
   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 در سواحل جنوبی ایرانهای تر و خشک دورهتحلیل روند رطوبت در  
 

 *2ام البنین بذر افشان1عصمت قنبری

 داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه هرمزگانکارشناسی ارشدآبخیز آموختهانشد1
@gmail.com1394sodabehghambari 

 کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشکده استادیار دانشگاه هرمزگان -نویسنده مسوؤل* 2
 o.bazrafshan@hormozgan.ac.ir  

 

 

 چکیده

 کند دریک دمای مشخص، هوا به چه میزان به حالتباشد که بیان مینسبی شاخصی برای وضعیت رطوبت می رطوبت

شود بلکه باعث تغییراتی در رفتار هواشناسی ای در جو نه تنها باعث گرمایش جهانی میاشباع نزدیک است. افزایش گلخانه

ی مختلف در سواحل جنوبی هارطوبت نسبی در مقیاس هدف ازاین مطالعه تحلیل روند گردد.می از جمله رطوبت هوا

از رفع نواقص  که پساست انجام شده 2017-1951ساله از سال  66ی ها در طول دورهتحلیل محاسبات و باشد.ایران می

 های مختلفیرات احتمالی رطوبت نسبی درمقیاسکندال، تغی_ها، با استفاده از روش ناپارامتری منآماری برخی از سری

مقیاس  خشک و و های ترهدهد که رطوبت نسبی در طول دورنشان می هانتایج به دست آمده از تحلیل داده مشخص گردد.

 ساالنه روند کاهشی را دنبال داشته است.

 کندال، تغییر اقلیم، سری زمانی–رطوبت، من کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

اقلیم قرارگرفته ونگرانی عمده در خصوص اثراین پدیده بر محیط و منابع تقریبا همه فرآیندها در بیوسفر تحت تاثیرتغییر 

های ناشی (. جهت آمادگی در برابر اثرات نامطلوب پدیده تغییر اقلیم و کاهش خسارت2006آب است )عبدالعزیز و برن،

ها ی است تا اینکه سیاستها و تغییرات معمول در متغیرهای آب و هواشناسی در هر منطقه اقدامی ضروراز آن بررسی روند

 (.2008های مناسبی برای توسعه و مدیریت منابع آب اتخاذ گردد)لی و همکاران،ریزیو برنامه

( به 1389امیدوار و خسروی ) باشد. هایی در ایران و جهان انجام شده است که به شرح ذیل میدر این زمینه پژوهش

پارامتر دمای حداقل، دمای حداکثر،  5های مربوط بهخلیج فارس، داده سازی تغییر اقلیم در سواحل شمالیمنظور آشکار

دمای میانگین، رطوبت نسبی و بارش سه ایستگاه سینوپتیک بندرعباس، بوشهر و آبادان در یک دوره آماری پنجاه ساله 

-ط نرم( در محی5×26ماتریس ) 130ها دریک پایگاه اطالعاتی شامل ی داده(انتخاب سپس کلیه1956-2005)

افزار مربوطه، روند تغییرات نویسی در نرمکندال و از طریق برنامه( وارد شدند و با استفاده از آزمون منMATLABافزار)
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دهد که تغییرات دمای میانگین در هر سه ایستگاه، مشابه با روند تغییرات دمای ها بررسی گردید نتایج تحقیق نشان میآن 

های منطقه شده، بیشتر دمای حداقل بوده است. همچنین فزایش دمای میانگین ایستگاههاست و آنچه موجب احداقل آن

دار است که این روند در دار و یا فاقد روند معنیرطوبت نسبی در هر سه ایستگاه مذکور، بیشتر یا دارای روند نزولی معنی

های مورد مطالعه دار نزولی در ایستگاهای معنیهتر است. در مورد پارامتر بارش، فراوانی روندهای گرم سال آشکارماه

 شود. داری در آنها مشاهده نمیگونه روند صعودی معنیشود و هیچدیده می

ساله  41رابه متغیرهای اقلیمی در حوضه رودخانه یانگتز در دوره آماری  ETP( حساسیت 2006)1گونگ و همکاران 

استفاده کردند.  ETPپنمن مونتیس برای محاسبه  56ایشان از روش فائو  ایستگاه تحلیل کردند. 150با استفاده ازآمار 

حرارت هوا، رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعات آفتابی بود. ایشان با استفاده های مورد استفاده ایشان شامل درجهپارامتر

ناسی در تعیین تبخیر ترین متغیرهای هواشاز روش تحلیل ضرایب حساسیت نتیجه گرفتند رطوبت نسبی از جمله حساس

 تعرق ناحیه است.

کندال در شمال شرق چین، روند افزایشی ساالنه های خطی و من ( به روش2007)2ی دنشنگ و همکاراندر مطالعه

درسال ( تبخیر وتعرق 22/0گراد در سال(، شاخص رطوبت )درجه سانتی 04/0متر درسال(، دما )میلی 7/1بارندگی)

اتفاق افتاده است. و نشان دادند که تمایل به افزایش 1961-2004ی آماریر در سال( در طول دورهمت. میلی/74پتانسیل )

تر ازافزایش متوسط بارش ساالنه است که موجب تنوع اقلیمی در فصول زمستان وبهار وبه ویژه دمای متوسط ساالنه مهم

 در زمستان شده است. 

کندال و تبخیر و تعرق گیاه مرجع در کشور هند، با استفاده از آزمون من ( در بررسی روند2009)3بندیوپدهایی و همکاران

ها دلیل ،  وجود روند کاهشی در منطقه مورد مطالعه را تعیین کردند. آن2002تا  1ی آماری ایستگاه در دوره 133آمار 

 دار رطوبت نسبی و همچنین کاهش سرعت باد بیان داشتند. این کاهش را افزایش معنی

مونتیس و آزمون من کندال مورد  -را در کشور چین با استفاده از روش پنمن ETP( تغییرات 2011)4نگ و همکارانژا

ساالنه وفصلی  ETPایستگاه استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که  590بررسی قرار دادند. ایشان از آمارهواشناسی 

های متفاوت هواشناسی عامل تغییرات دهد. همچنین متغیر غرب چین تغییرات کاهشی نشان میدر شرق، جنوب وشمال

ETP غرب چین رطوبت نسبی روی تغییرات هستند. لذا در شرق چین تغییرات تابش خالص و در شمالETP  موثر
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تا  1961نقطه درچین از  4189( در پژوهشی به بررسی تبخیر وتعرق مرجع برای 2017)5وانگ و همکاران  هستند.  

پذیری باالپرداختند. وپنج بندی شده با تفکیکمونیت فائو بر اساس مجموعه داده شبکه-استفاده از روش پنمنبا  2013

از جمله سرعت باد، مدت زمان آفتابی بودن، رطوبت نسبی، دمای روزانه حداکثر وحداقل دمای روزانه برای  متغیر اقلیمی

ند. تغییرات زمانی وتوزیع مکانی هر متغیر اقلیمی بررسی شد. ها در تبخیر و تعرق مرجع انتخاب شدشناسایی نقش آن

داری هم در مقیاس فصلی و هم درمقیاس مکانی دارد نتایج نشان داد که توزیع تبخیر و تعرق مرجع در چین تفاوت معنی

اهش و کTnو Tmدرکاهش تبخیر و تعرق مرجع نشان داده شده است در حالی که افزایش  sdو  wsدار وکاهش معنی

های اقلیمی در تبخیر و تعرق مرجع از نظر زمانی رطوبت نسبی منجر به بهبود تبخیر و تعرق مرجع شد. سهم نسبی متغیر

 پایدار بوده و در نه منطقه کشاورزی و کل چین متغیر است. نا
 

 مواد و روش -2

ر آن جریان دغرب و جنوب ایران  ای وسیعی ازهای منطقهمنطقه مورد مطالعه خلیج فارس و دریای عمان است که آب

یقه و صفر ثانیه دق 56درجه و 29ثانیه و 30دقیقه و 10درجه و 25یابند. این منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی بین می

 کل ساحتمثانیه طول شرقی قرار گرفته است.  30دقیقه و36درجه و48ثانیه و  1دقیقه و 37درجه و61عرض شمالی و

  دهد. ان نشان میبررسی را در ایری مورد هاموقعیت ایستگاه 1است. شکل  کیلومترمربع 237473 مطالعه مورد یمنطقه

 
 ی منطقه مورد مطالعه: محدوده1شکل
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 روش پژوهش -4 
 آزمون تحلیل روند من کندال

سازمان جهانی ( توسعه یافت و کاربرد آن توسط 1975( ارائه و سپس توسط کندال )1945این آزمون ابتدا توسط من )

های زمانی توان به مناسب بودن کاربرد آن برای سری( توصیه شده است. از نقاط قوت این روش می1966هواشناسی )

های پذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سریکنند، اشاره نمود. اثرکه از توزیع آماری خاصی پیروی نمی

 .ز دیگر مزایای استفاده از آن استا گردند نیززمانی مشاهده می
 

 نتایج -5

 در وآبادان جاسک ایستگاه که داد .نمایدمی دوره های تروخشک ارائه در رطوبت روند تحلیل از حاصل نتایج 1جدول

دادند.و نتایج آزمون  نشان را کاهشی روند ها ایستگاه سایر که حالیست در واین باشند می افزایشی روند دارای دوره هردو

نشان داد که رطوبت در همه ایستگاه های مورد بررسی دارای روند  2کندال  در مقیاس ساالنه در شکل –گرافیکی من 

   دیده شد.1988وایستگاه ابوموسی در سال  2001کاهشی  وجهشی قابل مشاهده  در ایستگاه چابهار در سال 
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 مقادیر ترو خشک فاکتورهای مورد بررسی در سواحل جنوبیهای آماری و روند : مشخصه1جدول

 

 

  

 تر خشک های مورد بررسیآماره ایستگاه

 جاسک

MKT 88/1 21/0 

S 0113/0 0022/0 

μ 09/73 79/63 

σ 56/6 97/5 

 چابهار

MKT 13/3- 08/5- 

S 0191/0 - 1713/0 - 

μ 35/77 93/63 

σ 39/6 75/8 

 میناب

MKT 82/1 40/0- 

S 0109/0 0132/0- 

μ 90/51 58/56 

σ 878/7 33/8 

 بندر عباس

MKT 57/1- 58/2- 

S 0095/0 - 0521/0 - 

μ 72/64 66/64 

σ 69/5 45/7 

 بندر لنگه

MKT 35/1- 34/1- 

S 008/0 - 0052/0 - 

μ 64/64 45/62 

σ 19/4 15/6 

 ابوموسی

MKT 41/2 004/0- 

S 0063/0 0112/0- 

μ 67/68 71/66 

σ 14/5 83/5 

 کیش

MKT 45/2- 91/2- 

S 0111/0 - 0403/0- 

μ 94/67 38/66 

σ 78/4 44/5 

 سیری

MKT 33/2- 75/0- 

S 018/0- 03/0- 

μ 42/66 42/66 

σ 68/5 65/5 

 بوشهر

MKT 08/1- 90/1- 

S 0053/0- 02/0- 

μ 65/64 51/69 

σ 50/4 52/5 

 بندر دیر

MKT 81/1- 80/2- 

S 0278/0- 09/0- 

μ 31/52 78/54 

σ 32/7 45/7 

 آبادان

MKT 74/5 53/4 

S 043/0 2633/0 

μ 09/32 46/56 

σ 10/17 826/23 
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 ایراندر سواحل جنوبی 2017تا1951کندال طی دوره اماری–براساس نتایج گرافیکی من  رطوبتروند  :2شکل 

 

 نتیجه گیری کلی

در دوره های تروخشک در سواحل جنوبی ایران صورت پذیرفت نسبی  پژوهش فوق با هدف بررسی تحلیل روند رطوبت

 یدوره) سواحل جنوبی ایران در مناسب آماری دوره طول با ایستگاه سینوپتیک یازده رطوبت  هایداده منظور این برای .

و برای  گرفتند قرار استفاده مورد آماری دوره کفایت و هاداده همگنی صحت، از اطمینان از پس( 2017-1951 آماری

دوره های بررسی تحلیل روند رطوبت در نتایج استفاده گردید. (کندال  -تعیین روند از روش آمار ناپارامتری )آماره من

 .ایستگاه های مورد بررسی می باشددارای روند کاهشی در نشان داد که رطوبت  در سواحل جنوبی ایرانتروخشک 
 

 منابع

(، بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از 1389. امیدوار، ک.، خسروی، ی.، )1

.1389ن،تابستا2،  شماره 38پی ،  شماره پیا21آزمون کندال. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال   
1. Bandyopadhyay A. , Bhadra A. , Raghuwanshi N. S, and Singh R. 2009. Temporal trends in estimates 

of reference evapotranspiration over India. Journal of Hydrologic Engineering,14(5): 508-515.  

 

2.Dongsheng, Z. , Zheng D. , Shaohong W. , and Zhengfang W. 2007. Climate changes in northeastern 

china during last four decades, Chinese Geographical Sciences, 17: 317-324.  

 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 3. Gong, L. , Xu, CH. , Chen, D. , Halldin, S. , Chen, Y. (2006). Sensivity of the Penman- Monteith 

reference evapotranspiration to key climatic variables in the Changjiang 

(Yangtze River) basin. Journal of Hydrology, 329: 10 pages.  

 

4. Zhang, Q. , Xu, C. H. Y. and Xiaohong, C. (2011). Reference evapotranspiration changes in China: 

natural processes or human influences?. Theoretical and Applied Climatology, 103, (3-4): 10 pages. 

 

5. Wang, Z. , Xie, P., Lai, C. Chen, X., Wu, X., Zeng, Z., Li, J,.(2017). Spatiotemporal variability of 

reference evapotranspiration and contributing climatic factors in China during 1961–2013. Journal of 

Hydrology 544 (2017) 97–108. 


