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چکيده
پيشبينيهاي دما و بارش به طور کارآمدي در تصميمگيري و استفاده بهينه از منابع آب ميتوانند به کار گرفته شوند .تحقيقات
انجام شده در کشور نشانگر افزایش چشمگير درجه حرارت ساالنه است .روشن شدن این وضعيت براي کالنشهر اهواز بدليل قطب
جمعيتي جنوب غرب کشور ،تراکم صنایع نفت ،پتروشيمي ،فوالد و برق ،قطب شبکههاي آبياري وزهکشي و اراضي زراعي سنتي
مهم مي باشند .این تحقيق با هدف تحليل مقدماتي سري زماني درجه حرارت ساالنه اهواز صورت ميگيرد تا ضمن مشخص نمودن
مولفههاي سريهاي زماني به ویژه مولفه روند ،ميزان سهم و تغييرات آنها را نيز روشن نماید .با بکارگيري تئوري سريهاي زماني
استوکاستيك همراه با روند نسبت به پيش دید شرایط آتي و شبيه سازي آن براي  58سال آتي اقدام نمود .نتایج پژوهش نشانمي-
دهد روند افزایشي درجه حرارت برابر  3.81 c / 100 yearميباشد.
واژههاي کليدي :سریهای زمانی دما ،روند افزایشی درجه حرارت ،مدل سازی آماری دما ،اهواز.
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مقدمه
امروزه مدیریت بهینه منابع آب به ابزارهایی همچون پیشبینیهای بارش و دما وابسته است .درجه حرارت عمدهترین و
اساسیترین عامل در تعیین نقش و پراکندگی سایر عناصر اقلیمی بشمار می آید .عالوه بر آن دما اثرات انکار ناپذیری بر
سیکل هیدرولوژی ،چرخه تولید محصوالت زراعی ،مصارف آب (به ویژه کشاورزی) ،میکرو ارگانسیمهای و رطوبت خاك،
فعالیتهای انسانی ،آستانههای تحمل بشری ،جرای م و بزهکاری حرارتی و محیط زیست دارد .تبخیر و تبخیر و تعرق
پتانسیل در کلیه بررسی های هیدروکلیماتولوژی ،محاسبات آبیاری و زهکشی ،بیالن آب و نیاز آبی گیاهان از اهمیت
برخوردار بوده که در تعیین و تخمین میزان آن دما نقش اساسی را ایفاد میکند .رسولی ( ،)1381سرهای زمانی را به
منظور تحلیل دمای شهر تبریز بکار برد .این محقق ضمن مشخص نمودن شاخصهای اولیه سری زمانی مولفههای آن را
جدا سازی نمود .ایشان نشان داد که درجه حرارت تبریز در  50ساله مورد پژوهش؛ روند رو به افزایش داشته است به
نحوی که مولفه روند دارای ضریب زاویه  0/0265بوده است .عساکره و خردمند ( ،)1381مدل سازی  SARIMAرا به
منظور الگوسازی متوسط درجه حرارت ماهانه جاسك استفاده کرده اند در این تحقیق از دوره آماری بسیار مناسبی در حد
 104سال استفاده شد .شبیه سازی از الگوی نهایی گویای این امر بوده که شیب خط (سری زمانی درجه حرارت ماهانه )
به طرف باال است .عباسی و همکاران( )1389در تحقیقی تحت عنوان "ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش ایران در دهه
های آینده با کمك مدل MAGICC- SCENGENبا استفاده از دو مدل گردش عمومی جو  ECHAM4و HadCM2

به طور میانگین افزایش دمای  3تا  3/6درجه سانتیگراد را تا سال  2100برای کشورمان پیش بینی می کنند ،که در این
دو مدل توزیع مکانی افزایش دما با هم مطابقت دارند .مدرسی و همکاران ( )1389در حوضه آبریز گرگان رود -قره سو به
کمك روشهای هیدرولوژیکی و با استفاده از نتایج آزمون روند ،نواحی مختلف حوضه آبریز گرگانرود-قره سو از لحاظ وقوع
پدیده تغییراقلیم مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که رخداد تغییراقلیم در اکثر نواحی این حوضه ،در قالب وجود
روند صعودی در دمای حداقل و حداکثر در فصول تابستان و زمستان (سطح اعتماد حداقل  95درصد) نمایان می باشد.
جهانبخش و همکاران ( )1389در تحقیقی به بررسی پارامترهای اقلیمی دما و بارش در ایستگاههای هواشناسی حوضه
کرخه توسط روشهای غیرپارامتریك مانند روش  Man Kendallپرداختند .نتایج نشان داد که بارندگی ساالنه در اکثر زیر
حوضههای منطقه دارای روند کاهشی می باشد در صورتی که روند موجود در دما افزایشی است .سطح معنیداری در این
آزمون  95درصد در نظر گرفته شده است .این بدان معنی است که در منطقه مورد مطالعه طی این دوره آماری میانگین
ساالنه دما افزایش و مقدار بارش ساالنه کاهش داشته است .نتایج آزمون من کندال بیانگر روند معنی دار در برخی ایستگاه-
ها می باشد هرچند آماره  sدما در همه ایستگاهها مثبت و برای بارندگی در همه ایستگاهها منفی میباشد .در ضمن
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مشخص شد روند دما و بارندگی درسطح منطقه از الگوی خاصی پیروی نمیکند .در مطالعهای بختیاری ( )1382با استفاده
از روشهای معمول سریهای زمانی (اختالف از میانگین ،میانگین متحرك ،معادالت رگرسیون ،و استاندارد ) z. score
مشخص نمود که در شهر کرمان هم دو عنصر عمده اقلیمی یعنی دما و بارش طی دوره آماری  29ساله 1971-2000
دارای روندهای متفاوتی بودهاند .بدین مفهوم که در طی سالهای مزبور روند تغییرات دما افزایشی و مقدار بارش دارای روند
کاهشی بوده است .همچنین روند تغییرات دو عنصر فوق در طول تمام دوره یکسان نبوده و لذا ضریب همبستگی دما و
بارش ساالنه و فصلی در طول مدت دوره از مقدار کمی برخوردار بوده است .افزایش دمای ساالنه به میزان  0/05درجه
سانتیگراد در مقیاس ساالنه بوده و بیشترین کاهش بارندگی در دو دوره حرارتی 1986-90و  1996-2000به ترتیب به
میزان  27و  20میلی متر در مقیاس ساالنه بوده است .ابراهیمی و همکاران ( ،)1384در تحقیقی با عنوان "بررسی وجود
تغییر دما در دشت مشهد به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه" گزارش دادند که افزایش مقدار دی اکسید کربن و گازهای
گلخانهای دیگر اتمسفر ،منجر به افزایش میانگین دمای کره زمین ( )0/6 ±0/2در قرن بیستم شده است .پیش بینی شده
است تا سال  2050دمای حوضه آبریز گرگانرود حدود  1تا  3/5درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت (شیخ و بابایی،
 .)1388کشاورزی مبتنی بر اقتصاد اجتماعی منطقه نسبت به تغییرات آب و هوایی آسیبپذیر است .پنت و همکاران
( )1999در مقالهی " آب و هوا و تنوع دراز مدت آن در هیمالیای غربی در طول دو قرن گذشته " گزارش داد که دمای
متوسط در سرینگار (شهری در ایالت کشمیر هندوستان) بین سالهای  1893و  1990با نرخ  0/8درصد در  100سال
افزایش یافته است .فاولر و آرچر ( )2006نیز در پژوهش " سیگنالهای مربوط به تغییر اقلیم در باالدست حوضه رودخانه
سند " گزارش داده اند که افزایش قابل توجهی در دمای میانگین ساالنه در سرینگر با نرخ  0/07درجه در یك دهه در
دوره  1894تا  2000وجود داشته است .سری های زمانی عالوه بر استفاده درپارامترهای هواشناسی در پارامترهای جریان
رودخانه نیز کاربرد وسیعی دارد Fernando .و  ،Jayewardeneاز انواع مدلهای  ARMAجهت پیش بینی بارش ماهانه
استفاده کردند Venema et al .تغییرات اقلیمی را در حوضه آبریز رودخانه سینگال ) (Senegalبا همان روش مورد
بررسی قرار دادند Yurekli .و  kurnطی تحقیقی روشهای استوکاستیك را برای پیش بینی دبی حداقل روزانه هرماه
برای سه ایستگاه هیدرومتری حوضه آبریز ) (Cekerek Streamبه منظور استفاده در تحلیل خشکسالی به کار بردند .آنها
از دو مدل  ARIMAو توماس -فیرینگ ) (Thomas- Fieringاستفاده نمودند .شرستا و همکاران ( )2016طی پژوهشی
در در حوضه آبریز رودخانه کوشی تغییرات دما و بارش را در دوره زمانی  1971-2010را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج
حاکی از روند افزایشی دمای متوسط ساالنه حوضه و همچنین افزایش روز و شبهای گرم شده است .کارکی و همکاران
( )2017شرایط تغییر اقلیم کشور نپال منتج به تغییر در میزان بارش و روزهای بارانی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
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نشان داد که روندبارش در پای کوهها و مناطق کم ارتفاع کاهشی و تعداد روزهای بارانی نیز کاهش یافته است .حیدری
و همکاران( )1397تحقیقی در خصوص ارزیابی روشهای آماری در آشکارسازی روند تغییرات بارش استان کرمانشاه انجام
دادهاند .نتایج بدست آمده از آزمون من کندال نشان داد که روند تغییرات بارش در مقیاس ساالنه در  50درصد از ایستگاه
های مذکور نزولی بوده و در سطح  5درصد معنی دار است .در مقیاس فصلی بیشترین و کمترین روند منفی مربوط به
زمستان و بهار بوده است 75 ،درصد ایستگاهها در سطح  5درصد ،در زمستان روند منفی داشت .در فصل تابستان ،روند
صعودی داشت ،ولی معنی دار نبود .درمقیاس ماهانه 62 ،درصد از ایستگاهها در ماه مهر ،اسفند و آذر ،روند منفی معنی دار
در سطح  5درصد داشتند .زینلی مبارکه و همکاران( )1397طی پژوهشی مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی
تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی را انجام دادند .نتایج شبیه سازیها نشان دادند که میانگین تغییرات دمای
طول فصل رشد در منطقه مورد مطالعه در آینده نسبت به پایه تحت هر دو  RCPافزایشی و معادل  1/41و  1/83درجه
سانتیگراد میباشد .یافتههای این تحقیق همچنین نشان دادند تغییر تاریخ کاشت در آینده موجب افزایش بیشتر عملکرد
خواهد شد .تحقیقات انجام شده در کشور نشانگر افزایش چشمگیر درجه حرارت ساالنه است .روشن شدن این وضعیت
برای منطقه اهواز بدلیل تراکم صنایع نفت ،پتروشیمی ،فوالد و برق ،وجود شبکههای آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی
سنتی وسیع و همچنین به دلیل مسایل زیست محیطی مهم میباشند .بنابراین این تحقیق میتواند پاسخگوی این سوال
باشد که آیا دما در منطقه اهواز روند افزایشی دارد و این روند از لحاظ آماری معنی دار است .اگر چنین باشد مقدار افزایش
آن تا چه حدودی است .این تحقیق با هدف تحلیل مقدماتی سری زمانی درجه حرارت ساالنه اهواز صورت میگیرد تا
ضمن مشخص نمودن مولفههای سریهای زمانی به ویژه مولفه روند میزان سهم و تغییرات آنها را نیز روشن نماید؛ سپس
با بکارگیری تئوری سریهای زمانی استوکاستیك همراه با روند نسبت به پیش دید شرایط آتی و شبیه سازی آن برای 58
سال آتی اقدام مینماید .کشور ما به لحاظ سابقه کوتاه در بهرهگیری از روشهای اندازهگیری مستقیم دادههای جوی از
نظر مدلسازی پارامترهای اقلیمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روشها
برای درك فرآیندها و شناخت الگوهای سری زمانی نیاز به روشهای خاصی است مدلهای سری زمانی شامل مدل
ضربی و جمعی ،مدل رگرسیونی و مدل اتورگرسیون و میانگین متحرك میباشند .مدل مجموع و ضرب یکی از الگوهای
کالسیك سری های زمانی است و براساس تجزیه وتحلیل سری به مولفههای دیگر صورت میگیرد .مدل جمع و ضرب به
صورت زیر نوشته میشود:
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Y T C  S  I
Y  T .C.S.I

که در آن  :Tمولفه روند( :C ،)Trendمولفه چرخهای ( :S ،)Cyclicalمولفه فصلی ( )Seasonalو  :Iمولفهه غیهرمهنظم یها
تصادفی ( )Irregularاست.
در این تحقیق از مدل ضربی استفاده شد بر همین مبنا چگونگی ساخت مولفهها در مدل ضربی شرح داده میشود.
مولفه روند ) :(Tتابع روند ممکن است خطی ،نمایی ،خم رشد و...باشد .سری زمانی  Ynرا در نظر گرفته میشهود .اگهر
 Xnکد عددی باشد که به زمان یا دوره نسبت داده شود ،به کمك روش کهوچکترین مجمهوع مربعهات ،یهك خهط را بهرای
سری واقعی(متغییر وابسته) برازش میشود .مولفه روند برای پیش بینی کوتاه مهدت کهاربرد دارد بهه شهرط آن کهه مولفهه
ترکیبی دوره ای نامنظم زیاد بزرگ نباشد .در غیر این صورت در درجه اول به این مولفه توجه مهیشهود بهه خصهوص بهرای
پیش بینیهای دراز مدت که اول به مولفه دوره ای نامنظم و سپس به مولفه روند توجه میشود.
مولفه فصلی ) :(Sابتدا سری اصلی را هموار نموده و مقادیر هموار شده ،مولفهه رونهد -دورهای  ، T.C،اسهت .سهپس از
تقسیم سری بر این مولفه یعنی  Y /(T .C )  %مولفه نامنظم -فصلی به دست میآید که اگر این مولفه پایهدار باشهد بها
متوسط گیری از این مولفه ،مولفه فصلی بدست میآید .مولفه فصلی برای پیش بینی کوتاه مدت به کار می رود .در صورتی
که اثر فصل را در فرآیند نادیده گرفته شود مولفه  Y / S  C.T .Iحاصل میشود همچنین مولفهه  C.S.I / S  C.Iدر
تشخیص محل دوره کمك میکند.
مولفه دوره ای) : (Cاین مولفه دورهای متغیر رانشان میدهد این مولفه هم از لحاظ مدت و هم دامنه ،تغییهر مهیکنهد
برای بسیاری از فرایندهای تجاری و اقتصادی یا کشاورزی الگوهای تغییر دورهای مشخصی (پیشرو ،تاخیری و )..وجود دارد.
کاربرد مولفه دورهای در تشخیص وضعیت فعلی و دورههای بازگشت است (دورهای تغییر جهت) .بنابراین با ارجهاع بهه ایهن
الگوهای موجود دورهای و مقایسه با مولفه دورهای سری واقعی ،میتوان گفت در کدام دوره قرار گرفته اند و یا پهیش بینهی
کوتاه مدتی از تغییرات آتی کرد.
مولفه نامنظم) :(Iبعد از محاسبه مولفه چرخهای ،فصلی و روند ماندهها و تاثیر عوامهل دیگهر را مولفهه نهامهنظم گوینهد.
برخی اوقات تفکیك این مولفه از مولفه دورهای دشوار است؛ بنابراین هر دو مولفه را یکی میگیرند.
در این تحقیق مقادیر درجه حرارت ماهانه و ساالنه شهر اهواز از سال  1957تا سال  2014میالدی به مدت  58سال از
سازمان هواشناسی استان خوزستان دریافت و مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شد .به منظور سهازماندهی و تجزیهه و تحلیهل
داده ها از صفحه گسترده اکسل و نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شده است .آمار دریافتی بر حسب تقویم میالدی بوده که
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بدلیل تامین اهداف این تحقیق برگرداندن آن به تقویم شمسی صورت نگرفت .البته به منظور تحلیهل سهری زمهانی در
مقیاس فصلی ،تبدیلهای الزم بر مبنای تقویم شمسی انجام شد .گامهای این پژوهش مطابق ذیل صورت گرفت.
الف) جمع آوری دادهها و آمار درجه حرارت ماهانه و ساالنه شهر اهواز و تحلیل آنهها بها اسهتفاده از نهرم افهزار آمهاری
SPSS

ب) استخراج شاخص دادههای خام ،میانگین متحرك و تغییرپذیری
ج) تعیین مولفههای مختلف سری زمانی دما با استفاده از تئوریها و تکنیكهای سری زمانی
د) استفاده از مدل آماری استوکاستیك به همراه روند و پبش دید وضع آتی
نتایج و بحث
نتایج تحليل سري زماني دماي متوسط ساالنه
همانگونه که در بخش مواد و روشها عنوان شد به منظور تحلیل سری زمانی درجه حرارت ابتهدا نمایههههای گرافیکهی
سری زمانی یعنی شاخص دادههای خام ،هموار شده ،میانگین متحرك و تغییر پذیری ،همچنین نمایه های اصلی سریهای
زمانی نظیر مولفه روند ( ،)Trendچرخهای ( ،)Cyclicalفصلی ( )Seasonalو غیرمنظم یا تصهادفی ( )Irregularاز داده-
های اصلی استخراج گردید .نتایج تغییرات درجه حهرارت متوسهط سهاالنه یها شهاخص مشهاهدات خهام نیهز محاسهبه و در
(شکل )1نمایش داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود متوسهط درجهه حهرارت سهاالنه  25/5و تغییهرات آن بهین
حداقل 23/4تا حداکثر  27/4درجه سانتی گراد است .انحراف معیار طول دوره آمهاری کمتهر از یهك درجهه سهانتیگهراد و
چولگی سری اندکی منفی و نزدیك به صفر میباشد که این موضوع دال بر همخوانی دادهها و تقارب آنها با توزیهع نرمهال
است .با میانگینگیری متوالی از سری دادهها ی مشاهداتی ،نوسانات ساالنه درجه حرارت تعدیل و در واقهع شهاخص همهوار
شده مشخص گردید .با میانگینهای گروهی مکرر از دادههای مشاهداتی شاخص میانگین متحرك محاسهبه شهده شهاخص
تغییرپذیری از دیگر نمایهها است که در تحلیل مقدماتی سری زمانی بکار میرود و نشاندهنده الگوی تغییرات سهاالنه داده
میباشد( .شکل )2شاخص میانگین متحرك  5ساله را نشان می دههد .در ادامهه ایهن تحقیهق بهه منظهور تحلیهل دقیهقتهر
مشاهدات درجه حرارت مولفههای اصلی سری زمانی درجه حرارت شامل روند ،چرخهای ،فصلی و غیرمنظم مورد توجه قرار
گرفت و مولفه ها با استفاده از مدل ریاضی حاصل ضرب جداسازی گردید .برای این کار ابتدا مولفهه رونهد بهه روش حهداقل
مربعات سری مشاهداتی محاسبه سپس مولفه چرخهای سری محاسبه شد .از سویی با توجهه بهه اینکهه مشهاهدات سهاالنه
درجه حرارت معموالً فاقد اثرات فصلی هستند مولفه غیرمنظم با توجه به روشن شدن دو مولفه رونهد و چرخههای براحتهی
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قابل دستیابی است .نتیجه این محاسبات در (شکلهای  3تا  )5ارائه شده است .همانگونه که قبالً اشاره شد مولفه نامهنظم
بعد از محاسبه مولفه چرخهای ،فصلی و روند ماندهها و تاثیر عوامل دیگر را مولفه نامنظم گویند .برخی اوقات تفکیهك ایهن
مولفه از مولفه دورهای دشوار است؛ بنابراین هر دو مولفه را یکی میگیرند .در این پژوهش نیز تفاوت تغییرات این دو مولفه
بسختی قابل تشخیص است.

شکل  :1تغييرات درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز (شاخص مشاهدات خام)

شکل :2شاخص ميانگين متحرك  5ساله درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز
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شکل :3روند تغييرات درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز

شکل  :4مولفه یا شاخص تغييرپذیري درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز

شکل :5درصد تغييرات مولفه چرخهاي درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز

102
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نتایج شبيه سازي آماري دماي متوسط ساالنه
همانگونه که اشاره شد در این تحقیق مقادیر درجه حرارت ماهانه و ساالنه شههر اههواز از سهال  1957تها سهال 2014
میالدی به مدت  58سال مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت سپس با بکارگیری تئوری سریهای زمانی استوکاستیك همراه با
روند نسبت به پیش دید شرایط آتی و شبیه سازی آن برای  58سال آتی اقدام گردیهد .بهدین منظهور سهری زمهانی دمهای
متوسط ساالنه به صورت خالص در آورده شد( .شکل )6سری زمانی خالص درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز را نشان مهی-
دهد .همانگونه که مالحظه میشود ضریب همبستگی بین توالی زمانی مشاهدات برابر صفر میباشد که دلیلی محکهم بهرای
حذف مولفه روند است .سپس مقادیر خود همبستگی در گامهای تهأخیری مختلهف محاسهبه شهد .در ادامهه بها اسهتفاده از
مقادیر خود همبستگی ،واریانس و میانگین سری حاضر به پیش دید وضع آتهی اقهدام گردیهد .شهبیه سهازی سهری درجهه
حرارت متوسط ساالنه اهواز طی  58سال گذشته و  58سال آتی در (شکل )7نمایش داده شده است .بهاالخره آمهار دمهای
ماهانه تولید و یك مدل رگرسیونی نمایی بین دمای متوسط و مطلق ماهیانه برازش داده شد .ضرایب مدل و ضریب تعیهین
مدل در سطح یك درصد معنی دار است .با بکارگیری این مدل نسبت به برآورد درجه حرارت مطلق در دوره  58ساله آتهی
اقدام شد .همبستگی بین درجه حرارت متوسط و مطلق ماهیانه دراهواز در (شکل )8و مقایسهه دمهای متوسهط ماهیانهه دو
دوره  58ساله گذشته و آتی در (جدول )1منعکس شده است .مقایسه میانگین گروهای دمای متوسهط سهاالنه دو دوره 58
ساله گذشته و آتی با استفاده از آزمون آماری  Independent Samples Testانجام و نتایج آن در (جدول )2ارایه گردید.
نتایج ارایه شده در (جدول )1نشان میدهد که درجه حرارت متوسط ساالنه دوره  58سهاله گذشهته  25/48و دوره 58
ساله آتی به  27/68درجه سانتیگراد خواهد رسید .به عبارتی نرخ افزایش دمای متوسط ساالنه در اهواز برابهر  3/81درجهه
سانتیگراد در  100سال مورد انتظار میباشد ،این رقم افرایشی حدود  15درصد را طی یك قرن را نشان میدهد .اما درجه
حرارت مطلق دوره  58ساله گذشته برابر  54درجه سانتیگراد بوده است .ایهن واقعهه در  15ژوالی  1967مصهادف بها 24
تیرماه  1346به ثبت شده بود .پیش بینی می شود چنانچه روند افزایش دما با این نرخ ادامهه یابهد ،در دوره  58سهاله آتهی
درجه حرارت مطلق به نزدیك  56درجه سانتیگراد در تیرماه برسد .شایان ذکر است که مدل استفاده شده آمهاری اسهت و
نمیتواند سال وقوع همچون دمایی را دقیقاً بیان کند اما نتایج مدل حکایت از رخداد این دمها در دوره  58سهاله آتهی دارد.
مسلماً شانس وقوع آن به سمت پایان دوره  58سال آتی بیشتر و بیشتر میشود .تفاوت میانگین دمهای متوسهط سهاالنه دو
دوره  58ساله گذشته و آتی برابر  2/2درجه سانتیگراد است .با استفاده از آزمون آمهاری Independent Samples Test

نشان داد که اختالف معنی دار در سطح  1درصد بین میهانگین دمهای متوسهط سهاالنه دو دوره وجهود دارد و قطعیهت 99
درصدی رخداد تغییرات دمایی منتسب به پدیده گرمایش جهانی را نشان میدهد.
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شکل : 6نمایش سري زماني نسبتاً خالص ) (r=0درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز

شکل : 7شبيه سازي سري درجه حرارت متوسط ساالنه اهواز ( 58سال گذشته و  58سال آتي)

شکل : 8همبستگي بين درجه حرارت متوسط و مطلق ماهيانه دراهواز
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جدول : 1مقایسه دماي متوسط ماهيانه دو دوره  58ساله گذشته و آتي

ماه

حداکثر مطلق دوره هاي  58ساله)(0c

متوسط دوره هاي  58ساله)(0c
اختالف

اختالف

فعلي

آتي
29.45

فوریه

14.63

15.90

31.50

32.43

مارس

19.02

20.67

37.60

37.74

اپریل

24.97

27.14

43.00

44.17

می

31.24

33.95

48.60

50.28

جون

35.36

38.43

51.00

54.01

جوالی

37.35

40.59

54.00

55.75

اگوست

36.72

39.90

51.60

55.20

سپتامبر

33.03

35.90

48.40

51.93

اکتبر

27.33

29.70

45.00

46.54

نوامبر

19.67

21.38

36.00

38.48

دسامبر

13.99

15.21

29.00

31.61

ساالنه

25.48

27.68

54.00

55.75

 2.21درجه سانتیگراد معادل  8.7درصد

ژانویه

12.38

13.45

28.00

 2.14درجه سانتیگراد معادل  5.1درصد

فعلي

آتي

جدول : 2نتایج آزمون آماري  Independent Samples Testبه منظور مقایسه
ميانگين گروهاي دماي متوسط ساالنه دو دوره  58ساله گذشته و آتي
سطح معنی داری درجه آزادی  tاستیودنت

انحراف معیار

اختالف میانگین ها

0.874
**0.000

114

-13.3

میانگین

تعداد

25.48

58

گروه
1

-2.20
0.911

دما
27.68

58

2
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نتيجهگيري
نتایج این تحقیق نشان میدهند که سریهای زمانی در مقیاس ساالنه و فصلی دارای نوسانات و تغییرات قابل
مالحظه ای نسبت به زمان هستند به نحوی که شاخص تغییرپذیری درجه حرارت بین  ، 95/7-103/6مولفه چرخه-
ای 98-103/25و مولفهای نامنظم  95/75 -104/24میباشند .همچنین شاخص میانگین متحرك  5ساله تغییرات درجه
حرارت متوسط ساالنه را بین  24/3 -26/6درجه سانتیگراد نشان میدهد.
تحلیل مولفه های مختلف سری زمانی درجه حرارت ساالنه بیانگر روند صعودی این پارامتر میباشد .مطابق (شکل )4رابطه
روند افزایشی درجه حرارت نسبت به زمان به صورت  YT  0.038T  24.32میباشد از این رابطه میتوان چنین
استنباط نمود که روند افزایشی درجه حرارت برابر  3.8 c / 100 yearمیباشد.
درجه حرارت متوسط ساالنه دوره  58ساله گذشته  25/48و دوره  58ساله آتی به  27/68درجه سانتیگراد خواهد رسید.
به عبارتی نرخ افزایش دمای متوسط ساالنه در اهواز برابر  2/2درجه سانتیگراد در  58سال مورد انتظار میباشد ،این رقم
افزایشی حدود  15درصد را طی یك قرن را نشان میدهد.
درجه حرارت مطلق دوره  58ساله گذشته برابر  54درجه سانتیگراد بوده است .این واقعه در  15ژوالی  1967مصادف با
 24تیرماه  1346ثبت شده بود .پیش بینی میشود چنانچه روند افزایش دما با این نرخ ادامه یابد ،در دوره  58ساله آتی
درجه حرارت مطلق به نزدیك  56درجه سانتیگراد در تیر ماه برسد .اضافه میشود که مدل استفاده شده آماری است و
نمی تواند سال وقوع همچون دمایی را دقیقاً بیان کند اما نتایج مدل حکایت از رخداد این دما در دوره  58ساله آتی دارد.
مسلماً شانس وقوع آن به سمت پایان دوره  58سال آتی بیشتر و بیشتر میشود.
تفاوت میانگین دمای متوسط ساالنه دو دوره  58ساله گذشته و آتی برابر  2/2درجه سانتیگراد است .با استفاده از آزمون
آماری  Independent Samples Testنشان داد که اختالف معنی دار در سطح  1درصد بین میانگین دمای متوسط
ساالنه دو دوره وجود دارد و قطعیت  99درصدی رخداد تغییرات دمایی منتسب به پدیده گرمایش جهانی را نشان میدهد.
سپاسگزاري
از دفتر پژوهشهای کاربردی و معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان که در انجام این پژوهش ما را یاری دادند
تشکر و قدردانی میشود.
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