا در

 هب نیچ در یگردشگر میاقل شاخص از استفاده با ،(2417)

 یرگردشگ نظر از خوب یهاماه تعداد که دندیرس جهینت نیا

 استان) 14 تا( تبت فالت منطقة) صفر از ن،یچ سراسر در

 . است متفاوت سال در( وننانی

 Holiday) التیتعط میاقل شاخص ،2413 سال در

Climate Index, HCI )رفع منظوربه یراتییتغ با 

 Scott شد ارائه ،یگردشگر میاقل شاخص یهاتیمحدود

et al., 2016) .)الت،یتعط میاقل شاخص تیمز نیمهمتر 

 اساس بر هامؤلفه یدهوزن و رهایمتغ یدهرتبه ستمیس

 گذشته دة در گردشگران ییهوا و آب یهاتیاولو یبررس

 یگردشگر میاقل طیشرا یابیارز منظوربه راستا، نیا در. است

 رد یگردشگر و التیتعط یمیاقل یهاشاخص ه،یاروم شهر

 جینتا و گرفت قرار یبررس مورد 2414 تا 1311 یزمان بازة

 یهاماه در و اندتابستانه اوج یدارا شاخص دو هر داد، نشان

 یابر یمناسب طیشرا سپتامبر، و آگوست ه،یژوئ ژوئن،

 . (Javan, 2017) دارند حیتفر و یگردشگر

 ،یطوالن قدمت به توجه با ،یرکانیه یهاجنگل

 و باال یستیز تنوع فرد،به منحصر یهاگونه از یبرخوردار

 تیقابل گردشگران جذب یبرا متعدد، یعیطب یهاجاذبه

 یهاهجاذب از یبرخوردار با هاجنگل نیا. دارند یمناسب اریبس

 گردشگران جذب یبرا را یمساعد اریبس تیظرف ،یعیطب

 یتفرج یهافرصت ارزشمند، منبع نیا .کنندیم فراهم

 ،یریگیماه شکار، ،یسواراسب ،یروادهیپ همچون یمختلف

 و گردشگران یبرا را یروان و یروح آرامش و وحشاتیح

توان شناخت نکهیا به توجه با. آوردیم فراهم دکنندگانیبازد

 به دتوانیم ،ییایجغراف مختلف مناطق در یمیاقلستیز یها

 یهاجاذبه از مناسب یبرداربهره و یستیاکوتور یزیربرنامه

 نیمناسبتر یمعرف پژوهش، نیا هدف د،ینما کمک یعیطب

 نیروند ا مطالعه زین و یگردشگر میاقل نظر از سال یهاماه

 یشیرو هیناح در 1335 تا 1331 یهاسال یط شاخص،

 منجر یکانریه یشیرو ةیناح در یمیاقل راتییتغ. بود یرکانیه

 . ودشیم یگردشگر مناسب یهازمان رییتغ و ییجابجا به

 

 و روش هامواد 

منظور ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری در این تحقیق، به

تفاده اس منطقة رویشی هیرکانی، از شاخص اقلیم تعطیالت

شد. جهت محاسبة این شاخص، پارامترهای روزانه اقلیمی 

دمای میانگین، دمای حداکثر، ساعات آفتابی، ساعات 

بی در نسابرناکی، بارش، باد، حداقل و نیز میانگین رطوبت 

 1331میالدی معادل با 1313-2411ساله ) 34دورة آماری 

انی دیدبشمسی( برای هفت ایستگاه هواشناسی هم 1335تا 

آستارا، انزلی، رشت، رامسر، نوشهر، بابلسر و گرگان مورد 

  (.1و جدول  1استفاده قرار گرفتند )شکل 

 یدهتبهر ستمیس شاخص، نیا در: التیتعط میاقل شاخص

 بآ یهاتیاولو یبررس اساس بر هامؤلفه یدهوزن و ارهیمتغ

 که است شده ارائه گذشته یهادهه در گردشگران ییهوا و

 Scott et) شودیم محسوب شاخص نیا یبرا تیمز کی

al., 2016 .)و آب ریمتغ پنج از الت،یتعط میاقل شاخص 

 و بارش ،یابرناک ،ینسب رطوبت نیانگیم دما، حداکثر ییهوا

 با یگردشگر یاساس جنبة سه با ارتباط در که باد سرعت

 ,.Scott et al) کندیم استفاده هستند، متفاوت یهاوزن

 شیآسا( 1 از عبارتند جنبه سه نیا(. 2 جدول) (2016

 یشناختییبایز )2 ،(Thermal Comfort, TC) یحرارت

(Aesthetic, A )بارش) یکیزیف جنبه( 3 و 

(Precipitation, P )باد و (Wind Speed, W( ))جدول 

2.) 
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اقلیم  ها( در شاخصها )زیر شاخصدهی جنبهرتبه

 تعطیالت

 ریز نیا (:TC) یحرارت شیآساشاخص(  ری)ز جنبة

 تیعالف حداکثر که یزمان در را ییدما شیآسا طیشاخص، شرا

 میاقل شاخص در آن وزن و دهدینشان م است، یگردشگر

 ای(. در جنبه 2)جدول  باشدیم درصد 54 ،التیتعط

ا از دم که شودیم استفاده ثرؤم یدما از ،یحرارت شاخصریز

 با. شده است بیترک یدر مقاصد گردشگر یو رطوبت نسب

 اساس بر و( 2)شکل  ثرؤم یشاخص دما یاستفاده از منحن

 هوا، شاخص یدما و رطوبت نسب مدتیطوالن یهانیانگیم

 شودیمبه آن محاسبه  مربوط ةرتب و یحرارت

(Mieczkowski, 1985 2( )شکل.) نمودار از دو محور  نیا

رطوبت  ،یدما و محور عمود ،یمحور افق شده است. لیتشک

 ،التیتعط میاقلدر شاخص  .دهدیم نشان را ینسب

با  یامنطقه ،ییدما شیآسا لحاظ از منطقه نیمساعدتر

)جدول  باشدیم گرادیسانت درجه 27 تا 23 ییدما ةمحدود

3.) 

 در (:Aesthetic, A) یشناخت ییبایز( شاخص ریز) ةجنب

 برا پوشش درصد از ،یشناخت ییبایز جنبة از یبندرتبه

 ران،گردشگ نظر طبق از،یامت نیشتریب. شودیم استفاده

. باشد ابر از دهیپوش آسمان درصد 24 تا 11 که است یهنگام

 درصد 54 شاخص، نیا در یشناختییبایز رشاخصیز سهم

 ردیگیم را 14 رتبه ابر، یدرصد 11-24 پوشش و باشدیم

 (.Scott et al., 2016) (3 جدول)

 
 ی.هواشناس یهاستگاهیا تیمطالعه و موقع مورد ةمنطق تیموقع نقشة -8 شکل

 

  .یرکانیه یشیرو هیناح یباندیدهم یهواشناس یهاستگاهیا مشخصات - 8جدول

یدبانیدهم ستگاهیا )متر( ایاز سطح در ارتفاع  ییایجغراف عرض  ییایجغراف طول   

-1/21 آستارا  31˚ 22   ́ 51˚ 17  ́ 

یانزل  3/23-  35˚ 32   ́ 53˚ 52  ́ 

-3/1 رشت  35˚13  ́ 53˚35 ́ 

-24 رامسر  33˚75  ́ 74˚54 ́ 

-1/24 نوشهر  33˚33  ́ 71˚34 ́ 

-21 بابلسر  33˚53  ́ 72˚33 ́ 

˚33 4 گرگان 57   ́ 75˚25 ́ 
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 نیا (:W) باد و( P) بارش) یکیزیف( شاخص ریز) ةجنب

 که ردیگیدربرم را باد سرعت و بارش زانیم رشاخص،یز

 یدهرتبه جهت. است درصد 14 و 34 بیترتبه کدام هر سهم

 3 ریمقاد ةهم به و است شده استفاده روزانه بارش از بارش،

 7 ةرتب متر،یلیم 1 تا 3 ریمقاد به و 1 ةرتب متر،یلیم 7 تا

 بارش مقدار که یهنگام فقط(. 3 جدول) است گرفته تعلق

 رفتهگ نظر در صفر ازیامت باشد، متریلیم 12 از شتریب روزانه

 ازیمتا در یادیز اثر باال، شدت با بارش ن،یبنابرا. است شده

 باران زشیر که چرا دارد، التیتعط میاقل شاخص یینها

 یبرا تواندیم کوتاه، زمان مدت در و اندک صورتهب

 میاقل شاخص(. Tang, 2013) باشد بخشلذت گردشگر

 ادب وزش یبرا یدهرتبه ستمیس کی از فقط الت،یتعط

 بر ادب متفاوت ریثأت به گردشگران رایز کند،یم استفاده

 تمرکز باد یکیزیف اثر بر شتریب و ندارند توجه یحرارت شیآسا

از  پس (.3 جدول)( Rutty and Scott, 2010) کنندیم

 ابطةر از التیتعط میاقلمقدار شاخص  ها،شاخصریز محاسبة

 (.Scott et al., 2016) شد محاسبه 1

 (      1) ةرابط

         HCI = 4(TC) + 2(A) + (3P+W) 

 جنبه A ،یحرارت شیآسا ةجنب TC ،رابطه نیا در

ت. ( اسیکیزیباد )جنبه ف ریمتغ W و بارش P ،یشناختییبایز

مقدار  ،در فرمول هاشاخص ریاز ز کیقرار دادن رتبه هر  با

 نیا یمحاسبه شد. مقدار عدد التیتعط میاقل شاخص

 ستمیس در(. 5است )جدول  ریمتغ 144صفر تا  نیشاخص ب

 یمعن نیبه ا آلدهیا ةرتب الت،یتعط میشاخص اقل یازدهیامت

 کنندیم ثبترا  ییباال یهاگردشگران رتبه تیاست که اکثر

 لرقابیغ طیشرا ةدهندنشان زین 54(. نمرات کمتر از 5)جدول 

 زین ستهد نیترنییپا و است گردشگران شتریب نظر از قبول

 یبرا رایز شود،یخطرناک محسوب م گردشگران، یبرا

 یزیآممخاطره یمیاقل طیشرا ،یازیامت نیچن به یابیدست

  ارشب ای دیشد باد گرم، اریبس ای سرد اریبس یدما مانند

  (.5)جدول  دهد رخ دیبا نیسنگ

 Holiday)در شاخص اقلیم تعطیالت  شناختی و فیزیکیآسایش حرارتی، زیباییوزن هر یک سه جنبة  -2جدول 

Climate Index, HCI). 
 جنبه )زیر شاخص( متغیر آب و هوایی وزن )درصد(

54 
 گراد(حداکثر دما )سانتی

 آسایش حرارتی
 صد(ی )درنسب رطوبت نیانگیم

 زیبایی شناختی ابرناکی )درصد( 24

 متر(بارش )میلی 34
 فیزیکی

 سرعت باد )کیلومتر بر ساعت( 14

 

 
  .ثرؤم یاستاندارد دما یمنحن -2 شکل
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  (.Holiday Climate Index, HCI) التیتعط میاقل شاخص در( هاجنبه) هاشاخص ریز یدهرتبه -0 جدول
TC :Thermal Comfort  /A Aesthetic: / P :Precipitation / W Wind Speed: 

 
 جنبة آسایش حرارتی

 (TC) 
 جنبة زیبایی شناختی

(A) 
 جنبة فیزیکی

(P & W) 

 رتبه
 دمای مؤثر
 گراد()درجه سانتی

 پوشش ابر
 )درصد(

 (Pبارش )
 (متر)میلی

 (Wسرعت باد )
 )کیلومتر بر ساعت(

14 27-23 24-11 4 3-1 

3 
22-24 

23 
14-1 
34-21 

<3 13-14 

1 21-25 54-31 7-3 23-24 

5 
13-11 

34-23 
74-51   

3 
15-17 

32-31 
34-71  33-34 

7 
15-11 

35-33 
54-31 1-3  

5 
14-5 

33-37 
14-51   

3 3-4 34-11  53-54 

2 
7-1- 

33-35 
33-34 12-3  

1 7-> 144   

4 33<  12< 54-74 

1-   27<  

14-    54< 

 

 (.Holiday Climate Index, HCI) التیتعط میشاخص اقل یازدهیامت ستمیس -0 جدول

 ازیامت یفیتوص رتبه

 34-144 آلدهیا

 14-13 یعال

 54-53 خوب یلیخ

 34-33 خوب

 74-73 قبول قابل

 54-53 کم

 34-33 لقبو رقابلیغ

 24-23 لقبو رقابلیغ

 14-13 لقبو رقابلیغ

 4-3 خطرناک
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داری شاخص اقلیم تعطیالت طی معنی جهت بررسی روند

کندال های مختلف سال، از آزمون منساله در ماه 34دورة 

 .استفاده شد

 

 نتایج

: التیتعط میاقل شاخص یفصل و ماهانه راتییتغ

 میاقل طیشرا دهد،یم نشان التیتعط میاقل شاخص

 و نزمستا فصول در ،یرکانیه یشیرو یةناح در یگردشگر

 قبول ابلق ریغ یفیتوص ةرتب در ،(اسفندماه تا آبان از) زییپا

 مقدار(. 5 جدول و 3 شکل) ردیگیم قرار( 54 از کمتر)

 زمستان، یهاماه در یرکانیه یةناح در شاخص متوسط

 محاسبه 33 آذر، و آبان ماه دو در و 33 برابر نیانگیم طورهب

 یشیرو یةناح در ،یکل طورهب(. 5 جدول و 3 شکل) شد

 شیافزا ،ماه اسفند در شاخص دما، شیافزا با ،یرکانیه

 (.3 شکل( )37 به 32 از) ابدییم یدرصد 3 یبیتقر

 ن،یفرورد ماه در ،یرکانیه یشیرو یةناح سراسر در

 کمرتبة ) 51 تا( گرگان در قبول قابلرتبة ) 72 نیب شاخص

 است( کمرتبة ) 57 آن نیانگیم و دارد نوسان( رامسر در

 نیترمناسب مهرماه تا بهشتیارد از(. 5 جدول و 3 شکل)

 یرکانیه یشیرو یةناح در عتیطب یگردشگر یبرا هاماه

 31 نیب و است 34 مذکور یهاماه در شاخص متوسط) است

 شاخص زانیم(. دارد نوسان مهرماه در 71 تا ماه خرداد در

 در مختلف یهاستگاهیا در 55 تا 57 نیب یزمان ةباز نیا در

 ل،قبو قابل رتبه ،یدهرتبه نظر از اعداد نیا و است نوسان

. دباشنیم دارا یگردشگر مقاصد یبرا را خوب یلیخ و خوب

 بهشت،یارد یهاماه در یرکانیه یةناح شرق ،یکل طورهب

( 33 تا 34 نیب رتبه) دارند خوب رتبه مرداد، و ریت خرداد،

 یشیرو ةمنطق ز،ین تابستان فصل(. 5 جدول و 3 شکل)

. ردیگیم قرار خوب رتبه در 34 نیانگیم شاخص با یرکانیه

 از تانتابس در یرکانیه یشیرو یةناح در شاخص رییتغ ةدامن

 ریمتغ رشت در( ماه وریشهر) 75 تا( رماهیت) گرگان در 31

 یرکانیه یشیرو یةناح در شاخص نیانگیم یطورکلهب. است

 34 تابستان فصل در و( قبول قابلرتبة ) 75 بهار، فصل در

 ز،ییپا فصل در(. 5 جدول و 3 شکل) است( خوبرتبة )

 رد شاخص نیانگیم) کندیم دایپ یدرصد 32 افت شاخص،

 شاخص نظر از همچنان ماه مهر در(. است 51 زییپا فصل

 دشگرانگر حضور یبرا یقبول قابل طیشرا الت،یتعط میاقل

 رد شاخص نیانگیم) دارد وجود یرکانیه یشیرو ةمنطق در

 هک است یحال در نیا(. است( قبول قابلرتبة ) 71 مهرماه،

 رتبه در شاخص مهرماه، در( آستارا) یرکانیه یةناح غرب در

 ،یشیرو یةناح نیا در(. 5 جدول و 3 شکل( )57) دارد قرار کم

 درصد 34 شاخص مهرماه، به نسبت آذر، و آبان یهاماه در

 (است 33 آذر و آبان نیانگیم و 71 مهرماه،) ابدییم کاهش

 نیکمتر ،(31) آذر و( 37) آبان ماه دو هر در آستارا(. 3 شکل)

 یکل طورهب(. قبول رقابلیغ ةرتب) دارد را شاخص مقدار

رتبة ) 35 نیب ،یرکانیه یةناح سراسر در زییپا در شاخص

 جدول و 3 شکل) است ریمتغ( کم رتبه) 55 تا( قبول رقابلیغ

 ریغرتبة ) 33 عدد به شاخص نیانگیم زمستان، فصل در(. 5

 دو هب نسبت اسفند، ماه در .کندیم دایپ کاهش( قبول قابل

 به 32 از) دارد یدرصد 3 رشد شاخص، زمستان، گرید ماه

 (.3 شکل( )37

طور کلی، در طول دوره سی ساله، متوسط شاخص به

)رتبة  23اقلیم تعطیالت در کل ناحیة رویشی هیرکانی از 

)رتبة عالی( در  55دی ماه تا غیر قابل قبول( در آستارا در 

 51بابلسر در خرداد ماه نوسان دارد. میانگین شاخص نیز 

ماه  12) 15است. از  5/13 ر)رتبة قابل قبول( با انحراف معیا

ایستگاه( مقدار عددی شاخص اقلیم تعطیالت محاسبه  5× 

ساله( برای های مختلف سال )میانگین سیشده در ماه

مطالعه شده در ناحیة رویشی های هواشناسی ایستگاه

 54درصد مقادیر محاسبه شده یعنی  51هیرکانی، حدود 

درصد مقادیر  12)رتبة قابل قبول( و  74مقدار، بزرگتر از 

)رتبه کم( بودند  53تا  54مقدار، بین  14محاسبه شده یعنی 

(. در این پژوهش، مقادیر ساالنه شاخص 5و جدول  3)شکل 

احیة غربی )آستارا، انزلی و رشت(، اقلیم تعطیالت، در سه ن

شرقی )گرگان( و مرکزی )رامسر، بابلسر و نوشهر( ناحیة 

 رویشی هیرکانی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. 



 1041 پاییز ،3 شماره ،57 دوره طبیعی، زیست محیط  

 022صفحه 
 

 
 ةیناح غرب در( Holiday Climate Index, HCI) التیتعط میاقل شاخص مقدار ماهانه متوسط ریمقاد -0 شکل

 یهارتبه بیترتبه قرمز و زرد سبز، یهاماه(. 8031 تا 8031) ساله یس ةدور در( رشت ،یانزل آستارا،) یرکانیه یشیرو

یم نشان شاخص یبرا را( 03 از کمتر) "قبول قابل ریغ"و( 03 تا 03 نیب) "کم" ،(03 از شیب) "قبول قابل" یفیتوص

 . دهند

 
 

 

۰

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

رامسر
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 غرب در( Holiday Climate Index, HCI) التیتعط میاقل شاخص مقدار ماهانه متوسط ریمقاد -0 شکل ةادام

 بیترتبه قرمز و زرد سبز، یهاماه(. 8031 تا 8031) ساله یس ةدور در( بابلسر و نوشهر رامسر،) یرکانیه یشیرو ةیناح

 شاخص یبرا را( 03 از کمتر) "قبول قابل ریغ"و( 03 تا 03 نیب) "کم" ،(03 از شیب) "قبول قابل" یفیتوص یهارتبه

 . دهندیم نشان

 

۰

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

نوشهر

۰

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

بابلسر

۰

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

گرگان
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مقدار شاخص در غرب و مرکز ناحیة رویشی هیرکانی 

 محاسبه شد. 72و در شرق  51و  55ترتیب به

های مختلف سال، متوسط مقادیر نتایح نشان داد در ماه

شاخص فصلی در غرب و مرکز بسیار به هم نزدیک است، 

در حالی که در شرق ناحیة هیرکانی، شاخص اقلیم تعطیالت 

درصد، بزرگتر است )شکل  3تا  1های مختلف بین در فصل

(. عالوه بر این، روند تغییرات ساالنه شاخص اقلیمی نیز در 5

غرب و مرکز ناحیة رویشی هیرکانی، یکسان است )شکل 

(. از طرفی، در ناحیه رویشی هیرکانی، شاخص در نیمة دوم 5

در  در نیمة اول سال 73کند )درصد افت می 35سال، حدود 

 (.5در نیمة دوم سال( )شکل  35مقابل 

 03 یط التیتعط میاقل شاخص راتییتغ یآمار روند

 34 راتییتغ روند 15 از که نشان داد کندال،من آزمون: سال

 یهواشناس یهاستگاهیا در التیتعط میاقل شاخص ةسال

 روند 11 تنها سال، مختلف یهاماه دری رکانیه یشیرو یةناح

 از(. 7 جدول) هستند یشیافزا داریمعن ،(روندها درصد 13)

 و مرکز در روند 7 غرب، در روند 7 دار،یمعن یروندها کل

 جدول) دست آمدبه یرکانیه یشیرو یةناح شرق در روند کی

 
 شرق در( Holiday Climate Index, HCI) التیتعط میاقل شاخص مقدار ماهانه متوسط ریمقاد -0 شکل ةادام

 یهارتبه بیترت به قرمز و زرد سبز، یهاماه. یرکانیه یشیرو ةیناح سراسر در و( گرگان) یرکانیه یشیرو ةیناح

 نشان شاخص یبرا را( 03 از کمتر) "قبول قابل ریغ"و( 03 تا 03 نیب) "کم" ،(03 از شیب) "قبول قابل" یفیتوص

 .دهندیم

 
 ةیناح شرق و مرکز غرب، در( Holiday Climate Index, HCI) التیتعط میاقل شاخص ساالنه راتییتغ -0 شکل

 .یرکانیه یشیرو

 

  

 

 

۰

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

ناحیه رویشی هیرکانی

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰
غرب مرکز شرق
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 نشان زین التیتعط میاقل شاخص یروندها یفصل عیتوز(. 7

 2 ز،ییپا در ،(بهشتیارد در) روند 7 بهار، فصل درکه،  داد

 داریمعن روند 5 ،(ماهید در) زمستان در و( آذرماه در) روند

 (.7 جدول) بودند

 

 گیرینتیجهبحث و 

 عتدلم یهاجنگل از یسبز کمربند ،یرکانیه یشیرو یةناح

 خزر یایدر یجنوب یةحاش امتداد در که است کنندهخزان

 اریسب یگردشگر تیظرف از منطقه نیا. است شده دهیکش

 تیظرف از یمهم بخش میاقل. است برخوردار ییباال

 اغلب و دهدیم اختصاص خود به را منطقه یگردشگر

 .دارند توجه آن به اقامت مدت و محل انتخاب در گردشگران

 یگرگردش ةتوسع در ییسزاهب نقش منطقه هر میاقل واقع در

 نوع هر از تیرضا احساس کهیطوربه کند،یم فایا آن

 بمناس طیشرا بودن فراهم به مربوط ،یگردشگر تیفعال

 . بود خواهد دیبازد هنگام به یمیاقل

 منطقه نیا در یگردشگر مناسب یهاماه یبررس با

 گذرانـدن بـرای اصـولی ریزیبرنامـه بـا همراه توانمی

 کاهش اشتغال، افزایش کنندگان،تفـرج فراغـت اوقـات

 قـلن و حمـل شـرایط تسـهیل ،یزیسـتمحیط هایآلودگی

 .کرد اقدام پایدار گردشگری به نیل راستای در اقامـت و

 رتـطـوالنی گردشـگری مناسـب فصل قدر هر همچنـین

 ـدهش گردشگری هایجاذبه از بیشتری هایاستفاده باشـد،

 گردد،می بیشتر سودآوری موجب امر این سرانجام و

 یتمدیر و ریزیبرنامه با گردشگری فرآیند که شرطیبـه

 . نشود هاجنگل تخریب به منجر که باشد

 و یمیلاق یبندپهنه ةنیزم در یمتعدد قاتیتحق تاکنون

 نرایا جهان، در انسان یزندگ مختلف یهاحوزه با آن ارتباط

 ماا است، شده انجام کیتفک به کشور شمال یهااستان و

 یردشگرگ میاقل شاخص از استفاده با قاتیتحق نیا شتریب

 فادهاست با یگردشگر مناسب یهاماه صیتشخ و بوده بوده

 سه رد یرکانیه یشیرو یةناح در التیتعط میاقل شاخص از

 .است نگرفته انجام النیگ و مازندران گلستان، استان

 در ینسانا اقلیمیزیست طیشرا یابیارز جینتا مثال، عنوانبه

 التیتعط میاقل شاخص استفاده با النیگ استان یهاستگاهیا

 انانس که است یطیشرا نیمب بهمن و ید یهاماه داد، نشان

 که است یحال در نیا. کندیم سرما احساس آزاد یفضا در

 اسفند و آذر آبان، مهر، بهشت،یارد ن،یفرورد یهاماه در

 احساس انسان که است یصورتهب منطقه طیمح طیشرا

 نیا یهاافتهی (.Shafaghati et al., 2003) دارد یراحت

 تا نیفرورد از ،یرکانیه یةناح غرب داد، نشان زین قیتحق

 یم دارا را یترمناسب طیشرا یگردشگر نظر از مهرماه،

 .باشند

 زا استفاده با کشور شمال در که ایمطالعه در نیهمچن

( Holiday Climate Index, HCI) التیتعط میاقل شاخص( 8313-2381) ساله 03 روند کندالمن آماره -0 جدول

 . دهدیم نشان را راتییتغ روند یداریمعن ،(*) دارستاره اعداد. یرکانیه یشیرو ةیناح در مختلف یهاماه در
 گرگان رشت نوشهر رامسر بابلسر انزلی آستارا 

 -45/4 51/4 -25/4 47/4 -34/4 51/4 53/4 فروردین

 31/4 *33/2 *23/2 *53/2 31/1 *55/2 *35/2 اردیبهشت

 13/4 42/4 77/4 74/4 21/4 45/4 12/1 خرداد

 -13/4 4/4 -45/4 -47/4 -35/4 -37/4 24/1 تیر

 27/4 53/1 43/1 31/4 74/4 77/4 13/4 مرداد

 13/4 -53/4 -43/4 -55/4 -35/4 33/4 1 شهریور

 77/4 -53/4 -45/4 -12/4 -13/1 -11/4 32/4 مهر

 -21/1 -74/1 -31/4 21/4 -77/4 33/4 13/4 آبان

 53/1 23/4 15/4 57/4 *31/2 32/1 *73/2 آذر

 *45/3 55/4 *23/2 *25/2 *31/2 33/1 24/4 دی

 -24/4 -74/4 32/4 35/4 -23/4 13/4 24/4 بهمن

 43/1 47/1 -27/4 11/4 57/4 25/4 25/1 اسفند
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 که ادد نشان جینتا بود، شده انجام یگردشگر میاقل شاخص

 یگردشگر میاقل لحاظ از یادیز تنوع یدارا هیناح نیا

 اب ینقاط هااستان نیا در ماه کی در کهیطوربه باشد،یم

 یخزر هیناح شرق و شودیم مشاهده کم تا یعال درجات

 یهترب شیآسا و مناسب طیشرا یدارا گلستان استان یعنی

 ستانزم فصل در مثال، عنوانهب است، نقاط ریسا به نسبت

 در یآل دهیا و مناسب تیوضع یگردشگر میاقل لحاظ از که

 تیضعو گلستان استان گردد،ینم مشاهده یشیرو هیناح نیا

 دارد مازندران و النیگ یهااستان به نسبت یبهتر

(Fotouhi et al., 2013 .)دستهب یهاافتهی با نتایج نیا 

 نیانگیم حاضر، بررسی در .دارد خوانیهم قیتحق نیا از آمده

 ةرتب) 35 ،یرکانیه یشیرو یةناح در التیتعط میاقل شاخص

 مهین در شاخص نیا که یحال در شد محاسبه( قبول قابل

 افت با سال دوم مهین در و( قبول قابل ةرتب) 73 سال، اول

 شاخص. دیرس( قبول قابل ریغ رتبه) 35 به ،یدرصد 35

 ،یکانریه یشیرو یةناح دهد،یم نشان التیتعط میاقل یعدد

 بجذ یبرا یمساعدتر یمیاقل طیشرا مهرماه تا نیفرورد از

 یمیلاق شاخص ساالنه راتییتغ روند. دارد عتیطب ستیتور

 یحال در است همسو یرکانیه یشیرو هیناح مرکز و غرب در

 ال،س اول مهین در ژهیبو ه،یناح نیا شرق در شاخص روند که

 (. 2 شکل) دهدیم نشان یمتفاوت رفتار

 میاقل شاخص ،(گرگان) یرکانیه یةناح شرق در

 درصد 7/1 حدود متوسط طورهب سال فصول در التیتعط

 یشیرو ةمنطق شرق دهدیم نشان و( 3 شکل) است بزرگتر

 مقاصد نظر از سال طول در یمساعدتر طیشرا یرکانیه

 ،یانرکیه یشیرو یةناح در نیهمچن. باشدیم دارا یگردشگر

 که کندیم افت درصد 35 حدود سال، دوم ةمین در شاخص

 زمان نیبهتر سال اول ةمین ،دهدیم نشان وضوح به

 جهت یرکانیه یشیرو یةناح نیا در یگردشگر

 یشیرو یةناح سراسر در .باشدیم یگردشگر یهایزیربرنامه

 میاقل شاخص مدت دراز یروندها درصد 13 تنها ،یرکانیه

 امر نیا و است داریمعن سال مختلف یهاماه در التیتعط

 ریثأت تحت کمتر ه،یناح نیا در یگردشگر دهد،یم نشان

 ،ید و بهشتیارد ماه دو گرچها. است یمیاقل راتییتغ

 دهندیم نشان یمیاقل راتییتغ نیا از را یریاثرپذ نیشتریب

 (. 7 جدول)

 ارکان از یکی به گردشگری صنعت اینکه به توجه بـا

 بـا تـوانمـی است،تبدیل شده  المللبین اقتصاد اصلی

 انندم یپژوهش یهاافتهی بر یمتک و اصـولی ریـزیبرنامـه

 و سال مختلف هایفصل و هاماه در منطقه یمیاقل یبررس

 صــنعت هــایمزیــت و هــامحــدودیت شناســایی

 و برداشت گام ملی ةتوسع راستای در گردشگری،

 ةمنطق در ژهیوبه را یخارج و یداخل یگردشگر یهاتیموقع

 عتیطب یگردشگر مهم یهاقطب از یکی که یرکانیه

 راتییتغ و یجهان شیگرما. فراهم نمود شود،یم محسوب

 یداریپا تواندیم ،یرکانیه یشیرو یةناح در یمیاقل

 رد است الزم نیبنابرا دهد قرار ریثأت تحت را یگردشگر

 نیا در یگردشگر کالن یهایاستگذاریس و هایزیربرنامه

 یاقتصاد یسودآور و فراوان یگردشگر یهاجاذبه با هیناح

.ردیگ قرار خاص توجه مورد ر،یچشمگ
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