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 چکیده

حاضر با هدف  ة. مطالعاستترین اطالعات مورد نیاز گردشگران طبیعت مقصد گردشگری از مهمدر آگاهی از شرایط اقلیمی 

تا  6991های در سال HCIو  TCIهای ، به بررسی شاخصقشم-های مانگرو خمیرجنگلدر  گردیمناسب گردشتعیین زمان 

 بهمن و ید آذر، یهاماه در زمستان و زییپا راواخ ،یگردشگر فصل نیبهتر کهنشان داد  TCI جینتا ه است.پرداخت 0206

همچنین مطابق  .است مهر و وریشهر مرداد، ر،یت خرداد، یهاماه به مربوطی میاقل طیشرا نیترنامطلوب که یحال در. باشدیم

 از شاخص نیا تیوضع که یحال در باشد،یم اسفندماه ژهیوبه و زمستان به مربوط یگردشگر فصل نیترمطلوب HCI جینتا

 نظر از زمان نیبهتر زمستان فصل اواخر تا زییپا از کهنشان داد  HCI و TCI جینتا. است قبول قابل شرایط در مهرماه تا خرداد

 یگرما لیدلهب دکنندگانیبازد حضور یبرا طیشرا نیترنامطلوبدارای  تابستان، فصل تا بهار اواخر از مقابل در و یگردشگر میاقل

 داریمعن رابطه که است آن از یحاک زین HCI و TCI یآمار لیتحل. است منطقه یهوا و آب بودن یشرج و باال رطوبت د،یشد

 حضور یبرا منطقه یمیاقل طیشرایی، نها بیضربا افزایش  و دارد وجود یمیاقل یرهایمتغ با شاخص دو نیا نیب یمیمستق و

ی در گردافزون صنعت گردشگری و توسعه طبیعت با توجه به رشد روز. خواهد بود برخوردار یترمطلوب تیوضع از گردشگران

قه، تواند به حفاظت از این منطمناسب و مطابق با شرایط مطلوب اقلیم گردشگری میریزی قشم، برنامه-خمیر های مانگروجنگل

گران گردشطی برای درک احساس آسایش و رضایت مناسب برای گردشگران، و همچنین ایجاد شرایها و امکانات تأمین زیرساخت

 کمک نماید.
 

 (حرا ةشدحفاظت ةمنطق) قشم-ریخم مانگرو یهاجنگل(، HCIو  TCIهای اقلیمی )ی، شاخصگردگردش مناسب میاقل :واژگان یدکل
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 مقدمه

 ترینگردی به یکی از بزرگامروزه گردشگری و طبیعت

های اقتصاد جهانی در دنیا تبدیل شده است که نقش بخش

 Hosseinzadehمهمی در اقتصاد ملی و محلی دارد )بسیار 

and Heidari, 2003رویکرد گردشگری در طبیعت به .)

عنوان الگوی فضایی گردشگری متکی به طبیعت، در طی 

های اخیر مورد توجه  قرار گرفته است. این الگوی ههد

طبیعی  هایفضایی در برگیرندة رویکرد گردشگران به محیط

متفاوتی است که گردشگر از سفر به محیط های با انگیزه

در این  .(Arvaneh et al., 2006طبیعی مد نظر دارد )

میان، تقاضای گردشگری و بررسی چگونگی واکنش 

گردشگران به تغییرات اقلیمی از عوامل مؤثر در توسعة 

(. Wang et al., 2022باشد )گردشگری در مقصد می

ترین عوامل مهم وضعیت آب و هوایی یک منطقه از جمله

 Deدر جذب گردشگر و یا بالعکس تضعیف کننده آن است )

Feritas, 2003عنوان توان آب و هوا را به(. از این رو می

یک ثروت طبیعی در نظر گرفت که با تأثیرگذاری بر منابع 

محیطی، طول مدت و کیفیت گردشگری، سالمت 

ید انمها را کنترل میگردشگران و حتی تجارب شخصی آن

(Scott et al., 2004; Bakhtiari et al., 2018 تأثیر .)

اقلیم نه تنها منجر به رشد صنعت گردشگری در طبیعت 

شود، بلکه سبب افزایش تقاضا در خدمات گردشگری نیز می

 های اقلیمی در موردگردد. در مواردی وابستگی به ویژگیمی

 تواند منشأ پیدایش و هم عاملتقاضای گردشگران می

 (. Ronyasi et al., 2009)شمار رود کنندة آن بهمحدود

گردشگران به فضایی که بیشترین درجة آسایش و 

دهد، تمایل به شرایط مطلوب را به لحاظ اقلیمی ارائه می

ریزی استقرار دارند. از این جهت، اقلیم از دیدگاه برنامه

های گردشگری بسیار اهمیت دارد و گردشگران در محیط

ی معموالً در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایشی طبیع

گونه نارضایتی و عدم آسایش هستند که در آن فرد هیچ

دمایی و اقلیمی از مقصد و تجربه سفر ندارد. بر این اساس، 

                                                      
1Tourism Climate Index 

صورت مستقیم و اقلیم و متغیرهای آب و هوایی به

دهند. غیرمستقیم صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار می

( عامل 1باشد؛ یم بر گردشگران به دو دلیل میاهمیت اقل

( تنوع 9شود و عنوان یک جاذبه محسوب میاقلیمی خود به

آب و هوا در یک منطقه یا یک کشور گسترش صنعت 

های گردشگری را در گردشگری و امکان وجود فعالیت

 .(Zulfaqari, 2006سازد )فصول مختلف فراهم می

مشخصات کلی از آب و هوای مقصد و تغییرات روزانه، ماهانه 

و فصلی، دما، بارش، رطوبت، تابش، باد و سایر عناصر آب و 

هوایی برای مقصد گردشگری از اطالعات مهمی محسوب 

خود را  ریزیشود تا گردشگر بتواند متناسب با آن برنامهمی

ورد زات ماز نظر زمان حرکت، نوع لباس، نوع فعالیت و تجهی

 (. Abedi et al., 2022نیاز انجام دهد )

شاخصی است  1(TCIشاخص اقلیم آسایش گردشگری )

طور سیستماتیک تأثیر عناصر اقلیمی را بر گردشگری که به

 میاقل از یکم یابیارز کنماید. این شاخص یمشخص می

 در را یگردشگر با مرتبط یمیاقل عوامل که است یگردشگر

 Mendez-Lazaro et) کندیم ادغام واحد شاخص کی

al., 2014).  شاخصTCI  به ارزیابی متغیرهای میانگین

حداکثر ماهانة دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل 

رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش، تعداد ساعات 

 ,.De Freitas et alشود )آفتابی و سرعت باد پرداخته می

یش مجموعه شرایطی است که از نظر (. منظور از آسا2008

طور درصد از افرادی که به 04دمایی و رطوبتی، حداقل 

شوند، از نظر تصادفی انتخاب و در آن شرایط قرار داده می

 Kovacs andذهنی درک مشابهی از آسایش داشته باشند )

Unger, 2014; Fichett et al., 2016.) 

ان یکی عنوبه 9(HCI) التیتعط یهوا و آب شاخص

های اقلیم گردشگری مطرح است که این دیگر از شاخص

وسعة و ت طبیعی مقاصد یمیاقل تناسب یابیارز شاخص در

 "التیتعط" واژة کاربرد دارد. در این شاخص یگردشگر

 اوقاتو گذراندن  یگردشگر هدف کردن برجسته منظوربه

2Holiday Climate Index 
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 مهم یهاتیمز از یکمورد انتخاب قرار گرفته است. ی فراغت

 یمیلاق حاتیترجتجزیه و تحلیل  شاخص اقلیم تعطیالت،

ی هابندیها و رتبهبا توجه به مقیاسی از وزن گردشگران

(. این شاخص Scott et al., 2016صورت گرفته است )

های نسبت به شاخص اقلیم آسایش گردشگری از پیچیدگی

 یهایژگیوتوجه به  با یتجرب طوربهبیشتری برخوردار بوده و 

گیرد مورد سنجش و تأیید قرار می یگردشگر بازار

(Hejazizadeh et al., 2019.) 

گردشگری در  ةدلیل اهمیت ارتباط اقلیم و توسعبه

ته صورت گرف مختلفی های طبیعی، تاکنون مطالعاتمحیط

بندی اقلیم گردشگری ارزیابی و پهنهJodaki (9491 ،)است. 

و تکینیک  TCIاخص در استان اصفهان را با استفاده از ش

GIS  حاکی از آن دست آمده بهمورد بررسی قرار داد. نتایج

 و می )فروردین( ، آوریل)مهر( های اکتبراست که ماه

برخوردار  برای گردشگری از شرایط عالی )اردیبهشت(

و  )اسفند( ، مارس)خرداد( های ژوئنباشند و سایر ماهمی

 ههای ژانویدر وضعیت بسیار خوب و ماه )شهریور( سپتامبر

نیز دارای شرایط  )آذر( و دسامبر )مرداد( ، آگوست)دی(

 ,Jodakiاست ) گردشگری مطلوب و قابل قبول

2021.)Abedi ( 9491، و همکاران ،) به تعیین تقویم

 HCIو  TCIهای گردشگری در آستارا با استفاده از شاخص

ترین اقلیم که مطلوبنشان داد ها آن. نتایج پرداختند

مربوط به ماه خرداد و در  TCIگردشگری در شاخص 

باشد. از این رو در این مربوط به اسفندماه می HCIشاخص 

منطقه از اسفندماه شرایط اقلیمی شروع به مناسب شدن 

 .(Abedi et al., 2021دارد )ماه نیز ادامه  خردادکند و تا می

Wang ( 9499و همکاران،) ةی به مطالعدر پژوهش 

شناسی و روند شاخص اقلیم گردشگری در طی اقلیم

 در کشور چین پرداختند. نتایج 1252-9494های سال

در هر  49/4با نرخ  TCIنشان داد که شاخص  هابررسی آن

آن  الیلدطور قابل توجهی افزایش داشته است که از دهه به

نطقه متوان به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی در این می

 .(Wang et al., 2022) اشاره نمود

با توجه به مطالعات فوق، شرایط آب و هوایی و اقلیمی 

د های گردشگری داشته باشتواند نقش اساسی در فعالیتمی

لفی مخت باشد و مجموعةآل نمیو شرایط اقلیمی همیشه ایده

کند ها و متغیرهای اقلیمی وجود دارد که تعیین میاز شاخص

یک گردشگر در یک منطقه، از نظر اقلیمی تا چه میزان 

تواند احساس آسایش کند، همچنین تجربه مطلوبی از می

سفر خود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در 

 هاییم گردشگری در جنگلپژوهش حاضر به بررسی اقل

قشم )منطقة حفاظت شدة حرا( با استفاده از -مانگرو خمیر

پرداخته شد. در مطالعاتی که  HCIو  TCIدو شاخص 

تاکنون صورت گرفته کمتر به بررسی و مقایسه شاخص اقلیم 

آسایش گردشگری و اقلیم تعطیالت برای تعیین زمان 

ت. ه شده اسهای طبیعی پرداختمناسب گردشگری در محیط

های مانگرو در بیشتر نقاط جهان یکی از منابع جنگل

ان عنوان یک مکشوند و بهگردشگری پرتقاضا محسوب می

ای را برای توسعة انواع توانند زمینهگردی میطبیعت

-اییهای دریهای گردشگری متناسب با اکوسیستمفعالیت

قشم نیز -های مانگرو خمیرساحلی فراهم سازند. جنگل

ساحلی، تنوع زیستی باال، -ایدلیل ماهیت جزیرههب

های طبیعی متعدد، برای حضور اندازها و جاذبهچشم

گردان و جذب گردشگران از قابلیت باالیی برخوردار طبیعت

های عمدة گردشگری باشند همچنین یکی از کانونمی

رو ضروری است که شوند. از اینساحلی محسوب می

ز نظر اقلیم گردشگری و زمان مطلوب ریزی مناسبی ابرنامه

حضور گردشگران در این منطقه فراهم گردد. مدیریت و 

اقلیمی در مناطق مختلف ریزی براساس توان زیستبرنامه

یعی های طبوری مناسب از جاذبهتواند به بهرهجغرافیایی، می

های و همچنین تجربة سفر گردشگران به این اکوسیستم

رو، در مطالعه حاضر با هدف تعیین این طبیعی کمک نماید. از

گردی در منطقه براساس اقلیم ترین زمان طبیعتمناسب

عنوان به HCIو  TCIهای گردشگری، به بررسی شاخص

های مورد بررسی در این زمینه در طی ترین شاخصمهم

 ترینپرداخته شد. در این راستا مهم 9491تا  1221های سال
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ترین زمان اقلیم ( مناسب1سواالت تحقیق عبارتند از: 

گردی و جذب گردشگران در گردشگری برای طبیعت

قشم )منطقة حفاظت شدة حرا(، در -های مانگرو خمیرجنگل

( روند تغییرات 9باشد؟ هایی از سال میچه فصلی و چه ماه

در طی  HCIو  TCIهای ماهانة اقلیم گردشگری در شاخص

( 3از چه وضعیتی برخوردار است؟  9491تا  1221های سال

و  HCIو  TCIهای از نظر آماری، چه ارتباطی بین شاخص

 متغیرهای اقلیمی مورد مطالعه در منطقه وجود دارد؟

 

 مواد و روش ها

قشم -های مانگرو خمیرجنگل محدودة مورد مطالعه:

بزرگترین رویشگاه  عنوان)منطقة حفاظت شدة حرا(، به

 91/5593طبیعی حرا در حوزة خلیج فارس، مساحتی بالغ بر 

هکتار دارد که در حوزة سه شهرستان خمیر، قشم و بندرلنگه 

 -ریخم، مردو، پهلرویشگاه قابل تفکیک ) 1و در برگیرندة 

( است. خورخورانو  غرب قشم شمال، خوشهیسا، لشتغان

 91فاصل عرض شمالی  های حرا در این حوزه، حدرویشگاه

 49دقیقه و  41درجه و  95ثانیه تا  55دقیقه و  53درجه و 

 77ثانیه تا  51دقیقه و  93درجه و  77ثانیه و طول شرقی 

ثانیه توزیع شده است و از طریق  41دقیقه و  75درجه و 

های تفریحی و تجاری بندر خمیر، اسکله پهل در اسکله

فت، طبل، سهیلی و های بندر الهمین شهرستان، اسکله

های حرا قابل گوران، برای بازدیدهای گردشگری از جنگل

های حرا در حوزة ، موقعیت جنگل1دسترسی است. شکل 

 رمف در تنوع لحاظبهاین منطقه  دهد.قشم را نشان می-خمیر

 پیت ،(ریخم بخش سواحل) ییدلتا پیت یدارا، شگاهیرو

 حلسوا) یساحل پیت و( خورانترعه پراکنده ریجزا) یارهیجز

 با( قشم جزیره غربی شمال هایکرانه با مرتبط جزایر و

 باشدیم تنک و پرتراکم تراکم،کم متنوع یهاپوشش

(Danekar et al., 2012; Samadi, 2019.)  39حدود 

درصد  70درصد از اجتماعات حرا در این محدوده، متراکم، 

 Danekar et)درصد تنک هستند  14کم تراکم و بالغ بر 

al., 2012 .) 

 (1251) 1352های مانگرو این محدوده از سال جنگل

 ,.Ildermi et al)ه دیرامسر به ثبت رس ونیدر کنوانس

از  یکیعنوان بهمیالدی(  1251) 1377و از سال  (2015

 

 

 محدودة مورد مطالعهموقعیت  -1شکل 
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انسان و  یجهان ةبرنامبه  کشور کرهستیز یهااندوختگاه

حاضر رویشگاه پهل  اند. در حالپیوسته 3(MaB)کره ستیز

ها در فاقد پوشش مدیریت حفاظتی است و بقیة رویشگاه

قالب دو منطقة حفاظت شده شامل منطقة حفاظت شده حرا 

و منطقة حفاظت شدة حرای خوران  هکتار 01970 با وسعت

هکتار تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط  9710با وسعت 

 رویشگاهوجهی در زیست قرار دارند. مدیریت حفاظتی چند

کند تا در چارچوب مانگروی بزرگ و مهم کشور، ایجاب می

بندی رویشگاه، خدمات طرح مدیریت، مبتنی بر منطقه

عنوان گردی )بهریزی شود و طبیعتاکوسیستمی آن برنامه

های مدیریت یکی از خدمات اکوسیستمی( در تمام شکل

 ریزی قرار گیرد. حفاظتی، محور توجه و برنامه

 از یکمورد مطالعه، از نظر تنوع زیستی یمحدودة 

 محسوب فارس جیخل ةحوز و کشور یستیز مهم یهاکانون

 پستاندار گونه 11 و خانواده 1 ،منطقهاین  در. شودیم

 گونه 111 گزارش شده است همچنین یآبز و یزیخشک

 دباشقابل مشاهده می مختلف فصول در خانواده 33 از پرنده

(Danekar et al., 2019; Kaboli et al., 2019.)  این

های گردشگری متعدد و دلیل برخورداری از جاذبهمنطقه، به

ر های پعنوان یکی از مکانای باال، بههمچنین غنای گونه

 تقاضای گردشگری ساحلی شناخته شده است.

منظور ارزیابی شرایط اقلیم در این مطالعه بهروش بررسی: 

قشم، از دو شاخص -های مانگرو خمیرگردشگری جنگل

TCI  وHCI رو برای محاسبة این دو استفاده شد. از این

از  صورت ماهانهشاخص ابتدا پارامترهای اقلیمی مورد نیاز به

تگاه ترین ایسعنوان نزدیکایستگاه سینوپتیک قشم به

از سازمان  9491 تا 1221های منطقه، در طی سال

 ،9 و 1 هایجدول در( تهیه شد. 1541هواشناسی کشور )

 ستگاهیا یمیاقل یهایژگیو و ییایجغراف اتیخصوص بیترتبه

محاسبات دو در این راستا، . است شده ارائه مطالعه مورد

و  (9412افزار اکسل )نسخة در نرم HCIو  TCIشاخص 

همچنین با در نظر گرفتن واحدهای مناسب و تعیین شده 

                                                      
3Man and the Biosphere (MaB) 

متغیرهای اقلیمی مورد  صورت گرفت. برای هر شاخص

 یدما ةماهان حداکثر نیانگیمشامل  TCI بررسی در شاخص

 ،روزانه ینسب رطوبت حداقل روزانه، یدما نیانگیم روزانه،

 و یتابآف ساعات تعداد بارش، روزانه، ینسب رطوبت نیانگیم

باشد. سپس با صورت ماهانه میبه باد سرعت نیانگیم

توان به برآورد ، می1اقلیمی در رابطة جایگذاری متغیرهای 

 ,Mieczkowski)با این روش اقدام نمود  TCIشاخص 

1985.) 

 1رابطة 

TCI= 2(4CID+CIA+2P+2S+W) 

 شاخص: CIA شاخص آسایش روزانه؛: CID در این رابطه،

متغیر باد : Wو  ساعات آفتابی: S بارش؛نرخ : P ساعته؛ 95

شاخص آسایش روزانه، شامل دو پارامتر حداکثر دمای  است.

باشد که بر اساس روزانه و حداقل رطوبت نسبی روزانه می

 ، از محل تقاطع دما و رطوبت نسبی حاصل گردید و9شکل 

همچنین محاسبة  درصد است. 54نیز،  TCI سهم آن در

ساعته( که شرایط آسایش  95زی )روشاخص آسایش شبانه

های دهد، برپایة متغیرروز نشان میحرارتی را در کل شبانه

( 9صورت گرفت )شکل میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه 

زیرشاخص  .باشددرصد می TCI ،14 آن از شاخص سهمو 

باشد که سهم بارندگی شامل مقدار مطلق بارش ماهانه می

بندی رتبه 3که بر اساس جدول درصد است  TCI ،14آن از 

 شود. و محاسبه می

گر از عنوان یکی دیترتیب ساعات آفتابی روزانه، بهبدین

گیرد که هر چه قرار می 1در رابطة  TCIهای زیرشاخص

ساعات آفتابی بیشتر باشد رتبة بیشتری خواهد گرفت. این 

است.  TCIدرصدی از شاخص  94زیر شاخص دارای سهم 

سرد  هایزیرشاخص باد نیز با تالطم و انتقال گرما در اقلیم

های سرد سال سبب عدم آسایش اقلیمی خواهد شد در یا ماه

ی کنندگعلت تبخیر و خنکهای گرم بهحالی که در اقلیم

 بندی این زیرشاخص نیز بردارای اثر مثبتی است. تقسیم

تر معموالً های این پارامانجام شد. داده 3اساس جدول 
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شوند که در محاسبات به صورت نات بر ساعت گزارش میبه

 گردد.کیلومتر بر ساعت یا متر بر ثانیه تبدیل می

بر اساس پنج متغیر اقلیمی مبنی بر سه  HCI شاخص

جنبة اصلی گردشگری از جمله آسایش حرارتی، زیباشناختی 

(، این 9411و همکاران ) Scott شود.و فیزیکی بررسی می

را  HCI ارائه کردند و شاخص TCIشاخص را در تکمیل 

های آن و در جهت جبران محدودیت TCI مکمل شاخص

های اقلیمی مورد ، متغیر5عنوان کردند. بر اساس جدول 

عبارت از حداکثر دما، میانگین  HCIمطالعه در شاخص 

رطوبت نسبی، درجة ابرناکی، بارش و سرعت باد است. در 

، به شرح زیر 9م تعطیالت از رابطة  محاسبه شاخص اقلی

 (.Scott et al., 2016) گردداستفاده می

 9رابطة 

 HCI 4TC 2 A 3R W    

شاخص دمای : TC، شاخص اقلیمی تعطیالت: HCIکه 

مؤثر )حاصل از میانگین حداکثر دمای روزانه و میانگین 

پوشش ابر بر : HCI، Aدرصد از  54رطوبت نسبی( با سهم 

میزان : HCI، R درصدی از وزن 14حسب درصد و  سهم 

: Wو  HCIدرصد از وزن  34متر و بارندگی بر حسب میلی

درصد 14میانگین سرعت باد بر حسب کیلومتر بر ساعت که 

  (. 9خود اختصاص داده است )جدول را به HCIاز وزن 
، در دامنة عددی TCIمقدار عددی این شاخص مشابه 

 خصوصیات جغرافیایی ایستگاه مورد مطالعه -1جدول 

 طول دورة آماری ارتفاع )متر( عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه

 1221-9491 1  57´ ◦91 ´24◦77 قشم

)National Meteorological Organization, 2022  (  

 2521تا  1001های های متغیرهای اقلیمی در ایستگاه قشم در طی سالویژگی -2جدول 

 شاخص
 دما

 (گراد یسانت درجه) 

 ینسب رطوبت

 (درصد) 

 بارندگی

 )میلیمتر(

 سرعت باد

 (هیثان بر متر )

 ساعات

 یآفتاب

 پوشش ابر

 )درصد(

 ماه

انه
وز

ی ر
دما

ثر 
داک

ح
 

ی
دما

ن 
گی

یان
م

 
انه

وز
ر

ی  
سب

ت ن
طوب

ل ر
داق

ح

انه
وز

ر
 

ت 
طوب

ن ر
گی

یان
م

انه
وز

ی ر
سب

ن
ش 

بار
ن 

گی
یان

م
 

ین
نگ

میا
باد 

ت 
رع

س
 

داد
تع

 
ت

عا
سا

 
تاب

آف
 ی

کی
رنا

اب
 

 55/9 1/935 15/9 0/71 11/17 20/55 55/10 95 ژانویه )دی(

 17/3 9/997 95/3 9/11 50/10 50/71 55/10 21/93 فوریه )بهمن(

 71/3 7/959 49/5 5/31 17/51 11/77 55/91 74/91 مارچ )اسفند(

 11/9 0/951 59/5 5/1 50/54 59/79 25/95 27/92 آوریل )فروردین(

 1 0/395 70/5 4 79/54 15/71 11/90 11/33 می )اردیبهشت(

 30/4 1/311 45/5 3/4 15/54 55/50 27/31 2/31 ژوئن )خرداد(

 59/4 1/923 91/5 9/4 21/12 00/52 19/33 55/30 جوالی )تیر(

 71/4 0/920 29/3 5/4 54/10 57/50 91/35 15/32 آگوست )مرداد(

 31/4 0/909 53/3 1/1 95/51 52/71 51/39 75/35 سپتامبر )شهریور(

 50/4 5/901 94/3 9/1 47/54 99/71 12/34 5/37 اکتبر )مهر(

 13/1 7/975 17/9 1 7/17 27/51 15/97 51/31 نوامبر )آبان(

 51/1 3/955 75/9 3/10 19/13 50/55 47/91 01/91 )آذر(دسامبر 

 51/1 3341 14/3 5/132 03/10 45/74 09/91 20/31 شاخص ساالنه

)National Meteorological Organization, 2022  (   
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باشد و برای امتیازدهی این ( می4-144صفر تا صد )

 TCIاستفاه شد. اگر چه هر دو شاخص  7شاخص، از جدول 

باشند اما م امتیازدهی یکسانی میدارای سیست HCIو 

بندی متغیرهای اقلیمی در محاسبة هر شاخص مطابق رتبه

صورت ماهانه ، به1متفاوت است. براساس جدول  7جدول 

مقدار عددی و ارزش  HCIو  TCIاز شاخص به هر طبقه 

 توصیفی مشخصی، اختصاص یافت.

 

 نتایج

ساله  97طبق آمار شاخص اقلیم آسایش گردشگری: 

 
 (Mieczkowski, 1985)نمودار شاخص آسایش شبانه گردشگری  -2شکل 

 TCIبندی پارامترهای شاخص رتبه -3جدول 

 رتبه
بارندگی ماهانه  میانگین

 متر()میلی

 میانگین ساعات آفتابی

 )ساعت در روز(

 سرعت باد

 )کیلومتر بر ساعت(

7 2/15- 4 ≤ 14 <00/9 

7/5 2/92- 17 22/2- 2 57/00-7/9 

5 2/55- 34 22/0- 0 43/51-2/7 

7/3 2/72- 57 22/5- 5 93/45-19/2 

3 2/55- 14 22/1- 1 52/95-12/19 

7/9 2/02- 57 22/7- 7 92/04-95/12 

9 2/145- 24 22/5- 5 52/34-90/95 

7/1 2/112- 147 22/3- 3  

1 2/135- 194 22/9- 9 74/04-30/90 

7/4 2/152- 137 22/1- 1  

4 ≥ 174 >1 ≥ 71/30 

(Mieczkowski, 1985) 

 HCI (Scott et al., 2016)متغیرهای شاخص  -0جدول 

 )درصد(وزن  متغیرهای آب و هوایی مؤلفه

 آسایش حرارتی
 (0C)حداکثردما 

54 
 میانگین رطوبت نسبی )%(

 94 ابرناکی )%( زیباشناختی

 فیزیکی
 34 (mm)بارش 

 14 (km/h)سرعت باد 
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، TCIدست آمده از شاخص (، نتایج به9491-1221)

ترین شرایط آب و هوای دهندة آن است که مطلوبنشان

قشم مربوط به -های مانگرو خمیرگردشگری در رویشگاه

( و بهمن )ضریب 09(، دی )ضریب 00های آذر )ضریب ماه

های ( در شرایط عالی، و کمترین مطلوبیت مربوط به ماه01

(، شهریور )ضریب 51(، مرداد )ضریب 74خرداد، تیر )ضریب 

 HCI (Arbabi et al., 2018)بندی شاخص های رتبهمقیاس -0جدول 

 رتبه
 دمای مؤثر

(0C) 

 بارندگی

(mm) 

 پوشش ابر

)%( 

 سرعت باد

(km/h) 

14 93-97 4 11-94 1-2 

2 94-99 <3 1-14 14-12 

 91  91-34 94-92 

0 95-90 3-7 31-54  

5 10-12  51-74  

 92-34    

1 17-15  71-14 34-32 

 31-39    

7 11-15 1-0 11-54  

 33-35    

5 5-14  51-04  

 37-31    

3 4-1  01-24 54-52 

9  7- - 1-  >24  

 35-32    

1 <7- 2-19   

4 >32 >19    74-54 

1-  > 97   

14-    >54 
 

 HCI (Mieczkowski, 1985; Scott etو   TCIهای بندی ارزش توصیفی شاخصمقدار عددی و طبقه -1جدول 

al., 2016) 

TCI    HCI 

 ارزش توصیفی حدود شاخص  ارزش توصیفی
 ایده آل 21-144 آلایده

 عالی 01-24 عالی
 خوبخیلی 51-04 خوبخیلی

 خوب 11-54 خوب
 قابل قبول 71-14 قابل قبول

 کم 51-74 کم
 غیرقابل قبول 31-54 نامطلوب

 غیرقابل قبول 91-34 بسیار نامطلوب
 غیرقابل قبول 11-94 بی نهایت نامطلوب

 خطرناک 4-14 غیر ممکن
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عالوه بر این  باشد.( با وضعیت کم می74( و مهر )ضریب 55

های سال شامل شرایط آب و هوای گردشگری در سایر ماه

( در 55( و فروردین )ضریب 50های اسفند )ضریب ماه

( در شرایط خوب 11خوب و آبان ماه )ضریب شرایط خیلی

است. بر این اساس، بهترین زمان برای حضور گردشگران 

های آذر، دی، بهمن و همچنین اسفند و در این منطقه، ماه

 (1001-2521) سال مختلف هایماه برای TCIشاخص  میزان -7جدول 

 ماه

 ضریب آسایشی برای هر شاخص
ضریب نهایی 

 اقلیم گردشگری

شرایط آب و هوا 

 میزان بارش سرعت باد CID CIA برای گردشگری
ساعات 

 آفتابی

 عالی 09 7 7/3 4 5 7 ژانویه )دی(

 عالی 01 7 7/5 4 5 7 فوریه )بهمن(

 خوبخیلی 50 7 5 4 7 5 مارچ )اسفند(

 خوبخیلی 55 7 7 4 7 3 آوریل )فروردین(

 قابل قبول 75 7 7 4 3 1 می )اردیبهشت(

 کم 74 7 7 4 7 1 ژوئن )خرداد(

 کم 74 7 7 4 7 1 جوالی )تیر(

 کم 54 7 7 4 7 1 آگوست )مرداد(

 کم 55 7 7 4 4 1 )شهریور( سپتامبر

 کم 74 7 7 4 9 4 اکتبر )مهر(

 خوب 11 7 4 4 7 9 نوامبر )آبان(

 عالی 00 7 7/5 4 7 7 دسامبر )آذر(

 

 (1001-2521های مختلف سال  )برای ماه TCIوضعیت شاخص  -3شکل 
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فروردین است. نتایج نشان داد که از نظر فصلی نیز، بیشترین 

ترین میزان به به فصل زمستان و کم TCIمیزان شاخص 

فصل تابستان اختصاص یافته است. بر این اساس، روند 

های مورد مطالعه از ، در طی سالTCIتغییرات شاخص 

ای فصل زمستان تا تابستان، دارای روند خطی کاهنده

 TCI، نتایج میزان شاخص 3و شکل  5باشد. در جدول می

 های مختلف سال نمایش داده شده است.برای ماه

، 0در این مطالعه مطابق جدول شاخص اقلیم تعطیالت: 

پرداخته شد. براساس نتایج، طی  HCI به برآورد شاخص

، باالترین ضریب نهایی مربوط به ماه 1221-9491های سال

( در شرایط عالی است. در حالی که 00اسفند )ضریب 

( با شرایط 71مرداد )ضریب  کمترین ضریب نهایی به ماه

ختصاص یافته است. همچنین وضعیت این قابل قبول ا

(، 10های سال شامل فروردین )ضریب شاخص در سایر ماه

( در شرایط خوب، 19( و آبان )ضریب 11اردیبهشت )ضریب 

( و 73(، شهریور )ضریب 79(، تیر )ضریب 71خرداد )ضریب 

 های( در وضعیت قابل قبول، و در نهایت ماه77مهر )ضریب 

( در 50( و بهمن )ضریب 55ضریب (، دی )51آذر )ضریب 

باشد. از نظر فصلی نیز بیشترین وضعیت خیلی خوب می

، مربوط به فصل زمستان و کمترین HCIمیزان شاخص 

میزان در فصل تابستان مشاهده شد. بر این اساس، بهترین 

ماه  7تا  5زمان برای حضور گردشگران در این منطقه بین 

آذر، دی، بهمن و اسفند  هایباشد که شامل ماهاز سال می

با توجه به نتایج، این شاخص دارای روند تغییرات  است.

، 5کاهشی از فصل زمستان تا تابستان است. در شکل 

های مختلف سال نمایش برای ماه HCIوضعیت شاخص 

 داده شده است.

مقایسه شرایط اقلیم گردشگری با استفاده از دو 

یط اقلیمی در مطالعه حاضر شرا: HCIو  TCIشاخص 

های مختلف )از قشم در طی ماه-های مانگرو خمیرجنگل

 HCI و TCI ( با استفاده از دو شاخص9491تا  1221سال 

دست بندی و مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج بهرتبه

 TCIترین شرایط اقلیمی مبنی بر شاخص آمده، مطلوب

الی که در باشد، در حهای آذر، دی و بهمن میمربوط به ماه

ترین شرایط اقلیمی به اسفندماه مطلوب HCIشاخص 

، شرایط اقلیم TCIاختصاص یافته است. مطابق شاخص 

گردشگری در ماه فروردین در وضعیت خیلی خوب و در 

در وضعیت خوب قرار گرفته است، همچنین  HCIشاخص 

، در شرایط قابل قبول TCIاردیبهشت ماه مطابق با شاخص 

در شرایط خوب است. در این راستا  HCIگردشگری و در 

در شرایط کم،  TCIهای شهریور و مهر نیز در شاخص ماه

د. باشندر شرایط قابل قبول می HCIدر حالی که در شاخص 

خود ترین ضریب را بهدر هر دو شاخص، مرداد ماه کم

اختصاص داده است همچنین شرایط خوب برای ماه آبان 

مربوط به  TCIبیشترین شاخص  ثبت شد. از نظر فصلی نیز،

فصل پاییز )آذرماه( و زمستان )دی و بهمن ماه( و در شاخص 

HCI شت اردیبهماه( است. از مربوط به فصل زمستان )اسفند

 روند کاهشی را داشته TCIویژه ماه تا مهر هر دو شاخص به

است، و در مقابل از آبان ماه تا اسفند تغییرات اقلیم 

و شاخص از روند افزایشی برخوردار است گردشگری در هر د

های آماری در با استفاده از آزمون ،در ادامه(. 7)شکل 

 هایبه مقایسه میانگین متغیر( 91)نسخة  SPSSافزار نرم

پرداخته  HCIو  TCIاقلیمی مورد مطالعه در بین دو شاخص 

رنوف اسمی-فوکه نتایج آزمون کولموگرشد. با توجه به این

 باشد )سطحها در این مطالعه میزیع نرمال دادهمبنی بر تو

 tمون زبزرگتر است( از این رو از آ =47/4αداری از یمعن

های آماری پارامتریک عنوان یکی از آزمونای بهتک نمونه

در  TCIشاخص  نتایج نشان داد که(. 2استفاده شد )جدول 

دار است. همچنین سایر متغیرهای معنی 27/4سطح اطمینان 

 47/4قلیمی مورد مطالعه نیز دارای مقادیر مثبت و در سطح ا

 ةنیز حاکی از آن است که رابط HCIباشند. نتایج دار میمعنی

مستقیم و مثبتی بین متغیرهای اقلیمی مورد مطالعه وجود 

دار معنی 27/4همچنین این شاخص در سطح اطمینان . دارد

 (. 14است )جدول 

منظور بررسی رابطة بین دو شاخص عالوه براین، به

TCI  وHCI  با شرایط اقلیمی محدودة مورد مطالعه، از
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ها ضریب همبستگی پیرسون با فرض نرمال بودن توزیع داده

د اسمیرنوف( استفاده ش-)مطابق با نتایج آزمون کولموگروف

(. براساس نتایج حاصل، ضریب همبستگی 11)جدول 

داری آن صفر است، که عنیو سطح م 249/4پیرسون برابر با 

و  TCIهای دار بین شاخصبیانگر رابطه مستقیم و معنی

HCI  با شرایط اقلیمی منطقه است )با افزایش ضریب نهایی

، شرایط اقلیمی منطقه نیز از وضعیت مناسب این دو شاخص

 و مطلوبی برای حضور و جذب گردشگران برخوردار است(.

 

 

 (1001-2521) سال مختلف هایماه برای HCIشاخص  میزان -8جدول 

 ماه
شاخص دمای 

 مؤثر
شرطی 

TC 
A W P 

ضریب 

 نهایی
 ارزش توصیفی

 خوبخیلی 55 2 14 9 2 11/91 ژانویه )دی(

 خوبخیلی 50 2 2 3 2 37/91 فوریه )بهمن(

 عالی 00 2 2 3 14 15/93 مارچ )اسفند(

 خوب 10 2 2 9 2 57/91 آوریل )فروردین(

 خوب 11 2 2 1 5 50/92 می )اردیبهشت(

 قبولقابل 71 2 2 4 1 40/39 ژوئن )خرداد(

 قبولقابل 79 2 2 4 7 33/33 جوالی )تیر(

 قبولقابل 71 2 2 4 7 15/33 آگوست )مرداد(

 قابل قبول 73 2 2 4 1 09/39 سپتامبر )شهریور(

 قابل قبول 77 2 14 4 5 05/34 اکتبر )مهر(

 خوب 19 2 2 1 2 20/91 نوامبر )آبان(

 خوبخیلی 51 2 14 1 14 10/93 دسامبر )آذر(

 

 
 (1001-2521های مختلف سال )برای ماه HCIوضعیت شاخص  -0شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

دلیل موقعیت جغرافیایی قشم به-های مانگرو خمیرجنگل

فرد، شرایط اقلیمی ویژه و منابع تفرجی فراوان، منحصر به

گردان فراوانی همواره مورد استقبال گردشگران و طبیعت

های مانگرو است. امروزه در اغلب کشورهایی که از جنگل

برخوردار هستند، برنامة زمانی گردشگری منظمی را براساس 

 
  1001-2521های در طی سال HCIو  TCIهای روند تغییرات ماهانه شاخص -0شکل 

 اسمیرنوف متغیرهای اقلیمی مورد مطالعه-فنتایج آزمون کولموگرو -0جدول 

 های آزمونآماره

انه
وز

ی ر
دما

ثر 
داک

ح
انه 

وز
ی ر

دما
ن 

گی
یان

م
ی  

سب
ت ن

طوب
ل ر

داق
ح

انه
وز

ر
 

ت 
طوب

ن ر
گی

یان
م

انه
وز

ی ر
سب

ن
ش 

بار
ن 

گی
یان

م
 

ین
نگ

میا
باد 

ت 
رع

س
 

داد
تع

 
ت

عا
سا

 
تاب

آف
 ی

کی
رنا

اب
 

 51/1 55/957 14/3 11/11 03/10 45/74 09/91 20/31 میانگین

 19/1 02/34 59/4 45/10 75/9 24/9 05/7 17/7 انحراف معیار

 Z 79/4 52/4 74/4 07/4 41/1 75/4 79/4 12/4 ةآمار

 59/4 25/4 02/4 97/4 57/4 27/4 21/4 25/4 داریسطح معنی
 

 متغیرهای اقلیمی مورد مطالعه Tنتایج آزمون  -15جدول 

 های آزمونآماره

انه
وز

ی ر
دما

ثر 
داک

ح
انه 

وز
ی ر

دما
ن 

گی
یان

م
 

ت
طوب

ل ر
داق

ح
 

 
انه

وز
ی ر

سب
ن

ت 
طوب

ن ر
گی

یان
م

 

 
انه

وز
ی ر

سب
ن

ش 
بار

ن 
گی

یان
م

باد 
ت 

رع
 س

ن
گی

یان
م

 

داد
تع

 
ت

عا
سا

 
تاب

آف
 ی

کی
رنا

اب
 

 19 19 19 19 19 19 19 19 تعداد

 51/1 449/4 14/3 11/11 03/10 45/74 09/91 20/31 میانگین

 19/1 02/34 59/4 45/10 75/9 24/9 05/7 17/7 انحراف معیار

 11 11 11 11 11 11 11 11 درجه آزادی

t 70/12 21/17 19/72 01/23 99/9 91/15 00/34 52/5 

 441/4 44/4 44/4 450/4 44/4 44/4 44/4 44/4 داریسطح معنی
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 رو، زمان مناسباند. از اینشرایط اقلیمی منطقه تهیه کرده

تواند به حفاظت از این منطقه میحضور گردشگران در این 

رای ای مطلوب باکوسیستم طبیعی و همچنین کسب تجربه

گردشگران کمک نماید. اقلیم، بخش مهمی از ظرفیت 

خود اختصاص داده است و اغلب گردشگری منطقه را به

گردشگران در انتخاب محل، زمان و طول مدت اقامت به آن 

عة سزایی در توسنقش به توجه دارند. در واقع اقلیم هر منطقه

طوری که احساس آسایش و کند، بهگردشگری آن ایفا می

گردشگری در منطقه، مربوط به رضایت از هر نوع فعالیت

فراهم بودن شرایط اقلیمی مطلوب و زمان مناسب بازدید 

 (.Motahari et al., 2022خواهد بود )

نشان داد که بهترین فصل گردشگری در  TCIشاخص 

، های آذرطقه، اواخر فصل پاییز و زمستان در طی ماهاین من

ترین شرایط باشد. در حالی که نامطلوبدی و بهمن می

اقلیمی و کمترین بازدید گردشگران از این منطقه مربوط به 

های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر است که با ماه

-Danekar (9411 ،)Mirzaeiو Soleimani های یافته

Khanqah  (9491) , Sharifi (9491هم )باشد. راستا می

دست آمده نشان داد که از نظر شرایط اقلیمی نتایج به

های خرداد های آذر، دی و بهمن در وضعیت آسایش و ماهماه

ین رو در طی اباشند از اینتا مهر بسیارگرم و خیلی گرم می

دلیل نامطلوب بودن شرایط اقلیمی، تعداد ها بهفصل

 گردشگران کاهش یافته است.

دهد، نشان می HCIطور که در نتایج شاخص همان

ترین فصل گردشگری مربوط به فصل زمستان و مطلوب

باشد، در حالی که وضعیت این شاخص ویژه اسفندماه میبه

 طور کلیاز خرداد تا مهرماه در وضعیت قابل قبول است. به

است که از  حاکی از آن HCIو  TCIنتایج هر دو شاخص 

پاییز تا اواخر فصل زمستان بهترین زمان از نظر اقلیم 

دلیل گردشگری و در مقابل از اواخر بهار تا فصل تابستان به

گرمای شدید، رطوبت باال و شرجی بودن آب و هوای منطقه، 

ر این باشد. دشرایط برای حضور بازدیدکنندگان مطلوب نمی

( نیز نشان داد 9415) Satariو  Panahiراستا، نتایج مطالعه 

که گرمای شدید و گرد و غبار، دلیل اصلی نامساعدی شرایط 

رطوبتی در فصل تابستان و ایجاد شرایط نامطلوب برای 

 باشد. نمودار روند تغییرات ماهانهآسایش اقلیمی در کشور می

نیز حاکی از آن است که هر دو  HCIو   TCIشاخص 

ز روند کاهشی مشابهی را شاخص از فصل بهار تا اواخر پایی

ماه به بعد، روند تغییرات هر دو شاخص تا اند و از آبانداشته

فت اقلیم توان گآخر اسفندماه افزایش یافته است. بنابراین می

های آذر، دی، بهمن منطقه از نظر حضور گردشگران در ماه

ها، و اسفند از شرایط مطلوبی برخوردار است و در سایر ماه

و همکاران  Scottباشد. یت قابل قبول و کم میدارای وضع

(، علت اختالف امتیاز بین 9415) Javan( و 9411)

را به وزن متغیرها و روش  HCIو  TCIهای شاخص

اند ها نسبت دادهها در ساختار شاخصدهی به آنرتبه

درصد پارامترهای اقلیمی  TCI ،74طوری که در شاخص به

ده شده است، این در حالی به آسایش حرارتی اختصاص دا

 54درصد به آسایش حرارتی،  HCI ،54است که در شاخص 

درصد به پوشش ابر  94های فیزیکی و درصد به جنبه

  HCI و TCI شاخص دونتایج آزمون همبستگی پیرسون در بین  -11جدول 

 HCIمقدار  TCIمقدار  های آزمونآماره تحلیل ارتباط

TCI 249/4 1 پیرسون 

 44/4  داریسطح معنی

 19 19 تعداد

HCI 1 249/4 پیرسون 

  44/4 داریسطح معنی

 19 19 تعداد
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کنندة تکمیل HCIاختصاص یافته است. از این رو شاخص 

های آن باشد و در جهت جبران محدودیتمی TCIشاخص 

و  Abediشود. این نتایج همچنین در مطالة استفاده می

 ( نیز به اثبات رسیده است.9491همکاران )

نیز نشان داد که  HCIو  TCIتحلیل آماری دو شاخص 

یرهای ها با متغدار و مستقیمی در بین این شاخصرابطه معنی

اقلیمی مورد مطالعه وجود دارد و هر چه ضریب نهایی این 

دو شاخص بیشتر شود شرایط اقیمی منطقه برای حضور و 

تری شگران نیز از وضعیت مناسب و مطلوبجذب گرد

 برخوردار خواهد بود.

نیز  Esmaeilzadeh  (9494)و  Sobhaniنتایج مطالعة

و تعداد گردشگران در منطقة  TCIنشان داد که بین شاخص 

شکار ممنوع الوند، رابطة مستقیمی وجود دارد، بدین صورت 

که با افزایش این شاخص شرایط برای حضور گردشگران در 

منطقه فراهم بوده و تعداد گردشگران بیشتری به منطقه 

اند. در این راستا، مقایسة نتایج هر دو شاخص مراجعه داشته

در مقایسه با شاخص  TCIخص حاکی از آن است که شا

HCIتر و به ، در مناطقی با اقلیم گرم و خشک مناسب

در مناطق  HCIتر است، در حالی که شاخص واقعیت نزدیک

معتدله و اقلیم کوهستانی کاربرد بیشتری دارد. همچنین 

شاخص اقلیم آسایش گردشگری نقش مهمی در برآورد 

 توان از اینظرفیت برد واقعی در حوزة گردشگری دارد و می

شاخص در تعیین تعداد و زمان مناسب برای حضور 

رو، این مطالعه گردشگران در منطقه استفاده نمود. از این

 های صورت گرفته درکنندة سایر بررسیتواند تکمیلمی

مناطق تحت حفاظت برای انتخاب شاخصی مناسب و 

همچنین تعیین زمان مناسب گردشگری باشد، تا از این 

اسب ریزی منگیرندگان در برنامهطریق به مدیران و تصمیم

 های طبیعی و ارزشمند زیستیگردشگری در این اکوسیستم

 کمک نماید.

توجه به رشد روز افزون صنعت گردشگری و توسعة  با

یزی رقشم، برنامه-های مانگرو خمیرگردی در جنگلطبیعت

تواند مناسب و مطابق با شرایط مطلوب اقلیم گردشگری می

ها و امکانات به حفاظت از این منطقه، تأمین زیرساخت

مناسب برای گردشگران در فصول پربازدید و ایجاد شرایطی 

رک احساس آسایش و رضایت در گردشگران کمک برای د

تواند در سایر نماید. عالوه بر این، نتایج این پژوهش می

های مانگرو با شرایط اقلیمی و آب و هوای مشابه نیز، جنگل

 قابل استفاده باشد.
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Abstract 
Understanding the climatic conditions in a tourist destination is one of the most important information 

needed by nature-oriented tourists. The present study aimed to investigate the TCI and HCI index to 

determine nature tourism in the Khamir-Qeshm mangrove forests from 1996 to 2021. The results of 

TCI revealed that the best tourism season is autumn late and winter in December, January, and 

February while the most unfavorable climatic conditions are June, July, August, September, and 

October. Based on the results of HCI, the most favorable tourism season is related to winter and 

especially March month, while the status of this index is acceptable from June to October. In general, 

the results of TCI and HCI indicate that autumn to the end of winter is the best time in terms of 

tourism climate, and spring to summer late, has the most unfavorable conditions for visitor's presence 

due to the extreme heat, high humidity, and sultry climate of the area. The statistical analysis of TCI 

and HCI also indicates that there is a significant and direct relationship between these two indicators 

with climatic variables and with the increase of the final coefficient, the climatic conditions of the 

area will be more favorable for tourists' presence. Considering the increasing tourism industry and 

nature tourism development in Khamir-Qeshm mangrove forests, proper planning in accordance with 

the favorable conditions of the tourism climate can protect this area, provide suitable infrastructure 

and facilities for tourists, and will also help create conditions to understand the comfortable feeling 

and tourist's satisfaction. 
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