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چکیده
اقلیم به عنوان پدیده ای جغرافیایی ،رابطه ای تنگاتنگ و انکار ناپذیر با گردشگری و توسعه مقاصد گردشگری دارد .به طوری که
بسیاری از مقاصد مطرح گردشگری جهان ،موفقیت خود را مرهون برخورداری از اقلیمی مطلوب هستند .پژوهش حاضر با هدف
ارزیابی و بررسی روند تغییرات دمایی جزایر قشم و کیش واقع در استان هرمزگان و تدوین تقویم زمانی اقلیم آسایش گردشگری
با استفاده از شاخص  PETو آزمون های پارامتری و ناپارامتری روند در این جزایر صورت پذیرفته است .بدین منظور از داده های
متوسط دمای خشک ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،فشار بخار و میزان ابرناکی روزانه  3ایستگاه همدید استان هرمزگان طی بازه زمانی
 33ساله ( ) 3132-3893استفاده شده است .نتایج حاصل شده در قالب تقویم زمانی نشان داد که بهترین بازه زمانی برای حضور
گردشگران در این جزایر ماه های ژانویه ،فوریه و دسامبر می باشد که شرایط آسایش در آنها برقرار است .بعالوه نتایج حاصل از
آزمون های آماری نشان داد که متوس ط دما و دمای حداکثر در هر دو ایستگاه بدون روند بوده است و دمای حداقل نیز در کیش
تنها طی اردیبهشت ماه از روند کاهشی برخوردار بوده اند.
كلمات كلیدی :اقلیم ،آسایش ،گردشگری ،قشم ،كیش.

( -0نویسنده مسئول) aagandomkar@iaun.ac.ir
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مقدمه

امروزه از جمله فرصت های جدید اشتغال و توسعه که دارای جنبه های متعدد اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی
بوده و در عين حال به دليل نيازهای جهانی به شدت در حال رشد و گسترش است ،صنعت گردشگری می
باشد که به وضوح با آب و هوا مرتبط است .در حال حاضر گردشگری بخش اصلی از اقتصاد جهانی است و
پيش بينی می شود گردشگری در دهه های آینده به پر در آمد ترین صنعت دنيا تبدیل شود ( اسماعيلی و
همکاران .)0910 ،یکی از نکات حائز اهميت در صنعت گردشگری ،وابستگی زیاد این صنعت به آب و هوای
منطقه است و از این رو بسياری از مقاصد گردشگری با استفاده از همين مورد تبدیل به یک منبع گردشگرپذیر
پر رونق در فصول خاصی شده اند .با توجه به اهميت شرایط اقليمی در چگونگی روند انتخاب مقصد از سوی
گردشگران مطالعات زیادی در ایران و دیگر نقاط جهان درباره ارتباط اقليمی و گردشگری با استفاده از شاخص
دمای معادل فيزیولوژیک ( )PETصورت گرفته است.
ماتزاراکيس و زانينویک ( )4992بر اساس موازنه انرژی بدن انسان بر پایه دو شاخص  PETو  PMVشرایط
زیست اقليمی آدریاتيک را بررسی کردند و نقشه زیست اقليم این منطقه را برای استفاده در صنعت توریسم
ارائه دادند.
تورسون و همکاران ( )4992با استفاده از شاخص  PETو  PMVاثر محيط حرارتی بر ميزان استفاده مردم از
فضای پ ارک شهری گاتبرگ سوئد را مورد مطالعه قرار داده و روابط بين محيط حرارتی و الگوی رفتاری
مراجعين به پارک را تحليل نمودند.
بلين گومز ( )4992به بررسی اقليم و گردشگری از دیدگاه جغرافيایی و اقليم شناسی پرداخته و اهميت این
ارتباط را در زمينه تغيير اقليم نشان می دهد .ماتزاراکيس ( )4991در مناطق جنوب شرق آلمان اطالعات زیست
اقليمی را برای گردشگری مورد تجزیه و تحليل قرار داده است که نتيجه این تجزیه و تحليل ها به صورت نقشه
های زیست اقليمی ارائه شده است.
زنگين و همکاران ( )4990در مقاله خود با عنوان تعيين آسایش زیست اقليم در مسير ارض روم ترکيه با استفاده
از سامانه اطالعات جغرافيایی و استفاده از آمار هواشناسی  0ایستگاه در فصل تابستان به این نتيجه دست یافتند
که عامل توپوگرافی در این منطقه یکی از عوامل موثر بوده و منطقه جنوب کوه در این فصل خارج از محدوده
آسایش است.
دب و همکاران ( )4909در مقاله ای با عنوان آسایش حرارتی در محل پایانه راه آهن در هند بيان نمودند که
یکی از جنبه های مهم در خصوص رضایت مسافر در این مکان ها وجود یک محيط قابل قبول گرمایی است ،
از این رو به ارائه پيشنهادهایی در خصوص افزایش آسایش مسافران در مورد ارتفاع سقفها و درهای پایانه
نمودند.
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پينگ الین و همکاران ( )4900با استفاده از شاخص دمای معادل فيزیولوژیک ( )PETطبقه بندی آسایش
حرارتی( ) TPCSبه بررسی مناطق تایوان و شرق چين اقدام نمودند و دریافتند که تایوان و شرق چين برای
مردمی که در مناطق معتدل سکونت دارند در فصول بهار و پائيز و برای مردمی که در مناطق جنب حاره
سکونت دارند ،منطقه جنوب در بهار و شمال در تابستان دارای شرایط مطلوب می باشند.
احمدی ( )4904شرایط اقليم آسایش گردشگری شهر سنندج را بررسی و نتایج دریافتند بهترین زمان گردشگری
در شهر سنندج از اواخر ماه مه تا اواخر اکتبر است.
کالندرا و دویر ( )4904مطالعه تغيير فصلی روندگردشگری را بررسی کردند و بيان کردند در دمای متعادل
شرایط برای گردشگری مناسب است.
عطایی و همکاران ( )4909در مقاله خود تقویم آسایش گردشگری در اهواز را تعيين کردند .نتایج با استفاده از
تحليل مدل  Raymanنشان داد که دوره آسایش آب و هوا به طور قطع محدود و تنها  40روز می باشد.
با توجه به نتایج تحقيقات اسماعيلی و فالح ( )4902بررسی شرایط اقليم آسایش مشهد نشان داد ساعات
آسایش عمدتا در ماههای ژوئن ،جوالی و آگوست وحدود ساعت  40:99می باشد .بعالوه کوتاهترین مدت
آسایش آب وهوا به طور پراکنده در آوریل،می و اکتبر و حدود ساعت  0:99صبح می باشد.
شاهرخی و همکارانش ( )4902با بررسی تقویم آب و هوایی استان سيستان و بلوچستان دریافتند که تابستان
بيشترین تنش گرمایی را در استان دارد.
زانگ و کلندران ( )4902تأثير تغيير آبوهوا را بر تغييرات فصلی گردشگری در هنگکنگ مطالعه کردند.
ساری صراف و همکاران ( )0910در مطالعه ای تحت عنوان تعيين مناسب شاخص ریمن برای مطالعه اقليم
آسایش در شمال استان آذربایجان غربی با استفاده از متغيرهای هواشناسی ،متغيرهای فردی ،متغيرهای موقعيتی،
ميزان پوشش لباس و نيز ميزان انرژی فعاليت های انسانی در قالب شاخص های آسایشی  PMV,PETوSET
به این نتيجه دست یافتند که شاخص  PETنتایج بهتر و قابل قبولی از اقليم آسایش شمال استان آذربایجان
غربی ارائه می دهد .اسماعيلی و همکاران ( )0910در مطالعه ای با عنوان ارزیابی شرایط اقليم آسایشی چند
شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص  PETبا استفاده از داده های روزانه شرایط اقليم آسایشی
مناطق را مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که دوره آسایش اقليمی در شهرهای مورد مطالعه کوتاه بوده و به
صورت دو دوره مجزا در ابتدای فصل پائيز و بهار واقع شده است.
زینالی و همکاران ( )0910در مقاله ای تحت عنوان بررسی و پهنه بندی اقليم توریستی استان آذربایجان شرقی
با استفاده از شاخص  PETو مدل ریمن دریافتند که در اکثر ایستگاه های مورد مطالعه ،ماههای ژوئن و سپتامبر
از اقليم بسيار مناسبی برای توریسم برخوردارند و ماه ژوئيه و اوت به غير از شهرستان های اهر و سراب در بقيه
قسمت های استان درجات متفاوتی از تنش گرمایی از متوسط تا ضعيف حاکم می باشد.

 644فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9911

عطایی و هاشمی نسب ( )0909با پهنه بندی اقليم گردشگری استان اصفهان دریافتند که مناطق شمالی و شرقی
استان در ماههای آوریل و اکتبر و مناطق حاشيه غربی در ماههای ژوئن ،ژوئيه و اوت و دیگر مناطق در ماههای
می و سپتامبر دارای شرایط اقليمی مناسب گردشگری هستند.
آروین و شجاعی زاده ( )0909در مقاله ای با عنوان ارزیابی شرایط اقليم گردشگری شهر شيراز با استفاده از
شاخص های دمای معادل فيزیولوژیک ( )PETو متوسط نظر سنجی پيش بينی شده ( )pmvبه این نتيجه
رسيدند که ماههای فصل تابستان با تنش گرمایی و فصل زمستان با تنش سرمایی دارای شرایط نامطلوب اقليمی
هستند و از این نظر برای گردشگری دارای محدودیت بوده و آسایش اقليمی در این شهر به صورت دو دوره
مجزا در اواسط فصل بهار و ابتدای فصل پائيز واقع شده است.
باعقيده و همکاران ( )0909با بررسی و مقایسه پارامترهای مدل ریمن در تعيين تقویم مناسب گردشگری
اصفهان دریافتند که شاخص های  PMVو  PETشناخت بهتری از زیست اقليم منطقه مورد مطالعه ارائه می
دهند.
سلمانی مقدم و جعفری ( )0902ارزیابی اقليم آسایش گردشگری استان زنجان را با استفاده از شاخص TCI
بررسی نمودند نتایج نشان داد که ماههای می ،ژوئن ،اوت ،سپتامبر و اکتبر با شرایط عالی و ایده آل برای حضور
گردشگران در استان میباشد و در ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه ،مارس و آوریل شرایط مناسب برای
گردشگران نيست .حجازی زاده و کربالیی ( )0902آسایش حرارتی ایران را بررسی و دریافتند که در ماه سپتامبر
و پس از آن ماه مه ایران بيشترین آسایش را از نظر اقليمی دارد.
خراسانی و همکاران ( )0902شرایط اقليم آسایش جزیره قشم را بررسی و دریافتند در ماه های گرم سال
مناسب ترین ساعت ها برای فعاليت های طبيعت گردی  2صبح 01 ،عصر و  40شب و در ماه های سرد سال
ساعت های  0صبح 04 ،ظهر و  042عصر می باشد .هدف از این پژوهش ارزیابی شرایط اقليم گردشگری در
جزایر پنج گانه هرمزگان و تدوین تقویم زمانی مناسب برای حضور گردشگران در این جزایر می باشد.
اميدوار و ساالری ( )0904در تحقيقات خود جهت بررسی روند تغييرات گرما و بارش در مقياس ساالنه و در
غرب و شمال غربی ایران به جهت اثبات وجود یا عدم وجود تغيير اقليم در این منطقه از کشور از دو روش من
کندال و اسپيرمن استفاده کردند.
گندمکار و مراد مند ( )0909با بررسی روند تغييرات اقليم آسایش گردشگری استان چهارمحال و بختياری با
استفاده از شاخصPMVبه این نتایج دست یافتند که طی سالهای اخير ،وضعيت شاخص اقليم آسایش
گردشگری این استان در فصل بهار بهبود یافته و جنوب استان دارای شرایط مطلوبتری برای گردشگری در
ماههای سرد سال و شمال استان در ماههای گرم به گردشگران توصيه می شود.
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ابراهيمی و کردوانی ( )0909به مطالعه تغيير اقليم در تاالب انزلی به روش من –کندال پرداخته و دریافتند که در
این ایستگاه دمای حداکثر دارای روند منفی و دمای حداقل دارای روند مثبت و بارش ساالنه هيچگونه تغيير
شدیدی نداشته است.
صالحی و همکاران ( )0909با ارزیابی تغييرات اقليمی آینده اصفهان دریافتند که مدل  BCM2-A1Bدر توليد
داده های تابش ،مدل  HADCM3-A1Bدر توليد داده های دمای بيشينه و مدل  BCM2-B1در توليد
داده های دمای کمينه و بارش نتایج مناسب تری به دست می دهد .همچنين تحليل روند داده ها در سنس
استيميتور و من -کندال نشان داد که دمای کمينه ،دمای بيشينه ،تابش و تبخير و تعرق در کليه ایستگاههای استان
اصفهان طی  4929-4900روند افزایشی و به جز نائين که افزایش بسيار جزئی بارش را خواهد داشت بقيه
ایستگاهها روند کاهشی بارش را شاهد خواهند بود.
قهاری و همکاران ( )0902با بررسی روند تغييرات دمای ایستگاه همدید شيراز به روش آماری من –کندال
دریافتند که به رغم عدم وجود روند در دوره دراز مدت ،پس از شروع پدیده آغاز فصل سرد ،حداقل دمای
روزانه شيراز با شيب نزو لی رو به کاهش نهاده است .حداکثر ساالنه مطلق دمای روزانه شيراز با شيب صعودی
رو به افزایش است که نشان دهنده افزایش تدریجی دماهای بيشينه و شدت گرفتن گرمای تابستانه است.
خوش روش و همکاران ( )0902با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری من –کندال و رگرسيون روند
تغييرات متغيرهای هيدرو -اقليمی حوضه نکارود را بررسی کردند و دریافتند که منطقه مورد مطالعه با وقایع
خشکسالی شدیدی روبرو می باشد و جریان های کم و متوسط به شدت تحت تاثير تغييرات اقليمی هستند.
داده ها و روش ها
استان هرمزگان با وسعت شصت و هشت هزار و چهار صدو هفتادو پنج و هشت دهم کيلومتر مربع در جنوب ایران
مابين مختصات جغرافيایی  42درجه و49دقيقه تا  41درجه و  21دقيقه عرض شمالی ،و 24درجه و 20دقيقه تا 20
درجه و  02دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است  .جزایر قشم و کيش در این استان واقع شده
اند .د ر پژوهش حاضر شرایط آب و هوای اقليم آسایشی این جزایر به عنوان مقاصد گردشگری ساحلی و طبيعت
گردی در مقياس زمانی روزانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
در این راستا برای تعيين زمان مناسب گردشگری در دو جزیره گردشگری خليج فارس از داده های اقليمی دمای
هوا ،رطوبت نسب ی ،ميزان ابرناکی آسمان و سرعت باد ایستگاه های قشم و کيش طی مقطع زمانی ( )4902-0019در
مقياس روزانه استفاده شده است .سپس با استفاده از نرم افزار ریمن و شاخص  PETشرایط اقليم آسایش در این
جزایر بررسی شد.
در ادامه با استفاده ازنتایج بدست آمده تقویم زمانی روزانه اقليم آسایش در این جزایر تدوین شد و در ادامه روند
تغييرات اقليمی جزایر با استفاده از آزمون های پارامتری روند (آزمون  ،tتابع خودهمبستگی و آزمون رایان جوینز) و
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آزمون ناپارامتری من –کندال مورد بررسی قرار گرفت .در شکل ( )0موقعيت جغرافيایی ایستگاه های مورد مطالعه و
در جدول ( )0مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه ارائه شده است.

شکل  –1موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه
جدول  -1مشخصات جغرافیایی و نوع اقلیم ایستگاه های مورد مطالعه
نام شهر
قشم
فرودگاهی
قشم
دریایی
کيش

طول

عرض

جغرافيایی

جغرافيایی

ارتفاع

از

نوع اقليم بر
طبقه

دمای

ميانگين

ساالنه(درجه سانتی

بارندگی

متوسط

(ميلی متر)

0991801

فشار

سطح

حسب

دریا(متر)

بندی کوپن

گراد)

22 ◦ 24

42 21

2182

گرم و خشک

41809

440890

22 02

42 22

0481

گرم و خشک

41809

440890

0991801

29◦ 20

42 99

99

گرم و خشک

4281

494

099184

هوا

(هکتوپاسکال)

و

سرعت

جهت باد غالب
()knot
جنوب

غرب

()0-2
جنوب

غرب

()0-2
غربی ()49

متوسط

رطوبت

نسبی(درصد)
21821
21821
21

آزمون ها و روش های آماری
 -1آزمون آماری -گرافیکی من -کندال (ناپارامتری)
این آزمون ابتدا توسط من (0 )0022ارایه و سپس توسط کندال (4 )0012بسط و توسعه یافت (سرانو .9 )0000 ،این
روش بطور متداول و گسترده ای در تحليل روند سری های هيدرولوژیکی و هواشناسی بکار گرفته می شود
(لتنمایر . 2 )0002 ،از نقاط قوت این روش می توان به مناسب بودن کاربرد آن برای سری های زمانی ای که از

1

Man
kendal
3
Serrano
4
Lettenmaier
2
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توزیع آماری خاصی پيروی نمی کنند اشاره نمود .اثر پذیری ناچيز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری
های زمانی مشاهده می گردند نيز از دیگر مزایای استفاده از این روش است (تورگی .0 )4992 ،این آزمون برای
تعيين تصادفی بودن و روند در سری ها استفاده می شود .در صورت وجود روند ،داده ها غيرتصادفی بوده و برای
تعيين تصادفی بودن داده ها از رابطه ( )0استفاده می شود (فرج زاده و همکاران.)0910 ،
()0

1

4P
N  N  1

T 

 Tآماره من کندال و  Pمجموع تعداد رتبه های بزرگتر از ردیف  niکه بعد از آن قرار می گيرند و از رابطه ( )4به
دست می آید:
()4

N 1

 ni

p

i 1

4 N  10

این آماره برای  N>10به توزیع نرمال با ميانگين صفر و واریانس

9 N  N  1

شبيه است .بنابراین آزمون معنی داری

آن از رابطه ( )9قابل محاسبه می باشد :

()9

4 N  10
9 N  N  1

(T ) t   tg

در این رابطه  tgبرابر با مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد ) (zبر اساس احتمال  02درصد برابر  0/02می باشد .در
صورت اعمال این مقدار  (T)t ،در این تحقيق برابر  ±9/00می شود .حال با توجه به مقدار بحرانی به دست آمده اگر
 (T)t <T> -(T)tیعنی  + 9/00 <T> - 9/00باشد هيچ گونه روند مهمی در سری ها مشاهده نمی شود و سری ها
تصادفی هستند و اگر  T< -(T)tیعنی  T< -9/00شد روند منفی در سری ها و اگر  T> (T)tیعنی  T> +9/00باشد
روند مثبت در سری ها غالب خواهد بود .جهت شناسایی روند های جزیی و کوتاه مدت ،نقاط جهش و نقاط شروع
روند سری های زمانی از نمودار سری زمانی بر حسب مقادیر  uiو ' uiاستفاده می گردد .برای ترسيم نمودار سری
زمانی مقادیر متوالی ،آماره های  uiو ' uiبا استفاده از آزمون من کندال محاسبه گردید .مراحل محاسبه این آماره ها
به قرار زیر است:
 – 0داده ها به ترتيب وقوع ردیف می شوند و ترتيب زمانی داده ها را  nدر نظر می گيریم(عليزاده.)0912 ،
 - 4داده ها رتبه بندی می شوند که برای این منظور از آماره (Tنسبت رتبه  Iبه رتبه های ما قبل ) استفاده می شود.
 – 9اميد ریاضی  ، E iواریانس  V iو شاخص من – کندال  U iبراساس رابطه های زیر محاسبه می شوند:
Ei  ni ( ni  1) / 4

()2
()2
()2

Vi  ni ( ni  1)( 2 ni  5 ) / 72
Vi

Ui  (  ti  Ei ) /

Turgay

1
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در روابط فوق  niترتيب زمانی داده ها می باشد .این شاخص دارای توزیع نرمال است لذا جهت شناسایی معنی دار
بودن ا ز جدول منحنی استفاده می شود .برای بررسی تغييرات باید شاخص ' uiنيز محاسبه شود ،مراحل محاسبه 'ui

بدین شرح است:
 – 0داده ها رتبه بندی می شوند که برای این منظور از آماره'( Tنسبت رتبه  Iبه رتبه های ما بعد) استفاده می شود.






 – 4اميد ریاضی  ، Eواریانس  Vو شاخص  Uاز رابطه های زیر محاسبه می شود:
i

()1
()1
()0

i

i

 ( ni  1)  N  ni  / 4

N

E i 

V i    N  ( ni  1) ( N  ni ) 2 ( N  ( ni  1))   5 / 72
Vi

U i    (  t i   E i ) /

در روابط فوق  Nتعداد سال های آماری مورد استفاده می باشد در این روش مقادیر متوالی از مقدار  uiو ' uiحاصله
از آزمون من -کندال به صورت گرافيکی نمایش داده می شود .محل تالقی شاخص  uiو ' uiبا محدوده ی 02
درصد اطمينان نشان دهنده تغييرات سری زمانی بوده و رفتار  uiبعد از محل تالقی ،وضعيت روند (کاهشی یا
افزایشی ) سری را نشان می دهد(گوسنز و برگر .0 )0012 ،زمانی که روند معنی داری در داده ها وجود داشته باشد،
خطوط  uiو ' uiهمدیگر را قطع می کنند (عزیزی و روشنی .)0911 ،اگر مقادیر  uiو ' uiاز منحنی ها چندین بار
روی هم قرار بگيرند روند یا تغييری وجود نخواهد داشت ولی در جایی که همدیگر را قطع می کنند منحنی ها
محل شروع روند یا تغييرات را به صورت تقریبی به نمایش می گذارند .اگر منحنی ها همدیگر را در داخل محدوده
( )± 0/02قطع کنند نشانه زمان آغاز تغيير ناگهان ی و در صورتی که خارج از محدوده بحرانی همدیگر را قطع کنند
بيانگر وجود روند معنی دار در سری زمانی است .عدم تالقی دو شاخص معرف عدم روند سری می باشد (فرج
زاده و همکاران .)0910،
 -2آزمون ( tپارامتری)
این آزمون با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون مورد استفاده قرار می گيرد .عدم همبستگی سری ها در این ازمون
داللت بر عدم روند آنها دارد.آزمون مذکور با استفاده از رابطه های زیر به دست می آید (جاوری:)0911 ،
رابطه ()0

رابطه ()4

r n2
2

1 r

tr 

SS ty
SS tt  SS YY

r 

Goossens C,Berger, A.

1
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رابطه ()9



2

n n 1
2

t



 t    y 
ty 





n

12

رابطه ()9

 t 


n

رابطه ()2
قاعده تصميم گيری :

2

 y 

2

y 
2



SS tt 

SS ty 

SS YY 

H 0 if t r  t  / 2

چنان چه مقدار به دست آمده از آزمون از مقدار جدول  t studentکمتر باشد فرض صفر رد نمی شود و سری روند
ندارد اما اگر بزرگتر باشد سری روند دارد.
 -3تابع خود همبستگی (پارامتری)
تابع خود همبستگی رابطه خطی موجود ميان مشاهدات سری زمانی که با  Kوقفه زمانی از هم جدا شده اند را اندازه
گيری می کند(عساکره r(k) .)0919 ،هميشه بين  +0و  -0می باشد .مقدار همبستگی در تأخيرهای مختلف به وسيله
نمودار همبستگی نگار نشان داده می شوند .آن دسته از مقادیر ) r(kکه به عدد  0نزدیک می باشند (یا مثبت بوده و
به لحاظ آماری معنی دار باشند) ،نشان دهنده این نکته هستند که مشاهدات با  Kوقفه زمانی جدا شده اند ،تمایل
شدید به حرکت با یکدیگر در مسير خطی و با شيبی مثبت دارند و آن دسته از مقادیر ) r(kکه به  -0نزدیک می
باشند (یا منفی بوده و به لحاظ آماری معنی دار باشند) ،این مفهوم را در بر می گيرند که مشاهدات با  Kوقفه زمانی
تمایلی شدید به حرکت با یکدیگر در مسير خطی و با شيبی منفی دارند و گویای نوسان مقادیر می باشند (کاویانی و
عساکره .) 0912 ،وقتی استقالل در یک سری زمانی وجود دارد ضریب همبستگی بين یک سری به طور متوالی مورد
توجه قرار می گيرد .وقتی ضرایب خود همبستگی را در وقفه های مختلف اندازه گيری و ترسيم کنند ،معموالً تابع
خود همبستگی مشخص می شود .برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده می گردد (جاوری.)0911 ،
رابطه ()0

 Y  Y Y  Y 
 Y  Y 
tk

i

2

rk 

i

قاعده تصميم گيری :

n

H 0 if rk  2 /

پس از سنجش و تعيين روند یا عدم روند سری مورد مطالعه ،مرحله بعد تحليل روند است .برای تحليل روند
روشهای متعددی استفاده می شود که در این تحقيق از روش کمترین مربعات استفاده شده است.
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روش کمترین مربعات
مهمترین روش محاسبه و تحليل روند ،روش کمترین مربعات می باشد .در این روش معادله خط برازش طوری
تشکيل می شود که مجموع مربعات توان های دوم انحراف های عمودی از خط برازش شده ،حداقل شود .برآورد
خط برازش شده را با استفاده از رابطه های زیر می توان به دست آورد :
رابطه ()4



Yˆt  T t   0  ˆ 1 .t

رابطه ()9

ˆ n 1
1
2

رابطه ()2

رابطه ()2
رابطه ()2
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12
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 -4آزمون رایان – جوینز
هر چه مقدار  RJبه دست آمده به  0نزدیکتر باشد توزیع داده ها بهتر است و نشان دهنده نرمال بودن داده ها است.
همچنين با توجه به مقدار  P-Valueنيز می توان در قبول یا رد فرض صفر استفاده کرد .بدین صورت که اگر مقدار
 P-Value>αباشد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن داده ها پذیرفته می شود.
داده ها دارای توزیع نرمال هستند =H0
داده ها دارای توزیع نرمال نيستند =H1

مقدار آماره آزمون رایان جوینر از رابطه ( )0به دست می آید :
رابطه()0

که در آن :
 = Biامتياز نرمال برای داده های مرتب شده
 = S2واریانس نمونه
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شاخص PET

برای ارزیابی تاثير آب و هوا بر انسان و مطالعات اقليم آسایشی ،مدل ها و شاخص های زیادی ارائه شده اند (گری
گوریوا و ماتزارکيس .) 4909 ،در این ميان شاخص های مرتبط با فيزیولوژی انسان که از معادله بيالن بدن انسان
مشتق شده اند ،امروزه در مطالعات زیست اقليم انسانی جایگاه ویژه ای دارند.
شا خص های معروفی در این زمينه پيشنهاد شده است که شاخص دمای معادل فيزیولوژیک ( )PETاهميت بيشتری
یافته اند .بيان شرایط اقليم آسایشی معموال با شاخص هایی بيان می گردد که در آن مجموعه ای از عناصر
هواشناختی ،انسانی و محيطی دخالت داده می شود .این شاخص ها داده های اقليمی را به شکلی ارائه می کنند که
نشان دهنده واکنش افراد به شرایط آب و هوایی است و در طبقه بندی عددی ،درجاتی را از بسيار مناسب تا
نامناسب در بر می گيرند .این شاخص ها تفسير تاثيرات پيچيده عناصر جوی را از آسایش انسان آسان تر می کنند و
امکان مقایسه مکان های مختلف را از دیدگاه اقليم آسایشی فراهم می آورند (دی فریتاس.)4994 ،
شاخص دمای معادل فيزیولوژیک یا  ، PETاز معادله بيالن انرژی بدن انسان مشتق شده است .در تعریف این
شاخص برای موقعيت بيرون از منزل می توان گفت دمایی است که طی آن در یک اتاق نمونه بيالن حرارتی بدن
انسان (نرخ سوخت و ساز با کار سبک  19وات بر نرخ سوخت و ساز پایه اضافه می شود ،ارزش نارسانایی لباس
در حد  980کلو ) با دمای پوست و دمای مرکزی بدن انسان در شرایط بيرون از منزل ،در تعادل می باشد.
در جدول ( ) 4ارزش نارسانایی پوشاک مختلف آمده است .در این مطالعه برای بررسی دمای فيزیولوژیکی از مدل
 MEMIاستفاده شده است.
این مدل که مخفف مدل بيالن انرژی برای افراد می باشد اتالف حرارت محسوس از پوست را که برابر با حرارت
توليد شده توسط خون و حرارت منتقل شده از مرکز به سطح پوست می باشد را حل نموده است .بيالن حرارتی
مدل  MEMIدر جدول ( )9ارایه شده است.
این مدل از طریق روابط ( )0تا ( )04بدست می آید .در جدول ( )2نيز مقادیر آستانه روش  PETقابل مشاهده می
باشد.
جدول( :)2ارزش نارسانایی پوشاک مختلف
ردیف

پوشاک مختلف

ارزش نارسانایی به کلو

1

برهنه

9

2

شلوار کوتاه

9/ 0

3

لباس زیر نازک پنبه ای و آستين کوتاه ،شلوار بلند نازک و جوراب پنبه ای

9/92

4

مثل ردیف  +9پيراهن آستين کوتاه یقه باز

9/ 2

5

شلوار سبک ،جليقه ،پيراهن آستين بلند و کت

0

6

مثل ردیف +2پالتوی پنبه ای

0/ 2

7

لباس مخصوص مناطق قطبی

9/ 2

منبع :ماتزاراکيس و همکاران()0000
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رابطه ( )1نرخ جریان خون
رابطه ( )2نرخ تعرق

⁄

⁄

رابطه ( )3توليد حرارت

⁄

⁄

) ⁄

)

⁄

(

(

⁄

⁄

رابطه ( )4جریان حرارت همرفتي
رابطه ( )5جریان حرارتي تابش

∫

رابطه ( )6انتشار بخار آب
رابطه ( )7اتالف حرارت پنهاني بوسيله تعرق
رابطه ( )8اتالف حرارت بوسيله تبخير
رابطه ( )9براي زن
تلف شده از طریق خوردن
افزوده یا
روابط:
رابطه ( )11حرارتدر این
مركز به
نرخ شده از
منتقل
پوستمتر مربع )
ساز(وات بر
سوخت و
رابطه ( )11حرارت: M
گرادبه محيط
پوست
شده از
سانتي
منتقلدرجه
رابطه ( )12حرارتهوا به

⁄

 : كارایي مكانيكي

 : Fcff* fclنسبت مساحت شخص پوشيده به مساحت بدون پوشش

 :Taدماي
 : Trدماي تابش

متوسط به درجه سانتي گراد
 : TcIدماي سطح لباس به درجه سانتي گراد

 : Cp , Cf , Cbگرماي ویژه هوا،

غذا و خون به ترتيب
 : mfمعادل غذا در واحد وات

 : pbچگالي خون

 : εقابليت انتشار پوست

 : Sحرارت خالص ذخيره شده در هسته

 : rحرارت نهاني تبخير
 : Askسطح

پوست بر حسب متر مربع
 : Tskدماي پوست  : Paفشار بخار جزیي به پاسكال

 : Pvrفشار بخار اشباع در

دماي پوست
 : hcضریب انتقال حرارت همرفتي W/k

 : rtmجرم هواي تعریقي در

هر ثانيه
 : δضریب ثابت استفان بولتزمن

 : IcIمقاومت لباس در برابر

انتقال حرارت

خونتهيه داده های هواشناسی مثل دما و رطوبت هوا و سرعت باد به سادگی امکان
PET
برای محاسبه
حرارتیویژه
شاخص حرارت
: Cb
پذیر است ولی محاسبه و به دست آوردن برخی پارامترها مثل " متوسط دمای تابشی محيط " یا همان  Tmrtبه

سادگی امکان پذیر نمی باشد .از آنجا که پارامتر مزبور بيشترین تاثير را در محاسبه شاخص فوق دارد از این رو برای
محاسبه این پارامتر از نرم افزار  Ray Manکمک گرفته شد تا ضریب دقت محاسبات افزایش یابد .مدل Ray Man

که توسط آندریاس ماتزاراکيس برای محاسبه شارهای تابشی به ویژه در بين ساختمان های شهری طراحی شده
است .یکی از روش های مناسب برای محاسبه متوسط دمای تابشی محيط و در نهایت برای محاسبه  PETمورد

بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم653 ...

استفاده قرار می گيرد .با توجه به اینکه داده های فيزیولوژیک ،پوشش و نوع فعاليت بسيار متفاوت و متغيير هستند،
بنابراین طبق توصيه مدل می توان مواردی را به صورت ميانگ ين یا حالت استاندارد در نظر گرفت .به طور مثال در
مرد قد ،وزن و سن می توان ميانگين متعارف این متغيرها را در جامعه لحاظ نمود .در مورد پوشش رقم  9/0کلو و
فعاليت متوسطی مثل رانندگی با  19وات را می توان برای یکی از جنس های مرد یا زن در نظر گرفت .گفتنی است
که تف اوت بسيار ناچيزی در این زمينه بين زن و مرد وجود دارد که در بسياری از موارد قابل چشم پوشی است.
جدول( :)3بیالن حرارتی  MEMIدر شرایط گرم و آفتاب منبع :هوپ()1111
پارامترهای بدن

پارامترهای فیزیولوژیک

پارامترهای هواشناسی

قد 181 -سانتی متر

توليد حرارت داخلی 421-وات

)Ta=30(°c

وزن 75 -کیلوگرم

دمای متوسط پوست 92/0-سانتی گراد

)Tmrt=60(°c

سن 35 -سال

دمای هسته ای بدن 91/2 -سانتی گراد

RH=50%

لباس 1/1-کلو

رطوبت بدن 29 -درصد

V=1m/s

فعالیت 4 -کیلومتر بر ساعت

تلفات آب 242-گرم در ساعت

)PET=43(°c

تلفات حرارتی تعرق 41-وات
عرق نامحسوس 00-وات
همرفت 029 -وات
تابش خالص 429-وات

جدول( :)4مقادیر آستانه روش  PETمنبع :ماتزاراکیس و همکاران()1111
درجه تنش فیزیولوژیک

حساسیت حرارتی(وضعیت)

رنگ

PET

تنش سرمای بسیار شدید

خيلی سرد(سرمای شدید)

سرمه ای

>2

تنش سرمای شدید

سرد

آبی تيره

2-1

تنش سرمای متوسط

خنک

آبی

1-09

تنش سرمای اندک

کمی خنک

آبی کم رنگ

09-01

بدون تنش سرما

راحت(آسایش)

سبز

01-49

تنش گرمای اندک

کمی گرم

زرد

49-40

تنش گرمای متوسط

گرم

نارنجی

40-92

تنش گرمای شدید

خيلی گرم(داغ)

قرمز

92-20

تنش گرمای بسیار شدید

بسيار داغ

زرشکی

20

به

باال

بحث
نتایج مدل (PETتقویم گردشگری)
براساس نتایج حاصل شده از مدل  PETو نمودار این شاخص در ایستگاه قشم دریایی در شکل ( )2قابل مشاهده
می باشد .طبق این شکل ماه های ژانویه ،فوریه و دسامبر از شرایط آسایش برخوردار و مناسب گردشگری می
باشند .ب ا گرم شدن هوا از ماه مارس تنش های گرمایی نيز آغاز می شود؛ به طوری که ماه در ماه مارس تنش گرمایی
اندک مشاهده شده است .در ماه آوریل تنش گرمایی متوسط به وقوع پيوسته و با گرمتر شدن هوا از ماه مه تنش
گرمایی شدید شروع شده و تا آخر ماه اکتبر ادامه داشته است .با خنک شدن هوا ،در ماه نوامبر شرایط تنش گرمایی
اندک رخ داده است .با توجه به شکل ( ) 2در ایستگاه قشم فرودگاهی ماه های ژانویه ،فوریه ،مارس و دسامبر از
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شرایط آسایش برخوردار می باشند .روزهای همراه با تنش گرمایی اندک نيز در ماه های آوریل و نوامبر مشاهده
شده است .در ماه های مه و اکتبر نيز تنش های گرمایی متوسط وجود داشته است .با گرم شدن هوا و شروع فصل
تابستان ماه های ژوئن تا سپتامبر نيز از شرایط تنش گرمایی شدید برخوردار بوده اند.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18.1 19.1 19.5 19.3 19.1 19.7 19.5 19.4 20.1 19.8 19.0 18.4 20.0 18.3 18.8 18.8 18.9 19.9 17.7 18.8 22.3 20.5 21.6 22.0 22.0 22.4 21.1 23.0 23.3 23.5 23.0
21.2 20.6 20.3 19.6 19.7 20.2 20.3 20.3 20.5 21.9 22.7 22.2 22.2 22.7 23.0 23.0 22.9 22.6 23.5 23.6 23.6 23.7 24.3 24.7 25.1 25.9 25.4 26.1 25.9 26.2 26.6
23.8 22.2 21.8 24.0 23.3 24.0 25.1 25.6 26.9 26.8 26.2 26.6 28.0 27.0 27.6 27.1 26.1 25.9 27.4 27.7 27.0 27.8 29.6 28.9 27.6 27.6 29.3 29.9 30.3 29.5 29.9
28.8 28.7 29.8 30.0 30.1 30.9 30.7 30.8 32.0 32.8 32.5 32.0 31.6 32.2 33.2 32.9 31.9 31.8 31.6 32.7 32.7 32.0 33.5 34.6 34.1 34.8 35.5 35.1 35.3 36.0 36.4
33.6 34.4 34.8 35.0 35.8 34.4 34.3 35.4 36.6 36.7 37.1 37.7 37.7 37.1 36.7 36.6 37.0 38.4 38.6 38.2 38.6 38.8 39.3 39.0 39.8 40.0 39.9 41.1 40.4 40.8 41.4
39.3 40.3 39.8 39.3 39.1 38.8 39.8 39.8 39.9 39.5 39.9 40.7 40.1 40.5 40.8 40.8 41.5 41.0 40.4 40.7 41.9 42.3 41.6 41.7 41.2 41.6 41.0 41.9 42.6 42.5 42.8
40.7 40.5 39.8 40.3 40.4 40.3 40.6 41.3 41.0 40.9 40.6 40.7 41.4 40.7 41.1 42.1 41.5 41.9 42.2 42.0 41.9 42.1 42.1 43.0 43.0 43.0 43.1 42.7 43.0 42.5
41.0 41.5 41.3 41.4 41.1 40.6 40.6 40.7 40.4 40.9 41.4 40.7 40.6 40.5 41.3 40.6 40.3 39.9 40.4 40.1 40.3 40.3 39.6 39.8 40.2 40.4 40.6 40.8 40.6 40.7
38.8 38.7 38.9 39.3 38.9 38.7 38.7 38.7 38.7 39.1 39.4 39.2 39.1 39.0 39.0 39.3 39.3 39.5 39.1 39.9 39.5 39.5 38.8 39.3 39.6 39.1 39.3 39.2 38.6 38.3
36.1 36.8 36.8 36.1 36.4 36.2 36.9 36.4 35.8 35.6 36.1 35.6 35.3 35.0 35.3 35.2 34.9 34.4 34.5 35.1 34.9 34.3 34.3 34.7 34.3 34.5 34.3 33.7 33.9 33.5
31.1 31.4 31.2 29.9 30.3 29.9 28.5 28.4 28.2 28.4 27.8 27.6 28.5 28.2 28.3 27.5 26.1 27.9 27.4 27.0 27.1 26.5 25.7 26.3 26.9 26.4 25.9 25.7 26.4 25.7
22.0 23.0 23.0 23.0 22.2 22.1 22.9 22.4 22.8 22.7 22.6 22.5 21.7 22.0 22.1 22.4 21.7 21.7 21.3 22.0 21.7 22.3 22.2 22.0 22.8 21.5 20.8 20.1 20.3

Month-Day
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

شکل  -2تقویم زمانی روزانه گردشگری ایستگاه دریایی قشم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18.4 18.5 19.3 19.5 19.7 20.1 20.1 19.1 18.9 18.8 19.3 18.5 19.6 20.7 21.3 20.2 19.6 20.1 20.9 19.9 19.0 19.0 19.4 18.6 19.4 19.8 20.0 19.9 20.4 19.9 20.3
18.9 19.4 19.3 18.4 18.4 18.5 18.5 17.8 17.9 19.1 18.2 19.0 20.3 19.8 19.5 19.3 19.0 20.1 20.8 21.0 21.5 22.2 22.1 22.6 21.4 21.7 21.9 20.5 20.9 21.3 21.5
18.8 19.8 20.7 20.8 20.6 21.4 22.5 22.5 22.6 23.0 23.0 23.0 23.0 22.8 22.3 22.5 24.2 23.9 24.7 25.1 26.0 26.8 26.3 26.1 25.5 25.2 24.7 25.0 24.4 25.2 26.1
25.3 27.0 26.1 26.1 26.1 27.6 27.7 26.1 26.5 26.5 27.3 27.0 26.6 25.6 26.4 27.7 26.8 27.7 28.8 28.1 28.5 28.8 28.6 28.6 28.3 28.8 30.4 31.3 30.6 31.0 31.3
28.3 28.8 29.5 31.0 31.5 30.8 30.7 30.3 30.7 30.6 30.1 29.9 30.0 29.8 30.9 31.6 31.8 31.3 32.1 33.1 32.5 32.2 32.3 33.2 34.6 35.1 35.3 35.9 35.4 33.9 33.7
32.9 33.0 34.5 34.8 34.4 34.1 34.4 35.0 35.0 34.7 35.6 36.2 36.2 35.7 36.1 36.3 37.1 37.4 37.2 38.0 38.3 37.7 38.1 38.6 39.0 39.3 39.0 38.4 38.9 38.9 39.1
37.3 37.4 37.6 36.5 37.4 37.7 37.8 37.8 38.3 38.2 38.3 38.4 38.9 39.3 39.4 40.1 39.8 38.7 38.4 38.6 39.6 39.6 40.0 40.1 40.3 39.9 40.2 39.6 40.1 40.0
39.1 39.2 39.1 39.2 39.4 39.2 39.4 39.8 40.2 40.3 40.3 40.0 40.0 40.0 41.9 40.5 40.1 41.4 41.1 41.3 40.4 40.9 41.2 40.3 40.6 40.9 41.3 41.6 41.3 40.9
38.2 38.1 38.3 38.5 38.8 38.7 38.8 38.4 38.6 37.9 38.0 38.1 37.8 37.9 37.9 38.0 38.0 37.7 38.2 37.2 37.9 37.9 38.1 37.6 37.2 37.3 37.9 37.3 37.9 37.2
34.9 33.9 34.0 34.8 34.8 35.0 34.5 34.5 33.4 34.1 34.4 34.2 35.1 34.8 34.5 34.1 33.3 33.4 33.6 33.6 33.1 33.3 33.4 33.9 32.7 33.2 32.9 32.9 32.2 32.2
29.3 29.7 29.2 29.4 29.1 29.2 29.1 29.6 29.3 28.8 28.6 28.3 29.3 28.7 28.1 27.8 28.1 28.4 27.6 27.6 27.7 28.0 27.2 27.0 26.8 26.2 27.0 26.3 26.4 26.3
23.9 24.0 22.8 23.3 23.3 22.8 23.4 22.8 23.3 22.7 22.2 21.7 22.5 21.0 21.7 22.0 22.1 22.0 23.0 22.6 21.9 21.9 21.4 21.2 20.5 19.9 20.4 21.1 20.5
شکل  -3تقویم زمانی روزانه گردشگری ایستگاه فرودگاهی قشم

شکل  -4نمودار ماهانه شاخص  PETدر ایستگاه قشم دریایی

Month-Day
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم655 ...

شکل  -5نمودار ماهانه شاخص  PETدر ایستگاه قشم فرودگاهی

با استنباط از شکل ( ) 1در ایستگاه کيش ماه های ژانویه تا مارس و همچنين دسامبر از شرایط آسایش برخوردار و
مناسب برای گردشگ ری می باشند .ماه های آوریل و نوامبر نيز دارای تنش گرمایی اندک می باشند .از ماه مه شرایط
تنش گرمایی شدید در منطقه آغاز شده به طوری که در ماه های مه و ژوئن شرایط تنش گرمایی شدید و در ماه های
ژوالی و آکوست تنش گرمایی خيلی شدید به وقوع پيوسته است.
Month-Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JAN 19.9 20.0 19.4 18.7 19.1 18.6 19.0 20.1 19.4 19.2 19.6 19.2 18.3 18.3 18.3 18.8 18.0 18.3 18.0 17.9 18.8 18.9 18.6 18.3 17.7 18.5 18.8 19.8 19.5 18.5 18.4
FEB 18.6 19.4 19.7 18.7 18.1 18.5 18.6 18.5 19.3 19.3 19.2 19.3 20.0 20.0 20.8 19.5 19.6 20.3 21.2 21.1 21.3 21.1 21.0 20.8 21.5 22.4 21.8 21.2 21.5 21.6 21.8
MAR 20.6 21.7 21.1 21.1 21.4 21.4 21.4 22.5 22.5 22.6 23.0 23.0 22.8 23.0 23.5 23.9 23.0 24.1 24.7 24.0 24.1 24.3 23.9 24.0 25.0 25.8 25.4 25.2 25.1 25.4 25.8
APR 26.1 26.7 26.7 27.1 26.5 26.9 26.3 26.6 27.2 27.6 28.0 28.3 28.1 28.1 29.0 29.0 29.6 29.0 29.8 31.0 30.9 30.8 31.2 31.5 31.6 32.1 32.1 31.8 31.7 32.1 32.3
MAY 32.4 33.3 33.3 33.3 33.3 33.0 32.6 33.4 35.1 35.2 35.6 35.2 35.2 34.9 35.8 36.2 35.7 35.3 36.0 35.9 35.8 36.5 36.5 36.6 36.6 36.7 37.6 37.6 37.8 38.1 38.6
JUN 37.6 38.0 38.0 38.1 37.8 38.3 38.0 38.2 38.4 38.6 38.8 39.2 38.7 39.0 39.0 39.0 38.8 39.7 39.5 39.6 39.6 40.3 39.9 40.2 40.1 40.2 40.3 40.3 40.4 40.5 40.7
JUL 39.5 39.6 39.6 40.2 40.2 40.8 40.6 40.9 41.2 41.3 41.7 41.5 41.6 41.6 42.2 42.2 42.2 42.1 42.7 42.7 42.4 42.6 42.6 42.8 42.3 42.6 42.9 43.2 43.0 42.8
AUG 42.2 42.1 42.3 41.9 42.1 42.0 42.3 42.1 42.5 42.5 42.2 42.1 42.0 42.3 42.4 42.0 42.4 42.5 42.2 42.6 42.2 42.0 41.9 41.8 41.8 41.7 41.6 41.8 41.6 41.5
SEP 40.9 40.3 40.4 40.1 40.2 40.0 39.9 39.8 39.7 39.7 39.8 40.1 39.8 39.3 39.3 38.9 39.0 39.2 39.2 39.5 38.8 38.5 38.5 38.9 38.4 38.2 38.5 38.4 38.1 38.1
OCT 37.5 36.8 36.4 36.7 36.5 35.8 35.6 36.2 35.9 35.8 35.7 35.6 35.0 35.0 34.7 34.2 34.0 33.8 34.2 33.8 33.9 33.5 33.4 33.9 33.2 32.8 33.0 33.3 33.0 33.1
NOV 31.3 31.7 31.1 31.1 30.6 30.0 29.5 29.5 29.5 29.6 29.0 29.0 28.7 28.0 28.1 27.8 26.9 27.5 27.2 26.6 26.9 26.8 26.2 25.8 25.5 25.1 25.1 25.0 24.5 24.1
DEC 23.3 22.8 22.6 22.7 21.6 22.4 21.9 23.0 22.1 22.0 21.9 21.5 21.2 21.2 21.8 21.5 21.8 21.1 23.5 20.9 22.2 21.6 21.4 21.0 20.8 20.7 21.0 19.8 19.5
شکل  -6تقویم زمانی روزانه گردشگری ایستگاه کیش
تنش سرماي تنش سرماي تنش سرماي تنش سرماي
بسيار شديد

شديد

متوسط

اندك

بدون تنش

تنش گرماي

تنش گرماي

تنش گرماي

تنش گرماي

اندك

متوسط

شديد

بسيار شديد

 657فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9911

شکل  -7نمودار ماهانه شاخص  PETدر ایستگاه کیش

راهنمای طبقه بندی روزانه شاخص  PETبرحسب تنش فیزیولوژیک
تحلیل آزمون های پارامتری و ناپارامتری روند:
جهت بررسی روند داده های مورد مطالعه ابتدا سنجش بهنجاری آنها انجام و براساس آن نتيجه گرفته می شود که
از آزمون های پارامتری یا ناپارامتری استفاده شود .نمونه ای از نتایج بهنجاری داده ها در شکل های ( )1و ( )0ارائه
شده است .همان گونه که در شکل ( ) 1مشاهده می شود با توجه به مقدار  p valueبه دست آمده از آزمون رایان
جوینر که بزرگتر از  9/90می باشد لذا داده ها از توزیع نرمال برخوردار می باشند .همچنين از شکل نمودار نيز که
داده ها همگی در اطراف خط برازش توزیع شده اند می توان بهنجاری آن را تشخيص داد .در شکل ( )0نيز به دليل
این که مقدار  p valueبه دست آمده از آزمون رایان جوینر که کوچکتر از  9/90می باشد لذا داده ها از توزیع
غيرنرمال برخوردار می باشند.

شکل  -8متوسط دمای کیش در آذرماه

بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم656 ...

شکل  -1دمای حداقل قشم فرودگاه در اردیبهشت ماه

شکل  1و  )0نمودارهای سنجش بهنجاری داده های نرمال و غیرنرمال
نتایج حاصل از آزمون  tبرای داده های نرمال در جدول ( ) 2ارایه شده است .مقدار بحرانی بدست آمده جهت
سنجش روند دار بودن داده های کيش( )4892و مقدار بحرانی بدست آمده جهت سنجش روند دار بودن داده های
قشم فرودگاه ( )4891می باشد .بعالوه ضریب آزمون ایستگاههای ستاره دار دارای روند بوده و قابل محاسبه با مدل
های گرایش دار می باشد .ایستگاه قشم و سایر ماههای بدون ستاره فاقد روند می باشند.
جدول شماره ( :)6نتایج آزمون  tایستگاههای مورد مطالعه
پارامتر
متوسط دما

ایستگاه

فروردین اردیبهشت خرداد تير

قشم فرودگاه
کيش

پارامتر
دمای حداکثر مطلق

0899 9824 9824 9890 9894 0802 9809 9812 9822 9820
*4800

ایستگاه

*4891 9809 9840 9829 0800 *4841 0812 9842 0804 981

فروردین اردیبهشت خرداد تير

قشم فرودگاه 9820

9800

9809

9819

کيش

پارامتر
دمای حداقل مطلق

ایستگاه

مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

9812 9892 9802 9892 9822 9822 9820 9822 9801 9812
9802 9801 9809 9829 9804 9812 0842 9840

*9891

فروردین اردیبهشت خرداد تير مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

قشم فرودگاه 080
کيش

مرداد شهریور مهر

آبان آذر دی بهمن اسفند

981 9802
9802

0821 9812
0800

9890 9820 9810
9821 9811 0890 0842

نمودارهای تابع خودهمبستگی ایستگاه کيش در شکل ( )09حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در ماه های مورد
مطالعه در کيش می باشد .نمودار من -کندال از متوسط دمای اردیبهشت ماه (شکل  )00نيز نشان می دهد که از سال
 0911تغييرات جزیی و کوتاه مدت در این ایستگاه آغاز شده و تا سال 0919با شيب تندی در حال افزایش می
باشد .پس از آن تا سال  0912رو به کاهش رفته و از ان پس تا سال  0902در نوسان می باشد.
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فروردین

مهر

اسفند
شکل  )11نمودارهای تابع خودهمبستگی متوسط دمای ایستگاه کیش
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شکل  ) 11نمودار تغییرات کوتاه مدت متوسط دمای اردیبهشت ماه در ایستگاه کیش

نمودار تابع خودهمبستگی دمای حداکثرمطلق کيش در اسفند ماه در شکل ( )04نيز نشان دهنده وجود
خودهمبستگی مثبت و معنی دار در وقفه اول و خوهمبستگی منفی و معنی دار در وقفه های چهاردهم و پانزدهم می
باشد.

شکل  ) 12نمودار تابع خودهمبستگی دمای حداکثر مطلق اسفندماه در ایستگاه کیش

با توجه به شکل ( ) 09دمای حداقل مطلق کيش طی اردیبهشت ماه در وقفه چهارم از خوهمبستگی مثبت و معنی دار
و در وقفه چهاردهم از خودهمبستگی منفی و معنی دار برخوردار می باشد.
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شکل  ) 13نمودار تابع خودهمبستگی دمای حداقل مطلق اردیبهشت ماه در ایستگاه کیش

همان گونه که در شکل ( ) 02مشاهده می شود طی فروردین ماه دمای حداقل مطلق کيش سه دوره تغييرات داشته
است .دوره اول از سال  0912تا  0912بوده و طی این دوره دما تا سال  0914افزایشی و پس از آن کاهش داشته
است .دوره دوم از سال  0912شروع و تا سال  0910ادامه داشته است .طی این دوره نيز دما سير کاهشی داشته
است .دوره سوم از سال  0910آغاز و تا سال  0902ادامه داشته و همچنان دمای حداقل مطلق از سير کاهشی
برخوردار می باشد.
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شکل  ) 14نمودار تغییرات کوتاه مدت دمای حداقل مطلق فروردین ماه در ایستگاه کیش
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با توجه به شکل ( ) 02طی مردادماه در ایستگاه کيش دمای حداقل مطلق طی مردادماه از سال  0911تغييرات کوتاه
مدت ان شروع شده و با نوسان بسيار زیاد تا سال  0902در حال افزایش می باشد.
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شکل  ) 15نمودار تغییرات کوتاه مدت دمای حداقل مطلق مردادماه در ایستگاه کیش

طبق شکل ( )02دمای حداقل مطلق کيش طی مهرماه از سال  0912تغييرات جزیی وکوتاه مدت آن شروع شده و تا
سال  0902نيز همچنان همراه با نوسانات زیاد در حال افزایش می باشد.
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شکل  ) 16نمودار تغییرات کوتاه مدت دمای حداقل مطلق مهرماه در ایستگاه کیش

با توجه به شکل ( )01طی اسفندماه دمای حداقل مطلق کيش از سال  0912شروع به تغييرات کوتاه مدت نموده و تا
سال  0902نيز همچنان این تغييرات مشاهده شده است.
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شکل  )17نمودار تغییرات کوتاه مدت دمای حداقل مطلق اسفندماه در ایستگاه کیش

نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی تقویم آسایش اقليم گردشگری جزایر قشم و کيش و روند آسایش اقليمی این مناطق
پرداخته شده است .در این راستا از شاخص  PETجهت بررسی اقليم آسایش گردشگری و از آزمون های  ،tتابع
خودهمبست گی و من کندال جهت محاسبه روند استفاده شده است .نتایج حاصل از شاخص  PETنشان داد که در
ایستگاه قشم دریایی ،روزهای همراه با آسایش در ماه های ژانویه ،دسامبر و نيمه اول ماه فوریه مشاهده شده است.
در نيمه دوم ماه های ژوئن و ژوالی ،شش روز از ابتدای آگوست و دو روز از آخر ماه مه نيز شرایط تنش گرمایی
خيلی شدید در این ایستگاه حاکم بوده است .در ایستگاه فرودگاهی قشم ماه های ژانویه ،فوریه ،نيمه اول ماه مارس
و  49روز از ماه مارس که  49روز پایانی ماه و سه روز بين دهه اول آن را شامل می شود از روزهای همراه با
آسایش برخوردار بوده اند .در دو ماه ژوالی و سپتامبر به طور کامل تنش گرمایی شدید بر منطقه حکمفرما بوده و
در ماه آگوست نيز  44روز آن شامل تنش گرمایی شدید بوده است .الزم به ذکر است در  1روز دیگر ماه آگوست
تنش گرمایی خيلی شدید در منطقه وجود داشته است .در ایستگاه کيش ماه های ژانویه ،فوریه ،نيمه اول ماه مارس و
تقریباً تمام ماه دسامبر از روزهای همراه با آسایش برخوردار بوده اند .از دهه دوم ماه مه روزهای همراه با تنش
گرمایی شدید آغاز شده و با فراگرفتن تمام ماه ژوئن تا دهه اول ماه ژوالی ادامه داشته است .تمام ماه سپتامبر و نيمه
اول م اه اکتبر نيز از این شرایط برخوردار بوده اند .با شروع تابستان روزهای همراه با تنش گرمایی خيلی شدید نيز از
دهه دوم ماه ژوالی آغاز شده و تا آخر ماه آگوست ادامه داشته است .بيشترین روزهای همراه با تنش گرمایی شدید
و خيلی شدید نيز به ترتيب در جزایر قشم دریایی با  021روز ، ،کيش با  022روز و ایستگاه فرودگاهی قشم با 002
روز به وقوع پيوسته است .نتایج حاصل از بررسی روند متوسط دمای ماهانه نيز حاکی از آن است که ماه های
فروردین ،مهر و اسفند در کيش طبق آزمون  tرونددار می باشند .در ایستگاه قشم فرودگاه نيز تمام ماه ها بدون
روند هستند .دمای حداکثر مطلق تنها ماه اسفند در کيش رونددار می باشند .دمای حداقل مطلق در ایستگاه کيش
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اردیبهشت ماه رونددار می باشند .در ایستگاه قشم فرودگاه نيز تمام ماه ها بدون روند هستند .نتایج حاصل از آزمون
تابع خودهمبستگی نيز نشان داد که در ایستگاه کيش متوسط دما فاقد روند می باشد .دمای حداقل مطلق در کيش
اردیبهشت ماه از توزیع نرمال برخوردار بوده و بدون روند می باشد .نتایج بدست آمده از آزمون من– کندال نيز بر
روی داده های غيرنرمال نشان می دهد متوسط دمای ایستگاه کيش و قشم بدون روند می باشند .دمای حداقل مطلق
در اردیبهشت ماه در کيش روند کاهشی داشته است .در مجموع می توان بيان نمود که در قشم ماه های اردیبهشت
تا مهر و دی و اسفندماه؛ در کيش ماه اردیبهشت از روند کاهشی برخوردار بوده اند.
منابع
آروین ،عباسعلی ؛ شجاعی زاده ،کبری ،)0909( .ارزیابی شرایط اقليم گردشگری شهر شيراز با استفاده از شاخص های دمای
معادل فيزیولوژیک ( )PETو متوسط نظر سنجی پيش بينی شده ( ،)PMVفصلنامه جغرافيای طبيعی.
اسماعيلی ،رضا؛ صابر حقيقت ،اکرم؛ ملبوسی ،شراره .)0910(.ارزیابی شرایط اقليم آسایش بندر چابهار در جهت توسعه
گردشگری ،چهارمين کنگره بين المللی جغرافيدانان جهان اسالم ،زاهدان.
باعقيده ،محمد؛ عسگری ،الهه؛ شجاع  ،فائزه؛ جمال آبادی ،جواد .)0909( .بررسی و مقایسه عملکرد پارامترهای مدل ریمن در
تعيين تقویم مناسب گردشگری ،جغرافيا و توسعه.
حجازی زاده ،زهرا ،کربالیی درئی ،عليرضا ،0902 ،آسایش حرارتی در ایران ،مجله جغرافيا.
جاوری ،مجيد ، 0911 ،شيوه های تجزیه و تحليل کمی در اقليم شناسی با تاکيد بر مدل های روند ،انتشارات پيام رسان ،چاپ
اول ،تهران ،صص.022
خراسانی ،حميد ،خورانی ،اسداله ،ذوالفقاری ،حسن ،0902 ،ارزیابی ساعتی شرایط آسایش اقليمی جزیره قشم.
زینالی ،بتول؛ جاللی ،طاهره؛ ایاسه ،فریبا؛ اصغری ،صياد .)0910( .بررسی و پهنه بندی اقليم توریستی استان آذربایجان شرقی
با استفاده از شاخص  ،PETهمایش منطقه ای کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ریزی محيطی ،دانشگاه آزاد واحد خرم
آباد.
ساری صراف ،بهروز؛ محمدی ،غالم حسن؛ حسينی صدر ،عاطفه .)0910( .تعيين مناسب ترین شاخص  RayManبرای
مطالعه اقليم آسایش در شمال استان آذربایجان غربی ،چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزیک ایران.
سلمانی مقدم ،محمد؛ جعفری ،محمد ،0902 ،ارزیابی اقليم گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص  TCIدر محيط
 ،GISفصلنامه جغرافيا و برنامهریزی شهری.
عطایی ،هوشمند؛ هاشمی نسب ،سادات ،)0909( .ارزیابی و پهنه بندی اقليم گردشگری استان اصفهان با استفاده از شاخص
 PETو سيستم اطالعات جغرافيایی ،مجموعه مقاالت اولين همایش مدیریت گردشگری و توسعه پایدار با محوریت
گردشگری ارتباط دهنده ( )TMSDفرهنگ ها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
عساکره ،حسين ، 0919 ،تحليلی آماری بر تغييرات ميانگين ساالنه دمای شهر زنجان طی دهه های اخير ،مجله نيوار ،شماره 29
و . 24
عزیزی ،قاسم ،روشنی ،محمود ،0911 ،مطالعه تغيير اقليم در سواحل جنوبی خزر به روش من-کندال ،پژ.هش های
جغرافيایی ،شماره  ،22صص.09-41

9911  تابستان، شماره سوم، سال دهم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای674

 انتشارات، چاپ هشتم، هوا و اقليم شناسی،0912 ، محمد، موسوی بایگی، فرهاد، موسوی، غالمعلی، کمالی، امين،عليزاده
.912 -920 صص،دانشگاه فردوسی مشهد
 همایش، مطالعه تغيير اقليم در شمال غرب ایران به روش من کندال،0910 ، مریم، مالشاهی، وحيد، فيضی، منوچهر،فرج زاده.
. خرم آباد،کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ریزی محيطی
 مجله علمی و پژوهشی، بررسی آماری روند بلند مدت بارش ساالنه اصفهان،0912 ، حسين، عساکره،محمدرضا،کاویانی
.029-024  صص،0  شماره، جلد هيجدهم،دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان
Ahmadi.M.A., 2012, Evaluation of tourism climate comfort in order to attract more tourists Case study: Sanandaj city in Iran, Life Science Journal.
Ataei, hooshmand; Cheraghi , Sedighe; Hasheminasab, Sadat. (2013). Determination of
suitable calendar for Tourism in Ahwaz utilizing Physiological Equivalent Temperature
(PET). Bulletin of Environment, Pharmacology and life Science, India.
Deb, Ch. Ramachandraiah,A. (2010), Evaluation of thermal comfort in a rail terminal location
in India, Building and Environment.
Esmaili, Reza;Fallah Ghalhari; Gholamabbas.(2014) . An Assessment of Bioclimatic
Conditions for Tourists- A Case Study of Mashhad, Iran. Atmospheric and Climate
Science.
Grigorieva , E. A., Matzarakis, A., 2010, Physiologically Equivalent Temperature in Extreme
Climate Regions in the Russian Far East, In: Matzarakis, A.,Mayer, H.,Chmielewski,
Goossens C, Berger A. (1986), Annual and seasonal climatic variations over the Northern
Hemisphere and Europe during the century. Annales Geophysicae 4: pp 385-399.
F.-M.(Eds), Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology. Ber. Meteorol.Inst.
Univ.Freiburg .
Hoppe P., 1999, The Physiological Equivalent Temperature-a Universal Index for the
Biometeorological Assessment of the Thermal Environment, Int. J. Biometeorology.
Kulendran, N., Dwyer, L., 2012,Modelling Seasonal Variationin Tourism Flows with Climate
Variables. Tourism Analysis .
Lettenmaier,D.P.,E.F.Wood, and J. R.Wallis, (1994), Hydro-climatological Trends in the
Continental United States, 1948-88.J. Climate, 7: pp586-607.
Matzarakis A, Mayer H and Iziomon M G, 1999, Applications of a Universal Thermal Index:
Physiological Equivalent Temperature, Int. J. Biometeorology.
Matzarakis A. (2007). Assessment Method for Climate and Tourism based on Daily Data.
Development in Tourism Climatology.
M. Blen Gomez Martin .(2005). Weather, Climate and Tourism a Geography Perspective,
Annals of Tourism Research.
Shahraki,Fahimeh; Esmaelnejad, Morteza;Karimian Bostani , Maryam. (2014). Determining
the Climate Calendar of Tourism in Sistan- Baluchestan Province, Iran. Romanian Review
of Regional Studies.
Serrano, A., Mateos, V.L., and Garcia, J.A., (1999), Trend Analyisi of Monthly Precipitation
Over the Iberian Peninsula for the Period 1921-1995. phys. Chem. EARTH(B), vol:24, no.
1-2: pp 85-90.
Thorsson , S. Lindavist , M and Lindavist, S . (2004). Thermal Bioclimatic Conditions and
Patterns of Behavior in an Urban Park in Goteborg Sweden. Int.J.Biomteor.
Turgay, P. and Ercan K, 2005, Trend Analysis in Turkish Precipitation data. Hydrological
processes published onlineinwiley Interscience.

675 ...بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم

Zaninovic, K. Matzarakis, A. (2004). Variation and Trends of Thermal Comfort at the
Adriatic Coast. Ber. Meteorol. Inst. Univ. Freiburg.
Zengin Murat , Kopar Ibrahim , Karhan Faris. (2009). Determination of Bioclimatic Comfort
in Erzurm- Rize expressway corridor using GIS, Building and Environment .
Zhang, H.Q.Kulendran, N. 2016, The Impact of Climate Variables onSeasonal Variation in
Hong Kong Inbound Tourism Demand, Journal of Travel Research.

