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مقاله پژوهشي

مطالعه و ارزيابي دما شهر الشتر براساس مدل شبکه عصبي مصنوعي
مهناز حسنوند*؛ دانشجوي دكتري آب و هواشناسي ،گروه جغرافيا ،دانشکده علوم انساني ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران
رضا برنا؛ دانشيار ،گروه جغرافيا ،دانشکده علوم انساني ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران
منیژه ظهوریان پردل؛ دانشيار ،گروه جغرافيا ،دانشکده علوم انساني ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران
علیرضا شکیبا؛ استاديار ،گروه جغرافيا ،دانشکده علوم انساني ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران

چکیده
اين تحقيق به منظور بررسي تغيير اقليم در ناحيه غربي ايران استان لرستان شهرستان الشتر بر مبناي ارزيابي و پيش بيني تغييرات دما صورت
گرفته است .هدف از اين پژوهش "مدل سازي براي پيشبيني ميانگين دماي ماهانه فصلي ايستگاههاي منتخب استان لرستان به ويژه منطقه
الشتر ميباشد .شناسايي و آشکار سازي پهنههاي آسيبپذير با زير ساختهايي از قبيل كشاورزي؛ هيدرولوژي؛ حمل و نقل نواحي
شهرستان در شرايط تغيير اقليم ميباشد .و با توجه به عدم وجود ودر دسترس نبودن ديتاي سري زماني  30سالهي الشتر لذا از شهرستانهاي
همجوار از جمله ايستگاههاي سينوپتيك خرم آباد -الشتر -بروجرد استفاده شده است در همين رابطه آمار 30ساله ( )2019-1989تعداد سه
ايستگاه سينوپتيك فوق الذكر استان لرستان مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت و تغييرات معني دار دماهاي بيشينه و كمينه متوسط و همچنين
دامنه شبانهروزي دما ()dtrكه بيان گر اختالف مقادير دماهاي بيشينه و كمينه ميباشد» در دو مقياس زماني فصلي و ساالنه مورد تجزيه
وتحليل قرار گرفت .بدين منظور؛ ابتدا دوره مطالعاتي در بازه زماني  20ساله و 30ساله تقسيم شده و با توجه به ميزان تغيرات دما؛ دوره
نرمال اقليمي براي كليه ايستگاهها استخراج گرديد .سپس مقادير ميانگين دادهها؛ با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي توانايي زيادي در
شبيهسازي و پيشبيني عناصر جوي و آب و هوايي به ويژه دما دارد .پکيج  gast foreاستفاده شده است .نرم ابزار برنامه نويسي  rدو نمونه
مورد مقايسه قرارگرفت و اختالفهاي معنيدار سطح اطمينان ٪95و ٪80مشخص شدند .در اين رابطه؛ بيشترين و كمترين تفاوت ميانگين
دوره ها؛ به ترتيب به دماهاي كمينه و بيشينه اختصاص يافت همچنين روند دادهها در بازه زماني  20ساله اخير نيز مورد بررسي قرار گرفت و
بر اساس نتايج آن؛ دم اهاي متوسط؛ بيشينه و كمينه داراي روندي افزايشي بوده است .از نظر فصلي نيز زمستان شديدترين تغييرات را در
منطقه در برداشته است ميزان موارد اختالف بين بازه زماني  20ساله و بازههاي ( 30دوره نرمال)  30ساله به ترتيب  95درصد و 80درصد
ميباشد .در بازه 20ساله اخير؛ بيشترين و كمترين روند معني دار ايستگاهها؛ به ترتيب در فصول تابستان و پاييز مشاهده گرديد .دوره اقليم
تحت دو سناريوي  nnar"foregastگزارش و استخراج شد.
كلمات كلیدی :دما ،آزمون تغيير اقليم ،پيشبيني روند دما ،شهر الشتر ،مقايسه ميانگينها فصلي ،شبکه عصبي مصنوعي
تاريخ ارسال1400/1/24 :
تاريخ بازنگري1400/4/2 :
تاريخ پذيرش1400/4/4 :
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مقدمه
يکي از مهمترين عوامل در ساختار كره زمين اقليم ميباشد .كه كليه مظاهر طبيعي از آن متأثر ميشوند .اقليم ،متوسط شرايط آب
و هوايي يك منطقه است و تنها براي شرايط متوسط به كار نمي رود ،بلکه ساير متغيرها تغيير حداقل و حداكثر را نيز شامل
ميشود تغيير معنا دار در متوسط داده هاي هواشناسي در طي يك دوره زماني معين نيز تغيير اقليم ناميده ميشود (ماندر.)1994 1
آشکار سازي از نظر آماري فرايندي است براي نمايان ساختن تغييرات معني داري كه نتوان آنها را به تغييرات طبيعي مربوط
دانست ( .)2ipcc،2001تغيير اقليم يکي از معضالت كنوني جامعه بشري است و تهديد و بالياي براي سياره زمين به شمار
ميآيد .مدل هاي اتمسفري ارائه شده توسط هيئت بين و الدول تغيير اقليم ( )ipccپيشبيني نمودهاند كه چهره سياره ماه به طور
بي سابقهاي تحت تأثير اقليم واقع خواهد شد (نول ،)94،1994 3دما از محسوسترين عناصر اقليمي است كه ارتباط تنگاتنگي با
ساير عناصر اقليمي دارد.
دما هوا يکي از عوامل اصلي توصيف كننده شرايط اقليمي يك منطقه و متغيري مهم در انجام مطالعات محيطي است و داراي
نقش كليدي در چگونگي انجام فرايندهاي مختلف بيولوژيکي ،فيزيکي و بيوژشيميايي كه بين هيدروسفر و اتمسفر و بيوسفر رخ
ميدهد ميباشد( .گالو 4و همکاران )2010:504،دماي هوا كاربردهاي گستردهاي در زمينههاي مختلف اكولوژيکي ،كشاورزي
هيدرولوژي و اقليم شناسي دارد از جنبه اكولوژي و كشاورزي ،پراكنش و توزيع گونههاي گياهي ،طول مراحل مختلف
فيزيو لوژيکي يك گياه ميزان فتوسنتز و تنفس و نيز ميزان رشد و توسعه گياهان و توسعه گياهان وابسته به دماي هوا است.
(ونگ )34 :2012، 5دماي هواي همچنين بر ميزان خسارت پديدههاي زيان بخش و جوي تغيير سرمازدگي و گرمازدگي گياهان
مؤثر است و فرايندهاي ديناميکي سيستم خاک گياه ،آب را تحت تأثير قرار ميدهد داشتن توزيع مکاني و زماني دماي هوا،
براي اجرايي مدلهاي شبيهسازي سيستم خاک ،گياه ،اتمسفر و بيالن انرژي در سطح خاک (دره بادامي و همکارن)123 :1398 ،
تعيين تبخير و تعرق گياهان در مقياس نقطهاي و منطقهاي .اجرايي مدلهاي پيشبيني شرايط جوي ،مطالعات مربوط به آمايش
اقليمي و تغيير اقليم (دباغيان اميري )1 : 1391 ،اجراي مدلهاي هيدرولوژيکي ،اجراي مدلهاي شبيهسازي رشد و عملکرد
گياهان و در تعيين گسترش آفات و بيماريها (ايمهوف 6و همکاران  )504 ،2010الزم و ضروري است بطور مثال از چند
هيدرولوژي دماي هوا داراي نقش اساسي در ترسيم.
گرمايش جهاني و تغيير اقليم به هرگونه تغيير در ميانگينهاي جهاني دما بطور خاص ميپردازد :تغيير اقليم اشاره به تغيير در
الگوهاي عمومي اقليم مانند دما ،بارش ،با رويکردي عناصر اقليمي دارد .پتانسيلها و محدوديتهاي اقليمي در واحدهاي
اكولوژي و ضرورت مالحظه اين شرايط در كشاورزي منطقهاي با توجه به بحث توسعه پايدار و امنيت غذايي موجب ميگردد تا
قبل از هرگونه سرمايه گذاري توسعه اي ،توان توليد مستمر محصوالت كشاورزي در واحدهاي اكولوژيکي از جهات گوناگون
مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد و تفاوت شرايط مطلوب گياهان باعث گسترش انواع و گونهها در جهان گرديده است،
پارامترهاي جوي مؤثر بخصوص دما بر رشد و نمو محصوالت نظير حداقل و حداكثر درجه حرارات ،بارندگي و رطوب نسبي
طبقهبندي شده است.
پيشبيني دما به عنوان يکي از مهمترين پارامترهاي اقليمي در حوزههاي مختلف مديريت منابع آبي و طبيعي ،خشکسالي،
مطالعات زيست محيطي ،خطر سيالب ،كمبود مواد غذايي گسترش آفات و بيماريها حمل و نقل و غيره از اهميت ويژهاي در
سياستهاي آينده جهت بهينه اين منابع و صرف هزينهها كنترل و جلوگيري از بحران و استفاده از منابع برخورد دار است.
1. Mander
2. Ipcc
3. Novel
4. Gallo
5. Veng
6. Emhof
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گرمايش جهاني و تغيير اقليم به هرگونه تغيير در ميانگينهاي جهاني دما بطور خاص ميپردازد :تغير اقليم اشاره به تغيير در
الگوهاي عمومي اقليم مانند دما ،بارش ،با رويکردي عناصر اقليمي دارد .دما مقداري از انرژي تابشي خورشيد تو سط عوارض
سطح زمين جذب شده .تبديل به انرژي حرارتي ميشود اين انرژي .به شکل دما يا درجه جلوه ميكند .در بين عناصر اقليمي
مختلف دما وهمچنين بارش اهميت خاصي دارد .اگر چه اصليترين عامل ايجاد دما .انرزي حاصل از جذب تابش كوتاه
خورشيدي در سطح زمين است( .صادقينيا و همکاران 1392 ،الف )1:عوامل ديگري نيز در چگونگي دماي مناطق مختلف
سطح زمين تعيينكنندهاند كه به ترتيبي كه درپي ميآيد به بررسي آنها ميپردازيم.
 شرايط تابشي و ارتباط آنها با عوارض سطح زمينپيشبين ي دما به عنوان يکي از مهمترين پارامترهاي اقليمي در حوزههاي مختلف مديريت منابع آبي و طبيعي ،خشکسالي،
مطالعات زيست محيطي ،خطر سيالب ،كمبود مواد غذايي گسترش آفات و بيماريها حمل و نقل و غيره از اهميت ويژهاي در
سياستهاي آينده جهت بهينه اين منابع و صرف هزينهها كنترل و جلوگيري از بحران و استفاده از منابع برخوردار است.
گرمايش جهاني و تغيير اقليم به هرگونه تغيير در ميانگينهاي جهاني دما بطور خاص ميپردازد :تغيير اقليم اشاره به تغيير در
الگوهاي عمومي اقليم مانند دما ،بارش ،با رويکردي عناصر اقليمي دارد (كانس )1985 ،1دما .مقداري از انرژي تابشي خورشيد
تو سط عوارض سطح زمين جذب شده .تبديل به انرژي حرارتي ميشود اين انرژي .به شکل دما يا درجه جلوه ميكند .در بين
عناصر اقليمي مختلف دما و همچنين بارش اهميت خاصي دارد .اگر چه اصليترين عامل ايجاد دما .انرژي حاصل از جذب تابش
كوتاه خورشيدي در سطح زمين است( .داوود پور ) 1383،عوامل ديکري نيز در چگونگي دماي مناطق مختلف سطح زمين تعيين
كنندهاند كه به ترتيبي كه درپي ميآيد به بررسي آنها ميپردازيم.
دما از جمله عناصر مهم ا قليمي است كه در ايجاد آن عالوه بر انرژي تابشي خورشيد ،عوامل متعددي از قبيل ماهيت فيزيکي،
هدايت گرمايي ناهمواري و ارتفاع سطح زمين و همچنين وزش باد و شرايط ابر ناكي دخالت دارند .بطور كلي مناطق حاره كه در
طول سال در معرض تابش سرشار و يکدست خورشيد قرار دارند .با دمايي باال ،همراه با نوسانهاي ضعيف حرارتي مشخص
مي شوند .در حالي كه در غرضهاي ميانه و باال به دليل تغييرهايي در روند ساالنه تابش دما كمتر اما نوسانهاي فصلي شديدتر است
بديهي است نه تنها زائيه تابش بلکه ميزان جذب البدو و عمق نفوذ تابش در سطح زمين چگونگي دماي آن تعيينكننده است.
(گويگان)1999 ، 2
از طرف ديگر خود دماي متفاوت در شرايط يکسان تابش خورشيد نشانه گرماي ويژه وهدايت گرمايي متفاوت در سطوح
مختلف سطح زمين است .به همين دليل سطح شنزار به دليل ظرفيت گرما در طول روز بشدت گرم و در طول شب بسيار سرد
ميشود .د ر حالي كه آبها با ظرفيت جذب گرمايي زياد خود تعادل گرمايي بيشتري دارند و به آهستگي گرم و سرد ميشوند.
اين نکته در مورد آبها به دليل عمق نفوذ بيشتر تابش خورشيد و وجود تالطم همراه با هدايت گرمايي باالكامال چشمگير است.
انتقال گرما از سطوح باال به اليههاي عمقي در اجسام جامد بر خالف آبها،كند انجام ميگيرد و مدت زماني طول ميكشد تا يك
موج گرما به اليههاي عميقتر نفوذ كند .اين امر باعث ميشود كه نوسان دما در اليههاي سطحي شديد باشد.
اما با افزايش عمق كاهش پيدا كند .از اين رو روند روزانه دما در عمق  5نيم متر و نوسان ساالنه در عمق  10متر از سطح زمين
ناپديد ميگردد .معموال دما در عمق  10متري سطح زمين ثابت بوده رقم آن به ميانگين ساالنه دماي هوا بسيار نزديك است .با
توجه به جرم و تراكم بيشتر هوا در سطوح پايينتر اتمسفر كه خود عامل جذب انرژي بيشتري است.
1. Cons
2. Gavigan
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همچنين به دليل آنکه سطح زمين اتمسفر را گرم ميكند .با افزايش ارتفاع دما با آهنگ تقريبا 05تا 06سلسيوس به ازاي هر
100متر كم ميشود .چنين توزيعي البته معرف شرايط متعارف جو در اليههايي زيرين آن است .با اين روند تغييرهاي آن ممکن
است در شرايط معين برعکس شو د و اليه وارونگي ايجاد كند .پديده اليه وارونگي را كه در پايداري و آلودگي هوا اهمييت
بسيار دارد .بر اساس شرايط شکلگيري آن به انواع تابشي جبههاي و ديناميك تقسيم ميكنند( .تدبير )1385،ناهمواريهاي سطح
زمين تاحدود زيادي نحوه توزيع دما را مشخص ميكنند .در حالي كه چالهها گودالها و درهها به دليل محصور بودن وعدم
تحريك هوا در محيطشان به حد نهايي دما ميرسند .به طوري كه در روز بشدت گرم و در شب بشدت سرد ميشوند .ارتفاعات
و ناهمواريهاي كوجك كه بيشتر در معرض حركت هوا قرار دارند .شرايط حرارتي متعادلتري دارند .شيب و جهت مختلف
دامنه ها نيز در توزيع دما موثرند و اين موضوع بيشتر براي مناطق برون حاره بويژه در عرضهاي ميانه اهميت دارد .به همين دليل
نسبت تابش پراكنده به تابش كلي معرف ميزان دريافت انرژي تابشي در جهات مختلف دامنههاست.
معموال در يك روزتمام ابري كه تابش مستقيم وحود ندارد.تاثير جهت در دامنهها به حداقل ميرسد .تا آنجا كه تغيير شيب
ممکن است تاثير عرض جغرافيايي را بسيار تحليل ببرد.
دما و تغييرات آن در يك محل تا حدود زيادي به نقل وانتقال اققي هواي گرم و سرد بستگي دارد .اين انتقال به صورت مسير
روزانه وزش منظم باد و در دورههايي سال صورت ميپذيرد .نقش سيستمهاي متنوع سينوپتيك در جابه جايي تودههاي هوا در
عرض هاي ميانه .بخصوص به صورت گسترش هواي سرد وگرم اهميت بسيار دارد .از اين رو /جابه جايي مکرر تودههاي هوا
روند روزانه دما را به هم ميريزد .
ابرها هم عامل كاهش تابش خورشيد و هم باعث كاهش تابش موثر آن هستند و در تعديل و كاهش تابش خورشيد و عامل
اقليمي مهمي به شمار ميآيند.
معموال حداقل دماي روز مقارن دما مقداري از انرژي تابشي خورشيد توسط عوارض سطح زمين جذب شده تبديل به انرژي
حرارتي ميشود اين انرژي به شکل دما يا درجه جلوه مي كند در بين عناصر اقليمي مختلف دما و همچنين بارش اهميت خاصي
دارد .اگرچه اصلي ترين عامل ايجاد دما انرژي حاصل از جذب تابش كوتاه خورشيدي در سطح زمين است .عوامل ديگري نيز
در چگونگي دماي مناطق مختلف سطح زمين تعيينكنندهاند كه به ترتيبي كه در پي ميآيد به بررسي آنها ميپردازيم.
شرايط تابشي و ارتباط آنها با عوارض سطح زمين  -2هدايت گرما دما از جمله عناصر مهم اقليمي است كه در ايجاد آن عالوه بر
انرژي تابشي خورشيد /عوامل متعددي از قبيل ماهيت فيزيکي /هدايت گرمايي ناهمواري و ارتفاع سطح زمين و همچنين وزش
باد و شرايط ابر ناكي دخالت دارند .بطور كلي مناطق حاره كه در طول سال در معرض تابش سرشار و يکدست خورشيد قرار
دارند .با دمايي باال همراه با نوسانهاي ضعيف حرارتي مشخص ميشوند .در حالي كه در عرضهاي ميانه و باال به دليل تغييرهايي
در روند ساالنه تابش دما كمتر اما نوسانهاي فصلي شديدتر است .بديهي است نه تنها زاويه تابش بلکه ميزان جذب آلبدو و عمق
نفوذ تابش در سطح زمين چگونگي دماي آن تعيين كننده است .از طرف ديگر خود دماي متفاوت در شرايط يکسان تابش
خورشيد نشانه گرماي ويژه و هدايت گرمايي متفاوت در سطوح مختلف سطح زمين است .به همين دليل سطح شنزار به دليل
ظرفيت گرما در طول روز بشدت گرم و در طول شب بسيار سرد ميشود .در حالي كه آبها با ظرفيت جذب گرمايي زياد خود
تعادل گرمايي بيشتري دارند و به آهستگي گرم وسرد ميشوند .اين نکته در مورد آبها به دليل عمق نفوذ بيشتر تابش خورشيد و
وجود تالطم همراه با هدايت گرمايي باال كامال چشمگير است .انتقال گرما از سطوح باال به اليههاي عمقي در اجسام جامد بر
خالف آبها كند انجام ميگيرد و مدت زماني طول ميكشد تا يك موج گرما به اليههاي عميقتر نفوذ كند .اين امر باعث ميشود
كه نوسان دما در اليه هاي سطحي شديد باشد اما با افزايش عمق كاهش پيدا كند .از اين رو روند روزانه دما در عمق  5نيم متر و
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نوسان ساالنه در عمق  10متر از سطح زمين ناپديد ميگردد .معموالدما در عمق 10متري سطح زمين ثابت بوده رقم آن به ميانگين
ساالنه دماي هوا بسيار نزديك است  .با توجه به جرم و تراكم بيشتر هوا در سطوح پايينتر اتمسفر كه خود عامل جذب انرژي
بيشتري است .همچنين به دليل آنکه سطح زمين اتمسفر را گرم ميكند .با افزايش ارتفاع دما باآهنگ تقريبا  05تا  06سلسيوس به
ازاي هر 100متر .كم ميشود .چنين توزيعي البته معرف شرايط متعارف جو در اليههايي زيرين آن است .با اين روند تغييرهاي
آن ممکن است در شرايط معين برعکس شود و اليه وارونگي ايجاد كند .پديده اليه وارونگي را كه در پايداري و آلودگي هوا
اهمييت بسيار دارد .بر اساس شرايط شکلگيري آن به انواع تابشي جبههاي و ديناميك تقسيم ميكنند .ناهمواريهاي سطح زمين تا
حدود زيادي نحوه توزيع دما را مشخص ميكنند .در حالي كه چالهها گودالها و درهها به دليل محصور بودن و عدم تحريك هوا در
محيطشان به حد نهايي دما مي رسند .به طوري كه در روز بشدت گرم و در شب بشدت سرد ميشوند .ارتفاعات و ناهمواريهاي
كوچ ك كه بيشتر در معرض حركت هوا قرار دارند .شرايط حرارتي متعادلتري دارند .شيب و جهت مختلف دامنهها نيز در توزيع
دما موثرند .و اين موضوع بيشتر براي مناطق برون حاره بويژه در عرضهاي ميانه اهميت دارد .به همين دليل نسبت تابش پراكنده به
تابش كلي معرف ميزان دريافت انرژي تابشي در جهات مختلف دامنه هاست .معموال در يك روز تمام ابري كه تابش مستقيم
وجود ندارد .تاثير جهت در دامنهها به حداقل مي رسد تا آنجا كه تغيير شيب ممکن است تاثير عرض جغرافيايي را بسيار تحليل
ببرد .دما و تغييرات آن در يك محل تا حدود زيادي به نقل و انتقال افقي هواي گرم و سرد بستگي دارد .اين انتقال به صورت
مسير روزانه وزش منظم باد و در دورههايي سال صورت ميپذيرد .نقش سيستمهاي متنوع سينوپتيك در جابه جايي تودههاي هوا
در طلوع آفتاب و حداكثر آن پس از انقضاي حداكثر تابش خورشيد يعني در بعداز ظهرها ايجاد ميشود مزبور با افزايش ارتفاع و
فاصله از سطح زمين كند و در عين حال متعادل مي شود .با اين حال عوامل ديگري از قبيل گردشهاي روزانه و فصلي هوا
تالطمهاي جوي و انواع بارشها در روند روزانه دما و دامنه تغيير آن تاثير ميگذارند و گاهي بکلي آن تغيير ميدهند .هرچه هوا
صافتر وزاويه ارتفاع خورشيد بيشتر باشد .نوسان روزانه دما شديدتر است .بنابر اين .تاثير عوامل ياد شده باعث ميشود كه روند
روزانه دما ،در مجموع تابع عرض جغرافيايي باشد .معموالً اين روند در عرضهاي بايين شدت دارد .در حالي كه در عرضهاي
باال ،در مناطق قطبي ناچيز است .توزيع ساالنه دما شباهت بسيار به روند روزانه آن دارد .زيرا وجود حرارتهاي نهايي ساالنه تابع
ارتفاع خورشيد است و حداكثر زاويه تابش خورشيد پديد ميآ يد .از اين رو معموالً تير ماه گرمترين و دي ماه سردترين موقع
صال در عرضهاي ميانه است .البته عوامل ديگر بويژه درياها تأثيري چشمگير در تغيير يا تأخير بروز دماي نهايي ساالنه دارند.
نوسان نهايي ساالنه دما نيز وضعيت تابش (عرض جغراقيايي) و موقعيت محل نسبت به دوري ونزديکي به درياست .از آنجا كه
ارتفاع زاويه خورشيد در استوا هرگز از  66/5درجه كمتر نميشود و طول روز نيز در طول ايام سال تقريبا برابر است .در وضعيت
انرزي تابشي حورشيد تغيير چشمگيري رخ نمي دهد .در نتيجه /دامنه ساالنه تغيير دما شدت چنداني ندارد .در حالي كه در
عرضهاي باال و مناطق قطبي ،عکس اين امر صادق است.
اهميت روند تغييرات ساالنه دما در ساختار اقليم مناطق مختلف به حدي است كه از آن در تقسيمبنديهاي اقليمي بويژه درتعيين
درجه بري (قارهاي) يا بحري (دريايي) بودن اقليم استفاده ميكنند .براي نشان دادن وضعيت نقشههاي همدما نتايج زير به دست
ميآيد  -1توزيع دما به پراكندگي جغرافيايي آب و خشکي بستگي دارد .به طوريکه بينظمي همدما در نيمکره شمالي شديدتر
است.
 -2اختالف حرارتي بين قطبهاي زمين و استوا در نيمکره جنوبي بيشتر است.
 -3قطب سرد در جنوبگان قرار دارد زيرا ميانگن دماي زمستان در قاره مزبور به -60درجه سلسيوس ميرسد و در تابستان متوسط
دما از -25درجه سلسيوس باالتر نميرود.
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 -4استواي حرارتي زمين بر استواي جغرافيايي منطبق نيست و يا حركت ظاهري خورشيد در منطقه حاره جابه جا ميشود .به
طوري كه در تابستان در نيمکره شمالي و در زمستان با فاصله كمي از استوا در نيم كره جنوبي جا به جا ميشود.
 -5تاثير جريانهاي دريايي در پراكندگي دما كامال محسوس است .در نيمکره شمالي .سواحل شرقي اقيانوسها گرمتر و در سواحل
غربي سردترند .همچنين سواحل غربي افريقا وآمريکا جنوبي كه زير نفوذ جريان آبهاي سرد بنکويال و پرو قرار دارند .پيوسته دما
پايين است ،به طوركلي توزيع نامتقارن آب و خشکي در سطح كره زمين باعث شده است كه مقادير دما و نوسان ساالنهاند در
نيمکره شمالي نسبت به نيمکره جنوبي و هم گرمتر است و هم نوسان فصلي شديدتري دارد .بررسيهاي مختلف نشان ميدهد كه
بين دماي موجود (واقعي) و دماي محاسبه شده بر اساس وضعيت تابش خورشيد در عرضهاي جغرافيايي مختلف (دماي نظري)
اختالف فاحشي وجود دارد .اين اختالف از انتقال انرژي به وسيله بادها و جريانهاي اقيانوسي ناشي ميشود كه در مجموع به
صورت گردش عمومي هوا در سطح كره زمين به سمت تعادل حرارتي گرايش دارد.
هدف از اين تحقيق ا رزيابي تغيير اقليم از قبيل افزايش دما كه سبب تنش آب و بحران آب و كشاورزي ميشود نتايج حاصل از
اين پژوهش ميتواند راه گشاي اعمال مديريت بهتر و علمي تر مديران و برنامه ريزان ذيح صالح در اين زمينه گردد لذا اين
مطالعه از نگاه كاربردي و پژوهش ميتواند بيشينهاي براي تحقيقات بعدي در اين زمينه باشد.
جين ) 2003( 1دماي هواي را براي هشدار درباره يخبندان در منطقه جنوب جورحيا با استفاده از شبکههاي عصبي و مصنوعي
براي يك تا دوازده ساعت آينده پيش بيني كرد .هدف وي توسعه يك سيستم براي هشدار درباره يخبندان با استفاده از شبکههاي
عصبي مصنوعي جهت كاهش خسارات در توليد كشاورزي بود .تالر )2004( 2روند سرعت باد در  4ايستگاه غرب كانادا را
مورد مطالعه قرار داد .نتايج حاكي از كاهش سرعت ساالنه و فصل زمستان بوده است .وانگ 3و همکاران ( )2006جهت اصالح
دادههاي دستي سرعت باد به صورت ساعتي از روي دادههاي اتوماتيك ،از شبکههاي عصبي موجکي استفاده كردند .نتايج به
دست آمده با استفاده از اين مدل رضايت بخش گزارش گرديد .منفرد و همکاران ( )2006روش آماري جديد جهت برآورد و
پيش بيني تغييرات سرعت و جهت باد ارائه دادند .هدف اصلي در اين تحقيق انتخاب روز نمونه براي هر ماه جهت پيشبيني باد
بوده است .از توپال ( )2006براي پيشبيني باد از داده هاي جمع آوري شده از چند منطقه با فواصل مشخص استفاده كرد و
سپس براي يافتن ضرايب وزني مربوط به هريك در پيشبيني نهايي براي هر روز از شبکه عصبي مصنوعي استفاده نمود .رحيمي
( )1385به تحليل آلودگيهاي هواي ناشي از مکانيابي نامناسب مراكز صنعتي در شهر تبريز با استفاده از شبکههاي عصبي
مصنوعي پرداخت و نشان داد كه شبکه هاي عصبي مصنوعي پرسپترون نسبت به ساير روشها نتيجه بهتري به دست ميدهد.
رحيمي خوب و همکاران ( )1386با استفاده از داده هاي بدون تصحيح اتمسفري ماهواره نوآ و مدل شبکه عصبي دقت پيشبيني
دماي بيشينه هواي استان خوزستان را مورد بررسي قرار دادند .براي اين منظور ،مدلهاي مختلف شبکه عصبي حاصل از تركيبهاي
مختلف دادههاي  4باند ماهواره نوآ و  3متغير جغرافيايي به عنوان وروديهاي مدل ساخته شد و بهترين مدل انتخاب شد.
نتايج نشان دادند كه مدل شبکه عصبي با ساختار  6نرون در اليه ورودي (شامل  4باند ماهواره نوآ ،روز شمار سال و ارتفاع زمين)
و  19نرون در اليه پنهان ،بهترين مدل ميباشد و  %4.91نتايج را با دقت  3درجه سانتيگراد پيشبيني كردند .خردادي و همکاران
( ) 1386به بررسي روند تغييرات ساالنه سرعت باد در سه ايستگاه شيراز ،تبريز و مشهد پرداختند و بيان داشتند كه در هر سه
ايستگاه تغييرات ساالنه سرعت باد معني دار بوده و در ايستگاه شيراز روند سرعت باد كاهشي بوده و در تبريز و مشهد سرعت باد
روند خاصي نداشته است.
1. Jin
2. Taller
3. Vang
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اصغري مقدم و همکاران ( )1387از شبکه هاي عصبي مصنوعي و فرمول تجربي ارائه شده براي تعيين تعداد گرههاي مياني جهت
تهيه مدل پيش بيني بارش دشت تبريز استفاده كردند در اين مدل سازي از  6ساختار مختلف شبکههاي عصبي مصنوعي و دوره
آماري  16ساله ( )1384-1369استفاده كردند براساس نتايج بدست آمده در مراحل مختلف تحقيق ،بهترين مدل از يك شبکه
پيشرو با شش گره ورودي ،يك گره خروجي ،يك اليه مياني و الگوريتم لونبرگ –ماركوارت تشکيل شده است كه براي نشان
دادن تأثير تعداد گرههاي مياني ،از تنوع نمونه هاي آموزشي و چگونگي بدست آوردن كمترين خطاي مدل استفاده كردند.
حسيني ( ) 1388با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي به برآورد و تحليل دماهاي حداكثر شهرستان اردبيل پرداخت و دماي
حداكثر براي سالهاي  2004تا  2006ميالدي را با اختالف  0/83درجه سلسيوس و همبستگي  0/99درصد با دماي واقعي
برآورد كرد .زارع ارناني و همکاران ( )1389با بررسي روابط بين سرعت باد و ساير پارامترهاي اقليمي با استفاده از روش
رگرسيون و شبکه عصبي مصنوعي در ايستگاه سينوپتيك يزد به اين نتيجه رسيدند كه شبکه عصبي كارايي بيشتري در نشان دادن
رابطه بين سرعت باد و ساير پارامترهاي اقليمي دارد.

شکل ( :)1موقعيت جغرافيايي شهرستان الشتر

موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه (شهرستان الشتر)
منطقه مورد مطالعه از نظر موقعيت زمين شناسي بخشي از زاگرس چين خورده و زاگرس مرتفع ميباشد تشکبالت زمينشناسي
اين حوضه مر بوط به دوره ترياس فوقاني تا عهد حاضر ،و عمدتاً از سنگ آهك تشکيل شده است (نگارش )1379 ،22 ،شمال
شرق منطقه مورد مطالعه را سنگهاي كربناتهاي در بر ميگيرد كه زمان آن ترياس فوقاني -كرتاسه ميباشد .شرق و جنوب اين
حوضه عمدتاً از سنگهاي مارني و آهك مارني سازند پابده تشکيل شده است كه فرسايشپذير سنگ هاي ناحيهاند.از
ارتفاعات مهم منطقه مورد مطالعه ميتوان به كوه هاي گرين ،خرگوش ناب ،اسپس و مهاب اشاره نمود كه ناهمواريهاي قالب
اين منطقه را تشکيل ميدهند .اين كوهها با امتداد شمال غربي جنوب شرقي جزء رشته كوههاي زاگرس به حساب ميآيند
حداكثر ارتفاع منطقه  3615متر و حداقل آن  1486متر است شکل ( )1حداكثر و حداقل درجه حرارت مطلق به ترتيب در تير ماه
 47/4درجه سانتيگراد و دي ماه با  -14/12درجه سانتي گراد و متوسط درجه حرارت حوضه آبريز دو آب 17/9درجه سانتي
گراد ثبت شده است (سازمان هواشناسي استان لرستان).

161

مطالعه و ارزيابي دما شهر الشتر بر اساس مدل شبکه عصبي مصنوعي  /مهناز حسنوند و همکاران

شهرستان سلسله از شمال به شهرستان دلفان و استان همدان ،از خاور به شهرستان بروجرد و از جنوب ،جنوب باختري ،خاور و
جنوب خاوري به شهرستان خرم آباد محدود است .مركز اين شهرستان از نظر جغرافياييدر  48درجه و  15دقيقه درازاي خاوري
و  33درجه و  51دقيقهپهناي شمالي قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا حدود  1600متر است .دماي هواي اين شهرستان در
تابستانها گاه به  39درجه باالي صفر و در زمستانها به 7درجه زير صفر ميرسد .ميزان بارندگي ساالنه نيز حدود  450ميليمتر
است .مسيرهاي دسترسي به اين م نطقه را مسير جاده خرم آبادـ هرسين از مركز شهرستان سلسله (الشتر) تشکيل ميدهد .از اين
شهرستان تا خرمآباد حدود  53كيلومتر فاصله است.
روش تحقیق
در اين تحقيق داده هاي كمينه وبيشينه ميانگين دماي فصلي آمار سي ساله از سازمان هواشناسي استان لرستان گرفته و همچنين
ديگر بارامترهاي اقليمي از جمله ساعات آفتابي -رطوبت نسبي -سرعت و جهت باد -پديده يخبندان -آنها با استفاد از مدل شبکه
عصبي بوسيله نرم ابزار برنامه نويسي ) (rآناليز كرده كه از ورودي وخروجي ان اليه پنهان را مشخص شده و نيز پس از پردازش
و ارزيابي به دقت اندازهگيري و پيشبيني ده ساله آينده را پيشبيني كرد با توجه به اين آناليز بيشترين دقت اندازهگيري در فصل
تابستان ميباشد با ضريب  0/33ميباشد و كمترين دقت اندازهگيري ميانگين فصلي پاييز با ضريب  ./.88ميباشد .با تو به
پارامترهاي دما حاكم بر منطقه از جمله پارامترهاي ساعات آفتابي -رطوبت نسبي-سرعت باد -جهت باد اندازه گيري شد
روند تغييرات دماي در شهر الشتر روند فزاينده دارد
روند افزايش دما بر روي ميانگينهاي ماهانه به ويژه در دوره سرد سال مشهود است.
براي بررسي رابطه تغييرات دماي در شهر الشتر از روش و مدل شبکه عصبي مصنوعي استفاده شده است با توجه به اطالعات فوق
مالحظه مي گردد رابطه خطي بين مقياس دما و روند افزايش در فصول سرد سال كمترين دقت اندارهگيري و در فصول گرم
تابستان بيشترين دقت را ميتوان پيشبيني كرد كه  T= ./33تابستان و كمترين پاييز  T= ./81همانطور كه مالحظه ميشود در
دو مقياس اول بين متغيرها رابطه معنا دارد از نظرآماري وجود دارد .بر اين اساس با توجه به پارامترهاي اقليمي ،پارامترهاي دما و
درجه حرارت رابطه مستقيمي با دماي حاكم بر منطقه دارند.
جدول ( :)1پيش بيني ده سال آينده بهار
Table (1): Forecast the next ten years of spring

Poimt Forecast Lo80
Hi80
Lo95
Hi95
22 14,70974 14,18576 15,2063 13,93322 22,48914
23 14,59674 14,02335 15,58187 13,58420 16,08140
24 14,53180 13,722263 15,505553 13,30776 15,95203
25 14,56791 13,63697 15,54176 13,27681 16,03214
26 14,53406 13,66053 15,56005 13,20314 16,05415
27 14,56316 13,60283 15,64197 13,20573 16,09223
28 14,53546 13,62375 15,48729 13,24595 15,95111
29 14,56050 13,66098 15,56953 13,26519 16,05994
30 14,53647 13,63366 15,55989 13,26598 15,95269
31 14,55871 13,67451 15,50213 13,22689 15,98272
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شکل ( :)2دادههاي مشاهداتي دماي فصل بهار
Fig. (2): Spring temperature observational data

جدول ( :)2پيش بيني ده سال آينده تابستان
Table (2). Forecast for the next ten years of summer

Poimt Forecast Lo80
Hi80
Lo95
Hi95
22 22,42774 21,99028 22,86157 21,77023 23,08180
23 23,61221 2252691 25,05221 22,11721 25,61640
24 22,40085 21,56893 23,88141 21,14952 25,44,338
25 23,45371 21,39728 23,76044 19,71818 25,03196
26 22,76918 21,00744 24,18239 18,26048 25,22556
27 22,57468 19,34840 23,68249 17,88529 24,93333
28 25,27674 18,519925 23,88652 17,82838 25,28616
29 21,54381 18,29163 23,72065 17,62550 25,23227
30 2172738 18,08520 23,74168 17,63965 25,19722
31 22,37766 17,97576 23,6729317. 62355 25,024
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 اجراي مدل شبکه عصبي و مصنوعي دماي دو سال آينده تابستان:)3( شکل
Fig. (3): Implementation of neural and artificial network model of temperature for the next two years of summer

 پيش بيني دماي ده سال آينده پاييز:)3( جدول
Table (3): Temperature forecast for the next ten years of autumn

Poimt Forecast
Lo80
Hi80
Lo95
Hi95
22 12,038241 10,989214 13,14704 10,349108 13,68341
23 80,449804 7,802500 11,85252 7,006400 13,00170
24 11,010633 8,946100 12,27473 7,988210 13,08185
25 10,967086 8,202083 11,95778 7,500215 12,89251
26 10,444574 8,562849 112,08458 7,612449 12,82032
27 10,487236 8,478390 12,00447 7,603505 12,85988
28 10,482623 8,635496 12,00160 7,627277 12,85079
29 10,483110 8,547838 11,96774 7,651615 12,90913
30 10,483058 8,589701 12,10731 7,647501 12,80907
31 10,483063 8,541488 11,87393 7,557417 12,80760
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 اجراي مدل شبکه عصبي و مصنوعي دو سال آينده پاييز:)4( شکل
Fig. (4): Implementation of neural and artificial network model for the next two years of autumn

 پيش بيني ده سال آينده زمستان:)3( جدول
Table (3): Forecast the next ten years of winter

Poimt Forecast Lo80
Hi80
Lo95
Hi95
22 3,501064 1,988428 5,053625 1,1142558 5.826571
23 3,479915 2,198354 5,403064 1,0699723 6,332141
24 3,514354 2,025088 5,383297 0,9835228 6,163523
25 3,482891 2,055338 5,350217 1,0687035 6,238339
26 3,504996 1,968985 5,90895 1,0197513 6,287927
27 3,479637 2,057676 5,373841 1,1687702 6,082535
28 3,515321 2,051234 5,261967 1,0022613 6,082535
29 3,483444 1,985775 5,311144 1,1321953 6,087924
30 3,503453 2,104265 5,367833 1,0774167 6,291561
31 3,479599 2,058232 5,322503 1,1774868 6,055434
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شکل ( :)5اجراي مدل شبکه عصبي و مصنوعي دو سال آينده زمستان

نتایج
تعيين دوره نرمال وآشکار سازي تغييرات دما
براي دستيابي به تصوير واضح از تغييرات دما ،به منظور تعيين دوره نرمال اقليمي در منطقه و همچنين چگونگي تغييرات ميانگين
دمايي در سال هاي اخير نسبت به دوره نرمال وكل دوره آماري ،دوره مطالعاتي به دو بازه زماني دوساله ( )2019-2003و ده ساله
( ) 2019-2003تفکيك شده علت اين تفکيك آن است كه باتوجه به مطالعات انجام شده ،اغلب محققين اتفاق نظر دارند كه
دوره  30ساله ( ،)2019-1989يك دوره نرمال ميباشد .با اين پيش فرض ،در اين تحقيق صحت نرمال بودن اين دوره 30ساله ،از
طريق آزمون فرض مورد بررسي قرار گرفت.
با شناسايي دوره زماني نرمال كه داراي تغييرات جزئي در عوامل تبيينكننده اقليم ميباشد ،در صورت وجود هرگونه تفاوت
معني دار بين ميانگين هر دوره با دوره نرمال اقليمي ،تغيير در دما و نتيجاً در اقليم ،اثبات خواهد شد ( Tpcc.2001يان و
همکاران  .)2007ضمنا ً براي بازه  10ساله كه مربوط به چند ساله اخير ميباشد وجود روند و يا عدم آن در چهار گروه دادهها
(ساعات آفتابي كمينه و بيشينه دما پديده يخبندان) .مورد بررسي قرارگرفت .و در تفسير نتايج استفاده شد .قبل از انجام محاسبات
مربوطه شرط نرمال بودن داده ها مورد بررسي قرارگرفت .به اين منظور از آزمون از مدل شبکه عصبي مصنوعي براي چهار
مشخصه مورد نظر استفاده شد.
همچنين بررسي روند ،باتوجه به آزمون از نتايج پکيج ) )AAN.forgastصورت گرفت ميانگينهاي دورههاي مذكور نيز از
آزمونهاي سن- 1ويتني 1و  tدو نمونهاي استفاده شد .الزم به ذكر است كه كليه آزمونهاي آماري در محيط برنامهنويسي R
انجام پذيرفت.
استخراج دورههای در ایستگاهها
با اعمال آزمون فرض شرط غير نرمال بودن بازه 30ساله ( ،)2019-1989در بيش از  ٪50ايستگاهها رد شد ( .)p=٪5در اين
خصوص ابتدا نسبت مقادير ميانگين دوبازه زماني  30ساله و 20ساله براي دادههاي مورد نظر محاسبه شد .سپس مقادير روند معني
دار بازه  30ساله (براي هر چهار مشخصه دمايي و در دو مقياس زماني ساالنه و فصلي) در تمامي ايستگاهها با استفاده از دونوع
آزمون من -كندال و تخمين گرسن استخراج و در نهايت ايستگاه هايي كه در اين بازه در آن فاقد روند بوده و همچنين با بازه
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بلند مدت (30ساله) اختالف معنيداري نداشت به عنوان نرمال شناخته شد به عنوان مثال در خصوص  DTRجداول ( )1و ()2
مراحل محاسباتي فوق را نشان ميدهند.
توجه علمي به مخاطرات محيطي كه آسيب پذيري بسياري از كشورهاي دنيا را دنبال دارد .آغازي نسبتا تازه دارد .يکي از اين
خطرها يخبندانها ميباشد سبب زيانهاي عظيمي در زمينههاي كشاورزي حمل ونقل انرژي زيست محيطي و غيره شده است.
جهت جلوگيري از خطرهاي ناشي از روشهاي پيش بيني امکان پيش آگاهي از ميانگين دما و رخداد پديده يخبندان را فراهم
ساخته تا مسئوالن در جهت جلوگيري از آن اقدامهاي الزم را به عمل آورند .پيشبيني ميانگين دما در منطقه خصوصا با
روشهاي جديد از ضروريات انجام اين پژوهش است .با توجه به محدوديتهايي از قبيل عدم كفايت آمار موجود و خطاي
باالي روش هاي آماري معمول در اين پژوهش از شبکه عصبي مصنوعي كه يك روش كار آمد جهت پيشبيني ميانگين دما
استفاده شده است .ورودي مدل ،آمار شاخصه اي اقليمي ،ساعات آفتابي ،رطوبت نسبي ،سرعت و جهت باد،كمينه و بيشينه دما،
در بازه زماني ( )20019-1989و خروجي مدل دادههاي ميانگين فصلي و ساليانه ميباشد .در اين پژوهش از دو روش پس از
انتشار ميانگين فصلي و نتايج ساليانه استفاده شده است .نتايج نشان داد كه بين مدلهاي مورد استفاده با (ضريب همبستگي  %95و
ميزان خطاي  )%33بهترين مدل نسبت به دو روش هاي آماري معمول است و همچنين تنها افزايش فاكتورهاي ورودي شبکه
عاملي براي افزايش كارايي نيسست بلکه استفاده از ورودي هايي كه ارتباط معنادار با خروجي شبکه دارند نتايج بهتري را ايجاد
خواهد كرد .در نهايت خروجي مدل بيانگر افزايش ميانگين دما طي دوره آماري ميباشد.
نتیجهگیری
بررسي تغييرات پارامترهاي هواشناسي از قبيل مقايسه ميانگينها در دورههاي مختلف زماني ،در تحليل مناسب تغييرات اقليمي
موثر واقع خواهند شد .براي مقايسه ميانگين ها در هر سري زماني نياز به تعريف يك دوره نرمال ميباشد .دوره نرمال را ميتوان
به عنوان دوره مرجعي در نظر گرفت كه تغييرات آينده مدلسازي شده در اقليم ،نسبت به آن بررسي ميشود .در مطالعاتي كه تا
كنون انجام شده است ،محدودههاي  1961-1990 ،1951-1980 ،1931-1960به عنوان دورههاي نرمال توسط اقليمشناسان
جهان انتخاب شدهاند .جمعبندي مطالعات قبلي نشاندهنده آن است كه در بين اقليمشناسان يك توافق قطعي در خصوص دوره
نرمال وجود ندارد .برخي از اين دانشمندان (ليمونز 1و سولون )1993 2بازه  1960-1931را به دليل اثر كمتر آيروسلهاي سولفاته
بر روي نواحي اروپا و شرق آمريکا و در نتيجه احتمال كمتر وجود روندهايي در دادههاي اقليمي؛ يك دوره نرمال ميداند.
در مقابل چمع كثيري از محققين (جونز1998 ،كينل1995 ،3و هولم )1999 ،4بازه 1990-1961را به دليل كيفيت بهتر دادهها،
همپوشاني بسيار زياد آنها و همچنين سازگاري با دورههاي ديگر كه در بر گيرنده تغييرات اخير اقليمي ميباشد را از جمله
داليلي براي انتخاب آن به عنوان دوره نرمال ميدانند ( .(ipcc-2001تغييرات پارامترهاي اقليمي در اقليمهاي مختلف مشکالت
جزيي تا مصايب بسيار بزرگ را از سطح خرد تا كالن به همراه داشته است .بنا به اهمييت دما در برنامه ريزيهاي اقتصادي -
اجتماعي مطالعه تغييرات دمايي در دوره هاي بلند مدت از مطالب مورد توجه محا فل علمي است .در همين راستا و با توجه به
اهمييت موضوع ،در تحقيق حاضر ،آشکارسازي تغييرات احتمالي اقليمي فصلي و ساالنه هوا در غرب كشور استان لرستان شهر
الشتر (با توجه به تغييرات دماهاي متوسط ،بيشينه ،كمينه و  DTRنسبت به دوره نرمال ،مورد بررسي قرار گرفت.
1. Leemans
2. Solomon
3. Kittel
4. Halm
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پيشبيني مبانگين دماي فصلي و به طبع آن نياز آبي گياهان مختلف ميتواند كمك براي مديريت منابع آب كشور و منطقه مورد
نظر باشد در تحقيق حاضر عملکرد مدل شبکه عصبي ) (ANNدر بازه زماني فصلي پنج ساله و ده ساله در ايستگاههاي سينوپتيك
شهرستان خرم آباد -الشتر-بروجرد مورد ارزيابي قرار گرفت نتايج اين تحقيق نشان ميدهد شبکه عصبي قادر است با دقت
بااليي  %95و  %80دماي فصلي را براي يك فصل پيش بيني كند هرچند مدل شبکه عصبي توانايي مدلسازي رفتارهاي غيرخطي
را داراست ولي با توجه به ويژگيهاي ناايستايي سري زماني دماي ميانگين فصلي براي مدلسازي دقيقتر نياز به پيش پردازش
داده ها ورودي به مدل است زيرا تبديل موجك يا جدا نمودن سينگال به فركانسهاي باال و پايين ويژگيهاي چند مقياسي
سيگنال را در اختيار داشته و دقت مدل را تا حد قابل توجهي باال ميبرد .همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه استفاده از
تأخيرهاي زماني بيشتر از شش روز تأثير چنداني بر دقت مدلهاي پيشنهادي ندارد و حتي در مدل بر پايه موجك موجب كاهش
دقت نيز ميگردد مقايسه بين موجكهاي مادر مورد استفاده نيز نشان داد بعد از تعيين بهترين الگوهاي ورودي و موجك مادر
مناسب براي پيش بيني يکساله و ده سال آينده از مدل پيشنهادي براي پيش بيني در بازه زماني  5تا  10سال استفاده گرديد نتايج
نشان داده كه با افزايش بازه دوره پيشبيني دقت مدل كاهش مييابد همچنين نتايج نشان دادكه استفاده از تاريخچه سري زماني
در پيشبينيهاي بيش از يکسال موجب افزايش دقت مدل ميگردد از نتايج تحقيق حاضر ميتوان در برنامهريزيهاي عمراني و
زير ساختها و سازهها و برنامه ريزي آبياري و استفاده بهينه از آب در منطقه مورد مطالعه استفاده نموده مدل پيشنهادي حاضر در
اقليمهاي مختلف ايران مورد بررسي قرار ميگيرد در نهايت دقت پيشبيني دما بيشترين دقت در فصل تابستان است و كمترين
دقت دما در فصل پاييز است با توجه به اينکه تودههاي هواي حاكم بر منطقه مورد نظر شهرستان الشتر بيشترين تغييرات فصلي در
فصل پاييز و زمستان بادهاي غربي رطوبت اقيانوس اطلس و دريايي مديترانه را گرفته به منطقه زاگرس مياني وارد و شهرستان
الشتر كه در شمال استان لرستان واقع شده و ارتفاع آن از سطح آبهاي آزاد 1567متر و  15سانتيمتر ميباشد و داراي كاهش دما
ميباشد.
نتيجه مي گيريم نوسانات دما بيشتر در فصل پاييز و زمستان اتفاق ميافتد با توجه به روند تغيير اقليم ،و نيز در فصل تابستان بادهاي
غربي غيرفعال ميباشند در نتيجه بيشترين دقت اندازهگيري پيشبيني دما در فصل تابستان اتفاق ميافتد و مقدار آن  0/33ميباشد
و كمترين دقت اندازهگيري در فصل پاييز  0/81ميباشد.
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