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تأثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیجفارس

طیبه دهقانی*
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دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
محمد سلیقه
دانشیار آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
بهلول علیجانی
استاد آب و هواشناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت7931/5/4:

تاریخ پذیرش7931/9/3:

چکیده
امروزه با افزایش دما و کاهش بارش ناشی از تغییرات اقلیمی ،بشر به دنبال راههایی برای
تأمین آب هست .یکی از راههای پیش ،روی او استفاده از آب جو است .بدین منظور هدف این
مقاله بررسی تغییراتی است که در توزیع رطوبت ویژه در سواحل شمال خلیجفارس متأثر از
تغییر اقلیم رخداده است .دادهها از پایگاه  NCEP/NCARبا رزولوشن فضایی  2/5درجه قوسی
طی دوره آماری  0551تا  2102استخراج گردید .نتایج بیانگر آن بود که رطوبت ویژه روند
افزایش معنیدار سالیانه با شیب  1/12گرم برای ماه فوریه و  1/100گرم در سال برای ماه
جوالی داشته است .میانگین فضایی رطوبت منطقه در هر دو ماه باالتر رفته است و توزیع
فضایی رطوبت ویژه در سطح منطقه به سمت توزیع همگونتر ،تمرکز یافته و تصادفیتر میل
کرده است .این رفتار زمانی مکانی رطوبت ویژه در واقع میتواند در پاسخ به افزایش دمای
عمومی منطقه رخداده باشد و میتوان آن را با نمایه تغییر اقلیم در منطقه مدنظر قرار داد.
واژگان کلیدی :تغییر اقلیم ،رطوبت ویژه ،آزمون من کندال ،سواحل شمالی خلیجفارس.

مقدمه
تغییرات آب و هوایی امروزه یکی از مهمترین مخاطراتی است که بهصورت مزمن حیات بشری را از جنبههای مختلفی
تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات آب و هوایی دارای اثرات جانبی وسیع الطیفی هستند 2که گاهی این اثرات بهصورت
پسخورهای مثبت و منفی ظاهر میشود .گرمایش جهانی که برخالف اصطالح تغییر اقلیم ،در مورد آن وفاق جهانی
وجود دارد ،در واقع به افزایش میانگین دمای جهانی طی چند دهه اخیر اشاره دارد (هولمه .)7331 ،9تغییرات آب و هوایی
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به آشفتگی تحمیلی به موازنه انرژی کره زمین گفته میشود .گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیتهای
بشر یکی از مشکالت عمده زیستمحیطی است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را به
خود جلب کرده است .معموالً دگرگونی و تغییر در اقلیم پدیدهای طبیعی است که در مقیاس زمانی چند هزار ساله رخ
میدهد اما تغییرات اقلیمی که اخیراً به وقوع پیوسته ،در مقایسه با تغییرات اقلیمی دو میلیون سال پیش بسیار شدیدتر
بوده است و زمین در طول دو دهه گذشته به اوج گرمای خود در دو هزار سال اخیر رسیده است .افزایش شدت تابشی
خورشید برافزایش گرمای زمین اثر مثبتی دارد زیرا بخشی از آن جذب زمین و مابقی به فضا برگردانده میشود .میزان
متناسب و متعادل گازهای گلخانهای با جذب اشعه مادونقرمز مانع از گریختن اشعههای گرمایی به فضا شده و باعث
باقی ماندن بخشی از انرژی خورشیدی در داخل جو میشوند .از حدود سال  7152تاکنون (عصر پیش صنعتی) افزایش
غلظت گازهای گلخانهای منجر به افزایش شدت تابشی و گرم شدن زمین شده است .از میان گازهای گلخانهای غلظت
اتمسفری دیاکسید کربن ،متان و اکسید ازت به نحو قابلمالحظهای تغییر یافته است .حتی افزایش یکدرجهای دمای
کره زمین سبب تغییرات قابلمالحظهای در آب و هوای کره زمین و شرایط زندگی موجودات زنده آن خواهد شد .دلیل
تغییرات اقلیمی افزایش مصرف سوختهای فسیلی شهرنشینی ،جنگلزدایی و بیابانزایی است (کاتفورس .)7333 ،7این
افزایش دما که همراه با افزایش ظرفیت رطوبتی هوا بوده رطوبت نسبی هوا را کاهش داده و حداقل فرایند رخداد بارش را
در مقیاس ساعتی به تعویق میاندازد (هگرل )2277 ،2اما با افزایش دما و باال رفتن ظرفیت رطوبتی هوا ،در صورت وجود
منبع رطوبت ،رطوبت ویژه هوا باال رفته و موجب باال رفتن بخار آب کلی جو میشود و بخار آب در نقش یک گاز
گلخانهای خود موجب تشدید گرمایش جهانی میگردد .رطوبت یکی از عناصر مهم اقلیمی است که آثار انکارناپذیری بـر
فعالیتهای مختلـف انسـانی و فرایندهای طبیعی ،بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک میگذارد .هوای خشک در
طبیعت وجـود نـدارد و حتـی در ظاهر هوای خشک بیابانی هممقداری رطوبت وجود دارد (علیجانی .)7935 ،با توجه به
اینکه رخداد بـارش بهعنوان یک عنصر کلیدی بسیار مهم ،اتفـاق افتـاده ارتبـاط مسـتقیمی بـا رطوبت موجود در جو یا
سامانه بارش زا دارد (قالهری و همکاران .)7934 ،بررسی مقدار رطوبت جو و همچنین انتقال بخار آب ،به یکی از
موضوعهای شایان توجه در پژوهشهای جوی تبدیل شده است( .علیزاده و همکاران )7937 ،اثرات تغییر اقلیم برافزایش
مصرف آب کشاورزی در دشت مشهد مطالعه نمودند نتایج افزایش  2درجه دمای هوا را نشان داد( .ابراهیمی و همکاران،
 )7934تغییرات دما را در دشت مشهد بهعنوان نمایه تغییر اقلیم بررسی نمودند نتایج نشان داد روند افزایشی درجه حرارت
بهویژه برای دمای حداقل بارزتر است( .باباییان و همکاران )7931 ،در مطالعهای به ارزیابی تغییر اقلیم کشور با استفاده از
ریز مقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو پرداختند .نتایج افزایش آستانه بارشهای سنگین و افزایش میانگین ساالنه دما
است( .کار آراسته و همکاران )7931 ،به بررسی تغییر اقلیم در ایران پرداختند ،نتایج نشان داد که کشور روند صعودی دما
داشته و نواحی مختلف کشور نیز دستخوش تغییرات معنیدار بارش در سطوح مختلف بوده است( .عزیزی و همکاران،
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 )7931در نیمه غربی ایران ،به بررسی تغییر اقلیم پرداختند ،متغیرهای دمایی روند تغییرات معنیدار ولی با جهتهای
متفاوت بوده ،درحالیکه دادههای رطوبت و بارش غالباً از روند تغییرات معنیداری برخوردار نبودند( .خوشحال و همکاران،
 )7933مسیر رطوبت بارشهای فوق سنگین استان بوشهر را بررسی کردند .مطالعه نقشههای وزش رطوبتی نشان داد که
منابع تأمین رطوبت اینگونه بارشها ،مناطق حارهای شرق آفریقا ،اقیانوس هند ،دریای عرب و خلیج عدن دریای سرخ،
دریای عمان و خلیجفارس است  .مسیرهای ورود رطوبت به منطقه نیز عمدتاً جنوبی ،جنوب شرقی و جنوب غربی
میباشد .سامانههای فشار زیاد سیبری و عربستان ،مرکز کمفشار دینامیکی شرق اروپا ،سامانههای کمفشار سودانی و
مرکز فشار زیاد اروپایی در تراز دریا و سامانههای واچرخندی شرق عربستان ناوه شمال آفریقا و واچرخند اسپانیایی در تراز
زیرین و میانی جو سامانههای مؤثر بر انتقال رطوبت بر روی منطقه مورد مطالعه میباشند .رطوبت ویژه که نسبت به
رطوبت نسبی و رطوبت مطلق ،در برابر تغییرات دما و حجم هوا ،ثابتتر است ،در پاسخ به تغییرات آب و هوایی همانند
سایر عناصر آب و هوایی دچار تغییراتی خواهد شد( .خلیلی اقدم و همکاران )7933 ،تغییر اقلیم را در ارومیه بررسی نمودند
یافتههای ایشان نشان داد که میانگین بارش تغییر معناداری نداشته است( .قربانی زاده و همکاران )7933 ،اثر تغییر اقلیم
بر توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف حوزه کارون پرداختند نتایج زمان بیشینه جریان از بهار به زمستان انتقال
خواهد یافت( .خسروی و همکاران ) 7932 ،تأثیر دمای سطح دریای عمان بر بارش فصول پاییز و زمستان سواحل جنوب
شرقی ایران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که وقوع شرایط گرم (سرد) در دریای عمان در فصل بهار با
کاهش (افزایش) بارندگی در فصول پاییز و زمستان ایستگاههای مورد مطالعه همراه بوده است .همچنین بارندگیهای
زمستانه همزمان با ناهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در تابستان چشمگیر بوده است( .گلن 7و همکاران )7333 ،تأثیر
تغییر اقلیم را بر جریان رودخانههای بلژیک بررسی نمودند نتایج افزایش فراوانی سیالب را در ماههای زمستان نشان داد.
(پاین 2و همکاران )2222 ،به بررسی تغییر اقلیم در حوضه رودخانه کلمبیا پرداختند ،یافتهها حاکی از افزایش  7/2درجه
سانتیگراد دمای هوا و کاهش  9درصد بارش است( .گیون 9و همکاران )2224 ،اثرات تغییر اقلیم را بر افزایش تراز آب
دریاچه ماالرین مطالعه نمودند نتایج تراز آب دریاچه تا  52سانتیمتر نشان میدهد( .الیسون 4و همکاران )2224 ،تأثیر
تغییر اقلیم را بر وضعیت تناسب سیالب حوضههای انگلستان بررسی نمودند نتایج ،افزایش سیالبها را نشان داد.
(ردریگردیاز 5و همکاران )2221 ،اثر تغییر اقلیم بر نیاز آب آبیاری حوضه گیوداالکیو واکاوی کردند نتایج بیانگر افزایش
خشکی و نیاز به آب برای آبیاری است( .پورمحمدی و همکاران )2223 ،اثر تغییر اقلیم را بر روی خشکسالی در ایستگاه
یزد بررسی نمودند نتایج نشان از وجود نوسانات سالهای خشک و تر در منطقه دارد( .فریس 1و همکاران )2223 ،نقش
تغییر اقلیم بر محصوالت کشاورزی مدیترانه را بررسی نمودند یافتهها نشانگر کاهش عملکرد گندم برای قرن آتی است.
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(جونگ 7و همکاران )2272 ،به ارزیابی روندهای رواناب آینده تحت چندین سناریوی تغییر اقلیم در حوزه رودخانه
ویالمت آمریکا پرداختند نت ایج روندهای منفی در رواناب بهار و تابستان و مثبت در رواناب پاییز و زمستان نشان داد.
(رمرو 2و همکاران )2272 ،اثرات تغییر اقلیم روی تبخیر و تعرق را در حوزهای در جمهوری چک بررسی کردند نتایج
نشان داد که تغییرات تبخیر و تعرق منطقه قابل توجه نخواهد بود( .ژانگ 9و همکاران )2277 ،اثرات تغییر اقلیم را بر دما
و بارش رودخانه یانگ تسه بررسی کردند .نتایج نشان داد که دما از روند افزایش برخوردار بوده و بارش بدون روند بوده
است( .ژائو 4و همکاران )2272 ،به تحلیل منطقهای نمایههای فرین دمای حوضه رودخانههای چین طی دوره - 2223
 7312پرداختند .نتایج نشان داد که در سراسر حوضه نمایههای فرین سرد روزهای یخبندان ،روند منفی درحالیکه
نمایههای گرم فرین روند مثبت را نشان میدهند .غالب پژوهشهای که در زمینه تغییرات آب و هوایی انجام گرفته است
معموالً از دما و بارش بهعنوان شاخصهای بازیابی و آشکارسازی تغییر اقلیم در هر منطقه استفاده کردهاند و عنصر
رطوبت ویژه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که در این پژوهش از رطوبت ویژه بهعنوان نمایه تغییر اقلیم
استفاده شده است و در کنار تحلیل سری زمانی ،تغییرات توزیع فضایی رطوبت ویژه در سطح منطقه نیز بهصورت توأمان
و با رویکرد آمار فضایی مورد تحلیل قرار گرفته است .بررسی این تغییرات میتواند نشان دهد که پتانسیلهای الزم جهت
بهرهبرداری از آب جو در چه بخشهایی از این منطقه و در چه بازههای زمانی یافت میشود .هدف این مقاله شناسایی
پتانسیل رطوبت منطقه بهمنظور استفاده از آن بهعنوان منبع آب مطمئن در منطقه است.

دادهها و روشها
منطقه مورد مطالعه از نوار شمالی به پهنای  722کیلومتر در امتداد خط ساحلی خلیجفارس که از در شکل  7ارائهشده
است .این منطقه در طول  45درجه تا  51درجه طول شرقی و در عرض  21تا  97درجه عرض شمالی واقعشده است
وسعت منطقه مورد مطالعه حدود  722هزار کیلومترمربع بوده است که شامل بخشهای از استانهای خوزستان ،بوشهر،
فارس و هرمزگان است.
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شکل  :0منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش دو هدف اساسی وجود دارد یکی تحلیل سری زمانی رطوبت ویژه که بر روی سری زمانی  11ساله
دادههای مربوط به نم ویژه کمینه و بیشینه تراز سطح زمین انجام گرفت و دیگری تحلیل تغییرات فضایی رطوبت ویژه
سطح زمین بود .برای نیل به هدف اول از دادههای مربوط به رطوبت ویژه ماههای ژانویه و ژوئن پایگاه اقلیمی
 NCEP/NCARمربوط به سازمان جوی اقیانوسی ایاالتمتحده استفاده گردید در حالی که برای تحلیل فضایی رطوبت
ویژه

از

دادههای

پایگاه

میان

برد

اروپایی

نسخه

نهایی

Era-Intrim

استفاده

شد

نظر به اینکه طول دوره آماری بلندمدت دادههای پایگاه  NCEP/NCARبرای تحلیل سری زمانی از میانگین ماهانه
رطوبت ویژه این پایگاه برای تراز سطح زمین طی دوره آماری  2271-7352استفاده گردید اما برای تحلیل تغییرپذیری
فضایی فرینهای رطوبت ویژه سطح زمین با توجه به کوچک بودن نسبی منطقه ،از دادههای پایگاه اقلیمی میان برد
اروپایی که قدرت تفکیک فضایی آن برابر  2/725درجه قوسی یعنی  22برابر باالتر از دادههای  NCEP/NCARبود
استفاده شد .برای آشکارسازی وجود روند فرینهای رطوبت ویژه از دو آزمون آشکارسازی روند نا پارامتریک به نام تابع
شیب سنس و آزمون نا پارامتریک گرافیکی من-کندال استفاده گردید .درحالیکه برای ارزیابی روند فضایی رطوبت ویژه
در منطقه مورد بررسی از تحلیل خودهمبستگی عمومی  ،Moranبرای سه دوره آماری  2222-7332 ،7332-7332و
 ،2271-2222استفاده گردید .در ارزیابی روند دادهها با روشهای غیر پارامتریک 7برای برآورد شیب واقعی سری زمانی
Sen’s Slope Estimator Nonparametric Method

1
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رطوبت ویژه دو ماه فوریه و جوالی از روش تخمین گر شیب سنس که یک روش نا پارامتریک برآورد شیب روند است
استفاده شد .این روش بر اساس محاسبه یک شیب میانه برای سری زمانی و قضاوت نمودن در مورد معنیداری شیب
بهدستآمده در سطوح اعتماد مختلف است f (t ) .در معادله  7برابر است با:
معادله ()7

f (t )  Qt  B

که  ، Qشیبخط روند و  ، Bمقدار ثابت است .جهت محاسبه شیبخط روند یعنی  ، Qابتدا بایستی شیب بین هر
جفت داده مشاهداتی ،با استفاده از معادله ( )2محاسبه گردد:
معادله ()2

xi  x k
k k

Qi 

با قرار دادن این شیبها در کنار یکدیگر یک سری زمانی از شیبهای محاسبهشده حاصل میآید .در مرحله بعد
سری زمانی مورد مطالعه به دست میآید .برای این کار  Nتعداد از  Qiها از کوچک به بزرگ مرتب میشوند و سپس با
استفاده از رابطه  9اقدام به تعیین میانه سری زمانی میگردد( .در این پژوهش با توجه به طول  11ساله سری زمانی از
رابطه  9استفاده گردید).
معادله ()9

]Q  Q[( N 1) / 2

نتیجه حاصل از این معادالت ،به دست آمدن شیبخط روند )  (Qmedاست .اگر شیبخط روند مثبت باشد حاکی از
صعودی بودن روند اگر منفی باشد دال بر نزولی بودن روند است.
یافتهها
در نمودار شکل  2تغییرات ماهانه میانگین رطوبت ویژه تراز سطح زمین بر اساس میانگین فضایی  91ساله رطوبت ویژه
همانطور که مشاهده میگردد ،هر ساله میانگین فضایی رطو بت ویژه در این منطقه در ماه جوالی به فرین باالی خود
یعنی  72گرم در کیلوگرم رسیده است درحالیکه در ماه فوریه این میانگین به کمترین مقدار خود یعنی  5/5گرم در
کیلوگرم رسیده است .لذا دو ماه جوالی و فوریه بهعنوان فرینهای زمانی مکانی منطقه شمال خلیجفارس در نظر
گرفتهشدهاند.

مأخذ :نگارندگان

شکل  2میانگین فضایی ماهانه رطوبت ویژه در منطقه مورد بررسی
(بر اساس میانگین دوره آماری  11ساله پایگاه اقلیمی  ECMWFنسخه  Era-intrimبرای منطقه شمال خلیج فارس)
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مطالعه توزیع عمودی ماهانه رطوبت ویژه در ترازهای مختلف جوی  95گانه منطقه موردبررسی که بهصورت
نمودارهای شکل  9ارائه شده است بیانگر آن بود که تنها چهار تراز نزدیک به سطح زمین تغییرات ماهانه معنیداری
نشان میدهند و ترازهای باالتر از آن تغییرات ماهانه معنیداری نشان ندادهاند .دامنه تغییرات ماهانه تراز  322میلی بار
بین فوریه و جوالی به کمتر از  2/5گرم میرسد درحالیکه این دامنه در تراز سطح زمین به  3گرم میرسد.

ماه جوالی

ماه فوریه

مأخذ :نگارندگان

شکل  :3توزیع عمودی رطوبت ویژه در سطوح تراز  95گانه جوی منطقه شمال خلیجفارس در دو ماه فرین فوریه و جوالی بر اساس
دادههای رطوبت ویژه پایگاه  ECMWFنسخه Era-Intrim

در نمودار شکل  4میانگین فضایی ساالنه سری زمانی کمینه و بیشینه رطوبت ویژه ماههای جوالی و فوریه برای
منطقه طی دوره آماری  2271-7352ارائه شده است .تخمین گر شیب  Sensکه بهصورت جدول شماره  7ارائهشده است
بیانگر آن بود که هر دو سری زمانی  11ساله رطوبت ویژه طی دوره آماری  7332تا  2271هم در ماه فوریه و هم در ماه
جوالی روند افزایشی معنیداری داشتهاند .شیب این سری زمانی بر اساس تخمین گر  Sensبرای ماه فوریه برابر 2/22
گرم در سال و برای ماه جوالی برابر  2/271در سال بوده است که هردوی این شیبها در سطح اطمینان  2/35درصد
( )P_value =0.05معنیدار بوده است.
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سری زمانی رطوبت ویژه ماه جوالی
سری زمانی رطوبت ویژه ماه فوریه
مأخذ :نگارندگان
شکل  :4سری زمانی  11ساله رطوبت ویژه ماهها جوالی و فوریه (فرینهای ساالنه) و برآودرگر شیب Sens

باند سطح اطمینان  ±35نیز بهصورت دو پارامتر  Qmaxو  Qminارائهشده است که در هر حالت سطح اطمینان
 2/35فوقانی شیب سری زمانی رطوبت ویژه برای ماه فوریه برابر  2/223گرم در سال بوده است و در سطح اطمینان
 2/35تحتانی این شیب برای ماه فوریه برابر  2/27بوده است درحالیکه برای ماه جوالی در سطح  2/35فوقانی و
تحتانی به ترتیب برابر  2/29و  2/221بوده است.

جدول  :0پارامترهای تخمین گر شیب سری زمانی  11ساله رطوبت ویژه ماههای فوریه و جوالی
برای میانگین فضایی ساالنه شمال خلیجفارس
پارامترها تخمین گر Sens

فوریه

جوالی

Q

2/22

2/271

Qmin95

2/27

2/221

Qmax95

2/223

2/29

B

5/22

72/52

Sig

22

22

مأخذ :نگارندگان

برآوردگر شیب  Sensنشان داد که هر دو سری زمانی رطوبت ویژه ماههای فوریه و جوالی روند افزایش معنیداری
داشتهاند ،برای آشکارسازی سال جهش یا آغاز روند از آزمون گرافیکی من-کندال استفاده شده که بهصورت دو نمودار
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شکل  5ارائهشده است ،همانطور که مشاهده میگردد ،دو سری  Uو ’ Uدر سال  7331همدیگر را قطع نمودهاند .سری
زمانی  11ساله رطوبت ویژه ماه فوریه ،از سال  7331دچار جهش در میانگین شده است و از آن سال به بعد ،بهصورت
معنیداری روند افزایش داشته است .نمودار سری زمانی رطوبت ویژه ماه جوالی نیز از سال  7313دچار جهش در
میانگین شده است اما از سال  7333بهصورت معنیداری روند افزایش گرفته است.

سری زمانی رطوبت ویژه ماه فوریه
سری زمانی رطوبت ویژه ماه جوالی
مأخذ :نگارندگان

شکل  :5آزمون گرافیکی من-کندال برای آشکارسازی روند سری زمانی دادههای  12ساله رطوبت ویژه ماه جوالی و فوریه

مشخصات آمار توصیفی توزیع فضایی رطوبت ویژه در سه دوره در جدول  2ارائهشده است ،در دوره اول میانگین
فضایی رطوبت ویژه در منطقه مورد بررسی در فوریه و جوالی به ترتیب برابر  1و  72/2گرم بر کیلوگرم بوده است در
حالی که در دوره دوم این میانگین افزایش داشته و برای این دو ماه به ترتیب به  1/2و  77/1گرم میرسد و در دوره
سوم نیز میانگین فضایی رطوبت ویژه منطقه مورد بررسی برای ماههای فوریه و جوالی به ترتیب به  1/1و  77/3گرم
میرسد .بهموازات افزایش میانگین فضایی رطوبت ویژه در سه دوره مورد بررسی همانطور که در جدول  2دیده میشود،
انحراف معیار فضایی و سپس شاخص ضریب تغییرپذیری فضایی سری نیز کاهش مییابد .در دوره اول در ماههای فوریه
و جوالی شاخص ضریب تغییرپذیری فضایی به ترتیب برابر  2/71و  2/92بوده است درحالیکه در دوره دوم ضریب
تغییرپذیری توزیع رطوبت ویژه در منطقه مورد مطالعه به ترتیب به  2/79و  2/29رسیده است و در دوره سوم باز هم
ضریب تغییرات کاهشیافته بهطوری که ضریب تغییرات توزیع فضایی رطوبت ویژه در منطقه مورد بررسی برای ماه
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فوریه و جوالی به ترتیب برابر  2/77و  2/22بوده است .شاخص چولگی نیز طی سه دوره روند کاهشی داشته که
نشاندهنده آن است که توزیع فضایی رطوبت ویژه به سمت همگونی فضایی رفته است؛ بنابراین توزیع فضایی رطوبت
ویژه طی دوره سه دوره آماری مورد بررسی دارای دو ویژگی بسیار مهم بود اول اینکه بهطور کلی میانگین رطوبت ویژه
منطقه در این دو ماه باالتر رفته است و دوم توزیع فضایی رطوبت ویژه بر اساس شاخص ضریب تغییرات و چولگی به
سمت همگونی فضایی میل کرده است.

جدول  :2مشخصات آماری توزیع فضایی رطوبت ویژه در منطقه موردبررسی در سه دوره
دورههای مورد بررسی
7332-7332
2222-7332
2271-2222

میانگین فضایی

انحراف معیار

ضریب تغییرات

چولگی

فوریه

1

2/31

2/71

7/3

جوالی

72/2

9/7

2/92

2/2

فوریه

1/2

2/39

2/79

7/1

جوالی

77/2

2/1

2/29

2

فوریه

1/1

2/1

2/77

7/2

جوالی

77/3

2/4

2/22

7/3

مأخذ :نگارندگان

برای ارزیابی ویژگیهای توزیع فضایی رطوبت ویژه در منطقه مورد بررسی ،اقدام به خوشهبندی پیکسلهای رطوبت
ویژه برای هر دوره گردید ،همانطور که در شکل  1مشاهده میگردد ،پیکسلها به سه خوشه رطوبت کم ،رطوبت
متوسط و رطوبت باال تفکیک گردید .تحلیل آماری پیکسلهای هر طبقه نشان داد که دوره اول و دوم خوشه رطوبت کم
بیشترین تعداد پیکسلهای رطوبت ویژه منطقه را به خود اختصاص داده است درحالیکه در دوره سوم ،پیکسلهای با
رطوبت ویژه متوسط بیشترین فراوانی را داشتهاند .طی سه دوره آماری موردبررسی ،تعداد پیکسلهایی که در خوشه با
رطوبت کم قرارگرفتهاند ،روند کاهشی داشته است بهگونهای که در دوره اول در ماه فوریه تعداد پیکسلهای با رطوبت
کم  2/59از کل پیکسلها و در دوره دوم  2/43از کل پیکسلهای منطقه را به خود اختصاص داده است درحالیکه در
دوره سوم این مقدار به  2/23رسیده است که بهصورت معنیداری کاهش پیدا کرده است .در ماه جوالی ،نیز چنین روند
کاهشی در وسعت فضایی خوشه با رطوبت ویژه کم مشاهده میشود ،بهطوریکه طی  7332تا  ،2271از  2/41به 2/97
رسیده است .خوشه با رطوبت زیاد در ماه فوریه دوره اول حدود  2/73از کل پیکسلها را به خود اختصاص داده است و در
دوره دوم نیز این پیکسلها در همین ماه  2/732کل پیکسلها درحالیکه دوره سوم این پیکسلها  2/24از کل پیکسلها
را به خود اختصاص داده است .در ماه جوالی پیکسلهای با رطوبت زیاد در سه دوره اول تا سوم به ترتیب برابر ،2/714
 2/734و  2/21بوده است .خوشههای با رطوبت متوسط برای ماه فوریه سه دوره مذکور ،به ترتیب  2/92 ،2/95و 2/41
از فراوانی پیکسلها را به خود اختصاص دادهاند و برای ماه جوالی نیز به ترتیب  2/99 ،2/95و  2/47بوده است.
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مأخذ :نگارندگان

شکل  2:خوشهبندی پیکسلهای رطوبت ویژه میانگین سه دوره آماری در ماههای جوالی و فوریه
(بر اساس دادههای رطوبت ویژه پایگاه  ECMWFنسخه  ،Era-Intrimبا گریدهای  2/725درجه قوسی)
جدول  :3شاخصهای تحلیل فضایی رطوبت ویژه
دوره

دوره 0551-0591

دوره 2111-0551

دوره 2102-2111

ماه

جوالی

فوریه

جوالی

فوریه

جوالی

فوریه

خوشه با رطوبت کم

993

939

993

954

225

279

خوشه با رطوبت متوسط

252

259

291

227

233

994

خوشه با رطوبت زیاد

725

792

793

794

737

715

Moran’s I

2/32

2/31

2/34

2/32

2/93

2/42

Expected I

-2/2274

-2/2274

-2/2274

-2/2274

-2/2274

-2/2274

ZScore

23/9

97/94

23/14

92/7

74/2

75/9

P_value

22/22

22/22

22/22

22/22

22/22

22/22

مأخذ :نگارندگان
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توزیع فضایی خوشههای رطوبتی طی سه دوره مورد بررسی بهصورت نمودار شکل  1ارائهشده است .آماره
خودهمبستگی  Moranعمومی بیانگر خوشهای بودن توزیع فضایی رطوبت ویژه در منطقه است اما در دوره سوم
بهصورت چشمگیری شدت خوشهای بودن کاسته شده است بهطوریکه آماری  Moranعمومی به  2/93و  2/42در
ماههای جوالی و فوریه دوره سوم ،کاهش داشته است .این کاهش شدت خوشهای بودن توزیع فضایی رطوبت ویژه در
منطقه مورد بررسی گویایی این است که در دوره سوم ،بهطورکلی توزیع فضایی رطوبت ویژه تمایل به پخش فضایی
گستردهتر داشته است درحالیکه در دوره اول و دوم خوشههای مرطوب و خشک بهصورت کامالً بارز از هم تفکیکشده
بودند.
400

350

350
300
250
200
150
100
50
0

300
250
200

150
100
50
0
2000-2016

1990-2000

ماه فوریه

1990-1980

ماه جوالی

مأخذ :نگارندگان

شکل : 0روند فضایی سه خوشه با رطوبت کم ،رطوبت متوسط و رطوبت باال ،طی سه دوره

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که رطوبت ویژه در هر دو ماه طی دوره  11ساله موردبررسی روند افزایش معنیداری داشته است.
بهگونهای که رطوبت ویژه ماه فوریه ،حدود  2/22گرم در سال افزایش داشته است و این افزایش برای ماه جوالی
 2/271گرم در سال بوده است هر دو سری دچار جهش یا تغییر در میانگین شدهاند و بعد از آن روند افزایش معنیداری را
طی کردهاند ،بهگونهای که در ماه فوریه در سال  7331یک جهش معنیدار در میانگین فضایی رطوبت منطقه رخداده
است و از آن سال به بعد روند افزایش معنیدار طی شده است سال جهش در ماه جوالی  7333بوده است که از آن سال
به بعد روند افزایش کامالً معنیداری مشاهدهشده است .بهطورکلی میانگین عمومی رطوبت ویژه در سطح منطقه باالتر
رفته است بهموازات افزایش ،توزیع فضایی آن نیز به سمت همگونتر و تغییرپذیری فضایی کمتر میل کرده است
بهطوریکه در ابتدا توزیع فضایی نسبتاً خوشهای بوده درحالیکه در آخر بهصورت معنیداری توزیع تصادفیتر و هموژن
تر شده است اما هنوز ساختار خوشهای آن پابرجا است .این رفتار زمانی و مکانی توزیع رطوبت ویژه که در هر دو حالت
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افزایشی بوده است ،میتواند در پاسخ به افزایش عمومی دما بهعنوان یکی از اثرات جانبی تغییر اقلیم مدنظر قرار گیرد و
از آن بهعنوان یکی از شاخصهای بازیابی تغییرات آب و هوایی استفاده شود .تغییر اقلیم یا به عبارت دقیقتر گرمایش
جهانی ( که در مورد آن برخالف اصطالح تغییر اقلیم اجماع جهانی وجود دارد) در واقع به تغییرات زمانی مکانی میانگین
بلندمدت عناصر اقلیمی اشاره دارد .در این راستا نتایج این پژوهش بهوضوح نشان داد که رطوبت ویژه منطقه مورد
بررسی در راستای گرمایش جهانی ،دچار تغییرات اساسی شده است .رطوبت ویژه بهخودیخود تابع دمای هوا میباشد و
اینکه پژوهشهای متعددی در سطح کشور و جهان افزایش میانگین دما را در سطح جهانی بهعنوان یک مسئله ثابتشده
نشان دادهاند  ،لذا در پاسخ به این افزایش عمومی میانگین دما ،ظرفیت رطوبت پذیری هوا باالتر رفته است و به دنبال آن
میزان رطوبت ویژه نیز در پاسخ به گرمایش جهانی روند افزایش داشته است که مقدار این افزایش در منطقه مورد مطالعه
در این پژوهش اثبات گردید و سال آغاز این تغییر نیز مشخص شد؛ اما ارتباط بین افزایش دما و افزایش رطوبت یک
رابطه سینرژیک است بهنحویکه افزایش دمای عمومی هوا موجب افزایش عمومی رطوبت شده و از طرف دیگر افزایش
رطوبت نیز با ایفای نقش گلخانهای مانع از خروج تابش بلند زمین شده و موجب باال رفتن مجدد دما میگردد و بدین
ترتیب این سیکل سینرژیک همواره در حال تقویتشده است .این تغییرات میتواند راهنمای برنامهها و پژوهشهای باشد
که نتایج آنها جهت بهرهبرداری آب جو مورد استفاده است ،همچنین آنومالیهای بارش را در منطقه توجیه کند .رابطه
بارندگیهای زمستانه همزمان با ناهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در تابستان چشمگیر بوده است .تغییرات اقلیمی
سالهای اخیر باعث شده میزان رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیجفارس افزایش یابد .بهاینترتیب با افزایش رطوبت در
سواحل شمالی خلیجفارس از نظر اقتصادی میتوان امیدوار بود استحصال آب از جو در این منطقه مقرون بهصرفه شده
باشد .شرایط بالقوه برای توسعه و گسترش زیرساخت تکنولوژیکی جهت بهرهبرداری از آب جو در منطقه وجود دارد.
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