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 مقدمه -۹-۹

 رییجهان و تغ تیجمع شيسو و افزا کياز  يلیفس یها از حد سوخت شیو به موجب آن مصرف ب عيرشد صنا

به  نیکره زم میدر اقل یمشهود راتییتغ جيبه تدر يموجب شده است تا پس از انقالب صنعت گر،يد یاز سو ياراض یکاربر

به طور مشترک به  میاقل رییتغ الدول نیب ئتیبا نام ه یا مؤسسه ۹۱۹۹، در سال مسئله تر قیدق ي  به منظور بررسديوجود آ

 یها شناخت و مطالعه جنبه يابيسازمان ملل متحد، با هدف ارز ستيز طیو برنامه مح يهواشناس يسازمان جهان لهیوس

و  يشد )عباس سیانسان، تأس لهیبه وس میاقل رییو مخاطرات به وجود آمده بر اثر تغ اجتماعي – یو اقتصاد يفن ،يعلم

 (  ۱۷: ۹۰۹۱همكاران، 

درجه  کي یبه ازا ٪۲آب حدود  ینگهدار تی  ظرفباشد يدر بارش م رییتغ نیاز گرم شدن کره زم میاثر مستق کي

 ،يبرف یها طوفان ،یا حاره یها ها، باران   طوفانگردد يآب در اتمسفر م  بخار شيکه منجر به افزا ابدي يم شيگرم شدن افزا

 اي شيافزا(  ۹: ۹۰۱۰ ،يخان )قره کنند يم جاديرا ا یديشد یها بارانشده و  هيرطوبت موجود تغذ شيبا افزا ها كانيهار

و گردش  یاتمسفر یها انيجر لهیبه وس هیخارج از آن ناح ايوابسته به انتقال رطوبت به داخل  هیناح کيکاهش رطوبت در 

با گردش جو  یا ندهيفزاشار رطوبت به طور  يچگونگ یعلت است که الگوها نیبه هم باشد، يم عيهوا به اشكال گاز و ما

  ( ۹۱۴: ۹۰۹۹زاده اصل و همكاران،  دارد )فرج يخوان پرفشار هم یهابخصوص الگو

 يآب امواج تشعشع بخار رايدارد، ز یا نقش عمده نیجو کره زم یآب موجود در جو در متعادل نگه داشتن دما بخار

  شود يم اديز اریاگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختالف درجه حرارت بس ن،يبنابرا دينما يبا طول موج بلند را جذب م

است و قسمت عمده  يغالب در دام حرارت ييایمینوسان است و به عنوان ماده ش یدارا يغلظت بخار آب به طور عموم

 نيتر بخار آب مهم(  ۷ :۹۰۹۱ ،یو خسرو ی)نوروز باشد يبه علت بخار آب موجود در اتمسفر م یا گلخانه يعیطب شيگرما

در جو کره  یانرژ لروش انتقا نيتر نهان، مهم یداشته، از راه مبادله گرما یا گلخانه يعیطب یگازها انیکارکرد را در م

 (  ۷۹۰: ۹۰۱۴)دارند،  ديآ يبه حساب م نیزم

به نوبه  کيکه هر  ديآ يبه وجود م ييایعوامل جغراف یا پاره جهیدر نت نیبشر در هر قسمت از کره زم يزندگ طیمح

 طیکه مح یا دارد  عوامل عمده ریتأث طیآن مح نیو بانخره تمدن ساکن يفرهنگ ،ياجتماع ،یخود در شئون اقتصاد

جنس  ا،يدر يكينزد اي یدور ن،یزم یو بلند يوضع پست ،ييایرافجغ تیعبارتند از موقع آورند يانسان را به وجود م يزندگ

ها بدون  از آن کيدرباره هر  قیوجود دارد چنانچه مطالعه و تحق يخاص يوستگیعوامل پ نيا انیخاک و آب و هوا، در م

عوامل  رياز سا تر شیبشر به مراتب ب يآب و هوا در زندگان ری  تأثديآ يمشكل به نظر م ايمقدور و  ریغ يتوجه به مابق
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خود انسان رابطه  اتیبسته به آب و هواست بلكه سالمت و ادامه ح واناتینه تنها وجود نباتات و ح راياست ز ييایجغراف

  ( ۱۳: ۹۰۱۳و همكاران،  زند ياو دارد )لشن طیمح يمیاقلبا وضع  يكينزد

اثرات هر چند  ني  ادهند يقرار م ریرا تحت تأث يطیخود اوضاع مح يفیو ک يکم راتییعوامل و عناصر آب و هوا با تغ

 ييآب و هوا یها يژگيبه دنبال داشته باشند  با شناخت و یداريپا یامدهایپ توانند يم كنیباشند ل يجيکه ممكن است تدر

 ييفضا یها اشكال مطلوب ساخت يمیاقل طيکرد و متناسب با شرا يابيارز ار طیانسان در مح یسازگار یها تیقابل توان يم

 کند يم جاديمورد نظر ا نیزم یزير برنامه یمحل برا میکه اقل ييها تيمحدود يابيرا با ابزار متناسب به وجود آورد  ارز

از  توان يم قیدق يياسامنجر شود که بعد از شن میاقل قیدق يياست که به شناسا ياطالعات خاص یآور مستلزم جمع

  استفاده نمود  ها تيرن  نمودن محدود کم ايموجود در جهت رفع  یها لیپتانس

 

 بیان مسأله -۹-۵

ک ره   میدانش مندان ب وده اس ت  اقل      نیب ياساس یها از بحث يجهان شيگرما جهیدر نت میاقل رییتغ ریاخ یها در دهه

و  يشناس   نیس وابق زم    ،يخ  ي یها از هسته راتییتغ نيا ی نشانهبوده است   رییها در حال تغ تا کنون در همه زمان نیزم

از  نیک ره زم    میکه اقل   ياز عوامل يكي  ديآ يبه دست م يخيتار ستندو سوابق م يدرختان و رشد مرجان یها از حلقه راًیاخ

 یه ا  تی  نق ش انس ان و فعال   میاقل   رییدر تغ(  ۹۲: ۹۰۱۳و همكاران،  یبروجرد ييرایبخار آب است )کت رديپذ يم ریآن تأث

 یآن به طور کامل ب را  یعدب جيکه نتا کند يرا دنبال م یریمس رییبارز است و روند تغ اریمختلف بس یها نهیمتنوع او در زم

 ،یاقتص اد  ،يكياکولوژ یها امدیو پ نیبه گرم شدن کره زم ليو تما میاقل رییرو مسئله تغ ني  از استیشناسان روشن ن میاقل

ب ه خ ود جل ب     ایدر سراسر دن زیرا ن استمدارانیاز آن عالوه بر صاحبان علم، افكار دولتمردان و س يناش ياسیو س ياجتماع

سرد و گرم از جمله آث ار و   یامواج هوا ،يو ناگهان ديشد یها البیس ها، يخشكسال رینظ ييها امدیپ يطور کل بهکرده است  

 (   ۹۴: ۹۰۹۲ ،يو روشن یزيمختلف مواجه کرده است )عز یها را با بحران نیاست که کره زم يمیاقل یها یشواهد ناهنجار

 مك ره یاز نق ا  واق ع در ن   یاریاز آن است ک ه در بس    يعمدتا حاک ایدر دن میاقل رییتغ نهیانجام شده در زم مطالعات

 يجه ان  شيدر جو نه تنها باع ث گرم ا   یا گلخانه یها گاز شيرطوبت جو بوده است  افزا شيهمراه با افزا میاقل رییتغ يشمال

رطوب ت در   شياز جمله رطوبت موجود در هوا خواهد بود  اف زا  يهواشناس یها در رفتار پارامتر يراتییبلكه باعث تغ شود يم

 یدر جو ب را  ادي  رطوبت زباشد يگرم شدن هوا م جهیاتفاق افتاده است نت ایاز نقا  دن يلیدما که در خ شيافزا لیهوا به دل

و ب رق    رعد یها ند توفانمان یحد عيوقااز  یاری  در حال حاضر بسکند يم دیاز حد تول ادتريمنابع آب ز ،يبارش یها ستمیس

زاده و خوش كام،   می)رح   باش د  ياز ح د م    شیرطوبت قابل دسترس ب   لیبرف به دل یها توفان اي یا فراحاره یها يو بارندگ

 (   ۲۲ و ۲۰: ۹۰۹۷
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 يم  یعناص ر اقل  ريمتقابل خود با عام ل و س ا   ی هستند که در رابطه يمیهوا دو عنصر مهم اقل یو دما ينسب رطوبت

معرف مق دار آب موج ود در ج و ب ه      يرطوبت نسب(  ۷: ۹۰۱۰ ق،ي)ستوده شا شوند يم يمیگوناگون اقل یها دهيمنجر به پد

 ش ود  يم   انی  نس بت ب ه درص د ب    ني  تا به ح د اش باع برس د، ا    رديپذ يدر خود م طياست که جو در همان شرا يمقدار آب

رطوب ت موج ود    یمقدار زین ها ابانیظاهراً خشک ب یو در هواوجود ندارد  عتیخشک در طب یهوا(  ۹۲: ۹۰۹۹ ان،ي)رازحو

 يمیلبر اساس اطلس اق(  ۷۳۱: ۹۰۱۳ ،يجانیو عل ياني)کاو کند يجو را اشغال م بیدرصد از ترک۴ طيشرا نياست و در بهتر

درص د   ۲۳از  ت ر  نيیپ ا  يرطوبت نسب نیانگیم یکشور دارا ياز مناطق داخل يعیوس یها ، بخش۹۱۱۳ - ۹۱۱۹دوره نرمال 

 ۲۳ب انتر از   نیانگی  م نيعمان ا یايفارس و در جیاز سواحل خل یمحدود یها خزر و بخش یاياند  فقط در سواحل در بوده

ت ر از   کم نیانگیم نيا ردیگ يشرق کشور را دربر م از شرق و جنوب يعیسکه بخش و ريلوت و دشت کو ريدرصد است  در کو

 (   ۲۲: ۹۰۹۷زاده و خوشكام،  می)رح باشد يدرصد م ۰۳

 یاجزا تواند يآن م زیچند ناچ  هر راتییتغ گردد يمحسوب م ستمیاجزاء اکوس نيتر از مهم يكي میجا که اقل آن از

مختلف  یها پارامتر راتییتغ يجهت بررس نیخود قرار دهد  به هم ریرا به درجات مختلف تحت تأث ستمیمختلف اکوس

منابع  ،یاست که در کشاورز یاز موارد يانسان يو زندگ ها ستمیآن بر اکوس ریعلل و تاث ،ياز جمله رطوبت نسب يمیاقل

: ۹۰۹۲و همكاران،  یدارد )کوثر یا ژهيو گاهيجا زیحوزه آبخ ايمزرعه  ستم،یاعم از اکوس نیواحد زم تيريو مد يعیطب

 یآشكارسازو  میاقل رییدر مطالعات تغ ييبسزا تیمدت اهم يدر طونن يهواشناس یها پارامتر راتییروند تغ يبررس(  ۹۱۱

 یها سال يط رانيغرب ا شمال يروند رطوبت نسب يپژوهش حاضر به منظور بررس ،يمینگرش اقل نيا یبر مبنا آن دارد 

   انجام شده استگذشته 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -۹-۳

 اریبس يمیاقل راتییتغ فیاز کم و ک استمدارانیس دانشمندان و يآگاه م،یاقل رییانسان در تغ ندهيبا توجه به نقش فزا

وجود دارد  يعلم یها از نشانه یاریمختلف رخ داده است  بس يو مكان يدر ابعاد زمان ربازياز د يمیاقل راتیی  تغباشد يمهم م

مطالع ات   نيان د  بن ابرا   حاضر ب وده  تیکامالً متفاوت نسبت به وضع یآب و هوا یداراگذشته  یها میاقل کنند يم نییکه تع

اس ت   رفت ه يگذش ته ص ورت پذ   یه ا  در ده ه  ژهي  در طول زمان به و یمختلف جو یها پارامتر راتییدر رابطه با تغ يعیوس

 ن ه یدر زم يان دک  ق ات یبا دما و ب ارش، تحق  سهيدر مقا يهواشناس یها پارامتر انیدر م(  ۲۰: ۹۰۹۷زاده و خوشكام،  می)رح

 د،ي  دب ر مق دار    میمستق ریتأث لیبه دل يرطوبت نسب که يانجام شده است در حال يرطوبت نسب يزمان راتییروند تغ يبررس

 وعیو ش   اهی  م ؤثر ب ر رش د گ    يط  یعام ل مح  کي   يدارد  به عالوه رطوب ت نس ب   یا ژهيو تیابر، مه و مه دود اهم لیتشك

مبادله  یانرژ اديو حجم ز یا گاز گلخانه کينقش آن به عنوان  لی  بخار آب موجود در جو به دلباشد يم ياهیگ یها یماریب
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: ۹۰۹۱و قهرم ان،   يخ ان  اس ت )ق ره   نیزم   میکننده آب و هوا و اقل نییعوامل تع نيتر حالت آن، از مهم رییتغ يشده در ط

۱۰۱  ) 

در بخش  یادينشوند باعث بروز مشكالت ز تيريشناخته و مد يکه به درست يدر صورت ييهوا  و آب  طيشرا

از حد و  شیب یگرما ،یآتش سوز ،يخشكسال طيشرا نيخواهند شد  از جمله ا یبشر يزندگ یها جنبه ريو سا یکشاورز

(  ۰۹۱: ۹۰۱۹ ،یو شهسوار یساريآورد ) واهندرا به بار خ یاديز یها که در صورت عدم شناخت، خسارت باشند يسرما م

و  یشهرساز ،یدرولوژیه ،یسدساز ،یکشاورز یها مهم جو است که در مطالعه و پژوهش یها ریاز متغ يكي يرطوبت نسب

مسائل  نيبا توجه به ا(  ۹: ۹۰۱۹و همكاران،  ی)فرزند رود يبه کار م رهیو تعرق و غ ریاز سطح آزاد آب و تبخ ریتبخ نییتع

 يو فهم چگونگ يخشک جهان قرار دارد مطالعه روند رطوبت نسب مهیکه کشور ما در منطقه خشک و ن نيتوجه به ا باو 

آب از  تيريو مد یشاورزچون ک ييها نهیدر زم يآت یها یزير در برنامه یریآن در طول زمان جهت به کارگ راتییتغ

 برخوردار است   ييبسزا تیاهم

 

 سؤال پژوهش -۹-۴

 برخوردار بوده است؟  یگذشته از چه روند یها سال يط رانيغرب ا در شمال يرطوبت نسب يمیعنصر اقل

 

 فرضیه پژوهش -۹-۵

برخوردار  يروند کاهش کيگذشته از  یها سال يط رانيغرب ا در شمال يرطوبت نسب يمیعنصر اقل رسد يبه نظر م

 بوده است  

 

 هدف پژوهش -۹-۶

   باشد يگذشته م یها سال يط رانيغرب ا شمال يروند رطوبت نسب يهدف پژوهش بررس

 

 محدودیت پژوهش -۹-۷

قبول  قابل یبا طول دوره آمار یها عدم وجود داده لیغرب کشور به دل موجود در شمال یها ستگاهيا ريعدم مطالعه سا

 در پژوهش 

  



 

 

 فصل دوم:
 

 

 

 

 پژوهش و پيشينه مبانی نظری
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 مقدمه -۵-۹

در  يب ه آرام    يژگيو نيکه ا شود يآن محسوب م يجدانشدن يژگيو ،یريرپذییاست و تغ یا دهیچیآب و هوا سامانه پ

  ش ود  يم   دهي  و     د يانس ان  یه ا  تی  فعال ست،يز طیهمانند آب، مح نیزمو در منابع مختلف  نیطول زمان در سراسر زم

مختلف  يزمان یها در دوره يعناصر آب و هواشناس مدت يطونن مارآ نیب یها با تفاوت تواند يآب و هوا م یريرپذییدرجه تغ

 (   ۹۰۹: ۹۰۱۷ پور، يآب و هواست )شمس رییتغ یریگ آب و هوا ضرورت همان اندازه یریگ اندازه بیترت نيشود  به ا هیتوج

را  نیدر کره زم اتیاست  آب نه تنها ح يمنظومه شمس یها ارهیس گرياز د نیزم زيعامل تما نيتر آب مهم وجود

مشخص  قیبه طور دق نیآب در زم دی  گرچه منشأ تولشود يم زیانگ شاد و دل يساخته، بلكه هر کجا آب هست زندگ رسیم

شناخته شده  نیورود آب به سطح و جو زم يراه اصل ها نآب از آتشفشا و خروج بخار يآتشفشان یها تیاما فعال ست،ین

  ( ۱۲: ۹۰۱۷السادات،  است )ناظم

 پژوهش ینظر یمبان -۵-۵

 منابع رطوبت در جو -۵-۵-۹

درصد  ۴صفر تا  نیفقط ب يکه از نظر حجم دهد يم لیجو را تشك باتیاز ترک يکوچك اریآب بخش بس گرچه بخار

بر عهده دارد   نیزم یمختلف جو یها دهيگرما و پد النیدر ب يآب نقش مهم بخار ن،يبا وجود ا شود، يهوا را شامل م

از سطح  ریآب در جو ثابت است  تبخ بخار زانیمختلف، به طور متوسط م یها هوا در فصل يمحل راتییتغ رغم يعل

جبران  رهیباران، برف و غ زشيادامه دارد همواره با ر ميخاک مرطوب که به صورت داها و  رودخانه ها، اچهيدر ها، انوسیاق

که  شود يم دهینام یدرولوژیه كلیس ايچرخه آب  دارد يآب را در هوا ثابت نگه م که مقدار بخار يکامل ندي  فرآشود يم

 (  ۹۷: ۹۰۱۹و همكاران،  زادهی)عل باشد يمرطوب م نیو زم ها انوسیاق ژهيو به ،يسطح یها از آب میمستق ریشامل تبخ

 آب در جو بخار عیتوز -۵-۵-۵

 یهوا رو لیدل نیاست  به هم ریمتغ ردیگ يآن قرار م یکه هوا رو يسطح تیرطوبت با جنس و وضع يافق عيتوز

 ۷۳ممكن است فقط تا  ،یريکو يها مثأل نواح قاره یهوا رو که يدرحال رد،یگ يدرصد رطوبت به خود م ۹۳معمون تا  اهايدر

در  زیاست، رطوبت ن ریمختلف متغ یها سال و مكان یها علت که دما در فصل نيبه ا نیدرصد رطوبت داشته باشد  همچن

و  نیزم کيهوا در نزد یچون دما باشد، يتر از هوا م سبک اریآب بس است  اگرچه بخار ریمختلف متغ یها ها و محل فصل
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  کاهش دما با ارتفاع شود يم دهيتر د متراکم ايسطح در کيو نزد نيیآب در سطح پا است، بخار تر شیب ها انوسیسطح اق

 (  ۹۱)همان منبع،  کند يکم م رطوبت را در ارتفاعات رشيپذ تیظرف

 نیزم یانرژ النیآب در جو بر ب اثر بخار -۵-۵-۳

 :  رديپذ يانجام م ريز یها از راه نیزم یانرژ النیآب در جو بر ب اثر بخار

نهان ش ده آزاد   یو هنگام تراکم و بارش در جو، انرژ دارد ينهان در خود نگه م یرا به شكل گرما یآب انرژ ( بخارالف

    شود يم

 يخ ور مثبت    اس ت ک ه در پ س    یا گاز گلخان ه  نيتر و مهم نيتر   بزرگ کند ياثر م( همانند گاز بر تابش موج بلند ب

    دارد يرا نگه م نیزم یانرژ

ک ه در آن   يو ذرات   ييایو ابرها بسته به ارتفاع، عرض جغراف ديآ يحساب م ابرها به یریگ آب سرچشمه شكل ( بخارج

 دارد   يتابش یها يژگيبر و ييمهم و بسزا ریوجود دارد، تأث

 (  ۷۹۴: ۹۰۱۴)دارند،  کند يم نییدما را تع رییتغ یبرا ازیمورد ن ی( مقدار رطوبت جو، انرژد

 رطوبت -۵-۵-۴

آن به ش دت   زانیعناصر هواست و م نيتر از مهم شود، يم دهیعنوان رطوبت هوا نام  آب موجود در اتمسفر که به بخار

 دهی  ه وا نام  تی  دارا باشد، به عنوان ظرف تواند يم ينیمع یکه هوا در دما يآب   حداکثر بخارباشد يحرارت م وابسته به درجه

 يرط وبت  یواح دها  انی  م ني    و در انیمع   یهوا در دم ا  يرطوبت تیظرف راشباع عبارت است از حداکث جهیدر نت شود، يم

 (   ۹۴۱: ۹۰۲۰)جعفرپور،  رود يکار م و اشباع به تیظرف حیتوض یبرا يمتفاوت

رطوبت موجود است  رطوبت  یهم مقدار ها ابانیظاهرأ خشک ب یدر هوا يوجود ندارد و حت عتیخشک در طب یهوا

 ،يمعمول طي  در شراکند يجو را اشغال م بیدرصد از ترک ۴حدود  ط،يشرا نيمنطقه حاره، در بهتر یاهايدر یهوا بر رو

  رطوبت به سه حالت بخار، کند يدرصد تجاوز نم ۴/۳سرد از  یها درصد و در ماه ۰/۹گرم از  یها آب جو در ماه بخار زانیم

 ديبارش، فاصله د زانیم ،يآب است  رطوبت جو در مجموع، ابرناک و جامد وجود دارد  حالت غالب رطوبت در جو، بخار عيما

ز هر ا شیگرم ب یها انوسیرطوبت هوا در منطقه حاره، به علت گسترش اق ی  مقدار بانکند يدما را کنترل م يو پراکندگ

کاهش دماست،  لیها به دل مقدار رطوبت هوا در قطب يجياست  کاهش تدر گريد یتر از هر جا ها کم و در قطب گريد یجا

است و هر دو حداکثر  یمساو بأيها تقر در آن يها و حاره، مقدار رطوبت نسب قطب نیرطوبت ب دياما با وجود اختالف شد

 يعنيحرارت،  هاست، درجه از قطب تر شیب يلیآب خ حاره، اگرچه مقدار بخار منطقهرا دارند  در  نیزم یرطوبت رو

 شيآب هوا اندک و گنجا مقدار بخار يعنيحالت درست است؛  نيعكس ا نیبانست  در قطب زیهوا ن يرطوبت شيگنجا

گسترده  یها باشد  در پهنه یدر هر دو منطقه مساو يرطوبت نسب شود يسبب م ها يژگيو نياست، ا نيیآن پا يرطوبت

 شيگنجا يتر ول آب هوا کم مقدار بخار تر، شیب يتابش یانرژ افتيو در اهاياز در یدر منطقه حاره، به علت دور يخشك
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و  ۷۹۹: ۹۰۱۳ ،يجانیو عل يانياست )کاو نيیپا اریمناطق بس نيدر ا يرطوبت نسب زانیم جهیآن بانست؛ در نت يرطوبت

۷۳۱ )  

 مطلق رطوبت -۵-۵-۵

که عمأل  باشد ي( مAbsolute humidityآب در جو، رطوبت مطلق ) بخار يمقدار واقع فیتوص یها از روش يكي

آب در واحد حجم  رطوبت مطلق، وزن بخار تر قیدق فيو در تعر کند يم نییاز هوا تع نیوزن بخارآب را در حجم مع

 هواست  

 ژهیرطوبت و -۵-۵-۶

رطوبت  نكهينسبت به رطوبت مطلق دارد و با توجه به ا یتر شیب یريپذ ( ثابتSpecific humidity) ژهيرطوبت و

عبارت  ژهي  رطوبت وشود ياستفاده م يدر هواشناس ژهيرطوبت و فياز تعر لیدل نیدارد، به هم یتر شیب یريرپذییمطلق تغ

 یریگ اندازه لوگرمیبر ک لوگرمیک اي لوگرمیحسب گرم بر ک رمرطوب، که ب یآب در هر واحد وزن هوا است از وزن بخار

 (  ۹۹: ۹۰۱۹و همكاران،  زادهی)عل شود يم

 یرطوبت نسب -۵-۵-۷

رطوب ت   تیوض ع  انیب یبرا يجمع یها است که همواره توسط رسانه یا ( واژهRelative humidity) يرطوبت نسب

از علل  يكينشده است   ریتعب ياز موارد به درست یاریمتأسفانه در بس تیکم نيحال، مفهوم ا نی  در عشود يهوا استفاده م

  س ت یآب در ج و ن  يمقدار واقع ايکننده جرم  انیب ينسب رطوبتاست که بر خالف انتظار  نيمفهوم ا نيدرک نادرست از ا

(  معم و   ۹۳۹: ۹۰۱۷الس ادات،   است )ناظم کيخاص، هوا تا چه حد به اشباع نزد یدما کيکه در  کند يم انیب تیکم نيا

 آب ارعب ارت اس ت از نس بت مق دار بخ       ياست  رطوبت نس ب  يرطوبت نسب يمنظور اصل شود ياز رطوبت نام برده م يوقت

نس بت ب ه ص ورت     ني  ابود يبه صورت اشباع م داشت يحرارت م که اگر هوا در همان درجه يبه مقدار بخارآب موجود در هوا

 تي  رطو د،ي  نما ریی  آب در ج و تغ  رشيپذ تیظرف ايشود و  اديز ايآب در هوا کم    هر وقت مقدار بخارشود يم انیدرصد ب

ح رارت،     کاهش درج ه شود يم اديمعكوس کم و زحرارت به طور  درجه رییتغ اب يخواهد نمود  رطوبت نسب رییتغ زین ينسب

 راي  ز شود، يهوا افزوده م يرطوبت نسب ابديآب در هوا کاهش  بخار رشيپذ تیرا به دنبال دارد و اگر ظرف تیکم شدن ظرف

 (   ۱۳: ۹۰۱۹و همكاران،  زادهیخواهد شد )عل کيهوا به درجه اشباع خود نزد

 بخار رشيپذ تیظرف نهیشیگر ب بخار و فشار بخار اشباع نشان يقیمقدار حق گر انیب يفشار بخار واقع نكهيتوجه به ا با

به فشار بخار اشباع در آن دما  يدرصد نسبت فشار بخار واقع توان يرا م نیمع یدما کيدر  يآب در هواست، رطوبت نسب

 ( ۹۳۹: ۹۰۱۷ ت،السادا کرد: )ناظم انیب ريدانسته و به صورت ز

a

s

e
RH = ×100

e
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، RHرابطه  نيکه در ا
ae ،se آب و فشار بخار اشباع است   يفشار بخار واقع ،يرطوبت نسب ريمقاد گر انیب بیبه ترت 

 هوا و مصرف آب یدما ،یرطوبت نسب -۵-۵-۷-۹

 دای  ک اهش پ  يحرارت رطوب ت نس ب   درجه شيکه با افزا يمعن نيهوا رابطه عكس دارد  بد یهوا با دما يرطوبت نسب

  در رابطه بان با فرض ثابت بودن کند يم
ae دما، مقدار  شيبا افزا

se چ ون  اب د ي يک اهش م    يشده و رطوبت نس ب  ادتريز  

مق دار   ابد،ي ينم يچندان رییروز تغ موجود در هوا در طول شبانه يمقدار رطوبت نسب
ae يثاب ت ب وده و عام ل اص ل     ب أ يتقر 

ب ه   ي  با سرد شدن هوا در شب و گ رم ش دن آن در ط ول روز رطوب ت نس ب     باشد يدما م رییتغروزانه،  يرطوبت نسب رییتغ

افت د   يدم ا اتف اق م     ن ه یمعمو  در ص بحگاه ب ه هنگ ام وق وع کم     ،ي  حداکثر رطوبت نسبابدي يو کاهش م شيافزا بیترت

 (   ۷: ۹۰۹۱)جهانبخش و همكاران، 

خواهد  يرطوبت نسب شيافزا ايموجب کاهش  بیکاهش دما به ترت اي شياگر فشار بخار هوا ثابت فرض شود، افزا

مقدار خود  نهیدرجه به کم ۴۳تا  ۷۳ یها و در عرض اديز يو قطب يياستوا يدر نواح يرطوبت نسب يجهان اسیشد  در مق

 راتیی  تغشود يم کيدرصد نزد ۹۳۳به  يرطوبت نسب ،يارانب ینزم به ذکر است در روزها لیدل نیهم  به ابدي يکاهش م

کم است مقدار  يکه رطوبت نسب يگرم و زمان یو تعرق خواهد داشت  در هوا ریتبخ زانیدر م یا عمده ریتأث يرطوبت نسب

آب  صرفاز عوامل عمده م ي  کاهش رطوبت نسبشوند يم يدچار تنش آب اهانیاز گ یاریو بس افتهي شافزاي تعرق – ریتبخ

  ( ۹۹۷: ۹۰۱۷السادات،  در تابستان است )ناظم تر شیب

 یرطوبت نسب رییتغ -۵-۵-۷-۵

 : ابدي يم رییتغ ريبه دو صورت ز يرطوبت نسب

 آب بخار یدر موجود ریی( تغالف

 در دما ریی( تغب

 یا قابل مالحظه ریتأث تواند يمنطقه مورد مطالعه م کينزد يدر منابع آب رییکه تغ ردیمورد توجه قرار گ دينكته با نيا

 زانیدر م
ae يشيو چه به صورت سرما يشيچه به صورت گرما زیدما ن رییگذاشته و تغ یآب( بر جا بخار ي)فشار واقع 

 زانیدر م يخط ریغ رییباعث تغ
se (  ۲۴: ۹۰۹۷و خوشكام،  زاده می( شود )رحباعآب اش )فشار بخار 

 رانیغرب ا شمال یمطالعه روند رطوبت نسب لیدل -۵-۵-۸

 نیهمواره به عنوان منشأ و منبع تأم د،يآ يشمار م از برف به دهیو پوش يمناطق کوهستان از يكيکه  رانيغرب ا شمال

در آب و  يمیاقل رییهرگونه تغ نيمطرح بوده است  بنابرا ينیرزميآب ز یها سفره نیبزرگ و همچن یها کننده آب رودخانه

 يرطوبت ميرژ ،يبارش ميدر رژ يراتییبلكه باعث تغ کيدرولوژیچرخه ه در رییتنها باعث تغ نه ران،يقسمت از ا نيا یهوا

شناخت و  ني(  بنابرا۲۲: ۹۰۱۳و همكاران،  يجانی)عل گردد يو     م يمیکاهش مخاطرات اقل اي شيکشت، افزا یخاک، الگو
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 یها یزير برنامه یبرا يخوب اریانداز بس چشم تواند يم يمیمختلف اقل یو نوسان در روند پارامترها رییمطالعه هرگونه تغ

 فراهم آورد   ندهيآ

 پژوهش   نهیشیپ -۵-۳

مختلف در سطح  يمیاقل یروند پارامترها يبررس یبرا یاديتا کنون مطالعات ز میاقل رییتغ یبه منظور آشكارساز

   میکن يها اشاره م از آن يصورت گرفته است که به برخ رانيو ا يجهان

 یخارج عبمنا -۵-۳-۹

 یدر طول دوره آمار يآب و هواشناس ستگاهيا ۹۹۹ يساعت یها با استفاده از داده ي( در پژوهش۹۱۱۱) ۹گافن و رس

 شينشانگر افزا جيمتحده پرداختند  نتا انتيدر ا يسطح یرطوبت و دما یروندها و يشناس میاقل يبه بررس ۹۱۱۹ - ۹۱۱۳

روند  شيبا افزا نی  همچنباشد يچند دهم درجه در هر دهه م بنمنقطه ش شياز چند درصد در هر دهه و افزا ژهيرطوبت و

 است   افتهي شيافزا زیدما، روند رطوبت ن

ب ا   لیس  یدر س ديشد یها يبارندگ یسر صیروند تشخ يبه منظور بررس ي( در پژوهش۷۳۳۲) ۷بوناکورسو و همكاران

ه ا   پ ژوهش آن  جياس تفاده کردن د  نت ا    t آزمون و کندال –از آزمون من  ۹۱۷۳سال از سال  ۲۳حدود  یها استفاده از داده

 بلند مدت است   یها در داده يکاهش دکوتاه مدت و رون یها در داده يشيوجود روند افزا انگریب

 ۲۲ثب ت ش ده در    يرطوب ت نس ب   يب ا اس تفاده از ارزش س اعت    یا ( در مطالع ه ۷۳۳۲) ۰نسنتيگاردن و و نيوا وان

در سراس ر کان ادا در    يرطوبت نسب يساعت يوستگیناپ يبه بررس ونیرگرس یها مدل یریدر سراسر کانادا با به کارگ ستگاهيا

 نيمربو  به بع د از ظه ر و ب انتر    يرطوبت نسب نيتر نيیپا هگرفتند ک جهیپرداختند و نت ۹۱۲۰ - ۷۳۳۰ یطول دوره آمار

 يکه در شمال ش رق کان ادا در زمس تان ک اهش رطوب ت نس ب       افتنديدر نیو همچن افتد يها اتفاق م در شب يرطوبت نسب

 دما است    شيهمراه با افزا ينقطه شبنم است و در غرب کانادا در فصل بهار کاهش رطوبت نسب یهمگام با کاهش دما

 ۱۳ یب را  س تگاه يا ۹۲۳۳۳ یها را با استفاده از داده يو رطوبت نسب ژهيرطوبت و راتییتغ ي( در پژوهش۷۳۳۱) ۴یدا

رطوب ت   يو فصل يسال انیم راتییتغ شانيکرد  ا يبررس ۷۳۳۲تا بهار  ۹۱۲۲از دسامبر  يدرجه شمال ۲۲ يال يدرجه جنوب

 - ۹۱ ژهي  مقدار رطوب ت و  نيتر که بزرگ دندیرس جينتا نيو به ا ندکرد يبررس نیسطح زم یدما راتییرا با تغ يو نسب ژهيو

اس ت    يانی  م یها بان و شمال عرض یها عرض یها يخشك یبزرگ رو يفصل راتییدر حاره است و تغ لوگرمیگرم بر ک ۹۲

 ی( روددرص   ۹۳ يال   ۲۲دارد که مق دار متوس ط آن )   ينسبتاً کوچك ييو فضا يسال انیم راتییتغ يرطوبت نسب نیهمچن

                                                
1. Gaffen & Ross 

2. Bonaccorso & et al 

3. Van wijngaarden & vincent 

4. Dai 
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ب ان ک ه    یه ا  عرض یها نیبه جز صحراها و زم يخشك يدرصد( اغلب نواح ۲۳ - ۹۳ها و ) در همه فصل ها انوسیاق تر شیب

 درصد( است    ۰۳ - ۱۳بان ) یها عرض یها نیدر صحراها و زم يمقدار رطوبت نسب

 - ۷۳۳۷ یدر ط ول دوره آم ار   يهواشناس ستگاهيا ۹۱ یها با استفاده از داده یا ( در مطالعه۷۳۳۲) ۹و همكاران تنكاز

نش ان داد   جيکردند  نتا يبررس هیخشک ترک مهیوند فشار بخار آب را در مناطق نر کندال، –با استفاده از آزمون من  ۹۱۱۷

 بوده است    يشيروند افزا یاراکه فشار بخار آب در طول دوره مورد مطالعه د

 ۲۳ یب را  يهواشناس   س تگاه يا ۹۱۹ يروزانه رطوب ت نس ب   ريبا استفاده از مقاد ي( در پژوهش۷۳۳۲) ۷و همكاران نیل

 يتن وع زم ان   يبه بررس DFAو  FAنوسانات  لیو تحل هياستفاده از روش تجز با ۷۳۳۳تا  ۹۱۲۹ یسال در طول دوره آمار

 ينوس انات رطوب ت نس ب    ریی  که ت وان تغ  دندیرس جهینت نياپرداختند و به  نیچ يدوربرد رطوبت نسب يهمبستگ مكاني –

و  يمتفاوت اس ت و ه ر دو تن وع مك ان     گريد ستگاهيبه ا يستگاهيامر از ا نينوسانات درجه حرارت است و ا رییاز تغ تر شیب

   دهد يداد را نشان م حیشده توض شنهادیپ سمیمكان کيکه بتوان توسط   يزمان

شده در سراس ر اردن ب ا    عيتوز يهواشناس ستگاهيا ۱ یها با استفاده از داده یا ( در مطالعه۷۳۳۱) ۰و همكاران یحمد

و  یپ ارامتر  یآم ار  یه ا  آب و ه وا در اردن ب ا اس تفاده از روش    یروند در پارامتره ا  يساله به بررس ۹۰ - ۰۳ یدوره آمار

رون د قاب ل    چینش ان داد ک ه ه     جينرمال پرداختند  نتا يدگیآزمون کش ،يخط ونرگرسی کندال، –از جمله من  یناپارامتر

ح ال رون دها نش ان     ني  بارش و حداکثر درجه ح رارت س اننه وج ود ن دارد، ب ا ا      زانیکاهش در م اي شياز افزا یا مشاهده

 است   افتهيساننه کاهش  یو محدوده دما افتهي شيحرارت ساننه افزا که در دهه گذشته حداقل درجه دهند يم

 ۹۲ب ارش ثب ت ش ده در     ه ای  داده از اس تفاده  ب ا  و کن دال  –با استفاده از آزمون من  ي( در پژوهش۷۳۹۳) ۴دیشاه

 یه ا  تن وع ب ارش و رون د دوره    يب ه بررس    ۹۱۲۹ - ۷۳۳۲ یدوره آمار يشده در سراسر کشور بنگالدش ط عيتوز ستگاهيا

 است    دار يمعن يشيروند افزا یساننه دارا يکه بارندگ افتيدست  جهینت نيمرطوب و خشک در بنگالدش پرداخت و به ا

 - ۷۳۳۲ یدوره آم ار  يط   س تگاه يا ۱۰ يهواشناس   یه ا  با اس تفاده از داده  یا ( در مطالعه۷۳۹۳) ۲و همكاران یسا

نش ان   جينت ا  حداقل و حداکثر، بارش و کمبود فشار بخار فالت تبت پرداخت  یدماها يروند ساننه و فصل يبه بررس ۹۱۲۹

 بوده است   يشيروند افزا یداد که هر سه پارامتر دارا

 ريحرارت و رطوبت در جزا متوسط درجه یعمود ليدر پروفا راتییتغ يبه بررس ي( در پژوهش۷۳۹۹) ۱و همكاران ازيد

 به خصوص در ارتفاعات بان مشاهده شده است   یمعنادار یاست که روند گرما نياز ا يحاک جيپرداختند  نتا ييهاوا ريجزا

                                                
1. Tonkaz & et al  

2. Lin & et al 

3. Hamdi & et al 

4. Shahid 

5. Xie & et al 

6. Diaz & et al 
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ب ا اس تفاده از    ۹۱۲۱ - ۷۳۳۹ یدوره آمار يرا ط نیچ يدما و بارش استان شانش یا ( در مطالعه۷۳۹۹) ۹و وان  فان

دس ت   ج ه ینت ني  کردند و به ا بررسي کندال –آزمون من  یریو ساننه با به کارگ يفصل اسیو در مق ستگاهيا ۱۹ یها داده

 است    افتهيمتر کاهش  يلیم ۷/۱۱بارش  و وسیلسیدرجه س ۷/۹سال گذشته دما  ۲۳ يکه ط افتندي

سال گذشته با ب ه   ۴۲ يرا ط نیچ ان یک نیدما و بارش در حوضه س راتییتغ یا ( در مطالعه۷۳۹۹) ۷و همكاران يل

و  يبررس ۹۱۱۹ - ۷۳۳۲ یدر طول دوره آمار يهواشناس ستگاهيا ۱۲ های داده از استفاده با و کندال –آزمون من  یریکارگ

 داشته است    شيافزا عهمورد مطال یدوره آمار يکردند که دما و بارش ط انیب

حرارت ه وا و   درجه يزمان یدر سر DCCAمتقابل  يهمبستگ بيبه اعمال ضر ي( در پژوهش۷۳۹۷) ۰بندهيو ز وسلر

پرداختن د    ۷۳۹۳ن وامبر   ۰۳ت ا   ۹۱۱۲ هي  ژانو ۹ یسراسر جهان در طول دوره آمار یها ستگاهيبا استفاده از ا يرطوبت نسب

  ديمتقابل ممكن است به دست آ يهمبستگ ايمثبت  ،يمنف جيتااز ن يكي ستگاهيپژوهش نشان داد که بسته به محل ا جينتا

   رندیگ يقرار م ریها در مناطق مختلف توسط فصل تحت تأث داده يبه طور کل

در ط ول دوره   دیفرودگ اه پ ورت س ع    ستگاهيا يهواشناس یها با استفاده از داده ي( در پژوهش۷۳۹۲) ۴دیلسو ا سالم

المنزل ه   اچ ه يآب در تی  فیبر ک يحرارت و رطوبت نسب درجه رییتغ ریبه برآورد تأث ۷۳۹۳مه  ۷۳تا  ۷۳۳۱ هیژوئ ۷۲ یآمار

پ ژوهش   جياس تفاده کردن د  نت ا    Datafitاف زار   از نرم اچهيآب در تیفیک یپارامترها ينیب شیپ یها برا مصر پرداختند  آن

و م واد جام د محل ول و رابط ه      يك  يالكتر تيو هدا PHو  يهوا و رطوبت نسب یدما نیب ينشان داد که رابطه مثبت تجرب

 ندارد   وجود( لیو کلروف يرگی)ت گريدر دو پارامتر د ياثر قابل توجه نیمحلول وجود دارد و همچن ژنیبا اکس يمنف

ب ا   يچهار شهرستان در عراق ب ه عن وان من اطق    یبرا NCEP یها با استفاده از داده یا ( در مطالعه۷۳۹۲) ۲یدیالوب

 یب را  ش ان يپرداختند  ا ۹۱۲۹ - ۷۳۹۳ یدر عراق در طول دوره آمار يرطوبت نسب لیو تحل هيمتفاوت، به تجز یآب و هوا

در چه ار شهرس تان    ينشان داد که رطوب ت نس ب   جنتاي  کردند استفاده کندال –از آزمون من  يروند رطوبت نسب صیتشخ

 است   يروند کاهش یدارا

 ۴۹۲ در کن دال  –م ن   یروند ب ارش ب ا اس تفاده از آزم ون آم ار      نییبه تع ي( در پژوهش۷۳۹۱) ۱و همكاران نكوایزل

ک ه رون د ب ارش از     دندیرس جهینت ناي به و پرداختند ۷۳۹۰ – ۹۱۹۹ یدر طول دوره آمار يدر اسلواک یریگ اندازه ستگاهاي

رون د   یدارا یبخصوص در ماه ج ون  ،یریگ اندازه یها ستگاهيدر ا يکبارش در اسلوا يزمان یبرخوردار است  سر ييتنوع بان

 است    يشيافزا

                                                
1. Fan & Wang 

2. Li & et al 

3. Vassoler & Zebende 

4. Sallam & Elsayed 

5. Alobaidi 

6. Zelenakova & et al 
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غرب بنگ ال   يو غلظت بارش موسم مكاني – يزمان عيروند توز يبه بررس یا ( در مطالعه۷۳۹۱) ۹و همكاران يچاترج

 ناپ ارامتری  آزم ون  از استفاده با ۷۳۳۷ – ۹۱۳۹ یدر طول دوره آمار يهواشناس اهستگيا ۹۹با استفاده از داده بارش ماهانه 

(، دوره PCD(، درج ه غلظ ت ب ارش )   PCIمنظور از چهار شاخص غلظت بارش ) نيا برای و پرداختند سن و کندال –من 

مش اهده   يب انتر در بنگ ال جن وب    PCIنشان داد که ارزش  جيو مرکز ثقل بارش استفاده نمودند  نتا( PCPغلظت بارش )

از  دت ر زو يدر بنگ ال ش مال   يش د و فص ل ب اران    ييشناسا يدر بنگال شمال تر شیب ن،يیپا PCIکه ارزش  يدر حال شود يم

 مشاهده شده است   یدر غرب بنگال در ماه جون يو غلظت قابل توجه رسد يم يبنگال جنوب

  زير یها با استفاده از مدل يروند بارش روزانه در تاسمان يبه بررس ي( در پژوهش۷۳۹۲) ۷و همكاران براون

 یو ناپارامتر یپارامتر یآمار یها آزمون یرکارگی به با و ۷۹۳۳ – ۹۱۱۹ یآب و هوا در دوره آمار ينیب شیپ يينما اسیمق

 ياست و روند کاهش كنواختيروند  یکه حداکثر بارش روزانه در سراسر منطقه دارا افتنديدست  جينتا نيپرداختند و به ا

 شده است   افتي یدر منطقه فالت مرکز تر شیب

 یمنابع داخل -۵-۳-۵

 یدر دوره آم ار  کینوپتیس   س تگاه يا ۹۹س اننه   یه ا  ب ا اس تفاده از داده   ي( در پژوهش۹۰۹۷زاده و خوشكام ) میرح

رطوب ت   یها یسر راتییتغ يجهش به بررس یها روند و آزمون یها آزمون ،يهمگن یها با استفاده از آزمون ۹۱۱۲ - ۹۱۲۹

و  رازیش   ز،ي  مانن د تبر  ه ا  س تگاه يدس ته از ا  کيکه در  دندیرس جهینت نيکشور پرداختند و به ا کینوپتیس یها ستگاهيدر ا

 يس احل  یه ا  س تگاه يدارد  در دس ته دوم، ا  يحداقل روند کاهش   يحداکثر، رطوبت نسب ی مشهد همگام با روند مثبت دما

 هی    در بقده د  ينش ان م    شيح داقل رون د اف زا    يحداکثر، رطوبت نسب یدما يو رشت همگام با روند منف يانزل مانند بندر

   باشد يم کیخالف تصور و دانش کالس حاصل شد که به ظاهر بر ها تیاز وضع يمختلف فیط ها ستگاهيا

( در یش بانه، روزان ه و ش بانروز    ی)دم ا  راني  ا ی ماهانه یدما یها با استفاده از داده ي( در پژوهش۹۰۹۰) انيمسعود

 راني  ا یروند دما يبه روش حداقل مربعات به بررس ونیبا استفاده از مدل رگرس ۷۳۳۳تا دسامبر  ۹۱۲۹ هيژانو یدوره آمار

 یش بانه، روزان ه و ش بانروز    یگذشته دم ا  ی سده مینشان داد که در ن شانيپژوهش ا جيگذشته پرداخت  نتا ی سده میدر ن

دم ا عم دتا در    يش  يافزا یه ا  داشته است  روند شيو دو درجه در هر صد سال افزا کيبا آهن  حدود سه،  بیبه ترت رانيا

   شوند يم دهيها د عمدتا در رشته کوه يکاهش یها ارتفاع و روند  گرم و کم یها نیسرزم

فش ار   یه ا  داده یدوم ب ر رو  یها توان نيتر کم يابيبا استفاده از روش روند ي( در پژوهش۹۰۹۱) انيو مسعود یقائد

در  راني  روند رطوب ت ج و ا   يبه بررس ۷۳۳۳تا دسامبر  ۹۱۲۹ هيژانو یآب )بر حسب هكتوپاسكال( در طول دوره آمار بخار

سواحل شمال و جنوب کش ور در ط ول دوره م ورد مطالع ه ب ا       کهاست  نينشان دهنده ا جيسده گذشته پرداختند  نتا مین

                                                
1. Chatterjee & et al 

2. Brown & et al 
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ج و   انهیروند رطوبت س ال  ياند و به طور کل رطوبت مواجه بوده يکشور با روند منف يروند مثبت و مناطق مرتفع و کوهستان

    ستین كسانيمختلف سال  یها بوده و در ماه يمنف رانيا

 يط   يس رعت ب اد و بارن دگ    ،يدما، رطوبت نس ب  یها با استفاده از پارامتر یا ( در مطالعه۹۰۹۱و همكاران ) یخرداد

کندال، انح راف   -با استفاده از سه آزمون من  رازیمشهد، ش ز،يشامل تبر رانيدر سه منطقه از ا ۷۳۳۲تا  ۹۱۲۹ یدوره آمار

پژوهش نشان داد  جيپرداختند  نتا رانيدر چند منطقه از ا يهواشناس یها روند پارامتر يبه بررس ونیرگرس لیو تحل يتجمع

   دهد ياز خود نشان م یداريپا يروند کاهش يکه در هر سه منطقه پارامتر رطوبت نسب

خ زر را   یاي  در يدر سواحل جن وب  میاقل رییکندال تغ -با استفاده از روش من  ي( در پژوهش۹۰۹۲) يو روشن یزيعز

 یرش ت، رامس ر، بابلس ر و گرگ ان در دوره آم ار      ،يبن درانزل  یه ا  ستگاهيا یها منظور از داده نيا یها برا مطالعه کردند  آن

و از هر دو نوع روند و  يناگهان راتییتغ تر شیداد که زمان شروع ب نشانها  پژوهش آن جياستفاده کردند  نتا ۹۱۱۴ - ۹۱۲۲

 نوسان بوده است   

و  يرطوب ت نس ب   ن،یانگی  حداقل و ح داکثر و م  یپارامتر دما ۲با استفاده از  ي( در پژوهش۹۰۹۲و همكاران ) یکوثر

ب ارش،   راتیی  روند تغ يکندال به بررس tو آزمون  y=a+bxساله و با استفاده از قاعده  ۲۲حدود  یدوره آمار کيبارش در 

 یه ا  س تگاه يدر اکث ر ا  ييدم ا  راتیی  نشان دهنده تغ جي  نتاداختندکشور پر کینوپتیس ستگاهيا ۷۱در  يدما و رطوبت نسب

خصوص اً در رابط ه ب ا     يمورد بررس   یها پارامتر راتییشمال کشور است  تغ نیو شرق کشور و همچن یمرکز رانيواقع در ا

   شود يمشاهده م تر شیو شرق کشور ب یدر قسمت مرکز يحداقل و رطوبت نسب یدما

و  يرطوب ت نس ب   ن،یانگیحداقل و حداکثر و م یپارامتر دما ۲با استفاده از  یا ( در مطالعه۹۰۹۹پور و همكاران ) فالح

 يدما، بارش و رطوب ت نس ب   راتییتغ يکندال به بررس -ساله و با استفاده از آزمون من  ۲۲حدود  یدوره آمار کيبارش در 

 نیانگی  حداقل، حداکثر و م یساننه دما يزمان یها ینشان داد، سر جي  نتادسال گذشته پرداختن ۲۲شاهرود در  ستگاهيدر ا

 يزم ان  یس ر  س تگاه يا ني  اس ت ک ه در ا   يدر حال نيروند بوده است  ا یشاهرود دارا ستگاهيدر ا يرطوبت نسب نیو همچن

    دهد يرا از خود نشان نم يبارش روند بخصوص نیانگیساننه م

 يفص ل  يوسط و حداکثر و حداقل رطوبت نس ب مت یها یبا استفاده از سر ي( در پژوهش۹۰۹۱و همكاران ) جهانبخش

ک ه متوس ط و    افتن د يدست  جهینت نيزاهدان پرداختند و به ا ستگاهيدر ا يدرازمدت ساننه رطوبت نسب راتییتغ يبه بررس

   باشد يم يکاهش درون یزاهدان دارا ستگاهيدر ا يحداقل و حداکثر رطوبت نسب

 ۷۷نقط ه ش بنم    یو دم ا  يمتوسط ماهانه رطوبت نس ب  ريبا استفاده از مقاد ي( در پژوهش۹۰۹۱و قهرمان ) يخان قره

و نقطه ش بنم   يو ساننه رطوبت نسب يفصل راتییروند تغ يبه بررس ۹۱۲۰ - ۷۳۳۰ يدر بازه زمان رانيا کینوپتیس ستگاهيا

 یناپ ارامتر  یآمار یها از روش یودو عامل ج نيا راتییروند تغ يبررس یها برا پرداختند  آن رانيدر ا يمیدر چند نمونه اقل

مشخص کردند ک ه   تياستفاده کردند  در نها ونیرگرس لیتحل یو روش پارامتر رمنیاسپ يهمبستگ بضري و کندال –من 
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 نی  همچن  ته ا اس    آن يش  ياز رون د افزا  ت ر  شیب   يم ورد بررس    یه ا  ریمتغ يفوق، روند کاهش یآمار یها بر اساس روش

رخنم ود   زيیدر فصل پا يکاهش راتییروند تغ نيتر در فصول زمستان و تابستان و کم يرطوبت نسب يروند کاهش نيتر شیب

 داشته است   

ح رارت و   درج ه  ،يبارندگ ی ساننه نیانگیم یها پارامتر راتییتغ یبر مبنا ي( در پژوهش۹۰۹۱و همكاران ) جهانبخش

 یها پارامتر ی( به مدلسازریاخ ی ساله )دو دهه ۷۳ يدومارتن در بازه زمان يشاخص خشكسال يابيدر کنار ارز يرطوبت نسب

در ط ول   يدرجه حرارت و رطوب ت نس ب   راتییکه تغ افتنديدست  جهینت نيادر استان مازندران پرداختند و به  میاقل رییتغ

 آن بوده است    ینسبت به ابتدا يدوره مطالعات یدر انتها ينسب شيافزا یدارا يبارندگ زانیکه م ياست  در حال هيدوره پا

 کینوپتیس   یه ا  س تگاه يح داقل و ب ارش ماهان ه ا    یمتوسط دما یها با استفاده از داده یا ( در مطالعه۹۰۹۱) نيپرو

 يك  گرافی – یآزمون کندال و روش آمار t آماره از استفاده با و ۹۱۲۱ – ۷۳۳۲ یدوره آمار يو سقز ط یخو ز،يتبر ه،یاروم

نش ان   ش ان يمطالعه ا جيپرداختند  نتا رانيغرب ا بر منطقه شمال دیتأک با ریقرن اخ مین میاقل رتغیی مطالعه به کندال –من 

و جه ش   يناگه ان  راتییتغ ۷۹قرن  ليساننه شرق و شمال منطقه مورد مطالعه در اوا یها بارش ر،یقرن اخ مین يداد که ط

و  کن د  يم   يخ ود را ط    يعیساننه بخش غرب و جنوب منظقه همچنان روند طب یها کرده است اما بارش دایپ یدار يمعن

حداقل را تجربه ک رده اس ت ام ا     یمتوسط دما يعیروند طب یدار يمعن رییبدون جهش و تغ هیاروم اچهيشمال و جنوب در

 غرب و شرق منطقه کامالً متفاوت است    یبرا تیوضع نيا

(، QFE) س تگاه يا یمتوسط ماهانه فشار هوا ريبا استفاده از مقاد یا مطالعه ( در۹۰۱۳و همكاران ) یبروجرد ييرایکت

 ۹۱۲۱ - ۷۳۳۲ یدوره آم ار  يط رانيا کینوپتیس ستگاهيا ۴۱نقطه شبنم  یو دما ژهيو رطوبت و يفشار بخار و رطوبت نسب

رطوب ت   راتیی  ه ا رون د تغ   اند  آن پرداخته رانيا کینوپتیس یها ستگاهي( در ايو نسب ژهيرطوبت )و راتییروند تغ يبه بررس

روند استفاده کردند   یدار يمعن نییتع برای کندال –را با روش حداقل مربعات محاسبه کردند و از آزمون من  ژهيو و ينسب

 ها است    آن يشياز افزا تر شیب يمورد بررس یرهایمتغ ينشان داد که روند کاهش جينتا

ب ر   يدم ا و رطوب ت نس ب    ریتأث يبه بررس ۹۱۲۱ - ۷۳۳۲ یدر طول دوره آمار ي( در پژوهش۹۰۱۳و عساکره ) يملك

 يهمبس تگ  بيضر لهیدما و بارش را به وس انیم يهمبستگ زانیها م اند  آن در زنجان پرداخته ریاخ یها دهه يبارش ط یرو

نش ان   جيب ارش را محاس به نمودن د  نت ا     یبر رو ينسب طوبتهمزمان دما و ر ریتأث نیکردند و همچن نییتع رسونیپ يخظ

 يدر بارش نش ان ن داد؛ ول     یدار  يمعن ریدما تأث ،یریدو متغ ونی  در رگرسستیبرقرار ن يدما و بارش رابطه خط نیدادکه ب

 بود    ستگاهيا نيدر بارش ا یمؤثر ریمتغ يرطوبت نسب

 – ۹۰۴۳( در پژوهشي با استفاده از داده می انگین روزان ه دم ای اي ران در ب ازه زم اني       ۹۰۱۳مسعوديان و همكاران )

افزار متلب جهت محاسبه درجه روز سرمايش و گرمايش کشور به اين نتیجه رسیدند ک ه در نیم ه    با به کارگیری نرم ۹۰۹۹

زان انرژی بانتری دارند اما در نیمه سرد سال بخش ناهموار کش ور  گرم سال بخش هموار کشور به دلیل نیاز به سرمايش می
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های زاگ رس، الب رز و خراس ان     ترين میزان انرژی مورد نیاز گرمايش را دارد و بیشینه آن را در فالت آذربايجان، بلندی بیش

   توان ديد  مي

( ۹۰۹۰ - ۹۰۴۳س  اله ) ۴۴ش  ده روزان  ه ب  ارش  يابی  انیم یه  ا ب  ا اس  تفاده از داده یا ( در مطالع  ه۹۰۱۹) يانجي  مر

دهن ده    نش ان  جيهمسازها پرداخت  نت ا  لیتحل قياز طر رانيبارش در ا ميرژ یريرپذییبه مطالعه تغ يهواشناس یها ستگاهيا

 ۲۷/۹ نیانگی  رون د مثب ت ب ه م    یدارا راني  ( از مس احت ا ص د در ۲۴) یت ر  شیاست که در روند ساننه بارش درصد ب نيا

 بوده است    متر يلیم

ح داقل، ح داکثر و متوس ط     یدم ا  ،يرطوبت نسب يبا استفاده از آمار ساعت ي( در پژوهش۹۰۱۹و همكاران ) یفرزند

عم ان ب ا    یايفارس و در جیخزر، خل یايسواحل در هیدر ناح ديهمد ستگاهيا ۴۹روزانه  يروزانه، بارش روزانه و رطوبت نسب

 راني  ا يس واحل  يروزانه در نواح يبرآورد متوسط رطوبت نسب یالگو ۹۰به ارائه  یریچند متغ ونیرگرس یاستفاده از الگوها

 ب اً يه ا و س اننه تقر   ماه هیکل یبرا ديجد ی( الگوهاMSEمربع خطا ) نیانگیها نشان داد که م پژوهش آن جهیپرداختند  نت

 ارائه شده دارد   ديجد یالگوها یاست که نشان از دقت بان يميقد یآرگون و نصف الگو یالگو ۹/۳

 يرطوب ت نس ب   نهیش  یب يمتوسط ماهانه و فصل ريبا استفاده از مقاد یا ( در مطالعه۹۰۱۷و همكاران ) يرجهانشاهیام

ب ه   هيو تجز نترزيهلت و نز،یسه روش باکس جنك یریبا به کارگ ۹۰۱۳ - ۹۰۱۳ یزاهدان در دوره آمار کینوپتیس ستگاهيا

 يماهان ه و فص ل   ين  یب شیجه ت پ    هينشان داد که روش تجز جيتازاهدان پرداختند  ن يرطوبت نسب ينیب شیو پ یمدلساز

 مناسب است    يرطوبت نسب نهیشیب

و دما ب ر آن   يرطوبت نسب ریتأث یساز انواع بارش و آشكار راتییتغ يبه بررس ي( در پژوهش۹۰۱۰و همكاران ) يبساط

تع داد روز ان واع    نیها جه ت محاس به ارتب ا  ب      پرداختند  آن ۹۱۹۹ - ۷۳۹۳ یکرمانشاه در طول دوره آمار ستگاهيا یبرا

 يهمبس تگ  بض ري  کندال، –از آزمون من  راتییروند تغ يبررس تو جه رسونیپ ياز همبستگ يبارش با دما و رطوبت نسب

 يرون د کاهش    یانواع ب ارش دارا  یها است که تعداد روز نيدهنده ا  نشان جياستفاده کردند  نتا ونیرگرس لیو تحل رسونیپ

 وجود دارد    یديو شد ینسبتاً قو يهمبستگ ،يانواع بارش با دما و رطوبت نسب نیب نیاند  همچن بوده

 یم اتولوژ یو کل کینوپتیس   ستگاهيا ۷۹ يبا استفاده از آمار حداکثر رطوبت نسب ي( در پژوهش۹۰۱۰) ييو فنا ييعطا

اس تان اص فهان    يحداکثر رطوبت نس ب  راتییتغ ييبه شناسا ۹۱۱۹ - ۷۳۹۳ يمقطع زمان يداخل و خارج استان اصفهان ط

رطوب ت   يکاهش یها ها نشان داد که روند پژوهش آن جياند  نتا هپرداخت کندال –با استفاده از آزمون من  ریقرن اخ مین يط

استان را ب ه خ ود اختص اص    درصد از مساحت  ۹/۱۱از  شیکه در هر ماه ب یغلبه داشته به طور يشيافزا یبر روندها ينسب

 داده است   

 س تگاه يا ۹۱و س اننه   يماهان ه، فص ل   يب ا اس تفاده از آم ار رطوب ت نس ب      یا ( در مطالعه۹۰۱۰و همكاران ) اریهوش

 راتییروند تغ بررسي به کندال –آزمون من  یریساله با به کارگ ۷۳ یو بلوچستان در دوره آمار ستانیاستان س کینوپتیس
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 رمتغی   کن دال  –حاصل از آزمون م ن   جيو بلوچستان پرداختند  نتا ستانیدر استان س يو ساننه رطوبت نسب يماهانه، فصل

در س طح   يزاهدان و زابل و چابه ار رون د نزول     ستگاهيو متوسط رطوبت ساننه نشان داد که در سه ا يحداکثر رطوبت نسب

    باشند يم يروند نزول ید سال داراسر یها در ماه ها ستگاهيا يتمام نیو همچن باشد يدرصد م ۱۲

 ARIMA یه ا  و م دل  t آزمون کندال، –من  ،يونیرگرس یها با استفاده از مدل ي( در پژوهش۹۰۱۰) قيشا  ستوده

 ني  پرداخ ت و ب ه ا   یآم ار  یه ا  با استفاده از م دل  رانيمنتخب شمال ا یها ستگاهيا يرطوبت نسب یو مدل بند لیبه تحل

 س تگاه يا یبرا SARIMA( ۹، ۹، ۹( )۳، ۹، ۹) یالگو ما،يبرازش داده شده مدل سار یالگوها نیکه از ب افتيدست  جهینت

 داده شد    صیتشخ یتر برازنده یالگو SARIMA( ۹، ۹، ۹( )۹، ۳، ۹مورد مطالعه ) یها ستگاهيا ريسا یآستارا و برا

 یه ا  ين  یب شیپ   ييمرکز اروپ ا  يو نم نسب ژهينم و یا ماهانه شبكه یها با استفاده از داده یا ( در مطالعه۹۰۱۴) دارند

 ش ان يپرداخت  ا ۹۱۲۱ - ۷۳۹۰ يبازه زمان يط نیزم رانيا یرطوبت جو يمكان - يزمان ييوردا یبه واکاو یمدت جو انیم

در  يمكان یها اختهياز  کيهر یبرا يو نم نسب ژهينم و ريروند مقاد یدارمعنا يبررس برای کندال –من  کياز روش ناپارامتر

 راتیی  ب رآورد مق دار تغ   یسن ب را  بیزن ش نیاند و از تخم درصد استفاده کرده ۱۲ نانیدر سطح اطم یتراز مختلف جو ۱

 ي ي دوره وردا ني  ا يط رانيا يو نم نسب ژهيدرصد مقدار نم و ۱۲ یکه به لحاظ آمار دهد ينشان م ها افتهيکمک گرفته اند  

و  ياغلب گس ترده کش ور منف     یبر رو نیزم رانيا يو نم نسب ژهينم و ريوردسپهر مقاد نيیپا هيداشته است  در ن یمعنادار

 یم دارها  نیب يجو در گستره مكان يدر هر دو نسخه رطوبت يکاهش راتییمقدار تغ نيتر  شیب ياست  از لحاظ مكان يکاهش

 رخنمود داشته است    رانيا يشمال ضدرجه عر ۰۱تا  ۰۴

ب ا اس تفاده از روش    رازیش   دي  همد س تگاه يا یدم ا  راتییروند تغ يبه بررس ي( در پژوهش۹۰۱۴و همكاران ) یقهار

 افتن د يدس ت   جينتا ناي به و پرداختند ۹۰۲۳ – ۹۰۱۹ يساله در بازه زمان ۴۷ های داده از استفاده با و کندال –من  یآمار

 يبیبا ش   رازیروزانه ش یآغاز سرد، حداقل مطلق دما ی دهيشروع پد زدرازمدت، پس ا ی که به رغم عدم وجود روند در دوره

 اس ت ک ه نش ان    شيرو به افزا یصعود يبیبا ش رازیروزانه ش یمطلق دما ی رو به کاهش نهاده است و حداکثر ساننه ينزول

 تابستانه است   یو شدت گرفتن گرما نهیشیب یدماها يجيتدر شيافزا ی دهنده 

واق ع در حوض ه    یش هرها  میب ر اقل    يجه ان  شياثرات گرما يبه بررس یا ( در مطالعه۹۰۱۴و همكاران ) صراف یسار

را در  يم  یاقل ری  متغ ۹۴ راتیی  تغ کینوپتیس ستگاهيا ۲ یها کار با استفاده از داده نيا یها برا پرداختند  آن هیاروم اچهيدر

کردن د و   بررسي خطا مربعات حداقل و کندال –از دو روش من  ستفادهساننه، فصل تر و فصل خشک با ا يزمان اسیسه مق

س اننه و   اسی  حداقل، حداکثر و متوسط هم در مق یکه بر اساس هر دو آزمون مذکور، در منطقه دما دندیرس جينتا نيبه ا

در س ال   گ راد  يتدرج ه س ان   ۳۱/۳ زانی  متوسط منطقه به م یرا تجربه کرده است  دما يشيروند افزا يفصل اسیهم در مق

در سال کاهش داشته است  در عنص ر   متر يلیم ۴حدود  يبارندگ زانیداشته است و به طور متوسط در کل منطقه م شيافزا
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 يمنف   ها ستگاهيدر اکثر ا يروند رطوبت نسب يدر منطقه مشاهده شده است ول ستايمثبت و ا ،يسرعت باد هر سه روند منف

 است   

از  لی  اردب کینوپتیس   س تگاه يبارش و دم ا در ا  راتییروند تغ يبررس یبرا ير پژوهش( د۹۰۱۲و همكاران ) جعفرپور

 گ ر  نتخم ی  و کن دال  –من  یناپارامتر های آزمون و( ۷۳۹۴ – ۹۱۲۱ساله ) ۰۱با دوره  لیاردب ستگاهيا يهواشناس یها داده

ب وده و عام ل    يو کاهش   يش  يافزا بیدما و بارش به ترت يزمان راتیینشان داد که روند تغ جيسن استفاده نمودند  نتا بیش

 آن مؤثر بوده است   يعیو روند طب يزمان یبر سر ياثرات انسان

دوره  ط ي  کن دال  –روند بارش ساننه آباده با استفاده از آزمون من  يبا بررس یا ( در مطالعه۹۰۱۲) يو جهان یديمز

ب وده   داريپا یرفتار یساله حاو ۰۳دوره  يآباده ط يکه بارندگ افتنديدست  جينتا ناي به( ۷۳۹۰ – ۹۱۹۲ساله ) ۰۳ یآمار

 ۲ ی در دوره خشكس الي  – يتكرار شده است و نوس ان ترس ال   بار کي لسا ۱همسان هر  یها بارش یدوره آمار ياست و ط

 ساله رخ داده است   

 ۷۳۹۳ یدر دوره آم ار  کینوپتیس   س تگاه يا ۹۹بارش  یها با استفاده از داده ي( در پژوهش۹۰۱۲و همكاران ) یاحمد

کش ور   يشمال مهین يروند بارندگ لیسن به تحل بیش گر نتخمی و کندال –من  یآزمون ناپارامتر یرکارگی به با و ۹۱۱۹ –

ش ش   دار، يمعن   يرون د کاهش    س تگاه يس اننه، هش ت ا   اسی  که در مق دندیرس جينتا نيپرداختند و به ا ریقرن اخ میدر ن

ماهانه تع داد   اسیاند  در مق در بارش را تجربه کرده دار يمعن ریغ شيافزا ستگاهيو چهار ا درا يمعن ریغ يروند کاهش ستگاهيا

 يغال ب من اطق رون د کاهش      زی  ن يفصل یها یسر یبود  برا يشيها با روند افزا برابر تعداد ماه ۰/۹ ،يبا روند کاهش یها ماه

 بوده است   دتريو شرق شد ینسبت به مناطق مرکز رانيغرب ا بارش در منطقه شمال يروند کاهش يداشتند  به طور کل

 زيماهانه رودخانه )حوضه آبر يبر روند دب میاقل رییاثر تغ ينیب شیبه منظور پ یا ( در مطالعه۹۰۱۲و همكاران ) يقربان

 یه ا  یروند س ر  صیتشخ برای کندال –و استفاده از آزمون من  IHACRES يكيدرولوژیکار بردن مدل ه ( با بهكشیگال

که در منطق ه م ورد مطالع ه     دندیرس جينتا ناي به( ۷۳۹۹ – ۷۳۰۳) يآت يمیدوره اقل یبرا يساننه دب مهیو ن يفصل يزمان

و  اب د ي ياما متوسط بارش ساننه کاهش م کند يم دایپ شيمختلف سال افزا یها هوا در ماه یمختلف، دما یوهايتحت سنار

رون د   یدوم س ال دارا  م ه یسال و ن یها فصل گريدر د يدرصد بدون روند، ول ۲اول سال در سطح  مهیدر فصل بهار و ن يدب

   باشد يم يکاهش

 در کن دال  –ب ارش و دم ا ب ه روش م ن      يم  یاقل راتیی  رون د تغ  يبه بررس ي( در پژوهش۹۰۱۲) ييو عطا يلیاسمع

که متوس ط   دندیرس جينتا نيماهانه و ساننه پرداختند و به ا يزمان اسیدر مق ۴۹۹۷تا  ۹۲۱۹ یها سال يط هیاروم ستگاهاي

نشان داده است و بارش در ه ر   یروند صعود یزیدما با مقدار ناچ دبوده و رون يروند نزول یسال دارا یها بارش در اکثر ماه

 شياف زا  گراد يدرجه سانت ۹۰/۳روزانه در هر سال در حدود  یکاهش داشته و متوسط دما متر يلیم -۷۲۱/۹سال در حدود 

 داشته است   
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ب ا اس تفاده از    راني  س اننه ا  یبارش و دما يمیاقل یها روند داده لیبه تحل یا ( در مطالعه۹۰۱۲) فرد يو ناظم یاسد

 – ۷۳۹۳ يدر ب ازه زم ان   راني  ا کینوپتیس   گاهتسيا ۴۷ های داده از استفاده با و( کندال –)آزمون من  یناپارامتر یها روش

 يش  يرون د افزا  ه ا  س تگاه ياز ا يم  یروزانه در ن یدما نیانگیحداکثر و م اقل،که حد دندیرس جينتا ناي به و پرداختند ۹۱۲۳

معنادار داش ته اس ت، در    يروند کاهش ها ستگاهياز ا يمیو مجموع بارش ساننه در ن يبارندگ یمعنادار داشته و تعداد روزها

 مشاهده نشده است   يهم روند خاص يبرف یتعداد روزها

من  یبا استفاده از آزمون ناپارامتر يدما، بارش و دب راتییروند تغ يبه بررس ي( در پژوهش۹۰۱۲و همكاران ) یانصار

 جينتا نيساله پرداختند و به ا ۷۳ یدوره آمار کي يو بلوچستان ط ستانیرودخانه کاجو استان س زآبخی حوضه در کندال –

 بوده است   يکاهش یروند یرودخانه دارا يو دب یروند صعود یدما دارا ،يروند نزول یکه بارش منطقه دارا افتنديدست 

  کارگیری آزمون من با به EH5OMهای گردش کلي جو  ای با استفاده از داده ( در مطالعه۹۰۱۲امیدوار و همكاران )

ترين  نمودند  نتايج نشان داد که بیشبندی روند درجه روز سرمايش ماهانه ايران  کندال اقدام به ارائه روشي نو برای پهنه -

ترين میزان گرمايش  های فصل بهار، بويژه ماه مي است و بیش گستره مكاني مناطق دارای روند مثبت نیاز سرمايش در ماه

 درجه روز در دهه است   ۴ – ۷ها و سواحل جنوبي با شیب روند  صل مختص جلگهدر اين ف

 یبند جمع -۵-۳-۳

 یبر رو میاقل رییاثرات بالقوه تغ يابيارز یاست که به طور گسترده برا یآمار یها روش نيتر روند از جمله مهم لیتحل

عناصر در نقا  مختلف جهان  ريو سا يدما، بارش، رطوبت نسب يمشاهدات یها یمانند سر يكيدرولوژیه يزمان یها یسر

بر  يپژوهش سع نيو در ا باشد ي( میا )نقطه يستگاهيبه صورت ا زینها  آن قاتیاستفاده شده و اغلب تحق نیتوسط محقق

آزمون  یریکارگ بهبا  ،(۷۳۹۰ – ۹۱۹۱ساله ) ۷۲ یها با استفاده از داده رانيغرب ا شمال يرطوبت نسب راتییآن است تغ

   دگرد لیتكم يقبل یها و پژوهش یكارسازآش حداقل مربعاتروش و  کندال –من  یناپارامتر
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maximum had decreased. 
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