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 با استفاده از آب دریاتغییرات تراز  بر روند اقلیمی ارزیابی تأثیر پارامترهای

 دریای عمانهای آماری خطی در سواحل شمالی مدل

 

 *2علی حنفی ، 1مرتضی پورزارع

 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان -1

 ی گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی )ع(شناس میاقلاستادیار  -2

 

 

 چکیده
اخیر تغییر  های دههمدیریت جامع دریا و حفاظت مناطق ساحلی است. در  منظور بهبینی نواسانات تراز آب دریا ابزاری کارآمد پیش       

های جزر جریانزمین، بارش، سرعت باد، ارتفاع امواج و تراز آب دریاها شده است.  یپارامترهای اقلیمی سبب بروز تغییراتی در دمای سطح کره
 تواند میکه  است جنوب شرق کشور  یمنطقه در مخاطرات محیطی و نیز ایجاد زایی و فرسایش ساحلیو مدی یکی از عوامل عمده در شکل

سواحل های جزر و مدی دریا در ایستگاهآب  سطح تراز تغییرات روندپژوهش ابتدا به بررسی این در تغییرات آب و هوایی قرار گیرد.  تأثیرتحت 
مورد مطالعه تراز دریا  تغییرات روندبر  ی هوا، نیروی باد و دماهوااقلیمی فشار  پارامترهای پرداخته شده و سپس ارتباط بین عماندریای شمالی 

مربوط به تراز آب دریای  های دادهمورد استفاده در این تحقیق شامل اطالعات مربوط به پارامترهای اقلیم و نیز  های دادهقرار گرفته است. 

 کمیسیون( از سازمان هواشناسی و مرکز 0991 – 0202ساله ) 02که به ترتیب طی دوره آماری  استجاسک و چابهار  های ایستگاهعمان در 
مربوطه میانگین  یدر طی دورهنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  المللی اقیانوس شناسی بین

در میانگین تراز دریا افزایش یافته است. همچنین ضریب تغییرات  متر میلی 02و  متر میلی 02به ترتیب بندر جاسک و چابهار تراز دریا در 
متغیر بوده است. چابهار بندر در  متر میلی 022و حدود  جاسکبندر در  متر میلی 022حدود آماری مورد مطالعه به ترتیب با  یطول دوره

نشان پارامترهای مستقل فشار، دما و تنش باد بر پارامتر وابسته میانگین تراز دریا  بین رگرسیونهمچنین نتایج حاصل از همبستگی و تحلیل 
در هر دو ایستگاه مورد  .وجود دارد داریمعنیهمبستگی سرعت باد و  فشار جو ،پارامترهای تراز دریا، دماماهانه های بین میانگینداد که 

و تراز دریا همبستگی معکوس وجود دارد.  مطالعه بین پارامترهای اقلیمی سرعت باد و دمای هوا با تراز دریا همبستگی مستقیم و بین فشار هوا
ی پایدار و کاهش تراز الگوی پرفشار( باعث ایجاد جو)یعنی افزایش دمای هوا و سرعت باد باعث افزایش تراز سطح دریا و افزایش فشار هوا 

 .گردد میسطح دریا 

 عمانشمالی دریای سواحل ، های اقلیمیشاخص، خطی یآمار های مدلاز دریا، رت :واژگان کلیدی
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 مقدمه
در نواحی ساحلی، اثرات  خصوص بهتغییرات تراز دریا   

مهمی در کشتیرانی، ساخت و ساز ساحلی و زندگی مردم 

تغییرات  یدر نواحی ساحلی و ... داشته است، لذا مطالعه

تراز دریا در اکثر نقاط جهان از دیرباز مورد توجه اقیانوس 

شناسان و متخصصین علوم دریایی قرار گرفته است. به 

دی و میانگین تراز دریا از جز و م یاندازه گیر خاطرهمین 

 عمدتاًمشاهدات دریا است. تغییرات تراز دریا  ترین قدیمی

شامل تغییرات جزر و مدی و تغییرات ناشی از عوامل جوی 

. افت فشار بارومتریک همراه توفان باعث آشفتگی دریا است

که این آشفتگی همان باال آمدگی تراز نرمال آب در  شود می

اندرکنش بین توفان و سطح آب  یسطهوا بهساحلی  های آب

باعث  ساحل. امواج ناشی از مد توفان با پیشروی در است

، مناطق ها زیرساختسیل، تخریب مناطق ساحلی اعم از 

زاده و سادات کسبی، )مهدی شود میمسکونی و کشاورزی 

1131.) 

-اقلیمی موجب نوسانات کوتاه مدت و چرخه پارامترهای 

مدت در سطح نوسانات طوالنیموجب های جزر و مدی 

 تراز (.78: 1132، و محمدنژاد یمانی) شوندمتوسط دریا می

 دارای و متغیر هااقیانوس و دریاها متفاوت نقاط در آب

 عوامل دلیل به تغییرات این. است هاییبلندی و پستی

 در دریایی های جریان وجود مد، و جزر نظیر گوناگونی

 هوا فشار در تغییرات یا و باد زمین، یجاذبه تغییرات منطقه،

 ایجاد محلی گرمای از شواهدی دریا سطح همچنین،. است

 در آب تراز افزایش مانند خورشیدی، تابش توسط شده

 را ،ها یخچال یا یخ های کوه شدن ذوب اثر بر ها اقیانوس

تغییرات سطح دریا ناشی از عوامل متفاوتی . کند می فراهم

توانند اثرات نینو و النینا میلانظیر  ها آناست که بعضی از 

محیطی  زمین و شرایط زیست یمهمی بر آب و هوای کره

 ها پدیدهاین  (.75: 1178و همکاران ساآزرم) بگذارندآن 

. توفان کنند میتهدید  شدت بهخود زندگی مردم را  ینوبه به

بر حیات  ها آنمخرب  تأثیراتو  ها پدیدهاز  ای نمونهکاترینا 

بانی سطح آب دیده لذااست.  ها انسانیست زو محیط 

بشر را از بروز چنین  تواند می ها اقیانوسدریاها و 

را به دست  ها آنباخبر سازد تا آمادگی مقابله به  هایی پدیده

آورد و خود را از خطرات احتمالی نجات بخشد. تاکنون 

 ةدرزمینمطالعات مختلفی در مناطق مختلف در جهان 

بررسی و ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و تغییرات تراز دریا 

 صورت گرفته است.

 در ساله 11 ٔەطی یک دور (1335و همکاران ) 1سولتان

تراز میانگین دریا را  تغییر فارس خلیج جنوبی سواحل

این  ینهالسا یفهؤلم یبررسی کرده و نتیجه گرفتند که دامنه

متر و سهم تغییرات تراز دریا بیشتر سانتی 1/11 تغییرات

روند تغییرات دو  ،(1171)نظریان  .است فشار جوناشی از 

 یی مترلتسطح تراز دریا را با استفاده از دو روش آ ینهساال

عمان، بندر  یدریا یو جزر و مد سنجی در ناحیهی اماهواره

را در بندر  ایهچابهار را بررسی نموده و همچنین مقایس

م داده اانج یدیالم 2221و  2222 های سال یچابهار برا

 یاز طریق محاسبه (،1172) علیزادهزاده و حسن .است

منطقه و میانگین تراز دریا و  یهوا یهمبستگی بین دما

 لهمچنین محاسبات آمار افزایش سطح تراز دریا در سواح

هرچند این ید قرار دادند، أیرا مورد ت فارسخلیج شمالی

سطح  یتغییر اقلیم رو تأثیرید این نکته است که ؤارزیابی م

واهد بود و خ سآینده بیشتر محسو یهاتراز دریا در دهه

در  (1171) صفاری .تر استنیازمند تحقیقات وسیع

 یتغییرات تراز میانگین دریا و گردش سطحی دریا پژوهشی

عه نموده لمطا یاعمان را با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره

 یجزر و مد منطقه یهاداده ، در انجام این تحقیق از است

استفاده  2225تا سال  1338 در طی دوره آماریجاسک 

نوسانات تراز دریا را با  ،(1178)رضایی  گردیده است.

در  سنجی مدو جزر و  ایعات ماهوارهاستفاده از اطال

عمان، دو بندر چابهار و جاسک مورد بررسی و  یدریا

برآورد شد  ها سنج مدعه قرار داد. با استفاده از جزر و لمطا

متر افزایش سانتی 217/2بندر چابهار ماهانه  یکه تراز دریا

 ایعات ماهوارهالیافته و تراز همین بندر را با استفاده از اط

همچنین سطح  بینی گردید.متر در هر ماه پیشسانتی 2201/2

بینی کرد. بندر جاسک را کاهشی پیش لتراز دریا در سواح

 با ای، کاهش ماهانهسنجی مدعات جزر و الاط اساس بر

د. وش لعه حاصلمورد مطا یمتر در ماه در دورهسانتی 21/2

کمی بیشتر و  یاماهواره یها دادهاین میزان کاهش توسط 

و  ساآزرم گردید.متر در ماه برآورد سانتی 218/2حدود 

                                                           
1. Sultan 
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تغییرات میانگین ماهانه و فصلی تراز  (،1178) همکاران

سطح آب در خلیج فارس، دریای عمان و شمال دریای 

 اندداده مورد تحقیق و بررسی قرار  1331عرب در طی سال 

های اکتبر و بیشترین تغییر تراز آب به ترتیب در ماهکه 

ای ژوئن و اوت هژانویه و کمترین تغییر تراز آب در ماه

مشاهده شده است. ولیکن مقدار میانگین ساالنه این 

 در، عالوه بهمیالدی صفر است.  1331تغییرات در طی سال 

در تنگة هرمز میانگین  خصوص بهسواحل ایران و  اغلب

و  سانتی متر 15 تغییرات تراز آب همواره کمتر از یماهانه

اروندرود مقدار قدر مطلق این  یدهانهفقط در حوالی 

ماهونگو  .نیز رسیده استسانتی متر  12 تغییرات تا حدود
آن بر  تأثیرتغییر اقلیم و  یعهلبه مطا یپژوهشدر  (2223)1

 ته و نتیجه گرفت که باالختغییرات سطح آب دریا پردا یرو

ب الت متعدد از جمله سیالآمدن سطح آب دریا مشک

جایی اراضی مرطوب و پست، افزایش گرفتگی و جابه

س، پساحلی و سوفان تبه صدمات  یپذیر حساسیت

ورها و خآب شور درون  یط ساحلی و پیشروخفرسایش 

واهد خت ثانویه دیگر در پی الشیرین و مشکمنابع آب

در پژوهش خود تغییرات (، 1173) طوریانآزموده و  داشت.

را با فارس جزر و مدی سطح آب دریای عمان و خلیج

و  2پوزایدونی توپکسهای ماهوارهسال داده 11استفاده از 

روش آنالیز  کارگیری بههای ساحلی با عات تاید گیجالاط

های جزر و مدی در فوریه و برآورد کمترین مربعات مؤلفه

 اند.سازی نمودهاز چهار ساعت مدل تر بزرگپریود 

بینی ارتفاع به پیش( در تحقیقی 1131) کسبیو  مهدیزاده

امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان با 

و  ترابی آزاد .اند بررسی موردی توفان گونو پرداخته 

جامعی بر روی تغییرات تراز دریا  یمطالعه(، 1135)هنرمند 

 ساله 11 یبندرعباس و بوشهر در یک دورههای در ایستگاه

اثرات بارومتری، نیروی باد داده و انجام  (2212الی  2222)

نتایج . اندنموده محاسبه را و دما بر روی میانگین تراز دریا 

ها، روندی میانگین تراز دریا در ایستگاه این تحقیق نشان داد

-سانتی متر در طی دوره 1سانتی متر و  5افزایشی به ترتیب 

( در 1135) اکبری و همکاران داشته است.مربوطه  ی

                                                           
1. Mahongo 

2. Poseidon/TOPEX 

جزر و مدی  های مؤلفهبررسی و تعیین  رمنظو بهپژوهشی 

هرمز،  یفارس، تنگهوسیعی شامل خلیج یمهم در منطقه

 از مدل اقیانوسی سه بعدی دریای عمان و دریای عرب

FVCOM آمده نشان می دست بهنتایج . اند نموده فادهاست-

-فارس چهار نوع جزر و مد روزانه، نیمدهد که در خلیج

روزانه و در سایر مناطق مختلط نیم روزانه، مختلط روزانه و

و روزانه خواهد بود. سیرواستوا جزر و مد از نوع مختلط نیم

پیش  های مدلبا استفاده از در پژوهشی  (2210)1همکاران

به ارزیابی میزان تغییرات تراز  ARIMAو  ESMsبینی 

( پرداخته 1331 -2212آماری ) یدریای عرب در طی دوره

که میزان افزایش سطح دریا در شبه  ندو به این نتیجه رسید

عربستان زیاد است و در آینده ممکن است بسیاری  یجزیره

 از مناطق ساحلی در زیر آب محو شوند.

پارامترهای اقلیمی  تأثیراتهدف از انجام این تحقیق بررسی 

 آب تراز نوسانات الگویباد( بر  سرعت و)دما، فشار 

 سواحل درو فصلی ماهیانه  ،نهتغییرات ساال صورت به

 حاصل نتایج .استو توجیه فیزیکی آن  دریای عمان شمالی

 فرسایش ،گذاری رسوب مطالعات انجام در این مطالعات از

 و سواحل، گرفتگی آب سواحل، مورفولوژیک تغییرات و

 مورد ساحلی نوار مدیریت راهکارهای یارائه در همچنین

 گرفت. خواهد قرار استفاده

 مورد مطالعه یموقعیت جغرافیایی منطقه

کیلومتر مربع و  31222دریای عمان با مساحتی در حدود 

تا  22ای بین متر در محدوده 1222ی بیشتر از عمق بیشینه

درجه طول شرقی قرار  02تا  50درجه عرض شمالی و  20

 بین مثلثی کلبا ش ()عمان مکراندریای  گرفته است.

ن آ طول حداکثر. دارد قرار پاکستان و عمان ایران، کشورهای

 پهنای حداکثر و کیلومتر 352 شرق جنوب تا غرب مالاز ش

کیلومتر است.  112 حدود غرب جنوب به شرق شمال از آن

دریای ژرف عمان از راه تنگه هرمز به خلیج فارس متصل 

و گسترده با دریای  . این دریا در ارتباط مستقیمشود می

عرب و اقیانوس هند است و جزو دریاهای عمیق محسوب 

حداکثر  .رسدمتر می 1122که عمق آن به بیش از  شود می

 2222های ساحلی ایران بیش از آب یعمق آب در محدوده

                                                           
3. Srivastava and et al 
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متر است. طول خط ساحلی ایران در مجاورت دریای عمان 

ساحلی ایران در  یکیلومتر است. جلگه 018حدود 

مجاورت دریای عمان از حدود بندر عباس در تنگه هرمز 

. حداکثر یابد میتا گواتر در مرز با کشور پاکستان امتداد 

صفرقلی و ) رسدکیلومتر می 12عرض این جلگه به حدود 

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در  (.1131همکاران، 

 ( نشان داده شده است.1شکل )

 

 چابهار و جاسک یموقعیت جغرافیایی سواحل دریای عمان و منطقه -1 شکل

 

 ها روشمواد و 

اطالعات  یشناسنامهانجام این پژوهش، ابتدا  منظور به

و چابهار از سایت سازمان  جاسکاقلیمی دو ایستگاه 

هواشناسی کشور استخراج شد و سپس از میان آمار و 

، سه پارامتر ها ایستگاهاطالعات هواشناسی ثبت شده در 

آماری  یسرعت باد، فشار هوا و دمای هوا در یک دوره

میزان  به منظور ارزیابی (1338 -2210بیست ساله )

از آب دریای روی جزر و مد و نوسان ترگذاری آنها تأثیر

میانگین مربوط به  های دادههمچنین  .انتخاب گردیدعمان 

 اقیانوس شناسی المللی بینسایت کمیسیون  تراز دریا از

IOC
بندر و  بندر جاسک نگاری آبی هاگاهتدر ایس 1

دریافت گردید.  2210تا  1338 هایطی سال چابهار

                                                           
1. Intergovernmental Oceanographic Commission 

مورد مطالعه در جدول  های ایستگاهی یمشخصات جغرافیا

ی هاایستگاه های سنج مدجزر و ( نشان داده شده است. 1)

نمایند و در داده ارائه می 1112اشاره شده در هر شبانه روز، 

ی هاداده. نمایندثبت می دقیقهواقع تراز سطح آب را در هر 

ساعتی و سپس  های دادهابتدا به  یگیربا میانگین ایدقیقه

 لماهیانه تبدی صورت به روزانه و نهایتاً یهاداده صورت به

و مد  بعد از جمع آوری اطالعات هواشناسی و جزرشدند. 

 -کولموگروفاز  ها دادهارزیابی نرمال بودن  منظور به

  استفاده از نرم افزاراستفاده گردید. در نهایت با  اسمیرنوف

SPSS  ی میانگین پارامترهاضرایب همبستگی پیرسون بین

هوا و سرعت باد محاسبه  یفشار جو، دما،  ب دریاتراز آ

 و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.شده 
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 مورد مطالعه های ایستگاهمشخصات جغرافیایی  -1جدول 

 نوع اقلیم بارش دمای هوا ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه

 گرم و خشک 3/111 2/20 7 25 18 02 18 چابهار

 گرم و خشک 2/112 3/20 2/5 25 17 58 10 جاسک

 

 

 تحقیق های یافته

آب پارامترهای اقلیمی و تراز ارتباط بین 

 دریا در جاسک
در ( MSL)مربوط به تغییرات میانگین تراز دریا  نمودار 

 های شکلدر ماهانه و ساالنه زمانی  یدر دوره جاسکبندر 

میانگین تراز دریا در بندر ارائه شده است. ( 1و ) (2)

 یاست که در دامنه متر میلی 2/1730جاسک در حدود 

. هر چند میزان است سانتی متر 12 حدودتغییرات متوسط 

 رسد.تغییر واقعی سطح آب تا چند متر می

تراز دریا، کاهش  یبر رو یبارومتر سبا توجه به اثر معکو

شود و از طرفی د فشار موجب افزایش تراز دریا میدر رون

آمدن تراز  الروند افزایش دما موجب انبساط گرمایی و با

در  الدیمی یهاواهد شد. با توجه به اینکه ابتدا سالخدریا 

تراز دریا  لمشاهده است که حداق لزمستان واقع است، قاب

واقع شده است که نشانگر تأثیر  یدالمی یهادر ابتدا سال

 تراز دریاتغییرات  ، روندل. اما در کاستدما بر تراز دریا 

، همانگونه جاسکدر  در طی دوره آماری مورد مطالعه بازمان

با افزایشی روند دارای ( مشاهده می گردد، 1که در معادله )

 با آهنگتراز آب  افزایش که نشانگر است مالیمشیب 

 (.1شکل ) هر ماه است یازابه  متر میلی 115/2

 

yt = 3/1733  115/2+  t (1) معادله   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دریا در ایستگاه جاسکآب میانگین تراز  یروند تغییرات ساالنه -2شکل 
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 میانگین تراز دریا در ایستگاه جاسک ماهانهروند تغییرات  -3شکل 

مربوط به آزمون آماری پیرسون صورت گرفته بین  جنتای

و  فشار هوا، دمای هوا و سرعت باد()پارامترهای جوی 

در جدول  میانگین تراز آب سطح دریا در ایستگاه جاسک

آمده،  به دستبا توجه به ضرایب  .ارائه شده است (2)

بین دمای هوا و سرعت باد با میانگین تراز سطح  یرابطه

 12/2و  51/2مستقیم و به ترتیب با ضرایب  صورت بهدریا 

مثبت افزایش دمای هوا و  تأثیر یکه نشان دهنده است

 سرعت باد روی باال رفتن تراز سطح آب در بندر جاسک

بین فشار هوا و میانگین تراز سطح  ی. در مقابل رابطهاست

که نشان  است – 01/2معکوس و با ضریب  صورت بهدریا 

این است که در زمان افزایش فشار هوا و حاکمیت  یدهنده

الگوهای پرفشار میانگین تراز سطح دریا به صورت کاهشی 

و نیز در زمان کاهش فشار هوا و حاکمیت الگوهای کم 

عالوه بر  فشار، میانگین تراز سطح دریا افزایشی بوده است.

آمده رابطه بین دمای  به دستضرایب پیرسون  اساسبر این 

بین دمای هوا  یمعکوس و رابطه صورت به فشار هواهوا و 

 .استمستقیم  صورت بهو سرعت باد 

 

عالوه بر تعیین ضریب پیرسون بین پارامترهای اقلیمی و 

یمی با همبستگی بین پارامترهای مختلف اقلتراز سطح دریا، 

دو متغیره و چند متغیره در  صورت بهتراز سطح آب نیز 

( 1ایستگاه جاسک مورد مطالعه قرار گرفت که در جدول )

به و ضریب همبستگی  معادله بر اساسآورده شده است. 

آمده بین پارامترهای دمای هوا، فشار هوا و سرعت  دست

باد با میانگین تراز سطح دریا در طی دوره آماری بیست 

همبستگی معنی داری وجود دارد که این همبستگی ساله 

 سطح دریا مستقیم و بینتراز بین سرعت باد و دمای هوا با 

بیشترین ضریب  .استفشار هوا و تراز سطح دریا معکوس 

( و کمترین 02/2)بین تراز سطح دریا و فشار هوا  همبستگی

( 11/2)ضریب همبستگی بین تراز سطح دریا و سرعت باد 

همبستگی پارامترهای اقلیمی با میانگین تراز دریا در  .است

( نشان داده شده 0( تا )1) های شکلایستگاه جاسک در 

است.

 

 جاسک ، دما، فشار و باد درمیانگین تراز دریا رهایضرایب پیرسون بین متغی -2 جدول

 

 

 

 

 

W T P MSL  رسونپیضریب 

12/2 51/2 01/2- 1 MSL 
27/2- 35/2- 1 01/2- P 

225/2 1 35/2- 51/2 T 
1 225/2 27/2- 12/2 W 
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 همبستگی بین پارامترهای هواشناسی و میانگین سطح دریا در ایستگاه جاسک -3جدول 

پارامترهاهمبستگی بین   معادله همبستگی ضریب همبستگی 

R= 52/2 بین تراز سطح دریا و دمای هوا  MSL = 1/1533  + 1271 /12  T 

R= 02/2 بین تراز سطح دریا و فشار هوا  MSL = 1205 - 0117/7  P 

R= 11/2 بین تراز سطح دریا و سرعت باد  MSL = 5/1855  + 718/11  W 

R= 515/2 بین تراز سطح دریا و دما و فشار  MSL = 112/0272  + 213/5  T - 211/1  P 

= R بین تراز سطح دریا و دما و باد  552/2  MSL = 237/1517  + 812/3  T + 712/27  W 

= R بین تراز سطح دریا و فشار و باد 512/2  MSL = 122/0731  - 221/5  P + 212/21  W 

= R بین تراز سطح دریا و فشار و باد و دما 551/2  MSL = 138/1251  – 011/1  P + 230/25  W + 121/8  T 

 

 

نمودار پراکندگی بین -4 شکل  MSL  نمودار پراکندگی بین -5 شکل           جاسکدر هوا و فشار و  دما  MSL جاسکدر    

 

 جاسکدر  بادو  MSL نمودار پراکندگی بین -6 شکل

 

دریا در آب پارامترهای اقلیمی و تراز ارتباط بین 

 چابهار

در بندر ( MSLمربوط به تغییرات میانگین تراز دریا ) نمودار

چابهار در محلی ی هاجتوسط جزر و مد سنکه  چابهار

 های شکل درزمانی ماهانه و ساالنه ثبت شده است  یدوره

دریا در بندر  آب میانگین تراز ارائه شده است.( 7و ) (8)

 دامنه تغییرات متوسط  و متر میلی 1/2323در حدود  چابهار

که ممکن  هر چند، است سانتی متر 12 حدودآن نیز در 
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 نیز برسد. میزان تغییر واقعی سطح آب تا چند متر است

روند  بهارچا، در جاسکف منطقه خالبر  (7) لبا شکمطابق 

صعودی و  صورت به بازماندریا آب ت میانگین تراز تغییرا

تراز  ،طور میانگینبهکه طوری  به است یتر مالیمبا شیب 

معادله  یابد. متر در ماه افزایش می میلی 12/2با آهنگ  دریا

همبستگی بین میانگین تراز آب دریا در جاسک با زمان به 

 ( می باشد.2صورت معادله )

 

 t 1188 /2  +8/2323 = yt                                                            (:   2معادله )
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 چابهارروند تغییرات ساالنه میانگین تراز دریا در ایستگاه  -7شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چابهارایستگاه  درمیانگین تراز سطح دریا  ماهانه تغییراتنمودار روند  -8 شکل

 

 یبررسی ضرایب همبستگی پیرسون بین پارامترها جنتای

دمای هوا، فشار )دریا و پارامترهای اقلیمی آب میانگین تراز 

ارائه  (1)جدول ایستگاه چابهار در در هوا و سرعت باد( 

بین  یآمده، رابطه به دست. با توجه به ضرایب شده است

 صورت بهدمای هوا و سرعت باد با میانگین تراز سطح دریا 

که  است 101/2و  108/2مستقیم و به ترتیب با ضرایب 

مثبت افزایش دمای هوا و سرعت باد  تأثیر ینشان دهنده

. در استروی باال رفتن تراز سطح آب در بندر چابهار 

بین فشار هوا و میانگین تراز سطح دریا  یمقابل رابطه

که نشان  است -175/2معکوس و با ضریب  صورت به

کاهش مثبت  تأثیرو  افزایش فشار هوامنفی  تأثیر یدهنده

بر . عالوه بر این استدریا  آبتراز  میانگین روی فشار هوا
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آمده در ایستگاه چابهار نیز  به دستضرایب پیرسون  اساس

معکوس و رابطه  صورت به فشار هوارابطه بین دمای هوا و 

 .استمستقیم  صورت بهبین دمای هوا و سرعت باد 

 
 چابهار در، دما، فشار و باد میانگین تراز آب دریا رهایضرایب پیرسون بین متغی -4 جدول

 

 

 

 
 
 

عالوه بر تعیین ضریب پیرسون بین پارامترهای اقلیمی و 

دریا، همبستگی بین پارامترهای مختلف اقلیمی با  آبتراز 

دو متغیره و چند متغیره در  صورت بهتراز سطح آب نیز 

ایستگاه چابهار نیز مورد مطالعه قرار گرفت که در جدول 

معادله و ضریب همبستگی  بر اساس( آورده شده است. 5)

آمده بین پارامترهای دمای هوا، فشار هوا و سرعت  ه دستب

باد با میانگین تراز سطح دریا در طی دوره آماری بیست 

ساله همبستگی معنی داری وجود دارد که این همبستگی 

بین سرعت باد و دمای هوا با تراز سطح دریا مستقیم و بین 

. بیشترین ضریب استفشار هوا و تراز سطح دریا معکوس 

با ضریب دریا و دمای هوا  آببستگی بین تراز هم

بین تراز سطح دریا و  آن( و کمترین 11/2)همبستگی

 .است( 15/2)با ضریب همبستگی سرعت باد 

 
 همبستگی بین پارامترهای هواشناسی و میانگین سطح دریا در ایستگاه چابهار -5جدول 

 معادله همبستگی ضریب همبستگی پارامترهاهمبستگی بین 

R= 11/2 همبستگی با سطح دریا و دمای هوا  MSL = 8/2711  + 1183 /1  T 

R= 12/2 همبستگی با سطح دریا و فشار هوا  MSL = 1/5102  - 1331/2  P 

R= 15/2 همبستگی با سطح دریا و سرعت باد  MSL = 1/2312  + 1002/1  W 

R= 181/2 همبستگی با سطح دریا و دما و فشار  MSL = 823/1103  + 571/1  T – 021/1  P 

R همبستگی با سطح دریا و دما و باد 182/2  MSL = 511/0211  - 123/1  P + 315/1  W 

R همبستگی با سطح دریا و فشار و باد  131/2=  MSL = 810/2812  + 252/0  T + 188/7  W 

= R همبستگی با سطح دریا و فشار و باد و دما 131/2  MSL = 187/1125  – 115/2 P+ 188/5 T+ 211/7 W 

 

 

ی اقلیمی و میانگین تراز پراکندگی بین متغیرها ینمودارها

( نشان داده 11( تا )3) های شکلچابهار در  ردریا در بند

میانگین تراز دریا با  طی بینخپراکندگی شده است. 

همبستگی مستقیم بین  یپارامترهای اقلیمی نشان دهنده

میانگین تراز دریا با دمای هوا و سرعت باد و همبستگی 

 .استمعکوس بین میانگین تراز دریا و فشار هوا 
 

 

 

 

 

W T P MSL  رسونپیضریب 

020/2 021/2 001/2- 0 MSL 

020/2- 001/2- 0 001/2- P 

920/2 0 001/2- 021/2 T 

0 920/2 020/2- 020/2 W 
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  چابهاردر  سطح دریاو  دما نمودار پراکندگی بین -11 شکل        چابهارو فشار در میانگین سطح دریا  نمودار پراکندگی بین -9 شکل

 
 چابهاردر  بادو  میانگین تراز آب دریا نمودار پراکندگی بین -11 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

پیش بینی  یبرا معادله ای یارائه منظور بهدر این پژوهش 

هوا مورد  یسرعت باد، فشار هوا و دما لتراز دریا، سه عام

این سه  بر اساستراز دریا  معادلهبررسی قرار گرفتند و 

ه لسا 22 های داده یبرا این معادله جمتغیر ارائه شد. نتای

 یآمار یهاروش یبرا ها آنوانی خمقایسه شد، و میزان هم

 یماهانه یهادهد که بین میانگیننشان می جتعیین شد. نتای

یی االتراز دریا، دما و فشار جو همبستگی ب یپارامترها

-می لهوارد معاد باهمتی که هر سه متغیر لدر حا. وجود دارد

 تر نزدیکشوند، ضریب رگرسیون چندگانه به مقدار یک 

. کندمی ارائه بهتر جنتای متغیر سه هر با لهاست و معاد

 مربوطه ارائه شده است. ت در جدولالاین معاد ضرایب

باعث  ها آن لدریا و اثرات متقاب جو یشده برهمکنش جفت

ت و لشود که هر نوع تغییر در یکی، موجب تغییر در حامی

تراز  یمیانگین ماهانه طور به. وضعیت فیزیکی دیگر شود

مورد ی هادر دوره چابهارو  جاسک ایهدریا، در ایستگاه

تی دما خهواشنا یبررسی تغییرات شدید فصلی با پارامترها

دهند. روند افزایشی فشار هوا و سرعت باد را نشان میهوا، 

 عماندریای تراز دریا و دما و نیز روند کاهش فشار در 

ضریب . تدریجی اقلیم در این ناحیه است بیانگر تغییر

میانگین تراز دریا، فشار  ایهمبستگی چندگانه بین پارامتره

دهد که بین این نشان می هوا، سرعت باد و دمای هوا

که  گونه هماندار وجود دارد و پارامترها همبستگی معنی

ن میانگین تراز دریا و بی سرفت، همبستگی معکوانتظار می

فشار  سمشاهده شد، که مربوط به اثر معکو فشار هوا

 راز دریاست.ت یبر رو یبارومتر

 آماری مورد مطالعه، تراز سطح آب دریا در یدر طول دوره

بوده  افزایشیروند  دارای هارچابو  جاسک یهاایستگاه

و  متر میلی 72حدود جاسک ایستگاه در  است که این روند

 جاسکمشاهده شد، که در  متر میلی 12 حدود چابهاردر 

گرچه بیشتر بودن دامنه تغییرات . بوده است چابهاربیشتر از 

چابهار نسبت به  (متر میلی 102حدود ) جاسکتراز دریا در 

د اتغییرات وزش ب شدت به تواند می (متر میلی 122 حدود)

نیز  جاسکه بر این تغییرات دمایی در الوع نسبت داده شود.

بین تراز دریا با دما  رگرسیونمعادله . بیشتر استچابهار از 

بین پارامتر دما و نیز  دار معنی ودهنده همبستگی مثبت نشان

پارامتر فشار  مورد دراین همبستگی  که صورتی. در استباد 

 دار وجود دارد. درهمبستگی معکوس و معنی صورت به

همبستگی چند متغیره بین پارامترهای دما، فشار و سرعت 

با تراز سطح آب دریا در هر دو ایستگاه نیز همبستگی باد 
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بین دما و باد با تراز دریا مستقیم و بین فشار و تراز آب 

 ، روندجاسک ی. اما به هر حال در منطقهاست عکسرابطه 

ای هداده یاراست. این میزان ب یتغییرات تراز دریا صعود

 متر میلی 11/2میانگین  طور بهتقریباً ، شیبی سنج مدجزر و 

 130صد سال آینده ی برا سدر هر ماه دارد. بر این اسا

 عمانشمالی دریای  لآمدگی آب دریا در سواح الاب متر میلی

 جنتای چابهار یدر منطقه. شودبینی میپیشمکران ساحلی( )

عات البا استفاده از اط .است نسبت به منطقه جاسک متفاوت

 طور به، این میزان چابهار یدر منطقه هاججزر و مد سن

 .شوددر هر ماه برآورد می متر میلی 12/2 در حدود میانگین

های تر فرآیندهای حاکم بر محیطپس در بررسی دقیق

ت جزر و مد پیرامون خط ساحلی مطالعه و پایش وضعی

منطقه و پارامترهای اقلیمی تأثیرگذار بر آن ضرورت پیدا 

 کند.می
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