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  دهيچک
  

. دارد يآشکارر يز تأثينها  روزمره انسان يبلكه در زندگمرتبط با منابع آب  يتيريمددر سطوح  فقطم نه ير اقلييامروزه تغ
 تيتواند در حل معضال ينده ميآ يها م در سالير اقليينظر گرفتن اثرات تغ  بارش و دما با در يديکل يرهايرات متغييتغ يبررس

 يها واحد پژوهش اتيبانک اطالع يخروج يها از داده يبررسن يدر اگشا باشد.  راه رهيغ و يناگهان يها البي، سيچون خشکسال
ايستگاه پارامتر بارش در دو  يها برا ن دادهياستفاده شده است. ا B2و   A1 ،A2،B1ر انتشا يوي)، تحت چهار سنارCRU(يمياقل

اس يمق کوچک يروش تناسب بااستان گلستان،  خشک مهينو  مرطوبستگاه يعنوان دو ا  و مزرعه نمونه ارتش، به آباد كتول علي
روش عامل  بانده يدر آ يمياقل يويسنار يزمان يت سريدند و در نهاش يابي ، درونIDW(8)آمار  نيروش زم باشدند و سپس 

سه يج مقايشده است. نتا يابيارز ۲۰۱۱-۲۰۴۰نده يو دوره آ ۱۹۸۱-۲۰۱۰ه يج حاصله از آن در دوره پايد. نتاشر محاسبه ييتغ
درصد  ۷۳/۸و  ۶/۷حدود  ترتيب  بهو مزرعه نمونه ارتش  آباد كتول ايستگاه عليش بارش در ياز افزا نشانن بارش ساالنه، يانگيم

ش در ين افزايزان اين ميشتريافته و بيش يافزا يحد يها ، تعداد رخداد بارشآيندهرود در دوره  ين انتظار ميچناست. هم
  ه رخ دهد.يدر ماه نوامبر و ژانو ترتيب  بهآباد و مزرعه نمونه  يعل يها ستگاهيا

  
  . CRU،IDW(8)جو،  يمدل گردش عمومعامل تغيير،  ،سناريوهاي تغيير اقليم :يديکل يها واژه
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  قدمهم
هاي اخير  شناسان در سال ن نگراني هوا و اقليميتر مهم

آن  دنبالتغييرات اقليمي ناشي از گرمايش كلي زمين و به 
ش يافزا ليدل كره زمين به آيندههاي  وضع اقليم دهه

 يها از روش يکي. استدر اتمسفر  يا گلخانه يگازها
 يخروج يها رات بارش و دما، استفاده از دادهييتغ يبررس
 يها است. ضعف عمده مدل ١جو يگردش عموم يها مدل
ز يکم و ن ييک فضايقدرت تفک، يدش عمومگر

نظر   در يمياقل يندهايفرآ ياست که برا ييها يساز ساده
ها  ن مدليا يخروج دين ضعف، بايجبران ا يرند، برايگ يم

اس گردد. يمق کوچک يستگاه هواشناسيمحدوده ا يبرا
ل يا تبديو  يياس نمايکوچک مق يبرا يمختلف يها روش
اس حوضه يدر مق يسطح يرهايبه متغ GCMيها يخروج

). ۲۰۰۵کونا، ياند (دراکوپ و وا افتهيرودخانه توسعه 
 يکه رو ييندهايفرآ يساز هيشب يبرا يمياقل يها مدل
اساس آن  اند و بر افتهيگذارند، توسعه  ير ميم تأثياقل

 ۲۱۰۰تا حدودي وضعيت اقليم جهان را تا سال اند  توانسته
نده يم آيت اقليوضع ينيب شياز آنجا که پ ند.کنسازي  مدل

ست، يممکن ن يطور قطع م بهير اقلييده تغير پديتحت تأث
 ين مشخص کردن امکان رخدادهايگزيحل جا  راه پس

شود.  يده مينام يميو اقليآن است، که سنار يگوناگون برا
 يسر ۲۰۰۰در سال  ٢مير اقلييتغ يالملل نيته بيکم
 يبرا SRESانتشار را تحت عنوان  يوهاياز سنار يديجد

 ن کرديانتشار تدو يوهايژه سنارين گزارش ويارائه در سوم
  .)۱(جدول 

، تغيير اقليم سبب ايجاد تغيير IPCC هاي اساس گزارش  بر
در رژيم هيدرولوژي در چند دهه اخير در سطح جهان 

اي که احتمال روبرو شدن با رخدادهاي حدي  گونه شده به
سيالب نسبت به مقادير گذشته آن افزايش  اقليمي مانند
). از آنجا که افزايش اين احتمال IPCC، ۲۰۰۷يافته است (
باري را براي جوامع  تواند آثار زيان مي آينده هاي براي دوره

هاي متنوعي  هاي اخير پژوهش بشري داشته باشد، در سال
هاي  بر حوضهتأثيرات بالقوه تغييرات آب و هوا در مورد 

انجام شده است.  اي و منطقهمختلف در سطح جهان  آبريز
) واکنش متغيرهاي ۲۰۰۵ژائو و همکاران (طور مثال  به

اي را  خانهيقاي جنوبي، به افزايش گازهاي گلاقليمي در آفر
مدل گردش  ۳هاي  کرد. در اين پژوهش از خروجي بررسي

                                                             
1- AOGCM 
2- IPCC 

استفاده  SRESاز مجموع سناريوي B2 عمومي و سناريوي
هاي  هاي به عمل آمده در بيشتر بخش سازي شد. شبيه

، بارندگي ۲۱دهد که تا پايان قرن  جنوبي آفريقا نشان مي
درصد کاهش خواهد يافت. اندرسون و  ۲/۸به ميزان 
) تأثير تغيير اقليم بر هيدرولوژي، منابع ۲۰۰۶همکاران (

آب و مواد مغذي در حوضه رودخانه دنيش دانمارک را با 
گردش عمومي تحت سناريوي انتشار  استفاده از يک مدل

A2  (براي کنترل) و  ۱۹۶۱-۱۹۹۰براي دو دوره زماني
ها  کردند. بررسي بررسي سناريوسازي) (براي ۲۱۰۰-۲۰۷۱

درصد  ۵متر يا  ميلي ۴۷افزايش بارش ميانگين ساالنه 
 ۱۰) افزايش ۱۹۹۶کارل و همکاران (افزايش را نشان داد. 

پي را  سي سي در ناحيه ميدرصدي در ميزان بارش روزانه 
کردند که شامل افزايش در بهار و تابستان و  بيني پيش

ها به اين نتيجه  کاهش در پاييز و زمستان است. آن
عنوان  رسيدند که زمان بارش، عامل مهمي است چرا که به

دليل رطوبت کم  مثال با شدت بارش در تابستان يا پاييز به
در ايران نيز . است در خاک، احتمال وقوع سيالب کمتر

)، به بررسي تغييرات بارش و ۱۳۸۵آذرانفر و همکاران (
رود پرداختند. در اين  در حوضه زاينده ۲۱دما در قرن 
با روش آماري  CGCM2هاي خروجي مدل  پژوهش داده

سازي بارش در منطقه مورد  مقياس شد. نتايج شبيه کوچک
و ژانويه هاي دسامبر  بررسي بيانگر افزايش بارش در ماه

هاي انجام شده از سوي عباسپور و  اساس پژوهش  بر .بود
)، بارش در استان گلستان براي ۲۰۰۹همکاران (

درصد افزايش  ۵۰سناريوهاي مختلف و دو دوره زماني تا 
)، براي ۱۳۸۹آشفته و همکاران ( سادات دهد. نشان مي

محاسبه سناريوي تغيير اقليم حوضه آيدوغموش، ابتدا 
تحت  HadCM3ي بارش ماهانه حاصل از مدل سري زمان

-GCMبا برنامه  ۲۰۴۰-۲۰۶۹را در دوره  A2ي سناريو

RDP مقياس نمايي  تهيه کردند. پس از آن با روش کوچک
مدت ماهانه اين دو  تناسبي و عامل فاکتور، متوسط دراز

) ۱۹۷۱-۲۰۰۰و دوره پايه ( آيندهمتغير را در دوره 
دست آمده براي  نتايج بهاساس  کردند. بر سازي شبيه

 افزايش بارندگي براي ۲۰۴۰-۲۰۶۹حوضه در دوره 
 ها پاييز و زمستان و کاهش آن براي ديگر فصل هاي فصل

  خواهد بود. طبيعي
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  انتشار يوهايمشخصات سنار -۱جدول 
  هاي اقتصادي تأکيد بيشتر بر جنبه محيطي هاي زيست تأکيد بيشتر بر جنبه

B1 A1 

 دنياي همگرا
 )سازي جهاني(

 عيسر يرشد اقتصاد يطيمح ستيدار زيتوسعه پا

 ( A1B  و  A1T،A1FI) درجه) ٩/٢تا  ١/١( ش دمايافزا

 درجه) ۴/۶تا  ۴/۱( ش دمايافزا 

B2 A2 
  دنياي واگرا

 (منطقه محوري)
 منطقه محور يتوسعه اقتصاد يمحل يطيمح ستيدار زيتوسعه پا

 درجه) ۴/۵تا  ۲ش دما(يافزا درجه) ۸/۳تا  ۴/۱( ش دمايافزا

  
ر يتأث يبه بررس يپژوهش) در ۲۰۱۲و همکاران ( يفخر
 ۱۰و  ۲ش از يتر با بارش ب يتعداد روزها يم روير اقلييتغ
پرداختند،  يآباد کارون شمال بهشت ستگاهيامتر در  يليم

نده بود، يبارش کل در آ يدرصد ۳۷از کاهش  نشانج ينتا
ژوئن و  يها جز ماه به يالبيتر و س سيخ ين روزهايهمچن
 يها ن کاهش در ماهين مقدار ايشتري، کمتر شده و بيژوال

و همکاران  يواقفاشرف  دسامبر و نوامبر خواهد بود. 
تر با بارش  سيخ ي) در حوضه کرخه، تعداد روزها۲۰۱۳(

 ۳ستگاه تحت يا ۴متر را در  يليم ۵۰و  ۱۰و  ۲ يباال
نشان داد که  جيکردند. نتا يبررس A1B  ،A2 ،B1و يسنار

بوده است،  A2و يها اغلب در سنار شين افزايشتريب
متر  يليم ۵۰ يرات بارش باالييب تغيسه ضرين مقايهمچن

دهد که  ي، نشان ماستن يسنگ يها دهنده بارش که نشان
ش بارش تحت همه يالم افزايستگاه شمال ايفقط در ا

 يگريد يبررس در. است B1و يدر سنار ژهيو وها بهيسنار
ستگاه يدر ا) ۲۰۱۲(فرزانه و همکاران  ياز سوکه 

انجام  ۱۹۹۰-۱۹۶۱ يدوره زمان يک شهرکرد براينوپتيس
ر يثأت ينيب شيپ ين مدل برايتر مناسب يافت به بررسي

مدل  ۵ن منظور از يپرداختند. بد ييرات آب و هواييتغ
AOGCM سوم  يابيمختلف که در گزارش ارزIPCC  ارائه

 HADCM3ج مدل ي، که نتادششده بود استفاده 
  داشتند. اتيمشاهد يها را با داده يشتريب يهماهنگ

م ير اقلييده تغينشان داد که پد ديجد يها پژوهش يبررس
 گران پژوهش ينيب شيآن بر بارش و پ يبا توجه به آثار فعل

ر يتحت تأث طور حتم بهنده کشور و جهان را يمذکور، آ
ده در هر ين پديا ينيب شيرو پ نيقرار خواهد داد. از ا

در برابر  يآمادگق و يدق يزير برنامه يمنطقه از کشور برا
 بااست.  يضرور يمنابع آب آينده يا کمبودهايحوادث و 
، فرزانه ؛۲۰۱۲ ،ي(فخر گرانپژوهشگر يکه دنيتوجه به ا

 يستگاهيصورت ا  هب شتريبخود را  تحليل ره)يغ و ۲۰۱۲
 يرات کمييدنبال نشان دادن تغه ب فقطاند و  انجام داده
ها  بر آن شد تا تحليل تالش پژوهش نيا بودند، در

 .در نظر گرفته شودز ي) نيا (منطقه يصورت مکان به
 يها ها و روش ش تعداد مدلين چون افزايچنهم
 سببنده يآ يساز هيشب يها و دوره يياس نمايزمقير

 ي(فخر شود يم مير اقلييج تغيت در نتايش عدم قطعيافزا
 و هولم و ۲۰۱۳ ،و همكاران يفرامرز؛ ۲۰۱۳ و همکاران،

 يا ک مدل منطقهياز  فقط پژوهشن يدر ا ،)۱۹۸۸ براون،
ن هدف از يبنابرا د.شاستفاده  يياس نمايزمقيک روش ريو 
رات ييم بر تغير اقلييده تغير پديتأث يبررس پژوهشن يا

نده يدر دوره آ يحد يها و تعداد رخداد بارش يبارندگ
ستگاه منتخب استان گلستان ي) در دو ا۲۰۴۰-۲۰۱۱(

  .است
  

  ها مواد و روش
 يدر استان گلستان، در جنوب شرق يمنطقه مورد بررس

بارش روزانه مورد استفاده  يها خزر قرار دارد. داده يايدر
(از سازمان  ۱۹۸۱-۲۰۱۰در دوره  ين بررسيدر ا

 آباد كتول ايستگاه عليدو  ياستان گلستان) برا يهواشناس
 ييهوال آنکه از نظر آب و يدل  و مزرعه نمونه ارتش به

مرطوب و  يها ستگاهينده ايعنوان نما  به يمتفاوت و به نوع
نظر گرفته شد. آمار   شوند، در يخشک محسوب م مهين

ستگاه از ين دو ايبدون نقص ا يبيبلندمدت و به طور تقر
 ۱مشخصات و شکل  ۲ها بود. جدول  ن گر آيد يها يژگيو

  دهد. يرا نشان م يمورد بررس يها ستگاهيت ايموقع
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  يبررسمورد  يها ستگاهيمشخصات ا -۲جدول 

 ستگاهينوع ا هواشناسيستگاه يا
  ييايجغراف طول

 قه)ي(درجه و دق
  ييايجغراف عرض

 قه)ي(درجه و دق
  ارتفاع

)m( 
  ساالنه  ين بارندگيانگيم

)mm( 

۵۴  ۵۱ يسنج باران آباد کتول يعل  ۵۴  ۳۶  ۱۸۴ ۲/۶۴۰  

۵۴ ۳۶ يماتولوژيکل مزرعه نمونه ارتش  ۰۸  ۳۷  ۱۰ ۱/۳۶۳  
  

  
  منتخب استان يها ستگاهيگلستان در کشور و ااستان  يريقرارگ تيموقع -۱شکل 

  
  CRU١مدل  يمعرف

مانند  ييايعوارض جغراف يسر کيمتأثر از  يا م منطقهياقل
کردن  يکه امکان پارامتر است يمحل يکوهستان و بادها

ره يچ يبرا ست. پسينسر يم يجهان يها ها در مدل آن
با قدرت  يا م منطقهياقل يها ن مشکل، مدليشدن به ا

ه و زمان محدود در يناح يک باال ساخته شدند که برايتفک
 يها داده يبررسن يدر اشوند.  يلومتر اجرا ميک ۵۰حد 

، CRUيميواحد پژوهش اقل اتيبانک اطالعاز ماهانه بارش 
 A1 ،A2 ،B1و يتحت چهار سنار ۲۰۰۰-۲۱۰۰دوره  يبرا
 . بانک اطالعاتگرفته شد ۵/۰×۵/۰ قدرت تفكيكبا  B2و 

CRU ان يبن ،)ايتانيبر( يشرق يايلجدانشگاه آن ياز سو
 يها کيرا با تفک يگوناگون يمياقل يها داده شده و نهاده
 يجهان ييپوشش فضا و باالقدرت تفكيك و  مختلف يمکان

 HADCM3که مدل  کند ياس ماهانه فراهم ميدر مق
 .شداستفاده  يا ن مدل منطقهيا يط مرزيعنوان شرا به

 يها گاهين پاياز برتر يکيعنوان   ن مدل بهيا يها داده
استفاده  يدر سرتاسر جامعه علم يمياقل يها داده

) ۲۰۰۷(  يابين ارزين مدل در گزارش چهارمياشوند.  يم
 يساز مدل يبراد يجد يها افت و جزء مدليانتشار 
  .است يکاربرد

                                                             
1- Climate Research Unite (CRU) 

و  ٢رييعامل تغ يياس نمايمق روش کوچک
  IDWيابي درون
وجود دارد.  يينما اسيکوچک مق يبرا يمختلف يها روش

خاص خود  يايو مزا ها بيع يها دارا ن روشيهر کدام از ا
 ن روشيعنوان بهتر  ک روش را بهيتوان  يبوده و نم

باال بردن دقت  يبرا پژوهشن ي. در اانتخاب کرد
) تحت ۲۰۱۱-۲۰۴۰( آيندهدر دوره  يبارندگ يساز هيشب

با روش  CRU يق خروجيم، از تلفير اقلييتغ يوهايسنار
ر ييتغ و عامل يعکس فاصله و روش تناسب يده وزن

 يها اس بودن سلوليل بزرگ مقيدل ده است. بهشاستفاده 
نوسانات  يساز هي، شبAOGCM يها مدل اتيمحاسب

که  يا گونه . بهاسترها همراه با اغتشاش ين متغيا يمياقل
نشان از  اتيمشاهد يها ها با داده ن مدليا يسه خروجيمقا

 يبرادارد.  يبررسر مورد يمتغ وجود اختالف در نوسان
، در محاسبات و ير معتبر درون مدليحذف اغتشاشات غ

موجود، با در دست داشتن  يميرات اقلييزان تغيت ميتقو
گذشته  يها دوره يبرا يمياقل يرهايمتغ يساز هيشب

ر يرات متغييتوان با محاسبه تغ ي، مGCM يها توسط مدل
نسبت به دوره  آينده يها مورد نظر در دوره يمياقل

ن يدر ادست آورد.  ر را بهير آن متغييگذشته، عامل تغ

                                                             
2- Change factor 
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د يبارش تول يم براير اقلييتغ يوهايروش ابتدا سنار
م در هر مدل ير اقلييو تغيمحاسبه سنار يبراشود.  يم

ساله در  ۳۰ن يانگيم يبرا يبارندگ ير "نسبت" برايمقاد
همان مدل  باه يشده پا يساز هيو دوره شب آينده يها دوره
 شود يمحاسبه م اتيهر سلول از شبکه محاسب يبرا

  .))۱((معادله 
)۱                                       (∆Pi=(      ,   ,      ,    , )  

ن يانگيم مير اقلييو تغيانگر سناريب Pi∆ باال معادلهدر 
، (i≤12≥1)هر ماه  يبرا يساله بارندگ ۳۰مدت دراز   GCM,fut,i باشده  يساز هيساله بارش شب ۳۰ن يانگيم 

GCM  هر ماه،  يبرا آيندهدر دوره  GCM,base,i ۳۰ن يانگيم 
در دوره مشابه  GCMشده توسط  يساز هيساله بارش شب

انگر ير بين مقاديهر ماه است. ا يبرا مشاهداتيبا دوره 
ه يم نسبت به دوره پاير اقلييساله تغ ۳۰ن يانگيزان ميم

  .است
 يويسنار يزمان يدست آوردن سر به يت براينها  در
ضرب  مشاهداتير ير در مقادين مقادينده، ايآ يمياقل
  .))۲((معادله  شود يم
)۲  (                                            P= Pobs ×∆Pi  

بارش ماهانه  يزمان يانگر سريب Pobsباال  معادلهدر 
ن يانگيم مير اقلييو تغيسنار Pi∆ه، يدر دوره پا مشاهداتي
 يزمان يسر Pهر ماه و  يبرا يساله بارندگ ۳۰دراز مدت 

  .است يم بارندگياقل يويسنار
و با  يطور سلول به  GCMيها مدل يکه خروجل آنيدل  به

ن سلول ياستفاده از اطالعات ا پسع هستند، يابعاد وس
را در  ياديز يتواند خطا يم يهواشناس يها ستگاهيا يبرا
 يها مدل باشده  يساز هيشب يمياقل يرهايسه متغيمقا

GCM يجاد کند. برايت ايآن موقع مشاهداتي يها با داده 
م يبا اقل CRU يها داده يهماهنگن مشکل و يرفع ا
 يها داده يساز هيشب يمدل برا يش از اجرايپ ،منطقه

 ۸با  يک رابطه مکانيجاد يو ا IDWيها با روش نده،يآ
نظر  ت مورديسلول مجاور، اطالعات مربوط به موقع

ت مورد نظر بر اساس ين روش، کميدر ا د.ش يابي درون
 )۳( معادله با گر نقاط محدودهيت در دين کمير ايمقاد
  شود: يم يابي درون

)۳                      (                  Z*(xj) = 
∑  (  )(       ) ∑  (       )   

ن زده شده در نقطه يت تخميمقدار کم Z*(xj)که در آن، 
j ،Z(xi) شده در نقطه  يريگ ت اندازهيمقدار کمxi ،hij 

 ρو  يفاکتور هموار Z(xi) ،sو  Z*(xj)ن نقطه يفاصله ب
  .)S=۰۱/۰و  ρ=۳( است يده وزن ينما
همراه با مختصات  GCMيها مدل يل آنکه خروجيدل به

) ارائه يياين (طول و عرض جغرافيکره زم يرو يمکان
ن ي، ايآمار يها ليه و تحليگونه تجز شوند، قبل از هر يم

 نيبدد. شل ير هم مساحت تبديستم تصويمختصات به س
 يا ر استوانهيستم تصوياز روش س پژوهشن يدر امنظور 

 استفاده شد. MATLAB 7.10.0ط يدر مح ١مساحت هم
نده با يآ يبارندگ يمياقل يويسنار يزمان يت سرينها  در

 يرات بارش بررسييد و تغيسه گرديمقا مشاهداتيدوره 
ن با يسنگ يها بارش يتعداد رخدادها يبررس ي. براشد

نظر گرفته شد و   متر در يليم ۵۰ يشاخص بارش باال
 يها وقوع بارش رظنستگاه از يخطر در هر ا پر يها ماه
  د.ش ينيب شيپ يحد

  
  ج و بحثينتا
-۲۰۴۰ساله ( ۳۰نده يم، دوره آيرات اقلييتغ يابيارز يبرا

دهنده  نشان ۳و  ۲ يها شده است. شکل ي) بررس۲۰۱۱
با  ۲۰۱۱-۲۰۴۰نده يسال آ ۳۰رات بارش در دوره ييتغ

از آن  نشانج ي. نتااستم ير اقلييو تغيسنار استفاده از چهار
ز ييستگاه در فصل پايهر دو ا يرات بارش برايياست که تغ

ش يل بهار و زمستان و اواسط و اواخر تابستان افزايو اوا
ش بارش در ماه نوامبر و ين مقدار افزايشتريابد. بي يم

ها را  البيش شدت سيرود که احتمال افزا يه انتظار ميژانو
ستگاه يدهد. در هر دو ا يزمستان هشدار م يابتدادر 

و انتشار يش بارش در ماه نوامبر تحت سنارين افزايشتريب
A1 و ين کاهش بارش در ماه مارس تحت سناريشتريو ب

ايستگاه رات در يين تغيشود؛ محدوده ا يده ميد A1انتشار 
ستگاه يشتر از ايب )-mm)۴۸/۲۵ ~ ۴۸/۱۳  آباد كتول علي

  . است )-mm)۹۱/۱۲ ~ ۶۲/۸  نمونه ارتشمزرعه 
زاده و همکاران  يدست آمده از پژوهش مهد ج بهياما نتا

 يها از داده در حوضه سد گلستان که با استفاده)، ۱۳۹۰(
تحت دو  ۲۰۲۱-۲۰۵۰ يها سال ي، براCGCM3مدل 
دهد  ينشان م يکل طور ، بهشدانجام  B1و  A2يويسنار

تابستان و بهار کاهش و  يها ن ماهانه در فصليانگيبارش م
 اساس بر ابد کهي يش ميز افزاييزمستان و پا يها در فصل

ل يز و اواييها در پا شين افزايشتريز بين ۳و  ۲ج شکل ينتا

                                                             
1- Equal-Area Cylindrical Projection 
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نتايج اين  اساس  برن يچنهم شود. يزمستان مشاهده م
رات ييتغ ،م مرطوبيبا اقلم يستگاه نمونه کري، در اپژوهش

 رخ خواهد داد. يشتريبا شدت ب A2و يسنار يدر بارش برا
ده شو انتشار استفاده يکه از چهار سنار ن پژوهشيا اما در

 آباد كتول ايستگاه عليدر  است اين نتيجه به دست آمد كه
با شدت  A1و يسنار يرات بارش براييم مرطوب تغيبا اقل

 ز وييشتر در پايش بارش بيرخ خواهد داد و افزا يشتريب
 مورد انتظار خواهد بود. ل زمستان و اواخر تابستانياوا
م در ير اقلييو تغيدر چهار سنار يفصل يرات بارندگييتغ

 ها ن جدولياساس ا  ارائه شده است. بر ۴و  ۳جدول 
وها، يسنار شتريبحسب  بر ها توان گفت در همه فصل يم

 يرو يبررسمورد  يها ستگاهي، در ايفصلش بارش يافزا
آباد  ايستگاه علي يخواهد داد. البته در فصل زمستان برا

نانه يب و خوشيوها (به استثناء سناريسنار شتريبتحت  كتول
B2و ي) و در فصل بهار تحت سنارA2  کاهش بارش

ن کاهش بارش در مزرعه نمونه در يد. اشو يم ينيب شيپ
  .شده است ينيب شيدر فصل زمستان پ A2و يسنار

  

  
 مختلف يوهايتحت سنار آباد كتول ايستگاه عليرات بارش ماهانه ييتغ -۲شکل 

 

  
 مختلف يوهايستگاه مزرعه نمونه ارتش تحت سناريرات بارش ماهانه اييتغ -۳شکل 

  
 متر يليحسب م بر CRU مدل يوهايسنار بر اساس سال آينده ۳۰در  آباد كتول ايستگاه عليدر بارش  يرات فصلييتغ -۳جدول 

 زييپا تابستان بهار زمستان (mm)بارش يرات فصلييتغ
- A1کينده نزديآ ۶۴/۱  ۸۴/۰  ۳۵/۵  ۴/۴۱  
- A2ک ينده نزديآ ۱۸/۶  - ۳/۰  ۲۶/۵  ۸۵/۴۵  
- B1کينده نزديآ ۵/۴  ۷/۶  ۸۹/۳  ۵۷/۴۴  
B2 ۹۲/۵ک ينده نزديآ  ۳۶/۴  ۹۹/۳  ۱۵/۴۱  
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  CRUمدل  يوهايسنار بر اساسآيندهسال  ۳۰ستگاه مزرعه نمونه در يپارامتر بارش ا يرات فصلييتغ -۴جدول 
 زييپا تابستان بهار زمستان (mm) بارش يرات فصلييتغ

A1 ۲۱/۱ کينده نزديآ  ۸۴/۰  ۹۶/۲  ۸۱/۲۱  
- A2ک ينده نزديآ ۴۵/۱  ۲۶/۱  ۹۳/۲  ۳۶/۲۴  
B1 ۱۱/۰ کينده نزديآ  ۹۷/۴  ۲۷/۲  ۶/۲۳  
B2 ۸/۵ک ينده نزديآ  ۰۴/۴  ۲۸/۲  ۶۴/۲۱  

  
نشان داده شده است.  ۴ساالنه در شکل رات بارش ييتغ
 آيندهش ساالنه بارش دوره يدهنده افزا ن نمودار نشانيا

و) يدر هر چهار سناره (ينسبت به دوره پا ۲۰۱۱ -۲۰۴۰
و يتحت سنار آباد كتول ايستگاه عليش در ين افزاي. ااست
B2 شتر يبmm)۴۳/۵۵( و يو تحت سنارA2  از همه کمتر

mm)۶۳/۴۴( چون ت اس)و يتحت سنارA2  در دو فصل
در  يشده است)؛ ول ينيب شيزمستان و بهار کاهش بارش پ

 B2و يش بارش ساالنه تحت سناريستگاه مزرعه نمونه افزايا
از همه کمتر  A1و يو تحت سنار )mm)۷۵/۳۳شتر يب

mm)۸۲/۲۶( .است  
  

    

  آباد (الف) و مزرعه نمونه ارتش (ب) تحت سناریوهای مختلف ایستگاه علیتغییرات بارش ساالنه  -۴شکل 
  

 ۳۰انه در ين بارش ساليانگيسه ميمقا ۶ و ۵ يها جدول
 مشاهداتيمختلف را با دوره  يوهاينده تحت سناريسال آ
 يبرا ۶و  ۵ يها ان شده در جدولير بيمقاد دهند. ينشان م

ش بارش در تمام يم، افزاير اقلييو تغيهر چهار سنار
ن يشترينده نشان داده است. بيسال آ ۳۰ها را در  ستگاهيا
رخ  B2و يستگاه تحت سناريز در هر دو ايش نين افزايا

 آباد كتول ايستگاه علين بارش يانگيش ميداده است. افزا
ستگاه مزرعه نمونه ارتش در يدرصد و در ا ۶/۷حدود 
بارش  يتعداد رخدادها ۵ . شکلاستدرصد  ۷۳/۸حدود 

ستگاه تحت يهر ا يمتر را در هر ماه برا يليم ۵۰ يباال
ج، ين نتايدهد. با توجه به ا يمختلف نشان م يوهايسنار

نده يدر دوره آ يحد يرود تعداد رخدادها يانتظار م
 آباد كتول ايستگاه عليش در ين افزايابد؛ که ايش يافزا

ز رخ خواهد داد، اما ييشتر در اواخر تابستان و اواسط پايب
ز و ييش در اواخر پاين افزايستگاه مزرعه نمونه ارتش ايدر ا

ش ين افزايشترين بيخواهد داد، همچن يل زمستان روياوا
ب در ماه يآباد و مزرعه نمونه به ترت يعل يها ستگاهيدر ا

ان يکه بابائ يپژوهششود. در  يم ينيب شيه پينوامبر و ژانو
ک کشور ينوپتيستگاه سيا ۴۳ ي)، رو۱۳۸۸و همکاران (

 يج روينتا يبررس ۲۰۱۰ -۲۰۳۹دوره  يانجام دادند، برا
بارش به  يالگو ييجا هاز جاب نشانشرق کشور  شمال

  .استفصل سرد  يسمت انتها
 متر به يليم ۵۰ يرات بارش باالييمحدوده تغ ۶در شکل 
ن رخدادها نشان داده شده است. ين و تعداد ايانگيهمراه م
 يدهند هم تعداد رخدادها يها نشان م گونه که شکل همان
ها  بارش يمتر) و هم حد باال يليم ۵۰ يباال (باالي ها بارش

زان يکه مي صورت افته است؛ دريش يستگاه افزايدر هر دو ا
  دهد. در يرا نشان نم ير محسوسييها تغ ن بارشيانگيم
 يها جه گرفت احتمال وقوع بارشيتوان نت يجه مينت
 ش مقدارين امر سبب افزاياست که ا  شتر شدهيآسا ب ليس
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ل در يش احتمال سيد افزاياست. البته با  بارش ساالنه شده
دما و رطوبت  ينظر گرفتن پارامترها  ن مناطق با دريا

. همچنين گردد قات بعدی لحاظيخاک و ... در تحق
نمودارها در  احتمال افزايش رخدادهاي حدي با توجه به

  ستگاه مزرعه نمونه ارتش است.يشتر از ايآباد ب يعل

تواند  يم مير اقلييدهد که تغ ينشان م ۶و  ۵ي ها شکل
 باران در گلستان شده، بهي حد يدادهايش رويسبب افزا

 يدکربن، تعداد روزهاياکس يش سطح ديکه با افزاي طور
قت يافت؛ که در حقيش خواهد يروزانه افزا يبا بارش حد

ل در استان يش تواتر سيتواند سبب افزا ين امر ميا
  گلستان شود.

  
  ندهيم آير اقلييو تغيسنار ۴ه و يدوره پا يبرا آباد كتول ايستگاه عليساله بارش  ۳۰ن يانگيم -۵جدول 

 A1 A2 B1 B2 (mm) ن ساالنهيانگيم

۰۱/۶۴۷  هيدوره پا  ۰۱/۶۴۷  ۰۱/۶۴۷  ۰۱/۶۴۷  
۹۵/۶۹۲ کينده نزديآ  ۶۴/۶۹۱  ۶۷/۶۹۷  ۴۴/۷۰۲  

  
  ندهيم آير اقلييو تغيسنار ۴ه و يدوره پا يستگاه مزرعه نمونه ارتش برايساله بارش ا ۳۰ن يانگيم -۶جدول 

 A1 A2 B1 B2 (mm) ن ساالنهيانگيم

۷۱/۳۳۹ هيدوره پا  ۷۱/۳۳۹  ۷۱/۳۳۹  ۷۱/۳۳۹  
۵۲/۳۶۶ کينده نزديآ  ۸۱/۳۶۶  ۶۶/۳۷۰  ۴۶/۳۷۳  

  

    

  (الف) و مزرعه نمونه ارتش (ب) آباد كتول متر در ايستگاه علي ميلي ۵۰رخداد باالي تعداد  -۵شکل 
  

  

  

(الف) و مزرعه نمونه (ب) آباد كتول متر ايستگاه علي ميلي ۵۰محدوده تغييرات، ميانگين و تعداد بارندگي روزانه باالي  -۶شکل 
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 ۸۳                                                                                                    ۱۳۹۵/ تابستان ۲۱اپي / پي۲/ شماره ۱۰مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  يريگ جهينت
ترين  به اينکه مقدار و زمان وقوع بارندگي مهمبا توجه 

نقش را در نحوه مديريت منابع آب يک منطقه دارد، 
براي  ،اين متغير هواشناسي و هيدرولوژيک بيني پيش

هاي کالن کشور به ويژه در ارتباط  ريزي استفاده در برنامه
ن بارش ميانگيرسند.  نظر مي با بالياي طبيعي ضروري به

براي هر دو ايستگاه تحت هر چهار سناريو  سال آينده ۳۰
رو به  آينده هاي دهد که مقادير بارش در سال نشان مي

ها  افزايش است. بررسي نتايج تغييرات بارش در ايستگاه
دهد که در پاييز و اواخر تابستان اين تغييرات  نشان مي

پژوهش که افزايش فراواني وقوع نتايج اين يابد.  افزايش مي
دهد بايد مورد توجه جدي  سنگين را نشان ميهاي  بارش

ها و  ريزي منابع آب و نيز کنترل حاشيه رودخانه در برنامه
اساس رخدادهاي  بر ها قرار گيرد.  حفظ جان انسان

عنوان  هاي گرم سال به ، ماهمنطقهدر  هاي اخير سيل
که  طوري ها در وقوع سيل هستند، به ترين ماه خطرناک

گيرند. از  هاي بعدي قرار مي اولويت هاي سرد سال در ماه
اساس نمودارهاي ارائه شده نيز افزايش تعداد  که بر آنجا

 بيني شده است، پس رخدادها در مرداد و شهريور پيش
آسا شدن پيش  ها به سمت سيل توان گفت که بارش مي

و  ۱۳۸۱، ۱۳۸۰هاي شديد سال  خواهند رفت. سيالب
  هاست. بيني اين پيش کنندهاستان گلستان تأييددر  ۱۳۸۳
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