
 

 

 واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران

 2زهرا یقینی، 1مجید منتظری

 چکیده 

ایستگاه همدید کشور، طی دوره  ۲۶2در این پژوهش داده های ساعتی دمای نقطه شبنم مربوط به 

برداشت شد. سال، از پایگاه داده سازمان هواشناسی کشور  ۶۲معادل  ۱۲/۲2/2۲۲۲تا  ۲۵۹۲/ ۲/۲

زمان بوقت گرینویچ و میانگین روزانه است و بصورت  ۸های دمای نقطه شبنم ساعتی شامل داده

در محیط نرم افزار متلب آرایش داده شد. به منظور  2۲۵۲۹×۵×۲۶2ای سه بُعدی، به ابعاد آرایه

نی بهره گرفته ارزیابی رفتار دمای نقطه شبنم، از آزمون روند رگرسیون خطی و شگرد تحلیل فراوا

های ساعتی و برای تحلیل فراوانی از متوسط شد. برای ارزیابی روند از میانگین هموار شده داده

 ۶روزانه دمای نقطه شبنم استفاده شد. در تحلیل فراوانی، دوره آماری بر حسب تقویم میالدی به 

نی و درصد فراوانی داده دهه تفکیک و سپس با استفاده از تابع هیستوگرام نرم افزار متلب، فراوا

های بعدی با هم های مورد نظر محاسبه شد. توزیع فراوانی دمای نقطه شبنم دهه اول با دهه

مقایسه شد. سپس به منظور آشکارسازی چگونگی تغییر توزیع فراوانی، تفاضل درصد توزیع فراوانی 

 نقطه شبنم بررسی گردید. هر دهه محاسبه و تغییرات حاصل در رفتار توزیع فراوانی متوسط دمای 

بررسی دهه به دهه متوسط روزانه دمای نقطه شبنم نشان داد که منحنی توزیع فراوانی دمای نقطه 

تر جابجا شده است. بطوریکه متوسط شبنم در کشور طی چند دهه گذشته به سمت دماهای پایین

سیوس در دهه ششم کاهش درجه سل ۴به کمتر از  ۶دمای نقطه شبنم روزانه در دهه اول از حدود 

، روند افزایشی ۲۲و  2۲، ۲۸یافته است. آزمون روند نیز نشان داد که دمای نقطه شبنم در ساعات 
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و میانگین روزانه، با شیبی تند، روند  ۲۹و  ۲2، ۲۵، ۲۶، ۲۱ضعیفی داشته در حالیکه در ساعات 

 ۶۲انی در اواخر دهه کاهشی قابل توجهی را نشان می دهد. این رفتار کاهشی با افت ناگه

تر شدن محتوای رطوبتی هواسپهر ایران ای از خشککه می تواند نشانهخورشیدی همراه شده، 

 باشد.

  دمای نقطه شبنم، تحلیل روند، تحلیل فراوانی، ایران :واژگان کلیدی

  مقدمه

گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی، شرایط زیست محیطی را در بسیاری از کشورهای 

-جهان تغییر داده است. این وضعیت پیامدهای مهمی را بدنبال داشته و بطور جدی فعالیت

های بشری همچون کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد و صنعت را تهدید می کند)یاواز و 

(. تأثیر گرمایش جهانی به لحاظ جغرافیایی یکنواخت نبوده بطوریکه نرخ ۲،2۲۲۲اردوغان

-غرب آسیا اندکی باالتر از متوسط خشکیهان مانند جنوبگرمایش در برخی از مناطق ج

ای آن و انرژی عظیمی (. نم موجود در هواسپهر به دلیل نقش گلخانه۲۵۵۶، 2هاست)هالم

های های بخار، آب و یخ درگیر می کند، یکی از مهمترین مؤلفهکه در چرخه تغییر حالت

رود (. انتظار می2۲۲۲، ۱همکارانتعیین کننده وضعیت آب و هوایی جهان است)ابوطالب و 

خوردی از تغییرات ای که بازنم هواسپهر تحت شرایط گرمایشی ناشی از گازهای گلخانه

(. از اینرو الزم است تغییرات 2۲۲۲، ۴لت و همکاراناقلیمی بشرزاد است، افزایش یابد )وی

ی محتوای رطوبتی هواسپهر به منظور آشکار سازی گرمایش جهانی و صحت سنج

(. نم 2۲،۲۶، ۹های اقلیمی، پایش شود)دایپسخوراند نیرومند رطوبت در خروجی مدل

نسبی، تابع دما و نم مطلق هواسپهر است از اینرو تغییرات نم نسبی، عامل تغییرات دمای 

(. تحلیل روندهای بلندمدت 2۲۲۱، ۶نقطه شبنم محسوب می شود)ون واینگاردنر و وینسنت

شان، ابراز کارآمدی در آشکارسازی تغییرات آب و یابی معناداریهای اقلیمی و ارزمؤلفه

(. اخیراً بسیاری از پژوهشگران علوم محیطی)برای مثال: 2۲۲۴، ۲هوایی است)هوث و پوکورنا
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، ۴، تبری و همکاران2۲۲۵ ۱، ژانگ و همکاران2۲۲۲ 2داس و همکاران، فای2۲۲۶ ۲جاگس

اند با تحلیل روندهای عناصر اقلیمی، تغییرات ( سعی کرده2۲۲۲، ۹یو و همکاران، لی2۲۲۲

های کم شماری به آب و هوایی را آشکار سازی کنند. در مقایسه با دما و بارش، پژوهش

واکاوی روند نم نسبی و دمای نقطه شبنم جهت آشکارسازی تغییرات آب و هوایی پرداخته 

(. در ایاالت متحده ۲۱۸۵، قره خانی و قهرمان، 2۲۲2اند) حسین زاده طالیی و همکاران،

های شرقی روند کاهشی مقادیر متوسط الگوهای فصلی و ساالنه دمای نقطه شبنم در بخش

( بررسی روندهای دمای نقطه شبنم در ایاالت متحده طی ۲۵۵۸، ۶داشته است)رابینسون

نشان داد که افزایش فصلی متوسط دمای نقطه شبنم در بیشتر  ۲۵۵۲تا  ۲۵۹۲دوره 

درجه در سده در فصل بهار و پاییز و اندکی کمتر از این در  ۲ی بیش از مناطق اندک

 ۲تابستان افزایش یافته است در حالیکه دمای نقطه شبنم فصل زمستان، کمی بیش از 

(. در مطالعه دیگری در ایاالت متحده افزایش 2۲۲۲درجه در سده را نشان داد)رابینسون، 

های این کشور، در فصل زمستان، بهار و خشنم ویژه و دمای نقطه شبنم در بیشتر ب

، ۲تر از نم ویژه بود) گافن و راستابستان گزارش شد. عالوه بر این روندهای نم نسبی ضعیف

-های منتخب ایاالت متحده، حاکی از وجود دورههای انجام شده در ایستگاه(. تحلیل۲۵۵۵

در رصدخانه کوه واشنگتن در هایی با روند کاهشی و افزایشی دمای نقطه شبنم بوده است 

نیوهمشایر نیز، روند دمای ساالنه افزایشی و روند نسبت مخلوط و دمای نقطه شبنم، 

های دمای (. تغییرات ایجاد شده در چرخه2۲۲۲، ۸کاهشی بوده است)سایدل و همکاران

ه ای نسبت داده شدروزانه و دمای نقطه شبنم در ایاالت متحده به افزایش گازهای گلخانه

(. در بنگالدش رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم ساالنه ۲۵۵۶، ۵است)ناپن برگر و همکاران

(. در اسپانیا نیز روند دمای 2۲۲۴، ۲۲و فصلی، روند افزایشی داشته است)مرتضی و همکاران

های ژوئیه، آگوست، سپتامبر و دسامبر منفی بوده نقطه شبنم و دمای تر در ماه
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(. در ایران رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم در نواحی 2۲۲۶ ،۲است)موریشل و همکاران

های داخلی از ( اما رطوبت نسبی در ایستگاه2۲۲2ساحلی، افزایش یافته)طالیی و همکاران، 

(. ۲۱۸۶جمله تهران، شیراز و مشهد دارای روند کاهشی بوده است)خردادی و همکاران، 

م در اغلب نقاط کشور کاهشی بوده روند خطی میانگین فصلی و ساالنه دمای نقطه شبن

(. در مجموع روند کاهشی متوسط ماهانه رطوبت ۲۱۵۲است)هدایتی دزفولی و رحیم زاده، 

نسبی و دمای نقطه شبنم در ایران بیش از روند افزایشی آنها بوده است)قره خانی و 

 (. ۲۱۸۵قهرمان،

-شی از احتراق سوختایِ نابروز پدیده گرمایش جهانی، حاصل انتشار گازهای گلخانه

درجه  ۸۹/۲های فسیلی است و منجر به افزایش متوسط دمای کره زمین در حدود 

. واکنش دمای نقطه شبنم (IPCC,2013)شده است 2۲۲2تا  ۲۸۸۲سلسیوس طی دوره 

های ساحلی بواسطه های مختلف جغرافیایی یکسان نیست. در محیطبه این پدیده در محیط

ع آب، تبخیر بیشتری صورت گرفته، محتوای رطوبتی هواسپهر دسترسی نامحدود به مناب

های خشک یابد. اما در محیطباال رفته و به همین ترتیب دمای نقطه شبنم نیز افزایش می

داخلی، رفتار کامالً متفاوتی رخ می دهد. بطوریکه همزمان با افزایش دمای هواسپهر، 

ر، رطوبت نسبی هواسپهر کاهش یافته و بواسطه عدم دسترسی به منابع آب الزم برای تبخی

به تبع آن دمای نقطه شبنم نیز روند کاهشی خواهد داشت. از اینرو گرمایش جهانی تأثیر 

های خشک و مرطوب بر جای خواهد گذاشت. دو گانه ای بر دمای نقطه شبنم در محیط

ن و تنوع هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که با توجه به گستردگی ایرانزمی

های طبیعی آن، در مجموع، رفتار دمای نقطه شبنم در ایران طی چند دهه گذشته محیط

 چگونه بوده است؟ 

  هاو روش مواد

 ۱۲/۲2/2۲۲۲تا  ۲۵۹۲/ ۲/۲های ساعتی دمای نقطه شبنم طی دوره در این پژوهش داده

دست کم بیش از  در دوره یاد شده ایستگاه همدید کشور که ۲۶2سال مربوط به  ۶۲معادل 

-(. داده۲سال داده داشتند، از پایگاه داده سازمان هواشناسی کشور برداشت شد)شکل  ۲۲

و میانگین  2۲، ۲۸، ۲۹، ۲2، ۲۵، ۲۶، ۲۱، ۲۲زمان  ۸های دمای نقطه شبنم ساعتی شامل 

                                                           
1. Moratiel et al. 2016 



 عنوان مقال                                          

22 
 

در محیط نرم افزار  2۲۵۲۹×۵×۲۶2ای سه بُعدی، به ابعاد روزانه است که بصورت آرایه

رایش داده شد. در این آرایه بُعد اول، زمان برحسب روز، بُعد دوم، زمان برحسب متلب آ

 های همدید می باشد. ساعت و بُعد سوم، مکان برحسب ایستگاه

های اقلیمی را ارزیابی نمود. در این های گوناگون می توان رفتار سری زمانی دادهبا روش

گرد تحلیل فراوانی به منظور ارزیابی پژوهش عالوه بر آزمون روند رگرسیون خطی، از ش

 رفتار دمای نقطه شبنم طی چند دهه گذشته، بهره گرفته شد.

 الف( آزمون روند خطی

ها برای هر ساعت دیده بانی محاسبه در آزمون روند، سری زمانی میانگین تمامی ایستگاه

 شد. بدین ترتیب هشت سری زمانی ساعتی دمای نقطه شبنم بدست آمد. سپس سری

ها دارای تناوب ساالنه زمانی را با تقویم همگام نموده و با توجه به اینکه سری زمانی داده

ها وجود دارد حذف و سری زمانی روزانه را ای که در دادهاست می بایست ابتدا تناوب ساالنه

روزه تبدیل نمود. بدین منظور از تابع اسموث نرم افزار متلب  ۱۶۹ ۲به یک سری هموار شده

 روز را حذف تا سری زمانی یکدست شود.  ۲۸2تفاده شد. سپس از ابتدا و انتهای سری اس

 

 

 نویسندگان منبع: ی ایرانزمینهای مورد واکاوی بر گستره: پراکنش مکانی ایستگاه1شکل

                                                           
1. Smoothed  
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بنابراین از روی سری زمانی روزانه می توان سری زمانی هموار شده را بدست آورد که دیگر 

در آن مزاحم بررسی روند نخواهد شد. از آنجا که باید تغییرات نسبت به  های ساالنهچرخه

زمان سنجیده شود، لذا زمان باید بصورت تک رقمی باشد. از اینرو می بایست تقویم زمانی 

روز، ماه، سال را به سال بر حسب اعشاری تبدیل نمود. در نهایت باتوجه به اینکه سری 

م و زمان )سال اعشاری( هر دو را در اختیار است می زمانی هموار شده دمای نقطه شبن

 توان واکاوی روند خطی را بر روی آن اعمال نمود.

 ب( واکاوی شکل توزیع فراوانی

های عناصر اقلیمی، واکاوی شکل توزیع فراوانی عناصر یکی از راه های شناخت ویژگی

راوانی عناصر اقلیمی، (. بررسی شکل توزیع ف۲: ۲۱۵۱اقلیمی است)نصرآبادی و همکاران،

نکات بسیار مهمی در خصوص رفتار بلندمدت این عناصر نشان می دهد. شناخت رفتار 

ها به لحاظ علمی و عملی از اهمیت شایان عناصر اقلیمی بر اساس شکل توزیع فراوانی آن

(. در این روش به یکسان سازی و بازسازی دوره ۹۲: ۲۱۵۲توجهی برخوردار است)عساکره، 

های موجود را در فرایند محاسبه، دخالت تک دادهها نیازی نیست و می توان تکی دادهزمان

داد. برای محاسبه توزیع فراوانی، ابتدا تقویم زمانی مطابق با طول دوره آماری فراهم شد. 

های هر دهه استخراج دهه تفکیک و به کمک تقویم)میالدی(، داده ۶سپس دوره آماری به 

های های انجام شده نشان داد که بازه دادهزمانی آرایش داده شد. بررسی و به صورت بردار

ها درجه سلسیوس است. از اینرو بردار فاصله طبقاتی داده ۱۹تا  -2۹دمای نقطه شبنم بین 

ای فراهم آمد. به کمک این دو بردار و با استفاده از تابع هیستوگرام نرم درجه ۲با فاصله 

برداری های زمانی دادههای مورد نظر محاسبه شد. از آنجا که دورهادهافزار متلب، فراوانی د

ها را با یکدیگر های هواسنجی یکسان نیست و این موضوع امکان مقایسه ایستگاهدر ایستگاه

سلب می کند، لذا راهکار مناسب برای رفع این مشکل، محاسبه درصد فراوانی برای هر 

( از تقسیم فراوانی بدست آمده بر ۲بعد، براساس رابطه ایستگاه است. از اینرو در مرحله 

ها ضربدر صد، درصد فراوانی بدست آمد. این فرایند برای هر دهه تکرار و در مجموع داده

 نهایت برای هر سری زمانی ساعتی نیز، اعمال گردید.

 

 (9)    (
 

   ( )
)      
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 مجموع فراوانی است.  sum(f)فراوانی و    fدرصد فراوانی،  PFدر این رابطه 

 تحقیق  هاییافته

ایستگاه  ۲۶2های ساعتی دمای نقطه شبنم های انجام شده بر روی سری زمانی دادهبررسی

ی گذشته، نشان داد که متوسط دمای نقطه شبنم در ایران همدید کشور، طی شش دهه

میانگین دمای نقطه ی سلسیوس است. همچنین این بررسی نشان داد که درجه ۴حدود 

درجه سلسیوس متغیر است بطوریکه  ۹/۴تا  ۱/۱شبنم طی ساعات مختلف شبانه روز بین 

هنگام، افزایش می یابد. گذشته از اطالعات در ساعات میانی روز کاهش و در ساعات شب

عمومی پیرامون دمای نقطه شبنم، واکاوی رفتار دمای نقطه شبنم در بستر زمان از اهمیت 

توجهی برخوردار است. از اینرو در این پژوهش در دو بخش آزمون روند و بررسی  شایان

 تغییر توزیع فراوانی دمای نقطه شبنم بدان پرداخته شد. 

بررسی آزمون روند رگرسیون خطی بر روی سری زمانی داده های دمای نقطه شبنم 

و  2۲، ۲۸در ساعات  ساعتی و متوسط روزانه در ایران نشان داد که روند دمای نقطه شبنم

، چندان محسوس نبوده و با شیبی بسیار مالیم روند افزایشی ضعیفی را نشان می دهد. ۲۲

، با شیبی تند، روند کاهشی قابل توجهی را ۲۹و  ۲2، ۲۵، ۲۶، ۲۱در حالیکه در ساعات 

(. سری زمانی متوسط روزانه دمای نقطه شبنم نیز روند کاهشی ۲نمایش می هد)جدول 

و  ۲، ۶، ۹، ۴ه روز شبیه است)شکل های که الگوی آن به الگوی کاهشی ساعات میانداشته 

۲۲ .) 

های زمانی دمای نقطه : آماره های آزمون روند رگرسیون خطی بر روی سری1جدول 

 شبنم ساعتی و متوسط روزانه

 

 آماره

 زمان

ضریب 

 همبستگی

پی 

 ولیو

شیب 

 خط

عرض 

 از مبدأ

 معادله خط

/۰93۰ ۰ 2۶۲/۰ ۰۰ساعت 

۰ 

1۲۶۶/

93- 

   (             )   
 (       
      ) 

 

/۰۰۰9 ۰ -2۰3/۰ ۰3ساعت 

۰- 

۰۰۰2/

93 

   (               )   
 (            ) 
 

/۰2۲1 ۰ -۲۰۰/۰ ۰۶ساعت 

۰- 

39۲۰/

۰۰ 

   (    2۲1        )   

 (            ) 
 

/۰۰۶9 ۰ -۰۰1/۰ ۰1ساعت 

۰- 

۰۶۰1/

۶۰ 

   (               )   
 (            ) 
 

/۰۰1۶ ۰ -۰۶8/۰ 92ساعت 

۰- 

۰۲2۲/

۰9 

   (               )   
 (           ) 
 

/۰332 ۰ -۶۲۶/۰ 9۲ساعت 

۰- 

۰89۲/

۰1 

   (              )   
 (            ) 
 

/۰۰۶8 ۰ 93۶/۰ 98ساعت 

۰ 

۰1۲۰/

۲- 

   (              )   
 (      
      ) 

 

/۰۰8۶ ۰ 9۰۰/۰ 29ساعت 

۰ 

۰9۶۰/

۰- 

   (              )   
 (      
      ) 
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متوسط 

 روزانه

۶29/۰- ۰ ۰3۰3/

۰- 

۰1۰۰/

۰۲ 

   (              )   
 (           ) 
 

 

 

 

  

 ۰۳دمای نقطه شبنم در ساعت : روند ۳شکل       ۰۰: روند دمای نقطه شبنم در ساعت 2شکل 

  

 ۰۰: روند دمای نقطه شبنم در ساعت ۵شکل    ۰۰: روند دمای نقطه شبنم در ساعت ۴شکل 

  

 1۵: روند دمای نقطه شبنم در ساعت ۷شکل    12: روند دمای نقطه شبنم در ساعت ۰شکل 
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 21روند دمای نقطه شبنم در ساعت : ۰شکل        1۸: روند دمای نقطه شبنم در ساعت ۸شکل 

 

 

 : روند متوسط روزانه دمای نقطه شبنم1۰شکل 

روند کاهشی متوسط روزانه دمای نقطه شبنم به دو دوره قابل  ۲۲ با عنایت به شکل

خورشیدی بوده که در این دوره  ۶۲تا اواسط دهه  ۱۲تفکیک است. دوره اول از ابتدای دهه 

درجه سلسیوس نوسان داشته است. دوره دوم بدنبال  ۹میانگین دمای نقطه شبنم حول 

خورشیدی ادامه  ۸۲ز، و تا اواخر دهه آغا ۲۱۶۲افت ناگهانی دمای نقطه شبنم در سال 

درجه سلسیوس نوسان داشته  ۸/۱یافته است. در این دوره دمای نقطه شبنم حول میانگین 

-ای را تجربه نموده است. از آنجا که هیئت بیندرجه 2/۲و به نظر می رسد افت حدود 

 ۸۹/۲ود به وضوح مشخص کرده است که دما در مقیاس جهانی حد ۲المللی تغییر اقلیم

. از اینرو می (IPCC,2013)افزایش داشته است 2۲۲2تا  ۲۸۸۲درجه سلسیوس طی دوره 

                                                           
1 - IPCC 



 دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی                         

23 
 

توان کاهش متوسط روزانه دمای نقطه شبنم را از تبعات پدیده گرمایش جهانی دانست که 

های فالتی، تر شدن محتوای رطوبتی هواسپهر ایران بویژه در بخشدر مجموع از خشک

 حکایت دارد.

ناصر آب و هوایی عالوه بر روند سری زمانی، می تواند در شکل توزیع فراوانی تغییرات ع

ساله متوسط روزانه دمای  ۶۲نیز متجلی شود. از اینرو در این بخش از پژوهش سری زمانی 

دهه در قالب تقویم میالدی، تفکیک و سپس هیستوگرام آن محاسبه و  ۶نقطه شبنم به 

نشان می  هامنحنی. (2۲و  ۲۸، ۲۶، ۲۴، ۲2)شکل های شدنمودار توزیع فراوانی آن ترسیم 

دهد که توزیع فراوانی متوسط روزانه دمای نقطه شبنم در ایران در حال جابجا شدن به 

(. از مقایسه دو منحنی آبی مربوط به دهه اول و قرمز ۲۲سمت دماهای پایین است)شکل 

شهود است. این موضوع در مربوط به دهه آخر، مشاهده می شود که جابجایی کامالً م

متوسط روزانه دمای نقطه شبنم که برای هر دهه محاسبه شده، نیز تجلی یافته 

در دهه اول به کمتر درجه  ۶(. بطوریکه میانگین دمای نقطه شبنم از حدود 2است)جدول 

درجه سلسیوس در دهه ششم رسیده است که با نرخ کاهشی بدست آمده از طریق  ۴از 

 رسیون خطی، همسو می باشد. آزمون روند رگ

 : آماره های متوسط روزانه دمای نقطه شبنم به تفکیک دهه2جدول 

 انحراف معیار دمای نقطه شبنم میانگین دمای نقطه شبنم دهه

91۲9-91۶۰ ۰9/۶ 89۲/۰ 

91۶9-91۰۰ 2۶/۲ ۰38/۰ 

91۰9-918۰ 1۶/۰ 1۰۶/۰ 

9189-911۰ ۰2/۰ 8۰3/۰ 

9119-2۰۰۰ 8۶/3 8۰۲/۰ 

2۰۰9-2۰9۰ ۰3/3 1۰1/۰ 

 

می توان مشاهده نمود که منحنی توزیع فراوانی از دو یال تشکیل  ۲۲با عنایت به شکل 

-شده یال سمت راست با دمای نقطه شبنم باال، معرف مناطق مرطوب ساحلی است و نوفه

تواند بازتاب دهنده عدم یکپارچگی جغرافیایی شود میهایی که در منحنی مشاهده می
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نواحی مرطوب ساحلی در کشور باشد در حالیکه یال سمت چپ با دمای نقطه شبنم پایین، 

 (. ۲۲معرف مناطق خشک فالتی است که از همگنی و یکنواختی برخوردار است)شکل 

 
 تفکیک دهه: توزیع فراوانی متوسط روزانه دمای نقطه شبنم در ایران به 11شکل 

 
 : مقایسه توزیع فراوانی دهه اول و دوم    12شکل 
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 : تفاضل توزیع فراوانی دهه اول و دوم1۳شکل 

 

 : مقایسه توزیع فراوانی دهه اول و سوم1۴شکل 

 

 : تفاضل توزیع فراوانی دهه اول و سوم1۵شکل 



 عنوان مقال                                          

22 
 

 

 : مقایسه توزیع فراوانی دهه اول و چهارم1۰شکل 

 

 : تفاضل توزیع فراوانی دهه اول و چهارم1۷ شکل

 

 : مقایسه توزیع فراوانی دهه اول و پنجم1۸شکل 
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 : تفاضل توزیع فراوانی دهه اول و پنجم1۰شکل 

 

 : مقایسه توزیع فراوانی دهه اول و ششم2۰شکل 

 

 : تفاضل توزیع فراوانی دهه اول و ششم21شکل      
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فراوانی میانگین دمای نقطه شبنم ایران در دوره اول و ششم را درصد توزیع  2۲شکل 

درجه  ۲تا  ۲ی اول بیشترین درصد فراوانی را دماهای نقطه شبنم نشان می دهد. در دهه

به خود گرفته است. در دهه  را درصد( باالترین فراوانی 2۹/۹درجه ) ۶سلسیوس که دمای 

ی درجه ۲درجه که دمای  ۹تا  -۲شبنم ششم بیشترین درصد فراوانی را دماهای نقطه 

ی ششم نسبت به درصد( بیشترین فراوانی را داشته است. توزیع فراوانی دوره ۹سلسیوس )

ی محور تقارن در دهه 2۲جا شده است. با توجه به شکل ی اول به سمت چپ جابهدوره

یع فراوانی جایی منحنی توزدرجه سلسیوس منطبق است که با جابه ۹اول بر دمای حدود 

درجه سلسیوس منطبق شده  ۸/۱ی ششم، محور تقارن بر دمای به سمت چپ در دهه

است. از اینرو می توان گفت توزیع فراوانی دمای نقطه شبنم در ایران  به سمت دماهای 

 جا شدن است. تر در حال جابهپایین

ل محاسبه و به منظور درک بهتر چگونگی تغییرات دمای نقطه شبنم، نمودارهای تفاض

. این نمودارها نشان می دهد که از سهم (2۲و  ۲۲،۲۵، ۲۹، ۲۱)شکل های ترسیم شد

درجه کاسته و بر سهم دماهای زیر صفر افزوده شده است. عالوه بر این  22دماهای صفر تا 

درجه افزوده شده است. این  22مشاهده می شود که اندکی نیز بر سهم دماهای باالتر از 

طق ساحلی بوده که نسبت به مناطق فالتی، گستره کوچکتری را در بر می بخش معرف منا

 (.2۲گیرد)شکل 

 گیری نتیجه

ی سلسیوس بوده درجه ۴بررسی ها نشان داد که متوسط دمای نقطه شبنم در ایران حدود 

درجه سلسیوس  ۹/۴تا  ۱/۱و میانگین دمای نقطه شبنم طی ساعات مختلف شبانه روز بین 

 هنگام، افزایش می یابد.بطوریکه در ساعات میانی روز کاهش و در ساعات شبمتغیر است 

ارزیابی رفتار دمای نقطه شبنم در ایران با دو رویکرد تحلیل روند و تحلیل فراوانی  

انجام شد. واکاوی آزمون رگرسیون خطی بر روی سری های هموار شده دمای نقطه شبنم 

روند افزایشی ضعیفی حاکم بوده است در  ۲۲و  2۲، ۲۸ساعتی نشان داد که ساعات 

 برخوردارروند کاهشی شدیدی از و متوسط روزانه،  ۲۹، ۲2، ۲۵، ۲۶، ۲۱حالیکه در ساعات 

 ۹خورشیدی در حدود  ۶۲تا  ۱۲است. بطوریکه متوسط دمای نقطه شبنم در دهه های 

درجه سلسیوس در نوسان بوده  ۸/۱خورشیدی حول دمای  ۸۲درجه سلسیوس و در دهه 
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آنکه تغییر رفتار  خورشیدی رخ داده است. مهمتر ۶۲غییر رویّه در اواخر دهه است. این ت

ای در طول دوره آماری برخوردار نبوده و با افت دمای نقطه شبنم از روند کاهشی پیوسته

تری خورشیدی از سطح تعادل قبلی خارج شده و به سطح تعادل پایین ۶۲پلکانی در دهه 

 رسیده است.

مانی آن بررسی دهه به دهه دمای نقطه شبنم در ایران نشان داد که در مجموع رفتار ز

در حال تغییر است. منحنی درصد توزیع فراوانی دمای نقطه شبنم به سمت دماهای پایین 

جابجا شده است. از آنجا که تغییرات دمای نقطه شبنم به تغییرات دمای هوا و رطوبت 

ی تغییرات در یکی نسبی وابسته است، از اینرو تغییرات دمای شبنم می تواند بازتاب دهنده

مؤلفه باشد. با عنایت به این موضوع که متوسط دمای کشور همراستا با متوسط از این دو 

دمای جهانی روبه افزایش است، از اینرو می توان نتیجه گرفت که جابجایی دمای نقطه 

شبنم به سمت دماهای پایین، ناشی از همین موضوع است. البته باید در نظر داشت که 

یرانزمین از دو بخش فالتی و ساحلی تشکیل شده ایران سرزمین همگنی نیست و پیکره ا

است. ازاینرو افزایش دمای کشور می تواند رفتارهای دوگانه ای را برای دمای نقطه شبنم 

رقم بزند. بطوریکه افزایش دما در مناطق ساحلی منجر به افزایش دمای نقطه شبنم می 

اعظم کشور را فراگرفته  های فالتی داخلی، که بخشگردد در حالیکه این پدیده در بخش

 است، کاهش دمای نقطه شبنم را بدنبال دارد. 

منحنی توزیع درصد فراوانی، تنها جابجایی را آشکار می سازد در حالیکه نمودار تفاضل 

درصد فراوانی دمای نقطه شبنم، سهم تغییرات را برای بازه های دمایی مختلف مشخص می 

درجه، کاهش و  22تا  2مای نقطه شبنم در بازه دهد که دبخوبی نشان می 2۲کند. شکل 

افزایش یافته است. این بخش منطبق با نواحی ساحلی است و   2۵تا  2۱در بازه دمایی 

همانطور که سهم کمتری از گستره مکانی کشور را دارا می باشد، در این نمودار هم سهم 

رگی از افزایش دمای اندکی از افزایش دمای شبنم را بخود اختصاص داده است. بخش بز

درجه حادث شده است. این بخش معرف ناحیه فالتی بوده  -2۲+ تا ۲شبنم در بازه دمایی 

و بخش بزرگی از پیکره ایران را فراگرفته است. از اینرو سهم بزرگتری از افزایش دمای 

های  طالیی و شبنم را نیز بخود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش با بررسی

-(، قره۲۱۵۲(، هدایتی دزفولی و رحیم زاده)۲۱۸۶(، خردادی و همکاران)2۲۲2)همکاران

 ( همخوانی دارد.۲۱۸۵خانی و قهرمان)
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نتایج حاصل از هر دو روش تحلیل فرکانس و تحلیل رگرسیون خطی، کاهش متوسط 

های رویشی دمای نقطه شبنم در ایران را تأیید می کند. کاهش دمای شبنم بر مؤلفه

تواند نوع و کیفیت محصوالت در بخش فالتی کشور تأثیرگذار است و میها رستنی

کشاورزی را تحت شعاع قرار داده و همچنین به افزایش تلفات آب و باال رفتن نیاز آبی بویژه 

 در بخش کشاورزی، منجر شود.

 منابع 

وند (. بررسی ر۲۱۸۶خردادی محمدجواد، اسالمیان، سعید. و عابدی کوپایی، جهانگیر. )  .۲

پارامترهای هواشناسی در چند منطقه از ایران، کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت 

 .۲-۸، صص ۲۱۸۶منابع آب، تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، بهمن 

(. بررسی روند تغییرات فصلی و ساالنه رطوبت نسبی ۲۱۸۵قره خانی، ابوذر و قهرمان، نوذر. ) .2

، صص ۴، شماره2۴اقلیمی در ایران، نشریه آب و خاک، جلد و نقطه شبنم در چند نمونه

۶۴۶-۶۱۶. 

( بررسی روند سری های زمانی دمای نقطه ۲۱۵۲هدایتی دزفولی، اکرم و رحیم زاده، فاطمه. ) .۱

شبنم به منظور ارزیابی تغییرات رطوبت در ایران، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 

 .۲-۲2، صص۲۱۵۲اردیبهشت  ،امیرکبیرصنعتی  دانشگاه ،تهران

( تغییر توزیع فراوانی بارش های فرین شهر زنجان، جغرافیا و برنامه ۲۱۵۲عساکره، حسین. ) .۴

 .۶۶-۹۲، صص ۲، شماره ۴۹، پیاپی2۱ریزی محیطی، سال 

(. هواشناسی زیستی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم، ترجمه ۲۱۵۱آر. )مک گرگور، گلن .۹

 صفحه. ۱۱۴ن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه گلستان، غالمرضا روش

شناسایی و پهنه ( ۲۱۵۱، سید. ابوالفضل. )مسعودیان، حسین و عساکره سماعیل،ا، نصرآبادی .۶
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