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 چکیده 

گذارد. مطالعه بلند مدت میتأثیر ف بر خصوصیات اقلیمی منطقهمختلهای باشد که به شکلرطوبت نسبی، یکی از پارامترهای ترمودینامیکی جو می
ز تواند نکات مفیدی درباره اثرات بلند مدت تغییر اقلیم بر پارامترهای ترمودینامیکی جو در پی داشته باشد. در اینن پنهشه ، بنا اانتفاده ااین پارامتر می

ایستگاه اینوپتیک اینران در  3ای، میزان همبستگی بسامدی رطوبت نسبی در بالهکندال دن-در کنار آزمون من« تبدیل موجک»رششی جدید مواوم به 
های خشک ( مورد مطالعه قرار گرفته اات. نتایج حاکی از آن اات که پایداری بلند مدت شضعیت رطوبتی در اقلیم0262تا  6551االه ) 55دشره آماری 

 های تناشبی بلند مدت به شضوح قابل مشاهده اات.ن موضوع در همبستگی کم دشرهتر از اقلیم نیمه خشک بوده ش ایش مرطوب به مراتب بی 
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  3 2 1 مقدمه

به طور کلی، آب ش هوای یک ناحیه تنهنا توانی ینک لامنل ینا 
ل گونناگون شنود، بلکنه ترکیبنی از لوامنلنصر اقلیمی مشخص نمی
؛ کاشینانی ش 6331اازد )للینزاده ش همکناران، هواشناای، اقلیم را می

در نناییز  اتیینرتغ(. 6333؛ مواوی بایگی ش اشرف، 6352للیجانی، 
ش  تدریجی بسنامد ی افزا، ایگلخانهجوی خصوصاً گازهای  اتیبترک

نواننانات میننزان  ی افننزا ،هینندرشاقلیمی یحنند یشنندت رخنندادها
 یینراتتغ ی،کشناشرز ینداتتول یزانم در ییرتغ ی،شنااهوا یپارامترها

. به (Watts, 2013)به دنبال دارد ش... را  یطیمح یستزخرد ش کالن 
دلیننل اهمیننت فننراشان مطالعننه تغییننرات بلننند منندت پارامترهننای 

های متعددی در اینن های مختلف، تاکنون رششهیدرشاقلیمی از جنبه
هنا )بنه دلینل ماهینت ین رشششده اات. اغلب ابه کار گرفته زمینه 
باشنند( در دانته های هیدرشاقلیمی که غالباً فاقد توزیع نرمال میداده
ها، ترین این رششهای ناپارامتری آماری قرار دارند. یکی از رایجآزمون

( با 6335(. امیدشار ش خسرشی )Wilks,2011کندال اات )-آزمون من
 هننای اقلیمننی را درکننندال رشننند پارامتر-ااننتفاده از آزمننون مننن
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های اینوپتیک بوشهر، بندر لباس ش آبادان بررانی کنرده ش ایستگاه 
شنند تغیینرات دمنای نشان دادند که تغییرات دمای مینانگین مشنابه ر

( بنا بررانی رشنند تغیینرات 6335خانی ش قهرمنان )حداقل اات. قره
فصلی ش ااالنه رطوبت نسبی ش نقطنه شنبنم در ینند نموننه اقلیمنی 

ن مشخص نمودند که در مجموع میزان رشند منفی این دش پنارامتر ایرا
 بنارش اناالنه( رشنند 6352تر اات. محمدی )از رشند مثبت آن بی 

که بنه  مطالعه کرده ش مشخص نمود 6330تا  6333دشره را در  یرانا
 13/2حندشد  یسنتگاهیبنارش ا ینانگینم ،طور متوای در هنر انال

زاده با تحقیق خود نشنان ی ش حسین. طبراات یافتهکاه   متریلیم
خشک  یمهحداقل ش حداکثر در مناطق خشک ش ن یرشند دمادادند که 

 تنریی ب یارحداقل رشند مثبت بس یدماش  یران لمدتاً افزایشی ااتا
(. Tabari and Hosseinzadeh,2011دارد )حنداکثر  ایدمنسبت به 

در دشره  بنارش یاناالنه ش فصنلاری  صومعی ش همکاران با بررای
کنه  مشنخص نمودنند یرانا ینوپتیکا یستگاها 03در  0221 -6511
ش  ینرانا یشنمال یهنابارش در فصل زمسنتان در بخن  منفیرشند 
 ,.Some’e et al) قابنل توجنه اانت مازندران یایدر یااحل ینواح

 یشنمال شنرق منطقنه مناید تحلینلبا الکناشی ش همکاران . (2012
حنداقل، حنداکثر ش  یکه دما نشان دادند 0221-6502در دشره  یاااپان

آن در  یشنینهبکنه  یافتنه دارییمعن مثبترشند  6512متوای از اال 
(. مارتینز ش El Kenawy et al, 2011باشد )می فصول بهار ش تابستان

 یدافلور یالتدما ش بارش در ا اری زمانی بلند مدت مطالعهبا همکاران 
در اینن بنارش  منفنیرشنند ینه بیشنکنه  یدندرا یجهنت ینبه ا یکاآمر
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متوانی،  یاات. به لالشه دمنا یاکتبر ش م یهامربوط به ماهمنطقه 
 دشرهدر داری آن معننیکه  دهندیحداقل ش حداکثر رشند مثبت نشان م

 ینقتحق(. Martinez et al,2012) ااتبوده  تربی  0225تا  6512
کنه رشنند  اانت از آن یحاک یتالیامدنا ا ناحیهدر باکالری ش مالموای 
 ینبانال گذشنته بنه ترت 32در  بندانیخ یدما، بارش ش تعداد رشزها

 ,Baccolari and Malmusi) بوده اات یش کاهش یکاهش یشی،افزا

دهنه  انهرشند دمنا کشنور هنند در انالی ش کومار با مطالعه  (.2013
از در این کشنور  یمیاقل هایجه لمده  مشخص نمودند کهگذشته 
. (Sonali and Kumar,2013) عد اتفاق افتاده اانتبه ب 6512اال 

 0262-6512بارش در دشره رشزانه  هایداده ا تحلیلبشی ش همکاران 
 یمنیاقل هایکه پرش ندنشان داد ینحوضه رشدخانه الن اانگ یدر 

 Shi) ااتآمده  به شجود طقهمن یندر ا 6532ش  6512، 6512در دهه 

et al,2013تحلینل  بحن کارهای ننوینی در های اخیر راه(. در اال
هنا پاینه ریاضنی های زمانی ارائه شده اات کنه بسنیاری از آناری

اانت « موجک تبدیل»ها در این زمینه ترین رششدارند. یکی از معتبر
باشد. تقوی ش که در شاقع نسخه ارتقا یافته تبدیل فوریه زمان کوتاه می

ی بننارش کننارگیری ایننن رشش در برراننه( بننا بنن6352همکنناران )
دشره بازگشنت  کنه ینک دادنندنشان  ایران های منطقه غربییستگاها

 ینتتقو در بارش شجود دارد که %52از  ی ب ینانااالنه با اطح اطم
 ینندر ا یش خشکسنال یترانال یهناشقنوع دشرهبالن   آن یفتضع یا

 یسنتگاها 33 اشزگر ش همکاران با مطالعه آمنار بنارش. گرددمیمناطق 
موجنک تبندیل با ااتفاده از رشش  یکاتگزاس آمرالت ایدر  یهواشناا
در  ایینرهحالنت زنج یجنادبنر ا شاناالنه بنار یرخهکه  ندنشان داد
 یدرشلوژیکیه یحد ییشراشقوع مرطوب ش خشک ش تناشبی  هایدشره
(. انانتز ش Özger et al, 2010) اانت مؤثر یخشکسال یا یلمانند ا

مشنخص نمودنند  یلبرز یرقشمال شناحیه  فریر با انجام پهشهشی در
یننل دقیننق تحل یبننرا نیرشمننندابننزار  رشش تبنندیل موجننک یننککننه 
(. Santos and Freire, 2012) اانت یدرشلوژیکیه یزمان هاییار

 ینزحوضنه آبرشضنعیت هیندرشلوژیکی مطالعنه شنگ ش همکناران بنا 
کندال -موجک ش من یلتبد یهااز رششتوام با ااتفاده  ینی یوانگش

دهنه گذشنته،  5بارش در  ییرلدم تغ یرغمکه لل رایدندبه این نتیجه 
 Wang et) ااننت داشننتهکنناه  در ایننن حوضننه رشاننناب  یننزانم

al,2012) . موجنک، رشنند تبندیل با ااتفاده از رشش نالی ش همکاران
کاننادا منورد در ش کبک  یوآنتار هاییالتدر ارا  ی اطحیدما تغییرات
کننار  رد اینن رششه ااتفاده از ک ها نشان دادندآن. ندقرار داد یلتحل
 ینواان یالگوها تواندیکندال م-منآماری مانند  یککالا یهارشش
را  ینندرشلوژیکیش ه یمننیاقل یپارامترهننا ایدشره ییننراتثر بننر تغؤمنن

(. در اینن تحقینق، همبسنتگی Nalley et al, 2013) مشخص اازد
ون بسامدی رطوبت نسبی با ااتفاده از تبدیل موجنک گسسنته ش آزمن

 ای مورد تحلیل ش بررای قرار گرفته اات.کندال دنباله-من

 هامواد و روش

 55در این تحقیق از آمار رطوبت نسنبی متوانی ماهاننه در دشره 
های اینوپتیک بابلسر، تهران )مهرآباد( ش ( ایستگاه0262-6551االه )

اند کنه  ها طوری انتخاب شدهشاهرشد ااتفاده شده اات. این ایستگاه
به لحاظ اقلیمی متننوع باشنند. انری  -0فاقد نقص آماری باشند -6

تنا  6551زمانی رطوبت نسبی ماهانه در دشره آمناری منورد مطالعنه )
ارائه شنده  6های بابلسر، تهران ش شاهرشد در شکل ( در ایستگاه0262
 اات.
 

 تبدیل موجک
اازی تبدیل ریاضی بر رشی یک هدف اصلی از پیاده به طور کلی

های کالایک آماری ل، داتیابی به اطاللاتی اات که با رششایگنا
کنه در ینند انال « تبدیل موجنک»نباشد. ش مشاهده قابل ااتخراج 

هنای زمنانی کناربرد فراشاننی اخیر در مسائل تحلیل ایگنال ش انری
داشته ش حتی در مواردی بنه لننوان بهتنرین رشش در اینن خصنو  

حقیقت شکل ارتقنا  یافتنه  (، درOlkkonen, 2011گردد )معرفی می
هنای رشش فورینه، تبدیل فوریه زمان کوتاه اات. به دلیل محدشدیت

مخصوصاً در آشکار اازی زمان رخداد بسامدها در انیگنال ش ضنعف 
های ناایستا، متخصصین رشش تبدیل موجنک کاربردی آن در ایگنال
 Ruch and Van Fleet, 2009 Smith andرا ارائننه نمودننند )

Minton, 2012; ،این تبدیل مشابه تبدیل فوریه زمان کوتناه اانت .)
شنود( که تابع موجک مادر نامیده میبا این تفاشت که تابع پنجره آن )

ش قابلیت تغییر مقیناس دارد. اینن تبندیل دارای دش حالنت  بودهثابت ن
هنای پیواته ش گسسته اات که به دلیل اناختار گسسنته اغلنب داده

(، ااتفاده از نوع گسسته این تبندیل در 6352ده، زاهیدرشاقلیمی )رحیم
مطالعات اقلیمی ارجحیت دارد. با توجه اینکه تبدیل موجک از طرینق 

گنردد، از حالت پیواته به گسسته تبدیل می 0گیری در مبنای لگاریتم
شوند. رابطه تعریف می 0های لذا الگوهای نواانی نیز به صورت توان
، Nalley et al, 2013زینر اانت ) تبدیل موجک گسسته به صنورت

Olkkonen, 2011 ) 
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 ،یناسمق یمعنرف پارامترهنا یببه ترت x(t)ش  τ، s رابطه، یندر ا
. انواع متعددی از توابع باشندیمها( ش ایگنال )اری زمانی دادهانتقال 

ی اقلیمی ش های زمانموجک مادر شجود دارد که بر اااس ااختار اری
 ,Nalley et al, 2013;Ruch and Van Fleetپیشننهاد محققنین )

( انتخاب شده اانت. db(، در این پهشه  موجک مادر دابیچز )2009
ش... دارد که هر یه  db1 ،db2این موجک مادر انواع متنولی از جمله 

 شنود، مینزان پیچیندگی رناهری آن نینز افنزای  تر شماره آن بی 
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الشه نحوه برخورد با شرایی مرزی ایگنال در این تبندیل د. به لیآمی
(. محصنول Misiti et al, 2013از اهمینت زینادی برخنوردار اانت )

تجزیه ایگنال با این تبدیل در هنر مرحلنه، دش مؤلفنه اانت  مؤلفنه 
برگیرنده بسامدهای پنائین ش  تقریب ش مؤلفه جزئیات. مؤلفه نخست در

مدهای باال ش کوتناه مندت اانت. در لفه دشم حاشی بساؤمدت ش مبلند
مراحل بعدی تجزیه، مؤلفنه تقرینب مرحلنه قبلنی، خنود مجندداً بنه 

شود. تعداد بهینه مراحل تجزیه های تقریب ش جزئیات تجزیه میلفهؤم
گنردد. در اینن هنا تعینین منیبر اااس نوع موجک مادر ش تعداد داده

افزار متلب، کلینه جعبه ابزار موجک نرم پهشه ، با توجه به محدشدیت
مراحل محاابات ش نیز انتخاب بهترین حالت تبدیل، با ااتفاده از توابع 

افزار ش از طریق کد نویسی انجام شده اات. بنه لننوان موجود در نرم
رطوبت نسنبی های حاصل از تجزیه ایگنال مولفه 0نمونه، در شکل 

 دد.گرمتوای ماهانه در ایستگاه اینوپتیک شاهرشد مشاهده می
 

 ایکندال دنباله-آزمون من
از یند لامنل مختلنف ماننند  یبیترک ،یزمان ریاکلی یک رفتار 

 یتصنادف یینراتش تغ ی،ادشره ییراتتغ ی،فصل ییراترشند بلند مدت، تغ
بنه صنورت  ینکشنده ش هنر  یهبه طور کامل تجز توانندیاات که م

 یکی ،. رشند(6333)نیرشمند،  دنیرقرار گ یش بررا یلجداگانه مورد تحل
 ی گنرا یدر برراناانت ش  یزمنان یمهم در ار یاربس مشخصاتاز 

زاده، رحننیم) دارد یکنناربرد فراشاننن یهواشناانن یبلندمنندت پارامترهننا
6352.) 

 
 های سینوپتیک مورد مطالعه در این پژوهشمشخصات ایستگاه -1جدول 

 ایستگاه
 طول

 جغرافیایی

 عرض

 جغرافیایی

 ارتفاع

 از سطح دریا )متر(

 اقلیم

 )دومارتن(

 مرطوب -E  '30 °55 N  '33 °31 06 بابلسر

 نیمه خشک E  '65 °56 N  '36 °35 3/6652 تهران

 خشک E  '51 °53 N  '05 °31 3/6335 شاهرشد

 

 
شاهرود( در دوره  : ایستگاه3: ایستگاه تهران، 2: ایستگاه بابلسر، 1سری زمانی رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاههای مورد مطالعه ) -1شکل 

 ( 2212تا  1591آماری مورد مطالعه ) از 
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برای انجام مطالعات آماری در زمانی کنه ننوع توزینع نامشنخص 

تنوان از باشد ش یا اطمینان داشته باشیم که توزیع نرمنال نیسنت، منی
آزمنون (. 6331های آماری ناپارامتری اانتفاده نمنود )نیرشمنند، رشش
ات که امرشزه ااتفاده از آن در ا اهته رششیکی از این داکندال -من

رشنند، بنه انرلت  دارییمعننتعیین در بح   یههبه ش یمطالعات جو
هنا این آزمون انواع مختلفنی دارد کنه یکنی از آن اات. یافته تواعه

 6552(. این آزمون که در اال 6352زاده، ای اات )رحیمحالت دنباله
ش انپ  از انوی انازمان توای اانیرس ش همکاران ارائنه گردیند 

هواشناای جهانی به لنوان رشش پیشنهادی برای تحلیل رشند معرفی 
شد، بر اااس محاابه تغییرات رشند در طول دشره زمانی مورد مطالعه 

(. در اینن آزمنون، Partal and Kahya, 2005بنا نهاده شنده اانت )
u(t) شاحند  یک متغیر ااتاندارد شده با میانگین صفر ش انحراف معینار

باشد. در اات ش رفتار آن به صورت نوااناتی در اطراف اطح صفر می
ها از ااتاندارد اات که برای مجموله داده Zهمانند پارامتر  u(t)شاقع 

م گردد. برای انجااشلین تا آخرین نقطه )در مقیاس زمانی( محاابه می
jx (,….,nj=1 )شوند. اپ  هر بندی میها رتبهاین آزمون، ابتدا داده

 k>xjx( مقایسه شده ش اپ  تعنداد منواردی کنه 1-j=1,….,k) kxبا 
، مینانگین tگردد. در مرحله بعدی، آماره شمارش می jnباشد با پارامتر 

 از طرینق رشابنی زینر محاانبه  u(t)ش شاریان  آن ش همچنین آمناره 
 شوند می
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در طول دشره زمنانی منورد مطالعنه محاانبه ش  u(t)مقادیر آماره 

ای ، رشنند را بنه صنورت دنبالنهu(t)گردد. نمودار تغیینرات ترایم می
 ک از دهد. در پهشه  حاضنر، بنا توجنه بنه اینکنه هنی  یننشان می

های حاصل از تجزیه به تنهایی تشابه رشنند قابنل قبنولی را بنه لفهمؤ
های اصلی نشان ندادند ش به لنالشه ینون هندف اصنلی لحاظ با داده

شنااایی الگوهای نواانی مشابه اات، لذا این آزمنون بنرای ترکینب 
هنای لفنهؤلفه تقریب بنا هنر ینک از مؤهای حاصل از تجزیه )ممولفه

ش اپ  نتایج مورد تحلیل قرار گرفته اات. ضمناً بنرای جزئی( انجام 
های اصلی با هر یک از ترکیبات فوق، از تعیین میزان تشابه رفتار داده
( ااننتفاده شننده ااننت )رضننایی ش prضننریب همبسننتگی پیراننن )

 (  6333میرمحمدی، 
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2 2

( )( )

( ) ( )
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 نتایج و بحث

هنای نسبی ماهانه در ایسنتگاه پ  از تجزیه اری زمانی رطوبت
هنای ای بر رشی ترکینب مولفنهکندال دنباله-مورد مطالعه، آزمون من

های جزئیات( المال حاصل از تجزیه )مولفه تقریب + هر یک از مولفه
پنارامتر  یبنرا ایکنندال دنبالنه-آزمون منن یجنتا، 3گردید. در شکل
به لننوان نموننه  شاهرشد ینوپتیکا یستگاهادر ماهانه  یرطوبت نسب

 u(t)ارائه شده اات. در گام بعدی، ضریب همبسنتگی مینان مقنادیر 
هنای تنناشبی های حاصنل از تجزینه در دشرهمربوط به ترکیب مولفنه
محاابه شده اات. به این ترتیب  SPSSافزار مختلف با ااتفاده از نرم

بر اااس مقادیر ضرایب همبستگی محاابه شده، مشخص خواهد شد 
در هر یک از ایسنتگاه منورد مطالعنه کندام بسنامدها همبسنتگی که 
 تری با هم دارند.بی 

 

 های حاصل از تجزیه سری زمانی رطوبت نسبی متوسط ماهانه در ایستگاه بابلسرترکیب مولفه u(t)ضرایب همبستگی مقادیر  -2 جدول

 باشد(های تناوبی بر حسب ماه میدوره 121تا  2)اعداد 

 121 14 32 11 1 4 2 ماه

2 6 553/2 535/2 553/2 513/2 515/2 352/2 
4 553/2 6 552/2 550/2 515/2 515/2 335/2 
1 535/2 552/2 6 530/2 511/2 513/2 351/2 

11 553/2 550/2 530/2 6 513/2 513/2 315/2 
32 513/2 515/2 511/2 513/2 6 515/2 313/2 
14 515/2 515/2 513/2 513/2 515/2 6 355/2 

121 352/2 335/2 351/2 315/2 313/2 355/2 6 
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 های حاصل از تجزیه آن با تبدیل موجک های اصلی رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه شاهرود و مولفهسری زمانی داده -2شکل 

 
 ه در ایستگاه تهرانهای حاصل از تجزیه سری زمانی رطوبت نسبی متوسط ماهانترکیب مولفه u(t)ضرایب همبستگی مقادیر  -3 جدول

 باشد(های تناوبی بر حسب ماه میدوره 121تا  2)اعداد 

 121 14 32 11 1 4 2 ماه

2 6 533/2 513/2 311/2 153/2 123/2 360/2 
4 533/2 6 515/2 500/2 331/2 155/2 061/2 
1 513/2 515/2 6 563/2 113/2 135/2 636/2 

11 311/2 500/2 563/2 6 526/2 153/2 602/2 
32 153/2 331/2 113/2 526/2 6 323/2 061/2 
14 123/2 155/2 135/2 153/2 323/2 6 033/2 

121 360/2 061/2 636/2 602/2 061/2 033/2 6 
 

کنه رطوبنت نسنبی در نوارهنای دهند نشان منیمحاابات نتایج 
ترین مقدار همبستگی اات ش به نظر ماهه دارای بی  3ش  0بسامدی 
داد این موضوع فارغ از بح  نوع اقلیم باشد، ینرا کنه د که رخرامی

 تغییرات دمناییتحت تأثیر  تغییرات کوتاه مدت شضعیت رطوبتی غالباً
ماهه شرایی ناپایستار رطوبنت نسنبی  3ش  0اات ش لذا در بسامدهای 

بی  از هر لامل دیگری تحت تأثیر دماات. همانطور که در جنداشل 
هنای های بسنامدی در ایسنتگاهگیشنود، همبسنتمالحظه می 3تا  0

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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 ای برای رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه شاهرودکندال دنباله-حاصل از آزمون من u(t)مقادیر  -3شکل 

 های حاصل از تجزیه است(های اصلی و ترکیب مولفهداده u(t)و خط چین )قرمز( به ترتیب بیانگر مقادیر  )خط ساده )آبی(

 
 های حاصل از تجزیه سری زمانی رطوبت نسبی متوسط ماهانه در ایستگاه شاهرودترکیب مولفه u(t)ضرایب همبستگی مقادیر  -4 جدول

 باشد(یهای تناوبی بر حسب ماه مدوره 14تا  2اد د)اع

 14 32 11 1 4 2 ماه

2 6 551/2 551/2 515/2 530/2 501/2 
4 551/2 6 553/2 555/2 503/2 521/2 
1 551/2 553/2 6 553/2 503/2 562/2 

11 515/2 555/2 553/2 6 550/2 333/2 
32 530/2 503/2 503/2 550/2 6 520/2 
14 501/2 521/2 562/2 333/2 520/2 6 
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مین دهد که شجود ینا لندم شجنود منبنع تنأن میاین موضوع نشا
زیادی در رفتار همبستگی بسامدی رطوبت نسنبی تأثیر  رطوبت جوی

تنری بنر اینن به مراتب بی تأثیر  ندارد ش شرایی اقلیمی پایدار منطقه
شود کنه شنرایی رطنوبتی در موضوع دارد. از اویی دیگر مشاهده می
ترین پاینداری ن( دارای کمناحیه نیمه خشک )ایستگاه اینوپتیک تهرا

بلند مدت اات، ینرا کنه مطنابق نتنایج ضنرایب همبسنتگی از دشره 
ماهه بنه صنورت  603ماهه به باال کاه  یافته ش در دشره  30تناشبی 

کننند. ایننن در حننالی ااننت کننه ضننرایب ناگهننانی ش شنندید نننزشل می
هنای کوتناه مندت در اینن همبستگی بسامدی رطوبت نسبی در دشره

، بسیار شبیه به دش ایستگاه دیگر )بابلسر ش شاهرشد( اات. این ایستگاه
ماهه نیز بنه  61ش  0های حالت ناپایداری در همبستگی بسامدی دشره

هنای نولی دیگر نمود یافته اات ش این در حالی اات که در ایسنتگاه
هنای زمنانی بابلسر ش شاهرشد، همبسنتگی بسنامدی مینان اینن دشره

دهد که شنرایی پایندارتر رطنوبتی )بنا شان میباالات. این موضوع ن
 تنأثیر تر( در منناطق نیمنه خشنک تحنتتر ش دشره طوالنیبسامد کم
 3های تنناشبی کوتناه مندت نیسنت ش همانگوننه کنه در جندشل دشره

ماهه که به لحاظ مندت  3ش  3ماهه با دشره  61شود دشره مشاهده می
دارد. به این ترتیب، تری تر اات، همبستگی بی زمانی به آن نزدیک

باشند ش اینن  منؤثرتوانند ماهه منی 3ماهه فقی تا دشره  0بسامدهای 
نشان دهنده ناپایداری شضعیت رطوبتی در مناطق نیمه خشک اانت. 
-نکته قابل توجه دیگر در این باره، شجود همبستگی بناال در ایسنتگاه

ماهنه  603های تناشبی باال ماننند های بابلسر ش شاهرشد حتی در دشره
ای اات که در ایستگاه تهران بنه صنورت االه( اات ش این نکته 62)

کننامالً متفنناشت اتفنناق افتنناده ااننت ش در بسننامدهای بنناال ضننرایب 
اند که این موضوع بیانگر لدم ثبنات همبستگی به شدت کاه  یافته

باشد. در مجمنوع بلند مدت شرایی رطوبتی در مناطق نیمه خشک می
تنوان اینگوننه برداشنت نمنود کنه می دات آمندههببا توجه به نتایج 

شرایی رطوبت نسبی در کوتاه مدت نسبت به شضعیت اقلیمی منطقنه 
حساس نبوده ش تحت شرایی دمایی ش موجودیت منابع رطوبتی پایدار ش 

ی مختلنف رفتنار مشنابهی داشنته تواند در شرایی اقلیمنغیر پایدار می
راند می ت رطوبت نسبی به نظراما در بررای بلند مدت نواانا باشد،

تنرین ثیرات قابنل تنوجهی دارد ش بنی که شضعیت اقلیمی منطقه تنأ
میزان نواانات بلند مدت ش شنرایی ناپایندار در ننواحی نیمنه خشنک 

های مرطوب ش خشک حالت پایدارتری را بنه گردد ش اقلیممشاهده می
 دهند.لحاظ نواانات بلند مدت رطوبت نسبی نشان می

 

 گیرینتیجه 

کارگیری رشش تبدیل موجک ش تجزیه انری هدر این تحقیق، با ب
 طنیهنای بسنامدی انازنده آن زمانی ماهانه رطوبت نسبی به مولفه

هننای بابلسننر، تهننران ش ( در ایسننتگاه0262تننا  6551انناله ) 55دشره 
ای بنر رشی ترکیبنات کندال دنبالنه-شاهرشد ش اپ  انجام آزمون من

از تجزیه، مقادیر ضنریب همبسنتگی مینان های حاصل مختلف مولفه
بسامدهای مختلف موجود در اری زمانی رطوبت نسبی محاابه شند. 

دهد شضنعیت نوانانی رطوبنت در منناطق نتایج این مطالعه نشان می
ترین مقدار پایداری بلنند مندت را نسنبت بنه منناطق نیمه خشک کم

بناال  خشک ش مرطوب داراات ش این در حالی اات که در بسنامدهای
)دشره های تناشبی کم( شرایی هر اه نوع اقلیم منورد مطالعنه تقریبناً 

این رشش برای  حال الزم اات تا در مطالعات آتی مشابه اات. در هر
تنوان بنه نتنایج تری مورد اانتفاده قنرار گینرد تنا بهای بی ایستگاه
های راد ااتفاده از رششتری دات یافت. در مجموع به نظر میجامع
تحلیل ایگنال در مباح  هواشناای، هیدرشلوژی ش به طور کلی  دقیق

تواند نتایج به مراتنب بهتنری را در خصنو  رفتنار للوم محیطی می
 کارگیری اینگونه ههای مورد نظر ارائه نماید ش یه بسا با بنواانی مولفه

اند، بتنوان بنرای های دقیق که بر پایه ریاضیات بنا نهناده شندهرشش
ائواالت اااای در للنوم محیطنی جنوابی قنانع کنننده ش بسیاری از 

 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. 

 

Keywords: Relative humidity, Wavelet transforms, Frequency correlation, Mann-Kendall test 
 
 

                                                           
6- M.Sc. Student in Agricultural Meteorology, Water Engineering Dep., Ferdowsi University of Mashhad 

0- Professor in Meteorology, Water Engineering Dep., College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad 

3 - Lecturer, Water Engineering Dep., Ferdowsi University of Mashhad 

(*Corresponding Author, Email: Mousavi500@yahoo.com) 

 


