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  ه ابوموسییرهواهاي جز شناسایی گونه

  

  چکیده

(سمت باد،تندي باد، دماي خشک، دماي  متغیر اقلیمی 69هاي روزانه  جزیره ابوموسی، دادههواهاي  براي شناسایی گونه

 تر، دماي کمینه و بیشینه، میانگین دماي روزانه، بارش، نم نسبی، فشار تراز ایستگاه، ابرناکی، دیدافقی، فشار بخارآب و

اي از متغیرهاي مورد بررسی در نرم افزار  پایگاه دادهبررسی شد. ابتدا  1388 تا1362هاي  ...) این ایستگاه در طول سال

متلب ایجاد شد. این پایگاه داده شامل رخدادهایی بود که مقدار متغیرهاي مورد بررسی به طور کامل در آن ثبت شده 

هاي  ) که سطرهاي آن معرف تعداد روزها و ستون9311*69هاي استاندارد شده ( بودند. در مرحله بعد روي آرایه داده

براي ایستگاه  هوا گونهصورت گرفت و شش » وارد«به روش ادغام  )CAاي ( یک تحلیل خوشه هستند،آن عناصر اقلیمی 

، پیآییهاي  ها یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب و ویژگی براي هر کدام از گونه ،ابوموسی به دست آمد و در نهایت

ي گرم و مرطوب و شرجی به عنوان هوا گونه ،. بر این اساسشدسبه و مشخص ها محا رخداد و فراوانی ساالنه و ماهانه آن

  ترین گونه شناخته شد. ثباتترین و با ترین، همگن غالب

  اي، جزیره ابوموسی ، تحلیل خوشههوا گونه: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

هواهاي یک مکان  گونهگیرد، شناسایی  هواشناسی همدید صورت می مجموعه آب وهایی که در زیر پژوهشاز جمله 

شند که با هوا دربرگیرنده تمامی هواهایی است که از دیدگاه آماري آنقدر با یکدیگر هماهنگی داشته است. یک گونه

هاي  اي از ویژگی توان مجموعه را می هوا گونهیک  ،). در واقع3:1386ها را در یک گروه جاي داد(مسعودیان، بتوان آن

شود و خود حاصل حاکمیت یک الگوي گردشی  زمان معین در یک مکان خاص مشاهده میهواشناختی دانست، که در 

  معین است.

در عمل یک الگوي گردشی، یک الگوي فشار یا جریان هواست که بر اثر عوامل دینامیک یا ترمودینامیک اتمسفر 

رسد این  به نظر می ).13:1388،شود(علیجانی ایجاد شده و روي قسمتی از منطقه مورد مطالعه به طور مکرر مشاهده می

بتواند ما را به هدف اصلی آب و هواشناسی همدید که کشف رابطه بین  هوا گونهارتباط تنگاتنگ بین الگوي گردشی و 

  رهنمون سازد. ،هاي اتمسفري است شرایط محیط سطحی و گردش
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الت و بالیایی که ناشی از ضاري معتوان به کمک آن از بسی شناسی هوا یکی از ابزارهاي سودمندي است که می گونه

ها، هجوم  آلودگی هوا، طغیان رودخانه :مانند ،بسیاري از مسایل محیطی ،شرایط جوي است، آگاهی پیدا کرد. همچنین

ها را با رویدادهاي  محل شناسایی شده باشند تا بتوان رابطه این گونه هايهوا گونهآفات در گرو این است که از قبل 

  ).87:1387کرد(رزمجویی، محیطی ارزیابی

تغییر اقلیم همان کاهش یا حذف  ،شود. از این منظر رك تغییرات اقلیمی نیز آسانتر مید هوا گونهبه کمک مفهوم 

هواها و بررسی فراوانی  گونهشناسایی  ي دیگر است.هوا گونهبه بهاي افزایش فراوانی یا ظهور یک  هوا گونهفراوانی یک 

ي گرم و خشک هوا گونههاي اقلیمی مانند خشکسالی را روشن کند. دوام یک  بروز برخی پدیدهتواند دلیل  ها می آن

ي سرد در زمانی که به طور معمول انتظار مشاهده آن هوا گونهتواند به معنی بروز خشکسالی باشد یا رخداد یک  می

در یک مکان، زمینه را براي انجام مطالعه و شناسی هوا  ، گونهتواند به معنی بروز سرمازدگی باشد. بنابراین ، میرود نمی

  .کند پژوهش در بسترهاي مختلف فراهم می

) با 1989(1ماهراسفراوانی در سطح جهانی و ایران انجام شده است.  نسبتاًتحقیقات  هوا گونهشناسایی  زمینۀدر 

ها، دوره خشک تابستان را در یونان مشخص کرد و دریافت که دوره خشک تابستان با کاهش هوا گونهبررسی فراوانی 

با  )1994(2بامزلیس هاي پایدار. گرگور وهوا گونهشود و نه با افزایش واچرخندها یا  ي ناپایدار شروع میهوا گونهسریع 

رابطه آن با آلودگی هواي این شهر را بررسی هاي بیرمنگام و هوا گونهاي  ز تحلیل مؤلفه اصلی و تحلیل خوشهاستفاده ا

اي را به عنوان عامل اصلی غلظت باالي آلودگی شهرمطرح کردند. این در  کردند و انواع توده هواهاي واچرخندي قاره

) 66:2002(3هاي جزایر بریتانیا افزایش یافته است. شریدان فعالیت واچرخندها در بعضی از بخشحالی است که فراوانی 

 - و اقیانوس آرام ، نائوهاي پیوند از دور(نوسان اطلس شمالی هاي آمریکا و کانادا با شاخصهوا گونهابطه قوي بین یک ر

بررسی  ،اند هایی را که در زمان هر کدام از این دو شاخص رخ دادههوا گونه) یافته است و ، پی.ان.ايآمریکاي شمالی

ها با وقوع توفند  هاي آلمان و بررسی ارتباط آنهوا گونه) پس از شناسایی 13:2006و همکاران( 4بیسولی کرده است.

 .  ند که همگی رطوبت فراوانی دارندهست هوا گونهدریافتند که اکثر توفندها منتسب به سه 

 ها با شاخص کیفیت هوا هواهاي سطحی و ارتباط آن گونهبندي الگوها و  ) با بررسی نقشه طبقه2012مکاران(و ه 5لی

هاي سطحی در مقایسه با الگوهاي گردشی هوا گونهکشور آمریکا)، دریافتند که  يرکلیولند(شهري در ایالت اوهایود

  شود. تر می ، این رابطه قويتأثیرات بیشتري روي کیفیت هوا دارند و هنگامی که این دو با هم اتفاق بیفتند

کارهایی بود که در این زمینه انجام شد.  نخستین) از 1386شناسی هواي اصفهان توسط مسعودیان ( در ایران نیز گونه

را براي ایستگاه اصفهان شناسایی کرد و به  هوا گونهاي، نه  در این پژوهش با استفاده از روش آماري تحلیل خوشه وي

ولی آن دسته از هواهاي  ؛دوره گرم سال هستندتر از  ثبات هواهاي اصفهان در فصل سرد بی گونهاین نتیجه رسید که 

-و هاي دوره سرد دارند. مسعودیانهوا گونهتري نسبت به  ، عمر طوالنیدهند اصفهان که در دوره گرم سال رخ می

                                                
١- Maheras 
٢- Gregor & Bamzelis 

-٣ Sheridan 
-۴ Bissolli 

۵-Lee 
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هکتوپاسکال بررسی  500ها را با الگوهاي گردشی تراز  هاي سنندج ارتباط آنهوا گونه) پس از شناسایی 1386محمدي(

هاي هوا گونهاز  یک این نتیجه رسیدند، که برخی از الگوهاي گردشی تأثیر چندانی در به وجود آوردن هیچو به  کردند

رد بررسی، جز عوامل اصلی به هاي همدید موهوا گونهدر حالی که برخی دیگر از الگوها در بیشتر  ؛اند همدید نداشته

خشک و  پاییزي، تابستانه گرم و -ي بهاريهوا گونه) سه 5:1389اند. طاووسی و همکاران ( ها بوده آن آورندةوجود

زمستان کم باران را براي ایستگاه خور و بیابانک شناسایی کرده و با توجه به آرایش گردشی تراز میانی جو، به تبیین هر 

تابستانه با پاییزي با فرود عمیق روي اروپا و شمال آفریقا، گونه  - ها پرداختند و نشان دادند که گونه بهاري یک از آن

رسد، در الگوي فشار زیاد جنب حاره و گونه زمستانی با فرود عمیق شرق دریاي سرخ، که محور آن به ایران هم می

) همین کار را براي ایستگاه همدید مشهد انجام دادند و الگوهاي گردشی 59:1390کاشکی و همکاران( هستند. ارتباط

ستان و جنوب بارتفاع عرهاي پر کردند و در پایان به این نتیجه رسیدند که سامانهها را تعیین  تراز میانی جو هر یک ازگونه

هاي سرد ایران در ایجاد شرایط گرم و خشک و فرود مدیترانه، فرود شمال شرق ایران و پرفشار سیبري در ایجاد دوره

با بررسی  )133:1391الحی(رزمجویی و ص ؛نقش دارند. از جمله مطالعات دیگري که در این زمینه صورت گرفته است

ها نشان داد که  گونه همدید هوا را براي ایستگاه اردبیل شناسایی کردند. این بررسی هجده متغیر اقلیمی، شش

ها سپس ارتباط این  شوند. آن هاي غالب ایستگاه اردبیل محسوب میهوا گونههاي گرم و مرطوب و معتدل، هوا گونه

ها، با هوا گونه. نتایج این تحلیل همدید، حاکی از آن است که این کردندجو بررسی ها را با الگوهاي گردشی هوا گونه

هکتوپاسکال،  500ترین این الگوهاي جوي در سطح زمین و تراز  الگوي گردشی خاصی مرتبط هستند و از عمده

هاي  ارتفاع  و جریانرو اروپایی و وجود مراکز بسته پ هاي باال توسط پرفشار سیبري توان به ریزش هواي سرد عرض می

هاي جزیره ابوموسی را شناسایی کنیم. جزیره هوا گونه. ما در این پژوهش برآنیم که غربی و جنوب غربی اشاره کرد

اما با  ؛خلیج فارس محسوب شده و زنجیره اول دفاعی ایران در تنگه هرمز استاهبردي ابوموسی یکی از نقاط مهم 

تواند بر سایر کارکردهاي این جزیره تأثیرات  هاي آن که میهوا گونهکنون ایران، تاش راهبردي ابوموسی براي وجود ارز

نداریم. با توجه به از آب وهواي این جزیره نیز آگاهی علمی دقیقی  ،بررسی نشده است در نتیجه ،اساسی داشته باشد

  ن این جزیره وارد سازد. هایی را به ساکنا تواند آسیب عدم آگاهی از هوا و آب وهوا می  اي موقعیت جزیره

 

  پژوهش ها و روش داده

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

درجه طول  04/55و  01/55ترین جزیره در خط قوسی دفاعی ایران در تنگه هرمز است. این جزیره بین موسی شرقیابو

مساحت آن حدود کیلومتري شرق جزیره سیري واقع شده است و  50درجه عرض شمالی، در  54/25تا  51/25شرقی و

کیلومتر مربع است. جزیره ابوموسی تقریباً روي خط منصف خلیج فارس، به نسبت دو کرانه، واقع شده است.  12

رود  کیلومتر) فراتر نمی 8/4مایل ( 3ها بزرگتر و تقریباً به شکل یک لوزي است که قطر آن از حدود  ابوموسی از تنب

  ).1(شکل 
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  زیره ابوموسی) موقعیت جغرافیایی ج1شکل 

  

عنصر اقلیمی از تاریخ  69هاي روزانه مربوط به  هاي ایستگاه ابوموسی از مجموعه دادههوا گونهبراي شناسایی 

د. در شها از سازمان هواشناسی کشور اخذ  سال استفاده شده است. این داده 26به مدت  10/10/1388تا   23/10/1362

اي با  استفاده و در آرایه ،هاي کاملی از متغیرهاي مورد بررسی بودند دادهروز که داراي  9311طی این دوره آماري 

اینده عناصر اقلیمی هستند و ها نم آرایشی است که در آن سطرها نماینده روزها و ستون P. آرایش شدتنظیم  Pآرایش 

یک آرایه به  ،بنابراین  ستند.هاي زمانی مثل هم ه دهنده این است که کدام متغیرها از لحاظ تحول زمانی یا ویژگی نشان

پیش از انجام تحلیل انجام استانداردسازي  ،ها داراي یکاهاي مختلفی هستند ) آماده شد. چون داده9311*69ابعاد (

براي  zاز روش نمره  ،کنند. بدین منظور ایفاها با وزن یکسان نقش  ها گرفته شود و تمام داده ضروري است تا بعد داده

  ها استفاده شد: دادهاستانداردسازي 

1(                                  Z=	
		������

��
  

  (انحراف معیار) است. SD(میانگین هر متغیر) و ���	، )تک تک متغیرها ��	(در این رابطه: 

اي یک روش قدیمی است  قرار گرفت. تحلیل خوشه 1اي ) مبناي تحلیل خوشه9311*69آرایه استاندارد شده با ابعاد (

کردن بر اساس  بندي شود. دسته ها درنظرگرفته نمی ها یا ساختمان آن است که در آن هیچ فرضی در مورد تعداد گروه

هایی هستند که  ها یا داده هاي الزم مقادیر مشابهت شود. در اینجا ورودي ها) انجام می ها یا فواصل (عدم مشابهت مشابهت

تواند از نوع شکافتی یا انباشتی  اي می یند تحلیل خوشها). فر685:1378ها را محاسبه کرد (نیرومند، هت توان شبا از آن می

سپس این گروه به چند گروه به نحوي تقسیم می  .گیرند دا همه افراد در یک گروه قرار میباشد. در روش شکافتی، ابت

 .دهد ابتدا یک گروه مجزا را تشکیل می بگیرد. در روش انباشتی هر فردشود که در نهایت هر فرد در یک خوشه جاي 

همه افراد در یک گروه قرار بگیرند. در  ،نهایتشوند تا در تدریج ترکیب می ي نزدیک به هم بهها سپس گروه

نیم که بندي ک شود، پس باید طوري گروه گروهی بیشتر می ها کمتر باشد، پراش درون چه تعداد گروهبندي هر خوشه

                                                
١- Cluster Analysis 
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 ها فاصله براي داده اي ابتدا باید آرایۀ گروهی هر دو کمینه باشند. براي انجام تحلیل خوشه ها و پراش درون تعداد گروه

  شود. استفاده می 1شناسی از فاصله اقلیدسی محاسبه شود که در مطالعات اقلیم

ه اقلیدسی به باشد، در این صورت فاصل sبردار مشاهدات روي  ��و  rبردار مشاهدات روي  ��	اگر فرض شود

  شود: صورت زیر محاسبه می

2(             ���
� = (�� − ��)(�� − ��)′  

ترین روش ادغام در با هم ادغام کرد. به ،آرایه فاصله باید اقالمی که بیشترین درجه همانندي را دارندپس از تشکیل 

ن گروهی ها، این است که پراش درو یت این روش نسبت به بقیه روشاست. مز» وارد«شناسی  روش ادغام  مطالعات اقلیم

  ادغام وارد به صورت زیر است: ،شود. بنابراین کمینه می

3(                     �(�, �) =
�������

�

�����
 

���در این رابطه: 
  است. sو گروه  rمربع فاصله بین گروه  �

  

  هاي پژوهش یافته

ن داد که و ادغام روزها با روش وارد، نشا  )��∗��������هاي استاندارد ( داده ۀاي روي آرای خوشهانجام یک تحلیل 

  ).1، جدول2شکل ( ي متمایز استهوا  گونه جزیره ابوموسی داراي شش

 ي جزیره ابوموسیهاهوا گونه) 1جدول

 1 بادي سرد و خشک و 2 بارشمند، ابري و آرام 3 خشک نسبتاًشفاف و 

 4 معتدل 5 شرجی نسبتاًگرم و  6 بسیار گرم و مرطوب و شرجی

  

 

  

  ي جزیره ابوموسیهوا  گونه ) دارنماي شش2شکل

                                                
٧- Euclidean distance 
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  و رخداد پیآیی

شود. با بررسی  ي دیگر دیده میهوا گونهپس از خود یا پس از یک  هوا گونهتعداد دفعاتی است که یک  پیآییمقصود از 

گسسته این  هاي کامالًهوا گونهیند را شناسایی کرد. در مورد اهاي پیهوا گونههاي ناسازگار و هوا گونهتوان  می پیآیی

1پیوسته برابر  شاخص برابر صفر و براي الگوهاي کامالً −
�

�
هاي رخداد نیز معلوم  ). ویژگی3خواهد بود(جدول  

هاي رخنداد نیز  ن را داشت و ویژگیتا چند روز باید انتظار ماندگاري آ هوا گونهسازد که در صورت ظهور یک  می

دوباره ظاهر شود. مدت دوام هر  هوا گونهچه مدت باید سپري شود تا آن  هوا گونهکند که پس از پایان یک  معلوم می

  ).6شناسیم(جدول را در هر بار رخداد به نام پایستگی آن گونه می هوا گونه

 

  ي سرد وخشک و باديهوا گونه-1

). میانگین دماي 2، جدول 3درصد از روزهاي سال فعال است (شکل  15از اواخر آبان تا پایان اسفند حدود  هوا گونهاین 

درجه سلسیوس است. فراوانی این گونه بیشتر در فصل سرد سال  5/18و میانگین دماي شب حدود  5/23روز حدود 

 مداري در اینبهمن و دوم دي دارد. میانگین باد 28رود که دو نقطه اوج در  شمار می است و یک گونه کامالً زمستانه به

، در زمان هوا گونهتوان گفت که این  متر بر ثانیه است. پس می 6و تندي باد  - 2النهاري  ، میانگین باد نصف6/4گونه 

با  هوا گونهکند و وزش باد به سردتر شدن هوا و کاهش دما کمک خواهد کرد. این  استیالي بادهاي غربی نمود پیدا می

ي بارشمند، ابري و آرام دارد که این بارش در بستر هوا گونهمیلیمتر، بیشترین مقدار بارش را بعد از  35/2میانگین بارشی 

 17/10/1370بر اساس روش همبستگی، روز  هوا گونهگیرد. بهترین روز نماینده براي این  موج بادهاي غربی شکل می

ي بسیار گرم و مرطوب، هوا گونهاست که بعد از  85/0گروه خود روزهاي همبستگی این روز با دیگر است. میانگین هم

است که در طول دوره  73/0). شاخص رخداد این گونه همدید 5ها دارد(جدولهوا گونهبهترین روز نماینده را در میان 

نم  هوا گونهیت این ). در طول حاکم4روز بوده است(جدول  43بار رخ داده و باالترین پایستگی آن  391مورد مطالعه 

هکتوپاسکال بوده است، که وجود این  14و فشار بخارآب  1017، فشار ایستگاه 8/11، دماي نقطه شبنم 6/55نسبی 

زیاد تراز ایستگاه، گویاي ماي نقطه شبنم با دماي هوا، فشارکم بخارآب و فشار ي دا درجه12؛ یعنی تفاوت شرایط

  خشکی و پایداري هواست. 

  

  بارشمند، ابري و آرام يهوا گونه-2

زمستانه و داراي دو  توان گفت یک گونه به طوري که می ؛این گونه از اواسط آبان تا اواسط اردیبهشت مشاهده می شود

درصد است که بعد از 14انی این گونه در طول سال حدود ). فراو4فروردین است (شکل 7اسفند و  18نقطه اوج در 

ولی نقش  ؛گونه، یگ گونه بسیار نامنظم است مترین فراوانی را دارد. گرچه اینخشک، ک نسبتاًي شفاف و هوا گونه

درصد موارد با بارش همراه بوده و میانگین بارش  5/23که در  به طوري ؛هاي جوي ابوموسی دارد بسیار مهمی در ریزش

، هوا گونهگرفته روي اعضاي این  ). بر اساس محاسبات انجام2میلیمتر بوده است (جدول  10در هر روز بارشی حدود 

است  61/0ان همبستگی آن با دیگر روزهاي همگروه خود به عنوان روز نماینده انتخاب شد که میز 11/12/1380روز 

 نسبتاًبه این معنی که گونه شفاف و  ؛خشک) دارد نسبتاًگونه بیشترین سازگاري را با گونه سوم (شفاف و  ). این5(جدول



  
  

 31/هواهاي جزیره ابوموسی  شناسایی گونه

و بیشترین ناسازگاري را با گونه ششم  استگونه قابل مشاهده بعد از گونه بارشمند، ابري و آرام  ترین محتمل ،خشک

بار رخ داده که  605است و در طول این دوره  53/0). شاخص رخداد این گونه 3(بسیار گرم و مرطوب) دارد (جدول

). مقادیر نم نسبی، میانگین روزانه دما، 4ول خشک، بیشترین تعداد وقوع را داشته است (جد نسبتاًبعد از گونه شفاف و 

پاسکالی تراز ایستگاه، هکتو 1013و فشار  هوا گونهمیانگین دماي نقطه شبنم و فشار بخار آب گویاي مرطوب بودن این 

  ). 2شود(جدول میمنجر که به صعود رطوبت و تشکیل ابر و بارندگی  ناپایداري هواست نشان دهندة

  

  خشک نسبتاًي شفاف و هوا گونه-3

یعنی تقریباً از اواسط آبان تا اواسط اردیبهشت  ؛ي بارشمند، ابري و آرام استهوا گونهگونه مانند  دوره زمانی فعالیت این

؛ ها کمتر بودههوا گونه). فراوانی این گونه، از همه 5شود (شکل  هاي دوره سرد سال محسوب می گونه وفعال است و جز

ست که همبستگی آن با هوا گونهنماینده این  12/10/1383اوقات سال فعال است. روز درصد 13به طوري که فقط در 

بار بیشترین تعداد ظهور   645ها با  گونه  است که در بین تمامی 46/0داد آن است. شاخص رخ 68/0روزهاي گروه خود 

ي را با گونه یک (سرد و خشک و بیشترین سازگار و )4روز دوام دارد(جدول دورا دارد و در هر بار ظاهر شدن تقریبا 

چون این گونه نماینده فصل سرد سال  ؛بادي) و کمترین میزان سازگاري را با گونه شش (بسیار گرم و مرطوب) دارد

متر است و این  8144). میانگین دید افقی در ساعات همدید 3ولی گونه شش نماینده فصل گرم سال است(جدول ؛است

شود  هکتوپاسکال است) در این گونه باشد که باعث می 1014هوا ( میانگین فشار تراز ایستگاه تواند به دلیل پایداري  می

درصد 3توان اعتماد کرد؛ چون تنها  جوي صاف و آرام را شاهد باشیم. از لحاظ بارشی هم به بارش این گونه، نمی

ویژه  و به 3تا  1هاي هوا گونه). 2(جدولمیلیمتر است 2روزهاي آن بارشی هستند و میانگین بارش در هر روز بارشی فقط 

ها در دوره سرد سال است که هم  چون زمان فعالیت آن ؛هاي بدون شرجی جزیره ابوموسی هستند گونه یک، تنها گونه

  شود. ها کمینه هستند و هم نم نسبی با کاهش دما کم می دماها نسبت به دیگر گونه

  

  ي معتدلهوا گونه-4

گونه داراي یک توزیع دو نمایی   هار از اعتدال برخوردار است. اینیعنی پاییز و ب ؛فصول گذارهواي جزیره ابوموسی در 

و در شود  بار دیگر از اواخر اسفند ظاهر میآبان به اوج می رسد و  2است که یک بار از اوایل مهر شروع می شود و در 

روز نوسان  درجه سلسیوس در شبانه 31تا  25ن ). دماي هوا در این مدت بی6رسد (شکل  اردیبهشت به اوج می 18

که همبستگی آن با است  4/8/1371درصد است و بهترین روز نماینده آن 6/16). فراوانی وقوع این گونه 2دارد(جدول

دهد، یعنی تفاوت هوا از  ها کمترین همبستگی را نشان می است و نسبت به دیگر گونه 25/0گروه خود دیگر روزهاي هم

بار رخ داده و مدت دوام  499است که در این مدت  68/0). شاخص رخداد آن 5دیگر زیاد است(جدولروزي به روز 

). از آنجا که در زمان حاکمیت این گونه تقریباً همه متغیرهاي جوي 4روز بوده است(جدول 3آن در هر بار ظهور تقریباً 

ابوموسی در مدت رخداد این گونه در اعتدال  توان نتیجه گرفت که هواي ، میزدیک هستندنبه مقادیر میانگین خود 

  ولی به طور کلی تمایل این گونه بیشتر به دوره گرم سال است. ؛است
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  شرجی نسبتاًي گرم و هوا گونه-5

 2اي دارد و در فصول گذار بهار و پاییز فعال است. این گونه داراي دو نقطه اوج در  ي مزبور یک فراوانی دو قلههوا گونه

از گونه بسیار گرم و مرطوب در  پسدرصد است که  3/18). فراوانی ساالنه این گونه 7اردیبهشت است(شکل  29مهر و 

در نوسان است و میانگین نم نسبی درجه سلسیوس  35تا  28مرتبه دوم قرار دارد. میزان درجه حرارت در این گونه بین 

). این گونه 2وقوع پدیده شرجی، دور از انتظار نخواهد بود(جدول ،به همین دلیل .درصد است 70در این زمان حدود 

 (بسیار سرد و خشک و بادي، 3و1،2هاي  بیشترین سازگاري را با گونه بسیار گرم و مرطوب دارد و در عوض با گونه

). این به آن معناست که پس از حاکمیت 3م، سرد و نیمه مرطوب) هیچ سازگاري ندارد (جدول بارشمند و ابري و آرا

است و زمان ماندگاري آن در هر  67/0گونه مذکور، احتمال رخداد این سه گونه تقریباً صفر است. شاخص رخداد آن 

که همبستگی آن با در نظر گرفت  هوا گونهن توان به عنوان نماینده ای را می 5/6/1380روز است. روز  3بار رخداد تقریباً 

  ). 5است(جدول 62/0گروهش روزهاي هم

  

  ي بسیار گرم و مرطوب و شرجیهوا گونه-6

وع می شود و تا ترین گونه در جزیره ابوموسی است که تقریباً از اوایل خرداد شر درصد غالب 23این گونه با فراوانی 

 16/5/1384گونه روز  ). بهترین روز نماینده این8(شکل شود تابستانه محسوب می گونه کامالً یابد و یک اول مهر ادامه می

یعنی در هنگام رخداد این  ؛)5است(جدول 86/0گروه خود به میزان اي بیشترین همبستگی با روزهاي هماست که دار

گونه که مقارن با تابستان است، هوا از ثبات و همگنی خاصی برخوردار است و تفاوت هوا از روزي به روز دیگر چندان 

یعنی این گونه در طول  ؛دهد تقریباً هیچ سازگاري نشان نمی 4و3،2،1هاي  ضمن اینکه این گونه با گونه ؛محسوس نیست

 82/0). شاخص رخداد آن 3دهد(جدول هاي دیگر اجازه خودنمایی نمی یت مطلق است و به گونهاین مدت، داراي حاکم

روز و  ). دماي باالي هوا در طول شبانه4روز است(جدول 6است و مدت زمان ماندگاري آن در هر بار ظهور، حدود 

این گونه،  ،همچنین .کند اهم میفر هوا گونهدرصدي، بستر مناسبی را براي بروز پدیده شرجی در این  73رطوبت نسبی 

ولی استقرار پرفشار دینامیکی آزور در  ؛)2آید(جدول فشار به حساب می هکتوپاسکال، یک گونه کم 997سطحی با فشار 

 کند.  کامالً پایدار را بر منطقه حاکم می شود و یک جو این دوره از سال، مانع صعود هوا می

 

  
 )2آرام(گونه ي ابري، بارشمند وهوا گونهدرصد فراوانی ماهانه  )4) شکل1خشک وبادي(گونه  هواي سرد،  فراوانی ماهانه گونهدرصد )3شکل



  
  

 33/هواهاي جزیره ابوموسی  شناسایی گونه

   
 )4هواي معتدل (گونه  ) درصد فراوانی ماهانه گونه6شکل     )3هواي شفاف و نسبتاً خشک (گونه  ) درصد فراوانی ماهانه گونه5شکل 

  

   
  )6مرطوب شرجی(گونه ي گرم وهوا فراوانی ماهانه گونه درصد )8شکل) 5نسبتاً شرجی(گونه  ي گرم وهوا فراوانی ماهانه گونه درصد )7شکل

  

  

 هاي جزیره ابوموسیهوا گونههاي مهم آماري ) برخی از ویژگی2جدول 
ره 
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1 64/4 15/15- 5/18 3/23 9/20 6/55 1/1017 

2 06/0- 02/19- 0/21 4/26 7/23 5/73 5/1013 

3 19/3 04/18- 0/21 4/26 7/23 6/64 9/1014 

4 16/2 84/20- 8/24 2/31 0/28 6/65 1/1011 

5 54/1 95/22- 3/28 6/34 4/31 4/69 2/1004 

6 70/1 11/24- 2/30 7/35 9/32 79/72 3/998 
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   )2جدول ادامه

  میانگین بارش در روز بارشی درصد روزهاي بارانی هوا درصد فراوانی گونه شماره تیپ همدید

1 28/15 20/5 35/2 

2 95/13 48/23 10/10 

3 87/12 01/3 03/2 

4 65/16 39/0 65/1 

5 27/18 12/0 15/0 

6 98/22 19/0 33/1 

  

 ابوموسی جزیره هايهوا گونه پیآیی) درصد فراوانی 3جدول 

  
  

  ابوموسی جزیره هواهاي رخداد گونه هاي ) ویژگی4 جدول

  
  

  6 5 4 3 2 1 شماره تیپ همدید

1 91 9/4 12 1/0 0 0 

2 6/2 8/75 1/11 5 7/0 0 

3 4/5 6/10 68 1/4 0 0 

4 7/0 9/6 5/7 7/85 2/4 2/0 

5 0 2/1 8/0 4/4 4/84 8/5 

6 0 2/0 0 2/0 2/10 6/93 

 
1 2 3 4 5 6 

 54/5 99/2 11/3 86/1 15/2 64/3 میانگین پایستگی

 1/9 34/3 76/3 54/1 82/1 92/3 انحراف معیار

 07/164 65/111 04/121 06/83 54/84 8/107 تغییرپذیري

 92 21 34 14 15 43 بیشینه

 1 1 1 1 1 1 کمینه

 386 568 499 645 605 391 رخداد

 2140 1701 1550 1198 1299 1422 فراوانی

 82/0 67/0 68/0 46/0 53/0 73/0 شاخص رخداد



  
  

 35/هواهاي جزیره ابوموسی  شناسایی گونه

  

  ابوموسی جزیره ) روز نماینده گونه هواهاي5 جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  همبستگی روز نماینده  روز  ماه  سال  روز  ماه  سال  شماره گونه

1 1370 10 17 1992 1 7 85/0 1423 28/15 

2 1380 12 11 2002 3 3 61/0 1299 95/13 

3 1383 10 12 2005 1 1 68/0 1198 86/12 

4 1371 8 4 1992 10 26 25/0 1550 64/16 

5 1380 6 5 2001 8 27 62/0 1701 26/18 

6 1384 5 16 2005 8 7 86/0 2140 98/22 

  
  

  هاهوا گونهتنوع روزانه 

شوند. شاید به همین  هاي خاصی ظاهر می ها فقط در زمانهوا گونهیعنی بعضی از  ؛ها داراي رفتار فصلی هستندهوا گونه

در صورتی  ؛ها با برخی دیگر ناسازگارند و ممکن نیست با هم یا پشت سرهم ظاهر شوندهوا گونهدلیل باشد که برخی از 

توان انتظار مشاهده  ها می آنکه برخی دیگر آنقدر با هم سازگاري دارند که در اکثر اوقات بعد از مشاهده یکی از 

ها کنند و بین آن ي ناسازگار عمل میهوا گونهها به عنوان پل ارتباطی بین دو  دیگري را هم داشت و بعضی دیگر از گونه

تواند به این معنا باشد که در برخی از روزهاي سال تنها باید انتظار  شوند. این دو نوع رفتار مختلف می ظاهر می

با هم  هوا گونهبه این معناست که در برخی از روزها ممکن است چندین  ،معینی را داشت و از سوي دیگري هوا گونه

در این  ؛ي بسیار گرم و مرطوب حاکم بودههوا گونهسال فقط  25مرداد در ابوموسی طی  16مثالً روز  ؛ظاهر شوند

تواند بیانگر این نکته باشد  ). این می8داشت(شکل صورت در آینده هم براي این روز انتظار مشاهده همین هوا را خواهیم

که در هنگام رخداد این گونه که مقارن با تابستان است، هوا از ثبات و همگنی خاصی برخوردار است، و تفاوت هوا از 

حتی ممکن است در یک  ،در صورتی که در زمستان که شرایط جوي ناپایدار است ؛روزي به روز دیگر بسیار کم است

ي معین را نسبت داد و هوا گونههاي متعددي ظاهر شوند. فرض کنید به هر یک از روزهاي سال بتوان یک هوا گونهروز 

کنیم.  سال مختلف را بررسی می Nفرض بر این است که  ،همچنین ؛ي مختلف وجود داشته باشدهوا گونه mفرض کنید 

  واهیم داشت: آنگاه خ ؛ام باشد j ام در روز iي هوا گونهفراوانی  ��nاگر 

4                               (× 100  R��=
���

�
                                                                                                                         

  کنیم:صورت زیر تعریف میها را به هوا گونهدرجه تنوع  ،در این صورت

5(        D� = 1 −
�

�
∑ ⃒�
��� R��−

���

�
⃒

                                                                                                                                                

     
     عبارت است از :  Kکه 

6(                            K = 200
���

�
                                                                     

mهاي ایستگاه ابوموسی برابر شش (هوا گونهمثالً تعداد  = Nسال ( 25هاي مورد بررسی  ) و تعداد سال6 = 25 (

هاي معمولی بین یک تا  براي سال iدهد.  ام را به دست میiها براي روز هوا گونهدرجه تنوع  �Dاست. به این صورت 
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کند. مقدار صفر معرف  نیز بین صفر و یک تغییر می Dکند. مقدار  تغییر می 366هاي کبیسه بین یک تا  و براي سال 365

پذیرد و مقدار  را می هوا گونهها تنوع ندارد و تنها یک هوا گونهیعنی چنین روزي از لحاظ پذیرش  ؛یکدستی کامل است

  ).1386(مسعودیان،استها در یک روز معین هوا گونهیک معرف تنوع کامل رخداد 

 

  
  هاي جزیره ابوموسیهوا گونه) درصد تنوع روزانه 9شکل 

  

بهار و  فصول انتقالی پاییز  وها در  انگر تنوع بیشتر آنبی)، 9هاي جزیره ابوموسی(شکلهوا گونهدرصد تنوع روزانه 

ولی به طور کلی در جزیره  ؛ثبات نسبی هوا در این دوره از سال است ،تنوع بسیار کم در فصول گرم سال و در نتیجه

توان  طوري که میهها در مقایسه با دیگر نواحی ایران کمتر است؛ بهوا گونهابوموسی(سواحل و جزایر جنوبی ایران)،تنوع 

مجموعه ي یک تا سه در زیرهوا گونهیعنی  ؛)11و10هاي  دو گونه متمایز تابستانه و زمستانه تقسیم کرد(شکلها را به  آن

به دلیل بارز نبودن  ،گیرند. در واقع هاي چهار تا شش در زیر مجوعه گونه تابستانه قرار میهوا گونهي زمستانه و هوا گونه

تر بودن دوره سرد سال نسبت به دوره گرم و حاکمیت مطلق  کوتاهفصول گذار(پاییز و بهار) در مناطق جنوبی ایران، 

هاي مهاجر به این منطقه وجود ندارد.  ي در این دوره، هوا کامالً پایدار بوده و امکان ورود سامانه ا پرفشار جنب حاره

  هاي متنوع نیز وجود نخواهد داشت.هوا گونهامکان ظاهر شدن  ،بنابراین

  

  
  زمستانههاي هوا گونه) 10شکل
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  هاي تابستانههوا گونه) 11شکل

  

  گیري نتیجه

کند و هواهاي آن جز در دوره سرد سال که از تنوع  جزیره ابوموسی در طول سال هواهاي خیلی متنوعی را تجربه نمی

از شود و هوا  اي در شرایط هوایی جزیره احساس نمی در بقیه ایام سال تغییرات قابل مالحظه ،نسبی برخوردار است

تواند صادق  و سواحل جنوبی ایران هم می این نکته در مورد سایر جزایر ،همگنی و ثبات بیشتري برخوردار است. البته

طور که نتایج این  توان عوامل اصلی این عدم تنوع دانست. همان اي را می باشد. عرض پایین جغرافیایی و موقعیت جزیره

هاي سرد سال باید  شدت متمرکز است و فقط در ماه لیم جزیره ابوموسی بهسرما در اق دهد؛ بارش و ها نشان می بررسی

دهد، گونه سرد و خشک و  هاي اخیر روند کاهشی نشان می اي هم که در سال ها را داشت و تنها گونه انتظار وقوع آن

هاي پنج و شش هوا گونهویژه  به؛ اند ها تقریباً روند افزایشی داشتههوا گونهبادي است که نماینده دوره سرد سال است. بقیه 

ها نسبت به  هاي کامالً تابستانه هستند و شدت افزایش آن شرجی و بسیار گرم و مرطوب و شرجی)، که گونه نسبتاً(گرم و 

هاي زمستانه نیز مبین همین امر هوا گونههاي تابستانه نسبت به هوا گونهدوام بیشتر  ،البته .ها بیشتر بوده است دیگر گونه

. دو گونه اخیر را استهاي گرم در منطقه مورد بحث  تغییرات مهم اقلیمی، به نفع افزایش دوره گویايو این است 

له با توجه به عرض پایین جغرافیایی جزیره ابوموسی و أاي دانست که این مس توان نماینده یک آب و هواي حاره می

ي بسیار گرم و هوا گونهور از انتظار باشد؛ به طوري که تواند د اي نمی همجوار بودن آن با مناطق گرم و مرطوب حاره

-ترین گونه در میان سایرین است و در مدت حاکمیت خود به گونه ترین و باثبات ترین، همگن غالب ،خشک و شرجی

گر هاي دیهوا گونه، به جز گونه پنج (گرم و شرجی)، با هیچ کدام از هوا گونهدهد. این  هاي دیگر اجازه خودنمایی نمی

خشک صفر  نسبتاًبا گونه سرد و خشک و بادي  و گونه شفاف و  هوا گونهبه طوري که سازگاري این  ؛سازگاري ندارد

به این معنی که  ؛شرجی است نسبتاًترین گونه بعد از گونه بسیار گرم و مرطوب و شرجی، گونه گرم و  است و محتمل

طول عمر  ،دیگر  عبارت ندارد. میانگین پایستگی یا بهنی هوا در تابستان از روزي به روز دیگر تفاوت چندا

  هاي زمستانه نیز گویاي همین شرایط است.هوا گونههاي تابستانه نسبت به هوا گونهبیشتر
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