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ارزیابی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روند تغییرات تراز آب دریا با استفاده از
مدلهای آماری خطی در سواحل شمالی دریای عمان
مرتضی پورزارع ،1علی حنفی

*2

 -1دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
 -2استادیار اقلیمشناسی گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده
پیشبینی نواسانات تراز آب دریا ابزاری کارآمد بهمنظور مدیریت جامع دریا و حفاظت مناطق ساحلی است .در دهههای اخیر تغییر
پارامترهای اقلیمی سبب بروز تغییراتی در دمای سطح کرهی زمین ،بارش ،سرعت باد ،ارتفاع امواج و تراز آب دریاها شده است .جریانهای جزر
و مدی یکی از عوامل عمده در شکلزایی و فرسایش ساحلی و نیز ایجاد مخاطرات محیطی در منطقهی جنوب شرق کشور است که میتواند
تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گیرد .در این پژوهش ابتدا به بررسی روند تغییرات تراز سطح آب دریا در ایستگاههای جزر و مدی سواحل
شمالی دریای عمان پرداخته شده و سپس ارتباط بین پارامترهای اقلیمی فشار هوا ،نیروی باد و دمای هوا بر روند تغییرات تراز دریا مورد مطالعه
قرار گرفته است .دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل اطالعات مربوط به پارامترهای اقلیم و نیز دادههای مربوط به تراز آب دریای
عمان در ایستگاههای جاسک و چابهار است که به ترتیب طی دوره آماری  02ساله ( )0991 – 0202از سازمان هواشناسی و مرکز کمیسیون
بینالمللی اقیانوس شناسی دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در طی دورهی مربوطه میانگین
تراز دریا در بندر جاسک و چابهار به ترتیب  02میلیمتر و  02میلیمتر افزایش یافته است .همچنین ضریب تغییرات میانگین تراز دریا در
طول دورهی آماری مورد مطالعه به ترتیب با حدود  022میلیمتر در بندر جاسک و حدود  022میلیمتر در بندر چابهار متغیر بوده است.
همچنین نتایج حاصل از همبستگی و تحلیل رگرسیون بین پارامترهای مستقل فشار ،دما و تنش باد بر پارامتر وابسته میانگین تراز دریا نشان
داد که بین میانگینهای ماهانه پارامترهای تراز دریا ،دما ،فشار جو و سرعت باد همبستگی معنیداری وجود دارد .در هر دو ایستگاه مورد
مطالعه بین پارامترهای اقلیمی سرعت باد و دمای هوا با تراز دریا همبستگی مستقیم و بین فشار هوا و تراز دریا همبستگی معکوس وجود دارد.
یعنی افزایش دمای هوا و سرعت باد باعث افزایش تراز سطح دریا و افزایش فشار هوا (الگوی پرفشار) باعث ایجاد جوی پایدار و کاهش تراز
سطح دریا میگردد.
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مقدمه
تغییرات تراز دریا بهخصوص در نواحی ساحلی ،اثرات
مهمی در کشتیرانی ،ساخت و ساز ساحلی و زندگی مردم
در نواحی ساحلی و  ...داشته است ،لذا مطالعهی تغییرات
تراز دریا در اکثر نقاط جهان از دیرباز مورد توجه اقیانوس
شناسان و متخصصین علوم دریایی قرار گرفته است .به
همین خاطر اندازه گیری جز و مدی و میانگین تراز دریا از
قدیمیترین مشاهدات دریا است .تغییرات تراز دریا عمدتاً
شامل تغییرات جزر و مدی و تغییرات ناشی از عوامل جوی
است .افت فشار بارومتریک همراه توفان باعث آشفتگی دریا
میشود که این آشفتگی همان باال آمدگی تراز نرمال آب در
آبهای ساحلی بهواسطهی اندرکنش بین توفان و سطح آب
است .امواج ناشی از مد توفان با پیشروی در ساحل باعث
سیل ،تخریب مناطق ساحلی اعم از زیرساختها ،مناطق
مسکونی و کشاورزی میشود (مهدیزاده و سادات کسبی،
.)1131
پارامترهای اقلیمی موجب نوسانات کوتاه مدت و چرخه-
های جزر و مدی موجب نوسانات طوالنیمدت در سطح
متوسط دریا میشوند (یمانی و محمدنژاد .)78 :1132 ،تراز
آب در نقاط متفاوت دریاها و اقیانوسها متغیر و دارای
پستی و بلندیهایی است .این تغییرات به دلیل عوامل
گوناگونی نظیر جزر و مد ،وجود جریانهای دریایی در
منطقه ،تغییرات جاذبهی زمین ،باد و یا تغییرات در فشار هوا
است .همچنین ،سطح دریا شواهدی از گرمای محلی ایجاد
شده توسط تابش خورشیدی ،مانند افزایش تراز آب در
اقیانوسها بر اثر ذوب شدن کوههای یخ یا یخچالها ،را
فراهم میکند .تغییرات سطح دریا ناشی از عوامل متفاوتی
است که بعضی از آنها نظیر النینو و النینا میتوانند اثرات
مهمی بر آب و هوای کرهی زمین و شرایط زیست محیطی
آن بگذارند (آزرمسا و همکاران .)75 :1178این پدیدهها
بهنوبهی خود زندگی مردم را بهشدت تهدید میکنند .توفان
کاترینا نمونهای از پدیدهها و تأثیرات مخرب آنها بر حیات
و محیط زیست انسانها است .لذا دیدهبانی سطح آب
دریاها و اقیانوسها میتواند بشر را از بروز چنین
پدیدههایی باخبر سازد تا آمادگی مقابله به آنها را به دست
آورد و خود را از خطرات احتمالی نجات بخشد .تاکنون
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مطالعات مختلفی در مناطق مختلف در جهان درزمینة
بررسی و ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و تغییرات تراز دریا
صورت گرفته است.
سولتان 1و همکاران ( )1335طی یک دور ٔە  11ساله در
سواحل جنوبی خلیج فارس تغییر تراز میانگین دریا را
بررسی کرده و نتیجه گرفتند که دامنهی مؤلفهی ساالنهی این
تغییرات  11/1سانتیمتر و سهم تغییرات تراز دریا بیشتر
ناشی از فشار جو است .نظریان ( ،)1171روند تغییرات دو
ساالنهی سطح تراز دریا را با استفاده از دو روش آلتی متری
ماهوارهای و جزر و مد سنجی در ناحیهی دریای عمان ،بندر
چابهار را بررسی نموده و همچنین مقایسهای را در بندر
چابهار برای سالهای  2222و  2221میالدی انجام داده
است .حسنزاده و علیزاده ( ،)1172از طریق محاسبهی
همبستگی بین دمای هوای منطقه و میانگین تراز دریا و
همچنین محاسبات آمار افزایش سطح تراز دریا در سواحل
شمالی خلیجفارس را مورد تأیید قرار دادند ،هرچند این
ارزیابی مؤید این نکته است که تأثیر تغییر اقلیم روی سطح
تراز دریا در دهههای آینده بیشتر محسوس خواهد بود و
نیازمند تحقیقات وسیعتر است .صفاری ( )1171در
پژوهشی تغییرات تراز میانگین دریا و گردش سطحی دریای
عمان را با استفاده از ارتفاع سنجی ماهوارهای مطالعه نموده
است ،در انجام این تحقیق از دادههای جزر و مد منطقهی
جاسک در طی دوره آماری  1338تا سال  2225استفاده
گردیده است .رضایی ( ،)1178نوسانات تراز دریا را با
استفاده از اطالعات ماهوارهای و جزر و مد سنجی در
دریای عمان ،دو بندر چابهار و جاسک مورد بررسی و
مطالعه قرار داد .با استفاده از جزر و مد سنجها برآورد شد
که تراز دریای بندر چابهار ماهانه  2/217سانتیمتر افزایش
یافته و تراز همین بندر را با استفاده از اطالعات ماهوارهای
 2/2201سانتیمتر در هر ماه پیشبینی گردید .همچنین سطح
تراز دریا در سواحل بندر جاسک را کاهشی پیشبینی کرد.
بر اساس اطالعات جزر و مد سنجی ،کاهش ماهانهای با
 2/21سانتیمتر در ماه در دورهی مورد مطالعه حاصل شود.
این میزان کاهش توسط دادههای ماهوارهای کمی بیشتر و
حدود  2/218سانتیمتر در ماه برآورد گردید .آزرمسا و
1. Sultan
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همکاران ( ،)1178تغییرات میانگین ماهانه و فصلی تراز

پژوهشی بهمنظور بررسی و تعیین مؤلفههای جزر و مدی

سطح آب در خلیج فارس ،دریای عمان و شمال دریای

مهم در منطقهی وسیعی شامل خلیجفارس ،تنگهی هرمز،

عرب در طی سال  1331مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند

دریای عمان و دریای عرب از مدل اقیانوسی سه بعدی

که بیشترین تغییر تراز آب به ترتیب در ماههای اکتبر و

 FVCOMاستفاده نموده اند .نتایج به دست آمده نشان می-

ژانویه و کمترین تغییر تراز آب در ماههای ژوئن و اوت

دهد که در خلیجفارس چهار نوع جزر و مد روزانه ،نیم-

مشاهده شده است .ولیکن مقدار میانگین ساالنه این

روزانه ،مختلط روزانه و مختلط نیمروزانه و در سایر مناطق

تغییرات در طی سال  1331میالدی صفر است .بهعالوه ،در

جزر و مد از نوع مختلط نیمروزانه خواهد بود .سیرواستوا و
1

اغلب سواحل ایران و بهخصوص در تنگة هرمز میانگین

همکاران ( )2210در پژوهشی با استفاده از مدلهای پیش

ماهانهی تغییرات تراز آب همواره کمتر از  15سانتی متر و

بینی  ESMsو  ARIMAبه ارزیابی میزان تغییرات تراز

فقط در حوالی دهانهی اروندرود مقدار قدر مطلق این

دریای عرب در طی دورهی آماری ( )1331 -2212پرداخته

تغییرات تا حدود  12سانتی متر نیز رسیده است .ماهونگو

و به این نتیجه رسیدند که میزان افزایش سطح دریا در شبه

 )2223(1در پژوهشی به مطالعهی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر

جزیرهی عربستان زیاد است و در آینده ممکن است بسیاری

روی تغییرات سطح آب دریا پرداخته و نتیجه گرفت که باال

از مناطق ساحلی در زیر آب محو شوند.

آمدن سطح آب دریا مشکالت متعدد از جمله سیالب

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیرات پارامترهای اقلیمی

گرفتگی و جابهجایی اراضی مرطوب و پست ،افزایش

(دما ،فشار و سرعت باد) بر الگوی نوسانات تراز آب

حساسیت پذیری به صدمات توفان ساحلی و سپس،

بهصورت تغییرات ساالنه ،ماهیانه و فصلی در سواحل

فرسایش خط ساحلی و پیشروی آب شور درون خورها و

شمالی دریای عمان و توجیه فیزیکی آن است .نتایج حاصل

منابع آبشیرین و مشکالت ثانویه دیگر در پی خواهد

از این مطالعات در انجام مطالعات رسوبگذاری ،فرسایش

داشت .آزموده و طوریان ( ،)1173در پژوهش خود تغییرات

و تغییرات مورفولوژیک سواحل ،آبگرفتگی سواحل ،و

جزر و مدی سطح آب دریای عمان و خلیجفارس را با

همچنین در ارائهی راهکارهای مدیریت نوار ساحلی مورد

استفاده از  11سال دادههای ماهوارهی توپکسپوزایدون 2و

استفاده قرار خواهد گرفت.

اطالعات تاید گیجهای ساحلی با بهکارگیری روش آنالیز

موقعیت جغرافیایی منطقهی مورد مطالعه

فوریه و برآورد کمترین مربعات مؤلفههای جزر و مدی در
پریود بزرگتر از چهار ساعت مدلسازی نمودهاند.
مهدیزاده و کسبی ( )1131در تحقیقی به پیشبینی ارتفاع
امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان با
بررسی موردی توفان گونو پرداخته اند  .ترابی آزاد و
هنرمند ( ،)1135مطالعهی جامعی بر روی تغییرات تراز دریا
در ایستگاههای بندرعباس و بوشهر در یک دورهی  11ساله
( 2222الی  )2212انجام داده و اثرات بارومتری ،نیروی باد
و دما بر روی میانگین تراز دریا را محاسبه نموده اند .نتایج
این تحقیق نشان داد میانگین تراز دریا در ایستگاهها ،روندی
افزایشی به ترتیب  5سانتی متر و  1سانتی متر در طی دوره-
ی مربوطه داشته است .اکبری و همکاران ( )1135در

دریای عمان با مساحتی در حدود  31222کیلومتر مربع و
عمق بیشینهی بیشتر از  1222متر در محدودهای بین  22تا
 20درجه عرض شمالی و  50تا  02درجه طول شرقی قرار
گرفته است .دریای مکران (عمان) با شکل مثلثی بین
کشورهای ایران ،عمان و پاکستان قرار دارد .حداکثر طول آن
از شمال غرب تا جنوب شرق  352کیلومتر و حداکثر پهنای
آن از شمال شرق به جنوب غرب حدود  112کیلومتر است.
دریای ژرف عمان از راه تنگه هرمز به خلیج فارس متصل
میشود .این دریا در ارتباط مستقیم و گسترده با دریای
عرب و اقیانوس هند است و جزو دریاهای عمیق محسوب
میشود که عمق آن به بیش از  1122متر میرسد .حداکثر
عمق آب در محدودهی آبهای ساحلی ایران بیش از 2222

1. Mahongo

2. Poseidon/TOPEX

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

عرض این جلگه به حدود  12کیلومتر میرسد (صفرقلی و

حدود  018کیلومتر است .جلگهی ساحلی ایران در

همکاران .)1131 ،موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در

مجاورت دریای عمان از حدود بندر عباس در تنگه هرمز

شکل ( )1نشان داده شده است.

تا گواتر در مرز با کشور پاکستان امتداد مییابد .حداکثر

شکل  -1موقعیت جغرافیایی سواحل دریای عمان و منطقهی چابهار و جاسک

مواد و روشها
بهمنظور انجام این پژوهش ،ابتدا شناسنامهی اطالعات
اقلیمی دو ایستگاه جاسک و چابهار از سایت سازمان
هواشناسی کشور استخراج شد و سپس از میان آمار و
اطالعات هواشناسی ثبت شده در ایستگاهها ،سه پارامتر
سرعت باد ،فشار هوا و دمای هوا در یک دورهی آماری
بیست ساله ( )1338 -2210به منظور ارزیابی میزان
تأثیرگذاری آنها روی جزر و مد و نوسان تراز آب دریای
عمان انتخاب گردید .همچنین دادههای مربوط به میانگین
تراز دریا از سایت کمیسیون بینالمللی اقیانوس شناسی
 IOC1در ایستگاههای آبنگاری بندر جاسک و بندر
چابهار طی سالهای  1338تا  2210دریافت گردید.

1. Intergovernmental Oceanographic Commission

مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه در جدول
( )1نشان داده شده است .جزر و مد سنجهای ایستگاههای
اشاره شده در هر شبانه روز 1112 ،داده ارائه مینمایند و در
واقع تراز سطح آب را در هر دقیقه ثبت مینمایند .دادههای
دقیقهای با میانگینگیری ابتدا به دادههای ساعتی و سپس
بهصورت دادههای روزانه و نهایتاً بهصورت ماهیانه تبدیل
شدند .بعد از جمع آوری اطالعات هواشناسی و جزر و مد
بهمنظور ارزیابی نرمال بودن دادهها از کولموگروف-
اسمیرنوف استفاده گردید .در نهایت با استفاده از نرم افزار
 SPSSضرایب همبستگی پیرسون بین پارامترهای میانگین
تراز آب دریا  ،فشار جو ،دمای هوا و سرعت باد محاسبه
شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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جدول  -1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
دمای هوا

بارش

نوع اقلیم

نام ایستگاه

طول جغرافیایی

ارتفاع

عرض جغرافیایی

چابهار

02 18

25 18

7

20/2

111/3

گرم و خشک

جاسک

58 10

25 17

5 /2

20/3

112/2

گرم و خشک

با توجه به اثر معکوس بارومتری بر روی تراز دریا ،کاهش

یافتههای تحقیق
ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و تراز آب

در روند فشار موجب افزایش تراز دریا میشود و از طرفی
روند افزایش دما موجب انبساط گرمایی و باال آمدن تراز

دریا در جاسک

دریا خواهد شد .با توجه به اینکه ابتدا سالهای میالدی در

نمودار مربوط به تغییرات میانگین تراز دریا ( )MSLدر

زمستان واقع است ،قابل مشاهده است که حداقل تراز دریا

بندر جاسک در دورهی زمانی ماهانه و ساالنه در شکلهای

در ابتدا سالهای میالدی واقع شده است که نشانگر تأثیر

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

دما بر تراز دریا است .اما در کل ،روند تغییرات تراز دریا

جاسک در حدود  1730/2میلیمتر است که در دامنهی

بازمان در طی دوره آماری مورد مطالعه در جاسک ،همانگونه

تغییرات متوسط حدود  12سانتی متر است .هر چند میزان

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

تغییر واقعی سطح آب تا چند متر میرسد.

شیب مالیم است که نشانگر افزایش تراز آب با آهنگ
 2/115میلیمتر به ازای هر ماه است (شکل .)1
معادله (yt = 1733/3 +2/115 t)1
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شکل  -2روند تغییرات ساالنهی میانگین تراز آب دریا در ایستگاه جاسک

)MSL(mm

2000
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ارزیابی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روند تغییرات تراز آب دریا با استفاده

شکل  -3روند تغییرات ماهانه میانگین تراز دریا در ایستگاه جاسک

نتایج مربوط به آزمون آماری پیرسون صورت گرفته بین

عالوه بر تعیین ضریب پیرسون بین پارامترهای اقلیمی و

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

تراز سطح دریا ،همبستگی بین پارامترهای مختلف اقلیمی با

میانگین تراز آب سطح دریا در ایستگاه جاسک در جدول

تراز سطح آب نیز بهصورت دو متغیره و چند متغیره در

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

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

رابطهی بین دمای هوا و سرعت باد با میانگین تراز سطح

آورده شده است .بر اساس معادله و ضریب همبستگی به

دریا بهصورت مستقیم و به ترتیب با ضرایب  2/51و 2/12

دست آمده بین پارامترهای دمای هوا ،فشار هوا و سرعت

است که نشان دهندهی تأثیر مثبت افزایش دمای هوا و

باد با میانگین تراز سطح دریا در طی دوره آماری بیست

سرعت باد روی باال رفتن تراز سطح آب در بندر جاسک

ساله همبستگی معنی داری وجود دارد که این همبستگی

است .در مقابل رابطهی بین فشار هوا و میانگین تراز سطح

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

دریا بهصورت معکوس و با ضریب  – 2/01است که نشان

فشار هوا و تراز سطح دریا معکوس است .بیشترین ضریب

دهندهی این است که در زمان افزایش فشار هوا و حاکمیت

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

الگوهای پرفشار میانگین تراز سطح دریا به صورت کاهشی

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

و نیز در زمان کاهش فشار هوا و حاکمیت الگوهای کم

است .همبستگی پارامترهای اقلیمی با میانگین تراز دریا در

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

ایستگاه جاسک در شکلهای ( )1تا ( )0نشان داده شده

این بر اساس ضرایب پیرسون به دست آمده رابطه بین دمای

است.

هوا و فشار هوا بهصورت معکوس و رابطهی بین دمای هوا
و سرعت باد بهصورت مستقیم است.
جدول  -2ضرایب پیرسون بین متغیرهای میانگین تراز دریا ،دما ،فشار و باد در جاسک

W

T

P

MSL

ضریب پیرسون

2/12

2/51

-2/01

1

MSL

-2/27

-2/35

1

-2/01

P

2/225

1

-2/35

2/51

T

1

2/225

-2/27

2/12

W
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جدول  -3همبستگی بین پارامترهای هواشناسی و میانگین سطح دریا در ایستگاه جاسک
معادله همبستگی

همبستگی بین پارامترها

ضریب همبستگی

بین تراز سطح دریا و دمای هوا

R= 2/52

MSL = 1533/1 + 12 /1271 T

بین تراز سطح دریا و فشار هوا

R= 2/02

MSL = 1205 - 7/0117 P

بین تراز سطح دریا و سرعت باد

R= 2/11

MSL = 1855/5 + 11/718 W

بین تراز سطح دریا و دما و فشار

R= 2/515

MSL = 0272/112 + 5/213 T - 1/211 P

بین تراز سطح دریا و دما و باد

R =2/552

MSL = 1517/237 + 3/812 T + 27/712 W

بین تراز سطح دریا و فشار و باد

R =2/512

MSL = 0731/122 - 5/221 P + 21/212 W

بین تراز سطح دریا و فشار و باد و دما

R =2/551

MSL = 1251/138 –1/011 P + 25/230 W + 8/121 T

Scatterplot of MSL vs P

Scatterplot of MSL vs t
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در جاسکMSLدما و و فشار هوا در جاسک

شکل  -5نمودار پراکندگی بین  MSLشکل  -4نمودار پراکندگی بین

شکل  -6نمودار پراکندگی بین  MSLو باد در جاسک

ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و تراز آب دریا در

دورهی زمانی ماهانه و ساالنه ثبت شده است در شکلهای

چابهار

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

نمودار مربوط به تغییرات میانگین تراز دریا ( )MSLدر بندر
چابهار که توسط جزر و مد سنجهای محلی چابهار در

چابهار در حدود  2323/1میلیمتر و دامنه تغییرات متوسط
آن نیز در حدود  12سانتی متر است ،هر چند که ممکن
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ارزیابی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روند تغییرات تراز آب دریا با استفاده
است میزان تغییر واقعی سطح آب تا چند متر نیز برسد.

دریا با آهنگ  2/12میلیمتر در ماه افزایش مییابد .معادله

مطابق با شکل ( )7بر خالف منطقه جاسک ،در چابهار روند

همبستگی بین میانگین تراز آب دریا در جاسک با زمان به

تغییرات میانگین تراز آب دریا بازمان بهصورت صعودی و

صورت معادله ( )2می باشد.

با شیب مالیمتری است بهطوری که بهطور میانگین ،تراز

2003
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معادله (:)2

+ 2/ 1188 t

yt = 2323/8
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شکل  -7روند تغییرات ساالنه میانگین تراز دریا در ایستگاه چابهار

شکل  -8نمودار روند تغییرات ماهانه میانگین تراز سطح دریا در ایستگاه چابهار

نتایج بررسی ضرایب همبستگی پیرسون بین پارامترهای

نشان دهندهی تأثیر مثبت افزایش دمای هوا و سرعت باد

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

روی باال رفتن تراز سطح آب در بندر چابهار است .در

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

مقابل رابطهی بین فشار هوا و میانگین تراز سطح دریا

شده است .با توجه به ضرایب به دست آمده ،رابطهی بین

بهصورت معکوس و با ضریب  -2/175است که نشان

دمای هوا و سرعت باد با میانگین تراز سطح دریا بهصورت

دهندهی تأثیر منفی افزایش فشار هوا و تأثیر مثبت کاهش

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

فشار هوا روی میانگین تراز آب دریا است .عالوه بر این بر
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بین دمای هوا و سرعت باد بهصورت مستقیم است.

اساس ضرایب پیرسون به دست آمده در ایستگاه چابهار نیز
رابطه بین دمای هوا و فشار هوا بهصورت معکوس و رابطه

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

W

T

P

MSL

ضریب پیرسون

2/020
-2/020
2/920
0

2/021
-2/001
0
2/920

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

0
-2/001
2/021
2/020

MSL
P
T
W

عالوه بر تعیین ضریب پیرسون بین پارامترهای اقلیمی و

ساله همبستگی معنی داری وجود دارد که این همبستگی

تراز آب دریا ،همبستگی بین پارامترهای مختلف اقلیمی با

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

تراز سطح آب نیز بهصورت دو متغیره و چند متغیره در

فشار هوا و تراز سطح دریا معکوس است .بیشترین ضریب

ایستگاه چابهار نیز مورد مطالعه قرار گرفت که در جدول

همبستگی بین تراز آب دریا و دمای هوا با ضریب

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

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

به دست آمده بین پارامترهای دمای هوا ،فشار هوا و سرعت

سرعت باد با ضریب همبستگی( )2/15است.

باد با میانگین تراز سطح دریا در طی دوره آماری بیست
جدول  -5همبستگی بین پارامترهای هواشناسی و میانگین سطح دریا در ایستگاه چابهار
معادله همبستگی

همبستگی بین پارامترها

ضریب همبستگی

همبستگی با سطح دریا و دمای هوا

R= 2/11

MSL = 2711/8 + 1 /1183 T

همبستگی با سطح دریا و فشار هوا

R= 2/12

MSL = 5102/1 - 2/1331 P

همبستگی با سطح دریا و سرعت باد

R= 2/15

MSL = 2312/1 + 1/1002 W

همبستگی با سطح دریا و دما و فشار

R= 2/181

MSL = 1103/823 + 1/571 T – 1/021 P

همبستگی با سطح دریا و دما و باد

R2/182

MSL = 0211/511 - 1/123 P + 1/315 W

همبستگی با سطح دریا و فشار و باد

R=2/131

MSL = 2812/810 + 0/252 T + 7/188 W

همبستگی با سطح دریا و فشار و باد و دما

R =2/131

MSL = 1125/187 – 2/115P+ 5/188T+ 7/211W

نمودارهای پراکندگی بین متغیرهای اقلیمی و میانگین تراز

پارامترهای اقلیمی نشان دهندهی همبستگی مستقیم بین

دریا در بندر چابهار در شکلهای ( )3تا ( )11نشان داده

میانگین تراز دریا با دمای هوا و سرعت باد و همبستگی

شده است .پراکندگی خطی بین میانگین تراز دریا با

معکوس بین میانگین تراز دریا و فشار هوا است.

ارزیابی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روند تغییرات تراز آب دریا با استفاده

شکل  -9نمودار پراکندگی بین میانگین سطح دریا و فشار در چابهار

78

شکل  -11نمودار پراکندگی بین دما و سطح دریا در چابهار

شکل  -11نمودار پراکندگی بین میانگین تراز آب دریا و باد در چابهار

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش بهمنظور ارائهی معادله ای برای پیش بینی
تراز دریا ،سه عامل سرعت باد ،فشار هوا و دمای هوا مورد
بررسی قرار گرفتند و معادله تراز دریا بر اساس این سه
متغیر ارائه شد .نتایج این معادله برای دادههای  22ساله
مقایسه شد ،و میزان همخوانی آنها برای روشهای آماری
تعیین شد .نتایج نشان میدهد که بین میانگینهای ماهانهی
پارامترهای تراز دریا ،دما و فشار جو همبستگی باالیی
وجود دارد .در حالتی که هر سه متغیر باهم وارد معادله می-
شوند ،ضریب رگرسیون چندگانه به مقدار یک نزدیکتر
است و معادله با هر سه متغیر نتایج بهتر ارائه میکند.
ضرایب این معادالت در جدول مربوطه ارائه شده است.
برهمکنش جفت شدهی جو دریا و اثرات متقابل آنها باعث
میشود که هر نوع تغییر در یکی ،موجب تغییر در حالت و
وضعیت فیزیکی دیگر شود .بهطور میانگین ماهانهی تراز
دریا ،در ایستگاههای جاسک و چابهار در دورههای مورد
بررسی تغییرات شدید فصلی با پارامترهای هواشناختی دما
هوا ،فشار هوا و سرعت باد را نشان میدهند .روند افزایشی
تراز دریا و دما و نیز روند کاهش فشار در دریای عمان
بیانگر تغییر تدریجی اقلیم در این ناحیه است .ضریب

همبستگی چندگانه بین پارامترهای میانگین تراز دریا ،فشار
هوا ،سرعت باد و دمای هوا نشان میدهد که بین این
پارامترها همبستگی معنیدار وجود دارد و همانگونه که
انتظار میرفت ،همبستگی معکوس بین میانگین تراز دریا و
فشار هوا مشاهده شد ،که مربوط به اثر معکوس فشار
بارومتری بر روی تراز دریاست.
در طول دورهی آماری مورد مطالعه ،تراز سطح آب دریا در
ایستگاههای جاسک و چابهار دارای روند افزایشی بوده
است که این روند در ایستگاه جاسک حدود  72میلیمتر و
در چابهار حدود  12میلیمتر مشاهده شد ،که در جاسک
بیشتر از چابهار بوده است .گرچه بیشتر بودن دامنه تغییرات
تراز دریا در جاسک (حدود  102میلیمتر) نسبت به چابهار
(حدود  122میلیمتر) میتواند بهشدت تغییرات وزش باد
نسبت داده شود .عالوه بر این تغییرات دمایی در جاسک نیز
از چابهار بیشتر است .معادله رگرسیون بین تراز دریا با دما
نشاندهنده همبستگی مثبت و معنیدار بین پارامتر دما و نیز
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بین دما و باد با تراز دریا مستقیم و بین فشار و تراز آب
 روند، اما به هر حال در منطقهی جاسک.رابطه عکس است
 این میزان برای دادههای.تغییرات تراز دریا صعودی است
 میلیمتر2/11  شیبی تقریباً بهطور میانگین،جزر و مد سنج
130  بر این اساس برای صد سال آینده.در هر ماه دارد
میلیمتر باال آمدگی آب دریا در سواحل شمالی دریای عمان
 در منطقهی چابهار نتایج.(مکران ساحلی) پیشبینی میشود
 با استفاده از اطالعات.نسبت به منطقه جاسک متفاوت است
 این میزان بهطور،جزر و مد سنجها در منطقهی چابهار
. میلیمتر در هر ماه برآورد میشود2/12 میانگین در حدود
پس در بررسی دقیقتر فرآیندهای حاکم بر محیطهای
پیرامون خط ساحلی مطالعه و پایش وضعیت جزر و مد
منطقه و پارامترهای اقلیمی تأثیرگذار بر آن ضرورت پیدا
.میکند
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