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ارزیابی تغییرات دما و بارش جنوبشرق ایران با استفاده از ریزمقیاس نمایی خروجی
مدلهای مختلف گردش عمومی جو در دورة 2099-2011
محسن حمیدیانپور ،استادیار گروه اقلیمشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
محمد باعقیده ـ استادیار گروه اقلیمشناسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
محسن عباسنیا ـ دانشجوی دکتری اقلیمشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
پذیرش مقاله 1394/03/27 :تأیید نهایی1394/10/12 :

چکیده
در این پژوهش ،با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آمیاری  ،LARS-WG5.1تغیییرات بیارش و دمیای ماهانیه در
جنوب شرق کشور بر اساس خروجی چهار مدل بیا سیه سیناریوی مشیترک ( A2 ، A1Bو  ،) B1پیس از بررسیی
توانمندی مدل الرس در شبیهسازی اقلیم گذشته ،همچنین با درنظرگرفتن عدم قطعیتهیا طیی سیه دورة زمیانی
آینده ( 2065-2046 ،2030-2011و  )2099-2080بررسی شد .یافتههای پژوهش نشیان از افیزایش دمیا بیر
اساس تمام مدل -سناریوها ،طی دورههای آتی دارد ،بهطوری که میزان این افزایش دما در ایست اههیای واقیع در
خشکی از ایست اههای مناطق ساحلی بیشتر است .برعکس رفتار یکنواخت افزایشی در دما ،تغییرات فصلی بیارش
در ایست اههای مختلف بسیار نوسانی است .مقدار بارش طی فصیول سیرد سیال در تمیامی ایسیت اههیا رونیدی
افزایشی دارد ،در حالی که بارشهای بهاره روی ایست اههای واقع در خشکی نسبت بیه نیواحی سیاحلی افیزایش
بیشتری خواهد داشت ،بهطوری که در آینده میتوان انتظار افزایش وقوع سیالبهای بهاره را در این مناطق داشت.
نتایج تحلیل عدم قطعیتها نیز نشان داد که بهترین عملکرد در شبیهسازی مقدار دمای ماهانه را مدل  HADCH3و
ضعیفترین عملکرد در شبیهسازی مقدار بارش ماهانه را مدل  INCM3نسبت به سایر مدل -سناریوها دارد.

کلیدواژهها :تغییر اقلیم ،جنوب شرق ایران ،ریزمقیاس نمایی ،گردش عمومی جو.

مقدمه
سه چالش اساسی جامعۀ جهانی در قرن بیستویکم عبارت است از تغییر اقلیم ،کمبود آب و بیابانزایی .هیئت بینالـدوی
ضمن تأیید تغییر اقلیم در گزارش ارزیابی چهارم  ،)IPCC 1اذعـان دارد کـه تغییـر اقلـیم بـا تغییـر متوسـط اقلیمـی یـا
تغییرپذیری خصوصیات آن ایجاد میشود .بهطور کلی IPCC ،در مسئلۀ تغییر اقلیم به هر تغییری در اقلیم در طوی زمان
تأکید دارد .این تغییرات ممکن است هم دارای منشأ طبیعی باشد و هم انسـانی  .)IPCC, 2007پـژوهشهـای زیـادی
نشان دادهاند که تغییر اقلیم با افزایش میزان  CO2مرتبط است؛ چهبسا سهم کشورهای پیشرفته و توسـعهیافتـه متفـاوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09123217102 :

 E- mail: Mbaaghideh2005@yahoo.com

1. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
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است و آسیبهای عمدهای در مناطق عرضهـای پـایین ایجـاد مـیکنـد دارویـن و کنـدی2000 ،؛ پـری و همکـاران،
.)2004گزارشهای ارزیابی چهارم  IPCCحاکی از آن است که به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانـهای در دهـههـای
گذشته در جو زمین ،خروم اموام حرارتی از زمین با موانع بیشتری روبهرو شده که افزایش دمای هوا را بـه دنبـای داشـته
است .این افزایش به میزان  0/3تا  0/6درجۀ سانتیگراد در طوی قرن گذشته بوده و در دهههـای اخیـر شـتاب بیشـتری
یافته است .این در حالی است که اگر انتشار این گازها کاهش نیابد ،متوسط دمای سـطحی کـرۀ زمـین  1تـا  3/5درجـۀ
سانتیگراد تا سای  2100افزایش می یابد .به نظر میرسد این گرمایش جهانی سبب افزایش مقـادیر حـدی و شـرایط بـد
آبوهوایی در دورههای نهچندان دور مـیشـود .دگرگـونی در مقـادیر حـدی باعـث بـروز تغییـرات اساسـی اجتمـاعی و
زیستمحیطی میشود .طبق گزارش اخیر برنامۀ محیطی سازمان ملل ،فراوانی وقوع سیل و دیگر شـرایط حـدی اقلیمـی
هر ساله دو برابر میشود.
بر اساس گزارش چهارم  IPCCدادههای بلندمدت مدیسازیشدۀ اقلیمی آینده ،متشکل از  18مدی اقلیمی گـردش
عمومی جو ،)GCM 1به صورت رایگان در مرکز توزیع دادههای  IPCCقرارگرفته است 2.میتوان از ایـن دادههـا بـرای
ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر سامانههای مختلف استفاده کرد ،شامل فرآوردههای کشاورزی ،اکوسیستمهای طبیعـی و
مسائل هیدرولوژیکی .استفاده از خروجی چند مدی گردش عمومی به صورت یکپارچه نیازمند محاسبۀ عدم قطعیتهـای
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نتایج تغییر اقلیم است .این عدم قطعیتها باید کمّی شود تا نتایج قابلاطمینانتری حاصل آیـد سـمنوف و اسـتراتونوی ،
 .)2010با وجود این ،نمیتوان به طور مستقیم از نتایج مدیهای اقلیمی استفاده کرد سمنوف .)2007 ،با وجـود افـزایش
توانایی GCMها در مدیکردن اقلیم حاضر ،بهطور کلی هنوز با دشواریهای جدی در تولید دادههای دما و بارش روزانـه
روبهروییم تریگو و پالوتیکف .)2001 ،در واقع ،هنگامی که از مدیهای  GCMاستفاده میشود ،باید خروجی مـدیهـای
عددی گردش عمومی جو ریزمقیاس 4شود بارو و همکاران1996 ،؛ باردوسی1997 ،؛ وایلی و همکـاران1998 ،؛ مـورفی،
1999؛ سالون و همکاران .)2008 ،بدین منظور از دو روش دینامیکی و آماری می توان استفاده کرد .هر چنـد مـدیهـای
دینامیکی منطقهای دقت فضایی مناسب برای ارزیابی اقلیمی دارد با قدرت تفکیک  10-50کیلومتر) ولی جزو روشهای
پرهزینه و وقتگیر است و به همین دلیل بیشتر از ریزمقیـاس نمـایی آمـاری مـیشـود بابائیـان و نجفـینیـک1385 ،؛
ضرغامی و همکاران .)1389 ،این مدیها معروف به مدیهای مولد دادههای هواشناسی 5اسـت ویلکـس1992 ،؛ بـارو و
سمنوف1995 ،؛ ویلکس و ویبلی1999 ،؛ سمنوف .)2007 ،مولدهای دادههای تصادفی هواشناسی مدلی آماری است کـه
قادر است سریهای زمانی روزانۀ مجموعهای از متغیرهای هواشناسی ،مانند بارش ،درجۀ حرارت و تابش خورشیدی را به
صورت مصنوعی تولید کند و از لحاش آماری رفتاری مشابه با دادههای هواشناسی مشاهده شـده گذشـته) داشـته باشـد
ریچاردسون1981 ،؛ ریچاردسون و رایت1984 ،؛ راسکو و همکاران1991 ،؛ ویبلی و همکاران.)2004 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. General Circulation Models (GCMs).
2. www.ipcc-data.org
3. Uncertainty.
4. Downscaling.
)5. Weather Generator (WG
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بهطور کلی ،انگیزههای زیادی برای توسعۀ این گونه مولدهای دادههای تصـادفی آبوهـوا و اسـتفاده از دادههـای
خروجی آنها به جای مقادیر مشاهداتی وجود دارد .اولین انگیزه امکـان تولیـد سـریهـای زمـانی دادههـای آبوهـوایی
طوالنیمدت برای استفاده در ریسـک مخـاطرات هیـدرولوژیکی و کشـاورزی از قبیـل محاسـبات دورۀ برگشـت سـیل،
بارشهای سنگین و سیلآسا و خشکسالی است .دادههای روزانـۀ هـوا یکـی از ورودیهـای اصـلی مـدیهـای ریاضـی
اگروهیدورلوژیکی است ،ولی بیشتر طوی سری زمانی این دادهها برای ارزیابی احتمای وقوع حوادث ناکافی است .عالوهبر
این ،سریهای زمانی مشاهدهشده تنها یک واقعیت از آبوهـوا را نشـان مـیدهـد ،در حـالی کـه مولـد هـوا بسـیاری از
واقعیتها و پس از آن ،دامنۀ وسیعتری از شرایط ممکن را شبیهسازی میکند .انگیزۀ دوم ایـن اسـت کـه بـا درونیـابی
پارامترهای مولد آبوهوایی شرایطی برای گسترش شبیهسازی آبوهوا برای مکانهای فاقد دادههـای هواشناسـی مهیـا
می شود که برای مطالعۀ تغییرات آبوهوایی اهمیت دارد .در واقع ،این مدیها ابزاری برای پیشبینی وضع هوا یا اقلیم در
مقیاس زمانی سای یا کمتر نیست ،بلکه برای بررسی آثار و ارزیابی اقلیم دهههای آتـی در مقیـاس زمـانی دهـه و بـاالتر
طراحی شده است بابائیان و نجفینیک.)1385 ،
از مدیهایی که برای ریزمقیاس نمایی آماری استفاده مـیشـود مـیتـوان بـه ، WGEN ،GEM ،MET& Roll
 ASD ،SDSM ،CLIGEN ،LARS-WG ،USCLIMATEو جزآن اشاره کرد .تاکنون پژوهشهای زیـادی در ایـن
زمینه برای مناطق مختلف جهان با استفاده از مدیهای مختلف انجام گرفته اسـت ویلکـس1992 ،؛ دابروسـکی1996 ،؛
ویلکس و ویبلی1999 ،؛ ویبلی و همکاران2001 ،؛  .)2002مدی  LARS-WG1یکـی از مشـهورترین مـدیهـای مولـد
دادههای تصادفی وضع هواست که برای تولید بارش روزانه ،تابش ،دمای حداکثر و حداقل دما در ایستگاه تحـت شـرایط
اقلیم حاضر و آینده استفاده میشود .نسخۀ اولیۀ آن در سای  1990میالدی بخشی از پروژۀ ارزیابی ریسکهای کشاورزی
در کشور مجارستان بوده است بابائیان و نجفینیک .)1385 ،سمنوف و همکاران  ،)1998کارایی دو مدی LARS-WG

و  WGENرا در  18ایستگاه اروپا ،آمریکا و آسیا بررسی کردند و کارایی بهتر مدی  LARS-WGرا نشان دادند .دبایـک
و کولیبالی  ،)2005به منظور بررسی پیامدهای هیدرولوژی تغییر اقلیم در حوضۀ سگنی در کانادا ،از دو روش ریزمقیـاس
نمایی  LARS-WGو  SDSMاستفاده کردند .در واقـع ،دادههـای ریزمقیـاسشـده را بـهعنـوان ورودی در مـدیهـای
هیدرولوژیکی مختلف بهمنظور شبیهسازی رژیم جریان رودخانههای حوضه استفاده کردند و در مجموع ،به ارزیابی قدرت
نسبی مدیهای ریزمقیاس نمایی پرداختند .همچنین ،پیامدهای احتمالی تغییر اقلیم را در جریان رودخانه مطالعـه کردنـد.
هر چند هر دو مدی نتایج چندان مشابهی نداشتند ،روند افزایش را برای متغیرهای بارش و دما پیشبینـی کردنـد کـه در
نهایت مدی هیدرولوژیکی روند افزایشی را برای جریان رودخانه نشان داد.
فراوانی و بزرگی رویدادهای حدی جوی احتماالً با گرمایش جهانی افزایش مییابد .به هر حای روشن نیست چگونه
این رویدادها ممکن است بر محصوالت کشاورزی اثر بگذارند .سـمنوف  )2009از مـدی شـبیهسـازی گنـدم بـا ترکیـب
سناریوهای اقلیمی ،بر اساس خروجی مدی اقلیمی منطقه ای مرکز هدلی در  18ایستگاه انگلستان اسـتفاده کـرد و دمـا و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Long Ashton Research Station Weather Generator (LARS-WG).
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بارش تابستانی کمتری را برای دهۀ  2050در انگلستان پیشبینی کرد .او نشان داد که پیامـد خشکسـالی روی محصـوی
گندم در آینده نسبت به زمان حای کمتـر اسـت ،چـرا کـه گنـدم در اقلـیم گـرمتـر زودتـر بـه محصـوی مـینشـیند و از
خشکسالیهای شدید در تابستان رهایی مییابد.
بــای و همکــاران  )2008بــا اســتفاده از مــدی  LARS-WGدادههــای دو مــدی اقلیمــی  ECHO-Gو
 )NCAR/MM5را به منظور آگاهی از تغییرات بالقوۀ منابع آب استفاده کردند .نتایج آنها تغییرات مکانی و زمـانی را در
حوضۀ مورد مطالعه تأیید کرد و در مجموع تغییرات نسبی را در متلفههای بیالن آب بارش ،تبخیر و روانـاب) تشـخیص
داد .در بررسی دیگری خان و همکاران  ،)2006به منظور تحلیل عدمقطعیتهای اقلیم ،به مقایسـۀ سـه مـدی SDSM,

 ANNو  LARS-WGپرداختند .در نهایت ،نتایج آنها توانایی بهتر مدی  LARS-WGرا در محاسبۀ عـدمقطعیـتهـا
بین دو مدی  SDSMو  ANNتأیید کرد.
مطالعات زیادی در جهان با هدف ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از مدی  LARS-WGانجام شـده اسـت بابائیـان و
همکاران .)2004 ،در ایران نیز اینگونه مطالعات به تازگی رشد خوبی داشته است و روزبهروز بر تعداد ،همچنـین کیفیـت
آنها افزوده میشود .برای مثای ،میتوان به پژوهش مقدماتی روی ایستگاههای منتخب خراسان اشاره کرد .نتایج مطالعه
حاکی از توانایی کافی  LARS-WGدر شبیهسازی دادههای دورۀ آمـاری ایـن ایسـتگاه اسـت بابائیـان و نجفـینیـک،
 .)1385بذرافشان و همکاران )1388 ،ضمن استفاده از دو مدی  LARS-WGو  ClimGenدر شـبیهسـازی متغیرهـای
اقلیمی  15ایستگاه در ایران ،نشان دادند که مدی  LARS-WGدر تولید دادههای بارندگی و تابش خورشـیدی عملکـرد
بهتری از مدی رقیب دارد .سادات آشفته و مساح  ،)1391با استفاده از هفت مدی جفتشـدۀ اتمسـفر -اقیـانوس گـردش
عمومی جو )AOGCMs 1تحت سناریوی  A2به بررسی تغییر اقلیم بر رواناب حوضۀ قرنقو آذربایجان شرقی پرداختنـد.
نتایج آنها نشان از کاهش بارندگی و افزایش دما در دورۀ آتی داشت ،به طوری که دمای حوضـه بـین  0/2تـا  3درجـۀ
سانتیگراد نسبت به دورۀ پایه افزایش مییابد .در ایران ،اکثر بررسیها دربارۀ تغییر اقلـیم بـر اسـاس مـدیهـای اقلیمـی
گردش عمومی جو انجام شده که معموالً با تعداد کافی از خروجی مدیهای گردش عمومی یا سناریوهای انتشـار ،نبـوده
است .همانطور که نتایج بیشتر مطالعات نشان میدهد ،در بین مـدیهـای اقلیمـی مـدی  HADCM3بـا لحـاش عـدم
قطعیت ،دارای عملکرد مناسبی در مقایسه با سایر مدیها در شـبیهسـازی دماسـت .هرچنـد در برخـی مطالعـات از چنـد
سناریوی انتشار استفاده شده است ،اما تعداد مدیهای اقلیمی آنها به یک کاهش یافته است .در این پژوهش سعی شـده
است با استفاده از چند مدی و سناریوی اقلیمی  )4×3موجود در نرمافزار ریزمقیاس نمایی  LARS-WG5.1به بررسی و
ارزیابی تغییر اقلیم در ایستگاههای جنوبشرق ایران بپردازیم و به این ستای پاسخ دهیم که آیا عناصر اقلیمی چون دما و
بارش در این مناطق تحت اثر تغییر اقلیم تغییر خواهند کرد؟ و آیا این تغییرات تفـاوت معنـاداری بـا مقـادیر دورۀ آمـاری
دارد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Atmospheric-Ocean General Circulation Models (AOGCMs
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مواد و روشها
در این پژوهش از دو گروه دادههای مشاهداتی و مدی به صورت روزانه شامل :دمای کمینه ،دمای بیشینه ،بارش و تابش
خورشیدی استفاده شده است .دورۀ زمانی  2007-1983دورۀ مشاهداتی انتخاب شد .دادههای سازمان هواشناسـی کشـور
دریافت شد .دادههای مورد نیاز مـدیهـای گـردش عمـومی شـامل  INCM3, HADCM3 ،NCCCM3 ،IPCM4و
دارای سه سناریوی انتشار مشترک  A2 ،A1Bو  ،B1از دو مرجع شامل شبکۀ دادههای تغییر اقلیم کانادا 1و بانک داخلی
دادههای مدی  LARS-WG5.1استخرام شد .وجود هر سه سناریوی مشترک متوسط ،بدبینانـه و خـوشبینانـه ،A1B
 A2و  (B1در بررسی نتایج حاصل از عدم قطعیت ناشی از بهکارگیری مدی -سناریوهای مختلـف ،امکـان بررسـیهـای
مقایسهای و دقیقتر خروجی حاصل از شبیهسازیها را بیشتر بر واقعیت منطبق میکند .شـکل  1موقعیـت ایسـتگاههـای
سینوپتیکی انتخابی در محدودۀ مورد مطالعه و دارای کاملترین سری زمانی دادههای مشاهداتی را نشان میدهد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی و نسبی پراکنش ایست اههای همدید در محدودة مورد مطالعه

به منظور ارزیابی تغییر اقلیم جنوبشرق ایران ،از جدیدترین نسخۀ نرمفزای مدی ریزمقیاس نمایی

2

LARS-WG

 5.1استفاده شد .نسخۀ جدید مدی  LARS-WGگزارش چهارم تغییر اقلیم  IPCCرا در نظـر داشـت ،بنـابراین در ایـن
پژوهش سعی شد از تمام مدیهای بزرگمقیاس موجود در پایگاه دادههای بزرگمقیاس مدی  LARS-WG 5.1و دارای
سه سناریوی مشترک  )A1B ،A2 ،B1استفاده شود تا دیدی جامعتر و مقایسهای بر اساس هر سه سناریوی خوشبینانه،
بدبینانه و متوسط برای هر مدی داشته باشیم .در این زمینه جدوی  ،1به طور خالصه به مهمترین ویژگیهای این مدیها
اشاره دارد ناکیسنوی و اسوارت.)2000 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.cccsn.ca
2. LARS-WG is available from http://www.lars.bbsrc.ac.uk/model/larswg.html
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جدول  .1مشخصات مدلهای گردش عمومی استفادهشده در مطالعه

نام مدی اقلیم جهانی

نام مخفف مدی

مرکز تحقیقاتی

کشور

تفکیک مکانی

IPSL-CM4

IPCM4

Institute Pierre Simon Laplace

فرانسه

˚2.5˚ × 3.75

INM-CM3

INCM3

Institute for Numerical Mathematics

روسیه

˚4˚ × 5

HADCM3

HADCM3

U. k. Metrological Office

انگلستان

˚2.5˚ × 3.75

CCSM3

NCCCSM

National Center for atmospheric

آمریکا

˚1.4˚ × 1.4

ریزمقیاس نمایی
 LARS-WGمولد دادههای هواشناسی است راکسکو و همکاران .)1991 ،این مدی در مناطق اقلیمی مختلف آزمایش
شده است و نتایج حاصل نشان میدهد که توانمندی خوبی به لحاش ایجاد خصوصیات آماری اقلیمی از جمله رویدادهای
حدی اقلیمی داراست سمنوف .)2008 ، 1998 ،مدی  LARS-WGبرای مدیسازی توزیعهای احتماالتی دورههای تر و
خشک ،بارش روزانه ،حداقل و حداکثر دما و تابش خورشیدی روزانه از توزیع نیمهتجربی )EMP 1استفاده میکند.
)1

EMP  a0 ,...ai , hi , i  01
, ,...,10

 EMPهیستوگرامی با ده بازه با شدتهای مختلف بارش است و در آن 𝑖𝑎 <  𝑎𝑖−1و 𝑖 ℎتعداد رخداد بـارش را در
iامین فاصله نشان میدهد .مقادیر تصادفی از توزیعهای نیمهتجربی با انتخاب یکی از فاصـلههـا و سـپس انتخـاب یـک
مقدار در آن محدوده از توزیع یکنواخت مشخص می شود .این نوع توزیع انعطاف پذیر است و تا حدودی به تنوع وسیعی از
شکلهای مختلف با بازههای مختلف ) 𝑖𝑎 <  [𝑎𝑖−1تبدیل میشود .امتیاز این انعطافپذیری در این است که این توزیـع
به  21پارامتر نیاز دارد که به نسخههای جدیدتر این مدی ارجحیت دارد که از سه پارامتر برای تعریف سری خشـک و تـر
استفاده میکند .فاصلۀ ) 𝑖𝑎 <  [𝑎𝑖−1بر اساس توزیع قابـل انتظـار از رفتـار متغیرهـای هواشناسـی اسـت .بـرای تـابش
خورشیدی فاصلهها بین مقادیر بیشینه و کمینۀ دادههای دیدبانیشده با مقادیر ماهانه برابر اسـت ،در صـورتی کـه بـرای
طوی سری خشک و تر و بارش ،فاصلهها به تدریج با افزایش  iافزایش مییابد .در این دو مورد ،مقادیر کوچک به تعـداد
زیاد و مقادیر بزرگ به مقدار کمی وجود دارد که این نحوۀ انتخاب فاصله از کمدقتـی بـرای فواصـل کوچـک جلـوگیری
میکند بابائیان و نجفینیک.)1385 ،

تحلیل عدم قطعیت
در ارزیابی تغییر اقلیم منابع متعددی از عدم قطعیتها وجود دارد که باید بـدان توجـه کـرد کـانوی و همکـاران2003 ،؛
شکل  .)2دو منبع اصلی در عدمقطعیت مدیسازیهای اقلیمی وجود دارد .نخستین مورد به ساختار دینامیکی مدی اقلیمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Semi-empirical distribution
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جهانی و فرایند گسستهسازی عددی آنها مرتبط است که سهم این نوع عدم قطعیت به دلیـل افـزایش کیفیـت و دقـت
مدیها به تدریج کاهش مییابد .دومین موضوع در عدم قطعیت مربوط به میزان خروجی انتشـار) گازهـای گلخانـهای و
تابعی از سیاستها و رفتارهای جوامع اجتماعی است رینی و فالورز .)2008 ،بهطور کلی ،این منابع شامل عـدم قطعیـت
مدیهای  GCMدر شبیهسازی متغیرهای اقلیمی ،روشهای کوچـکمقیـاس کـردن و عـدم قطعیـتهـای مربـوط بـه
سناریوهای مختلف انتشار است سادات آشفته و مساح بوانی .)1391 ،در این پژوهش بهمنظور بررسی عدم قطعیت ناشی
از بهکارگیری مدیهای  GCMمختلف ،از روش وزندهی میانگینهای مشاهداتی دما و بارش 1استفاده شده است مساح
و همکاران.)1385 ،
1
T i , j

)2

n

)

i,j

 (1 / T

Wi,j 

j 1

که در آن  Ti, jاختالف میانگین دما یا بارندگی شبیهسـازیشـده از مـدیهـای  GCMدر دورۀ پایـه در مـاه  iاز
میانگین دادههای مشاهداتی n ،تعداد مدیهای  GCMو  Wi, jوزن دادهشده به هر یک از مدیهاست .شایان ذکر اسـت
که در بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر مسائلی همچون رواناب و غیره ،مقدار عدم قطعیتهـا افـزایش مـییابـد رینـی و
فالورز.)2008 ،

شکل  .2منابع عدم قطعیتها در ارزیابی تغییر اقلیم پارامترهای هواشناسی (رینی و فالورز)2008 ،

سناریوهای تغییر اقلیم
در نسخۀ جدید نرمافزار  LARS-WG5.1تمامی خروجیهای متغیرهای اقلیمی مدیهـای گـردش عمـومی مبتنـی بـر
سناریوهای گزارش ویژۀ 2هیئت بینالدوی تغییر اقلیم است .با توجه به اینکه فرضیۀ اصلی این سناریوها مبتنی بـر نحـوۀ
افزایش غلظت  CO2است ،جدوی  2خالصهای از فرضیههای بهکاررفته در سناریوهای انتشار یادشده را ارائه میدهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mean Observed temperature – Precipitation method
2. Special Report Emissions scenarios (SRES).
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جدول  .2غلظت ) CO2(ppmدر سناریوهای انتشار منتخب بر اساس گزارش ویژة گروه IPCC

2030

2046
2081
2011
2065
-

سناریو

پایدار

جهان همراه با توسعۀ

تغییر در ساختارهای اقتصادی ،همراه با بهبود و افزایش سطح توجه به محیط
B1

زیست .در واقع ،به جهان توسعۀ پایدار محیط زیست و جوامع اجتماعی توجه دارد
و تالش بیشتری در ارتباط با فناوری پاک میکند .جمعیت جهان به  7بیلیون

410

492

538

نفر در سای  2100میرسد.
این سناریو با رشد اقتصادی سریع  %2رشد) توصیف میشود .رشد جمعیتی کم

جهان ثروتمند

A1B

جهان جد شده

A2

 % 0/27رشد) و ابداع فناوریهای جدید و متثر ،جهانی که در آن همگرایی
فرهنگی و اقتصادی حاکم است و به طور کلی کاهش اساسی در اختالفات

418

541

674

منطقهای در درآمد سرانه وجود دارد.
مشخصات فرهنگی مناطق مختلف را تفکیک میکند .در واقع ،جهان ناهمگنتر
و احتماالً همکاریهای بینالمللی بسیار کمتر میشود .به ارزشهای خانوادگی،
سنتهای محلی و رشد جمعیت باال  %0/83رشد) تأکید میشود .بر رشد

414

545

754

اقتصادی  % 1/65رشد) تمرکز کمتر میشود.
منبع :ناکسیسنوی و اسوارت.2000 ،

یافتههای پژوهش
بررسی عملکرد مدلهای  GCMدر شبیهسازی پارامترهای دما و بارش
در پژوهش حاضر ،سری زمانی دادههای مشاهداتی ایستگاههای سـینوپتیکی جنـوبشـرق ایـران بـا سـریهـای زمـانی
دادههای خروجی مدیهای  HADCM3 ،NCCCM3 ،IPCM4و  INCM3در دورۀ مشـابه بـا سـه سـناریوی ،A1B
 A2و  B1مقایسه شد .برای این منظور ابتدا به کمک دادههای دما و بارش دادههـای ایسـتگاههـای هواشناسـی ،سـری
زمانی متوسط هر ایستگاه محاسبه شد .سپس ،فایلهای دادههای ماهانۀ دمـا و بارنـدگی مـدیهـای  GCMاز تارنمـای
مرکز  CCCSN1کانادا در دورۀ آماری دریافت شد .در نهایت ،این مقادیر بـا میـانگین ماهانـۀ دورۀ آمـاری دمـا و بـارش
مشاهداتی مقایسه شد .شکل  3و  4مقایسۀ بین دادههای مدیهای  GCMو دادههای مشاهداتی را برای دما و بـارش در
سناریوهای مختلف نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود مدیهای گردش عمومی جو در برآورد درازمدت دمـا و
بارش ماهانۀ منطقه با یکدیگر یکسان نیستند که در واقع ،بیانگر عدم قطعیت موجود در خروجیهـای ایـن مـدیهاسـت
سادات آشفته ومساح بوانی.)1391 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Canadian Climate Change Scenarios Network (CCCSN

2100

فرضیههای اصلی در سناریو
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شکل  .3میان ین ماهانة بارش مشاهدهای متوسط ایست اهها و مدلهای مختلف گردش عمومی جو

شکل  .4میان ین ماهانة دمای مشاهدهای متوسط ایست اهها و مدلهای مختلف گردش عمومی جو

همانطور که در روش پژوهش گفتیم ،به منظور بررسی عدم قطعیتها ،با اسـتفاده از فرمـوی  )2وزن هـر یـک از
مدیسناریوها در مدیسازی دما و بارش محاسـبه شـد .بـر اسـاس جـدوی  ،3مالحظـه مـیشـود کـه بـه ترتیـب مـدی
 IPCM4 ،HADCM3 ،NCCCM3و  INCM3در شبیهسازی بارش منطقه عملکرد خـوبی دارد و در پـنج مـاه سـرد
سای ،بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است .به بیانی دیگر ،مدی  NCCCM3فقط در ماههـای ژانویـه تـا آوریـل
توانایی خوبی در شبیهسازی مقدار بارش ماهانه دارد و از ژوئن تا سپتامبر هی وزنی به خود اختصاص نداده است .به هـر
روی ،در مدیسازی بارش ،مدی  INCM3ضعیفترین نتایج را در مدیسازی داشت و نتایج خـوبی از خـود نشـان نـداد.
همچنین ،در ارتباط با سری دادههای دما ،مدی  HADCH3توانایی خوبی در اکثر ماهها و بیشترین تأثیر را بـر دادههـای
دما دارد .در ماههای ژانویه ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر بیشترین وزن متعلق به مدی  NCCCM3است جدویهای  3و .)4
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جدول  .3وزن هر یم از مدلسناریوها برای متغیر بارش
MONTH
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

HADCM3
A2 A1B
0/12 0/06
0/14 0/08
0/06 0/08
0/07 0/06
0/10 0/07
0/18 0/21
0/13 0/16
0/13 0/12
0/08 0/12
0/03 0/04
0/06 0/07
0/12 0/09

B1
0/09
0/10
0/06
0/07
0/12
0/13
0/22
0/14
0/15
0/03
0/06
0/06

INCM3
A2 A1B
0/06 0/07
0/05 0/06
0/06 0/06
0/09 0/11
0/04 0/04
0/02 0/03
0/05 0/09
0/04 0/04
0/01 0/01
0/04 0/05
0/05 0/08
0/11 0/08

B1
0/09
0/05
0/06
0/13
0/02
0/03
0/06
0/04
0/01
0/04
0/06
0/09

IPSLM4
A2 A1B
0/05 0/05
0/06 0/06
0/06 0/06
0/04 0/04
0/11 0/14
0/04 0/05
0/09 0/09
0/24 0/13
0/16 0/22
0/14 0/09
0/09 0/22
0/05 0/10

B1
0/09
0/05
0/05
0/04
0/14
0/06
0/09
0/13
0/23
0/10
0/05
0/08

NCCCM3
A2 A1B
0/12 0/12
0/09 0/09
0/18 0/11
0/17 0/10
0/07 0/07
0/06 0/09
0/00 0/00
0/00 0/00
0/00 0/00
0/15 0/09
0/11 0/07
0/05 0/07

B1
0/07
0/16
0/15
0/09
0/08
0/11
0/01
0/00
0/00
0/20
0/08
0/10

جدول  .4وزن هر یم از مدلسناریوها برای متغیر دما
MONTH
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

HADCM3
A2 A1B
0/09 0/09
0/13 0/13
0/16 0/12
0/12 0/10
0/09 0/08
0/13 0/21
0/16 0/23
0/14 0/16
0/09 0/09
0/10 0/10
0/09 0/10
0/09 0/09

B1
0/09
0/12
0/10
0/15
0/22
0/14
0/13
0/15
0/08
0/10
0/09
0/09

INCM3
A2 A1B
0/07 0/08
0/08 0/06
0/07 0/06
0/04 0/04
0/03 0/03
0/03 0/03
0/04 0/04
0/06 0/06
0/17 0/04
0/05 0/10
0/06 0/06
0/06 0/06

B1
0/07
0/07
0/06
0/04
0/03
0/03
0/04
0/05
0/05
0/05
0/06
0/06

IPSLM4
A2 A1B
0/10 0/10
0/08 0/08
0/12 0/09
0/09 0/08
0/09 0/18
0/07 0/07
0/06 0/07
0/08 0/08
0/10 0/10
0/06 0/06
0/11 0/10
0/11 0/11

B1
0/09
0/07
0/07
0/07
0/07
0/05
0/05
0/06
0/10
0/05
0/09
0/10

NCCCM3
A2 A1B
0/08 0/08
0/06 0/06
0/05 0/05
0/07 0/06
0/06 0/06
0/08 0/08
0/06 0/06
0/06 0/06
0/06 0/06
0/10 0/10
0/08 0/08
0/08 0/08

B1
0/08
0/06
0/05
0/14
0/07
0/07
0/06
0/06
0/06
0/11
0/08
0/08

مدلسازی بارش و دما
همانطور که پیشتر در روش پژوهش تشریح شد ،مقادیر میانگین بارش و دمای ایستگاههـای سـینوپتیک جنـوبشـرق
ایران با استفاده از مدی  LARS-WGریزمقیاس نمایی شد .از آنجا که توانمندی مدی مولد هواشناسی تـأثیر مسـتقیمی
بر برآورد و ارزیابی صحیح تغییر اقلیم منطقه در دورۀ آتی دارد ،نخست توانمندی مدی  LARS-WGبا مقایسۀ دادههای
دورۀ آماری مشاهده و دادههای تولیدشده توسط مدی با استفاده از آزمونهای آماری و نمودارهای مقایسهای ارزیابی شـد.
در شکل های  5و  6نمودار مقایسۀ میانگین و انحراف معیار بارش و دمای ایستگاه کرمان و ایستگاه بندرعباس به عنـوان
نمونه آورده شده است .با تحلیل نتایج آزمونهای آماری نظیر آزمون  tو خیدو در تمامی ایستگاهها مالحظه میشود کـه
اختالف معناداری بین مقادیر مدیسازی شده و مقادیر واقعی آنها در سطح بحرانی  0/05وجود نـدارد .در مجمـوع نتـایج
نشان میدهد که مدی  LARS-WGتوانمندی مدیسازی اقلیم دورۀ گذشتۀ ایستگاههای تحت مطالعه را داراست.
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شکل  .5مقایسة دما و بارش مشاهدهشده با دادههای مدلسازیشده در ایست اه کرمان

شکل  .6مقایسة دما و بارش مشاهدهشده با دادههای مدلسازیشده در ایست اه بندرعباس

پس ارزیابی توانمندی مدی ،مقادیر میانگین بارش و دمای ایستگاهها توسط مدی ریزمقیاس شد .نتایج مبین رفتـار
و روند افزایشی دما در تمامی ایستگاههای منطقۀ مورد مطالعه در دورههای آینده است .شایان ذکر است کـه ایـن نتـایج
برگرفته از مدی ترکیبی تمامی مدیها بر اساس وزنهای بهدست آمده و لحاش عدم قطعیـت هـر یـک از سناریوهاسـت.
افزایش دما در دورۀ  90سالۀ مورد مطالعه در ایستگاه بم بین  3/53 – 0/44درجۀ سانتی گراد ،بنـدرعباس 3/30 – 0/52
درجۀ سانتیگراد ،چابهار  2/64 – 0/39درجۀ سانتیگراد ،ایرانشهر  3/41-0/58درجۀ سانتیگراد ،جاسـک 2/27 – 0/38
درجۀ سانتیگراد ،کرمان  3/82 – 0/76درجۀ سانتیگراد ،زابل  3/47 – 0/55درجـۀ سـانتیگـراد و در ایسـتگاه زاهـدان
 3/57 – 0/54درجۀ سانتی گراد است شکل  .)7عالوهبر این ،میزان افـزایش دمـا در ایسـتگاههـای واقـع در خشـکی از
ایستگاههای مناطق ساحلی بیشتر است ،به طوری که بیشترین افزایش دما به ترتیب مربـوط بـه ایسـتگاههـای کرمـان،
زاهدان ،بم ،زابل و ایرانشهر است .بر این اساس در تمامی ایستگاههای ساحلی افزایش دمای در انتهای قرن  21کمتر از
 3درجۀ سانتی گراد است در حالی که در ایستگاههای خشکی بیش از  3درجۀ سـانتیگـراد ماسـت .عـدم افـزایش شـدید
میانگین دما در ایستگاههای ساحلی ممکن است ناشی از ظرفیت گرمایی بیشتر اقیانوسی و آثار تعـدیلی بخـار آب بیشـتر
موجود در جو آن ،در برابر افزایش شدید دما در مقایسه با خشـکی باشـد .بـهطـور کلـی ،کمتـرین افـزایش دمـا در بـین
ایستگاههای مورد مطالعه به میزان  2/27در جاسک و بیشترین افزایش دما در ایسـتگاه کرمـان بـه میـزان  3/83درجـۀ
سانتیگراد در دهۀ انتهایی دورۀ مورد مطالعه است.
مهمترین مشخصۀ مدیسازی در ارتباط با بارش ،عدم هماهنگی در رفتار افزایشی یا نزولیبودن بارش در دورههای
آینده است .به عبارت دیگر ،مانند دما نمیتوان به راحتی این نتیجه را گرفت که در دورههای آتی مقدار بارش دارای روند
افزایشی است؛ بلکه بارش دارای رفتاری نوسانی است .مطابق مقادیر مدیسازیشده مقدار بارش در طوی فصـل بهـار در
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تمامی ایستگاه افزایش مییابد ،ولی در این زمان مقدار بارش در ایسـتگاههـای واقـع در خشـکی همچـون بـم ،کرمـان،
زاهدان ،زابل و ایرانشهر به طور نسبی بیشتر است که باعث افزایش سیالبهای بهاری میشود .در نگـاهی کلـی ،مقـدار
بارش طی فصوی زمستان و پاییز در تمامی ایستگاهها دارای روندی افزایشی است و همانطور که گفتیم این رونـد نظـم
خاصی ندارد .مطابق شکل  ،8تغییرات بارش در دورۀ  90سالۀ مورد مطالعه در ایسـتگاه بـم  9/66 – 0/32میلـیمتـر ،در
بندرعباس  13/67 – 0/14میلیمتر ،در چابهار  12/28 – 0/4میلیمتر ،در ایرانشهر  13/19 - 1/37میلیمتر ،در جاسک
 14/92 – 3/64میلیمتر ،در کرمان  7/13 – 0/57میلیمتر ،در زابل  4/49 – 0/09میلیمتر و در ایستگاه زاهـدان
 7/01 – 0/09میلیمتر است.

(دما (سانتی گراد

زاهدان
3.57

زابل
3.47

کرمان
3.82

جاسک
2.77

ایرانشهر
3.41

چابهار
2.64

بندرعباس
3.30

بم
3.53

حداکثر

0.54

0.55

0.76

-0.06

0.58

0.39

0.52

0.44

حداقل

1.91

1.85

1.99

1.40

1.87

1.42

1.93

1.86

متوسط

شکل  .7میزان تغییرات دما (سانتیگراد) طی دورة  90ساله به تفکیم هر ایست اه

بارش(میلیمتر )

زاهدان

زابل

کرمان

جاسک

ایرانشهر

چابهار

بندرعباس

بم

7.01

4.49

7.13

14.92

13.19

12.18

13.67

9.66

حداکثر

0.33

-0.09

-0.57

-3.64

1.37

-0.40

0.14

0.32

حداقل

2.61

1.33

2.38

3.66

7.52

4.65

3.17

2.41

متوسط

شکل  .8میزان تغییرات بارش (میلیمتر) طی دورة  90ساله به تفکیم هر ایست اه
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در جمع بندی کلی در خصوص تغییرات بارشی آینده می توان نتیجه گرفت کـه افـزایش بیشـتر دمـا بـه همـراه
افزایش بیشتر ظرفیت رطوبت جوی در ایستگاههای واقع در خشکی نسبت به ایستگاههای همجـوار سـاحلی باعـث
می شود که میزان بارشهای ناشی از مهیاشدن شرایط صعود همرفتی شدیدتر بهصورت رخداد بارشهای رگباری در
فصوی گرم تر افزایش نشان دهد .در این رابطه به منظور تبیین بیشتر تغییرات بـارش و دمـا در ایسـتگاههـای مـورد
مطالعه ،نقشۀ تغییرات بارش و دما در سه دورۀ زمانی  2065-2046 ،2030-2011و  2099-2080در فصل بهـار در
شکل 9الف تا ی آمده است.
در جذيل  5خالصٍاْ از مٕسان تغٕٕرات بارش ي دما بٍ صًرت أستگآَ ي لحاظ عذم قطعٕت در مذل/
سىارًَٔاْ مختلف با استفادٌ از فرمًل ( )2در سٍ ديرِ  2065-2046 ،2030-2011ي  2099-2000آمذٌ است.
َمانطًر کٍ مالحظٍ مٓضًد بٕطترٔه افسأص دما در ديرِ اوتُأٓ قرن حاضر رخ مٓدَذ کٍ مقذار بٕطٕىّ آن در
أستگاٌ زاَذان بٍ مٕسان  3/23درجّ ساوتٓگراد ي کمترٔه مقذار آن با  2/46درجّ ساوتٓگراد در أستگاٌ جاسک خًاَذ
بًد .رفتار مٕاوگٕه بارش مىطقٍ از رفتار دما پٕريْ ومٓکىذ .در مًرد دما ،مٕاوگٕهَاْ َر دٍَ از دٍَ قبلٓ بٕطتر است ي
در سٍ دَّ مًرد بررسٓ مٕاوگٕه دما ريوذ افسأطٓ دارد ،اما در مًرد بارش أهگًوٍ وٕست بٍ طًرْ کٍ بٕطترٔه افسأص
بارش در ديرِ ايل ( )2030-2011ي کمترٔه افسأص در ديرِ ديم ( )2065-2046مذلسازْ رخ مٓدَذ.

جدول  .5متوسط تغییرات در سه دورة  2065-2046 ،2030-2011و  2099-2080بر اساس مدل /سناریوهای مختلف

نام ایستگاه
بن
بندرعباس
چابهار
ایرانشهر
جاسک
کرهان
زابل
زاهدان

هتوسط تغییرات بارش (هیلیهتر)
0299-0202 0246-0264 0202-0211
2/79
2/07
2.36
2/07
2/64
4/80
5/05
4/09
4/82
7/99
7/18
7/39
4/72
2/36
3/90
2/29
1/43
3/43
1/13
1/14
1/72
2/31
2/74
2/79

هتوسط تغییرات دها (سانتیگراد)
0299-0202 0246-0264 0202-0211
3/10
1/84
0/65
3/13
1/92
0/74
2/36
1/40
0/50
3/05
1/85
0/71
2/46
1/38
0/35
3/20
1/78
0/99
3/08
1/82
0/66
3/23
1/85
0/65
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ب) تغییرات دمای بهاره در دورة 2039-2010

الف) تغییرات بارش بهاره در دورة 2039-2010

ز) تغییرات دمای بهاره در دورة 2065-2046

د) تغییرات بارش بهاره در دورة 2065-2046

ی) تغییرات دمای بهاره در دورة 2099-2080

و) تغییرات بارش بهاره در دورة 2099-2080

شکل  .9تغییرات بارش (بر حسب میلیمتر) و دما (بر حسب سانتیگراد) در سه دورة زمانی مورد مطالعه بر اساس مدلها و
سناریوهای مختلف

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به ارزیابی تغییر اقلیم بر روی دو پارامتر مهم هواشناسی دما و بارش بر اساس خروجی مدیهای گـردش
عمومی جو در ایستگاههای سینوپتیک واقع در سراسر پهنۀ گستردۀ جنوبشرق ایران پرداختیم .نتایج بهدست آمده نشـان
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داد که مدی  LARS-WG5.1توانایی مدیسازی مقادیر دما و بارش را دارد و هر مقدار که به تعـداد سـایهـای آمـاری
افزوده شود ،توانمندی آن نیز باالتر میرود .توانایی این مدی ریزمقیاس نمایی در پیشبینی دما بهتر از بارش اسـت کـه
این نیز تأییدی است بر مطالعات قبلی بذرافشان و همکاران  )1388در ارزیابی عملکـرد مـدی  LARS-WGنسـبت بـه
 .ClimGenبر اساس نتایج حاصل از عدم قطعیت بر روی خروجی مدیسناریوهای بهکارگرفتـه شـده در ایـن پـژوهش،
مشخص شد که به ترتیب مدی  IPCM4 ،HADCH3 ،NCCCM3و  INCM3در شـبیهسـازی بـارش منطقـه دارای
عملکرد قابل قبولی بوده است .به طور جزیی مدی  NCCCM3در ماههای سرد سای از جمله ژانویه ،فوریه ،می ،آوریل و
اکتبر ،مدی  HADCM3در ماههای ژوین ،ژوئیه و دسامبر و مدی  IPCM4در ماههای می ،اگوسـت ،سـپتامبر و نـوامبر
بهترین نتایج را داشته است .مدی  INCM3در مدیسازی بارش ضعیفترین نتایج را داشت .همچنین ،دربارۀ دما میتوان
اظهار داشت که مدی  HADCM3توانایی مناسبی در اکثر ماهها داشته و بیشترین تأثیر را بر دادههـای دمـا دارد ،امـا در
ماههای ژانویه ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر بیشترین وزن متعلق به مدی  NCCCM3است .در نهایت ،پس از اعمای وزنهای
بهدست آمده بر روی مقادیر مدیها مشخص شد که تغییرات دما در تمامی ایستگاهها ،روند افزایشی دارد و میزان افزایش
دما در ایستگاههای واقع در خشکی از ایستگاههای مناطق ساحلی بیشتر است .برعکس دمـا کـه دارای رفتـار یکنواخـت
افزایشی است ،بارش طی فصوی و ایستگاههای مختلف ،بسیار نوسانی عمل میکند .البته ،شایان ذکر است کـه بـه طـور
سالیانه در تمامی ایستگاهها با افزایش بارش روبهروییم .البته عباسی و اثمری  )1390در ارزیابی تغییرات بـارش و دمـای
سراسر ایران با استفاده از مدی  MAGICC-SCENGENافزایش یکنواخت دما و برعکس رفتارهای نوسانی و مبهم در
تغییرات بارشهای آینده بر روی پهنۀ جنوب شرق کشور را گزارش کردند .در مجموع ،با ارزیابی دقیقتر نتایج خروجیها
مشخص شد که دما به طور متوسط در دورۀ  2039-2011حدود  0/35تا  0/99درجۀ سانتی گـراد ،در دوره 2065-2046
حدود  1/38تا  1/92سانتیگراد و در دورۀ  2099-2080حدود  2/36تا  3/23درجۀ سانتیگراد افزایش مییابد .مهمتـرین
مشخصۀ اصلی نتایج دما نیز ،رفتار یکسان در تمامی ایستگاه هاست .بیشترین و کمترین افزایش دما به ترتیب مربوط بـه
ایستگاه زاهدان و جاسک به میزان  3/23و  0/35درجۀ سانتیگراد در دورههای  2039-2011و  2099-2080رخ خواهـد
داد .همچنین ،بیشترین و کمترین افزایش بارش نیز به ترتیب مربوط به ایستگاههای ایرانشهر و زابـل بـه میـزان  7/99و
 1/13در دورۀ  2099-2080خواهد بود .بارش به طور متوسط در دورۀ  2039-2011حدود  7/39تـا  1/72میلـیمتـر ،در
دورۀ  2065-2046حدود  7/18تا  1/14میلیمتر و در دورۀ  2099-2080حدود  7/99تا  1/13میلیمتر افزایش مییابـد.
بهطور کلی ،نتایج بارش نشان میدهد که رفتار بارشهای فصلی در منطقۀ جنوب شـرق بـه گونـهای اسـت کـه عمـدتاً
افزایش در فصوی زمستان و بهار خواهد بود ،به طوری که بیشترین افـزایش فصـلی بـارش در فصـل زمسـتان ایسـتگاه
جاسک به میزان  14/92میلیمتر و ایرانشهر به میزان  9/96میلیمتر است .بنابراین ،در دورۀ مورد مطالعه رژیم بارشی به
سمت انتهای فصل بارش ،یعنی زمستان و بهار ،جابهجا خواهد شد .در این زمینه الزم اسـت مسـئوالن بـه تـأثیر بیشـتر
بارشهای بهاره روی ایستگاههای واقع در خشکی در وقوع سیالبهای ناگهانی در مقیاس محلی بیشتر توجه کنند.
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