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ارزيابي اثر ناهنجاریهای کره زمین بر دماهای متوسط ماهانه و فصلي ايران
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چکیده
اگرچه وجود یا عدم وجود تغيير اقليم جاي بحث دارد ،اما تقریباً همه اقليمشناسان گرمایش جهانی را بهعنوان یك
معضل و مخاطره اقليمی قبول دارند .بهدليل اهميت این موضوع ،پژوهش پيشرو جهت ارزیابی ميزان تأثير گرمایش
جهانی بر روي دماهاي متوسط ،بهصورت ماهانه و دورهاي (سرد و گرم) انجام گرفته است .براي انجام این پژوهش
از دو دسته داده ،دادههاي دماي  17ایستگاه سينوپتيك کشور و مقادیر متناظر آن ،دادههاي شاخص ناهنجاريهاي
متوسط دمایی خشکیها و اقيانوسهاي کره زمين طی بازه زمانی  60ساله ( )1951-2010ميالدي استفاده شده است.
جهت انجام این پژوهش از روش همبستگی پيرسون براي محاسبه ارتباط بين دادهها ،از روش روند خطی جهت
تحليل مؤلفه روند سري زمانی دادهها ،براي نشان دادن پراکندگی مکانی همبستگی بين دادههاي دماي ایستگاهها با
گرمایش جهانی در سطح کشور از مدل زمين آمار و در نهایت جهت تشخيص معناداري روند تغيير دماها از آزمون
ناپارامتري من–کندال استفاده گردیده است .با توجه به نتایج بهدست آمده همه ایستگاههاي مطالعاتی به غير از
اروميه و خرمآباد روندي افزایشی در دماي متوسط را تجربه میکنند .بيشترین تأثير گرمایش جهانی از ماه آوریل تا
اکتبر مشاهده میگردد که در این بين ماههاي تابستان نسبت به سایر ماهها از ضریب همبستگی باالتري برخوردار
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دمایی صورت گرفته نيز کامالً مشهود بوده و تغيير روند صورت گرفته در بيشتر ماهها کامالً معنیدار بوده و تغيير
در روند دماي متوسط صورت گرفته را تصدیق میکند .نتایج حاصل از تحليلهاي رابطه دماي متوسط دورههاي
سرد و گرم با شاخص ناهنجاريهاي متوسط دمایی خشکیها و اقيانوسهاي کره زمين گویاي رابطه معنادار قوي
دوره گرمایی نسبت به دوره سرد است .تغيير روند دمایی صورت گرفته در هر دو دوره مطالعاتی براساس نتایج
حاصله کامالً معنادار میباشند.
کلید واژهها :حساسيت پذیري ،گرمایش جهانی ،دماي متوسط ،آزمون من–کندال ،ایران.
مقدمه
گرمایش جهانی یکی از مهمترین چالشهاي محيطی دنياي معاصر است که تمام شئونات زندگی انسان بر روي
سياره زمين را تحت تاثير خود قرار داده است .علت گرمایش جهانی در بين علماي اقليمشناسی محل بحث است و
برخی آن را به فعاليتهاي انسانی در قرون اخير و بعضی دیگر آن را طبيعی میدانند ،ليکن اثرات مخرب آن بر
کسی پوشيده نيست .عدهاي ادعا میکنند که این نوسانات تحت تأثير یك فرآیند طبيعی اتفاق میافتد که تاریخ سياره
زمين آن را رقم میزند (توميجك .)8 :2012 ،نوسانات اقليمی بسيار محسوس هستند .این نوسانات موجب ایجاد
افتوخيزهایی بين دورههاي سرما و گرما گردیده است (بابایی.)552 :1391 ،
اساساً بيشترین بخش از آنچه که تحت عنوان گرمایش جهانی (که بيشتر مورد اقبال دانشمندان است) یا تغيير
آبوهوا یاد میشود ،شامل تغييرات غالباً گرمایشی و روند صعودي مؤلفههاي سهگانه (شامل حد متوسط ،کمينه و
بيشينه) دماي هوا میباشد  .گرمایش جهانی احتمال وقوع مخاطرات دمایی فرین مثل امواج گرمایی را از مخاطرات
دمایی عادي (افزایش متوسط دماي ماهانه ،ساالنه ،فصلی) بيشتر کرده است .در نتایج ارزیابی وضع فعلی و آینده
آبوهواي جهان خصوصاً وضعيت دمایی دوره زمانی  1981-2012که در گزارش هيأت بين الدّول تغيير اقليم سال
 2013درج گردیده ،مشخص شده که دماي کل خشکیها نسبت به دورههاي گرمایش قبلی  1911-1940و -1980
 1951با روند شدیدتري افزایش و گرمتر شده است.
سال  2015یك سال استثنایی و فوقالعاده گرم براي کره زمين محسوب میشد؛ اما در سال  2016گرمترین سال کره
زمين در سالهاي اخير به ثبت رسيد .اکثر مخاطرات جوّي سالهاي اخير با گرمایش سالهاي اخير در ارتباط هستند
(شکل .)1
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بوده و نشان از افزایش دماي متوسط تابستانه دارد .فرآیند ذکر شده در بررسیهاي تحليل سري زمانی و تغيير روند
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امروزه بهمنظور تحليل نوسانات اقليمی توجه خاصی به سريهاي زمانی دمایی معطوف شده است .دما از مهمترین
عناصر اقليمی است که در تعيين نقش و پراکندگی دیگر عناصر اقليمی نيز موثر بوده و از مؤلفههاي اصلی در
پهنهبندي و طبقهبنديهاي اقليمی محسوب میشود و از اینرو نوسانات و تغييرپذیري آن داراي اهميت
علمی-کاربردي است (خوشحال دستجردي و قویدل رحيمی .)23 :1387 ،ایران بهدليل موقعيت جغرافيایی خاصی
که دارد میتواند تحت تأثير گرمایش جهانی قرار بگيرد؛ بنابراین لزوم مطالعه این پدیده بسيار حياتی و تاثيرات آن بر
دماي متوسط کشورمان بسيار حائز اهميت بوده و در برنامهریزي براي دهههاي بعد از ارزش بسزایی برخوردار
است .با توجه به تح قيقات صورت گرفته و پيشينه مطالعاتی ،پژوهشی در راستاي اثرات ناهنجاريهاي دمایی کره
زمين بر روي دما در سطح جهانی صورت نگرفته و در داخل کشور نيز فقط عليجانی و قویدل رحيمی ()22 :1384
و خوشحال دستجردي و قویدل رحيمی ( ،)31 :1387این مهم را مورد توجه قرار داده و آن را مورد مطالعه قرار
دادهاند؛ اما تحقيقات مشابهی در همين راستا که منوط به تحليل سري زمانی دادههاي دما بهوسيله روشهاي آماري
میباشد به انجام رسيده که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته و به شرح مختصري درباره فراز و فرود کارهاي یاد
شده پرداخته میشود .تورکش 4و همکارانش ( )947 :2002به بررسی نوسانات دماي (حداقل ،متوسط و حداکثر)
ترکيه پرداختند .گادگيل و دورد ،)6550 :2005( 5روند ساالنه دماهاي بيشينه و کمينه قرن  20را در پوناي هند مورد
بررسی قرار دادند .برونتی 6و همکاران ( ،)141 :2005در تحقيقی با استفاده از روش من کندال نوسانات دو عنصر
4- Turkes
5- Gadgil & Dhorde
6- Brunettia

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 23:29 IRST on Saturday January 7th 2023

شکل  :1مقایسه افزایش دمای ماهانه سال  2016نسبت به گرمترین سالهای کره زمین ()NOAA, 2017
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از روش همبستگی و روش من-کندال مورد ارزیابی قرار داده است .بارسولی و پونگراز ،)83 :2007( 8طی دوره
 1946تا  2001به بررسی و تحليل شاخصهاي حداکثري دما و بارش در حوضه کارپتين لهستان پرداختهاند.
چائوچه 9و همکاران ( ،) 234 :2010با استفاده از روش من کندال تغييرات بارش ،دما و تبخير و تعرق در بخش
مدیترانهاي فرانسه را ارزیابی کردند .یانگ 10و همکاران ( ،)1966 :2012روند سري زمانی  53ساله بارش و دما را
بهوسيله آزمون ناپارامتري من کندال در حوضه رودخانه ژانگ وینان مورد تحليل قرار دادند.
نتایج پژوهش محمدي و تقوي ( )151 :1384در مورد روند شاخصهاي حدي دما و بارش تهران نشان میدهد که
شاخصهاي حدهاي سرد ،روند کاهشی محسوسی دارند .از طرف دیگر روند دماي حداقل و متوسط روزانه کامالً
افزایشی بوده و داراي شيب مثبت هستند و این در حالی است که روند افزایشی دماي حداکثر ،شيب کمتري از خود
نشان میدهد .عليجانی و قویدلرحيمی ( ) 21 :1384اقدام به بررسی تغييرات دماي ساالنه تبریز تحت تأثير گرمایش
جهانی کردهاند .نتایج نشانگر همبستگی مثبت و مستقيم معنیداري بين دماي ساالنه تبریز و ناهنجاريهاي دمایی
کره زمين بوده است .نتایج کار خوشحال دستجردي و قویدل رحيمی ( )26 :1387حاکی از عدم تغييرات معنیدار
در روند بلندمدت دماهاي فرین اصفهان است ،ولی با این وجود دماهاي فرین اصفهان از سال  1990به بعد دچار
تحول شده است .نتایج آشکارسازي روند تغييرات دماهاي فرین حداکثر اصفهان مثبت و دماهاي کرانگين حداقل
بهویژه براي سالهاي بعد از سال  1990منفی بوده که این امر به معنی کاهش یافتن شدت سرماي زمستان و افزایش
پيدا کردن شدت گرماي تابستان میباشد .نتایج بهدست آمده از تحقيق عزیزي و روشنی ( )13 :1387نشان داده که
در سواحل جنوبی دریاي خزر دماي حداقل روند مثبت و دماي حداکثر روند منفی داشته است .بدین ترتيب از
دامنه نوسان دما در طول دوره کاسته شده و درصد تغيير در فصل زمستان و تابستان نسبت به بهار و پایيز بيشتر
بوده و زمان شروع تغييرات در ایستگاههاي منطقه یکسان نمیباشد .رحيمزاده و همکاران ( ،)119 :1388روند
تغييرات نمایههاي حدي اقليمی دماي ایران را براساس  17ایستگاه همدیدي موجود در کشور طی بازه زمانی
 1961-1990مورد ارزیابی قرار دادهاند .نتایج بهدست آمده از کار آنان حاکی از روند منفی نمایههاي حدي چون
روزهاي یخبندان ،روزهاي یخی ،روزهاي سرد ،شبهاي سرد و دامنه تغييرات شبانهروزي دما میباشد .همچنين
نمایههایی چون روزهاي تابستانی ،روزهاي گرم و شبهاي گرم نيز در اغلب نقاط کشور روند افزایشی داشته است.
از طرفی در مورد نمایه هایی چون طول مدت گرما و سرما هر سه حالت روند مثبت ،منفی و بدون روند مشاهده
میگردد .ورشاویان و همکاران ( )169 :1390در مطالعه تغييرات مقادیر دماهاي حدي چند نمونه اقليمی کشور به
این نتيجه رسيدهاند که روند دماي حداکثر روزانه ،به جزء صدک یکم و تعداد روزهاي بيشتر از صدک  90در سایر
سريهاي زمانی افزایشی میباشند .نتایج حاصل از کار خوشاخالق و همکاران ( )199 :1390نشان میدهد که با
7- Bani-Domi
8- Bartholy & Pongracz
9- Chaouche
10-Yang
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دما و بارش قرن گذشته ایتاليا را مطالعه کردند .بين دومی ،)15 :2005( 7تغييرات دما و بارش در اردن را با استفاده
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گرمایشی است و بهطور کلی می توان گفت که دماي حداقل در سطح کشور در طول دوره آماري مورد مطالعه روند
افزایشی را طی کرده است .در مطالعه اسفندیاري و همکاران ( )43 :1392تاثير گرمایش جهانی بر روي تغييرات دبی
حوضه رودخانه ارس مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاکی از ارتباط معکوس و قوي گرمایش جهانی با آبدهی
حوضه ارس دارد .در بين فصول سال بهترتيب زمستان ،بهار ،پایيز و تابستان تاثيرپذیري بيشتري از گرمایش جهانی
داشته و روند دبی آنها تحت تاثير گرمایش جهانی کاهش پيدا کرده است.
هدف از انجام پژوهش مورد نظر آشکارسازي تأثير گرمایش جهانی بر روي دماهاي متوسط ایران میباشد .به دليل
اهميت بسيار زیاد این پدیده نوظهور که در نتيجه فعاليتهاي بشري در قرن اخير بهشدت تسریع پيدا کرده و
میتواند تاثيرات فراوانی بر روي همه جوانب کره زمين داشته باشد لزوم مطالعه آن بر روي عناصر اقليمی مخصوصاً
دما که بيشترین تاثير را از آن میپذیرد امري بسيار مهم قلمداد میشود .بهویژه در کشورمان ایران که به دليل داشتن
آبوهواي خشك و نيمهخشك بسيار تأثيرپذیر از این امر میتواند باشد از اهميت بسزایی برخوردار است .لذا به
دليل اهميت حياتی این موضوع براي ایرا ن و به جهت نبود مطالعه جامعی در این رابطه پژوهش پيش رو در جهت
آشکارسازي آماري تاثير پدیده گرمایش جهانی بر روي دماهاي متوسط ایران به انجام رسيده است.
مواد و روشها
جهت انجام پژوهش حاضر از دو دسته داده ،دادههاي دماي متوسط و مقادیر متناظر آن دادههاي مربوط به
ناهنجاريهاي دمایی کره زمين طی بازه زمانی  1951-2010ميالدي استفاده شده است .از بين ایستگاههاي سينوپتيك
کشور  17ایستگاه که داراي دادههاي بلندمدت ( 60ساله) بودند ،جهت بررسی تأثير پدیده گرمایش جهانی بر روي
دماهاي متوسط ایران انتخاب شدند .دادههاي مربوط به ایستگاهها از سازمان هواشناسی کشور و دادههاي مربوط به
شاخص ناهنجاريهاي دمایی متوسط سطح خشکیها و اقيانوسهاي کره زمين موسوم

به Global Mean Land/Ocean

 Temperatureبهعنوان شاخصی که در آن گرمایش جهانی منعکس است ،از سایت مرکز تحقيقات فضایی گودارد در
ناسا به نشانی

http://www.giss.nasa.gov/data

اخذ و مورد استفاده قرارگرفته است( .شکل  )2پراکندگی مکانی

ایستگاههاي منتخب را در سطح کشور نشان میدهد .در پژوهش حاضر جهت آشکارسازي تأثير گرمایش جهانی بر
روي دماهاي متوسط کشور طی بازه زمانی مورد مطالعه از روشهاي مختلفی همچون :آزمون همگنی جهت کنترل
کيفی دادهها ،مشخص کردن پارامترهاي آماري دادهها مانند ضرایب پراکندگی و پارامترهاي مربوط به گرایش به
مرکز دادهها ،آزمون همبستگی پيرسون جهت تبيين ارتباط بين دماهاي متوسط ایستگاهها با گرمایش جهانی ،ضریب
تعيين جهت بررسی ميزان اثرگذاري گرمایش جهانی بر روي دماهاي حداقل مطالعه شده ،نمرات  Zاستاندارد جهت
مقایسه بين دو مقدار ،پهنهبندي بهوسيله زمين آمار جهت نشان دادن توزیع مکانی ضرایب همبستگی در سطح کشور
و آزمون من کندال جهت بررسی معنیدار بودن روند تغييرات سري زمانی دادهها استفاده گردید .مجموعه روشهاي
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صورت گرفته کمك شایانی میکند؛ که در ذیل به توضيح مختصر برخی از مهمترین روشهاي ذکر شده پرداخته
میشود.

.
شکل  :2پراکندگی مکانی ایستگاههای مورد مطالعه در سطح کشور

 نمرات  Zاستانداربراي مقایسه تغييرات دماهاي ایستگاههاي منتخب با ناهنجاريهاي دمایی کره زمين و مدلسازي روند تغييرات آنها،
همچنين شناسایی تأثير ناهنجاريهاي دمایی کره زمين بر دماهاي ایستگاهها ،هر دو گروه دادهها با استفاده از معادله
نمرات  Zاستاندارد ،بين  -1تا  + 1استانداردسازي شده و مورد استفاده قرار گرفتند؛ تا امکان مقایسه دو گروه داده
مذکور که در ردههاي عددي متفاوتی نسبت به همدیگر قرار داشتند فراهم شود .معادله نمرات  Zاستاندارد به شرح
زیر میباشد:
رابطه ()1

Fsd  (f i  F ) / 

که در معادله فوق : Fsd ،مقدار عنصر استانداردشده دما؛  : f iمقدار دما در سال مفروض؛  : Fميانگين بلندمدت دما و
 : انحراف معيار دما در بازه زمانی مورد مطالعه میباشد (خوشحال دستجردي و قویدل رحيمی.)34 :1386 ،
 پهنهبنديدر این مطالعه از مدل زمين آمار و توابع شعاعی آن جهت پهنهبندي مکانی مقادیر ضرایب همبستگی در سطح کشور
بهره گرفته شد .این روش بهعنوان یکی از مدلهاي زمين آمار محسوب میشود که بهدليل داشتن مقدار خطاي
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شعاعی توانایی ایجاد سطوحی را که هم شامل روندهاي عام است و هم تغييرات محلی در آنها لحاظ شده را
میدهند .این روش در نمونههایی کمكکننده خواهد بود که رویه برازش شده برحسب مقادیر نمونهبرداري شده،
بهدقت سطح را نمایش نمیدهد (ترابیآزاد و همکاران .)19 :1389 ،این روش میتواند رويدادههاي نویزداري که
بهطور نامنظم در یك منطقه پخششدهاند ،اعمال شده و یك درونیابی چند متغيره هموار رويدادهها انجام دهد؛ به
عبارت دیگر روش  RBFتابعی را مییابد که مشابه یك ورقه فلزي نازک است که بهطور همواري خم شده است و
مقيد به گذشتن از تمامی دادهها میباشد .در این روش یك تابع ( f )x, yرا مییابد که این تابع نهتنها از تمامی
دادههاي موجود می گذرد ،بلکه مقدار یك تابع انحنا را که ميزان هموار بودن تابع ( f )x, yرا میسنجد را نيز کمينه
میکند .در روش  RBFتابعی که ميزان تابع انحنا براي آن مينيمم میشود به شکل عمومی زیر میباشد و تفاوت
روشهاي  RBFمختلف در نحوه تعریف تابع  )E( RBFدر رابطه زیر میباشد:
n

f (x , y )   a j E ( x  x j , y  y j )  b 0  b 1 x  b 2 y

()2

j 1

به طوري که  .بيانگر طول بردار x ،و  yمتغيرهاي مکانی )xj, yj( ،مختصات مکانی  jامين نقطه مشاهدهاي پارامتر
 Zjو  Eیك  RBFمیباشد aj, b0, b1, b2 .ضرایبی هستند که باید تعيين شوند تا تابع  fبه طور صریح مشخص شود.
البته ابتدا بایستی  )E( RBFنيز مشخص گردد.
در این پژوهش از سه روش  Thin plate spline ،Multiquadratic ،Completely Regularized splineتوابع شعاعی
جهت پهنهبندي ضرایب همبستگی استفاده شده است .روابط زیر نحوه محاسبه این روشها را نشان میدهند:
()3
()4

  


2



j

y  y

2



j

   log  x  x







2



j

2



j

y  y

y  y

2



j

2



j

Thin plate Spline   x  x


 x  x



Multiquadratic 

رابطه زیر نيز نحوه محاسبه روش  Completely Regularized splineرا نشان میدهد:
T (x , y )  a 1 a 2 x  a 3 y

معادله ()5
 a1ضریبی است که از طریق حل کردن معادله خطی سيستم بهدست میآید همچنين:
()6

1 r2
r
r
r
({ [ln
()  c  1]   2 [k  ( )  c  ln
}])
2 4
2

2

R (r ) 
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که برابر با  0/577215میباشد (ثقفيان و همکاران.)89 :1389 ،
 آزمون ناپارامتري من-کندالآزمون من-کندال یك آزمون آماري-گرافيکی است که جهت بررسی تصادفی بودن و تعيين روند در سريها استفاده
میشود .به علت عموميت استفاده از روش مذکور در مطالعات اقليمی ،از ذکر جزئيات روش صرفنظر میگردد.
یافتهها و بحث
 تحليلهاي ماهانه ژانویهدر ماه ژانویه دماي متوسط ،از بين ایستگاههاي مطالعاتی تبریز با  186/25درصد و بوشهر با  9/83درصد بهترتيب
داراي بيشترین وکمترین ضریب تغييرات هستند .حداقل دماي مطلق ثبت شده برابر با  -15/6درجه در ایستگاه
همدان و بيشينه دماي مطلق ثبت شده متعلق به بوشهر با  17/5درجه سانتیگراد میباشند .در این ماه از بين  17تا
ایستگاه مورد مطالعه فقط  3ایستگاه (بابلسر ،مشهد ،تهران) ،داراي ارتباط معنادار با گرمایش جهانی بوده و بقيه
ایستگاهها هيچگونه رابطه معناداري با آن نشان نمیدهند .ایستگاه بابلسر با ميزان ضریب همبستگی برابر با 0/343
درصد و سطح معناداري  0/99با ضریب تعيين  0/12درصد داراي بيشترین ميزان ارتباط معنادار و ایستگاه تهران با
ضریب همبستگی  0/307درصد در سطح  0/95معناداري و ضریب تعيين  0/09درصد داراي کمترین ارتباط معنادار
در بين  3ایستگاه همبسته با گرمایش جهانی است .در (جدول  )1ضرایب همبستگی دماي متوسط ماههاي ژانویه تا
ژوئن با گرمایش جهانی نشان داده شده است.
جدول  -1ضرایب همبستگی دمای متوسط ایستگاههای مورد مطالعه با گرمایش جهانی از ژانویه تا ژوئن
ایستگاه

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

آبادان

0/027

*0/327

**0/337

**0/562

**0/554

**0/688

اهواز

0/212

**0/439

**0/403

**0/548

**0/622

**0/744

انزلی

0/201

**0/35

**0/448

0/153

-0/088

*0/259

بابلسر

**0/343

**0/492

**0/536

**0/476

**0/343

**0/580

بوشهر

0/152

**0/448

*0/256

**0/527

**0/573

**0/569

اصفهان

0/118

**0/358

*0/306

**0/455

**0/399

**0/361

همدان

-0/103

0/131

0/153

0/223

0/063

**0/363

کرمان

0/14

*0/326

0/178

**0/352

**0/311

0/022

کرمانشاه

0/179

**0/361

**0/414

**0/526

**0/556

**0/727

مشهد

*0/324

**0/440

**0/460

**0/539

**0/389

**0/671

اروميه

0/105

**0/300

0/145

0/067

-0/189

0/039

شاهرود

0/241

**0/393

**0/364

**0/404

*0/272

**0/548
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شيراز

0/173

**474

**0/404

**0/548

**0/572

**0/663

تبریز

0/194

**0/409

**0/413

**0/419

**0/336

**0/576

تهران

*0/307

**0/481

**0/488

**0/499

**0/358

**0/573

زاهدان

0/173

*0/323

0/178

**0/456

**0/404

*0/303

خرمآباد

-0/217

-0/021

-0/056

-0/147

-0/185

-0/081

 فوریهدر این ماه تبریز با  599/73درصد و بوشهر با  8/71درصد بهترتيب داراي بيشترین وکمترین ضریب تغييرات
میباشند.کمترین دماي ثبت شده متعلق به ایستگاه همدان با  -13/2درجه و بيشترین دماي رخ داده در بوشهر برابر
با  19/1درجه سانتیگراد است .تحليل همبستگی ارتباط پدیده گرمایش جهانی با دماي متوسط ایستگاهها در ماه
فوریه نشان از همبستگی باالي ایستگاهها و تأثيرپذیري آنها از ناهنجاريهاي دمایی کره زمين دارد .بهطوري که به
غير از سه ایستگاه همدان و خرمآباد که هيچگونه رابطه معناداري را با ناهنجاريهاي دمایی کره زمين نشان نمیدهند
بقيه ایستگاهها داراي رابطه همبستگی مثبت با گرمایش جهانی هستند .در بين ایستگاههاي مورد مطالعه بابلسر با
 0/492درصد با سطح معناداري  0/99و ضریب تعيين  0/24درصد بيشترین تأثيرپذیري را از پدیده گرمایش جهانی
داشته و در مقابل اروميه با ضریب همبستگی  0/30درصد با سطح معناداري  0/95درصد و ضریب تعيين 0/09
درصد داراي کمترین تأثيرپذیري بوده است.
 مارسدر این ماه از بين ایستگاههاي مورد مطالعه ،همدان با  44/44درصد داراي بيشترین تغييرپذیري و همانند ماههاي
قبل بوشهر با  6/71درصد داراي کمترین تغييرپذیري است .بيشترین دماي به ثبت رسيده در ایستگاه جنوبغربی
اهواز با  23/8درجه سانتیگراد مشاهده میگردد و پایينترین دما نيز در همدان با  -1/9درجه سانتیگراد دیده
میشود .در این ماه ایستگاههایی همچون خرم آباد ،اروميه ،کرمان ،همدان و زاهدان هيچگونه رابطهي معناداري را با
ناهنجاريهاي دمایی کره زمين نشان نمیدهند .در ماه مارس همانند ماه فوریه ایستگاه بابلسر با ضریب همبستگی
 0/536درصد در سطح معناداري  0/99و ضریب تعيين  0/29درصد بيشترین ميزان ارتباط و ایستگاه بوشهر با
ضریب همبستگی  0/256درصد در سطح معناداري  0/95و ضریب تعيين  0/06درصد داراي کمترین مقدار ارتباط
با تغييرات دمایی کره زمين هستند.
 آوریلدر ماه آوریل ایستگاه اروميه با  13/44درصد داراي بيشتر ین تغييرپذیري دماي متوسط و ایستگاه بوشهر همانند
ماههاي قبل با  4/84درصد داراي کمترین تغييرپذیري است .پایينترین دماي متوسط ثبت شده در آوریل متعلق به
ایستگاه تبریز با  7/9درجه و باالترین دماي رخ داده در آبادان با  29/1درجه سانتیگراد است.
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ایستگاههاي انزلی ،همدان ،اروميه و خرمآباد بقيه ایستگاهها رابطه معناداري با تغييرات دمایی کره زمين نشان
میدهند .بيشترین ميزان تأثير ناهنجاريهاي دمایی کره زمين بر روي ایستگاه آبادان با ضریب همبستگی 0/562
درصد و سطح اطمينان  0/99درصد با ضریب تعيين  0/31درصد بوده وکمترین تأثيرپذیري را ایستگاه کرمان با
ميزان همبستگی  0/352درصد در سطح اطمينان  0/99درصد و با ضریب تعيين  0/12درصد داشتهاند.
 میمقادیر آماره هاي دماي متوسط ماه می نشانگر باال بودن ضریب تغييرات اروميه نسبت به سایر ایستگاههاست .اروميه
با  9/16درصد داراي بيشترین ضریب تغييرات دماي متوسط ماه می و بوشهر با  4/3درصد داراي کمترین درصد
ضریب تغييرات میباشد.کمترین دماي ثبت شده در ایستگاههاي اروميه و همدان با  12درجه سانتیگراد و باالترین
دماي ثبت شده در ایستگاه اهواز برابر با  33/7درجه سانتیگراد است.
شکل ( )3پراکندگی مکانی ضرایب همبستگی ماههاي مارس و می دماي متوسط ایستگاههاي مورد بررسی با
گرمایش جهانی را نشان میدهد .در ماه مارس بيشترین تاثير گرمایش جهانی بر روي شمالشرق ،شمال و تا
حدودي شمالغرب کشور میباشد وکمترین آن در بخش غرب کشور مشاهده میگردد .در ماه می جنوبغرب و
بخشی از غرب کشور همبستگی باالي  45درصد با گرمایش جهانی داشته و بخش اعظمی از ایران داراي همبستگی
 27تا  45درصدي است.

شکل  :3پراکندگی مکانی ضرایب همبستگی بین گرمایش جهانی با دمای متوسط الف :ماه مارس ب :ماه می
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ناهنجاريهاي دمایی کره زمين و دماي متوسط ایستگاهها دیده میشود .در ماه می که برابر با اردیبهشت ماه میباشد
ایستگاههاي موجود در جنوب کشور مخصوصاً جنوبغرب کشور داراي بيشترین ميزان رابطه معنادار و تأثيرپذیري
از ناهنجاريهاي دمایی کره زمين هستند .از همبستگی ایستگاههاي ساحلی کرانههاي شمالی کشور در این ماه بهطور
قابل توجهی کاسته شده بهگونهاي که ایستگاه انزلی هيچگونه رابطه معناداري را نشان نمیدهد .در بين ایستگاههاي
مورد مطالعه در ماه می ایستگاه اهواز با ضریب همبستگی  0/622در سطح اطمينان  0/99درصد معناداري و ضریب
تعيين  0/386درصد داراي بيشتر ین ميزان تأثيرپذیري و ایستگاه شاهرود با مقدار همبستگی  0/272درصد و سطح
معناداري  0/95درصد با ضریب تعيين  0/07درصد داراي کمترین مقدار تأثيرپذیري از ناهنجاريهاي دمایی کره
زمين میباشند.
 ژوئندر این ماه ایستگاه تبریز با  7/14درصد داراي بيشترین ميزان ضریب تغييرات و آبادان با  3/7درصدکم ترین
تغييرپذیري دماي متوسط را بر خود اختصاص میدهند .پایينترین دماي مشاهده شده برابر با  17/6در اروميه و
باالترین آن در ایستگاههاي آبادان و اهواز با  37/9درجه سانتیگراد به ثبت رسيده است.
در ماه ژوئن ایستگاههاي اهواز و کرمانشاه ضرایب همبستگی مثبت باالي  0/70درصد با گرمایش جهانی را نشان
میدهند که حاکی از تأثير بيشتر گرمایش جهانی بر روي دماي متوسط این ایستگاهها است .در این ماه به غير از
ایستگاههاي کرمان ،اروميه و خرمآباد که هيچگونه رابطه معناداري را نداشته؛ بقيه ایستگاهها داراي ارتباط معناداري با
تغييرات دمایی کره زمين هستند .ایستگاه اهواز با ضریب همبستگی  0/744درصد و در نقطه مقابل آن ایستگاه انزلی
با  0/259درصد هر کدام بهترتيب با ضرایب تعيين برابر با  0/55درصد و  0/067درصد شاهد بيشترین وکمترین
تأثيرپذیري از ناهنجاريهاي دمایی کره زمين در ماه خرداد هستند.
 ژوئيهدر ماه تير ميزان تغييرپذیري دماي متوسط در بين ایستگاهها کمتر شده وکمترین درصد آن در ایستگاه آبادان با 2/79
درصد و باالترین آن در ایستگاه تبریز با  5/35درصد به چشم میخورد .کمترین دماي ثبت شده برابر با  21/8درجه
سانتیگراد در ایستگاه اروميه و بيشترین آن با  39/8درجه در ایستگاه اهواز به چشم میخورد.
در این ماه به غير از ایستگاه هاي همدان ،اصفهان و زاهدان که افزایش تأثيرپذیري از گرمایش جهانی را تجربه
میکنند در بقيه ایستگاهها ،شاهد کاهش اثرات ناهنجاريهاي دمایی کره زمين بر روي دماي متوسط ایستگاههاي
مورد مطالعه هستيم .در این بين تغييرات دماي متوسط ایستگاههاي انزلی ،اروميه و خرمآباد هيچگونه رابطه معناداري
با تغييرات ناهنجاريهاي دمایی کره زمين نشان نمیدهند .در ماه تير اهواز با ضریب همبستگی  0/733درصد و
ایستگاه کرمان با  0/288درصد با ضرایب تعيين برابر با  0/537و  0/08درصد بهترتيب بيشترین وکمترین
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با گرمایش جهانی را نشان میدهد.
جدول  -2ضرایب همبستگی دمای متوسط ایستگاههای مورد مطالعه با گرمایش جهانی از ژوئیه تا دسامبر
ایستگاه

ژوئیه

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

آبادان

**0/6۸۴

**0/6۵۸

**0/3۷۷

**0/۵۷3

0/1۵۴

0/1۹۹

اهواز

**0/۷33

**0/۷2۷

**0/۵63

**0/6۵۷

**0/۴11

**0/331

انزلی

0/2۵۸

**0/3۷6

*0/2۸۷

**0/۴۴1

*0/2۸2

0/23۹

بابلسر

**0/۴۸1

**0/۵6۹

**0/۴6۹

**0/۵۷0

**0/۴2۷

**0/۴0۷

بوشهر

**0/۴2۴

**0/۴۷6

**0/۵03

**0/۵۹۷

**0/۴63

*0/2۹۴

اصفهان

**0/3۸6

*0/2۵۷

**0/3۷

**0/۵2۹

0/11۹

0/2۴3

همدان

**0/۴01

*0/2۸۸

0/221

*0/30۵

-0/03

0/06

کرمان

*0/2۸۸

0/206

*0/2۵۹

**0/33۷

0/233

**0/33۵

کرمانشاه

**0/63۵

**0/۵۷۷

**0/6۵۷

**0/۷۴۷

**0/3۸۴

**0/3۷۴

مشهد

**0/6۴۷

**0/60۵

**0/626

**0/63۵

**0/۴2۷

**0/۴26

ارومیه

-0/163

-0/23

*-0/2۵6

-0/00۴

-0/06۴

0/0۵3

شاهرود

**0/۴1۸

**0/۴۸۴

**0/۵33

**0/60۴

**0/331

*0/2۵۷

شیراز

**0/6۵۴

**0/۵۴۸

**0/۵3۷

**0/6۷۵

**0/3۴0

*0/2۷۹

تبریز

**0/۴62

**0/۴20

**0/۴۵۵

**0/۵12

*0/262

*0/261

تهران

**0/۴۷2

**0/۵1۷

**0/۵03

**0/622

**0/3۷۷

**0/۴1۴

زاهدان

*0/312

*0/31۸

**0/36۴

*0/2۸3

*0/2۷۵

0/23۸

خرمآباد

-0/16۹

-0/21۴

*-0/32۵

-0/0۴1

**-0/3۷

-0/1۹۷

 آگوستدر ماه آگوست همانند ماههاي قبل درصد تغييرپذیري دماي متوسط کم بوده که بهدليل استيالي پرفشار آزور بر روي
قسمت بزرگی از ایران میباشد .در این ماه ایستگاه کرمان با  6/21درصد و بوشهر با  3/11درصد بهترتيب داراي
بيشترین وکمترین ضریب تغييرات در بين ایستگاهها هستند .همچنين باالترین دماي ثبت شده برابر با  39/3در
ایستگاه اهواز و پایينترین آن در مشهد با  20/7درجه سانتیگراد است.
درماه آگوست ایستگاههایی هم چون انزلی ،بابلسر ،بوشهر ،تهران ،زاهدان و شاهرود شاهد افزایش تأثيرپذیري و
ایستگاه هاي اهواز ،آبادان ،اصفهان ،همدان ،کرمانشاه ،کرمان ،مشهد ،شيراز و تبریز کاهش تأثيرپذیري از تغييرات
دمایی کره زمين را تجربه کردند .در این ماه ایستگاههاي کرمان ،اروميه و خرمآباد هيچگونه رابطه معناداري با
ناهنجاريهاي دمایی کره زمين نداشتهاند .ایستگاه اهواز با ميزان همبستگی  0/727درصد و ضریب تعيين 0/528

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 23:29 IRST on Saturday January 7th 2023

تأثيرپذیري از گرمایش جهانی را تجربه میکنند( .جدول  )2ضرایب همبستگی ماههاي ژوئيه تا دسامبر دماي متوسط

37

ارزیابی اثر ناهنجاریهای کره زمین بر دماهای متوسط ماهانه و فصلی ایران

درصد داراي کمترین ميزان همبستگی میباشند.
 سپتامبردر ماه شهریور ضریب تغييرات دماي متوسط نسبت به ماههاي قبل اندکی افزایش را نشان میدهد که حاکی از شروع
خروج تدریجی پرفشار آزور و وارد شدن تدریجی بادهاي غربی به منطقه میباشد .باالترین ضریب تغييرات با 8/14
درصد در کرمان و پایينترین آن با  2/93درصد در آبادان مشاهده میگردد .پایينترین دماي ثبت شده با  16/4درجه
سانتی گراد متعلق به ایستگاه اروميه و باالترین دماي ثبت شده نيز با  35/5درجه سانتیگراد در ایستگاه آبادان
میباشد.
در ماه سپتامبر شاهد افت قابل توجه ارتباط دماهاي متوسط ایستگاههاي آبادان و اهواز با ناهنجاريهاي دمایی کره
زمين نسبت به ماه قبل هستيم .در این ماه ایستگاههاي اروميه و خرمآباد با مقدار ضرایب همبستگی  -0/256و
 -0/325درصد تأثيرپذیري معکوس از گرمایش جهانی داشتهاند و گرمایش جهانی باعث افت دماي این ایستگاهها
شده است .در ماه شهریور به غير از ایستگاه همدان در بقيه ایستگاههاي مورد مطالعه رابطه همبستگی مثبت معناداري
دیده میشود .ایستگاه کرمانشاه با ميزان همبستگی  0/657درصد و ضریب تعيين  0/43درصد در سطح معناداري
 0/99درصد داراي بيشترین ميزان همبستگی و ایستگاه کرمان با ميزان همبستگی  0/259درصد با ضریب تعيين 0/7
درصد داراي کمترین ميزان ارتباط با تغييرات دمایی کره زميناند.
 اکتبربا وارد شدن به فصل پایيز تغييرپذیري دماي متوسط نيز بيشتر میشود .در مهر ماه از بين ایستگاههاي مورد مطالعه
مشهد با  13/73درصد داراي بيشترین تغييرپذیري دمایی بوده که به دليل وارد شدن توده هواي سيبري به این منطقه
میباشد و کمترین تغييرپذیري دماي متوسط اکتبر نيز متعلق به بوشهر با  4/59درصد است .کمترین دماي به ثبت
رسيده در ایستگاه شمالغربی اروميه با  9/5درجه و باالترین دما نيز با  30/2درجه سانتیگراد در آبادان مشاهده
میگردد .در این ماه ایستگاههاي اروميه و خرمآباد فاقد هرگونه رابطه معنادار با گرمایش جهانی میباشند .درحالیکه
در بقيه ایستگاه ها به جزء ایستگاه زاهدان افزایش در خور توجهی در ميزان رابطه و همبستگی بين دماهاي متوسط
ایستگاهها و ناهنجاري هاي دمایی کره زمين نسبت به شهریور ماه رخ داده است .ایستگاه کرمانشاه با ضریب
همبستگی  0/747درصد با ضریب تعيين  0/558درصد و در نقطه مقابل آن ایستگاه زاهدان با ميزان ضریب
همبستگی  0/283درصد و ضریب تعيين  0/08درصد بهترتيب داراي بيشترین و کمترین همبستگی و رابطه معنادار
با ناهنجاريهاي دمایی کره زمين هستند( .شکل  )4پراکندگی مکانی ضرایب همبستگی ماههاي ژوئيه و اکتبر دماي
متوسط با گرمایش جهانی ایستگاههاي مورد مطالعه در سطح کشور را نشان میدهد .طبق اشکال ذکر شده همبستگی
باالي  58درصد در هر دو ماه در نواحی شمالشرقی ،جنوبغرب و بخشهایی از شمالغرب کشور مشاهده
میگردد  .البته در ماه اکتبر نواحی شمالی نيز داراي ضریب همبستگی باالیی با گرمایش جهانی هستند

.
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درصد داراي بيشترین ميزان همبستگی و ایستگاه اصفهان با مقدار همبستگی  0/257درصد و ضریب تعيين 0/66
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 نوامبردر ماه نوامبر ضریب تغييرات دماي متوسط اروميه بيشتر از سایر ایستگاهها میباشد .اروميه با  25/25درصد داراي
بيش ترین تغييرپذیري و بوشهر با  4/72درصد داراي کمترین درصد ضریب تغييرات در بين ایستگاهها هستند.
حداقل دماي ثبت شده در اروميه برابر با  0/6درجه و باالترین دماي ثبت شده در بوشهر با  23/6درجه سانتیگراد
است.
با نزدیك شدن به ماه هاي آخر فصل پایيز کاهش در ميزان ارتباط دماهاي متوسط ایستگاهها با ناهنجاريهاي دمایی
کره زمين دیده میشود .در این ماه ایستگاههاي آبادان  ،اصفهان ،همدان ،کرمان و اروميه فاقد هرگونه همبستگی با
گرمایش جهانی بوده و ایستگاه خرم آباد نشان از رابطه همبستگی معکوس با ميزان ضریب همبستگی  -0/369درصد
در سطح اطمينان  0/99درصد دارد .در این ماه بوشهر با  0/463درصد و تبریز با مقدار همبستگی  0/262درصد هر
کدام بهترتيب با ضرایب تعيين برابر با  0/21و  0/07درصد داراي بيشترین وکمترین ارتباط معنادار با
ناهنجاريهاي دمایی کره زمين هستند.
 دسامبردر ماه دسامبر که برابر با آذر ماه میباشد؛ همدان با  1273/32درصد باالترین ضریب تغييرات را در بين ایستگاهها
دارد .کمترین ضریب تغييرات با  8/97درصد متعلق به ایستگاه بوشهر است .حداقل دماي ثبت شده برابر با -8/7
درجه در همدان و باالترین دماي مشاهده شده در بوشهر با  19/7درجه سلسيوس است.
نتایج حاصل از تحليل همبستگی ماه دسامبر نشان از کاهش پيدا کردن همبستگیها و رابطه معنادار دماي متوسط
ایستگاهها با گرمایش جهانی دارد .در این ماه ایستگاه هاي آبادان ،انزلی ،اصفهان ،همدان ،اروميه ،زاهدان و خرمآباد
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به شکلی که بيشترین ميزان درصد همبستگی بين ایستگاهها متعلق به ایستگاه مشهد با  0/426درصد ضریب
همبستگی و ضریب تعيين  0/18درصد میباشد وکمترین مقدار آن متعلق به ایستگاه شاهرود با  0/257درصد و
ضریب تعيين  0/07درصد است .بررسی روند تغييرات سري زمانی دماي متوسط ایستگاههاي مورد مطالعه تحت
تاثير گرمایش جهانی بيانگر افزایشی بودن روند سري زمانی دماي آنها در بيشتر ماههاي سال دارد .دماي متوسط
همه ایستگاهها در اغلب ماهها رابطه معنادار با گرمایش جهانی نشان میدهد .این رابطه در همه ایستگاهها به غير از
ایستگاه اروميه در ماه سپتامبر و ایستگاه خرمآباد در ماههاي سپتامبر و نوامبر بهصورت کاهشی بوده و در بقيه
ایستگاهها در اکثر ماهها بهصورت افزایشی میباشد که نشانگر افزایش پيدا کردن دماي متوسط ایستگاهها تحت تاثير
گرمایش جهانی است .در این نوشتار به دليل محدود بودن تعداد صفحات فقط به بررسی روند تغييرات سري زمانی
دماي متوسط ماه ژوئن ایستگاه اهواز تحت تاثير گرمایش جهانی پرداخته میشود .اولين پدیدهاي که در سري زمانی
دماي متوسط ماه ژوئن اهواز بهچشم میخورد؛ وجود نوسان  6درجه سانتیگرادي دما میباشد .بيشترین افت دما
در سال  1967و باالترین افزایش آن مصادف با سال  1999میباشد که بهترتيب برابر با  31و  37درجه سانتیگراد
بودهاند .نتایج حاصل از تحليلهاي روند خطی نشان از وجود روند صعودي با شيب زیاد در سري زمانی بلندمدت
دماي ماه متوسط ژوئن اهواز دارد (شکل  .)5بررسی نمودار مقایسهاي گرمایش جهانی با دماي متوسط ژوئن اهواز
نمایانگر ارتباط قوي و مثبت بين آنها دارد .این امر مخصوصاً از سال  1968چشمگيرتر بوده و بسيار مشخص
می باشد؛ چرا که از آن سال به بعد هر دو دسته داده به نحو قابل توجهی روند افزایشی در پيش گرفته و صعود قابل
توجهی داشتهاند (شکل .)6

شکل  :۵نمودار سری زمانی ماه ژوئن دمای متوسط ایستگاه اهواز
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هيچ گونه رابطه معناداري با گرمایش جهانی نداشته و بقيه ایستگاهها داراي ارتباط نه چندان زیاد با این پدیده هستند.
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براساس نتایج حاصل شده از آزمون من–کندال ،به غير از ماههاي ژانویه و فوریه روند تغييرات صورت گرفته در
دماي متوسط ایستگاههاي مورد بررسی معنادار میباشند( .شکل  )7نمودار من کندال دماي متوسط ماه سپتامبر
کرمانشاه را نشان میدهد .طبق شکل ذکر شده در سال  1992نقطه عطفی در دماي این ایستگاه دیده میشود و
خطوط  Uiو  U'iهمدیگر را قطع کرده و از محدوده  ±1/96خارج شدهاند که گواهی بر معنادار بودن تغيير روند
سري دماي این ایستگاه می باشد .دماي این ایستگاه داراي روند مثبت بوده که نشان از گرم شدن دماي آن دارد.

شکل  :۷نمودار من کندال ماه سپتامبر دمای متوسط ایستگاه کرمانشاه

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 23:29 IRST on Saturday January 7th 2023

شکل  :6نمودار مقایسهای ماه ژوئن دمای متوسط ایستگاه اهواز با گرمایش جهانی

41

ارزیابی اثر ناهنجاریهای کره زمین بر دماهای متوسط ماهانه و فصلی ایران

(جدول  )3ضرایب همبستگی دورههاي سرد و گرم دماي متوسط با گرمایش جهانی را نشان میدهد.
جدول  -3ضرایب همبستگی دورهای (سرد و گرم) ،دمای متوسط ایستگاههای مورد مطالعه با گرمایش جهانی
ایستگاه

دسامبر تا مارس (دوره سرد)

ژوئن تا سپتامبر (دوره گرم)

آبادان

*0/1۵

**0/361

اهواز

**0/21۸

**0/3۸۹

انزلی

**0/20۹

*0/13۴

بابلسر

**0/3۵6

**0/33۹

بوشهر

**0/1۸0

**0/33۸

اصفهان

**0/16۷

*0/1۵۴

همدان

0/0۴3

0/12۴

کرمان

**0/1۷3

0/11۵

کرمانشاه

**0/22۹

**0/2۸۴

خرمآباد

-0/0۷۵

-0/0۹۷

مشهد

**0/300

**0/32۵

ارومیه

0/12

-0/0۷۹

شاهرود

**0/212

**0/2۹0

شیراز

**0/216

**0/310

تبریز

**0/230

**0/26۴

تهران

**0/2۹۷

**0/262

زاهدان

*0/1۵۷

*0/1۴۷

تحليل همبستگی و وجود ارتباط معنادار دماي متوسط ایستگاههاي مورد بررسی طی دوره سرمایی (دسامبر تا
مارس) ،با ناهنجاري هاي دمایی کره زمين نشان از ارتباط معنادار نه چندان قوي ایستگاههاي مورد مطالعه دارد .در
دوره سرد ایستگاههایی همچون همدان ،خرمآباد و اروميه هيچگونه رابطه معناداري با ناهنجاريهاي دمایی کره زمين
نشان نمیدهند .بيشتر ین ميزان تأثيرپذیري را ایستگاه بابلسر در دوره سرمایی دارد .ضریب همبستگی دماي متوسط
دوره سرد بابلسر با گرمایش جهانی برابر با  0/356درصد با ضریب تعيين  0/13درصد میباشد و نقطه مقابل آن
آبادان با ضریب همبستگی  0/15درصد با ضریب تعيين  0/02درصد داراي حداقل مقدار همبستگی با تغييرات
دمایی کره زمين است.
 دوره گرمبررسی همبستگی دوره گرمایی دماي متوسط ایستگاههاي مورد بررسی با ناهنجاريهاي دمایی کره زمين نشان از
تأثيرپذیري بيشتر ایستگاههاي جنوبغربی کشور دارد؛ که نسبت به دوره سرمایی گرمایش جهانی تأثير بيشتري
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فاقد رابطه معنادار با تغييرات دمایی کره زمين هستند .ایستگاه اهواز با مقدار ضریب همبستگی  0/389درصد و
ضریب تعيين  0/15درصد داراي بيشترین همبستگی و ایستگاه انزلی با مقدار همبستگی  0/134درصد و ضریب
تعيين  0/17درصد داراي کمترین ميزان ضریب همبستگی با ناهنجاريهاي دمایی کره زميناند.
(شکل  )8پراکندگی مکانی ضرایب همبستگی دوره سرد و گرم دماي متوسط ایستگاههاي مورد بررسی با گرمایش
جهانی را نشان میدهد  .در دوره سرد نواحی شمال شرقی ،شمالی و تا حدودي شمالغرب کشور تاثير بيشتري از
گرمایش جهانی پذیرفته و در دوره گرم نواحی شمالشرقی ،نيمه شرقی خزر و جنوبغرب کشور داراي رابطه
همبستگی باال با گرمایش جهانی است.

شکل  :۸پراکندگی مکانی میزان همبستگی الف :دوره سرد ب :دوره گرم دمای متوسط

نتایج به دست آمده از تحليل سري زمانی دماي متوسط دوره سرد و گرم ،بيانگر افزایشی بودن دماي ایستگاههاي
مورد مطالعه تحت تاثير گرمایش جهانی دارد .ناهنجاريهاي دمایی کره زمين تاثيري مستقيم و مثبت بر روي دماي
دوره سرد و گرم ایستگاهها داشته و باعث گرم شدن دماي آنها شده است .در دوره سرد به غير همدان ،خرمآباد و
اروميه و در دوره گرم به جزء ایستگاههاي اروميه ،خرمآباد ،همدان و کرمان که هيچگونه تاثيري از گرمایش جهانی
نپذیرفتهاند ،بقيه ایستگاهها افزایش در دماي دوره سرد و گرم را تجربه میکنند( .اشکال  7و  ) 8نمودار سري زمانی
دماي دوره گرم ایستگاه اهواز و تغييرات دماي آن تحت تاثير گرمایش جهانی را نشان میدهد.
دوره گرمایی این ایستگاه داراي نوسان  4/1درجه سانتیگرادي میباشد .نوسان کمتر دماي دوره گرمایی این ایستگاه
حاکی از باال بودن پيوسته دما در این ایستگاه است .دماي اهواز در کوتاهمدت افتوخيزهاي فراوانی را تجربه کرده،
اما از سال  1970به بعد تقریباً ميزان کاهش دما در آن کمتر بوده و همواره روند صعودي را طی کرده است .فرآیند
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طول بازه مورد مطالعه روند افزایشی داشته که حاکی از گرم شدن دماي ماههاي گرم سال اهواز دارد (شکل  .)9با
بررسی نمودار مقایسه اي دوره گرمایی گرمایش جهانی و اهواز روند افزایشی بلندمدت دماي دوره گرمایی اهواز تا
حد قابل توجهی توجيه میگردد .همانطور که از (شکل  ،) 10پيداست دماي گرمایش جهانی نيز در دوره گرمایی آن
همواره روند افزایشی داشته که این روند با دماي دوره گرمایی اهواز همخوانی قابل قبولی داشته و در بسياري از
دوره هاي مطالعاتی افزایش و کاهش گرمایش جهانی ،افزایش و کاهش را در دماي اهواز به دنبال داشته است.

شکل  :۹نمودار سری زمانی دوره گرم دمای متوسط ایستگاه اهواز

شکل  :10نمودار مقایسهای دوره گرم دمای متوسط ایستگاه اهواز با گرمایش جهانی
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میباشد( .شکل  )11نمودار گرافيکی من–کندال دوره سرمایی دماي متوسط ایستگاه بابلسر را نشان میدهد .براساس
شکل ذکر شده در سال  1995جهش (نقطه عطفی) ،دمایی در روند سري دمایی بابلسر به وقوع پيوسته است .تغيير
روند صورت گرفته به-دليل قطع خطوط  Uiو  U'iدر داخل محدوده  ±1/96و خروج خط  U'iاز محدوده ذکر شده
کامالً معنادار بوده و دماي این ایستگاه در طول بازه مطالعاتی روندي مثبت را سپري کرده است این فرآیند بخصوص
از سال  1975به بعد کامال نمایان بوده که موجب افزایش دماي این ایستگاه شده است.

شکل  :11نمودار من کندال دوره سرد دمای متوسط ایستگاه بابلسر

نتیجهگیری
پژوهش حاضر در جهت تحليل ارتباط بين دماي متوسط کشور با ناهنجاريهاي دمایی کره زمين به انجام رسيده
است .در بررسی دماي متوسط و ارزیابی تاثير گرمایش جهانی بر روي آن پدیدهاي که آشکارا قابل درک میباشد
تأثيرپذیري اکثر ایستگاههاي مورد مطالعه از پدیده گرمایش جهانی است .ناهنجاريهاي دمایی کره زمين تأثير
بسياري را بر روي دماي متوسط کشور داشته و همه ایستگاههاي مطالعاتی به غير از اروميه و خرمآباد روندي
افزایشی در دماي متوسط را تجربه میکنند .بيشترین تأثير گرمایش جهانی از ماه آوریل تا اکتبر مشاهده میگردد که
در این بين ماههاي تابستان نسبت به سایر ماهها از رابطه معناداري باالیی برخوردار بوده که نشان از باال رفتن دماي
متوسط تابستانه دارد .فرآیند ذکر شده در بررسی هاي تحليل سري زمانی و تغيير روند دمایی صورت گرفته نيز کامالً
مشهود بوده و تغير روند صورت گرفته در بيشتر ماهها کامالً معنیدار بوده و تغير در روند دماي متوسط صورت
گرفته را تصدیق میکند .نتایج حاصل شده از تحليلهاي دورهاي (سرد و گرم) ،دماي متوسط گویاي رابطه معنادار
قوي دوره گرمایی نسبت به دوره سرد است .اگر چه تعداد ایستگاههاي معنیدار در دوره سرد بيشتر از دوره گرم
میباشد (دوره سرد  14ایستگاه و دوره گرم  13ایستگاه) ،اما ميزان رابطه معنادار دوره گرم قويتر بوده و تغير روند
دمایی صورت گرفته در هر دو دوره براساس نتایج حاصل شده کامالً معنادار میباشد .براساس نتایج حاصل شده
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است .با شکلگيري این جریان ميانگين دماي شبانهروزي افزایش پيدا کرده و زمستانهاي معتدلتر و تابستانهاي
گرمتري را پيش رو خواهيم داشت که با توجه به نتایج بهدست آمده امکان جابهجایی فصول در سالهاي آتی دور از
انتظار نخواهد بود.
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