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  چكيده

 محلـي  اقلـيم  و هـوا  وضـع  در ايمالحظـه  قابل تغييراتمنجر به  بزرگ شهرهاي در صنعتي هاي فعاليت و شهرنشيني توسعه اخير، هاي دهه طي

منظور توسـعه مراكـز سـكونتگاهي اهميـت داشـته و وضـعيت       ه امروزه بررسي داده هاي هواشناسي و استفاده از آن در برنامه ريزي ب .است شهرها شده
هاي مختلف سال و بررسي داده هاي هواشناسي، ايجـاد  ر ماهدر واقع با شناخت از وضعيت اقليمي شهر د .د نقش موثري داردافرااقليمي در نحوه آسايش 

) ميانگين دمـا، دمـاي حـداقل، دمـاي حـداكثر و رطوبـت نسـبي       (عامل اقليمي  4ماهانه  ايهدرتحقيق حاضر از داده .باشدآسايش اقليمي امكان پذير مي
 هـا داده همگنـي  و برآورد ناقص هاي داده روش رگرسيون، از استفاده با. ، استفاده شده است)1330-1389(سال،  60ايستگاه هواشناسي آبادان به مدت 

ساله 10ي دوره 6هاي مناسب براي آسايش فيزيولوژي انسان در سپس با بهره گيري از مدل اقليم آسايش ماهاني، ماه .شد بررسي ها توالي آزمون توسط
 بهتـرين  و بررسـي  عامل اقليمي، دماي حداكثر، دماي حداقل و رطوبت نسـبي  3 براي زماني سري جنكينز- باكس هايمدل از استفاده با تعيين و سپس

سال آينده از نظر اقليم آسـايش بـا   10ي هر عامل اقليمي پيش بيني گرديد و سال آينده10هاي پيشنهادي،سپس با استفاده از مدل. شد داده برازش مدل
جنكينـز، مـدل   -پـژوهش نشـان داد بـر اسـاس معيـار آكائيكـه بهتـرين مـدل بـاكس         نتـايج ايـن   . استفاده از مدل ماهـاني مـورد بررسـي قـرار گرفـت     

12)2,1,0(×)1,1,1( ARIMA    ــراي دمــاي حــداقل مــدل ــراي دمــاي حــداكثر و ب ــراي رطوبــت نســبي مــدل   ARIMA) 2,1,0(×)1,1,0(12ب و ب
12)1,1,0(×)1,1,1 ( ARIMA در . فروردين و ارديبهشت شاهد افزايش روند دما بوده انـد هاي بهمن، اسفند، در حالت اقليم آسايش شبانه، ماه. مي باشد

هاي دي، بهمن، آذر و اسفند شاهد افـزايش رونـد   در حالت اقليم آسايش روزانه در ماه. هاي شهريور و مهر شاهد كاهش روند دما بوده ايمماه مرداد و ماه
  .دما بوده ايم و در ماه مهر شاهد كاهش روند دما بوده ايم

  
 جنكينز، ماهاني، آبادان-اقليم، اقليم آسايش، مدل هاي باكس: كليدي واژه هاي

  
   1 مقدمه
 در صـنعتي  هاي فعاليت و شهرنشيني توسعه اخير، هاي دهه طي

 و هـوا  وضـع  در اي مالحظـه  قابـل  منجر به تغييرات بزرگ شهرهاي
بـر   گذار اثر و مهم عوامل از يكي اقليم، .است شهرها شده محلي اقليم

 دراز در يـك منطقـه   غالب هواي از است عبارت و است نسانا زندگي

 محيط هاي زندگي پديده و اشيا تمام بر موثر و مهم و عامل) 6( مدت

 بسـتر  يـك  در اقليمـي  هايمؤلفه تغييرپذيري يا و ثبات. است طبيعي

 عملكردهاي موجـودات  و هامكانيسم در را متفاوتي تأثيرات جغرافيايي

 از معضـالت  يكي اخير قرن طي اقليم بخصوص يرتغي .دارد بر در زنده

 شـمار  به زمين سياره براي باليي و تهديد و است بشري جامعه كنوني

 و پيشرفت. شود مي قلمداد بشري نيروهاي عملكرد نتيجه آيد كه مي
                                                            

آموخته كارشناسي ارشد، استاد و استاديار گروه مهندسي علـوم آب،   دانش -3و  2، 1
  دانشگاه شهيد چمران اهواز

  )Email: hamid_golabi@yahoo.com            :نويسنده مسئول -(*

 غلظـت  تشـديد  باعـث  گذشـته  قـرن  در بشـري  جوامع شدن صنعتي

 نقـاط  هـواي  و آب و اقلـيم  در مشاهده تغييراتي و اي گلخانه گازهاي

مقادير  تغيير در اقليمي، تغييرات اين نماد. است شده زمين كره مختلف
 تغييرات اين به توجه با .مي باشد هواشناسي پارامترهاي مدت طوالني

 را هـا نشانه ترين ملموس شهري، مناطق كه شگفت آور نيست بزرگ،
  ). 7( ذاردگ مي نمايش به اقليمي هاي تعديل و شده ايجاد تغييرات از

بشر در حالت طبيعي بر آن است تا آسايش خود را بيشـتر تـامين   
كند به طوري كه جامعه هاي بشري در محيط هاي مناسـب تشـكيل   

يكي از عوامل مهم طبيعي كه آسايش انسان را تحت تـاثير  . يافته اند
يـر خواهـد كـرد    يير آن شرايط آسايش نيز تغيدهد و با تغخود قرار مي

ليم هاست كه هم به صورت بزرگ اقليم و هم بـه صـورت   ير در اقيتغ
بشـر نيـز در برابـر ايـن تغييرهـا      . دهدريز اقليم اين تاثير را نشان مي

اما منظور از شرايط آسايش انسان مجموعه . هاي متفاوتي دارد واكنش
درصـد از افـراد    80حاالتي است كه از نظر رژيم دما دست كم بـراي  

گر انسان در آن شرايط، نه احساس سرما و مناسب باشد، به عبارت دي
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بعضي از پژوهشـگران، اصـطالح خنثـي    . نه احساس گرما خواهد كرد
بودن رژيم دما را تعبير دقيق تري مي دانند، چـرا كـه انسـان سـرما و     
 گرما و ناراحتي موضعي ناشي از مسائل اقليمي را، احساس نمـي كنـد  

اند بيالن حرارتي خود را در چنين شرايطي ارگانيسم انسان مي تو). 5(
در بهترين شكل موجود حفظ كند، بدون آنكه دچار كمبـود يـا ازديـاد    

در شرايط شكل گيري شرايط آسـايش انسـان از ديـدگاه    . انرژي شود
در بـين ايـن   . اقليمي چهار عنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش دارند

دارنـد و   عناصر دما و رطوبت تاثير بيشتري در سالمت و راحتي انسان
به اين دليل بيشتر مدل هاي سنجش آسايش انسان بر اين دو عنصـر  

   ).2( استقرار يافته است
 هاي تكنيك روزافزون كاربرد باعث اقليمي هاي پديده كنش برهم

 مطالعـاتي  روشـهاي  از يكي .است شده اقليمي هاي بررسي در آماري

 از .باشد مي آماري بيني، استفاده از مدل هاي پيش و بررسي تغييرات

 ديگر عناصر عوامل يا با اقليمي عنصر يك رابطه به توان مي قبيل اين

 در و پژوهشـگران  محققـان  از بسـياري  خصـوص  اين در. نمود اشاره

 و آن تغييرپذيري اقليم، براي شناخت اي ارزنده تحقيقات جهان سراسر
 دهدا انجـام  آينـده  متفاوت زماني هايدر دوره تغييرات اين پيش بيني

تغييـر   مسـأله  سياسـي  و اقتصـادي  اجتماعي، هايهمچنين ديدگاه .اند
  .است بررسي و مطالعه دست در جهاني سطح در نيز اقليم

 رابطـه  در را حرارتي و رطوبتي شرايط علمي صورت به) 13( الگي

 هدف با )14( ترجونگ .كرد مطرح طراحي اقليمي و انسان احتياجات با

سرعت  و حرارت درجه اساس بر انسان حتيرا در و هوا آب نقش تعيين
را  ماهاني جدول ماهاني 1971 سال در .كرد تعيين را اقليمي نواحي باد

 ارزيابي قابل هاميانگين از استفاده با آسايش منطقه آن در كه داد ارائه

با تاكيد بر اهميت تعـداد نمونـه در تعيـين    ) 16(سن زكايي . )4( است
روش مـدل سـازي آريمـا را از معتبرتـرين      ،تغييرات اقليمي نظير دمـا 

براي ناحيه بندي ) 9(باري . روش هاي بررسي تغييرات اقليمي دانست
اقليمي و بررسي خشكسالي ها و ترسالي ها و پـيش بينـي اقليمـي از    

 ،زنجيـره مـاركوف   ،شاخص خشكسالي پالمر: روش هاي مختلف مانند
 )12( امانوئل. ده استاتورگرسيو و آريما استفاده نمو ،ميانگين متحرك

 كلمبـو  شـهر  حرارتي در آسايش زمين پوشش تغييرات تأثير بررسي به

حرارتـي   آسـايش  افـزايش  رونـد  كه گرفت نتيجه و پرداخت سريالنكا
. باشـد  مـي  هـا جـاده  و سـاختمانها  بويژه زمين پوشش تغييرات از ناشي
 از تونس شهر پنج در حرارتي آسايش بررسي به نيز )10( گراب و بودن

 در نفـر  دويسـت  از خـود  تحقيـق  در اقليمي پرداختنـد آنهـا   منطقه دو

 هر در زندگي محل و كار محل در خود زندگي طبيعي شرايط خصوص

 آسـايش  هـاي بـا شـاخص   را آن نتـايج  و كـرده  سؤال ساليك از ماه

ارتبـاط   وجـود  نشـان دهنـده   آنها مطالعه نتايج. كردند مقايسه حرارتي
 آسـايش  هايشاخص با شده اعالم حرارتي سايشآ شرايط بين معنادار

بـه بررسـي نقـش و    ) 1( خوش اخالق و همكاران. است بوده حرارتي

تاثير تغيير اقليم بر روي اقليم آسايش شهر يزد با استفاده از مدل اوانز 
پرداختند و نشان دادند كه روند دمايي در شهر يـزد در حـال افـزايش    

بـراي متوسـط   ) 3(عسـاكره  . ي دارندها روند گرمايش است و اكثر ماه
مـدل   2005-1951دماي ساالنه هوا در شهر تبريز براي دوره آماري 

)2،1،0(ARIMA را پيشنهاد كرد.  
با توجه به كمبود تحقيقات انجام شده بر روي اقلـيم آسـايش بـا    

در اين پژوهش تالش شد تـا بـا اسـتفاده از    توجه به تغييرات اقليمي، 
ماه هاي مختلف از نظر وضعيت حرارتـي مـورد   مدل آسايش ماهاني، 

بررسي قرار گيرد و سپس با اسـتفاده از مـدل آريمـا بـه مـدل بنـدي       
عناصر اقليمي پرداختـه شـود و بعـد از بـرازش بهتـرين مـدل، بـراي        

سال آينده عناصر اقليمي پيش بيني گردند و از نظر روند، وضـعيت  10
  . حرارتي مورد بررسي قرار گيرد

  
  هامواد و روش
است و به علت مجـاورت بـا     آبادان در دشت واقع شدهشهرستان 

صحراهاي بزرگ و سوزان نظير صحراي بزرگ عربستان و عـراق، در  
ايام يخبنـدان آن حـداكثر در طـول    . مجموع هواي گرم و بياباني دارد

بادهاي سرد شمال كه بيشتر در فصل زمسـتان بـه   . سال نه روز است
كننـد و   ي ميزان دما را به صـفر نزديـك مـي   وزند، گاه اين منطقه مي

گاهي بادهاي شمال غربي هم همراه با رطوبت مديترانه، باعث ريزش 
 50حداكثر گرما در آبادان بيش از . شود نزوالت جوي نسبتاً زيادي مي

اخـتالف گرمـاي   . درجه و شدت آن از تير تا پايان شهريور مـاه اسـت  
آب و هواي متغير و غير قابـل  درجه سانتيگراد و  30تا  25روز و شب 
در اين پژوهش سري زماني عناصـر اقليمـي ميـانگين    . بيني دارد پيش

دما، دماي حداقل، دماي حداكثر و رطوبت نسبي ماهانه براي ايستگاه 
 -1330ساله كه بين سال هـاي   60سينوپتيك آبادان براي يك دوره 

سـالمي  واقع مي گردد از سايت سازمان هواشناسي جمهـوري ا  1389
 هاي داده سري بودن نرمال و براي اطمينان از. ايران استخراج گرديد

سـپس  . اسـميرنوف اسـتفاده شـد   -كولموگروف از آزمون شده تشكيل
ساله آماري با كمـك مـدل اقلـيم آسـايش ماهـاني،      10دوره  6براي  

 جنكينز- باكس مدل هاي از استفاده با سپس. درجه آسايش برآورد شد

عنصر اقليمي دماي حداقل، دماي حـداكثر و   3از  هر يك زماني سري
و  شـد  داده بـرازش  مدل بر آنها بهترين و بررسي رطوبت نسبي ماهانه

سال آينده كـه   10عنصر اقليمي براي  3ي هر مقادير پيش بيني شده
است، بدست آمد و از نظردرجه آسايش با مـدل   1399مختوم به سال 

مشخصـات ايسـتگاه   . ر گرفـت آسايش ماهاني مورد بررسي قـرا  اقليم
همچنين مشخصات آماري . آورده شده است 1 مورد مطالعه در جدول

آورده  2مـورد مطالعـه در جـدول     ي ايستگاهسري زماني عناصر اقليم
  .شده است
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 مشخصات ايستگاه مورد مطالعه -1جدول

  ارتفاع عرض طول  نام ايستگاه
  دقيقه درجه دقيقه درجه  )متر(

  6/6 20 30 17 48 آبادان
  

 مورد مطالعه مشخصات آماري سري زماني عناصر اقليمي ايستگاه -2جدول 

  ضريب چولگي  انحراف معيار مينيمم ماكزيمم ميانگين  عنصر اقليمي
  - 1386/0  7/8 7/7 5/39 43/25  ميانگين دما
  - 1622/0  07/10 14 5/48 93/32  دماي حداكثر
  -107/0  42/7 4/1 6/30 93/17  دماي حداقل
  304/0  54/16 16 89 16/46  رطوبت نسبي

  
  جدول ماهاني براي منطقه آسايش شب و روز -3جدول

  ميانگين رطوبت نسبي    ميانگين دماي ساالنه    
  گروه اقليمي  )درصد(

     20بيشتر از 20تا15  15كمتر از 
     روز شب روز شب  روز  شب
21  
12    30 

21  
23 
14  

32 
23  

25 
17  

34 
26  30-0  1  

20  
12    27 

20  
22 
14  

30 
22  

24 
17  

31 
25  50-30  2  

19  
12    26 

19  
21 
14  

28 
21  

23 
17  

29 
23  70-50  3  

18  
12    24 

18  
20 
14  

25 
20  

21 
17  

27 
22  100-70  4  

  
  آسايش ماهانيمدل اقليم

 كردنـد  روشي پيشـنهاد  همكارانش و ماهاني كارل 1970 سال در

) 3جـدول  ( ماهـاني  جـدول  .بود شده آسايش انسان توجه به آن در كه
دمـاي محـل مـورد مطالعـه و      دماي ميانگين سـاالنه  به توجه با ابتدا

 خص مي كندميانگين رطوبت نسبي همان ماه محدوده آسايش را مش
روش كار به اين ترتيب است كه با توجه به جـدول پيشـنهادي   ). 15(

ماهاني دماي ميانگين ساالنه و ميانگين رطوبت نسبي هـر مـاه را بـا    
كنيم تا مشخص شود در چه محدوده دمـايي  دير جدول مقايسه ميمقا

قرار داريم حال براي بررسـي وضـعيت حرارتـي در روز مقـدار دمـاي      
حداكثر يك ماه را با مقادير جدول مقايسه مي كنيم اگر اين مقـدار از  
مقادير جدول بيشتر بود در محدوده گرم و اگر كمتر از اين مقـادير در  

اين مقادير در محدوده آسايش قرار داريم و بـراي   محدوده سرد و بين
بررسي وضعيت حرارتي در شب از دماي حداقل براي مقايسه اسـتفاده  

  .كنيممي
  
  

  ARIMAمدل 
در . استARIMA از الگو هاي آماري پركاربرد، الگوهاي خانواده 

شان، اين خانواده از الگوهاي آماري، مقادير بر اساس رفتارهاي گذشته
هـاي   نوع خاصي از مـدل ). 3( ي شده، آينده نگري مي شوندمدل ساز

فصلي كه در عمل نتـايج مناسـبي را نشـان داده و بـر سـاختار كلـي       
بـه   1هم منطبق است، از سوي باكس جنكينـز  ARIMAهاي  مدل

ـ پذير خوانده شده و به اختصـار   هاي فصلي ضربي نام مدل ه صـورت  ب
),,)(,,( QDPqdpARIMA در ايـن   .اسـت  نشان داده شده

جزء فصلي مـدل  ) P, D, Q(جزء غير فصلي مدل و ) p, d, q( ساختار
فـرم كلـي مـدل بـه      Bبه كارگيري عملگر انتقال به عقـب   با. است

  نشان داده مي شود زيرصورت 
)1(            

ــدل  ــن م ),(),(),()(در اي BBBB     ــد ــب چن ــه ترتي ب
QqPpهاي   هايي با مرتبه اي جمله  ,qpمي باشـد، ضـرايب    ,,,

                                                            
1- Box & Jenkins  
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مرتبـه فصـلي فرآينـدهاي اتورگرسـيو و      ,QPمرتبه غير فصـلي و  
Ddدر اين معادله . ميانگين متحرك را نشان مي دهد بـه ترتيـب    ,

دهـد كـه اغلـب ايـن      صلي را نشـان مـي  گيري ساده و ف درجه تفاضل
 عملگر فصـلي و   در اين مدل  .كند ضرايب از يك تجاوز نمي

  .عملگر غير فصلي است
 سـري زمـاني   هـاي  مدل ساخت :سري زماني ساخت مراحل 

    :شد تكراري انجام بصورت كه باشد مي مرحله چهار شامل
 رسـم نمودارهـاي   بـا  مرحلـه  ايـن  در: الگـو  شناسـايي  مرحله -1

 در ايسـتايي  (PACF)و خودهمبستگي جزيي (ACF) خودهمبستگي

تـابع خـود    .گرفـت  قـرار  ارزيـابي  مـورد  هـا داده واريـانس  و ميـانگين 
يكي ابزارهاي بسيار مهم براي امتحـان وابسـتگي    )ACF( همبستگي

ايـن تـابع، همبسـتگي ميـان مشـاهدات را در      . )11( باشـد  ها، مي داده
زماني يگانـه   گيرد و جهت بررسي يك سري ل مختلف اندازه ميفواص

 ،اين تابع، اغلب بينشي از الگوي احتمـالي . رود در قلمرو زمان بكار مي
كـه از ايـن امـر بـراي      دهـد  كند، به ما ارائه مي ها را توليد مي كه داده

ـ  اتشخيص و برازش مدل استوك داده هـا، اسـتفاده    هستيكي مناسـب ب
),(بر خود همبستگي ميان عالوه .شود مي ktt xx   اگر مد نظر مـا ،

),(اين باشد كه همبستگي ميـان  ktt xx      بعـد از اينكـه وابسـتگي
),,....,(خطي مشترك ميان متغيرهاي 121  kttt xxx  ،حذف شد

استفاده ) PACF( تابع خود همبستگي جزئياز  مورد بررسي قرارگيرد،
ين توابع در نمودار همبستگي نگار به عنـوان يكـي از   رفتار ا. مي شود

 در صورت .باشد زماني مي ترين معيارها براي تخمين الگوي سري مهم

 و مناسـب  سـري تفاضـلي   از استفاده با نظر مورد سري ابتدا ناايستايي
 پايـدار  واريـانس  و درميانگين كاكس،– باكس به روش ها داده تبديل

 آنـاليز  بـا  مرحلـه  ايـن  در بنـابراين، . گـردد  ايسـتا  زمانيسري تا شده،

 مـدل  بـراي  dو D پارامترهـاي  تفاضل شده، مرتبه هايداده واريانس

 ديگـر  سوي از .باشد واريانس حداقل داراي كه شودانتخاب مي طوري

 مشخص P ،Qو p، qمراتب ACFو  PACF نمودارهاي از با استفاده

  .گرددمي
 بـا شناسـايي   مرحلـه  ايـن  در ):پارامترهـا  برآورد( الگو برازش -2

قبل، بـراي مقايسـه چنـد الگـو و انتخـاب       مرحله در مناسب الگوهاي
استفاده كرد معيار اكايكه )  (AICبهترين آنها مي توان از معيار اكايكه

  .از رابطه زير محاسبه مي شود) (AICاصالح شده 

)2(        
ا مجموع مربعات بـاقي مانـده هـ    RSSو m=(p+q+P+Q) كه در آن

را داشـته  ) (AICمدلي را انتخاب مي كنيم كه كمتـرين مقـدار   . است
  .باشد

 مـدل، نمـودار   درسـتي  بررسـي  جهت :الگو درستي تشخيص -3

  .گرفت قرار موردارزيابي ايستايي و بودن نرمال نظر از ها باقيمانده

 مقاديرسـري  كـاكس، - بـاكس  تبديل از استفاده با :بيني پيش -4

 دست به نتايج. تصحيح شدند اصلي مقادير به شده بينيپيش هايداده

 مـورد  هـاي  سال براي شده بيني پيش نهايي هاي داده عنوان به آمده

 نرم افزار از فوق ايستگاه هاي داده سازي جهت مدل .شد ارزيابي نظر

Minitab  باكس تكراري شيوه همان آن كار اساس كه گرديد استفاده 

نموداري يك آزمون مفيد بـراي   در كنار روشهاي. باشد مي جنكينز –
ايـن آزمـون از خـود    . مـانتو اسـت  -بررسي كفايت مدل آزمـون پـرت  

ــا   ــده ه ــاقي مان ــتگي ب ــوآم    همبس ــفر ت ــيه ص ــي فرض ــراي بررس ب
H0:p1=p2=…=pk=0 با آماره آزمون زيراستفاده مي كند.  

)3(                      
اصـالح   Qاين آماره آزمون، آمـاره  . تتعداد مشاهدات اس nكه در آن 

1شده يا همان 
LBQ     اسـت و تحـت فـرضH0    تقريبـا داراي توزيـع

. باشـد تعداد پارامتر هاي بـرآورد شـده در مـدل مـي      m.است 
دو بيشتر باشد فرضـيه  از مقدار متناظر جدول كي Qهرگاه مقدار آماره 

H0 گاهي فرضيه . رد مي شودH0 نامند ايت مدل نيز ميرا فرضيه كف 
)8.( 

  

  نتايج و بحث
  نتايج اقليم آسايش شهر آبادان به روش ماهاني

ايـن رطوبـت در   . رطوبتي اسـت  يآبادان به طور كلي يك منطقه
رطوبـت در زمسـتان   . بهار و تابستان كمتـر از پـائيز و زمسـتان اسـت    

 در هر صورت 4 با توجه به ارقام جدول .رسد  درصد مي 89حداكثر به 
 ارزيـابي  و بررسـي  در. آبادان يك شهر با ميزان باالي رطوبت اسـت 

 كـه  گفـت  تـوان  مـي  4جـدول   به توجه آبادان با شهر اقليمي شرايط

 ميـزان  با 3 رطوبتي گروه داراي آذر و آبان اسفند، دي، بهمن، هاي ماه

 ارديبهشـت،  فـروردين،  هاي ماه درصد و 70 تا 50 بين نسبي رطوبت

 نسـبي  ميـزان رطوبـت   با 2 رطوبتي گروه داراي مهر و شهريور مرداد،

 بـا  1رطوبتي  گروه داراي درصد و ماه هاي خرداد و تير 50 تا 30 بين

 4در جـدول   .باشـند  مـي  درصـد  30تـا   0 بـين  نسـبي  رطوبت ميزان
همچنين مقادير هر سه عامل اقليمي براي هـر دوره و همچنـين حـد    

  .شخص شده استآسايش شب و روز با توجه به اين مقادير م
  

  اقليم آسايش شبانه
سـاله در   60در مطالعه وضعيت اقليم آسايش شـبانه، بـراي دوره   

اين نكته ها اسـتخراج شـد كـه در     5ايستگاه آبادان با توجه به جدول 
فصل زمستان، ماه دي در هر شش دوره در محدوده سرد واقـع شـده   

رد و در دوره اول در محـدوده سـ   5ماههاي بهمن و اسـفند در  . است
  .دوره ششم در محدوده آسايش قرار داشته اند

  

                                                            
1- Ljung-Box 
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  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي  ماه دوره

  3/77  8/64  2/50  9/37  9/36  5/37  8/32 1/38 7/49 3/58 2/66 6/74  )رصدد(ميانگين رطوبت نسبي  
  44/19  71/26  42/36  48/42  19/45  79/44  27/43 86/38 48/32 69/25 43/21 91/18  ماهانه حداكثر متوسط 
  27  29  31  31  31  31  31 31 31 29 29 29  روز در آسايش باالي حد 
  22  23  25  25  25  25  25 25 25 23 23 23  روز در آسايش پايين حد 1
  26/8  62/12  42/17  91/22  56/26  71/27  98/25 53/22 61/17 07/12 6/8 17/7  ماهانه حداقل متوسط 
  21  23  24  24  24  24  24 24 24 23 23 23  شب در آسايش باالي حد 
  17  17  17  17  17  17  17 17 17 17 17 17  شب در آسايش پايين حد 
  9/65  8/58  5/45  7/33  9/29  2/29  9/26 2/35 4/45 8/48 9/60 8/67  )ددرص(ميانگين رطوبت نسبي  
  63/20  23/27  92/35  74/41  82/44  44/44  17/43 36/38 04/31 38/26 15/21 91/18  ماهانه حداكثر متوسط 
 29 29 31 31 31 34 292931313134  روز در آسايش باالي حد  2

 23 23 25 25 25 26 232325252526  روز در آسايش پايين حد
  22/8  23/13  79/18  87/22  16/27  54/27  28/26 69/22 17/17 1/13 39/9 54/7  ماهانه حداقل متوسط 
 23 23 24 24 24 25 232324242425  شب در آسايش باالي حد 
 17 17 17 17 17 17 171717171717  شب در آسايش پايين حد 
  3/69  2/56  8/46  1/36  2/32  8/28  5/28 3/35 5/45 2/53 1/64 6/71  )درصد(ميانگين رطوبت نسبي  
  39/19  53/26  68/35  31/42  02/44  2/44  93/42 34/38 42/31 45/25 34/20 12/17  ماهانه حداكثر متوسط 
 29 29 31 31 31 34 272929313134  روز در آسايش باالي حد 
 23 23 25 25 25 26 222323252526  روز در آسايش پايين حد 3
  54/8  94/12  42/18  65/23  79/26  88/27  26/26 57/22 69/17 81/12 81/8 04/7  ماهانه حداقل متوسط 
 23 23 24 24 24 25 212323242425  شب در آسايش باالي حد 
 17 17 17 17 17 17 171717171717  شب در آسايش پايين حد 
  2/66  2/57  5/42  6/32  6/28  6/23  4/24 6/29 6/40 3/49 3/56 3/65  )درصد(ميانگين رطوبت نسبي  
  93/19  75/26  48/35  85/42  06/45  39/46  71/43 61/39 58/32 35/25 69/20 1/18  ماهانه حداكثر متوسط 
 29 29 31 31 34 34 292931313434  روز در آسايش باالي حد 
 23 23 25 25 26 26 232325252626  روز در آسايش پايين حد 4
  3/8  24/13  49/18  73/22  56/26  7/27  75/25 07/23 33/17 17/12 64/7 12/6  ماهانه حداقل متوسط 
 23 23 24 24 25 25 232324242525  شب در آسايش باالي حد 
 17 17 17 17 17 17 171717171717  شب در آسايش پايين حد 
  2/69  3/56  9/41  8/31  7/27  7/25  4/24 9/30 3/42 3/53 2/58 6/71  )درصد(ميانگين رطوبت نسبي  
  95/19  71/26  7/35  48/42  21/46  86/45  49/44 31/39 65/32 58/24 28/20 67/17  ماهانه حداكثر متوسط 
 29 29 31 31 34 34 272929313134  روز در آسايش باالي حد 
 23 23 25 25 26 26 222323252526  روز در آسايش پايين حد 5
  47/9  03/14  34/19  99/23  91/27  53/28  88/26 74/23 19 94/12 25/9 12/8  ماهانه حداقل متوسط 
 23 23 24 24 25 25 212323242425  شب در آسايش باالي حد 
 17 17 17 17 17 17 171717171717  شب در آسايش پايين حد 
 54/56 63/58 25/55 67/46 60/40 49/32 13/5798/4466/3435/3255/2823/30  )درصد(ميانگين رطوبت نسبي  
 07/23 52/23 75/27 66/32 78/38 38/43 65/2494/2935/3667/3989/4315/45  ماهانه حداكثر متوسط 
 29 29 29 31 31 31 293131313431  روز در آسايش باالي حد 
 23 23 23 25 25 25 232525252625  روز در آسايش پايين حد 6
 48/11 19/11 72/12 66/15 46/21 66/24 81/1380/1782/2147/2403/2787/26  ماهانه حداقل متوسط 
 23 23 23 24 24 24 232424242524  شب در آسايش باالي حد 
 17 17 17 17 17 17 171717171717  شب در آسايش پايين حد 

  درجه سانتي گراد    4/25:متوسط ساليانه دما
  

دوره اول در  5ماههاي فروردين و ارديبهشـت از فصـل بهـار در    
مـاه  . محدوده آسايش و در دوره ششم در محدوده گرم قرار داشته اند

در فصـل  . خرداد در هر شش دوره در محدوده گرم واقـع بـوده اسـت   
تابستان، ماه تير در هر شش دوره در محدوده گرم قرار داشته اسـت و  
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ــ ــرداد در م ــرم و در دوره 5اه م ي ششــم در دوره اول در محــدوده گ
دوره اول در  5مـاه شـهريور در   . محدوده آسـايش قـرار داشـته اسـت    

در . سرد قرار داشته استمحدوده آسايش و در دوره ششم در محدوده 
فصل پاييز، ماههاي آبان و آذر در هر شش دوره در محدوده سرد و در 

ــر در  ــاه مه ــم در   5م ــايش و در دوره شش ــدوده آس دوره اول در مح
سـايش قـرار   آحالتي كـه در محـدوده    در. محدوده سرد قرار داشته اند

كـه در   هـايي خوابيد و ماه آزاد هواي در شب هنگام در توان مي داريم
 از بايد راحتي، و آسايش به رسيدن محدوده گرم واقع مي شويم جهت

 اسـتفاده  هـوا  كـوران  همچنـين  و كننده خنك هاي مكانيكي سيستم

  .نمود
  

  اقليم آسايش روزانه
دوره اول، ماههـاي دي   5، در 6در اقليم روزانه، با توجه به جدول 

ر محـدوده  و بهمن در محدوده سـرد و در دوره ششـم ايـن دو مـاه د    
دوره اول در محـدوده   5همچنين ماه اسـفند در . اندآسايش قرار داشته

در . آسايش و در دوره ششم اين ماه در محدوده گرم قرار داشته اسـت 
فصل بهار و تابستان در هر شش دوره شهر آبـادان در محـدوده گـرم    

دوره اول در  5قـرار داشـته اسـت و در فصـل پـاييز، در مـاه مهــر در       
. گرم و در دوره ششم در محدوده آسايش قـرار داشـته اسـت   محدوده 

دوره اول در محـدوده سـرد و در    5همچنين در اين فصل، ماه آذر در 

دوره ششم در محدوده آسايش قرار داشته است و ماه آبان در هر شش 
  .دوره در محدوده آسايش قرار داشته است

  
 ARIMAنتايج مدل سازي 

رات فصـلي باشـد، در نتيجـه    اگر يـك سـري زمـاني داراي تغييـ    
اين تابع، اغلـب بينشـي از   . دهمبستگي نگار آن هم متناوب خواهد بو

كـه از   دهـد  كند، به ما ارائه مـي  ها را توليد مي الگوي احتمالي كه داده
سـتيكي مناسـب بـراي    ااين امر براي تشخيص و برازش مـدل استوك 

  .شودها، استفاده مي داده
به ترتيب بـراي رطوبـت نسـبي،     9 و 5، 1همانطور كه دراشكال 

زدگـي  گردد با توجه به بيـرون حداكثر مالحظه ميحداقل و دمايدماي
شــاهد ) خطــوط قرمــز(خطــوط همبســتگي نگــار از حــدود اطمينــان 

وجودهمبستگي بااليي بين داده هاي تاريخي هر سه عنصر اقليمي در 
ريخي ايستگاه مي باشيم كه نشان از عدم مستقل بودن داده هـاي تـا  

در اين بخش سعي شده كه بهتـرين  . در زمان هاي تأخير مختلف دارد
براي پيش بيني سـه عنصـر اقليمـي ايسـتگاه بـراي       ARIMAمدل 

با توجه به رفتار تابع خـود همبسـتگي و خـود     1399تا  1390سالهاي 
. هـاي نرمـال اسـتاندارد شـده شناسـايي گـردد       همبستگي جزئي داده

توابع خود همبستگي سه عنصر اقليمـي در  همانطور كه در نمودارهاي 
  .ايستگاه مالحظه مي گردد تغييرات فصلي كامال مشهود است

  
- 1389( دوره زماني مورد مطالعه 6وضعيت حرارتي شب براي ماه هاي مختلف ايستگاه ابادان با استفاده از جدول آسايش ماهاني در -5جدول 

1330(  
  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد تير   خرداد هشتارديب فروردين اسفند بهمن دي  ماه دوره

 C C C O O H H H O O C C شب در حرارتي وضعيت 1
 C C C O O H H H O O C C شب در حرارتي وضعيت 2
 C C C O O H H H O O C C شب در حرارتي وضعيت 3
 C C C O O H H H O O C C شب در حرارتي وضعيت 4
 C C C O O H H H O O C C شب در حرارتي وضعيت 5
 C O O H H H H O C C C C شب در حرارتي وضعيت 6

      C=سرد                                                  H=گرم  O                                      =آسايش  
 

-1389( دوره زماني مورد مطالعه 6يش ماهاني دروضعيت حرارتي روز براي ماه هاي مختلف ايستگاه ابادان با استفاده از جدول آسا -6جدول 
1330  

  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد تير   خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي  ماه دوره
 C C O H H H H H H H O C روز در حرارتي وضعيت 1
 C C O H H H H H H H O C روز در حرارتي وضعيت 2
 C C O H H H H H H H O C روز در حرارتي وضعيت 3
 C C O H H H H H H H O C روز در حرارتي وضعيت 4
 C C O H H H H H H H O C روز در حرارتي وضعيت 5
 O O H H H H H H H O O O روز در حرارتي وضعيت 6

      C =                      سرد  H=گرم                                            O=آسايش  
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براي  6و  5راي پارامتر رطوبت نسبي و اشكال ب 2و  1در اشكال 

براي پارامتر دمـاي حـداكثر بـه     10و  9تر دماي حداقل و اشكال پارام
بـراي  . ترتيب تابع خود همبستگي و خود همبستگي جزئي ترسيم شد

انتخاب بهترين مدل از ديدگاه استفاده از حداقل پارامترهاي تخمينـي  
معيـار اكايـك بـراي    . اسـتفاده مـي شـود   از معيار آكايكه اصالح شده 
 7فته بـراي هـر سـه ايسـتگاه در جـدول      بهترين مدل هاي برازش يا

ــه كــه ذكــر شــد يكــي از روش همــان. آورده شــده اســت هــاي  گون
هاي برازش شده بر سري، تجزيـه و تحليـل بـاقي     سنجي الگو صحت
يك روش منطقي آزمـون خطـاي مـدل، تسـت      .هاي الگو است مانده

هــا همچنــين رســم توابــع خــود همبســتگي بــاقي  ن دادهنرمــال بــود
تابع  اگر مدل برازش شده مدل مناسبي باشد. باشد مي هاي مدل  مانده

دهنـد و بـه    هيچ ساختاري را نشان نمـي  ها خود همبستگي باقي مانده
در  .گيرنـد  عبارت ديگر براي تمام تاخيرها در بازه اطمينـان قـرار مـي   

براي مـدل انتخـابي    ها باقي ماندهي تابع خود همبستگي جزئ 3شكل 
پارامتر دماي حـداقل و   براي 7اي پارامتر رطوبت نسبي و در شكل بر

بهر حال مي . براي پارامتر دماي حداكثر آورده شده است 11در شكل 
حـدود همبسـتگي    را بـا توجـه بـه    هـا  باقي مانـده توان مستقل بودن 

در كاغــذ  هــا بــاقي مانــدهتــابع توزيــع تجربــي  4در شــكل . پــذيرفت
پارامتر براي  8پارامتر رطوبت نسبي و در شكل  احتماالتي نرمال براي

براي پـارامتر دمـاي حـداكثر نشـان داده      12دماي حداقل و در شكل 
بـاقي  مالحظه مي گردد كـه فـرض نرمـال بـودن توزيـع      . شده است

روش رسمي تر براي بررسي مناسـبت مـدل   . درست مي باشد ها مانده

-خود همبستگي هاي باقي مانده هاسـت، آزمـون پـرت   كه بر مبناي 
بـراي عوامـل مـورد    ) Q(r)( مانتوآماره آزمون پرت مقادير. مانتو است
 H0براي قضاوت در مورد فرضيه . آورده شده است 7جدول مطالعه در 

در سطح معنـي   2λمانتو با مقدارآزمون پرت مقدار آماره بدست آمده از
 2λاگر اين مقدار كمتر از مقدار جدول . گردددرصد مقايسه مي 5داري 

هـا  پذيرفته مي شود و نتيجه مي گيريم كه باقي مانده H0بود فرضيه 
مالحظـه مـي    7 داراي توزيع نرمال هستند و همان طور كه در جدول

در جـدول، در هـر ايسـتگاه كمتـر      2λشود اين آماره از مقدار متنـاطر  
بـراي  ) p, d, q( ليو جـزئ غيـر فصـ   ) P, D, Q(جزئ فصلي . است

سه عنصر اقليمي ايستگاه در بهترين مدل هاي  برازش يافته براي هر 
هـاي تعيـين شـده و     بـا اسـتفاده از مـدل   . آورده شـده اسـت   7جدول 
افزار ميني تـب از داده هـاي بـارش فصـلي در دوره      گيري از نرم بهره

 براي كاليبره كردن مدل و بدست آوردن بهترين 1389تا 1330زماني 
  . مدل مناسب براي هر ايستگاه استفاده شد

  
اقليم آسايش روزانه و شبانه براي دوره پيش بينـي شـده   

1399-1390  
با توجه به مدل هاي آريمـاي بـرازش يافتـه بـه هـر سـه عامـل        

قيـد گرديـده    8اقليمي، مقادير پيش بيني شده اين عوامل در جـدول  
  .است

  
  برازش يافته بر عناصر اقليمي ايستگاه ARIMA هترين مدل هاي مترهاي آماري باخالصه اي از پار -7جدول

AIC   Q                 ايستگاه آبادان مدل  
 رطوبت نسبي )1,1,1(×)1,1,0(  4568/0 - 9615/0 - - - 9399/0  - 3/44 63/61 -2064

 دماي حداكثر  )1,1,1(×)2,1,0(  2853/0 - 9704/0 -   -  -  9825/0 -025/0 2/52 63/61  2343

 دماي حداقل  )2,1,0(×)1,1,0(   - -  815/0  1344/0  -  -  9570/0  - 4/56 63/61   2341
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توزيع تجربي باقي مانده هاي منتخب رطوبت                            - 4شكل   نمودار تابع خود همبستگي باقي مانده هاي مدل منتخب رطوبت نسبي - 3شكل 

  كاغذ احتماالتي نرمال نسبي بر                                                                                                           
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  ل آباداننمودار تابع خود همبستگي جزئي سري زماني دماي حداق - 6شكل   نمودار تابع خود همبستگي سري زماني دماي حداقل آبادان  - 5شكل 
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                          توزيع تجربي باقي مانده هاي سري زماني دماي - 8شكل            نمودار تابع خود همبستگي باقي مانده هاي مدل منتخب دماي حداقل    - 7شكل 

  بر كاغذ احتماالتي نرمال حداقل                                                                                                                                           
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  نمودار تابع خود همبستگي جزئي سري زماني دماي حداكثر آبادان -10شكل  نمودار تابع خود همبستگي سري زماني دماي حداكثر آبادان  - 9شكل
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   توزيع تجربي باقي مانده هاي سري زماني دماي - 12نمودار تابع خود همبستگي باقي مانده هاي مدل منتخب دماي حداكثر        شكل  -11شكل 

  نرمال   غذ احتماالتيحداكثر بر كا                                                                                                              

  
در ) 3جـدول (با توجه به اين جدول و جدول اقليم آسايش ماهاني 

تا  50( 3هاي دي، بهمن، آبان و آذر، شهر آبادان در گروه رطوبتي ماه
هاي اسـفند، فـروردين، شـهريور و مهـر در گـروه      و در ماه) درصد 70

 30تا 0( 1وبتيها در گروه رطو در بقيه ماه) درصد 50تا  30( 2رطوبتي
هـاي  از نظر اقليم آسايش روزانه شهر آبـادان در مـاه  . قرار دارد) درصد

هـاي اسـفند و آبـان در    آذر، دي و بهمن در محـدوده سـرد و در مـاه   
از . هاي سال در محدوده گرم قـرار دارد محدوده آسايش و در بقيه ماه
ـ  هاي فصل زمستان و مـاه نظر اقليم آسايش شبانه در ماه ان و هـاي آب

هاي فروردين، ارديبهشـت و  آذر شهر آبادان در محدوده سرد و در ماه
  .هاي در محدوده گرم قرار داردمهر در محدوده آسايش و در بقيه ماه

  
 نتيجه گيري

در اين تحقيق بعد از برازش مـدل هـاي مختلـف سـري زمـاني      
براي پيش بيني همان طور كـه مالحظـه گرديـد بـر     ) باكس جنكينز(

ــاس معيــ  ــاكس   اس ــدل ب ــرين م ــه بهت ــز، مــدل  -ار آكائيك جنكين
)2,1,0(×)1,1,1( ARIMA   براي دماي حداكثر و براي دماي حـداقل

ــدل  ــدل     ARIMA) 2,1,0(×)1,1,0(م ــبي م ــت نس ــراي رطوب و ب
)1,1,0(×)1,1,1 ( ARIMA باكس مدل هاي از استفاده با. مي باشد 

سـال   10عنصر اقليمي براي  3ي هر جنكينز مقادير پيش بيني شده–
است، بدست آمد و از نظردرجه آسايش  1399آينده كه مختوم به سال 

با توجه به مدل . با مدل اقليم آسايش ماهاني مورد بررسي قرار گرفت
برآورد شده و نتايج حاصل از پيش بيني، مشاهده گرديدكه فصل بهـار  
ه و تابستان در دو ماه خرداد و تير در همه دوره ها در هر دو اقليم شبان
. و روزانه داراي شرايط يكساني هستند و در محدوده گرم قـرار دارنـد  

همچنين مي توان نتيجه گرفت كه فقـط در دوره ششـم و در بهمـن    
هـا  ماه، ما شاهد محدوده آسايش در شب و روز بوده ايم و در بقيه ماه

  . در محدوده حرارتي شب و روز اختالف وجود داشته است

 
 و وضعيت حرارتي براي ماه هاي گوناگون ايستگاه آبادان با استفاده از جدول آسايش ماهاني در دوره پيش بيني شدهمحدوده آسايش  -8جدول 

)1399-1390(  
  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي ماه

  13/67  17/54  92/41  82/30  8/27  57/24 51/23 10/29 39/40 52/48 93/56 46/68  )درصد(ميانگين رطوبت نسبي 
  91/20  79/27  18/37  70/43  73/46  84/46 12/45 44/40 45/33 8/26 84/21 14/19  ماهانه حداكثر متوسط

  29  29  31  31  34  34 34 34 31 31 29 29  روز در آسايش باالي حد
  23  23  25  25  26  26 26 26 25 25 23 23  روز در آسايش پايين حد

  8/9  13/14  87/19  23/24  12/28  91/28 25/27 16/24 08/19 79/13 79/9 37/8  انهماه حداقل متوسط
  23  23  24  24  25  25 25 25 24 24 23 23  شب در آسايش باالي حد
  17  17  17  17  17  17 17 17 17 17 17 17  شب در آسايش پايين حد

 C C O H H H H H H H O C  روز در حرارتي وضعيت
 C C C O O H H H H O C C  شب در حرارتي وضعيت

  آسايش=O  گرم=H  سرد=C    4/25:متوسط ساليانه دما
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  در حالت اقليم روزانه 
دوره اول در  5دوره قبــل، در  6ماههــاي دي، بهمــن و آذر در  

محدوده سرد و در دوره ششم در محدوده آسايش قرار داشته انـد كـه   
دما بوده ايم و  اين موضوع بيانگر  اين است كه ما شاهد افزايش روند

هـا  رود كه در آينده اين ماهبا توجه به پيش بيني انجام شده انتظار مي
فصـل بهـار و   . در محدوده سرد قرار بگيرند و روند قبلي برقرار گـردد 

دوره قبل، در محدوده گرم قرار داشته اند و با توجـه   6تابستان در هر 
ه نيز ايـن دو فصـل   رود كه در آيندبه پيش بيني انجام شده انتظار مي

در محدوده گرم قرار بگيرند و شاهد روند خاصي براي ايـن دو فصـل   
دوره اول در محـدوده گـرم و در    5دوره قبل، در  6مهرماه در . نيستيم

دوره ششم در محدوده آسايش قرار داشته است كه اين موضوع بيانگر  
ش بيني با توجه به پي. اين است كه ما شاهد كاهش روند دما بوده ايم

رود كه در آينده اين مـاه در محـدوده گـرم قـرار     انجام شده انتظار مي
دوره اول در محدوده آسايش و  5دوره قبل، در  6اسفند ماه در . بگيرد

در دوره ششم در محدوده گرم قرار داشته است كه اين موضوع بيانگر  
 اين است كه ما شاهد افزايش روند دما بوده ايم و با توجـه بـه پـيش   

رود كه در آينده اين ماه در محدوده آسايش بيني انجام شده انتظار مي
دوره قبل، در محدوده آسـايش قـرار داشـته     6آبان ماه در . قرار بگيرد

رود كه در آينده اين است و با توجه به پيش بيني انجام شده انتظار مي
  .ماه در محدوده آسايش قرار بگيرد

  
  در حالت اقليم شبانه

هـا داراي  هار و تابستان دو ماه خرداد و تير در همه دورهدر فصل ب
شرايط يكساني هستند و در محدوده گرم قرار دارند و فصـل پـائيز در   

انـد و  هاي آبان و آذر در تمامي دوره ها در محدوده سرد قرار گرفتهماه
هـا در محـدوده سـرد قـرار     در فصل زمستان، دي ماه در تمـامي دوره 

دوره قبل، در محدوده سرد  6اي دي و آبان و آذر در هماه. گرفته است

رود كـه در  قرار داشته اند و با توجه به پيش بيني انجام شده انتظار مي
هاي بهمـن و اسـفند   ماه. ها در محدوده سرد قرار بگيرندآينده اين ماه

دوره اول در محـدوده سـرد و در دوره ششـم در     5دوره قبل، در  6در 
ر داشته اند كه اين موضوع بيانگر اين است كه ما محدوده آسايش قرا

شاهد افزايش روند دما بوده ايم و با توجه به پيش بينـي انجـام شـده    
. ها در محـدوده سـرد قـرار بگيرنـد    رود كه در آينده اين ماهانتظار مي

دوره اول در  5دوره قبــل، در  6هــاي فــروردين و ارديبهشــت در  مــاه
ششم در محدوده گرم قرار داشته اند كه ي آسايش و در دوره محدوده

اين موضوع بيانگر اين است كه ما شاهد افزايش روند دما بوده ايـم و  
هـا  رود كه در آينده اين ماهبا توجه به پيش بيني انجام شده انتظار مي

دوره  6هاي مهـر و شـهريور در   و ماه. در محدوده آسايش قرار بگيرند
آسايش و در دوره ششـم در محـدوده    دوره اول در محدوده 5قبل، در 

سرد قرار داشته اند كه اين موضوع بيـانگر ايـن اسـت كـه مـا شـاهد       
و با توجه به پيش بيني انجـام شـده انتظـار    . كاهش روند دما بوده ايم

هاي ماه. ها در محدوده آسايش قرار بگيرندرود كه در آينده اين ماهمي
گرم قرار داشته و با توجـه بـه   دوره قبل، در محدوده  6خرداد و تير در 

ها در محدوده رود كه در آينده اين ماهپيش بيني انجام شده انتظار مي
دوره اول در محدوده  5دوره قبل، در  6ماه مرداد در . گرم قرار بگيرند

گرم و در دوره ششم در محدوده آسايش قرار داشـته اسـت كـه ايـن     
د دما بـوده ايـم و بـا    موضوع بيانگر اين است كه ما شاهد كاهش رون

رود كه در آينده ايـن مـاه در   توجه به پيش بيني انجام شده انتظار مي
به طور كلي نتايج پيش بيني به هنگام شـده  . محدوده گرم قرار بگيرد

. داللت بر كارايي مدل مذكور در تعيـين محـدوده هـاي اقليمـي دارد    
ر اقليمـي و  روش مذكور مي تواند به منظور آگاهي از مقدار اين عناص

محدوده اقليمي ماه هاي مختلف، در سال هاي آينـده مـورد اسـتفاده    
  .قرار گيرد
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Abstract 

During the last decades, urbanization expansion and industrial activities in large cities have led to remarkable 
changes in weather and local climate. Nowadays, analysis of meteorology data and also using them in 
programming the development of habitation centers are of importance and climate situation affects people’s 
comfort. In fact, by recognition of city’s climate conditions in different months of the year and analysis of 
meteorology data, construction of climate comfort is possible. In this study, the monthly data of 4 climate factors 
(temperature average, minimum temperature, maximum temperature & relative humidity) from Aabadan’s 
meteorology station over 60 years (1330-1389) have been used. Using regression process, incongruity of data 
was evaluated and data’s homogeneity was studied by sequences’ examination. Then, using Mahani comfortable 
climate model, suitable months for convenience of human physiology in 6 ten-year periods were determined. 
Then, using Box–Jenkins models time series for 3 factors of climate, minimum temperature, maximum 
temperature and relative humidity is studied and the best model is fitted. Then, using suggested models, the next 
10 years of any climate factor was predicted and the next years were studied from the viewpoint of comfortable 
climate using Mahani model. The results of this study indicated that based on  Akaike criterion, the best Box–
Jenkins model for minimum temperature is ARIMA (1,1,1)×(0,1,2)¹² model, for maximum temperature is 
ARIMA (0,1,2)× (0,1,1)¹² model and for relative humidity is ARIMA (1,1,1)×(0,1,1)¹² model. As for nightly 
comfortable climate, temperature has increased in Bahman, Esfand, Farvardin and Ordibehesht months. 
Temperature has decreased in Mordad, Shahrivar an Mehr months. As for daily convenience climate, 
temperature has increased in Dey, Bahman, Aazar and Esfand months, and temperature has decreased in Mehr 
month. 
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