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Abstract
This research was conducted to evaluate changes in minimum
and maximum temperatures, precipitation, and drought
severity (SPI index) in Golestan province at the period of 20162045 compared to the period of 1986-2015. For this purpose,
the output of HadCM3 and ECHO-G models were downscaled
under A2 scenario by LARS-WG model in 15 meteorological
stations. The ability of the models for prediction of parameters
using different statistics was appropriate. Based on the
forecasts of HadCM3 and ECHO-G model, the annual average
of minimum temperature would be increased by 0.4 and 1.6
°C, respectively. The maximum temperature was also
forcasted to increase by 0.2 and 0.7 °C, respectively. Also,
these models predicted respectively increase (30.9 mm) and
decrease (11.8 mm) in the annual precipitation. Both models
predicted a decrease in occurance percents of dry and wet
periods and increase of normal period in monthly scale.
However, in annual scale, increase of occurance percents of
dry and wet periods and decrease of normal period was
predicted. Also, variation of occurance percents of different
drought classes in the future period was higher in ECHO-G
model compared to the HadCM3 model. The results showed
that highest frequency (area) of annual precipitation in basic
period ranged from 350 to 550 mm for the ECHO-G model
while in HadCM3 model the value ranged from 450 to 650
mm. Maximum of precipitation changes were predicted in the
cities of Bandar Gaz and Maravetappe by HadCM3 and
ECHO-G models, respectively.

Keywords: ECHO-G, HadCM3, LARS-WG, Precipitation,
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چکیده
 بارش و شدت خشكسالی،به منظور بررسی تغییرات دمای کمینه و بیشینه
-2۳41  نسبت به دوره2۳41-2۳11 ) استان گلستان طی دورهSPI (شاخص
 توسطA2  تحت سناریوECHO-G  وHadCM3  خروجی مدلهای،4321
 توانایی هر دو. ایستگاه هواشناسی ریزمقیاس شد41  درLARS-WG مدل
مدل در پیشبینی پارامترهای مورد نظر با استفاده از آمارههای مختلف مناسب
 میانگین،ECHO-G  وHadCM3  مطابق پیشبینی مدلهای.ارزیابی شد
 و۳/2  و دمای بیشینه به ترتیب4/1  و۳/1 ساالنه دمای کمینه به ترتیب
 همچنین این مدلها به ترتیب. درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت۳/1
 میلیمتر) بارش ساالنه را پیشبینی44/2(  میلیمتر) و کاهش9۳/3( افزایش
 هر دو مدل کاهش درصد وقوع دورههای خشک و مرطوب و افزایش.کردند
وقوع دوره نرمال را در مقیاس ماهانه و افزایش درصد وقوع دورههای خشک
 همچنین.و مرطوب و کاهش دوره نرمال را در دوره آتی پیشبینی کردند
ECHO- تغییر درصد وقوع طبقات مختلف خشكسالی در دوره آتی در مدل
 نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی طبقات. بودHadCM3  بیشتر از مدلG
11۳  تا91۳  در محدودهECHO-G بارش ساالنه در دوره آماری پایه و مدل
11۳  تا11۳  در محدودهHadCM3 میلیمتر است؛ در حالی که در مدل
 بیشترین میزان تغییر بارش تحت پیشبینی مدلهای.میلیمتر است
 به ترتیب در شهرستانهای مراوهتپه و بندرگزECHO-G  وHadCM3
.مشاهده گردید
. دما، بارش،SPI ،LARS-WG ،HadCM3 ،ECHO-G :كلمات كلیدی
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 ایران، گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرگان، دانشیار گروه مهندسی آب-4
 اداره کل هواشناسی استان گلستان، رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی-2
 نویسنده مسئول-*
. امكانپذیر است4931 ( در مورد این مقاله تا پایان اسفندDiscussion) بحث و مناظره

( )Ashofteh and Massah, 2010بر مبنای ماتریس همبستگی
انجام شد .همگنی و نرمال بودن دادهها به ترتیب بر اساس آزمونهای
دنبالهها و کلموگروف -اسمیرنوف با استفاده از  SPSSنسخه  24در
سطح احتمال  31درصد بررسی و تائید گردید.

 -0مقدمه
متداولترین ابزار جهت بررسی تغییر اقلیم مدلهای گردش عمومی
جو ( )GCMاست که از جمله آنها میتوان به مدلهای HadCM3
در مرکز تحقیقات و پیشبینی  Hadlyانگلستان و  ECHO-Gدر
دانشگاه هامبورگ آلمان و مرکز تحقیقات هواشناسی کره جنوبی اشاره
کرد .با توجه به تفكیک پایین فضایی این مدلها ،استفاده از دادههای
خروجی آنها نیاز به ریزمقیاسسازی دارد ( Ghermezcheshmeh et
 .)al., 2015; Semenov et al., 1998مولد آب و هوایی ایستگاه
تحقیقاتی النگ اشتن ( )LARS-WGیک مدل مولد دادهها میباشد
که برای تولید مقادیر بارش ،تابش و درجه حرارت روزانه در یک
ایستگاه بر اساس سری زمانی موجود و بسط آن به آینده به کار میرود
( .)Vallam and Qin, 2016; Hassan et al., 2014امروزه خروجی
این مدل عالوه بر پیشبینی پارامترهای هواشناسی ( Naderi
and Raeisi, 2016; Goodarzi et al., 2015; Babaeian et al.,
 ،)2010به طور گستردهای در زمینه مطالعه تغییر اقلیم بر خشكسالی
(;Kazemi Rad et al., 2015; Fattahi et al., 2015

Fig. 1- Locations of studied weather stations in
Golestan Province

 ،)Chun et al., 2013; Kirono et al., 2009سیالب
( ،)Vallam and Qin, 2016; Ekstrom et al., 2005پهنهبندی
اقلیمی ( ،)Ghorbani et al., 2016نیــاز آبـــی گیــــاه
( ،)Sheidaeian et al., 2015عملـــكرد محصــــــــول
( )Amani et al., 2016; Sheidaeian et al., 2015و مصرف انرژی
در ساختمانها ( )Roshan and Orosa, 2015مورد استفاده قرار
میگیرد .بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشكسالی با استفاده از شاخص
بارش استاندارد شده ( )SPIنشان دهنده افزایش بارندگی و کاهش
خشكسالی در حوضه قرهسو ( Golmohammadi and Massah
 ،)Bavani, 2011افزایش بارش و فراوانی وقوع خشكسالی در حوضه
کشفرود ( ،)Sayari et al., 2012افزایش شدت ،مدت و فراوانی
خشكسالیها در شمال غربی ایران ()Salehpour Jam et al., 2015
و کاهش خشكسالی استان لرستان ( )Parvaneh et al., 2015در
دورههای آتی نسبت به دوره پایه بود .پژوهش حاضر ضمن پیشبینی
پارامترهای دما و بارش استان گلستان در سی سال آینده (-2۳11
 )2۳41توسط دو مدل گردش عمومی جو  ECHO-Gو ،HadCM3
به ارزیابی وضعیت خشكسالی با استفاده از شاخص  SPIخواهد
پرداخت.

شکل  -0موقعیت ايستگاههای هواشناسی مورد بررسی در
استان گلستان

مدلها و سناریوهای تغییر اقلیم :در پژوهش حاضر از خروجی دو مدل
 HadCM3و  ECHO-Gتحت سناریوی انتشار  A2بر طبق گزارش
چهارم ) IPCC (2007استفاده شد .علت انتخاب این دو مدل کاربرد
وسیع آنها در مطالعات تغییر اقلیم ،نتایج رضایتبخش آن در کشور بر
اساس مطالعـــات پیشیـــن ،دقت و قــــدرت تفكیک
مكانی باالتر و سهولت دسترسی به اطالعات آنها میباشد
( .)Amani et al., 2016; Sheidaeian et al., 2015از آنجایی که
ویژگی سناریوی  A2بر صنعتی شدن و رشد سریع کشورها بدون توجه
به محیط زیست و انتشار بیشتر گازهای گلخانهای تأکید دارد ،وقوع آن
برای قرن جاری محتملتر است و از طرفی در سطح دنیا برای بررسی
تأثیرات تغییر اقلیم بر کشاورزی ،منابع آب و محیط زیست بیشتر
استفاده میگردد ( Sheidaeian et al., 2015; Golmohammadi
and Massah Bavani, 2011;Ashofteh and Massah, 2009,
.)2010

تولید داده :جهت تولید داده و شبیهسازی دوره آتی ،مقادیر دمای کمینه
و بیشینه و بارش دوره پایه ( )4321-2۳41و آتی ( )2۳41-2۳11تحت
سناریوی  A2از سایت  IPCCاستخراج شد .برای این منظور در هر
ایستگاه از دادههای مرکز شبكهای که ایستگاه مورد نظر در آن واقع
شده بود ،استفاده گردید .در این خصوص ایستگاههای هاشمآباد
گرگان ،کارکنده و بندر ترکمن در شبكه غرب ،ایستگاههای رامیان،

 -8مواد و روشها
دادههای اولیه :پارامترهای دمای کمینه و بیشینه و بارش روزانه 41
ایستگاه هواشناسی (شكل  )4در دوره آماری  4321-2۳41اخذ گردید.
تكمیل و تطویل دادهها با استفاده از روش نسبتها و تفاضلها
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 29-31 ،11و  11-34درصد به دست آمد که نشان دهنده توانایی
مدل در پیشبینی پارامترهای دما و بارش میباشد .میانگین ماهانه
آمارههای ضریب تبیین ،میانگین خطا ،میانگین خطای مطلق و ریشه
میانگین مربعات خطا بر حسب دادههای ماهانه (جدول  )4نشان
میدهد که بجز متغیر بارش در ایستگاههای قپان ،گنبد و مراوهتپه،
مقدار ضریب تبیین هر سه پارامتر در همه ایستگاهها بیشتر از ۳/3
است که نشان از توانایی مدل دارد .مقدار بیشینه میانگین خطا و
میانگین خطای مطلق بارش به ترتیب به میزان  2/1۳و  4۳/1۳میلی-
متر در ماه در ایستگاه رامیان مشاهده گردید .آمارههای میانگین خطا
و میانگین خطای مطلق در مورد دمای کمینه و بیشینه در همه
ایستگاهها بجز دمای کمینه در آققال ،در محدوده  ±۳/1درجه
سلسیوس بود که نشانگر دقت مناسب مدل است .در عین حال میزان
این آمارهها در خصوص دمای کمینه بسیار کمتر از دمای بیشینه بود
که حاکی از دقت بیشتر مدل در پیشبینی دمای کمینه است .آماره
ریشه میانگین مربعات خطا در مورد دمای کمینه و بیشینه بین  ۳/4تا
 ۳/1و در مورد بارش بین  2/1تا  49/1بود که قابل قبول ارزیابی
میگردد .کارایی مدل  LARS-WGدر پیشبینی پارامترهای دما و
بارش توسط )،Amani et al. (2016) ،Ghorbani et al. (2016
)،Khosrovanian et al. (2015) ،Parvaneh et al. (2015
) ،Moafi Madani et al. (2012) ،Fattahi et al. (2015و
) Babaeian et al. (2010گزارش گردیده بود که با نتایج این پژوهش
مطابقت دارد.

علیآباد ،فرودگاه گرگان و آققال در شبكه مرکزی و سایر ایستگاهها
در شبكه شرق قرار گرفتند .تدوین سناریوی تغییر اقلیم با استفاده از
روش ) Semenov et al. (1998انجام شد .سپس ریزمقیاسسازی و
تولید داده دوره آتی با استفاده از مدل  LARS-WGنسخه  1صورت
گرفت (.)Semenov et al., 1998
بررسی خشكسالی :جهت بررسی خشكسالی در سطح ایستگاههای
مــــورد مطـــالعه از شاخص بارش استاندارد شــــده
( )McKee et al., 1993توسط بسته نرمافزاری DIP
( )Morid et al., 2007استفاده شد .این شاخص به علت سادگی
محاسبات ،استفاده از دادههای قابل دسترس بارندگی ،قابلیت محاسبه
برای هر مقیاس زمانی دلخواه و قابلیت بسیار زیاد در مقایسه مكانی
نتایج ،به عنوان مناسبترین شاخص خشكسالی به ویژه تحلیلهای
مكانی شناخته میشود ( )Deihimfard et al., 2015و در حال حاضر
نیز توسط سازمانهای بینالمللی هواشناسی و اقلیمشناسی معتبر برای
پـــایـــش جهــانی خشكسالی توصیــــه شـــده اســــت
(WMO and GWP, 2016؛ .)Salehpour Jam et al., 2015
همچنین شاخص  SPIبه طور گستردهای در بررسی اثر تغییر اقلیم بر
خشكسالی (Deihimfard et al., 2016؛ Salehpour Jam et al.,
2015؛ Nikbakht Shahbazi, 2015؛ Parvaneh et al., 2015؛
Zare Abyaneh et al., 2015؛ Moafi Madani et al., 2012؛
 )Golmohammadi and Massah Bavani, 2011استفاده شده
است.

تغییرات بارش و دما :میانگین ماهانه بارش و دمای کمینه و بیشینه در
دوره پایه و آتی در شكل  2ارائه شده است .نتایج نشان داد که در دوره
آتی دمای هوا در همه ماهها در هر دو مدل ،بجز ژانویه در مدل
 ،HadCM3نسبت به دوره پایه افزایش مییابد ولی مقدار و جهت
تغییرات بارش در دو مدل در ماههای مختلف متفاوت است به طوری
که مدل  HadCM3افزایش و مـــدل  ECHO-Gکاهش بارش را
نشان داد .افزایش دما و بارش تحت سناریو  A2در مدل HadCM3
توسط ) Goodarzi et al. (2015برای حوضه هرات اعظم یزد،
) Khosrovanian et al. (2015برای حوضه قرهسو استان گلستان،
) Ghorbani et al. (2016برای استان گلستان و Sayari et al.
) (2012برای حوضه کشفرود مشهد پیشبینی گردید که با نتایج این
پژوهش همخوانی نزدیكی دارد .تفاوت مدلهای مختلف در پیشبینی
میزان و جهت بارش در دوره آتی توسط Ashofteh and Massah
) (2012نیز گزارش شد؛ به طوری که نتایج برخی مدلها حاکی از
افزایش و برخی دیگر نشان دهنده کاهش بارش بود.

بررسی کارایی مدل :توانایی مدل در شبیهسازی دادههای هواشناسی
با استفاده از آمارههای ضریب تبیین ( ،)R2میانگین انحراف خطا
( ،)MBEمیانگین خطای مطلق ( )MAEو ریشه میانگین مربعات خطا
( )RMSEبررسی شد .بدیهی است هرچه مقدار ضریب تبیین به یک
نزدیکتر و مقدار سه آماره میانگین انحراف خطا ،میانگین خطای
مطلق و ریشه میانگین مربعات خطا کوچکتر باشد ،دقت مدل بیشتر
خواهد بود (.)Khalili et al., 2016
 -3نتايج و بحث
کارایی مدل :میزان ضریب همبستگی پیرسون پارامترهای بارش و
دمای کمینه و بیشینه روزانه مشاهداتی و شبیهسازی شده در
ایستگاههای مختلف به ترتیب بین  ۳/21-۳/32 ،۳/11-۳/39و
 ۳/21-۳/31بود که در سطح اعتماد  33درصد معنیدار میباشد.
همچنین سطح معنیداری برابری دو جامعه برای این پارامترها در
ایستگاههای مختلف بر اساس آزمون  t-studentبه ترتیب بین -32
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Table 1- Statistics of LARS-WG model in simulation of different climate parameters

Statistic

Agh-Ghalla

Agh-Togheh

Goran-Airport

Ali-Abad

Ghappan

Gonbad

Gorgan

Inchh-Broon

Kalaleh

Karkandeh

Maraveh Tappeh

Mazraeh Kattol

Ramian

Soofi Sheikh

Bandar Torkman

Tmax (ºC)

Tmin (ºC)

Precipitation (mm)

Parameter

 در شبیهسازی پارامترهای هواشناسی مختلفLARS-WG  آمارههای مدل-0 جدول

R2

0.911

0.910

0.910

0.919

0.866

0.794

0.920

0.910

0.939

0.915

0.766

0.980

0.920

0.946

0.948

MBE

-2.27

-1.11

0.72

-2.29

1.48

5.69

2.46

0.14

-0.89

1.75

-0.41

-0.47

8.50

-0.67

-1.75

MAE

3.85

2.70

4.98

5.30

4.91

7.60

4.50

2.42

3.67

4.66

4.28

2.34

10.50

4.00

3.32

RMSE

5.2

3.7

5.8

6.7

6.4

9.2

5.4

3.4

5.3

6.2

5.2

2.7

13.7

5.2

4.0

R2

0.998

0.996

0.995

0.999

0.997

0.998

0.998

0.991

0.996

0.993

0.994

0.998

0.990

0.995

0.991

MBE

3.18

0.13

0.05

0.01

0.05

0.07

0.05

-0.04

0.05

0.11

-0.14

-0.06

-0.01

-0.04

-0.01

MAE

3.18

0.24

0.21

0.08

0.13

0.13

0.10

0.13

0.15

0.15

0.17

0.13

0.13

0.12

0.12

RMSE

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

R2

0.997

0.997

0.994
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(down-right) in basic and future periods
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شده است .در مقیاس ماهانه ،کاهش درصد وقوع دورههای خشک و
مرطوب و افزایش وقوع دوره نرمال در دوره آتی نسبت به دوره پایه
در هر دو مدل پیشبینی گردید .در عین حال ،در مقیاس ساالنه هر دو
مدل افزایش درصد وقوع دورههای خشک و مرطوب و کاهش دوره
نرمال را پیشبینی کردند ولی این تغییرات در مدل  ECHO-Gبیشتر
بود .بر اساس خروجی مدل  ،ECHO-Gدر مقیاس ماهانه کاهش
درصد وقوع دورههای خشكسالی متوسط و ترسالی متوسط و در مقیاس
ساالنه کاهش درصد وقوع دورههای خشكسالی خیلی شدید و افزایش
دوره ترسالی خیلی شدید نسبت به دوره آماری پایه قابل توجه است.
در مجموع میتوان دریافت که تغییرات درصد وقوع طبقات نه گانه
خشكسالی در دوره آتی نسبت به دوره پایه در هر دو مقیاس زمانی
ماهانه و ساالنه در مدل  ECHO-Gبیشتر از  HadCM3میباشد .در
دورههای آماری پایه و آتی در هر دو مقیاس زمانی ماهانه و ساالنه
بیشترین درصد وقوع مربوط به طبقه نرمال است .در دورههای آماری
پایه و آتی در مقیاس ماهانه بین طبقات مختلف خشكسالی (متوسط،
شدید و خیلی شدید) و طبقات مختلف ترسالی (متوسط ،شدید و خیلی
شدید) اختالف قابل توجهی مشاهده گردید؛ ولی در مقیاس ساالنه
اختالف بین درصد وقوع خشكسالی شدید و خیلی شدید معنیدار نبود.
در مقیاس ماهانه در دورههای آماری پایه و آتی درصد وقوع طبقه
مرطوب نسبت به خشک از برتری برخوردار بود؛ ولی در مقیاس ساالنه
این امر برعكس است .مقایسه سایر طبقات متناظر خشكسالی با
ترسالی (خشكسالی متوسط با ترسالی متوسط ،خشكسالی شدید با
ترسالی شدید و خشكسالی خیلی شدید با ترسالی خیلی شدید) نشان
داد که در مقیاس ماهانه در دوره پایه و آتــــی بر اساس مدل
 ECHO-Gاختالف معنیداری بین طبقات متناظر وجود ندارد ولی بر
اساس مدل  HadCM3درصد وقوع ترسالی متوسط از برتری نسبت
به خشكسالی متوسط برخوردار است .در عین حال در مقیاس ساالنه
در دوره آماری پایه و دوره آتی بر اساس مدل  HadCM3اختالف
زیادی بین طبقات متناظر وجود نداشت ولی بر اساس مدل ECHO-
 Gدرصد وقوع خشكسالی متوسط نسبت به ترسالی متوسط از برتری
برخوردار بود.

) Babaeian et al. (2010گزارش کردند که بارش ساالنه در اغلب
ماهها در کل سال در کشور و از جمله استان گلستان و ایستگاه
هاشمآباد گرگان در دوره آتی ( )2۳4۳-2۳93تحت پیشبینی مدل
 ECHO-Gکاهش مییابد که با نتایج این پژوهش کامالً مطابقت
دارد .همچنین ) Khazaei and Byzedi (2016افزایش دمای کمینه
و بیشینه و کاهش بارش دوره آتی را پیشبینی کردند .مدل HadCM3
افزایش بارش در تمام ماهها بجز می و دسامبر را پیشبینی کرد؛ به
طوری که میانگین بارش ساالنه استان در دوره آتی نسبت به پایه به
مقدار  9۳/3میلیمتر (معادل  1/4درصد) افزایش خواهد یافت .این در
حالی است که برآورد مدل  ECHO-Gنشان از کاهش میانگین بارش
ماهانه ایستگاههای استان در تمام ماهها ،بجز آوریل ،ژوئیه ،اوت ،نوامبر
و دسامبر ،دارد .این کاهش در مقیاس ساالنه به میزان  44/2میلیمتر
(معادل  2/9درصد) بدست آمد .بیشترین افزایش و کاهش میانگین
بارش توسط مدل  HadCM3به ترتیب در ماههای ژوئن و می به
میزان  1/1و  2/4میلیمتر و توسط مدل  ECHO-Gبه ترتیب در
ماههای نوامبر و سپتامبر به میزان  1/2و  41/9میلیمتر رخ خواهد داد.
همچنین میانگین دمای کمینه ایستگاههای استان بر اساس برآورد
مدلهای  HadCM3و  ECHO-Gدر تمام ماهها نسبت به دوره پایه
افــــزایش خواهد یافت؛ اما این افزایش در همه ماهها در مـــدل
 ECHO-Gبیشتر از مدل  HadCM3میباشد .نتایج نشان داد که
میانگین ساالنه دمای کمینه توســط مدلهای  HadCM3و
 ECHO-Gبه ترتیب  ۳/1و ( 4/1به طور متوسط یک) درجه سلسیوس
به ترتیب معادل  4/1و  49/2درصد افزایش خواهد یافت .همچنین
بیشترین افزایش در هر دو مدل مربوط به ماه ژوئیه بود .هر دو مدل
افزایش میانگین دمای بیشینه را در تمام ماهها ،بجز ماه ژانویه در مدل
 ،HadCM3پیشبینی کردند .برآورد مدلهای  HadCM3و
 ECHO-Gنشان داد که میانگین ساالنه دمای بیشینه ایستگاهها به
ترتیب به میزان  ۳/2و ( ۳/1به طور متوسط  )۳/11درجه سلسیوس به
ترتیب معادل  ۳/2و  2/3درصد افزایش خواهد یافت .همچنین بیشترین
افزایش این پارامتر در هر دو مدل در ماه آوریل بود .این نتایج با
پژوهش ) Sheidaeian et al. (2015که افزایش دمای بیشینه و
کمینه حوضه تجن استان مازندران را به ترتیب  4و  ۳/1درجه
سلسیوس پیشبینی کردند همخوانی دارد .همچنین Ashofteh and
) Massah (2012افزایش دمای ماههای مختلف حوضه قرنقو
آذربایجان شرقی با مدل  HadCM3و )Babaeian et al. (2010
افزایش دمای اغلب ماههای کشور و استان گلستان با مدل ECHO-
 Gرا گزارش کردند.

پهنهبندی بارش استان در دوره آماری پایه و آتی :نقشه پهنهبندی
بارش ساالنه استان در دوره پایه و آتی در شكل  9ارائه شده است.
نتایج نشان داد که در دوره آتی میانگین بارش ساالنه استان از مقدار
 1۳1/4با حدود  1/2درصد افزایش به  193/1میلیمتر تحت پیشبینی
مدل  HadCM3و با حدود  4/3درصد کاهش به  131/2میلیمتر
تحت پیشبینی مدل  ECHO-Gخواهد رسید .همچنین بیشترین
مساحت طبقات بارش ساالنه در دوره آماری پایه و مدل ECHO-G
در محدوده  91۳تا  11۳میلیمتر است در حالی که در مدل HadCM3

بررسی خشكسالی :وضعیت خشكسالیهای ماهانه و ساالنه
ایستگاههای مختلف استان در دورههای پایه و آتی در جدول  2ارائه
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بارش ساالنه آن در دوره آتی نسبت به دوره پایه حدود شش درصد
( 9۳/3میلیمتر) افزایش یافت .این در حالی است که برآورد مدل
 ECHO-Gنشان داد که میانگین بارش ماهانه ایستگاههای استان در
نیمی از ماههای سال نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافت و این
کاهش در مقیاس ساالنه حدود دو درصد ( 44/2میلیمتر) خواهد بود.
در مقیاس ماهانه ،کاهش درصد وقوع دورههای خشک و مرطوب و
افزایش وقوع دوره نرمال در دوره آتی نسبت به دوره پایه در هر دو
مدل پیشبینی گردید .در عین حال ،در مقیاس ساالنه هر دو مدل
افزایش درصد وقوع دورههای خشک و مرطوب و کاهش دوره نرمال
را پیشبینی کردند ولی این تغییرات در مدل  ECHO-Gبیشتر بود .در
مجموع میتوان دریافت که تغییرات درصد وقوع طبقات نه گانه
خشكسالی در دوره آتی نسبت به دوره پایه در هر دو مقیاس زمانی
ماهانه و ساالنه در مدل  ECHO-Gبیشتر از  HadCM3میباشد.
نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی (مساحت) طبقات بارش ساالنه در
دوره پایه و آتی در مدل  ECHO-Gمربوط به طبقه بارش  91۳تا
 11۳و در و مدل  HadCM3مربوط به طبقه  11۳تا  11۳میلیمتر
است .بیشترین میزان تغییر بارش ساالنه در دوره آتی تحت پیشبینی
مدل  HadCM3در شهرستانهای مراوهتپه ،کردکوی و کالله و تحت
پیشبینی مدل  ECHO-Gدر شهرستانهای بندرگز ،رامیان و
مراوهتپه مشاهده گردید.

در محدوده  11۳تا  11۳میلیمتر مشاهده شد .این نتایج با یافتههای
) Ghorbani et al. (2016همخوانی دارد .بیشترین میزان افزایش
بارش در دوره آتی نسبت به دوره آماری تحت پیشبینی مدل
 HadCM3در شهرستانهای مراوهتپه ،کردکوی و کالله رخ داد؛ در
حالی که بیشترین تغییر تحت پیشبینی مدل  ECHO-Gدر
شهرستانهای بندرگز ،رامیان و مراوهتپه مشاهده شد که بجز مورد
اخیر ،که افزایش بارش ساالنه پیشبینی شد ،کاهش بارش در سایر
شهرستانهای استان پیشبینی شد.
 -4خالصه و جمعبندی
بررسی توانایی مدل  LARS-WGبا استفاده از آمارههای ضریب
تبیین ،میانگین خطا ،میانگین خطای مطلق و ریشه میانگین مربعات
خطا نشان داد که دقت مدل در پیشبینی پارامترهای بارش و دمای
کمینه و بیشینه مناسب است .در دوره آتی میانگین ماهانه دمای کمینه
و بیشینه ایستگاههای استان بر اساس برآورد مدلهای  HadCM3و
 ECHO-Gدر تمام ماهها نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت و
این افزایش در مدل  ECHO-Gبیشتر از مدل  HadCM3خواهد بود.
در مقیاس میانگین ساالنه افزایش دمای کمینه توسط این مدلها به
ترتیب  ۳/1و  4/1درجه سلسیوس و افزایش دمای بیشینه به ترتیب
 ۳/2و  ۳/1درجه سلسیوس پیشبینی گردید .همچنین در اغلب ماهها
مدل  HadCM3افزایش بارش را پیشبینی نمود به طوری که میانگین

Table 2- The effect of climate change on occurrence percentage of different levels of drought in monthly and
annual scales

جدول  -8اثر تغییر اقلیم بر درصد وقوع طبقات مختلف خشکسالی در مقیاس ماهانه و ساالنه
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Fig. 3- Zoning map of annual mean of precipitation in Golestan province in basic and future periods
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