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چکیده
تغييرات خ صو صيات بارش تحت تاثير تغيير اقليم شامل تغيير تعداد روزهاي مرطوب ،مدت بارش ،شدت بارش و
هم چنين تغيير در مقدار بارش ميبا شد .هدف اين تحقيق تعيين اثر تغيير اقليم بر مقدار و شدت باران در سواحل جنوبي
درياي خزر است .به همين منظور مولفههاي بارش در سه دوره ( )2045-2065( ،)2011-2030و ( )2080-2099در شمال
ايران با ا ستفاده از پيش بينيهاي مدل چرخش عمومي جو  ،HadCM3سناريوي انت شار  A1Bو همچنين مدل ريزمقياس
سااازي  LARS-WGپيشبيني گرديد .بر اساااس نتايب بهطور کلي ميانگين بارش ماهانه افزايش يافته اما الگوي مشاایصااي
براي اين تغييرات در مقياس ماهانه در بين ايستگاههاي مطالعاتي به دست نيامده است .تغييرات فصلي بارندگي طي دورههاي
آتي مورد مطالعه به گونهاي خواهد بود که در ف صل زم ستان افزايش و در ف صل تاب ستان کاهش بارش را شاهد خواهيم بود.
برر سي شدت بارش در قالب منحنيهاي  IDFنيز ن شان دهنده افزايش حداکثر شدت بارش  30دقيقهاي طي دورههاي آتي
نسبت به دوره مشاهداتي در تمامي ايستگاهها به استثناء ايستگاه بابل ميباشد .بيشترين و کمترين ميزان حداکثر شدت 30
دقيقهاي طي دورههاي مورد مطالعه و در دوره بازگشتهاي  50 ،20 ،10 ،5 ،2و  100ساله به ترتيب مربوط يه ايستگاه انزلي
و سنگده ميبا شد .همچنين بي شترين ميزان تغييرات حداکثر شدت  30دقيقهاي به ميزان  38/3در صد مربوط به اي ستگاه
گرگان در دوره بازگشاات  100ساااله و طي سااالهاي  2080-2099روي خواهد داد .کمترين ميزان اين تغييرات به ميزان
 0/88درصد مربوط به ايستگاه بهشهر در دوره بازگشت  5سال و طي سالهاي  2011-2030ميباشد .نتايب تحقيق حاضر
بيانگر تشااديد وقايب بارش و پيامدهاي آن بر رواناب ،نفوذ ،فرسااايش خاو و رسااوب سااواحل جنوبي درياي خرز در آينده
ميباشد که مستلزم برنامهريزي جامب در راستاي سازگاري با تغييرات اقليمي پيشرو در منطقه شمال کشور خواهد بود.
کلمات کلیدی :تغییر اقلیم ،ریزمقیاس سازی ،مدل  ،LARS-WGمدل HadCM3
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مقدمه
گسااترش روز افزون فعاليتهاي صاانعتي ،افزايش
جمعيت جهان ،ا ستفاده بيرويه از سوختهاي ف سيلي
و تغيير کاربري اراضااي موجب افزايش انتشااار گازهاي
گلیانهاي بهخ صوص  CO2شده ا ست .انت شار گازهاي
گل یا نهاي ،توازن انرژي زمين را بر هم زده و مو جب
گرم شاادن کره زمين ميگردد .پديده گرمايش جهاني1
و تغيير اقليم حاصااال از آن ،با تغيير در دما و بارش
اثرات قابل توجهي بر ساااامانههاي میتلف نظير منابب
آب ،کشااااورزي و محيي زيسااات دارد .به گونهاي که
ميتواند بهعنوان تهديدي بزرگ بر سااامانههاي آبي در
سرا سر جهان قلمداد شود .اين تهديدات براي مناطق
میتلف زمين متفاوت ميباشاااد .پيشبيني ها نشاااان
ميد هد که تغيير اقليم در قرن  21ادا مه مي يا بد و
افزايش مداوم انتشاااار گازهاي گلیانهاي اين اثرات را
تشااديد خواهد کرد (.Steele- Dunne et al (2008
تغييرات اقليم باعث تغيير در خ صو صيات بارش شامل
مقدار مدت ،شااادت ،شااامل و زمان بارش در مناطق
میتلف کره زمين ميشاااود که اين مسااائله ميتواند
چرخه هيدرولوژي حوضاااه هاي آبیيز و فرايندهاي
فرسايش خاو و رسوبگذاري در میازن سدها را تحت
تاثير قرار دهد .همچنين باعث تغيير در حجم ،زمان و
مدت رواناب ميشاااود که پيامد اين اتفار در عرصاااه
مديريت منابب آب ،تغييرات بسياري را به وجود خواهد
آورد (ک مال .)1388 ،با تو جه به اين مه ميزان تاثير
عوامل انسااااني در افزايش گازهاي گلیانهاي و تغيير
اقليم در آينده کامال مشااای و قطعي نيسااات اين
تغييرات در قالب سااناريوهاي انتشااار که در برگيرنده
طيف وسيعي از تغييرات اقتصادي -اجتماعي ميبا شد،
ارائه مي شااوند .اين سااناريوها مربوط به يمي از چهار
گروه اصلي يعني B1 ،A2 ،A1و B2ميباشندIPCC .
) .(2007در حال حاضااار معتبرترين ابزار جهت توليد
Global warming1
Atmosphere-Ocean General Circulation Model2
Resolution3

سااناريوهاي اقليمي مدلهاي سااه بعدي جفت شااده
گردش عمومي جو-اقيانوس ميباشااند که به اختصااار
 2AOGCMناااميااده ميشاااونااد ) Wilby (2006و
 .Harrisمدل هاي  AOGCMبر پايه قوانين فيزيمي
که با روابي ريا ضي ارائه مي شوند ،ا ستوار ميبا شندکه
در يک شبمه سه بعدي با مقياس مماني افقي  250تا
 600کيلومتر و  10تا  20ال يه در جو و  30ال يه در
اقيانوس حل ميگردند (کمال و مساااب بواني.)1389 ،
يمي از مشمالت عمده در استفاده از خروجي مدلهاي
 AOGCMدر م طال عات ارز يابي تاثير تغيير اقليم در
ساااطوب منطقااهاي ،بزرگ مقياااس بودن سااالول
محاساااباتي3آنها ،به لحاظ مماني و زماني نسااابت به
منطقه مورد مطالعه ميبا شد .روشهاي میتلفي جهت
توليد ساااناريوهاي اقليمي منطقه اي از ساااناريوهاي
اقليمي مدل هاي  AOGCMوجود دارد که به اين
روشها ريز مقياس سااازي گفته ميشااود .به طور کلي
روش هاي ريز مق ياس ن مايي ع بارت ازاسااات فاده از
اطالعات سااالول اصااالي(روش تناسااابي) ،4درونيابي
اطالعااات سااالولهاااي مجاااور ،روشهاااي آماااري 5و
روشهاي ديناميمي6مي باشااد .نظر به اثر مسااتقيم و
غير م ستقيم تغيير در ميزان و شدت بارندگي بر ديگر
ساايسااتمها و منابب آب و خاو مطالعات متعددي در
ن قاط میتلف دن يا به آن پرداخ ته اساااات .از جم له
مطالعات که شدت بارش را نيز بررسي نمودند.
) Willems and Vrac (2011به بررساااي اثر
تغيير اقليم بر بارشهاي کوتاه مدت حدي کمتر از 10
دقيقه در کشااور بلکيک پرداختند .تغييرات آماريIDF
نشااان ميدهد که بارشهاي شااديد مورد اسااتفاده در
طراحي سيستمهاي زهکشي تا  30درصد در پايان قرن
افزايش خوا هد يا فت .در کشاااور اخيرا پکوهش هاي
مرتبي با بررساااي اثر تغيير اقليم بر مولفه هاي بارش
انجام شااده اساات .از آن جمله تحقيق کمال و مساااب
بواني ( )1389که نوسااانات مقادير متوسااي متغيرهاي
Proportional4
Statistical5
Dynamical6
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دما و بارش حوضاااه قرهساااو در دوره 2040-2069
ميالدي با اسااتفاده از مدل  ،HadCM3سااناريو A2
مورد شااابيهساااازي قرار گرفت .نتايب نشاااان داد که
محدوده عدم قطعيت مربوط به نوسانات اقليمي منطقه
در ماههاي میتلف سال بين  0/5تا  2درجه سانتيگراد
افزايش براي دما و بين  -10تا  20ميليمتر تغيير براي
بارش خواهد بود .دلقندي و موذنزاده ( )1395تاثيرات
تغيير اقليم بر دما و بارش در ايران و در  21ايساااتگاه
سينوپتيک ،با ا ستفاده از  15مدل  AOGCMو تحت
 3ساااناريو انتشاااار  A1B ،A2و  B1در دو دوره آتي
( 2016-2045و  )2099-2070برر سي نمودند .نتايب
آنها نشااان داد که در دوره آتي دوم تحت سااناريوي
بحراني  A2در کل مناطق به اسااتثناء اسااتان گيالن و
ارديبل ،کاهش بارندگي را شااااهد خواهيم بود .نتايب
بررسي تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که اثر تغيير
اقليم بر مقدار بارش در مناطق میتلف متفاوت بوده و
نيازمند تحقيقات منطقهاي ميباشاااد .بطوري که اين
تغييرات در ايران نيز هم ج هت نبوده و در اقليم هاي
میتلف متفاوت ا ست .از سوي ديگر برر سي اثر تغيير
اقليم بر خصوصيات بارش میصوصا شدت بارش که در
فرآيندهاي تشاااميل رواناب و فرساااايش خاو حائز
اهميت مي باشاااد در دنيا کمتر مورد توجه قرار گرفته
ا ست و در ايران نيز مطالعه اي گزارش ن شده ا ست .لذا

با توجه به اهميت اين موضوع و وقوع سيلهاي میرب
در منطقه شامال کشاور در اين تحقيق اثر تغيير اقليم
بر مقدار بارندگي و حداکثر شااادت  30دقيقهاي باران
بهعنوان شاادت موثر در فرسااايش خاو مورد بررسااي
قرار گرفت و تغييرات آن براي سه دوره زماني -2011
 2045-2065 ،2030و  2099-2080باااا مااادل
 HadCM3و سناريوي انتشار  A1Bپيشبيني گرديد.

مواد و روشها:
منطقه مورد مطالعه به وسعت  60802کيلومتر در
محدوده عرض جغرافيايي ˊ35◦ 47تا ˊ38◦ 27
شمالي و طول جغرافيايي ˊ48◦ 53تا ˊ 56◦ 22شرقي
در حاشيه جنوبي درياي خزر ميباشد که سه استان
گلستان ،مازندران و گيالن را در بر دارد .اقليم شمال
ايران مديترانه اي با آب و هواي معتدل و مرطوب است.
ميزان بارش ساالنه بطور متوسي بين 1815ميليمتر در
غرب تا  60ميليمتر در شرر متغيير است .درجه حرارت
متوسي ساالنه بين  15تا  18درجه سانتي گراد است.
اراضي جنگلي ،مراتب و زمينهاي حاصلیيز براي
باغداري وزراعت از ويکگيها و توانهاي طبيعي اين
سرزمين مي باشد که ان را به قطب کشاورزي کشور
تبديل کرده است (شمل .)1
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شکل( :)1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در شمال کشور

دادههای مورد نیاز تحقیق :سازمان هواشناسي
جهاني ( )WMOبهمنظور هماهنگي در انتیاب دوره
پايه در مطالعات میتلف تغيير اقليم و اممان مقايسه
آنها ،دوره  1961-1990را به عنوان دوره پايه و در
صورت نبود آمار دوره  1971-2000در نظر گرفته
است .از اينرو در بیش مطالعه تغيير اقليم و خصوصيات
بارش ،دوره  1971-2000انتیاب گرديد .متغيرهاي
اقليمي مورد نياز مدل  LARS-WGشامل سري

زماني 30ساله از دادههاي روزانه دماي حداقل ،دماي
حداکثر و بارش و تابش ميباشد .دادههاي مربوط به
مقدار بارش بهصورت روزانه ،ماهانه و ساالنه براي
ايستگاههاي مورد مطالعه از سازمان هواشناسي کل
کشور و سازمان منابب آب تهيه گرديد .براي تهيه
منحنيهاي شدت -مدت و فراواني از بارندگي 24
ساعته ايستگاههاي مورد مطالعه با توجه به حداکثر هم-
پوشاني دادهها در طول دوره آماري 1971-2000
استفاده گرديد.
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جدول ( :)1مشخصات ایستگاههای هواشناسی تحقیق

ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

(سینوپتیک)

ارتفاع از سطح

تحت نظر

دریا(متر)

انزلي

ˊ28

◦49

ˊ28

◦37

-26/2

سازمان هواشناسي کشور

بابل

ˊ40

◦52

ˊ31

◦36

0

سازمان منابب آب

بابلسر

ˊ39

◦52

ˊ43

◦36

-21/0

سازمان هواشناسي کشور

بهشهر

ˊ32

◦53

ˊ41

◦36

20

سازمان منابب آب

هشتپر

ˊ50

◦48

ˊ50

◦37

100

سازمان منابب آب

رشت

ˊ49◦ 36

ˊ15

◦37

-3

سازمان منابب آب

گرگان

ˊ16

◦54

ˊ51

◦36

13/3

سازمان هواشناسي کشور

سنگده

ˊ14

◦53

ˊ03

◦36

1350

سازمان منابب آب

کورکورسر

ˊ28

◦51

ˊ39

◦36

-10

سازمان منابب آب

منحنیهای1::IDFبه منظور استیراج منحنيهاي
شدت -مدت -فراواني با استفاده از آمار موجود هر
ايستگاه ،بيشينه بارندگي  24ساعته در هر سال براي
دوره آماري مورد نظر و ايستگاههاي موجود بدست آمد.
در مرحله بعد بيشينه شدت بارندگي براي پايه هاي
زماني  12 ،6 ،3 ،2 ،1 ،0/5 ،0/25ساعت با استفاده از
بيشينه بارندگي  24ساعته هر سال و براي هر ايستگاه،

frequency

1 Intensity-duration-

در طول دوره آماري محاسبه شد .براي تهيه شدت
بارش در پايههاي زماني میتلف از روي دادههاي بارش
 24ساعته از رابطه  1استفاده شد.
PT = 0.489P24T0.225

() 1
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که در رابطه  :P24 1بارندگي  24ساعته به ميليمترT،

پايه زماني موردنظر به ساعت

تجربي 1براي تقر يب زدن توزيب هاي احت مال دوره هاي

 :PTبارندگي براي پايه زماني موردنظر به ميليمتر.
سپس با استفاده از توزيب آماري گمبل (مقادير حد نوع
يک که براي مدل کردن بيشترين و کمترين مقدار
دادههاي مشی بمار ميرود) ،مقادير بيشينه شدت
بارندگي براي هر پايه زماني ،براي دوره بازگشتهاي 2
 20 ،10 ،5 ،و  100ساله با استفاده از روابي ( )2و ()3
بدست آمد (موحد دانش:)1366 ،

() 2
() 3

 )et al., 1991ارائه شده ،به منظور ريزمقياس سازي
ا ستفاده شده ا ست LARS-WG .از يک توزيب نيمه

)x=x̅ +s(0.78y-0.45
1

))y=-Ln(-Ln(1-T

که در رابطه  2و  :x 3مقدار متغير به ازاي احتمال مورد
نظر :x̅ ،ميانگين متغيرهاي مشاهده شده :s ،انحراف از
معيار نمونه در متغيرهاي مشاهده شده :T ،دوره
بازگشت (سال) :y ،متغير کوچک شده است .براي
استفاده از توزيب آماري گمبل ،ميانگين و انحراف معيار
شدت بارندگي براي دوره آماري و هر پايه زماني بدست
آمد .سپس مقدار  yبا توجه به دوره بازگشت تعيين و
رابطه مورد استفاده براي هر دوره بازگشت محاسبه
گرديد .به اين ترتيب ،با به کارگيري روابي باال ،منحني-
هاي شدت-مدت-فراواني ساالنه هريک از ايستگاهها و
مقدار شدت  30دقيقهاي در دوره پايه محاسبه شد.
تولید سناریوهای اقلیمی مدلهای :GCMدر اين
تحقيق ،از خروجي مدل  HadCM3تحت سناريوي
انتشار  A1Bمربوط به چهارمين گزارش ارزيابي
( IPCC )AR4استفاده شده است.
ریزمقیاس سازی :در اين تحقيق از روش آماري

خشاااک و تر ،بارش ،دماي حداقل و حداکثر و تابش
خورشاايد روزانه اسااتفاده ميکند .توزيب نيمه تجربي
همچون تابب توزيب احتمال تجمعي2تعريف شده ا ست.
تعداد طبقات ا ستفاده شده درتوزيب نيمه تجربي برابر
 23ميباشد که در مقايسه با n=10که در نسیه قبلي
استفاده شده بود ،نمايش صحيح تري از توزيب مشاهده
شاااده ارائه ميدهد .مراحل توليد ساااناريوهاي اقليم
روزانه تو سي مدل  LARS-WGدر سه گام وا سنجي3
(تحليل دادههاي هواشناسي مشاهده شده براي تعيين
مشاایصااههاي آماري) ،مدل صااحتساانجي(4ارزيابي
توانايي مدل براي شبيه سازي اقليم) و توليد دادههاي
هواشاااناساااي (دماي حداقل ،دماي حداکثر ،بارش و
تابش) براي هر تعداد سااال دلیواه بر طبق سااناريوي
تغيير اقليم خاص در آينده شااابيهساااازي ميشاااوند
( Semenov., 2002و  .)Barrowروش ريز مق ياس-
سازي مدل  LARS-WGبه دو دليل از ساير روشها
متمايز اسااات .ابتدا واريانس متغير بارندگي و ميانگين
بار ندگي را ارا ئه ميد هد و دوم اين مه مدل داده هاي
بارش روزانه را نمايش ميدهد ،همچنين تعداد روزهاي
خشاااک و تر و ميزان بارندگي در روزهاي مرطوب را
ارائه ميکند .اين دادهها براي تعيين حداکثر شدت 30
دقيقهاي منا سب ميبا شد .در اين مرحله تعيين تعداد
سااالهاي توليد داده  30ساااله از دماي حداقل ،دماي
حداکثر ،تابش و بارش روزانه بر اسااااس ن تايب مدل
 HadCM3و نيز م يانگين مدل (ت حت سااا ناريوي
انتشاااار) در دوره هاي 2046-2065 ،2011-2030و
 2099-2080توليد و شااابيهساااازي شاااد .فلوچارت
مراحل کار در قالب شمل  2آمده است.

با استفاده از مدل  LARS-WGکه توسي ( Racsko

Semi-empirical distribution
Cumulative probability distribution function

1

3Calibration

2

4Validation
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نتایج و بحث
بررسی تغییرات مقادیر بارندگی در دوره
مشاهداتی و دورههای آینده
نتايب حا صل از مقاي سه مقدار بارندگي ماهانه دوره
مشااااهداتي و دوره هاي توليد شاااده (،2080-2099
 )2030-2011 ،2065-2045در ايساااتگاه هاي مورد
مطالعه در شاامل  3ارائه شااده اساات .با توجه به نتايب
ارائه شده در شمل  3مشی مي شود که ميزان بارش
از  34/5تا  188/6ميليمتر در بين ايسااات گاه هاي
میتلف متغيير ميبا شد .بي شترين ميزان افزايش بارش
( 188/6ميليمتر) در اي ستگاه ر شت در ماه د سامبر و
در دوره  2099-2080ات فار خوا هد اف تاد و کمترين
بارش در ايسااات گاه گر گان در دوره  2099-2080به
ميزان  34/5ميليمتر در ماه جوالي اتفار خواهد افتاد.
با بررساااي تغييرات بارندگي در ايساااتگاه هاي مورد

مطالعه در سه دوره مورد پيشبيني م شی مي شود
که و ضعيت بارش در ف صل بهار در اي ستگاههاي مورد
مطالعه بهاسااتثنا ايسااتگاه انزلي افزايشااي خواهد بود.
مقدار بارش در فصاال تابسااتان در تمامي ايسااتگاهها
به ا ستثنا اي ستگاه گرگان و بابل سر کاه شي ا ست که با
گزارش ساااوم هيات بينالدول تغيير اقليم در ساااال
 ،2001مبني بر اينمااه در منطقااه ايران ،بااارش در
زمساتان افزايش و در تابساتان کاهش نشاان ميدهد،
مطابقت دارد .با توجه به نتايب ارائه شااده در شاامل 3
مشاای مي شااود که ميزان بارش از  34/5تا 188/6
ميليمتر در بين ايستگاه هاي میتلف متغيير ميباشد.
بيشاااترين ميزان افزايش بارش ( 188/6ميليمتر) در
اي ستگاه ر شت در ماه د سامبر و در دوره 2099-2080
اتفار خواهد افتاد و کمترين بارش در ايسااتگاه گرگان
در دوره  2099-2080به ميزان  34/5ميليمتر در ماه
جوالي اتفار خواهد افتاد.
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شمل ( :)3مقادیر بارندگی ماهانه ایستگاههای مورد مطالعه در دوره مشاهداتی و دورههای آتی بر اساس مدل  HadCM3و
سناریویA1B
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 HadCM3و سناریویA1B
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با بررساااي تغييرات ماهانه بارندگي ايساااتگاههاي
مورد مطالعه مشاهده ميشود که بر اساس برآورد مدل،
تغيير بارندگي ماهانه در ماه هاي میتلف ساااال و در
اي ستگاههاي میتلف متفاوت بوده ا ست .به اين ترتيب
تغييرات مشااایصاااي براي بار ندگي ما ها نه بين
ايساااتگاه هاي میتلف را نميتوان پيشبيني کرد .ولي
در مجموع مقدار بارندگي اغلب در فصلهاي زمستان و
پاييز در دوره هاي آتي مورد مطالعه نسااابت به دوره
پا يه ،افزايش مي يا بد که منطبق با افزايش بار ندگي
ناشي از افزايش ميزان ابرناکي است .اين امر با توجه به
شااارايي جغرافيايي منطقه که معموال در فصااالهاي
میتلف سال متاثر از جريانات میتلف جوي ميبا شد و
نيز د ستر سي به منبب رطوبتي درياي خزر در شمال و
کوه هاي بل ند البرز در جنوب توج يه پذير اسااات .با
برر سي تغييرات بارندگي در اي ستگاههاي مورد مطالعه
در ساااه دوره مورد پيشبيني مشااای ميشاااود که
وضااعيت بارش در فصاال بهار در ايسااتگاههاي مورد
مطالعه بهاسااتثنا ايسااتگاه انزلي افزايشااي خواهد بود.
مقدار بارش در فصاال تابسااتان در تمامي ايسااتگاهها
به ا ستثنا اي ستگاه گرگان و بابل سر کاه شي ا ست که با
گزارش ساااوم هيات بينالدول تغيير اقليم در ساااال
 ،2001مبني بر اينمااه در منطقااه ايران ،بااارش در
زمساتان افزايش و در تابساتان کاهش نشاان ميدهد،
مطابقت دارد .کاهش بارش در تابساااتان به دو دليل
توجيهپذير اسااات :الف) به علت تقويت پرفشاااار جنب
حاره بر شاادت و وسااعت اين پرفشاار افزوده ميشااود،
چون تسلي پرفشار جنب حاره در منطقه شمال کشور
در فصل تابستان اتفار ميافتد .لذا انتظار ميرود که با
رويداد تغيير اقليم ،مقدار بارش در ماههاي گرم ساااال
کاهش يابد که نتايب حاصاااله در اين تحقيق بيانگر
درساااتي مط لب باال مي باشااااد .دل يل دوم اين مه

سااايساااتم هاي بارانزا از نوع ديناميک هساااتند .در
ساايسااتمهاي ديناميک ،پرفشااارها مرکز هواي گرم و
کمف شارها مرکز هواي سرد ميبا شد .با گرم شدن هوا
پرفشاااارهاي ديناميک تقويت در حاليمه کمفشاااارها
تضااعيف ميگردند .با افزايش گرما چون پرفشااارهاي
دي نام يک مرکز هواي گرما ند ،ب نابراين بر شااادت و
وسعت منطقه تحت تاثير اين پرفشارها افزوده ميشود.
از سوي ديگر سيستمهاي کم فشار ديناميک که هسته
آنها مرکز هواي سرد است با گرمايش جهاني تضعيف
شده و مسير حرکت آنها به عرضهاي شماليتر رانده
مي شاااود .بنابراين ،منطقه مورد مطالعه در تابساااتان
کمتر تحت تاثير کمف شارهاي ديناميک قرار گرفته و با
کاهش بارش همراه ميگردد.
وضعيت بارشي فصل پاييز در تمامي ايستگاهها به
استثنا ايستگاههاي انزلي ،بابل ،بابلسر و کورکورسر
افزايشي است .همچنين مقدار بارش در فصل زمستان
در تمامي ايستگاهها افزايشي است .علت افزايش بارش
در فصل سرد به اين دليل است که با افزايش گرما ،اگر
چه کمفشارهاي ديناميک تضعيف ميگردند اما مسير
حرکت آنها به عرضهاي شماليتر سور داده ميشود.
لذا کم فشارهايي که در مناطق مرکزي و جنوبي ايران
در شرايي معمول فعال هستند با گرم شدن هوا
مسيرهاي شماليتر را طي کرده و در نتيجه باعث ريزش
بارش بيشتر در خطه شمالي کشور ميگردد .دليل دوم
آنکه با گرم شدن هوا ظرفيت نگهداري رطوبت هوا نيز
افزايش مييابد .بنابراين در فصل سرد سال به دليل
افزايش ظرفيت نگهداري رطوبت در سالهاي آتي
نسبت به دوره مشاهداتي ،انتظار ميرود مقدار و شدت
بارش در منطقه مورد مطالعه افزايش يابد .اگرچه در اين
ميان اثر محلي کوههاي مرتفب البرز در مجاورت منبب
رطوبتي عظيم درياي خزر و درياي سياه در شرايي
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بارشي منطقه انمار ناپذير ميباشد .اين نتايب با
تحقيقات (کمال و مساب بواني )1389 ،مبني بر افزايش
بارندگي در دورههاي آتي در اثر پديده تغيير اقليم
مطابقت دارد.
بررسی تغییرات شدت بارش  30دقیقهای در دوره
مشاهداتی و دورههای آینده
در اين قسمت تغييرات شدت حداکثر  30دقيقهاي
در دوره مشااااهداتي و دورههاي آينده (،2011-2030
 )2099-2080 ،2065-2045در قا لب منحني هاي
شاادت -مدت -فراواني بر اساااس مدل  HadCM3و
سااناريوي A1Bبراي  9ايسااتگاه مطالعاتي بهدساات
آمده و نتايب آن در شمل 4آورده شده است .همچنين
تغييرات شدت حداکثر  30دقيقه اي ايستگاههاي مورد
مطالعه ،طي دورههاي آتي نسبت به دوره پايه در شمل
 5نمايش داده شده است.
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شکل ( :)4مقادیر شدت حداکثر بارندگی  30دقیقهای
ایستگاههای مورد مطالعه در دوره بازگشتهای الف) ،2
ب) 5و پ) 10ساله در دورههای مشاهداتی و آتی
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شکل ( :)5تغییرات شدت حداکثر  30دقیقهای ایستگاههای
مطالعاتی طی دوره بازگشتهای  50 ،20 ،10 ،5 ،2و  100ساله

با توجه به نتايب ارائه شده در شمل  4و بررسي ميزان
حداکثر بارش  30دقيقه اي در قالب منحنيهاي  IDFدر
دوره مشاهداتي و سه دوره مورد بررسي (،2080-2099
 )2030-2011 ،2065-2045براي ايستگاههاي مورد
مطالعه نماينگر افزايش شدت بارش  30دقيقه اي دورههاي
آتي نسبت به دوره پايه در تمامي ايستگاهها به استثناء
ايستگاه بابل ميباشد ،که با تحقيقات ( Varc., 2011و
 )Willemsمبني بر افزايش شدت بارش در قالب منحني-
هاي  IDFمطابقت دارد .بيشترين و کمترين ميزان حداکثر
شدت  30دقيقهاي طي دورههاي مورد مطالعه و در دوره
بازگشتهاي  50 ،20 ،10 ،5 ،2و  100ساله به ترتيب مربوط
يه ايستگاه انزلي و سنگده ميباشد .با توجه به شمل 5
مشی ميشود بيشترين نوسانات طي دورههاي مورد مطالعه
مربوط به دوره بازگشت  2سال ميباشد .همچنين بيشترين
ميزان تغييرات حداکثر شدت  30دقيقهاي به ميزان 38/3
درصد مربوط به ايستگاه گرگان در دوره بازگشت  100ساله
طي سالهاي  2099-2080ميباشد و کمترين ميزان اين
تغييرات به ميزان  0/88درصد مربوط به ايستگاه بهشهر در
دوره بازگشت  5سال و طي سالهاي  2030-2011ميباشد.
سوابق تحقيق بيانگر اين مطلب است که افزايش بارش
ساليانه در بسياري از مناطق با افزايش شدت و فراواني
بارشهاي سنگين همراه خواهد بود ،که با نتايب اين تحقيق
مبني بر افزايش شدت حداکثر  30دقيقهاي بارش بهعنوان
يمي از وقايب حدي مورد بحث در دورههاي آينده مورد
بررسي ()2080-2099 ،2045-2065 ،2011-2030
همیواني دارد .همچنين نتايب اين تحقيق با گزارشات
 )2007( IPCCمبني بر افزايش شدت حوادث بارندگي در
قرن  ،21مطابقت دارد .تغيير در متوسي بارندگي در طول
روزهاي مرطوب عموما باعث تغيير در شدت بارندگي خواهد
شد .بنابراين افزايش يا کاهش شدت بارش در طول دوره-
هاي آينده به تغييرات ميزان بارش در دورههاي مورد
مطالعه بستگي دارد .اين پيشبينيها با افزايش شدتهاي
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مشاهده شده در بارشهاي ثبت شده در سالهاي اخير
مطابقت دارد .علت اين امر افزايش درجه حرارت و نيروهاي
تابشي در شدت وقوع تعدادي از فرآيندهاي جوي است که
در محاسبات فرآيندهاي مرتبي با اين عوامل لحاظ نمي-
شوند.
نتیجهگیری
کاهش بارش در فصل تابستان در بیش مديريت منابب
آب و مح صوالت ک شاورزي حائز اهميت ميبا شد .کاهش
بارش در تابساااتان و افزايش دما در اثر پديده تغيير اقليم،
افزايش ن ياز آبي در جوامب و محصاااوالت کشااااورزي را
به دنبال خواهد داشااات که نيازمند مديريت و برنامهريزي
مناسب به منظور مواجهه با مشمالت پيشرو خواهد بود.

تحقيق حا ضر بيانگر ت شديد وقايب بارش و پيامدهاي آن
بر رواناب ،نفوذ ،فرسايش خاو و رسوب در آينده ميباشد که
تعديل عواقب اين تغييرات مساااتلزم برنامهريزي جامب در
راستاي سازگاري با تغييرات اقليمي پيشرو در منطقه شمال
کشااور خواهد بود .بايد توجه داشاات که نتايب اين تحقيق
حاصااال از يک مدل گردش عمومي جو و يک ساااناريوي
انتشااار گازهاي گلیانهاي بوده اساات .بهعبارت ديگر تاثير
عدم قطعيت مربوط به مدل گردش عمومي جو و سناريوي
انتشار گازهاي گلیانهاي بر مولفههاي بارش در اين تحقيق
مورد بررساااي قرار نگرفته که ميتوان در تحقيقات بعدي
مورد تاکيد قرار گيرد .همچنين بهمنظور دسااات يابي به
ميزان تغييرات اقليم و اثرات آن در منطقه شاامال کشااور،
مدل هاي منطقاهاي که توپوگرافي و ويکگي هاي خي
ساحلي در آن لحاظ شده ،بويکه براي تعيين الگوي بارش
مورد نياز است.
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Climate change effect on the rainfall amount and intensity in the southern
coast of the Caspian Sea
Shahla Tavangar1, Hamid Reza Moradi2, Ali Reza Massah Bavani3

Abstract:
Rainfall properties is impacted by climate change that includes change in number of wet days,
duration, intensity and amount of precipitation. This article shows impact of climate change on intensity
and rainfall amount in south coast of Caspian Sea. In this research, rainfall is estimated by the aid of
HadCM3, A1B and LARS-WG for triple periods 2011-2030, 2045-2065 and 2080-2099. According to
estimation results, average precipitation will increase but there is not any evident pattern for monthly
scale in study stations. Additionally, according to results, seasonal rainfall changes will increase in
winter and in contrary, it will decrease in summer. Intensity simulation results by IDF curves determine
that maximum 30-minute intensity will increase in future periods in compares with observational
periods except Babol station. In addition, the maximum and minimum 30-minutes intensities in studied
return periods, 2, 5, 10, 20, 50, and 100 years are belonged to Anzali and Sangdeh, respectively.
Furthermore, maximum 30-minutes intensities in studied return period of 100 years will be %38 will
occur in Gorgan in 2080-2099 and minimum will be %0.88 that will occurred in Behshahr in -2030
2011 Finally, this research shows that precipitation events will exacerbate in future periods, which will
have consequence in runoff, percolation, sediment and soil erosion in south coast of Caspian Sea that it
needs to proper planning for more adaption to climate change in Iran northern region.
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