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مقدمه
آب و هوای کرة زمین در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده ،اما با شروع انقالب صنعتی و استفادة مداخلهگرانة انسان
در طبیعت در سالهای اخیر شرایط ویژهای برای افزایش دما و در نتیجة آن دگرگونی اقلیم فراهم شده است .طبق
گزارشهای چهارم ارزیابی هیئت بینالدول تغییر اقلیم ،)IPCC( 8این افزایش دما بهصورت متوسط در طی صد سال
گذشته ( )2۹۹۰ -81۹6به میزان  ۹/۰7 ±۹/81درجة سانتیگراد ( )IPCC, 2007و طبق گزارش پنجم در طی سی سال
اخیر ( ۹/18 )2۹82-81۹۹درجة سانتیگراد بوده است ( .)IPCC, 2013پدیدة گرمایش جهانی و در نتیجة آن تغییر اقلیم
بهدلیل اثرهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،و اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .بنابراین ،پیشبینی بلندمدت
متغیرهای اقلیمی برای اطالع از میزان تغییرات آنها و درنظرگرفتن تمهیدات الزم بهمنظور تعدیل اثرهای سوء ناشی از
تغییرات اقلیمی مورد توجه بسیاری از مجامع علمی جهانی قرار گرفته است .بر همین اساس ،مدلهای گردش عمومی جو
توسعه یافتهاند (کویان و همکاران .)2۹۹7 ،از آنجا که در این مدلها شبیهسازی عنصرهای اقلیمی در مقیاس بزرگ
مکانی و زمانی انجام میشود ،برای استفادة این عنصرهای شبیهسازیشده در مقیاسهای کوچکتر ،میبایست خروجی
این مدلها با تکنیکهای مختلف کوچکمقیاس شوند (صمدی و همکاران .)8316 ،به همین منظور ،دانشمندان
 نویسندة مسئول ،تلفن۹1823171۰6۰ :

Email: hmmohammadi@ut.ac.ir
1. Intergovernmental Panel on Climate Change
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روشهای متعددی ابداع کردهاند که به مجموع این روشها ریزمقیاسنمایی 8میگویند (فانگ و همکاران .)2۹88 ،این
روشها بهطورکلی به دو دستة دینامیکی و آماری تقسیم میشوند .از مدلهایی که برای ریزمقیاسنمایی دینامیکی
استفاده میشود میتوان به  ،Regcm3 ،MM5و  PRECISاشاره کرد .انواع مدلهای ریزمقیاسنمایی آماری نیز
عبارتاند از  ،USCLIMATE ،ASD ،LARS WG ،CLIGENو  .SDSMروش آماری ریزمقیاسکردن در مقایسه
با روشهای دینامیکی ،بهویژه در مواقعی که هزینة کمتر و ارزیابی سریعتر عوامل مؤثر بر تغییرات آب و هوایی مورد نیاز
باشد ،از مزیتها و قابلیتهای بیشتری برخوردار است ،از جملة این مدلها مدل  SDSMاست (بابائیان و نجفی نیک،
 .)8316ویلبی و همکاران ( )2۹۹2و لوپز و همکاران ( )2۹۹1نشان دادند مدل  SDSMمدلی با خطای بسیار پایین برای
شبیهسازی و ارزیابی اثرهای تغییر اقلیم بهویژه دما است .از جمله مطالعاتی که در زمینة برآورد پارامترهای اقلیمی با
استفاده از این مدل ریزمقیاسنمایی انجام گرفته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :سجادخان و همکاران ( ،)2۹۹6لیو و
همکاران ( ،)2۹88صمدی و همکاران ( ،)2۹88آردلت و همکاران ( ،)2۹83محمود و بابل ( ،)2۹87تاو و همکاران
( ،)2۹88ماندال و همکاران ( ،)2۹86کندو و همکاران ( ،)2۹8۰کوهی و همکاران ( ،)8318علیجانی و همکاران (.)8318
باهک ( )8312با بررسی احتمال تغییر اقلیم در استان کرمان به این نتیجه رسید که مقدار بارش در منطقة مورد مطالعه
در حال کاهش و میانگین حداقل و حداکثرهای دما رو به افزایش است .آبکار و همکاران ( )8313نیز با استفاده از
مدلهای اقلیمی  HADCM3و  CGCMبه بررسی تغییرات عنصرهای دما و بارش در ایستگاه همدیدی شهر کرمان
پرداختند و نتایج مدل  HADCM3را مناسبتر ارزیابی کردند .پهلوان و زهرایی ( )8313با شبیهسازی دادههای بارش در
ایستگاه سد لتیان با مدلهای  SDSMو  LARS-WGبه این نتیجه رسیدند که در دورة اخیر شدت بارشهای حدی
افزایش یافته است و این روند میتواند در بیست سال آینده نیز تداوم داشته باشد .طایی سمیرمی و همکاران ( )8313در
حوضة آبخیز بار نیشابور به بررسی وضعیت دما و بارش در سالهای آتی پرداختند .نتایج حاکی از افزایش میانگین دما،
متوسط دمای بیشینه و کمینه ،و نیز کاهش بارش در دورههای آتی است .رضایی و همکاران ( )8313با شبیهسازی
دادههای دما در ایستگاههای بم و کرمان به این نتیجه رسیدند که دما در همة ماههای سال برای هر دو ایستگاه در حال
افزایش است .خسروانیان و همکاران ( )8317با استفاده از مدل  LARSبه بررسی پیشبینی پارامترهای بارش و میانگین
دما در حوضة قرهسو استان گلستان پرداختند و مقدار این عناصر اقلیمی را برای سالهای آتی افزایشی برآورد کردند.
مطالعة رضایی زمان و افروزی ( )8317در ارزیابی اثرهای تغییر اقلیم بر عملکرد محصوالت با استفاده از مدل  SDSMو
کاربرد خروجیهای دما و بارش آن در مدل  SWATدر حوضة سیمینهرود حاکی از افزایش متوسط تنش آبی و دمایی و
کاهش عملکرد محصوالت است .آقاخانی افشار و همکاران ( )8318نیز به ارزیابی تغییر مؤلفههای اقلیمی در حوضة
کشفرود و آروین و همکاران ( )8318به ارزیابی این مؤلفهها در استان چهارمحال و بختیاری پرداختند .سالجقه و
همکاران ( )8318با تولید دادههای بارش و دما با مدل  SDSMدر ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه به این نتیجه رسیدند که
بر پایة سناریوی  A2مقدار بارش ساالنه در دورههای  2۹7۹-2۹88و  2۹68-2۹78نسبت به دورة پایه کاهش مییابد و
دمای متوسط کمینه و بیشینه نسبت به دورة پایه افزایش مییابد .قاسمیفر و همکاران ( )8318با استفاده از خروجیهای
مدل  Hadcm3به بررسی تغییرات دمایی ایستگاههای سواحل جنوبی دریای خزر پرداختند و افزایش دما را در بیشتر
ماههای سال برای ایستگاه سینوپتیک گرگان پیشبینی کردند .نتایج حاصل از پژوهش عجمزاده و مالئینیا ( )8318در
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ارزیابی اثرهای تغییر اقلیم بر رواناب رودخانة فیروزآباد استان فارس نیز افزایش دمای حداکثر و حداقل و افزایش میزان
بارش به میزان  2تا 82درصد را نشان میدهد .بابائیان و همکاران ( )8318در پژوهش خود میانگین دما را برای ایستگاه
گرگان در هر سه دورة آینده افزایشی برآورد کردند .در بیشتر مطالعات انجامشده در رابطه با بررسی پدیدة تغییر اقلیم
عمدتاً براساس مدلهای گزارش چهارم هیئت بینالدول تغییر اقلیم ( )IPCC, 2۹۹۰انجام پذیرفته است؛ درحالیکه اخیراً
بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان از جمله ایران با استفاده از گزارش ارزیابی پنجم ( )IPCC, 2۹83به بررسی
تغییرات اقلیم تحت سناریوهای جدید انتشار در مناطق مختلف پرداختهاند؛ بهطوریکه با بهرهگیری از آنها میتوان به
درک بهتری از این مناطق در دورههای زمانی آتی نسبت به مدلهای پیشین هیئت بینالدول تغییر اقلیم (گزارش سوم و
چهارم) جهت مدیریت صحیحتر و برنامهریزی دقیقتر رسید .از آنجا که تاکنون پژوهشی در رابطه با ریزمقیاسنمایی
عناصر اقلیمی دما (میانگین ،بیشینه ،و کمینه) و بارش در رابطه با استان گلستان براساس گزارش پنجم  IPCCانجام
نگرفته است ،در این مقاله دو هدف اصلی بررسی شد :هدف اول شبیهسازی ماهانة پارامترهای دما و بارش ایستگاه
سینوپتیک گرگان با مدل  SDSMو تحت سناریوهای جدید انتشار ( )RCPاست و هدف دوم بررسی روند ساالنة
پارامترهای شبیهسازیشده با استفاده از آزمون ناپارامتری من -کندال در طی دورههای آتی.

موادوروشﻫﺎ

منطقة مورد مطالعه شهرستان گرگان است .از آنجا که برای بررسی وضعیت تغییر اقلیم یک منطقه به دادههای اقلیمی
حداقل سی سال نیاز است ،از تنها ایستگاه سینوپتیک منطقه با این ویژگی یعنی ایستگاه سینوپتیک گرگان برای مطالعه
استفاده شده است .شکل  8موقعیت این ایستگاه را نشان میدهد.

ﺷکل.5نقاةموقﻌﯿتایستگﺎهسﯿنوپتﯿکگﺮگﺎن

هدف از پژوهش حاضر شبیهسازی پارامترهای اقلیمی بارش و دما (دماهای بیشینه ،کمینه ،و میانگین) ایستگاه سینوپتیک
گرگان در سه بازة زمانی آیندة نزدیک ( ،)2۹7۹-2۹88میانی ( ،)2۹61-2۹78و آیندة دور ( )2۹11-2۹۰۹است .برای نیل به
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این هدف از مدل ریزمقیاسنمایی آماری  SDSMو جدیدترین سناریوهای انتشار استفاده شد .این سناریوها شامل RCP8 2,6

(که طبق آن واداشت تابشی در اواسط این قرن به حدود  3.8رسیده و سپس کاهش یافته و به  2.6وات بر متر مربع در سال
 28۹۹میرسد)( RCP 4.6 ،که در آن واداشت تابشی ناشی از گازهای گلخانهای قبل از سال  28۹۹در مقدار  7.8وات بر متر
مربع ثابت میماند) ،و ( RCP 8.5که واداشت تابشی به میزان  1.8وات بر متر مربع در سال  28۹۹میشود .در این هنگام
غلظت دی اکسید کربن به  ppm2 8۹۹۹میرسد و همچنان روند افزایش خواهد داشت) است (زو و همکاران .)2۹82 ،در
تحقیق پیش رو نخست دادههای روزانة پارامترهای بارش و دما در دورة آماری  2۹8۹-8118از سازمان هواشناسی تهیه و
مرتب شد .سپس ،با استفاده از مدل ریزمقیاسنمایی آماری  SDSMاین پارامترهای اقلیمی در مقیاس ماهانه شبیهسازی و با
دورة پایه ( )2۹8۹-8118مقایسه شد .در مدل  SDSMبرای ریزمقیاسنمایی از سه نوع داده استفاده میشود :دادههای
مشاهداتی روزانه (پیشبینیشونده) ،دادههای پیشبینیکنندة مشاهداتی ( ،)NCEPو نیز دادههای پیشبینیکنندة بزرگمقیاس
حاصل از مدلهای گردش عمومی جو ( )CanESM2که مشخصات آن در جدول  8بیان شده است.
ﺟدول .5ماخصﺎتمدل(CanESM2آروراوﻫﻤکﺎران)0255،
نﺎممدل
Canesm2

قدرتتفکﯿکاتﻤسفﺮي

قدرتتفکﯿکاقﯿﺎنوسﯽ

گﺮوه

ﺷﺒﯿهسﺎزي
دورة 

(درﺟه)(ﻃول*عﺮض)

(درﺟه)(ﻃول*عﺮض)

مؤسس

2.81 × 2.81

1.41 ×.94

تﺎریخﯽ/آینده
818۹ -2۹۹8
2۹۹6 -28۹۹/

CCCMA

کانادا

سنﺎریوﻫﺎي ﺷﺒﯿهسﺎزي
RCPS 2.6, 4.5,8.5

مراحل کار با این مدل بهطور خالصه به شرح زیر است .8 :آمادهسازی دادههای پیشبینیشونده و
پیشبینیکنندههای بزرگمقیاس؛  .2کنترل کیفیت دادهها و تبدیل دادهها (برای دادههای بارش)؛  .3انتخاب بهترین
عنصرهای پیشبینیکننده؛  .7کالیبرهکردن مدل؛  .8تولید مولد هواشناسی با استفاده از پیشبینیکنندههای مشاهداتی؛ .6
آنالیز آماری؛  .۰خروجی گرافیکی مدل؛  .1تولید سناریوهای اقلیمی با استفاده از پیشبینیکنندههای اقلیمی مدل.
بزرگمقﯿﺎس :در این مرحله دادههای سری

کنندهﻫﺎي 

پﯿﺶ 
بﯿنﯽ
بﯿنﯽﺷونده و  
آمﺎدهسﺎزي دادهﻫﺎي پﯿﺶ 

زمانی روزانه برای عنصرهای اقلیمی (بارش ،دمای میانگین ،دمای کمینه ،و دمای بیشینه) ایستگاه گرگان برای دورة
آماری  2۹8۹-8118در فایل  Notepadمرتب شد و از آدرسِ http://www.cccsn.ec.gc.ca/?page=dst-

sdiدادههای پیشبینیکنندة بزرگمقیاس  NCEPو  CanESM2با توجه به مختصات منطقة مورد مطالعه در شبکة
مشبک جهانی موجود در سایت  CCSNتهیه شد.
بﯿنﯽکننده(غﺮبﺎلگﺮي):در این مرحله با انتخاب پیشبینیکنندههای گوناگون و
پﯿﺶ 
انتخﺎببهتﺮینعنصﺮﻫﺎي 
بررسی میزان همبستگی آنها با عنصرهای مورد نظر بهصورت حذف مرحله به مرحله و نمودار پراکنش آنها ،مناسبترین
پیشبینیکنندههایی که قویترین ارتباط معنیدار بین پیشبینیشونده و پیشبینیکننده را داشتند انتخاب شدند .در ادامه
8

2

برای اطمینان از دقت عملکرد مدل و مقایسة نتایج واسنجی و دادههای پایه از روابط آماری R2 ،PBIAS ،RMSE

استفاده شد .این معیارها براساس رابطههای  8تا  3محاسبه میشوند.

1. Representative Concentration Pathways
2. Part Per Million
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در این رابطهها Oi ،دادههای مشاهداتی Ei ،دادههای برآوردشده ،و  xو  yمیانگین دادههای مشاهداتی و برآوردشده
است RMSE .معرف دقت در بسیاری از روشهای آماری است .هر چه این مقادیر به صفر نزدیکتر باشد نشاندهندة
دقت باالی مدل است PBIAS .میزان تمایل مدل در بیشبرآورد (مقادیر مثبت) یا کمبرآورد (مقادیر منفی) را نشان
میدهد و  R2بیانکنندة ارتباط دادههای مشاهداتی و محاسباتی است .دامنة این پارامتر بین  ۹تا  8است .هر چه این
مقدار به  8نزدیکتر باشد نشاندهندة ارتباط قوی بین دو گروه است (موریاتی و همکاران .)2۹۹۰ ،در انتهای پژوهش
روند ساالنة پارامترهای اقلیمی برآوردشدة بارش و دمای ایستگاه گرگان در دورههای آینده ( )28۹۹-2۹88با آزمون
ناپارامتریک من -کندال و شیب سن با استفاده از برنامة MAKESENSدر صفحة گستردة اکسل بررسی شد .در نهایت،
نتایج حاصل از ارزیابی آمارههای مختلف بهصورت نمودارها و جدولها نمایش داده شد.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

اعتﺒﺎرسنجﯽمدلSDSM

جدول  2مناسبترین پیشبینیکننده هایی را که بیشترین میزان همبستگی با عنصرهای مورد نظر را داشتند نشان
میدهد .همانطورکه از نتایج مندرج در جدول برمیآید ،بیشترین میزان همبستگی پیشبینیکنندههای  NCEPبا عنصر
بارش را ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  850هکتوپاسکال و میانگین دما در ارتفاع دومتری از سطح زمین به خود اختصاص
دادهاند .در رابطه با پارامترهای مختلف دما ،این پیشبینیکنندهها شامل ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  8۹۹هکتوپاسکال و
میانگین دما در ارتفاع 2متری از سطح زمین است .همچنین ،ذکر این نکته الزم است که میزان این همبستگی در رابطه
با عنصرهای دما قویتر از بارش است؛ به این دلیل که بارش یک عنصر شرطی و گسسته است و تحت تأثیر عوامل
زیادی قرار دارد .بنابراین ،میزان همبستگی آن با عنصرهای جوی سطح باالی جو نسبت به دما کمتر است که این میزان
همبستگی با نتایج پژوهشهای طایی سمیرمی و همکاران ( )8313و سالجقه و همکاران ( )8318مطابقت دارد.
کوچکمقﯿﺎسکﺮدنآمﺎريدمﺎوبﺎرشروزانةایستگﺎهگﺮگﺎن

کنندهﻫﺎيمنتخببﺮاي

پﯿﺶ 
بﯿنﯽ
ﺟدول .0

منتخب

P- Value

ﻫﻤﺒستگﯽ

ﺟزئﯽ

بﯿنﯽکنندة
پﯿﺶ 
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منتخب

بﯿنﯽکنندة
پﯿﺶ 


بﯿنﯽکندة
پﯿﺶ 


Nceptem

Nceptem

P- Value

ﺟزئﯽ

۹/3
۹/7

Ncep500

۹/۹۹
۹/۹۹

۹/33
۹/78

Ncep500

۹/۹۹
۹/۹۹

ﺟزئﯽ

پﯿﺶبﯿنﯿکنندة


Ncepp850
tem..Ncep

۹/8
-۹/۹6

Ncep500
Nceptem.

۹/۹۹
۹/۹۹

دمﺎيکﻤﯿنه

ﻫﻤﺒستگﯽ

بﺎرش

۹/۹2
۹/۹۹

دمﺎيبﯿاﯿنه

دمﺎيمتوسط

۹/37
۹/73
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پس از انتخاب بهترین پیشبینیکنندهها ،دورة زمانی  2۹8۹-8118بهعنوان دورة پایه انتخاب و نیمی از دادههای این
دورة زمانی یعنی از سالهای  8118-8118برای واسنجی مدل درنظر گرفته شد .نتایج این واسنجی به شکل نمودار در
شکل  2نشان داده شده است .همانطورکه در نمودارها مشخص است ،اختالف چندانی بین مقادیر دادههای پایه و مقادیر
برآوردشده توسط مدل وجود ندارد.
در ادامه برای اطمینان از دقت عملکرد مدل و مقایسة نتایج واسنجی و دادههای پایه از روابط آماری ،RMSE
 ،PBIASو  R2استفاده شد .نتایج حاصل از این دقتسنجی در جدول  3نشان داده شده است.

ﺷﺒﯿهسﺎزيﺷده درمﺮحلةواسنجﯽ

ﺷکل.0مقﺎیسة مقﺎدیﺮ عنصﺮﻫﺎي بﺎرشودمﺎي ماﺎﻫداتﯽو
پﯿﺶبﯿنﯽکنندة  NCEPدر ایستگﺎهگﺮگﺎن

مقدارﺷﺎخصﻫﺎي ارزیﺎبﯽ مدل

ﺟدول.9

مﻌﯿﺎرﻫﺎيآمﺎري
RMSE
PBIAS
R2

بﺎرش
1/8
-88/7
۹/11

دمﺎيبﯿاﯿنه
۹/27
-۹/۹۹2
۹/11

دمﺎيکﻤﯿنه
۹/86
-۹/81
۹/11

دمﺎيمﯿﺎنگﯿن
۹/81
-۹/81
۹/11

با توجه به نتایج شکل  2و جدول  ،3مشخص شد که دادههای شبیهسازیشده توسط عنصرهای پیشبینیکنندة منتخب با
دادههای مشاهداتی در طول دورة پایه ( )2۹8۹-8118تطابق خوبی دارند که در این میان تطابق دمای کمینه با  RMSEبه
میزان  ۹/86و  R2به میزان  ۹/11بیشتر از سایر پارامترهاست .بر این اساس ،مشخص شد که عنصرهای پیشبینیکنندة
منتخب از کارایی مناسب و قابل قبولی جهت شبیهسازی پارامترهای اقلیمی مورد نظر برای دورههای آتی برخوردارند.
ﺷﺒﯿهسﺎزيپﺎرامتﺮﻫﺎياقلﯿﻤﯽایستگﺎهگﺮگﺎنازسﺎل0255تﺎ0522


در این بخش پس از ارزیابی دقت مدل ،به شبیهسازی عنصرهای اقلیمی دما و بارش برای سه دورة سیساله در قرن 28
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براساس مدل جهانی  ،CanESM2تحت سه سناریوی  ،RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5برای ایستگاه گرگان اقدام
شد و تغییرات مقادیر شبیهسازیشده در سناریوهای مختلف نسبت به دورة پایه بررسی شد.
بﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮاتبﺎرش

سناریوی  :RCP 2.6همانطورکه در شکل  3و جدول  7مشخص است ،در دورة آیندة نزدیک ( )2۹7۹-2۹88بارش ماهانة
ایستگاه گرگان در ماههای سپتامبر ،نوامبر ،دسامبر ،و ژانویه نسبت به دورة پایه ( )2۹8۹-8118افزایش خواهد یافت و در
بقیة ماهها این مقدار رو به کاهش خواهد رفت .بیشترین افزایش مربوط به ماه نوامبر و به میزان  86.22میلیمتر معادل
22.3درصد و بیشترین کاهش بارش در ماه ژوییه به میزان  81.8میلیمتر معادل با 11.8درصد است .میانگین کل بارش
ماهانة ایستگاه گرگان در آیندة نزدیک نسبت به دورة پایه به میزان 1.1درصد کاهش خواهد داشت .در دورة آیندة میانی
( )2۹۰۹-2۹78نیز در ماههای سپتامبر ،نوامبر ،دسامبر ،و فوریه میانگین بارش افزایش خواهد یافت که بیشترین مقدار این
افزایش مربوط به ماه سپتامبر به میزان  82میلیمتر است .در بقیة ماهها میانگین بارش نسبت به دورة پایه کاهش مییابد.
این کاهش بارندگی در ماه می به بیشترین مقدار خود یعنی  33.1میلیمتر میرسد .در این دوره مقدار بارش در مقایسه با
دورة پایه به میزان  ۰.1میلیمتر یعنی حدود 88.3درصد کاهش خواهد یافت .در دورة آتی سوم ،یعنی آیندة دور (-2۹۰8
 )28۹۹ماههای سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر شاهد افزایش مقدار بارش ماهانه خواهند بود .در سایر ماهها میزان بارش نسبت به
دورة پایه کاهش خواهد یافت .همانند دورة میانی بیشترین افزایش مربوط به ماه سپتامبر به میزان  28میلیمتر و بیشترین
کاهش مربوط به ماه می با مقدار  37میلیمتر است .در دورة آیندة دور میانگین بارش ماهانه نسبت به دورة پایه 87.1درصد
کاهش خواهد یافت .بهعنوان نتیجهگیری کلی ،میتوان گفت طبق برآورد مدل تحت سناریوی  RCP 2.6شاهد افزایش
بارشهای پاییزه خواهیم بود و در بقیة ماهها بارش کاهش خواهد یافت و میزان این کاهش در ماههای آوریل تا آگوست
دارای بیشترین مقدار است و این به معنای کاهش بارشهای بهاری است .میانگین بارش در هر سه دوره نسبت به دورة
پایه کاهش خواهد یافت و مقدار این کاهش در دورة آیندة میانی بیشتر از دو دورة دیگر خواهد بود.
سناریوی  :RCP 4.5طبق شکل  3و نتایج مندرج در جدول  ،7در دورة آتی اول در سه ماه سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر مقدار
میانگین بارش ماهانه نسبت به دورة پایه افزایش یافته که بیشترین این مقدار در ماه اکتبر با مقدار  1.۹3میلیمتر معادل
82.1درصد است .از ماه دسامبر تا آگوست مقدار بارش کاهش مییابد .بیشترین میزان این کاهش به ماه ژوئن با مقدار 2۹.1
میلیمتر اختصاص دارد .بهطورکلی ،در این دوره با کاهش 88.6درصدی بارش مواجه خواهیم شد .آیندة میانی :در این دوره
از اواخر فصل تابستان تا انتهای پاییز ،یعنی از ماه سپتامبر تا دسامبر ،میانگین ماهانة بارش افزایش مییابد و از ژانویه تا
آگوست (از ابتدای زمستان تا اواسط تابستان) با کاهش بارش مواجهیم .بیشترین میزان افزایش بارش مربوط به ماه سپتامبر
با  88.1میلیمتر و بیشترین کاهش مربوط به ماه می با میزان  38.1میلیمتر است .در این دوره بهطور میانگین در کل دوره
بارش با میزان  ۰.6میلیمتر یعنی 87.1درصد کاهش خواهد یافت .آیندة دور :در این دوره ماه سپتامبر با  83میلیمتر و نوامبر
با  ۹.8میلیمتر افزایش بارش دارد و در بقیة ماهها بارش کاهش مییابد که بیشینة این کاهش در ماه می با میزان 31.2
میلیمتر معادل 61.۰درصد مشاهده میشود و در کل دوره شاهد کاهش 28.3درصدی بارش هستیم .در یک نتیجهگیری
کلی ،میتوان گفت که در این سناریو نیز شاهد افزایش بارش در فصل پاییز و کاهش آن در بقیة فصول بهویژه از اواسط
بهار تا اواسط تابستان میباشیم .همچنین ،هرچه از ابتدای دوره به انتهای دوره یعنی تا پایان قرن  28نزدیک شویم میزان
بارش کاهش مییابد و در انتهای دوره به بیشترین مقدار خود میرسد.
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سناریوی  :RCP 8.5طبق نمودارهای شکل  3و جدول  ،7در این سناریو و در دورة آتی اول بارش ایستگاه مورد
مطالعه در مقایسه با دورة پایه از اواخر تابستان تا اوایل زمستان یعنی از ماه سپتامبر تا ژانویه افزایش و در بقیة ماهها
کاهش پیدا میکند .بیشترین افزایش مربوط به ماه نوامبر با  83.1میلیمتر و بیشترین مقدار کاهش در ماه آگوست با 2۹
میلیمتر است .در کل دوره بارش میانگین ماهانه 88.8درصد کاهش خواهد داشت .در دورة بعد یعنی آیندة میانی ،در سه
ماه سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر میزان بارش اندکی افزایش مییابد که بیشترین مقدار افزایش مربوط به ماه سپتامبر با 28.3
میلیمتر یعنی 8۰.۰درصد است .اما در بقیة ماهها شاهد کاهش بارش در مقایسه با دورة پایه هستیم .در ماه می این
کاهش به بیشینة مقدار خود یعنی  71میلیمتر معادل 88.1درصد میرسد .در دورة میانی میانگین بارش نسبت به
میانگین دورة پایه با میزان 8۰.8درصد کاهش برآورد میشود .در نهایت در دورة آیندة دور بهجز در ماه سپتامبر ،که میزان
بارش به میزان  2۰.7میلیمتر نسبت به دورة پایه بیشتر برآورد شده است ،در بقیة ماهها میزان بارش کمتر برآوردشده؛
بهطوریکه در ماه می به بیشترین مقدار خود یعنی  7۰.8میلیمتر میرسد .در کل دوره با کاهش 3۹.1درصدی بارش
مواجهیم که نسبت به دو دورة قبل بیشتر است .بهعنوان یک نتیجهگیری کلی از این سناریو میتوان گفت که هر چه از
ابتدای دوره به سمت انتهای دوره برویم بر تعداد ماههای با کاهش بارش افزوده میشود و همچنین میانگین بارش نسبت
به دورة پایه کمتر و کمتر میشود و این برآورد در صورت تداوم روند گرمایشی زمین دور از انتظار نیست.
مﯿلﯽمتﺮ)درایستگﺎهگﺮگﺎنتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽدرمقﺎیسهبﺎدورةپﺎیه()0252-5315
ﺟدول.4تﻐﯿﯿﺮاتبﺎرش( 
دورةآتﯽ
سنﺎریو

0275-0522
mean

RCP 2.6

-۰.8

RCP 4.5

-82.1

RCP 8.5

-88.۰

min

0272-0245
max

May

Sep

-33.1

2۹.1

May

Sep

-31.2

83

May

-7۰.88

Sep 2۰.7

mean
-۰.1
-۰.8
-1.۰

min

0255-0242
max

May

Sep

- 33.1

82

May

Sep

-38.1

88.1

May

-21.1

Sep28.3

mean
-7.8
-8.1
-8.1

min
Jul

-81.8

max
86.2Nov

Jun

Oct

-2۹.1

1

Aug

Nov

- 2۹

83.1

يﺷدهتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽ
ﺷﺒﯿهسﺎز 
ﺷکل.9مقﺎیسةمقﺎدیﺮمجﻤوعبﺎرشمﺎﻫﺎنةماﺎﻫداتﯽو 
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پﯿﺶبﯿنﯽ عنﺎصﺮاقلﯿﻤﯽدمﺎوبﺎرشایستگﺎهسﯿنوپتﯿکگﺮگﺎنبﺮاسﺎسسنﺎریوﻫﺎيRCP

بﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮاتدمﺎيبﯿاﯿنه:طبق برآورد مدل و نتایج مندرج در جدول  8و نمودارهای شکل  ،7دمای بیشینة
ایستگاه گرگان بهطورکلی در هر سه سناریو و هر سه دوره در ماههای سپتامبر تا دسامبر مقداری کاهش و در بقیة ماهها
بهویژه از ماه فوریه تا ژوییه افزایش مییابد .بیشترین افزایش دما در ماه می رخ میدهد و میزان این افزایش از آیندة
نزدیک به سمت آیندة دور و در سناریوی  RCP 8.5بیشتر میشود ( 7.82درجة سانتیگراد) و بیشترین کاهش دما در ماه
نوامبر و مربوط به آیندة دور و سناریوی RCP 8.5با میزان  -2.71درجة سانتیگراد است .متوسط ماهانة کل دوره در
همة سناریوها افزایشی بین  0.4تا  8.33درجة سانتیگراد را نشان میدهد .میزان این افزایش از آیندة نزدیک به سمت
آیندة دور بیشتر میشود.
سﺎنتﯽگﺮاد)درایستگﺎهگﺮگﺎنتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽدرمقﺎیسهبﺎدورةپﺎیه

ﺟدول.1تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎيبﯿاﯿنه(درﺟة
()0252-5315
دورةآتﯽ
سنﺎریو

0275-0522
mean

RCP 2.6

۹/88

RCP 4.5

۹/۰۰

RCP 8.5

1.33

min
Nov

-3.81
Nov
-2.93
Nov

-2.71

0272-0245
max

mean

3.۰1May.

۹/71

7.۹1May.

۹/63

May. 7.82

۹/۰3

min

0255-0242
max

Nov

May

-8.۰۰

2.6

Nov

May

-8.16

2.81

Nov

-8.13

May 2.68

mean
۹/7۰
۹/7۹
۹/78

min

max

Nov

Jun

-۹/86

8.2

Nov

Mar

-۹/31

8.88

Nov

May

-۹/۰7

۹/13


يﺷدةدمﺎيبﯿاﯿنهتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽ
ﺷﺒﯿهسﺎز 
ﺷکل.4مقﺎیسةمقﺎدیﺮمﯿﺎنگﯿنمﺎﻫﺎنةماﺎﻫداتﯽو 
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بﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮاتدمﺎيکﻤﯿنه:همانطورکه در جدول  6و شکل  8نشان داده شده است ،روند کلی دمای کمینة
شبیهسازیشده در هر سه سناریو همانند روند دمای کمینة دورة پایه است .بیشترین افزایش دما در آیندة نزدیک هر سه سناریو
در ماه ژوئن ( 8.۹3تا  8.87درجة سانتیگراد) و در آیندة میانی و دور مربوط به ماه می ( 2.82تا  3.۰۰درجة سانتیگراد) است.
بیشترین کاهش دما هم بهجز در دورة زمانی آیندة دور سناریوی ( RCP 2.6ماه اکتبر با مقدار  -2.۰6درجة سانتیگراد) در بقیة
موارد در ماه نوامبر ( ۹/77تا  -2.8درجة سانتیگراد) برآورد شده است .میانگین دمای کمینه از آیندة نزدیک به سمت آیندة دور
افزایش یافته و در سناریوی  RCP 8.5بیش از دو سناریوی دیگر است .از نظر روند ،بهطورکلی از ماه سپتامبر تا دسامبر (از
اواخر تابستان تا اواخر پاییز) دما روندی کاهشی و در سایر ماهها افزایشی خواهد داشت.
سﺎنتﯽگﺮاد)درایستگﺎهگﺮگﺎنتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽدرمقﺎیسهبﺎدورةپﺎیه

ﺟدول.6تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎيکﻤﯿنه(درﺟة
((0252-5315

دورةآتﯽ
سنﺎریو

0275-0522
mean

RCP 2.6

۹/26

RCP 4.5

۹/45

RCP 8.5

0/85

min
Oct

-2.۰6
Nov

-2.8۹
Nov

-2.81

0272-0245
max

mean

3.21May.

۹/21

3.81May.

۹/36

May. 3.۰۰

۹/71

0255-0242

min

max

Nov

May

-8.۰۰

2.88

Nov

May

-8.3۰

2.82

Nov

-8.88

May 2.87

mean
۹/22
۹/88
۹/81

min

max

Nov.

Jun.

-۹/77

8.۹3

Nov.

Jun.

-۹/۰

8.87

Nov.

Jun.

-۹/68

8.۹3

يﺷدهتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽ
ﺷﺒﯿهسﺎز 
ﺷکل.1مقﺎیسةمقﺎدیﺮمﯿﺎنگﯿنمﺎﻫﺎنةدمﺎيکﻤﯿنةماﺎﻫداتﯽو 

بﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮاتدمﺎيمتوسط :طبق برآورد جدول  ۰و شکل  ،6دمای متوسط ایستگاه گرگان در هر سه سناریو
از ماه ژانویه تا آگوست (از ابتدای زمستان تا ابتدای تابستان) افزایش و از ماه آگوست تا دسامبر (اواسط تابستان تا اواخر
پاییز) کاهش مییابد .در دورة زمانی  ،2۹7۹-2۹88ماه ژوئن نسبت به ماههای دیگر دارای بیشترین افزایش دما و ماه
نوامبر دارای بیشترین میزان کاهش دما است .در دورههای آتی  2۹۰۹-2۹78و  28۹۹-2۹۰8در هر سه سناریو نتایج
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پﯿﺶبﯿنﯽ عنﺎصﺮاقلﯿﻤﯽدمﺎوبﺎرشایستگﺎهسﯿنوپتﯿکگﺮگﺎنبﺮاسﺎسسنﺎریوﻫﺎيRCP

مشابه بوده؛ بهطوریکه بیشینة افزایش مربوط به ماه می و بیشینة کاهش مربوط به ماه نوامبر است .این مقادیر در آیندة
دور و سناریوی  RCP 8.5بیش از دورة میانی و سناریوی  RCP 4.5است .بهطورکلی ،میزان متوسط دما در هر سه
سناریو و در هر سه دورة آینده افزایش خواهد یافت و مقدار این افزایش بین  ۹/81تا  ۹/11درجة سانتیگراد است و نکتة
قابل توجه اینکه هر چه به سمت سالهای انتهایی قرن برویم دمای متوسط افزایش مییابد که با نتایج حاصل از تحقیق
عزیزی آبادی فراهانی و همکاران ( ،)۰77 :8318آقاخانی افشار و همکاران ( ،)232 :8318احمدوند کهریزی و روحانی
( ،)6۹3 :8318و قاسمیفر و همکاران ( )31 :8318مطابقت دارد.
ﺟدول.7تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎيمتوسطدرایستگﺎهگﺮگﺎنتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽدرمقﺎیسهبﺎدورةپﺎیه()0252-5315
دورةآتﯽ
سنﺎریو

0275-0522
mean

RCP 2.6

۹/33

RCP 4.5

۹/76

RCP 8.5

۹/11

min

0272-0245
max

Oct

May

-3.21

3.8۰

Nov

May

-2.17

3.68

Nov

May

-2.3۰

۹/7

mean
۹/23
۹/36
۹/86

min

0255-0242
max

Nov

May

-8.11

2.32

Nov

May

-8.۰1

2.81

Nov

May

-8.6۰

2.61

mean
۹/81
۹/81
۹/28

min

max

Nov

Jun

-۹/1

8

Nov

Jun

-۹/61

8.22

Nov

Jun

-۹/67

۹/1۰

يﺷدهتحتسهسنﺎریوودرسهدورةآتﯽ
ﺷﺒﯿهسﺎز 
ﺷکل.6مقﺎیسةمقﺎدیﺮمﯿﺎنگﯿنمﺎﻫﺎنةدمﺎيمتوسطماﺎﻫداتﯽو 

آزمونمن-کندال

طبق نتایج حاصل از آزمون ناپارامتری من -کندال ،که نتایج آن در جدول  1و شکل  ۰نشان داده شده است ،روند بارش
در سناریوی  RCP 2.6معنادار نیست ،اما در  RCP 4.5و  RCP 8.5بارش دارای روند معنادار و منفی (کاهشی) در
سطح معناداری  ۹/۹8است .مقدار این کاهش بهترتیب  877و  216.2میلیمتر در طی این دورة نودساله خواهد بود .در
رابطه با عنصر دما در هر سه عنصر دمای بیشینه ،کمینه ،و متوسط در همة سناریوها و در سطح 8درصد روند دما معنادار

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن5931
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و مثبت (افزایشی) است .در رابطه با دمای بیشینه طبق نتیجة بهدستآمده از آمارة شیب سن این افزایش در سناریوی
RCP 2.6و  RCP 4.5برابر با  8.۹1و در سناریوی  RCP 8.5بیش از دو سناریوی دیگر و به میزان  8.18درجة
سانتیگراد خواهد بود .در رابطه با دمای کمینه میتوان گفت در سناریوی  RCP 2.6مقدار این افزایش  ۹/18در RCP

 4.5به میزان  2.73و در  RCP 8.5به مقدار  8.22درجة سانتیگراد افزایش خواهد یافت .در دمای متوسط مقدار این
افزایش بهترتیب  ۹/1در سناریوی خوشبینانه  2.73 ،RCP 2.6در سناریوی میانه  ،RCP 4.5و  8.8درجة سانتیگراد در
سناریوی بدبینانه  RCP 8.5خواهد بود.
ﺟدول.1مقدارآمﺎرةمن-کندالوﺷﯿبسندرسهسنﺎریووبﺮايسهدورةآتﯽ
سنﺎریو
آمﺎرهپﺎرامتﺮ
بارش
دمای بیشینه
دمای کمینه
دمای متوسط

RCP 2.6
Z

-8/21
7/1۰
3/18
7/18

Sig.
***
***
***

RCP 4.5

β
-۹/7۹
۹/۹82
۹/۹1
۹/8

z

Sig.

-7/8۰
7/۹6
1/۰7
1/۰۰

***
***
***
***

RCP 8.5

β
-8/6
۹/۹82
۹/۹2۰
۹/۹2۰

z

sig

-۰/87
88/68
88/67
88/87

***
***
***
***

β
-3/81
۹/۹68
۹/۹81
۹/۹68

بﺎرشودمﺎدرﻃﯽسﺎلﻫﺎيآتﯽ0255تﺎ0522

ﺷکل.7نﻤودارروندعنصﺮﻫﺎياقلﯿﻤﯽ

بحثونتﯿجهگﯿﺮي

در تحقیق حاضر به شبیهسازی پارامترهای اقلیمی دما و بارش با استفاده از مدل چندگانة خط  SDSMو مدلهای گردش
عمومی جو در شهر گرگان اقدام شد .از خروجی مدل  CanESM2تحت سناریوهای  ،RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5

برای دورههای آتی در قرن  28شبیهسازی شد و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که دادههای دما همبستگی
بهتری با دادههای مشاهدات (در مقایسه با دادههای بارندگی) داشتهاند؛ این بدان علت است که دما یک عنصر با توزیع
احتمالی نرمال است و تغییرپذیری کمتری نسبت به عنصر بارش دارد .این در حالی است که بارش عنصری گسسته است

پﯿﺶبﯿنﯽ عنﺎصﺮاقلﯿﻤﯽدمﺎوبﺎرشایستگﺎهسﯿنوپتﯿکگﺮگﺎنبﺮاسﺎسسنﺎریوﻫﺎيRCP
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و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد .این نتایج با نتایج سجادخان و همکاران ( ،)2۹۹6باهک ( ،)8312طایی سمیرمی و
همکاران ( ،)8313رضایی و همکاران ( ،)8313و سالجقه و همکاران ( )8318همخوانی دارد .همچنین ،نتایج این تحقیق
با نتایج محققانی چون لوپز و همکاران ( ،)2۹۹1سجادخان و همکاران ( ،)2۹۹6عزیزی آبادی فراهانی و همکاران
( ،)8318و احمدوند کهریزی و روحانی ( )8318در اینکه مدل  SDSMتوانایی مناسبی در کوچکمقیاسکردن دادههای
دما و بارش دارد همسوست .با توجه به نتایج بهدستآمده ،مشخص شد که در طول قرن  28دما رو به افزایش و بارش رو
به کاهش است .در ایستگاه گرگان در سه سناریوـ  ،RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5ـ و در دو دورة آیندة نزدیک
( )2۹7۹-2۹88و میانی ( )2۹۰۹-2۹78از ماه فوریه تا آگوست و در دورة آیندة دور ( )28۹۹-2۹۰8از ماه دسامبر تا
آگوست شاهد کاهش میزان بارش میباشیم .بیشترین کاهش بارش در دورة نزدیک در ماههای ژوئن ،ژوییه ،و آگوست
به میزان  81.8و  2۹.1و  2۹میلیمتر است و در دورة میانی و دور در هر سه سناریو مربوط به ماه می از  21.1تا 7۰.88
میلیمتر است .بهطورکلی ،در همة سناریوها هر چه به سمت سالهای انتهایی قرن  28برویم از میانگین بارش کاسته
خواهد شد و این مقدار کاهش در سناریوی  RCP 8.5بیش از دو سناریوی دیگر است .این نتیجه منطبق بر نتایج حاصل
از کار خورشیددوست و همکاران ( )8316است .در رابطه با عنصرهای دما ،میتوان گفت که روند کلی عنصرهای دمایی
در دورههای آتی همسو با روند این عنصرها در دورة پایه است ،با این تفاوت که دما در زمستان و بهار تا اواسط تابستان
اندکی افزایش یافته است ،اما از اواخر تابستان تا اواخر پاییز کاهش خواهد یافت .در دورة آتی اول افزایش دما بیشتر در
ماه ژوئن و در دورههای آیندة میانی و دور در ماه می بیش از سایر ماههاست .همچنین ،هر چه از آیندة نزدیک به سمت
سال های انتهایی قرن برویم میزان افزایش دما بیشتر خواهد شد .این افزایش در سناریوی  RCP 8.5بیش از دو
سناریوی دیگر است .این در حالی است که در رابطه با بارش بهطورکلی عکس این حالت را شاهد هستیم .به عبارت
دیگر ،از اواخر تابستان تا اواخر پاییز ،که شاهد کاهش دما هستیم ،میزان بارش نسبت به دورة پایه افزایش مییابد و در
بقیة ماهها ،که میزان دما افزایش مییابد ،از مقدار بارش کاسته میشود و به این معنی است که در ایستگاه گرگان در
دورههای آتی بارش بر روی بارش های پاییزه متمرکز خواهد بود .از نظر روند ساالنه بارش در سناریوهای  RCP 4.5و
 RCP 8.5معنادار و کاهشی و در مورد عنصرهای دمای بیشینه و کمینه و متوسط معنادار افزایشی خواهد بود .همچنین،
مقدار کاهش بارش و افزایش دما در سالهای انتهایی قرن و در سناریوی  RCP 8.5بیش از سناریوهای  RCP 2.6و
 RCP 4.5است .با توجه به نتیجة کلی برآمده از این تحقیق مبنی بر افزایش دما و کاهش بارش در فصول بهار و
تابستان و افزایش بارش و سردترشدن فصل پاییز ،بهنظر میرسد که در برنامهریزیهای منابع آب و بهویژه
برنامهریزیهای مربوط به بخش کشاورزی این نکته باید مد نظر قرار گیرد تا اثرهای احتمالی منفی تغییر اقلیم در منطقة
مورد نظر بهحداقل برسد.
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منﺎبع

ریزمقیاسنمایی  SDSMبه دادههای بازتحلیلشده در

آبکار ،ع.ج.؛ حبیبنژاد ،م.؛ سلیمانی ،ک .و نقوی ،ه .)8313( .حساسیت مدل
مناطق خشک ،دو فصلنامة علمی -پژوهشی خشک بوم.2۰-88 :)2(7 ،
آروین ،ع.؛ قانقرمه ،ع.؛ حاجی پور ،د.؛ حیدری ،م .)8318( .بررسی روند تغییرات برخی عناصر اقلیمی در استان چهارمحال و
بختیاری ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.8۰6-883 :)78(86 ،
آقاخانی افشار ،ا.؛ حسنزاده ،ی.؛ بسالتپور ،ع .و پوررضا بیلندی ،م .)8318( .ارزیابی سالیانة مؤلفههای اقلیمی حوضة آبخیز
کشفرود در دورههای آتی با استفاده از گزارش پنجم هیئت بینالدول تغییر اقلیم ،پژوهشهای حفاظت آب و خاک:6 ،
.233-28۰
احمدوند کهریزی ،م .و روحانی ،ح .)8318( .تأثیرات حفاظتی تغییر اقلیم براساس ریزمقیاسسازی دمای پیشبینیشده در قرن 28
(مطالعة موردی :دو ایستگاه ارازکوسه و نوده در استان گلستان) ،اکوهیدرولوژی.609-81۰ :)7(3 ،

بابائیان ،ا .و نجفی نیک ،ز .)8316( .مدلسازی اقلیم ایران در دورة  2۹8۹تا  ،2۹31پروژة خاتمهیافتة پژوهشکدة اقلیمشناسی ،ص .83-8
بابائیان ،ا.؛ فهیمینژاد ،ا.؛ باعقیده ،م.؛ کریمیان ،م.؛ مدیریان ،ر .و بیاتانی ،ف .)8316( .چشمانداز اقلیم حوضة جنوبی دریای خزر
تحت شرایط گرمایش جهانی -مطالعة موردی مدل گردش کلی  ،Hadcm3مخاطرات محیط طبیعی.37-8۰ :7 ،
باهک ،ب .)8312( .بررسی احتمال تغییر اقلیم در استان کرمان با روش من -کندال (مطالعة موردی ایستگاه کرمان) ،فصلنامة
جغرافیایی سرزمین.۰2-68 :)31(8۹ ،
رضایی ،م.؛ نهتانی ،م.؛ آبکار ،ع.؛ رضایی ،م.؛ میرکازهی ریگی ،م .)8313( .پیشبینی پارامترهای ( )SDSMبررسی کارایی مدل

ریزمقیاسنمایی آماری دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعة موردی :کرمان و بم) ،پژوهشنامة مدیریت حوضة
آبخیز.178-136 :)8۹(8 ،
رضایی زمان ،م .و افروزی ،ع .)8317( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصوالت و ارائة راهبرد تغییر الگوی کشت (مطالعة
موردی :حوضة سیمینهرود) ،نشریة حفاظت منابع آب و خاک.64-88 :)7(7 ،
سالجقه ،ع.؛ رفیعی ساردوئی ،ا.؛ مقدمنیا ،ع.؛ ملکیان ،آ.؛ عراقینژاد ،ش.؛ خلیقی سیگارودی ،ش .و صالحپور جم ،ا .)8318( .پیشبینی
عنصرهای اقلیمی توسط مدل چندگانة خطی  SDSMدر دورة آینده بر پایة سناریو  ،A2مدیریت بیابان.28-82 :۰ ،
خسروانیان ،ج.؛ اونق ،م.؛ گودرزی ،م .و حجازی ،س.ا .)8317( .کاربرد مدل  LARS WGدر پیشبینی پارامترهای هواشناسی
حوضة قرهسو استان گلستان ،جغرافیا و برنامهریزی.888-13 :83 ،
خورشیددوست ،ع.م.؛ صراف ،ب.؛ قرمزچشمه ،ب .و جعفرزاده ،ف .)8316( .برآورد و تحلیل مقادیر آتی بارشهای نواحی خزری با
بهکارگیری مدلهای گردش عمومی جو ،نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.226-283 :)7۰(8۰ ،
صمدی ،ز.؛ مساح بوانی ،ع .و مهدوی ،م .)8316( .بررسی تأثیر روشهای کوچکمقیاسکردن رگرسیونی بر رژیم سیالب رودخانه،
کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب.
طایی سمیرمی ،س.؛ مرادی ،ح .و خداقلی ،م .)8313( .شبیهسازی و پیشبینی برخی از عنصرهای اقلیمی توسط مدل چندخط
خطی SDSMو مدلهای گردش عمومی جو (مطالعة موردی :حوضة آبخیز بار نیشابور) ،فصلنامة انسان و محیط زیست،
.88-8 :21
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- مدت- بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر منحنیهای سختی.)8318( . م، و رضاپور. ک،؛ قادری. ب،؛ بختیاری. م،عزیزی آبادی فراهانی
.754-743 :)7(7۰ ، تحقیقات آب و خاک ایران،فراوانی خشکسالی حوضة آبریز قرهسو با استفاده از توابع مفصل
 ریزمقیاسنمایی آماری بارش با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی در.)8313( . ب، و زهرایی. ح،علیزاده پهلوان
. سازمان محیط زیست، نخستین همایش و جشنوارة تغییر اقلیم و راهی به سوی آیندة پایدار،نواحی شهری
 بررسی روند تغییرات بارشهای ساالنه و فصلی ایران با استفاده از روش.)8318( . ع، و چوگان. پ،؛ محمودی. ب،علیجانی
.72-23 :)1(3 ، پژوهشهای اقلیمشناسی،ناپارامتریک برآوردکنندة شیب سن
 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانة فیروزآباد استان فارس با ریزمقیاسنمایی خروجی.)8318( . م، و مالئینیا. ع،عجمزاده
.8۹2-18 :)8(82 ، تحقیقات منابع آب ایران،LARS-WG  وSDSM مدلهای گردش جوی بهوسیلة نرمافزارهای
 بررسی تغییرات دما در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سه مدل.)8318( . م، و سلیقه. ب، علیجانی:. ا،قاسمیفر
.78-23 :)73(1 ، فصلنامة جغرافیای طبیعی، و مدل شبکة عصبی مصنوعی،SDSM ،LARSWG
 ریزمقیاسنمایی آماری و ارائة.)8318( . ه، و جباری نوقابی.ح. س،؛ ثنایینژاد. ع،؛ فریدحسینی. م،؛ موسوی بایگی. م،کوهی
.83 :)82(3 ، نشریة پژوهشهای اقلیمشناسی،سناریوهای آتی رویدادهای حدی بار در حوضة کشفرود
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