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چکیده
رطوبت نسبی ،یکی از پارامترهای ترمودینامیکی جو میباشد که به شکلهای مختلف بر خصوصیات اقلیمی منطقه تأثیرمیگذارد .مطالعه بلند مدت
این پارامتر می تواند نکات مفیدی درباره اثرات بلند مدت تغییر اقلیم بر پارامترهای ترمودینامیکی جو در پی داشته باشد .در اینن پنهشه  ،بنا اانتفاده از
رششی جدید مواوم به «تبدیل موجک» در کنار آزمون من-کندال دنبالهای ،میزان همبستگی بسامدی رطوبت نسبی در  3ایستگاه اینوپتیک اینران در
دشره آماری  55االه ( 6551تا  ) 0262مورد مطالعه قرار گرفته اات .نتایج حاکی از آن اات که پایداری بلند مدت شضعیت رطوبتی در اقلیمهای خشک
ش مرطوب به مراتب بی تر از اقلیم نیمه خشک بوده ش این موضوع در همبستگی کم دشرههای تناشبی بلند مدت به شضوح قابل مشاهده اات.
واژههای کلیدی :رطوبت نسبی ،تبدیل موجک ،همبستگی بسامدی ،آزمون من-کندال

مقدمه

321

به طور کلی ،آب ش هوای یک ناحیه تنهنا توانی ینک لامنل ینا
لنصر اقلیمی مشخص نمیشنود ،بلکنه ترکیبنی از لوامنل گونناگون
هواشناای ،اقلیم را میاازد (للینزاده ش همکناران6331 ،؛ کاشینانی ش
للیجانی6352 ،؛ مواوی بایگی ش اشرف .)6333 ،تغیینرات نناییز در
ترکیبات جوی خصوصاً گازهای گلخانهای ،افزای تدریجی بسنامد ش
شنندت رخنندادهای حنندی هینندرشاقلیمی ،افننزای میننزان نواننانات
پارامترهای هواشناای ،تغییر در میزان تولیندات کشناشرزی ،تغیینرات
خرد ش کالن زیست محیطی ش ...را به دنبال دارد ( .)Watts, 2013به
دلیننل اهمیننت فننراشان مطالعننه تغییننرات بلننند منندت پارامترهننای
هیدرشاقلیمی از جنبههای مختلف ،تاکنون رششهای متعددی در اینن
زمینه به کار گرفته شده اات .اغلب این رششهنا (بنه دلینل ماهینت
دادههای هیدرشاقلیمی که غالباً فاقد توزیع نرمال میباشنند) در دانته
آزمونهای ناپارامتری آماری قرار دارند .یکی از رایجترین این رششها،
آزمون من-کندال اات ( .)Wilks,2011امیدشار ش خسرشی ( )6335با
ااننتفاده از آزمننون مننن-کننندال رشننند پارامترهننای اقلیمننی را در
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فردشای مشهد
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ایستگاههای اینوپتیک بوشهر ،بندر لباس ش آبادان بررانی کنرده ش
نشان دادند که تغییرات دمای مینانگین مشنابه رشنند تغیینرات دمنای
حداقل اات .قرهخانی ش قهرمنان ( )6335بنا بررانی رشنند تغیینرات
فصلی ش ااالنه رطوبت نسبی ش نقطنه شنبنم در ینند نموننه اقلیمنی
ایران مشخص نمودند که در مجموع میزان رشند منفی این دش پنارامتر
از رشند مثبت آن بی تر اات .محمدی ( )6352رشنند بنارش اناالنه
ایران را در دشره  6333تا  6330مطالعه کرده ش مشخص نمود که بنه
طور متوای در هنر انال ،مینانگین بنارش ایسنتگاهی حندشد 2/13
میلیمتر کاه یافته اات .طبری ش حسینزاده با تحقیق خود نشنان
دادند که رشند دمای حداقل ش حداکثر در مناطق خشک ش نیمه خشک
ایران لمدتاً افزایشی اات ش دمای حداقل رشند مثبت بسیار بی تنری
نسبت به دمای حنداکثر دارد (.)Tabari and Hosseinzadeh,2011
صومعی ش همکاران با بررای اری اناالنه ش فصنلی بنارش در دشره
 0221 -6511در  03ایستگاه اینوپتیک ایران مشنخص نمودنند کنه
رشند منفی بارش در فصل زمسنتان در بخن هنای شنمالی اینران ش
نواحی ااحلی دریای مازندران قابنل توجنه اانت ( Some’e et al.,
 .)2012الکناشی ش همکاران با تحلینل دمنای منطقنه شنمال شنرقی
ااپانیا در دشره  0221-6502نشان دادند که دمای حنداقل ،حنداکثر ش
متوای از اال  6512رشند مثبت معنیداری یافتنه کنه بیشنینه آن در
فصول بهار ش تابستان میباشد ( .)El Kenawy et al, 2011مارتینز ش
همکاران با مطالعه اری زمانی بلند مدت دما ش بارش در ایالت فلوریدا
آمریکا به این نتیجه رایدند کنه بیشنینه رشنند منفنی بنارش در اینن
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منطقه مربوط به ماههای اکتبر ش می اات .به لالشه دمنای متوانی،
حداقل ش حداکثر رشند مثبت نشان میدهند که معننیداری آن در دشره
 6512تا  0225بی تر بوده اات ( .)Martinez et al,2012تحقینق
باکالری ش مالموای در ناحیه مدنا ایتالیا حاکی از آن اانت کنه رشنند
دما ،بارش ش تعداد رشزهای یخبندان در  32انال گذشنته بنه ترتینب
افزایشی ،کاهشی ش کاهشی بوده اات ( Baccolari and Malmusi,
 .)2013انالی ش کومار با مطالعه رشند دمنا کشنور هنند در انه دهنه
گذشته مشخص نمودند که لمده جه های اقلیمی در این کشنور از
اال  6512به بعد اتفاق افتاده اانت (.)Sonali and Kumar,2013
شی ش همکاران با تحلیل دادههای رشزانه بارش در دشره 0262-6512
در حوضه رشدخانه الن اانگ یین نشان دادند که پرشهای اقلیمنی
در دهه  6512 ،6512ش  6532در این منطقه به شجود آمده اات ( Shi
 .)et al,2013در االهای اخیر راهکارهای ننوینی در بحن تحلینل
اریهای زمانی ارائه شده اات کنه بسنیاری از آنهنا پاینه ریاضنی
دارند .یکی از معتبرترین رششها در این زمینه «تبدیل موجک» اانت
که در شاقع نسخه ارتقا یافته تبدیل فوریه زمان کوتاه میباشد .تقوی ش
همکنناران ( )6352بننا بننهکننارگیری ایننن رشش در برراننی بننارش
ایستگاههای منطقه غربی ایران نشان دادنند کنه ینک دشره بازگشنت
ااالنه با اطح اطمینان بی از  %52در بارش شجود دارد که تقوینت
یا تضعیف آن بالن شقنوع دشرههنای ترانالی ش خشکسنالی در اینن
مناطق میگردد .اشزگر ش همکاران با مطالعه آمنار بنارش  33ایسنتگاه
هواشناای در ایالت تگزاس آمریکا با ااتفاده از رشش تبندیل موجنک
نشان دادند که یرخه اناالنه بنارش بنر ایجناد حالنت زنجینرهای در
دشرههای تناشبی مرطوب ش خشک ش شقوع شرایی حدی هیدرشلوژیکی
مانند ایل یا خشکسالی مؤثر اانت ( .)Özger et al, 2010انانتز ش
فریر با انجام پهشهشی در ناحیه شمال شرقی برزیل مشنخص نمودنند
کننه رشش تبنندیل موجننک یننک ابننزار نیرشمننند بننرای تحلیننل دقیننق
اریهای زمانی هیدرشلوژیکی اانت (.)Santos and Freire, 2012
شنگ ش همکناران بنا مطالعنه شضنعیت هیندرشلوژیکی حوضنه آبرینز
شیوانگ یین با ااتفاده توام از رششهای تبدیل موجک ش من-کندال
به این نتیجه رایدند که للیرغم لدم تغییر بارش در  5دهنه گذشنته،
میننزان رشاننناب در ایننن حوضننه کنناه داشننته ااننت ( Wang et
 .)al,2012نالی ش همکاران با ااتفاده از رشش تبندیل موجنک ،رشنند
تغییرات دمای اطحی را در ایالتهای آنتاریو ش کبک در کاننادا منورد
تحلیل قرار دادند .آنها نشان دادند که ااتفاده از اینن رشش در کننار
رششهای کالایک آماری مانند من-کندال میتواند الگوهای نواانی
مننؤثر بننر تغییننرات دشرهای پارامترهننای اقلیمننی ش هینندرشلوژیکی را
مشخص اازد ( .)Nalley et al, 2013در اینن تحقینق ،همبسنتگی
بسامدی رطوبت نسبی با ااتفاده از تبدیل موجنک گسسنته ش آزمنون
من-کندال دنبالهای مورد تحلیل ش بررای قرار گرفته اات.

مواد و روشها
در این تحقیق از آمار رطوبت نسنبی متوانی ماهاننه در دشره 55
االه ( )0262-6551ایستگاههای اینوپتیک بابلسر ،تهران (مهرآباد) ش
شاهرشد ااتفاده شده اات .این ایستگاهها طوری انتخاب شدهاند کنه
-6فاقد نقص آماری باشند  -0به لحاظ اقلیمی متننوع باشنند .انری
زمانی رطوبت نسبی ماهانه در دشره آمناری منورد مطالعنه ( 6551تنا
 )0262در ایستگاههای بابلسر ،تهران ش شاهرشد در شکل  6ارائه شنده
اات.
تبدیل موجک

به طور کلی هدف اصلی از پیادهاازی تبدیل ریاضی بر رشی یک
ایگنال ،داتیابی به اطاللاتی اات که با رششهای کالایک آماری
قابل ااتخراج ش مشاهده نباشد« .تبدیل موجنک» کنه در ینند انال
اخیر در مسائل تحلیل ایگنال ش انریهنای زمنانی کناربرد فراشاننی
داشته ش حتی در مواردی بنه لننوان بهتنرین رشش در اینن خصنو
معرفی میگردد ( ،)Olkkonen, 2011در حقیقت شکل ارتقنا یافتنه
تبدیل فوریه زمان کوتاه اات .به دلیل محدشدیتهنای رشش فورینه،
مخصوصاً در آشکار اازی زمان رخداد بسامدها در انیگنال ش ضنعف
کاربردی آن در ایگنالهای ناایستا ،متخصصین رشش تبدیل موجنک
را ارائننه نمودننند (Smith and Ruch and Van Fleet, 2009
; .)Minton, 2012این تبدیل مشابه تبدیل فوریه زمان کوتناه اانت،
با این تفاشت که تابع پنجره آن (که تابع موجک مادر نامیده میشنود)
ثابت نبوده ش قابلیت تغییر مقیناس دارد .اینن تبندیل دارای دش حالنت
پیواته ش گسسته اات که به دلیل اناختار گسسنته اغلنب دادههنای
هیدرشاقلیمی (رحیمزاده ،)6352 ،ااتفاده از نوع گسسته این تبندیل در
مطالعات اقلیمی ارجحیت دارد .با توجه اینکه تبدیل موجک از طرینق
لگاریتمگیری در مبنای  0از حالت پیواته به گسسته تبدیل میگنردد،
لذا الگوهای نواانی نیز به صورت توانهای  0تعریف میشوند .رابطه
تبدیل موجک گسسته به صنورت زینر اانت (،Nalley et al, 2013
)Olkkonen, 2011
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در این رابطه s ،τ ،ش ) x(tبه ترتیب معنرف پارامترهنای مقیناس،
انتقال ش ایگنال (اری زمانی دادهها) میباشند .انواع متعددی از توابع
موجک مادر شجود دارد که بر اااس ااختار اریهای زمانی اقلیمی ش
پیشننهاد محققنین ( Nalley et al, 2013;Ruch and Van Fleet,
 ،)2009در این پهشه موجک مادر دابیچز ( )dbانتخاب شده اانت.
این موجک مادر انواع متنولی از جمله  db2 ،db1ش ...دارد که هر یه
شماره آن بی تر شنود ،مینزان پیچیندگی رناهری آن نینز افنزای

بهکارگيري تبدیل موجک گسسته براي تحليل همبستگي بسامدي رطوبت نسبي

میآید .به لالشه نحوه برخورد با شرایی مرزی ایگنال در این تبندیل
از اهمینت زینادی برخنوردار اانت ( .)Misiti et al, 2013محصنول
تجزیه ایگنال با این تبدیل در هنر مرحلنه ،دش مؤلفنه اانت مؤلفنه
تقریب ش مؤلفه جزئیات .مؤلفه نخست در برگیرنده بسامدهای پنائین ش
بلندمدت ش مؤلفه دشم حاشی بسامدهای باال ش کوتناه مندت اانت .در
مراحل بعدی تجزیه ،مؤلفنه تقرینب مرحلنه قبلنی ،خنود مجندداً بنه
مؤلفههای تقریب ش جزئیات تجزیه میشود .تعداد بهینه مراحل تجزیه
بر اااس نوع موجک مادر ش تعداد دادههنا تعینین منیگنردد .در اینن
پهشه  ،با توجه به محدشدیت جعبه ابزار موجک نرمافزار متلب ،کلینه
مراحل محاابات ش نیز انتخاب بهترین حالت تبدیل ،با ااتفاده از توابع
موجود در نرمافزار ش از طریق کد نویسی انجام شده اات .بنه لننوان
نمونه ،در شکل  0مولفههای حاصل از تجزیه ایگنال رطوبت نسنبی
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متوای ماهانه در ایستگاه اینوپتیک شاهرشد مشاهده میگردد.
آزمون من-کندال دنبالهای

رفتار کلی یک اری زمانی ،ترکیبی از یند لامنل مختلنف ماننند
رشند بلند مدت ،تغییرات فصلی ،تغییرات دشرهای ،ش تغیینرات تصنادفی
اات که میتوانند به طور کامل تجزیه شنده ش هنر ینک بنه صنورت
جداگانه مورد تحلیل ش بررای قرار گیرند (نیرشمند .)6333 ،رشند ،یکی
از مشخصات بسیار مهم در اری زمنانی اانت ش در بررانی گنرای
بلندمنندت پارامترهننای هواشناا نی کنناربرد فراشان نی دارد (رحننیمزاده،
.)6352

جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه در این پژوهش
طول

عرض

ارتفاع

اقلیم

جغرافیایی

جغرافیایی

از سطح دریا (متر)

(دومارتن)

بابلسر

55° 30' E

31° 33' N

-06

مرطوب

تهران

56° 65' E

35° 36' N

6652/3

نیمه خشک

شاهرشد

53° 51' E

31° 05' N

6335/3

خشک

ایستگاه

شکل  -1سری زمانی رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاههای مورد مطالعه ( :1ایستگاه بابلسر :2 ،ایستگاه تهران :3 ،ایستگاه شاهرود) در دوره
آماری مورد مطالعه ( از  1591تا ) 2212
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برای انجام مطالعات آماری در زمانی کنه ننوع توزینع نامشنخص
باشد ش یا اطمینان داشته باشیم که توزیع نرمنال نیسنت ،منیتنوان از
رششهای آماری ناپارامتری اانتفاده نمنود (نیرشمنند .)6331 ،آزمنون
من-کندال یکی از این داته رششها اات که امرشزه ااتفاده از آن در
مطالعات جوی به شیهه در بح تعیین معننیداری رشنند ،بنه انرلت
تواعه یافته اات .این آزمون انواع مختلفنی دارد کنه یکنی از آنهنا
حالت دنبالهای اات (رحیمزاده .)6352 ،این آزمون که در اال 6552
توای اانیرس ش همکاران ارائنه گردیند ش انپ از انوی انازمان
هواشناای جهانی به لنوان رشش پیشنهادی برای تحلیل رشند معرفی
شد ،بر اااس محاابه تغییرات رشند در طول دشره زمانی مورد مطالعه
بنا نهاده شنده اانت ( .)Partal and Kahya, 2005در اینن آزمنون،
) u(tیک متغیر ااتاندارد شده با میانگین صفر ش انحراف معینار شاحند
اات ش رفتار آن به صورت نوااناتی در اطراف اطح صفر میباشد .در
شاقع ) u(tهمانند پارامتر  Zااتاندارد اات که برای مجموله دادهها از
اشلین تا آخرین نقطه (در مقیاس زمانی) محاابه میگردد .برای انجام
این آزمون ،ابتدا دادهها رتبهبندی میشوند .اپ هر )j=1,….,n( xj
با  )k=1,….,j-1( xkمقایسه شده ش اپ تعنداد منواردی کنه xj>xk
باشد با پارامتر  njشمارش میگردد .در مرحله بعدی ،آماره  ،tمینانگین
ش شاریان آن ش همچنین آمناره ) u(tاز طرینق رشابنی زینر محاانبه
میشوند
j

t j  n j

()0

1

)n (n  1

()3

4
)j ( j  1)(2 j  5

()3
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Var (t ) 
j

)  E (t
j
) Var (t
j

()5

E (t ) 

t

ترایم میگردد .نمودار تغیینرات ) ،u(tرشنند را بنه صنورت دنبالنهای
نشان میدهد .در پهشه حاضنر ،بنا توجنه بنه اینکنه هنی ینک از
مؤلفههای حاصل از تجزیه به تنهایی تشابه رشنند قابنل قبنولی را بنه
لحاظ با دادههای اصلی نشان ندادند ش به لنالشه ینون هندف اصنلی
شنااایی الگوهای نواانی مشابه اات ،لذا این آزمنون بنرای ترکینب
مولفههای حاصل از تجزیه (مؤلفه تقریب بنا هنر ینک از مؤلفنههنای
جزئی) انجام ش اپ نتایج مورد تحلیل قرار گرفته اات .ضمناً بنرای
تعیین میزان تشابه رفتار دادههای اصلی با هر یک از ترکیبات فوق ،از
ضننریب همبسننتگی پیراننن ( )rpااننتفاده شننده ااننت (رضننایی ش
میرمحمدی)6333 ،
)  (x  x )( y  y

()1

2
2
)  (x  x )  ( y  y

rp 

نتایج و بحث
پ از تجزیه اری زمانی رطوبت نسبی ماهانه در ایسنتگاههنای
مورد مطالعه ،آزمون من-کندال دنبالهای بر رشی ترکینب مولفنههنای
حاصل از تجزیه (مولفه تقریب  +هر یک از مولفههای جزئیات) المال
گردید .در شکل ،3نتایج آزمون منن-کنندال دنبالنهای بنرای پنارامتر
رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه اینوپتیک شاهرشد به لننوان نموننه
ارائه شده اات .در گام بعدی ،ضریب همبسنتگی مینان مقنادیر )u(t
مربوط به ترکیب مولفنههای حاصنل از تجزینه در دشرههنای تنناشبی
مختلف با ااتفاده از نرمافزار  SPSSمحاابه شده اات .به این ترتیب
بر اااس مقادیر ضرایب همبستگی محاابه شده ،مشخص خواهد شد
که در هر یک از ایسنتگاه منورد مطالعنه کندام بسنامدها همبسنتگی
بی تری با هم دارند.

u (t ) 

مقادیر آماره ) u(tدر طول دشره زمنانی منورد مطالعنه محاانبه ش
جدول  -2ضرایب همبستگی مقادیر ) u(tترکیب مولفههای حاصل از تجزیه سری زمانی رطوبت نسبی متوسط ماهانه در ایستگاه بابلسر
(اعداد  2تا  121دورههای تناوبی بر حسب ماه میباشد)
ماه

2

4

1

11

32

14

121

2
4
1
11
32
14
121

6
2/553
2/535
2/553
2/513
2/515
2/352

2/553
6
2/552
2/550
2/515
2/515
2/335

2/535
2/552
6
2/530
2/511
2/513
2/351

2/553
2/550
2/530
6
2/513
2/513
2/315

2/513
2/515
2/511
2/513
6
2/515
2/313

2/515
2/515
2/513
2/513
2/515
6
2/355

2/352
2/335
2/351
2/315
2/313
2/355
6
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شکل  -2سری زمانی دادههای اصلی رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه شاهرود و مولفههای حاصل از تجزیه آن با تبدیل موجک
جدول  -3ضرایب همبستگی مقادیر ) u(tترکیب مولفههای حاصل از تجزیه سری زمانی رطوبت نسبی متوسط ماهانه در ایستگاه تهران
(اعداد  2تا  121دورههای تناوبی بر حسب ماه میباشد)
ماه

2

4

1

11

32

14

121

2

6
2/533
2/513
2/311
2/153
2/123
2/360

2/533
6
2/515
2/500
2/331
2/155
2/061

2/513
2/515
6
2/563
2/113
2/135
2/636

2/311
2/500
2/563
6
2/526
2/153
2/602

2/153
2/331
2/113
2/526
6
2/323
2/061

2/123
2/155
2/135
2/153
2/323
6
2/033

2/360
2/061
2/636
2/602
2/061
2/033
6

4
1
11
32
14
121

نتایج محاابات نشان منیدهند کنه رطوبنت نسنبی در نوارهنای
بسامدی  0ش  3ماهه دارای بی ترین مقدار همبستگی اات ش به نظر
میراد که رخداد این موضوع فارغ از بح نوع اقلیم باشد ،ینرا کنه
تغییرات کوتاه مدت شضعیت رطوبتی غالباً تحت تأثیر تغییرات دمنایی
اات ش لذا در بسامدهای  0ش  3ماهه شرایی ناپایستار رطوبنت نسنبی

بی از هر لامل دیگری تحت تأثیر دماات .همانطور که در جنداشل
 0تا  3مالحظه میشنود ،همبسنتگیهای بسنامدی در ایسنتگاههنای
اینوپتیک بابلسر ش شاهرشد بسیار مشابه یکدیگر اات ش این در حنالی
اات که اقلیم این دش منطقه به طور کامل با هم تفاشت دارد.
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شکل  -3مقادیر ) u(tحاصل از آزمون من-کندال دنبالهای برای رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه شاهرود
(خط ساده (آبی) و خط چین (قرمز) به ترتیب بیانگر مقادیر ) u(tدادههای اصلی و ترکیب مولفههای حاصل از تجزیه است)
جدول  -4ضرایب همبستگی مقادیر ) u(tترکیب مولفههای حاصل از تجزیه سری زمانی رطوبت نسبی متوسط ماهانه در ایستگاه شاهرود
(اعداد  2تا  14دورههای تناوبی بر حسب ماه میباشد)
ماه

2

4

1

11

32

14

2

6
2/551
2/551
2/515
2/530
2/501

2/551
6
2/553
2/555
2/503
2/521

2/551
2/553
6
2/553
2/503
2/562

2/515
2/555
2/553
6
2/550
2/333

2/530
2/503
2/503
2/550
6
2/520

2/501
2/521
2/562
2/333
2/520
6

4
1
11
32
14
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این موضوع نشان میدهد که شجود ینا لندم شجنود منبنع تنأمین
رطوبت جوی تأثیر زیادی در رفتار همبستگی بسامدی رطوبت نسنبی
ندارد ش شرایی اقلیمی پایدار منطقه تأثیر به مراتب بی تنری بنر اینن
موضوع دارد .از اویی دیگر مشاهده میشود کنه شنرایی رطنوبتی در
ناحیه نیمه خشک (ایستگاه اینوپتیک تهران) دارای کمترین پاینداری
بلند مدت اات ،ینرا کنه مطنابق نتنایج ضنرایب همبسنتگی از دشره
تناشبی  30ماهه به باال کاه یافته ش در دشره  603ماهه بنه صنورت
ناگهننانی ش شنندید نننزشل میکننند .ایننن در حننالی ااننت کننه ضننرایب
همبستگی بسامدی رطوبت نسبی در دشرههنای کوتناه مندت در اینن
ایستگاه ،بسیار شبیه به دش ایستگاه دیگر (بابلسر ش شاهرشد) اات .این
حالت ناپایداری در همبستگی بسامدی دشرههای  0ش  61ماهه نیز بنه
نولی دیگر نمود یافته اات ش این در حالی اات که در ایسنتگاههنای
بابلسر ش شاهرشد ،همبسنتگی بسنامدی مینان اینن دشرههنای زمنانی
باالات .این موضوع نشان میدهد که شنرایی پایندارتر رطنوبتی (بنا
بسامد کمتر ش دشره طوالنیتر) در منناطق نیمنه خشنک تحنت تنأثیر
دشرههای تنناشبی کوتناه مندت نیسنت ش همانگوننه کنه در جندشل 3
مشاهده میشود دشره  61ماهه با دشره  3ش  3ماهه که به لحاظ مندت
زمانی به آن نزدیکتر اات ،همبستگی بی تری دارد .به این ترتیب،
بسامدهای  0ماهه فقی تا دشره  3ماهه منیتوانند منؤثر باشند ش اینن
نشان دهنده ناپایداری شضعیت رطوبتی در مناطق نیمه خشک اانت.
نکته قابل توجه دیگر در این باره ،شجود همبستگی بناال در ایسنتگاه-
های بابلسر ش شاهرشد حتی در دشرههای تناشبی باال ماننند  603ماهنه
( 62االه) اات ش این نکتهای اات که در ایستگاه تهران بنه صنورت
کننامالً متفنناشت اتفنناق افتنناده ااننت ش در بسننامدهای بنناال ضننرایب
همبستگی به شدت کاه یافتهاند که این موضوع بیانگر لدم ثبنات
بلند مدت شرایی رطوبتی در مناطق نیمه خشک میباشد .در مجمنوع
با توجه به نتایج بهدات آمنده میتنوان اینگوننه برداشنت نمنود کنه
شرایی رطوبت نسبی در کوتاه مدت نسبت به شضعیت اقلیمی منطقنه
حساس نبوده ش تحت شرایی دمایی ش موجودیت منابع رطوبتی پایدار ش
غیر پایدار میتواند در شرایی اقلیمنی مختلنف رفتنار مشنابهی داشنته
باشد ،اما در بررای بلند مدت نواانات رطوبت نسبی به نظر میراند
که شضعیت اقلیمی منطقه تنأثیرات قابنل تنوجهی دارد ش بنی تنرین
میزان نواانات بلند مدت ش شنرایی ناپایندار در ننواحی نیمنه خشنک
مشاهده میگردد ش اقلیمهای مرطوب ش خشک حالت پایدارتری را بنه
لحاظ نواانات بلند مدت رطوبت نسبی نشان میدهند.

نتیجه گیری
در این تحقیق ،با بهکارگیری رشش تبدیل موجک ش تجزیه انری
زمانی ماهانه رطوبت نسبی به مولفههنای بسنامدی انازنده آن طنی
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دشره  55انناله ( 6551تننا  )0262در ایسننتگاههننای بابلسننر ،تهننران ش
شاهرشد ش اپ انجام آزمون من-کندال دنبالنهای بنر رشی ترکیبنات
مختلف مولفههای حاصل از تجزیه ،مقادیر ضنریب همبسنتگی مینان
بسامدهای مختلف موجود در اری زمانی رطوبت نسبی محاابه شند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد شضنعیت نوانانی رطوبنت در منناطق
نیمه خشک کمترین مقدار پایداری بلنند مندت را نسنبت بنه منناطق
خشک ش مرطوب داراات ش این در حالی اات که در بسنامدهای بناال
(دشره های تناشبی کم) شرایی هر اه نوع اقلیم منورد مطالعنه تقریبناً
مشابه اات .در هر حال الزم اات تا در مطالعات آتی این رشش برای
ایستگاههای بی تری مورد اانتفاده قنرار گینرد تنا بتنوان بنه نتنایج
جامعتری دات یافت .در مجموع به نظر میراد ااتفاده از رششهای
دقیق تحلیل ایگنال در مباح هواشناای ،هیدرشلوژی ش به طور کلی
للوم محیطی میتواند نتایج به مراتنب بهتنری را در خصنو رفتنار
نواانی مولفههای مورد نظر ارائه نماید ش یه بسا با بهکارگیری اینگونه
رششهای دقیق که بر پایه ریاضیات بنا نهناده شندهاند ،بتنوان بنرای
بسیاری از ائواالت اااای در للنوم محیطنی جنوابی قنانع کنننده ش
راهبردی یافت.
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Abstract
Relative humidity is one of the thermodynamic parameters in atmosphere which has various effects on the
climatic attributes in any region. Long term studying of this parameter can have useful results about the long
term effects of climate change on the thermodynamic parameters of the atmosphere. In this research, correlation
of relative humidity frequency was considered in three synoptic stations in Iran during the period of 55 years
(from 1956 to 2010) using a new method called “Wavelet transform” and also the sequential Mann-Kendall test.
Results show that long term stability of humidity status in arid and humid climates is more than semi-arid
climates and this issue can be obviously seen in the low correlations of long term periods.
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