نیوار ،دوره  ،44شماره  ،110-111پائیز و زمستان ( 1399دو فصلنامه)

DOI: 10.30467/NIVAR.2020.214952.1146

مطالعه تغییر اقلیم در استان گیالن و نمایههای اقلیمی فرین در فراسنج های دمایی
ابراهیم اسعدی اسکویی ،1سامان مرتضیپور

*2

 -1رییس پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی
 -2کارشناسی ارشد هواشناسی ،کارشناس تحقیقات هواشناسی گیالن
(تاریخ دریافت ،98/10/18 :تاریخ پذیرش)99/07/22 :

چکیده
دما یکی از پارامترهای اصلی اقلیمی است که تغییرات آن اثر بسیار زیادی بر بسیاری از فرایندهای طبیعی دارد و از طرف دیگر شاخص های دمایی به عنوان
اصلیترین شاخص های آشکارساز در رخداد تغییر اقلیم در مطالعات اقلیمی مورد توجه است .در این مطالعه با استفاده از دادههای روزانه دمای  30ساله
فراسنج های دمایی پنج ایستگاه سینوپتیک در استان گیالن ،تغییرات اقلیمی فراسنج های دمایی و همچنین نمایههای اقلیمی فرین دمایی در منطقه مورد بررسی
قرار گرفت .در تحلیل نتایج ،سطوح معنیداری  5 ،1 ،0/1و  10درصد در نظر گرفته شد .آشکارسازی روند به وسیله آزمونهای روند من-کندال آماری و
گرافیکی ،رگرسیون تک متغیره و نمایه های اقلیمی فرین با هم مطابقت داشتند .نتایج نشان میدهند کمیتهای دمایی با سطح اطمینان مناسبی شامل روند
افزایشی در منطقه هستند .میانگین حسابی میزان افزایش دما در ایستگاه ها  0.5و برای نمونه ،شهر رشت دارای روند افزایشی  0/46درجه سلسیوس در دهه
برای دمای میانگین بود که معادل افزایش  1/38درجه سلسیوس در دوره  30ساله مورد مطالعه است .سایر شاخص های حدی مورد بررسی نیز نشان میدهند
در منطقه ،رخداد تغییر اقلیم ناشی از متغی رهای دمایی در جهت افزایش معنیدار وجود دارد .تغییرات اقلیمی فراسنج های دمایی بیشترین وابستگی را در فصل
تابستان و کمترین وابستگی را در فصل پاییز دارند.
کلمات کلیدی :تغییراقلیم ،نمایههای اقلیمی دمایی ،استان گیالن.

مقدمه

در گستره منطقهای یا جهانی شود (Alexander et al,

تغییرات آماری معنیدار در متوسط سری زمانی دادههای آب و

2005; AghaKouchak et al, 2014; Zhang et al,
)2008

هوایی بلندمدت برای یک منطقه را میتوان به عنوان تغییر اقلیم
معرفی کرد (مدرسی و همکاران .)1388 ،در واقع این دادههای
هواشناسی و اقلیمی که برای دوره زمانی بلندمدت در یک
منطقه ثبت شدهاند ،رفتار اقلیمی آن منطقه را مشخض میکنند
و میتوانند شامل فراسنجهای مختلف مانند دما ،بارش ،تبخیر،
رطوبت و غیره باشند .تغییر رفتار اقلیمی در مقایسه با این رفتار
بلندمدت مورد انتظار برای یک منطقه ،به عنوان تغییراقلیم
شناخته میشود ( .)Alizadeh, 2010تغییر اقلیم میتواند بر
چرخههای رفتاری آب و هوایی و جوی و الگوی فرایندهای
آن تاثیر گذاشته و باعث ایجاد پدیدههای مخربی مانند سیل،
خشکسالیها ،امواج گرمایی  ،بارشهای سنگین ،گرما و
1

سرماهای شدید ،آتش سوزی ،گرم شدن جهانی هوا و غیره،

)2. World Meteorology Organization (WMO
)4. Commission for Climatology (CCL
)6. Climate Change Detection Project (CCDP
8. Mann Kendall
* ن گارنده رابط:

اثرات این عوامل بر ابعاد مختلف زندگی و محیط زیست،
مساله تغییرات اقلیمی را از جمله مسائل حائز اهمیت برای افراد
و نهادهای علمی ،سیاسی و تصمیم گیرنده در سطح جهانی
قرار داده است (Yang et al, 2012؛ احمدی و همکاران،
 .)1394در سال  1988هیات بین دولتی تغییر اقلیم 1به وسیله
سازمان جهانی هواشناسی  2و برنامه محیط زیست سازمان

ملل3

تشکیل شد .کمیسیون اقلیمشناسی ،4تغییرپذیری و پیشبینی
پذیری اقلیم ،5پژوهشهای آشکارسازی تغییر اقلیم 6و گروه
کارشناسی تعیین تغییر اقلیم و نمایههای اقلیمی 7از دیگر مراکز
و گروههای مربوط هستند که در بررسی و پایش تغییر اقلیم
فعالیت متمرکز دارند  )IPCC( .در گزارش سال ،2007
2

افزایش میانگین دمای جهانی به میزان  0/74درجه سلسیوس و
)1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
)3. United Nations Environment Programme (UNEP
)5. Climate Variability and Predictability (CLIVAR
)7. Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI

motezapoor.saman@yahoo.com
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درگزارش سال  ،2013افزایش  0/85تا  2درجهای دما در دوره

کرد .عزیزی و روشنی ( )1386برخی عناصر رطوبتی و دمایی

 1880تا  2012را اعالم کرده است (کوزهگران و موسوی،

سواحل جنوبی دریای خزر را در یک دوره  40ساله مورد

1393؛ عزیزی و روشنی1386 ،؛ علیجانی و همکاران.)1391،

مطالعه قرار دادند .آنها برای تحلیل روند از آزمون من کندال

آخرین بیان رسمی سازمان هواشناسی جهانی شامل اعالم

استفاده کردند و نتیجه گرفتند که از دامنه نوسان دما در طول

افزایش یک درجهای دما نسبت به میانگین درجه حرارت

دوره کاسته شده است و تغییرات در فصل تابستان و زمستان

جهانی تا پیش از عصرصنعتی است (.)WMO, 2019

بیشتر است.

مطالعات نشان میدهد که تغییرات اقلیمی بر جنبههای رخداد

جونز و موبرگ ( )2003تغییرات دمای سطح زمین را در

فرین پدیدهها و کمیتهای آب و هوایی اثرات زیادی دارد.

نیمکره و مقیاس بزرگ مطالعه کردند .آنها  5159اطالعات

فرینهای آب و هوایی ارتباط مستقیم با اثرات مخرب اقلیمی و

ثبت ایستگاهی را در نظر گرفتند که بین آنها  4167سری

بالیای جوی دارند که شدت و فراوانی آنها در سطح منطقه و

دارای اطالعات کافی برای میانگینگیری در دوره  1961تا

جهان ،در سالهای اخیر دارای رشد قابل توجه بوده و خسارات

 1990بودند .بسیاری از اطالعات ایستگاهها ،دادهها با سری

زیادی را در بر داشته است .به همین دلیل ،فرینهای آب و

جدید همگن شده جایگزین شده بودند .نتیجه بررسیهای آنها

هوایی در مطالعات تغییراقلیمی دارای اهمیت ویژهای است

حاکی از روند کلی گرمایش در اکثر مناطق است .موبرگ و

(Zhang et al, 2011؛ Hao et al, 2013؛ Kattenberg

جونز ( )2005شش نمایه فرین بارش و چهار نمایه فرین دما را

& Filippo, 2001؛ علیجانی و همکاران.)1391 ،

از دادههای روزانه ایستگاهها در اروپا بررسی کردند .افزایش

علیجانی و همکاران ( )1391تغییرپذیری فرینهای دما را در

میانگین شدت بارش و رخدادهای شدید بارشی ،افزایش طول

ایران بررسی کردند .ایشان  60سری روزانه دما را برای

دورههای خشک و روند افزایش دمای جهانی از جمله نتایج

ایستگاههای با پراکندگی مناسب ،در دوره زمانی 2006-1961

آنها است .تغییرات آب و هوایی میتواند در مناطق مختلف

بکار بردند و بررسی روند تغییرات را بر روی  18نمایه از

دارای ویژگیهای متفاوت باشد (Filho et al, 2016؛

مجموعه نمایههای اقلیمی فرین انجام دادند .برای تشخیص

 .)Leonard et al, 2014در این مطالعه با استفاده از پنج

تغییرات روند از آزمونهای من کندال و رگرسیون خطی

ایستگاه در استان گیالن که دارای دادههای مناسب بودند،

استفاده کردند .نتایج مطالعه آنها بیانگر روند افزایشی دما در

همگنی و وجود روند معنیدار و تغییرات اقلیمی در منطقه و

بیشتر مناطق کشور و بویژه در نواحی مرکزی کشور است.

برای فراسنجهای دمایی ،با استفاده از آزمونهای معتبر و

کوزهگران و موسوی ( )1393با دادههای تعدادی از

استاندارد همگنی و تعیین روند ،مورد بررسی قرار گرفته است.

ایستگاههای خراسان رضوی و جنوبی و برآورد  27نمایه حدی
اقلیمی مربوط به دما و بارش ،روند تغییرات این نمایههای
حدی را با روش منکندال بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد
که نمایههای حدی گرم روند افزایشی و نمایههای حدی سرد
روند کاهشی دارند .همچنین در اکثر ایستگاهها سرعت باد
بیشینه ،روند افزایشی و نمایههای بارش روند کاهشی داشتند .از
دیگر مطالعات در مورد نمایههای اقلیمی فرین میتوان به
احمدی و همکاران ( ،)1394اسماعیلی و همکاران (،)1397
عرفانیان و همکاران ( ،)1396اسمعیلی و همکاران (،)1397
ابراهیمی و کردوانی ( )1393و حقگو و فرامرزی ( )1397اشاره

مواد و روشها
در این مطالعه دادههای پنج ایستگاه هواشناسی استان گیالن که
از نظر طول دوره زمانی و دادههای گمشده دارای شرایط
مناسب بودند مورد استفاده قرار گرفت که عبارتند از
ایستگاههای فرودگاه رشت ،بندرانزلی ،آستارا ،منجیل و
الهیجان (جدول  .)1بازه زمانی دادهها برای یک دوره  30ساله
از سال  1989تا سال  2018استفاده شد که برای ایستگاههای
منجیل و الهیجان به دلیل نبودن سابقه ثبت دادهها ،بازه زمانی
به ترتیب شامل  1993تا  2018و  2004تا  2018بوده است.
کمیتهای هواشناسی و اقلیمی دمای میانگین روزانه ،دمای
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بیشینه روزانه و دمای کمینه روزانه از سازمان هواشناسی کشور

تهیه گردید.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی استان گیالن مورد مطالعه در این تحقیق
ایستگاه

کد

طول جغرافیایی(درجه)

عرض جغرافیایی(درجه)

ارتفاع از سطح دریای آزاد

()Station

()ID

رشت ()Rasht

40719

)Longitude(degree
49/264

)Latitude(degree
37/323

(متر) )Elevation(m
-8/60

انزلی ()Anzali

40718

49/458

37/480

-23/60

آستارا ()Astara

40709

48/854

38/365

-21/10

منجیل ()Manjil

40720

49/410

36/728

338/30

الهیجان ()Lahijan

99276

50/016

37/192

34/20

در مطالعات اقلیمی ،بررسی همگنی دادهها اهمیت زیادی

روشنی1386 ،؛ ابراهیمی و کردوانی1393 ،؛ Sueyers,

دارد (Fan & Chen, 2016؛  .)Vincent et al, 2012با

 .)1990در این مطالعه برای نمایش وجود روند( )Trendاز

استفاده از دو روش آزمون همگنی انحرافات تجمعی
( )Buishand, 1982و آزمون همگنی درستنمایی

1

ورسلی2

حرف  ،Tتغییر ناگهانی( )Abruptاز حرف  ،Aافزایش
( )Increaseاز حرف  Iو کاهش( )Decreaseاز حرف D

( )Worsley, 1979و برای سطحهای معنیداری  5 ،1و 10

استفاده شده است .

درصد ،همگنی سری دادهها برای همه کمیتها و برای هر

جدول  -2مقادیر بحرانی آزمون آماری من-کندال( )Test Zبرای سطحهای

ایستگاه بررسی شد .آزمون من-کندال که از جمله روشهای

معنیداری  5 ،1 ،0/1و  10درصد

2

بررسی روند در سری دادهها آزمون ناپارامتریک است ،توسط

سطح معنیداری

0%/1

1%

5%

10%

( )Mann,1945ارائه شد و سپس توسط ()Kendall,1975

مقدار بحرانی

3/292

2/576

1/960

1/645

توسعه یافت و بر پایه رتبه دادهها در سری زمانی است .در این
مطالعه از دو روش نمودارگرافیکی و آماری آن استفاده شد.
این آزمون برای بررسی روند در سریهای زمانی استفاده
میشود و شامل فرض صفر "عدم وجود روند" ،در مقابل
فرض یک "وجود روند" است (علیجانی و همکاران1391 ،؛
مدرسی و همکاران.)1388 ،
در این مطالعه آزمون آماری من-کندال( )Test Zبکار
گرفته شد .آماره آزمون و مقادیر متناظر سطح معنیداری آن
محاسبه شد .مقادیر بحرانی این آزمون برای سطحهای
معنیداری در جدول  2آورده شده است .در آزمون گرافیکی
من-کندال ،اگر روند معنیدار وجود داشته باشد ،مشاهده
میشود که خطوط  uiو  uʹiمعرفی شده توسط آزمون،
یکدیگر را قطع میکنند .قطع شدن خطوط در محدوده بحرانی
( )± 1/96نشاندهنده آغاز تغییر ناگهانی و در خارج این
محدوده بیانگر وجود روند در سری زمانی است (عزیزی و
2. Worsley’s Liklyhood Ratio Test

آزمون دیگری که برای بررسی روند سری دادهها استفاده
شد ،رگرسیون خطی یک متغیره است که کمیتهای
هواشناسی به عنوان متغیر مستقل و سال به عنوان متغیر وابسته
در نظر گرفته شد .ضریب متغیر مستقل ،احتمال معنیداری (P-

 )Valueو سطح معنیداری متناظر با آن ،و همچنین ضریب
تعیین( ،)R-Squeredبوسیله نرم افزار آماری ( )Rبدست آمد.
در این روش نیز مقادیر ( )P-Valueو سطوح معنیداری
متناظر ،برای شرط صفر "عدم وجود روند" در مقابل شرط
یک "وجود روند" در نظر گرفته شدهاند .نمایههای دمایی
معرفی شده توسط کارگروه ( )CCL/CLIVARدر جدول 3
آورده شده است .در این مطالعه  18عضو از این نمایهها
انتخاب شدند که شامل تقسیمبندی نمایههای دمایی ،نمایههای
دمایی گرم و نمایههای دمایی سرد هستند و با استفاده از نرم
افزار ( )RClimdexمحاسبه شدند.
1. Cumulation Deviation Test
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جدول  -3نمایههای دمایی معرفی شده توسط کارگروه CCL/CLIVAR
نمایه()Index

معرفی نمایه

توضیح

واحد()Units

TMAXmean

میانگین دمای بیشینه ()Average of TMAX

میانگین ماهانه دمای بیشینه (یا ساالنه)

درجه سلسیوس

TMINmean

میانگین دمای کمینه ()Average of TMAX

میانگین ماهانه دمای کمینه (یا ساالنه)

درجه سلسیوس

تعداد روزهای با دمای کمینه کمتر از صفر درجه سلسیوس در سال

روز ()days

تعداد روزهای با دمای بیشینه کمتر از صفر درجه سلسیوس در سال

روز()days

تعداد روزهای با دمای بیشینه بیشتر از  25درجه سلسیوس در سال

روز()days

تعداد روزهای با دمای کمینه بیشتر از  20درجه سلسیوس در سال

روز()days

TXx

بیشینه دمای بیشینه روزانه ()TMAX Maximum

بیشینه دمای بیشینه روزانه در ماه (یا در سال)

درجه سلسیوس

TNx

بیشینه دمای کمینه روزانه ()TMIN Maximum

بیشینه دمای کمینه روزانه در ماه (یا در سال)

درجه سلسیوس

TXn

کمینه دمای بیشینه روزانه ()TMAX Minimum

کمینه دمای بیشینه روزانه در ماه (یا در سال)

درجه سلسیوس

TNn

کمینه دمای کمینه روزانه ()TMIN Minimum

کمینه دمای کمینه روزانه در ماه (یا در سال)

درجه سلسیوس

TX90p

روزهای گرم ()Warm Days

TN90p

شب های گرم ()Warm Nights

TX10p

روزهای سرد()Cool Days

TN10p

شب های سرد ()Cool Nights

DTR

دامنه دمای روزانه ()Diurnal Temperature Range

میانگین ماهانه اختالف دمای بیشینه و دمای کمینه (یا میانگین ساالنه)

نمایه تداوم دوره گرم

تعداد روزها در سال وقتی که حداقل شش روز متوالی دمای بیشینه

()TX> TX90p, Warm Spell Duration Index

بیشتر از صدک 90ام باشد

تعداد روزهای یخبندان

FD

()TN<0 oC, Number of Frost days
تعداد روزهای یخی

ID
Su25
TR20

WSDI
CSDI

(Number of Ice days

oC,

)TM<0

تعداد روزهای تابستانی
(Number of Summer days

oC,

)TM>25

تعداد شبهای حارهای
o

()TN>20 C, Number of Tropical nights

درصد روزهایی در ماه که دمای بیشینه بیشتر از صدک 90ام باشد (یا
در سال)
درصد روزهایی در ماه که دمای کمینه بیشتر از صدک 90ام باشد (یا
در سال)
درصد روزهایی در ماه که دمای بیشینه کمتر از صدک 10ام باشد (یا
در سال)
درصد روزهایی در ماه که دمای کمینه کمتر از صدک 10ام باشد (یا
در سال)

نمایه تداوم دوره سرد

تعداد روزها در سال وقتی که حداقل شش روز متوالی دمای کمینه

()TN< TN10p, Cold Spell Duration Index

کمتر از صدک 10ام باشد

درصد ()percent
درصد ()percent
درصد()percent
درصد()percent
درجه سلسیوس
روز()days
روز()days

در نیمکره شمالی ،فاصله زمانی بین اولین دوره بعد از اول ژوئیه(دهم
GSL

طول فصل رویش ()Growing Season Length

تیر) که حداقل  6روز متوالی دمای میانگین روزانه کمتر بیشتر از 5
درجه سلسیوس باشد و اولین دوره  6روزه با دمای میانگین روزانه کمتر

روز()days

از  5درجه سلسیوس

بحث و بررسی

سری دادهها) پذیرفته شد .ناهمگن بودن سری دادهها بیانگر این

همگنی ،کمیتهای مورد بررسی در این مطالعه شامل دمای

است که در سری داده مورد نظر و در سطح اطمینان بیان شده،

میانگین روزانه ،دمای بیشینه روزانه و دمای کمینه روزانه است.

میتوان در آزموهای آشکارسازی روند ،انتظار وجود روند

همگنی همه سری دادهها با دو آزمون انحرافات تجمعی

معنیدار را داشت.

( )CDTو درست نمایی ورسلی ( )Worsleyبررسی شد.

آزمون من-کندال ،نتایج آزمون من-کندال آماری ( Test

تمامی کمیتها در تمام سطوح معنیداری  5 ،1و  10درصد و

 )zبرای پنج ایستگاه مورد مطالعه در جدول  4آمده است .در

در هر دو آزمون ناهمگن بودند .به عبارتی در تمام سطوح

این آزمون سطحهای معنیداری  5 ،1 ،0/1و  10درصد برای

معنیداری ،آزمون معنیدار بوده و فرض یک (ناهمگن بودن

تعیین سطح معنیداری وجود روند در سری داده کمیت مورد
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بررسی در نظر گرفته شده است .دماهای میانگین ،بیشینه و

کمیتهای دما ،روند مثبت معنیدار در منطقه مورد مطالعه

کمینه برای هر پنج شهر اکثرا دارای سطح معنیداری با درصد

وجود دارد.

کوچک (سطح اطمینان باال) و مقادیر مثبت آماره آزمون

دادههای مورد مطالعه با روش گرافیکی آزمون من-کندال نیز

هستند .به جز شهر الهیجان در کمیت دمای کمینه که تا سطح

بررسی شد و نتایج آن در جدول  5آورده شده است .این نتایج

معنیداری  10درصد نیز برای داشتن روند معنیدار نیست ،این

با نتیجههای بررسی آزمون آماری من-کندال مطابقت دارند.

سه کمیت ،در بقیه موارد شامل سطح معنیداری  5درصد به

در شکل  1نمونهای از نمودارهای مربوط به آزمون گرافیکی

پایین با مقدار مثبت آماره هستند .نتیجه آزمون برای دمای

من-کندال نشان داده شده است .در این شکل که برای دمای

میانگین در سه شهر رشت ،انزلی و آستارا ،شامل سطح معنی-

میانگین ایستگاه رشت است قطع شدن خطوط در خارج

داری  0/1درصد بوده است که بیانگر سطح اطمینان باال برای

محدوده بحرانی مشاهده میشود و با شیب مثبت امتداد مییابند

وجود روند است .با توجه به نتایج میتوان مشاهده کرد که در

که نشاندهنده وجود روند مثبت است.

جدول  -4نتایج آزمون آماری( )Test Zمن کندال در دوره بلند مدت منتهی به  .2018عالمت ها برای( )sig.شامل؛  +سطح معنیداری 10درصد * ،سطح
معنیداری  5درصد ** ،سطح معنیداری  1درصد *** ،سطح معنیداری  0/1درصد
کمیت

دمای میانگین

دمای بیشینه

دمای کمینه

ایستگاه

فصل قابل مالحظه بیشترین تاثیر

ساالنه

فصل قابل مالحظه کمترین تاثیر
Test Z

فصل

Sig.

Test Z

فصل

Sig.

1/71

پاییز

2/21

پاییز

3/18

تابستان

+

3/85

تابستان

*

-----

تابستان

---

---

تابستان

---

---

---

0/00

پاییز

---

0/29

پاییز

2/00

پاییز

1/57

پاییز
پاییز

Sig.

Test Z

رشت

***

3/85

**

انزلی

***

4/39

***

آستارا

***

3/78

***

3/60

منجیل

**

3/22

***

3/35

الهیجان

**

2/74

+

1/86

بهار

رشت

*

2/21

*

2/50

تابستان

انزلی

***

4/42

***

4/60

تابستان

*

آستارا

**

3/10

***

3/50

تابستان

---

منجیل

***

3/39

**

3/17

تابستان

---

0/84

الهیجان

*

2/19

---

1/53

تابستان

---

0/11

پاییز

رشت

***

4/67

***

3/39

تابستان

---

---

---

انزلی

***

3/68

**

3/30

بهار

*

2/11

پاییز

آستارا

***

4/00

***

3/68

تابستان

---

---

---

منجیل

**

3/17

**

2/82

تابستان

---

1/32

زمستان

الهیجان

---

1/09

*

2/19

تابستان

---

0/00

پاییز

جدول  5نتایج آزمون گرافیکی من کندال در دوره بلند مدت منتهی به 2018
ایستگاه

دمای میانگین

دمای کمینه

دمای بیشینه

سال مشاهده روند

عالمت روند

سال مشاهده روند

عالمت روند

سال مشاهده روند

عالمت روند

رشت

2006

TI

2011

TI

2003

TI

انزلی

2009

TI

2006

TI

2011

TI

آستارا

2011

TI

1995

TI

2008

TI

منجیل

2017

TI

2015

TI

2003

TI

الهیجان

---

---

---

---

---

---
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در آزمون آماری من-کندال ( )Test zهر کدام از کمیتهای

فصل تابستان بیشترین مقدار را داشتهاند .برای این کمیتهای

مورد مطالعه ،به شکل فصلی نیز بررسی شد .با توجه به نتایج

دمایی کمترین مقادیر آماره آزمون مربوط به فصل پاییز است.

آماره آزمون برای هر فصل ،فصلهایی که بیشترین و کمترین

آزمون من-کندال برای این مطالعه ،با توجه به شرایط غالب،

تاثیر در آماره نهایی ساالنه را داشتند مشخص و در جدول 4

نتایج کلی را به این شکل ارائه میدهد؛ دمای میانگین ،دمای

آورده شده است .در دماهای میانگین ،بیشینه و کمینه ،به جز

بیشینه و دمای کمینه دارای روند مثبت بوده و شامل بیشترین

یک مورد دمای میانگین الهیجان در فصل بهار و دمای کمینه

وابستگی در فصل تابستان و کمترین وابستگی در فصل پاییز

انزلی در فصل بهار ،بقیه آمارههای فصلی این سه کمیت ،در

هستند.
بروش رتبه اي من كندال ايستگاه رشت()Rasht
تعيين نقاط جهش سي ساله دمای میانگین

5
4
3
2
1

0
-1
-2
-3
Ui-30

U'i-30

شکل  -10نتایج آزمون گرافیکی من-کندال در دوره بلند مدت منتهی به  ،2018دمای میانگین ایستگاه رشت

آزمون رگرسیون یک متغیره ،توسط نرم افزارهای ()R

 ،0/62انزلی  0/74و رشت  0/55درجه سلسیوس در دهه و

آزمون رگرسیون برای سری دادههای ایستگاههای مورد مطالعه

کمترین مقادیر افزایشی معنیدار برای همین کمیتها به ترتیب

انجام شد .نتایج این آزمون در جدول  6آورده شده که شامل

رشت  ،0/46رشت  0/37و آستارا  0/46درجه سلسیوس در

ضریب متغیر مستقل ،سطح معنیداری ،ضریب تعیین

(R-

دهه است.

 )Squareو احتمال معنیداری ( )P-Valueبا سطحهای

همانطور که بررسی شد نتایج آزمون رگرسیون با آزمون من-

معنیداری  5 ،1 ،0/1و  10درصد است.

کندال مطابقت داشت .کمیتهای دمایی شامل دمای میانگین،

در کمیتهای دمای میانگین ،دمای بیشینه و دمای کمینه ،نتایج

دمای بیشینه و دمای کمینه هر سه روند افزایشی را در منطقه

آزمون رگرسیون سری دادههای هر پنج شهر با آزمون من-

نشان میدهند .در شکل  2نمونهای از نمودارهای محاسبه

کندال مطابقت دارند .به غیر از شهر الهیجان که تا سطح معنی-

رگرسیون سری دادههای ایستگاههای این مطالعه آورده شده

داری  10درصد نیز آزمون در هر سه کمیت معنیدار نیست،

است .در این شکل شیب مثبت نشاندهنده روند مثبت دمای

بقیه شهرها آزمون در بازه معنیداری  0/1تا  1درصد برای سه

میانگین برای شهر رشت است که با توجه به سطح معنیداری

کمیت دمایی معنیدار بوده و فرض یک شامل وجود روند و با

آزمون ،با سطح اطمینان باالیی بیانگر وجود روند معنیدار

روند افزایشی پذیرفتنی است .بیشترین مقدار افزایش معنیدار

است.

برای دمای میانگین ،دمای بیشینه و دمای کمینه به ترتیب منجیل
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جدول  6نتایج مقادیر رگرسیون برای ضریب متغیر مستقل ،سطح معنیداری R-Squared ،و  P-Valueتوسط برنامه  Rدر دوره بلند مدت منتهی به .2018
کمیت

دمای میانگین

دمای بیشینه

دمای کمینه

ایستگاه

ضریب متغیر مستقل()α

(Sigسطح معنیداری)

R-Squared

P-Value

رشت

0/04623

0/001

0/4131

0/000128

انزلی

0/06198

0/001

0/5412

311/623e-06

آستارا

0/05025

0/001

0/4357

7/228e-05

منجیل

0/06208

0/001

0/4087

0/0004384

الهیجان

0/01195

---

0/00702

0/7666

رشت

0/03722

0/05

0/2141

0/01003

انزلی

0/07435

0/001

0/5659

1/637e-06

آستارا

0/05400

0/001

0/3771

0/0003066

منجیل

0/07163

0/01

0/3654

0/001073

الهیجان

0/03435

---

0/03933

0/4786

رشت

0/055253

0/001

0/5397

3/799e-06

انزلی

0/04962

0/001

0/4559

4/253e-05

آستارا

0/046525

0/001

0/4497

5/009e-05

منجیل

0/05255

0/001

0/4181

0/0003579

الهیجان

-0/01053

---

0/006394

0/777

شکل  -2نتایج آزمون رگرسیون با نرم افزار( )Rدر دوره بلند مدت منتهی به  ،2018دمای میانگین ایستگاه رشت

نمایههای اقلیمی ،با نرمافزار( 18 )RClimdexنمایه اقلیمی

 -1نمایههای دمایی گرم ،تعداد روزهای تابستانی ()Su25

دمایی معرفی شده توسط کارگروه ( )CCL/CLIVARبدست

برای هر پنج شهر شیب مثبت دارد و برای رشت ،انزلی ،آستارا،

آمد و نتایج در سه گروه نمایههای دمایی ،نمایههای دمایی گرم

منجیل و الهیجان به ترتیب در سطوح معنیداری 5 ،1 ،0/1 ،5

و نمایههای دمایی سرد دستهبندی شد .این نتایج برای

و  10درصد ،دارای روند معنیدار افزایشی است .بیشترین و

شاخصهای مقادیر فرین در جدول  7آورده شده است که

کمترین مقدار روند افزایشی معنیدار به ترتیب الهیجان 15/34

شامل هفت نمایه دمایی گرم ،هفت نمایه دمایی سرد و چهار

و رشت 4/21روز در دهه است .تعداد شبهای حارهای

نمایه دمایی هستند .برای هر کدام از نمایهها مقادیر شیب

( )TR20نیز برای همه شهرهای مورد بررسی شیب مثبت داشته

خط( )Slopو احتمال معنیداری( )P_valueبرای پنج ایستگاه

و به غیر از الهیجان که در سطح معنیداری  5درصد دارای

مورد بررسی محاسبه و نشان داده شده است .برای تحلیل نتایج،

روند افزایشی معنیدار است ،چهار شهر دیگر روند معنیدار

مقادیر سطحهای معنیداری  5 ،1 ،0/1و  10درصد در نظر

افزایشی را در سطح معنیداری  0/1درصد دارند که نشان

گرفته شده است.

دهنده سطح اطمینان باال در پذیرش فرض صفر مبنی بر وجود
روند (افزایشی) است .بیشترین و کمترین مقدار روند افزایشی

مطالعه تغییر اقلیم در استان گیالن و نمایههای اقلیمی فرین در فراسنجهای دمایی
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معنیدار به ترتیب الهیجان  18/31و آستارا  10/41روز در دهه

هستند و برای همه آنها آزمون پذیرش فرض صفر وجود روند

است .بیشینه دمای بیشینه روزانه ( )TXxبرای تمام موارد شیب

(افزایشی) در سطوح معنیداری  0/1تا  5درصد ،معنیدار

افزایشی دارد .آستارا دارای سطح معنیداری  0/1درصد و

است .مقدار سطح معنیداری ( )P_Valueکوچک برای بیشتر

رشت و انزلی دارای سطح معنیداری  10درصد هستند .منجیل

آنها حاکی از سطح اطمینان باال در پذیرش وجود روند

و الهیجان برای این نمایه تا سطح معنیداری  10درصد نیز

افزایشی است.

دارای معنیداری آزمون پذیرش روند نیستند .بیشترین و

برای نمایه ( )TX90pبیشترین و کمترین مقدار روند افزایشی

کمترین مقدار روند افزایشی معنیدار به ترتیب آستارا  0/85و

معنیدار به ترتیب انزلی  6/48و رشت  ،1/78و برای نمایه

منجیل 0/46درجه سلسیوس در دهه است .در شکل  3نمودار

( )TN90pاین مقادیر الهیجان  6/06و منجیل  4/57درصد در

نمایه () TXxد برای شهرهای رشت و آستارا آورده شده است.

دهه است .نمودار نمایه ( )TN90pبرای شهرهای رشت و

همانطور که دیده میشود ،هر دو شهر دارای شیب مثبت

الهیجان در شکل  4نشان داده شده است .نمایه تداوم دوره

افزایشی بوده و مقادیر احتمال معنیداری آنها بیانگر معنیداری

گرم ( )WSDIبرای هر پنج شهر شیب مثبت دارد و تنها انزلی و

آزمون روند برای آنها است.

آستارا دارای معنیداری آزمون در سطوح معنیداری به ترتیب

بیشینه دمای کمینه روزانه ( )TNxبرای هر پنج شهر دارای

 0/1و  1درصد هستند .شکل  5روند نمایههای دمایی گرم

شیب مثبت و شامل سطوح معنیداری  1تا  10درصد آزمون

شامل تعداد روزهای تابستانی ( ،)Su25تعداد شبهای حارهای

روند است .بیشترین و کمترین مقدار روند افزایشی معنیدار به

( ،)TR20روزهای گرم ( )TX90pو شبهای گرم ()TN90p

ترتیب الهیجان  2/15و انزلی  0/49درجه سلسیوس در دهه

برای پنج شهر را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در

است .نمایههای روزهای گرم ( )TX90pو شبهای گرم

تمام موارد شکلها ،شیب مثبت بوده و روندهای افزایشی

( )TN90pنیز در تمام شهرهای مورد مطالعه دارای شیب مثبت

معنیدارهستند.

جدول  7نتایج مقادیر شیب و  P-Valueبرای نمایههای دما محاسبه شده توسط برنامه  RClimdexدر دوره بلند مدت منتهی به .2018
رشت

آستارا

انزلی

الهیجان

منجیل

نمایه دمایی گرم
نمایه دمایی سرد

نمایه

Slop

P-Value

Slop

P-Value

Slop

P-Value

Slop

P-Value

Slop

P-Value

Su25

0.421

0.048

1.447

0

0.881

0.002

0.705

0.011

1.534

0.076

TR20

1.079

0

1.073

0

1.041

0

1.146

0

1.831

0.019

TXx

0.059

0.057

0.063

0.053

0.085

0

0.046

0.516

0.071

0.186

TNx

0.056

0.009

0.049

0.027

0.052

0.031

0.075

0.005

0.215

0.075

TX90p

0.178

0.009

0.648

0

0.323

0

0.286

0.004

0.411

0.09

TN90p

0.577

0

0.467

0

0.524

0

0.457

0

0.606

0.012

WSDI

0.063

0.506

0.84

0

0.275

0.005

0.157

0.114

0.692

0.104

FD

-0.423

0.007

0.011

0.867

-0.205

0.252

-0.158

0.412

0.086

0.89

ID

0.016

0.189

0.005

0.231

0.018

0.29

0.013

0.245

0.022

0.556

TXn

0.008

0.847

-0.009

0.819

0.028

0.461

-0.024

0.645

0.052

0.662

TNn

0.044

0.458

-0.008

0.851

0.035

0.418

-0.023

0.56

-0.086

0.421

TX10p

-0.217

0.017

-0.328

0.008

-0.246

0.016

-0.369

0

-0.434

0.072

نمایه دمایی

TN10p

-0.337

0

-0.312

0.004

-0.212

0.04

-0.307

0.006

-0.318

0.13

CSDI

-0.216

0.117

-0.429

0.016

-0.076

0.547

-0.265

0.08

0.013

0.907

TMAXmean

0.037

0.01

0.074

0

0.054

0

0.072

0.001

0.09

0.041

TMINmean

0.055

0

0.05

0

0.046

0

0.053

0

0.04

0.144

DTR

-0.018

0.102

0.024

0.002

0.007

0.402

0.019

0.122

0.051

0.157

GSL

0.329

0.141

0.469

0.08

0.737

0.112

0.659

0.152

0.749

0.365
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(الف)

(ب)

شکل  -3نمودار نمایه بیشینه دمای بیشینه روزانه ( )TXxبا نرم افزار( )RClimdexدر دوره بلند مدت منتهی به ( ،2018الف)رشت( ،ب)آستارا

(الف)

(ب)

شکل  -4نمودار نمایه شب های گرم ( )TN90pبا نرم افزار( )RClimdexدر دوره بلند مدت منتهی به ( ،2018الف)رشت( ،ب)الهیجان
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شکل  -5روند تعدادی نمایههای دمایی گرم برای پنج شهراستان گیالن( ،الف) تعداد روزهای تابستانی (( ،)Su25ب) تعداد شب های حاره ای(،)TR20
(ج) روزهای گرم ( )TX90pو (د) شب های گرم( )TN90pدر دوره بلند مدت منتهی به 2018

 -2نمایههای دمایی سرد ،تعداد روزهای یخبندان ()FD

منفی دارد .در هیچکدام از شهرها تا سطح معنیداری 10

در انزلی و الهیجان شیب مثبت و در سه شهر دیگر شیب منفی

درصد ،روند معنیدار مشاهده نمیشود .روزهای سرد

دارد .این نمایه فقط برای رشت در سطح معنیداری  1درصد

( )TX10pدر همه شهرهای مورد بررسی شیب منفی دارد و

دارای روند معنیدار آزمون است .تعداد روزهای یخی ()ID

سطوح معنیداری آنها برای رشت  5درصد ،انزلی  1درصد،

در تمام موارد مطالعه دارای شیب مثبت است ولی در هیچکدام

آستارا  5درصد ،منجیل  0/1درصد و الهیجان  10درصد است.

تا سطح معنیداری  10درصد دارای معنیداری آزمون روند

بیشترین و کمترین مقدار روند کاهشی معنیدار به ترتیب

نیست .کمینه دمای بیشینه روزانه ( )TXnدر انزلی و الهیجان

الهیجان  -4/34و رشت  -2/17درصد در دهه است .نمودار

دارای شیب مثبت و در سه شهر دیگر دارای شیب منفی است و

نمایه( )TX10pدر شکل  6برای شهرهای انزلی و منجیل نشان

در هیچکدام تا سطح معنیداری  10درصد دارای روند

داده شده است .مقادیر کم احتمال معنیداری(،)P_Value

معنیدار نیست .کمینه دمای کمینه روزانه ( )TNnدر شهرهای

نشاندهنده سطح اطمینان باال برای وجود روند کاهشی در این

رشت و آستارا شب مثبت و در انزلی ،منجیل و الهیجان شیب

نمایه است.

(الف)

(ب)

شکل  -6نمودار نمایه روزهای سرد ( )TX10pبا نرم افزار( )RClimdexدر دوره بلند مدت منتهی به ( ،2018الف)انزلی( ،ب)منجیل
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شبهای سرد ( )TN10pنیز در همه موارد دارای شیب منفی

تداوم دوره سرد ( )CSDIبه غیر از الهیجان برای چهار شهر

بوده و سطحهای معنیداری روند کاهشی آن برای رشت 0/1

دیگر دارای شیب منفی است و برای شهرهای انزلی و منجیل به

درصد ،انزلی  1درصد ،آستارا  5درصد و منجیل  1درصد

ترتیب با سطحهای معنیداری  5و  10درصد ،دارای روند

است .بیشترین و کمترین مقدار روند کاهشی معنیدار به ترتیب

معنیدار است .در شکل  8نمایی از روند نمایههای دمایی سرد

رشت  -3/37درصد و آستارا  -2/12در دهه است .شکل 7

روزهای سرد( )TX10pو شبهای سرد( )TN10pبرای پنج

نمودار نمایه ( )TN10pرا برای شهرهای رشت و انزلی نشان

شهر آورده شده است .روندها در تمام موارد کاهشی بوده و

میدهد .در این نمایه نیز مقادیر( )P_Valueکوچک بوده و

تقریبا در همه موارد دارای معنیداری آزمون هستند .این نتایج

وجود روند دارای سطح اطمینان باالیی است .شهر الهیجان تا

برای نمایههای دمایی سرد ،بیانگر وجود روند گرمایشی در

سطح معنیداری  10درصد دارای روند معنیدار نیست .نمایه

منطقه است.
(ب)

(الف)

شکل  -7نمودار نمایه شبهای سرد ( )TN10pبا نرم افزار( )RClimdexدر دوره بلند مدت منتهی به ( ،2018الف)رشت( ،ب)انزلی

(ب)

(الف)

شکل  -8روند دو نمایه دمایی سرد برای پنج شهراستان گیالن( ،الف) تعداد روزهای تابستانی ( )TX10pو (ب) تعداد شب های حاره ای( ،)TN10pدر
دوره بلند مدت منتهی به 2018
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 -3نمایههای دمایی ،میانگین دمای بیشینه ()TMAXmean

کمترین مقدار روند افزایشی معنیدار به ترتیب رشت  0/55و

در هر پنج شهر دارای شیب مثبت است و سطحهای معنیداری

آستارا  0/46درصد در دهه است .مقادیر کوچک احتمال

این روند افزایشی برای انزلی ،آستارا و منجیل  0/1درصد،

معنیداری در این دو نمایه ،نشاندهنده تسلط روند افزایشی در

رشت  1درصد و الهیجان  5درصد است .بیشترین و کمترین

میانگین دماهای بیشینه و کمینه در منطقه است .نتایج معنیدار

مقدار روند افزایشی معنیدار به ترتیب آستارا  0/9و رشت0/37

این دو نمایه با مقادیر روند افزایشی در آزمون رگرسیون کامال

درصد در دهه است .میانگین دمای کمینه ( )TMINmeanنیز

همخوانی دارند .در شکلهای  9و  10نمودار این دو نمایه به

در همه موارد شیب مثبت داشته و به غیر از الهیجان در چهار

ترتیب برای انزلی و آستارا ،و رشت و منجیل آورده شده است.

شهر دیگر ،سطح معنیداری  0/1درصد است .بیشترین و
(ب)

(الف)

شکل -9میانگین دمای بیشینه ( )TMAXmeanبا نرم افزار( )RClimdexدر دوره بلند مدت منتهی به ( ،2018الف)انزلی( ،ب)آستارا

(ب)

(الف)

شکل -10میانگین دمای کمینه ( )TMINmeanبا نرم افزار( )RClimdexدر دوره بلند مدت منتهی به ( ،2018الف)رشت( ،ب)منجیل

دامنه دمای روزانه ( )DTRبه غیر از رشت در چهار شهر دیگر

در تمام موارد شیب مثبت داشته و در انزلی دارای روند

شیب مثبت دارد و تنها در شهر انزلی با سطح معنیداری 1

معنیدار با سطح معنیداری  10درصد است .شکل  11روند

درصد دارای روند معنیدار است .طول فصل رویش ()GSL

نمایههای دمایی شامل میانگین دمای بیشینه ( )TMAXmeanو

103

نیوار ،دوره  ،44شماره  ،110-111پائیز و زمستان ( 1399دو فصلنامه)

میانگین دمای کمینه( )TMINmeanرا برای پنج شهر نشان

روند کاهشی در درصد روزها و شبهای سرد را نشان

میدهد .همانطور که مشاهده میشود در تمام موارد شکلها،

میدهند .نمایههای میانگین دماهای بیشینه و کمینه نیز دارای

شیب مثبت بوده و تقریبا همه موارد دارای روندهای افزایشی

روند افزایشی با مقادیر قابل قبول سطوح معنیداری جهت

معنیدارهستند .در نمایههای دمایی گرم تمام موارد شیب مثبت

پذیرش فرض صفر مبنی بر وجود روند افزایشی هستند .بنابر

بوده و مقادیر( )P_Valueنشاندهنده معنیداری آزمون روند در

این نتایج آزمون نمایههای دمایی با آزمونهای من-کندال و

اکثر موارد است .در نمایههای دمایی سرد ،نمایه های روزهای

رگرسیون دارای تطابق است و نتیجه حاکی از وجود تسلط

سرد( )TX10pو شبهای سرد( )TN10pبه صورت نسبی

روند گرمایشی است.

دارای سطحهای معنیداری مناسب برای پذیرش روند هستند و

(ب)

(الف)

شکل  -11روند دو نمایه دمایی برای پنج شهراستان گیالن( ،الف) میانگین دمای بیشینه( )TMAXmeanو (ب) میانگین دمای کمینه(،)TMINmean
در دوره بلند مدت منتهی به 2018

نتایج

این نتایج نشان دادند که کمیتهای دمایی شامل دمای

در این مطالعه تعدادی از کمیتهای دمایی هواشناسی و اقلیمی

میانگین ،دمای بیشینه و دمای کمینه هر سه دارای روند افزایشی

پنج ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت ،بندرانزلی ،آستارا،

در منطقه هستند و مقادیراحتمال معنیداری( )P_Valueدر اکثر

منجیل و الهیجان که دارای دادههای مناسبی بودند برای

موارد نشاندهنده سطح اطمینان باال برای پذیرش روند افزایشی

آشکارسازی روند و تغییرات اقلیمی بررسی شدند .بررسی

است .نمایههای دمایی گرم در تمام موارد دارای شیب مثبت

همگنی دادهها با دو آزمون انحرافات تجمعی( )CDTو درست

بوده و در نمایههای دمایی سرد ،نمایههای روزهای سرد

نمایی ورسلی( )Worsleyنشان داد که تمامی کمیت ها در تمام

( )TX10pو شبهای سرد( )TN10pبه صورت نسبی دارای

سطوح معنیداری  5 ،1و  10درصد و در هر دو آزمون

سطحهای معنیداری مناسب برای پذیرش روند هستند و روند

ناهمگن بودند .نتایج بررسی روند به وسیله آزمونهای روند

کاهشی در درصد روزها و شبهای سرد را نشان میدهند.برای

من-کندال آماری و گرافیکی ،رگرسیون تک متغیره و

نمونه ،در شهر رشت مقادیر معنیدار روند افزایشی دمای

نمایههای اقلیمی فرین با هم مطابقت داشتند.

میانگین  0/46درجه سلسیوس در دهه ،دمای بیشینه  0/37درجه
سلسیوس در دهه ،دمای کمینه  0/55درجه سلسیوس در دهه،
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تعداد روزهای تابستانی ( 4/21 )Su25روز در دهه ،تعداد

نمایههای اقلیمی ،بررسی این شاخصهای فرین به صورت

شبهای حارهای ( 10/79 )TR20روز در دهه ،روزهای گرم

جداگانه و متمرکز میتواند شامل نتایج مفیدی در شناسایی

( 1/78 )TX90pدرصد در دهه ،شبهای گرم (5/77 )TN90p

بهتر مخاطرات ناشی از پدیدههای هواشناسی و اقلیمی داشته

درصد در دهه و همچنین مقادیر معنیدار روند کاهشی

باشد.

روزهای سرد ( -2/17 )TX10pدرصد در دهه و شب های

قدردانی

سرد ( -3/37 )TN10pدرصد در دهه محاسبه شده است.

نگارندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از سازمان

از نظر میزان تاثیر فصل در وجود روند معنیدار برای کمیتها،

هواشناسی کشور جهت فراهم نمودن داده های خام مورد نیاز

دمای میانگین ،دمای بیشینه و دمای کمینه شامل بیشترین

برای انجام مطالعه ابزاز می نمایند.

وابستگی در فصل تابستان و کمترین وابستگی در فصل پاییز

منابع

هستند .به صورت کلی و برای مجموع کمیتها نتایج نشان

 .1ابراهیمی ،ه .و کردوانی ،پ :1393 ،.مطالعه تغییر اقلیم در

دهنده فصل تابستان و بعد از آن فصل بهار بیشترین سهم و

تاالب بین المللی انزلی به روش من کندال .فصلنامه علمی

فصل پاییز کمترین سهم را در وجود روند داشتند .این نتایج با

پژوهشی اکوبیولوژی تاالب .سال ششم ،شماره  ،21پاییز

روندهای افزایشی دما در بسیاری از مطالعات در منطقههای

 ،1393ص 72-59

مختلف کشور (علیجانی و همکاران1391 ،؛ کوزه گران و

 .2احمدی ،م ،.لشکری ،ح ،.آزادی ،م .و کیخسروی ،ق،.

موسوی1393 ،؛ ابراهیمی و کردوانی1393 ،؛ اسماعیلی و

 :1394آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخصهای

همکاران )1397 ،و اعالم ( )IPCCدر سال  2013مبنی بر

حدی بارش در خراسان بزرگ .پژوهشهای دانش زمین،

افزایش  0/85تا  2درجهای دما همخوانی دارند.

سال ششم ،شماره  ،23پاییز  ،1394ص 52-34

با توجه به مجموع نتایج و همسویی روندهای مشاهده شده در

 .3اسماعیلی ،ح ،.پرک ،ف ،.روشنی ،ا .و شکیبا ،ع:1397 ،.

سطوح معنیداری آزمون شده ،میتوان نتیجه گرفت که در

روند وردایی فرینهای اقلیمی بر اساس شاخصهای

منطقه تحت همگونی با شرایط و پهنه استفاده شده در سری

ترکیبی تغییر اقلیم در گستره ایران .نشریه جغرافیا و

دادهها ،رخداد تغییر اقلیم ناشی از متغیرها و نمایههای دمایی در

مخاطرات محیطی .سال ،7شماره 28؛ زمستان ،1397ص

جهت افزایش دمایی وجود دارد .تسلط روند معنیدار افزایشی
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در دمای میانگین ،دمای بیشینه ،دمای کمینه ،نمایههای تعداد

 .4اسمعیلی ،ر ،.خدامرادی ،ح .و ویسی ،ا :1397 ،.واکاوی

روزهای تابستانی ،تعداد شبهای حارهای ،روزهای گرم و

وردایی نمایههای فرین اقلیمی ایستگاه اهواز .دومین

شبهای گرم و همچنین روند معنیدار کاهشی در نمایههای

کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ،مشهد ،دانشگاه

روزهای سرد و شبهای سرد حاکی از تسلط تغییر اقلیمی

فردوسی مشهدhttps://www.civilica.com/Paper- .

افزایشی در متغیر دمای منطقه است .روند افزایشی  0/46درجه

SNCC02-SNCC02_189.html

سلسیوس در دهه برای روند افزایشی دمای میانگین رشت نشان
میدهد که در دوره  30ساله مورد مطالعه و مطابق این نتایج،
افزایش  1/38درجهای در دمای میانگین این شهر رخ داده
است .برآیند مجموع نتایج بیانگر این است که این تغییرات
اقلیمی بیشترین وابستگی را در فصل تابستان و بعد از آن در
فصل بهار و همچنین کمترین وابستگی را در فصل پاییز و بعد
از آن در فصل زمستان دارد .الزم به ذکر است که در مورد

 .5حقگو ،س .و فرامرزی ،ش :1397 ،.واکاوی وردایی
نمایههای فرین اقلیمی ایستگاه کرمان .دومین کنفرانس ملی
آب و هواشناسی ایران ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
https://www.civilica.com/Paper-SNCC02SNCC02_189.html
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