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چکیده
بحران آب به همراه اثرات منفی تغييراقليم بر آن یکی از دغدغههای جهانی میباشد .تغييرات درازمدت مولفههای مهم
اقليمی در دراز مدت در نتيجهی انتشار گازهای گلخانهای تاثير معنیداری بر حجم منابع آب تجدیدپذیر و متعاقبا ،بر
برنامهریزی در راستای تخصيص آن به بخشهای مهم خواهد داشت .به همين منظور در این پژوهش ،به بررسی اثرات
بلندمدت تغييراقليم در استان مازندران بر ميزان دما ،بارش و تبخير -تعرق پتانسيل تحت سناریوهای  A2 ،A1Bو B2
تا سال  0022پرداخته شد .ابتدا بر اساس دادههای هواشناسی در طول دورهی پایه ( )0890 -0202در سه ایستگاه
نوشهر ،رامسر و بابلسر ،ميزان تبخير -تعرق پتانسيل با استفاده از معادلهی فائو پنمن -مانتيث برآورد شد .سپس قابليت
مدل  ANFISجهت تخمين تبخير -تعرق پتانسيل با حداقل داده مورد ارزیابی قرار گرفت .نرمافزار  LARS-WGجهت
ریز مقياسسازی دادههای مدل گردش عمومی جو  HadCM3استفاده شده و در ادامه ،برای پيشبينی مولفههای
اقليمی تا سال  0022اقليمی تحت سناریوهای  A2 ،A1Bو  B2استفاده شد .افزایش معنیدار دمای حداقل و حداکثر
باعث افزایش معنیدار تبخير-تعرق پتانسيل طی سالهای  0890 -0022شد.این افزایش در سناریوی  A2بيشتر
بود.افزایش بيش تر دماهای کاردینال در فصول سرد سال باعث جابجایی فصل کشت خواهد شد .به طور کلی میتوان
دریافت که علیرغم حاکم بودن اقليم مرطوب طی دورهی پایه در منطقهی مطالعاتی ،افزایش ميزان تبخير -تعرق
پتانسيل در تمام سال به ویژه در طول فصل کشت محصوالت کشاورزی ،بحران آب شدیدی را بر منطقه مطالعاتی
حاکم خواهد ساخت .نظر به ارتباط معنی دار ميزان آب مصرفی و توليد محصول ،عدم توجه به افزایش تبخير -تعرق
پتانسيل ،با اعمال خسارتهای شدید اقتصادی ،امنيت غذایی را تهدید خواهد نمود.
واژههای کلیدی :تبخیر-تعرق پتانسیل ،سیستم استنتاج عصبی-فازی ،مازندران ،مدل .LARS-WG
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مقدمه
گسترش روزافزون صنایع و استفاده بیرویه از
سوختهای فسيلی موجب افزایش گازهای گلخانهای و
به تبع آن گرمایش جهانی و بروز پدیده تغيير اقليم
شدهاست .براساس آخرین گزارش مجمـع بين دول
تغيير اقليم ،ميانگـين درجـه حرارت جهان تا  62سال
آینـده ،حدود 2/5-0/6درجه سانتیگراد و تا پایان
قرن حاضر ،حدود  0/0-5/1درجه سانتیگراد افزایش
مییابد .این تغييرات در مقياس منطقهای بسيار زیاد
خواهد بود ( .)IPCC, 2007از جمله مهمترین
پيامدهای تغيير اقليم ،تاثير بر مولفههای موثر بر
وضعيت هيدرولوژیکی حوضههای آبریز همچون دما،
بارش و تبخير-تعرق میباشد .تبخير-تعرق از
اصلیترین اجزای بيالن هيدرولوژیکی و بسيار متاثر از
مولفههای اقليمی مهم همچون دما بوده و تحت تاثير
تغيير اقليم میتواند واکنشهای مختلفی را از خود
بروز دهد ( .)Goyal, 2004به همينمنظور،
پژوهشهایی در راستای تعيين اثرات تغييراقليم بر
ميزان تبخير-تعرق و مولفههای موثر بر آن صورت
گرفته است .نتایج پژوهش روشن و همکاران ()0280
نشان داد ميانگين دما در سطح کشور ایران در
نتيجهی تغييراقليم حدود  1/06درجه سانتيگراد
افزایش خواهد یافت .براساس پژوهش ایشان ،حجم
آب قابل دسترس در آینده علیرغم افزایش 25
درصدی بارش تا سال  0022نسبت به دوره پایه،
جوابگوی نياز آبی نبوده و دستکم  29درصد کمبود
آب وجود خواهد داشت .همچنين افزایش دما و بارش
در منطقه گلستان (دوستی و همکاران،)0280 ،
افزایش بارش در کرمان (هاشمی و همکاران)0280 ،
کاهش بارش و افزایش دما در تهران (حق طلب و
همکاران ،)0280 ،افزایش ميزان تبخير-تعرق پتانسيل
در حوضه کشف رود (عليزاده و همکاران،)0298 ،
استانهای خراسان رضوی (اشرف و همکاران،)0280 ،
آذربایجان غربی (دانشافزار و رزاقپور )0280 ،و
شهرستان اروميه (کوهی و ثنایینژاد )0280 ،تحت
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اثرات کوتاهمدت تغيير اقليم گزارش شده است .این در
حالی است که بررسی تغييرات اقليمی بر تبخير-تعرق
پتانسيل و شاخص خشکی در مناطق خشک چين
بيانگر این بود که در این مناطق از خشکی اقليم
کاسته شده و به تبع آن ميزان تقاضای آبياری گياهان
کاهش خواهد یافت ( .)Huoe et al., 2013بررسی
تغييرات تبخير-تعرق پتانسيل با استفاده از نمایه
خشکی طی سالهای  0892-0202حاکی از افزایش
این پارامتر در کل کشور نسبت به دوره مشابه قبلی
بوده است (عليزاده و صالحنيا .)0282 ،روندیابی
تغييرات نياز آبی گياه مرجع و متغيرهای هواشناختی
مرتبط با آن در آذربایجان شرقی با استفاده از
روشهای اسپيرمن ،من–کندال و تخمينگر شيب سن
مبين این مطلب است که روند تغييرات تبخير-تعرق
مرجع در ایستگاههای منتخب به صورت معنیداری در
دو خوشه جداگانه قرار میگيرند ،در خوشه اول اکثر
ماه ها دارای روند افزایشی در ميزان این پارامتر در
سطوح  88و  86درصد اطمينان بوده و در خوشه دوم،
فقط در یک ماه روند معنیدار مشاهده شد
(جهانبخش و همکاران .)0282 ،نتایج پژوهشی با
استفاده از اطالعات هواشناسی  67ایستگاه در کشور
رومانی طی دوره  ،0850-0227بر تغييرات تبخير-
تعرق مرجع در آن کشور با استفاده از روش من-
کندال و شيب سن بيانگر شيب مثبت  70درصد در
کل دادهها و وجود روند معنیدار در سطح پنج درصد
برای  22درصد از دادهها بود (.)Croitoru et al., 2013
آناليزها از افزایش ميانگين ساالنه تبخير-تعرق در
بخشهای جنوبی و جنوب شرق و کاهش برای
بخشهای مرکزی حکایت دارد .باالترین نوسانات و
بيشترین مقادیر مثبت شيب در دادههای فصول
تابستان و بهار مشاهده شد .همچنين شيبهای منفی
اساسا در دادههای پایيز به علت کاهش همزمان دما و
تابش خورشيدی میباشد.
بررسی پژوهشهای پيشين نشان میدهد که
علیرغم توجه به بررسی روند تغييرات کوتاهمدت
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ایستگاه سينوپتيک بابلسر ،نوشهر و رامسر با اقليم
غالب مرطوب پرداخته شد.

تبخير-تعرق پتانسيل در طول دورهی پایه ،بررسی
تغييرات بلندمدت این مولفهی موثر و مهم در برنامه-
ریزی منابع آّبی در نتيجهی تغييرات اقليمی به ویژه
در مناطق مرطوب تاکنون کمتر مورد توجه بوده است.
از آنجایی که در مناطق مرطوب ،وجود منابع آب
کافی ،اطمينان خاطری برای تامين حجم آب مورد
نياز در بخشهای مختلف را فرآهم میآورد ،لذا مساله-
ی صرفهجویی کمتر مورد توجه بهرهبرداران قرار می-
گيرد .این در حالی است که تغييراقليم میتواند اثرات
نامطلوبی را حتی در این مناطق بر ميزان حجم آب
قابل استحصال داشته باشد .بنابراین ،نادیده گرفتن
این عواقب و عدم برنامهریزی در جهت استفادهی
بهينه از منابع آبی میتواند زیانهای اقتصادی بسياری
را به ویژه در بخش کشاورزی به همراه داشته باشد و با
کاهش ميزان عملکرد در واحد سطح ،امنيت غذایی را
با بحران شدید مواجه سازد .به همين دليل ،در این
پژوهش ،به بررسی اثرات بلند مدت پدیدهی
تغييراقليم بر برخی مولفههای مهم اقليمی در سه

مواد و روشها
موقعيت منطقهی مطالعاتی
استان مازندران با مساحتی در حدود 02910 km2
در نوار شمالی کشور و در محدودهی  29درجه و 17
دقيقه تا 62درجه و پنج دقيقهی شمالی و  62درجه و
 21دقيقه تا  65درجه و  01دقيقهی شرقی واقع شده
است .بر اساس طبقهبندی دومارتن نواحی غربی
مازندران بسيار مرطوب ،نواحی مرکزی مرطوب ،نواحی
شرقی مدیترانهای و نواحی کوهستانی نيمه مرطوب
میباشد .در این پژوهش ،از آمار هواشناسی  22ساله
سه ایستگاه سينوپتيک بابلسر ،رامسر و نوشهر استفاده
شد .موقعيت مکانی ایستگاههای مذکور به همراه
متوسط  22ساله برخی مولفههای اقليمی مهم در
جدول ( )0ارائه شد.

جدول( :)1موقعیت مکانی و پارهای از اطالعات ایستگاههای مورد مطالعه در دوره پایه
نام ایستگاه

عرض ()o

رامسر

25/61

62/1

-02

0051/98

02/07

08/18

نوشهر

25/28

60/2

-02/8

0012/20

00/98

08/70

پیشبینی دما و بارش در آینده با استفاده از مدل
LARS-WG

پس از بررسی همگنی و نرمال بودن دادهها در
طول دورهی آماری پایه در بازهی سالهای  0892تا
 ،0202از مدل  LARS-WGجهت تعيين اثرات

()mm

طول ()o

ارتفاع ()m

بارش ساالنه

حداقل ()oC

ميانگين دمای

حداکثر ()oC

ميانگين دمای

بابلسر

25/12

60/28

-00

805/70

02/91

00/06

احتمالی تغييراقليم بر مولفههای بارش و دما استفاده
شد .فرآیند توليد دادهها در  LARS-WGشامل سه
بخش واسنجی ،صحتسنجی و شبيهسازی میباشد.
برای انجام دو مرحلهی اول ،آمار  22ساله تابش ،دمای
حداقل ،دمای حداکثر و بارش در ایستگاههای منتخب
وارد مدل شده و با مقایسه مقادیر مشاهدهای و
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شبيهسازی شده بر اساس معيارهای ارزیابی ،صحت
مدل در ایستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
بدین منظور ،با آزمون تی ،معنیدار بودن اختالف
مقادیر مشاهدهای و شبيهسازی شده در سطح احتمال
پنج درصد بررسی شد .بعد از آن ،با استفاده از
مدل  HadCM3و تحت سناریوهای  A2 ،A1Bو ،B1
شبيهسازی مولفههای اقليمی دما و بارش تا سال
 0022در سه دورهی زمانی -0272 ،0200-0212
 0210و  0270-0022انجام شد .سپس ،اثرات تغيير
اقليم بر مولفههای پيشبينی شده در سه دورهی
زمانی مذکور با مقادیر آنها در دورهی پایه مورد
مقایسه قرار گرفت.
تخمین تبخیر-تعرق پتانسیل در آینده با
استفاده از ANFIS

ميزان تبخير-تعرق پتانسيل در طول دورهی پایه
بر اساس رابطهی فائو پنمن-مانتيث برآورد شد
( .)Allen et al., 1998از آنجاییکه امکان برآورد تمام
متغيرهای این رابطه تا سال  0022با استفاده از مدل
 LARS-WGوجود ندارد ،لذا از شبکه تطبيقی
عصبی-فازی برای برآورد ميزان تبخير-تعرق پتانسيل
استفاده شد .بدین منظور ،در ابتدا آناليز حساسيت
مقدار این پارامتر به مقادیر قابل پيشبينی در آینده
شامل دمای حداقل ،دمای حداکثر ،بارش و تابش بر
اساس رابطهی ذیل انجام شد (:)McCuen, 1974
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منطق فازی با نگاه چند ارزشی به جای منطق دو
ارزشی ،امکان بررسی دقيقتر مسائل را به وجود
میآورد .این منطق اولين بار توسط لطفیزاده مطرح
شد ( .)Lee and Hoops,1996در مجموعههای فازی،
توابع عضویت درجه عضویت المانهای مختلف را به
یک مجموعه نشان داده و مقداری بين صفر و یک را
میگيرد (گوهرریزی و همکاران .)0282 ،ترکيب
شبکه عصبی و منطق فازی باعث افزایش در سرعت
محاسبات ،تحمل خطا و تطبيقپذیری و همچنين
باعث تسهيل در انتخاب تابع عضویت میگردد
( .)Stelak, 2008; Jang, 1993رویکرد خاص ANFIS
نتایج قابل توجهی در مدلسازی توابع غير خطی نشان
میدهد ( .)Jang et al., 1997این مدل یک سامانه
فازی سوگنو را در یک ساختار عصبی اجرا میکند و
توابع عضویت از طریق الگوریتم پس انتشار یا ترکيب
آن با حداقل مربعات تنظيم میشود .در ANFIS
قوانين ثابت هستند و آنچه بهينهسازی میشود،
عاملهای توابع عضویت است (مهدوی ميمند و
همکاران .)0282 ،امکان انتخاب هشت تابع عضویت
مثلثی ،ذوزنقهای ،گوسی ساده ،گوسی دوطرفه مرکب،
زنگی شکل ،سيگموئيدی ،سيگموئيدی تفاضلی و پی
شکل در  ANFISوجود داشته که از این ميان،
برحسب باالتر بودن دقت و کمتر بودن خطا ،بایستی
بهترین تابع عضویت انتخاب گردد.
آنالیز آماری و معیارهای ارزیابی

() 0

)

⁄
⁄

(

⁄

) (

در رابطه فوق  xiفاکتور هواشناسی مورد بررسی و
) S(xiضریب حساسيت تبخير-تعرق به فاکتور
هواشناسی مورد بررسی میباشد و به طور کلی ضرایب
حساسيت مثبت و منفی بيانگر افزایش و کاهش در
مقدار تبخير-تعرق پتانسيل به ازای افزایش پارامتر
مورد بررسی میباشد (.)Zhang et al, 2013

بررسی معنیداری روند تغييرات متغيرهای اقليمی
بر اساس تحليل روند ميانگين ساالنه برای دمای
حداقل و حداکثر و مجموع ساالنه برای بارش و
تبخير-تعرق به روش کمترین مربعات خطا انجام
گرفت .در این روش ،عرض از مبدا و شيب خط
رگرسيون با حداقل نمودن خطا بين دو متغير مستقل
و وابسته طبق رابطه ذیل بدست میآید (عيوضی و
همکاران0298 ،؛ شيرغالمی و همکاران.)0292 ،
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()0

()2

)̅

∑

(

(̂) ⁄

)

است .اگر قدر مطلق

(

∑

بزرگتر

از

باشد ،شيب خط اختالف معنیداری با صفر خواهد
داشت که حاکی از وجود روند در سری زمانی است.
مقایسه مقادیر مشاهدهای و شبيهسازی شدهی
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نماد دادههای مشاهدهای،
که در آنها
بيانگر دادههای شبيهسازی ̅ ،ميانگين دادههای
مشاهدهای و  nتعداد دادهها میباشد.

به منظور واسنجی و صحتسنجی مدل
 ،LARS-WGشبيهسازی دادههای دمای حداقل،
دمای حداکثر ،تابش و بارش در طول دورهی -0202
 0892با استفاده از این مدل انجام شد .مقایسهی
مقادیر مشاهدهای و شبيهسازی شده مولفههای اقليمی
بر اساس آزمون  tدر شکل ( )0نشان داد که اختالف
معنیداری در سطح پنج درصد بين آنها در هيچیک
از ایستگاهها وجود ندارد .همچنين ،در تمام ایستگاهها،
ضریب تغييرات مقادیر شبيهسازی شدهی بارش در
ماههای سرد سال انطباق بهتری با مقادیر مشاهدهای
دارد .لکن ،روند مشابهی برای کمبرآورد و یا
بيشبرآوردی ميزان بارش بين ایستگاهها مشاهده نشد
(جدول  .)0بر اساس جدول ( ،)0ميزان  RMSEبرای
مقدار بارش بين  00/288تا  01/8ميلیمتر در
ایستگاههای مختلف متغير بود .مقدار  RMSEبرای
ميزان بارش در استان کرمان بين  0/6تا 02/02
ميلیمتر (هاشمی و همکاران ،)0280 ،در مناطقی از
هند بين  2/00تا  0/7ميلیمتر ()Reddy et al,2014
و در مناطقی از مالزی بين  07/85تا 02/28
( )Hassan et al, 2014گزارش شده است .وجود،
ضریب کارایی بيشتر از  82درصد ،قابليت مدل
 LARS-WGرا برای شبيهسازی مولفههای اقليمی در
استان مازندران نشان میدهد .با در نظر گرفتن وزنی
یکسان برای سه معيار ارزیابی معلوم شد دقت این
مدل در شبيهسازی بارش روزانه در ایستگاههای
نوشهر و رامسر به ترتيب کمترین و بيشترین مقدار را
دارد.
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شکل ( )1مقایسه مقادیر ماهانه مشاهدهای و شبیهسازی شده برای پارامترهای بارش ،دمای حداقل و حداکثر

جدول ( )3مقایسههای آماری برای بارش ،دمای حداقل و حداکثر در دوره پایه ()1991-3616
دمای حداقل
بارش
نام ایستگاهها
*
EF
RMSE SSE EF
RMSE SSE
88/82 2/078 2/26 82/59 00/288 0502/2
بابلسر
2
2
2
2
0
0
رتبه
88/86 2/068 2/09 86/99 02/65 0202/0
رامسر
0
0
0
0
0
0
رتبه
88/81 2/057 2/20 86/00 01/971 0122/5
نوشهر
0
0
0
0
2
2
رتبه
* EFراندمان مدل SSE ،مجموع مربعات خطا RMSE ،جذر ميانگين مربعات خطا

شکل ( )0و جدول ( )0نشان میدهد که مدل
 LARS-WGدر شبيهسازی دمای حداقل و حداکثر
از دقت باالتری برخوردار بود .مقادیر شبيهسازی شده
برای دمای حداقل و حداکثر غالبا در فصول تابستان و
پایيز کمبرآورد شده و در فصل بهار بيشبرآورد شد.
لکن در فصل زمستان ،دمای حداقل بيشبرآورد و
دمای حداکثر کمبرآورد شد .دقت برآورد دمای حداقل
و حداکثر تقریبا یکسان بود .مقدار  RMSEبرای دمای
حداقل بين  2/068تا  2/078و برای دمای حداکثر
بين  2/00تا  2/067بود .همچنين ضریب کارایی مدل
برای دمای حداقل و حداکثر بيش از  88درصد بود.

SSE
2/07
0
2/02
0
2/07
2

دمای حداکثر
EF
RMSE
88/87 2/002
0
0
88/87
2/00
0
0
88/81 2/067
2
2

رتبه کل
02
00
02

مقدار  RMSEبرای دمای حداکثر بين  2/05تا 2/9
درجه سانتیگراد و برای دمای حداقل بين  2/06تا
 2/02در مناطقی از هند گزارش شده که در آن،
راندمان مدل برای دمای حداکثر بيش از  98/2و برای
بود
88/75
از
بيش
حداقل
دمای
( .)2014 Reddy et al.,همچنين ميزان  RMSEدر
مناطقی از مالزی برای دمای حداکثر بين  0/78تا
 0/28درجه سانتیگراد و برای دمای حداقل بين
 0/29تا  0/02درجه سانتیگراد گزارش شد
( .)Hassan et al, 2014با در نظر گرفتن هر سه معيار
ارزیابی معلوم شد که دقت برآورد دمای حداقل و
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حداکثر در ایستگاه رامسر باالترین مقدار را داشت.
ایستگاههای نوشهر و بابلسر به ترتيب در رتبههای دوم
و سوم از نظر دقت برآورد دمای حداقل و در رتبههای
سوم و دوم از نظر برآورد دمای حداکثر قرار دارند .با
در نظر گرفتن هر سه مولفهی بارش ،دمای حداقل و
دمای حداکثر مشخص شد که ایستگاه رامسر رتبهی
اول را از نظر دقت برآورد این مولفهها با مدل
 LARS-WGداشته است .اما دقت مدل در تمام
ایستگاهها قابل قبول بود.
اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر دما و بارش
نتایج آزمون روند در شکلهای ( )0و ( )2نشان
داد که ميزان شيب خط رگرسيون برای دمای حداقل
و حداکثر درتمامی ایستگاهها و سناریوها دارای مقدار
مثبت بوده که این مساله افزایش معنیدار این

پارامترها و گرمتر شدن هوا در نتيجهی وقوع
تغييراقليم تحت هر سه سناریوی  A2 ،A1Bو  B2را
به اثبات میرساند .لکن این افزایش برای سناریوی A2
بيشتر بود .بيشترین درصد افزایش دمای حداقل و
حداکثر در ایستگاه رامسر در بازهی زمانی
 0270-0022و تحت سناریوی  A2بوده که مقدار
این افزایش در مقایسه با دورهی پایه به ترتيب برابر با
 05/5و  05/51درصد بود .همچنين ،کمترین درصد
افزایش دمای حداقل و حداکثر مربوط به ایستگاه
بابلسر در بازهی زمانی  0200-0212و تحت
سناریوهای  A1Bو  B1بوده که مقدار این افزایش در
مقایسه با دورهی پایه به ترتيب  0/8و  0/79درصد
بود .شکل ( )0روند غالب کاهشی بارش نسبت به
دورهی پایه را نشان میدهد.

شکل ( :)3روند تغییرات مقدار بارش تا سال  3166در ایستگاههای منتخب
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شکل ( :)3روند تغییرات دمای حداقل و حداکثر تا سال  3166تحت سناریوهای مختلف

نتایج آزمون روند نشان داد که روند کاهشی بارش
تنها در ایستگاه بابلسر در سطح پنج درصد معنیدار
بوده و در بقيه ایستگاهها روند معنیداری مشاهده
نشد .بيشترین درصد افزایش بارش نسبت به مقدار
ميانگين آن در دورهی پایه برابر با  8/50درصد بوده
که در ایستگاه بابلسر در بازهی زمانی  0200-0212و
تحت سناریوی  A1Bاتفاق افتاد .بيشترین کاهش در
ميزان بارش برابر با  -00/05درصد بوده که در ایستگاه
رامسر طی سالهای  0210-0272و تحت سناریوی
 A1Bمشاهده شد .دوستی و همکاران ( )0280نتيجه
گرفتند در استان گلستان طی دوره 0215-0256
تحت سناریوهای  A2و  A1Bميانگين دما به ترتيب
 0/19و  0/12درجه سانتیگراد و بارش  05و  0درصد
افزایش مییابد .نتایج پژوهش حقطلب و همکاران

( )0280نيز افزایش  2/0درجه سانتیگراد را در
انتهای دهه  0202برای ميانگين دمای ساالنه استان
مازندران و کاهش  1درصدی برای مقدار بارش را در
کل استان نشان داد .همچنين بارندگی ساالنه در
منطقه کرمان طی سالهای  0200-0222نسبت به
دوره پایه ( 00 )0880-0202تا  05/6درصد افزایش
داشته است (هاشمی و همکاران .)0280 ،طی دوره
 0200-0252برای مناطقی از هند بين 0/22تا 8/6
درصد برای ميانگين بارش ساالنه و بين  0تا 0/6
درصد برای دمای حداکثر افزایش داشته و برای دمای
حداقل بين  2/7تا  00/7درصد کاهش مییابد
(.)Reddy et al, 2014
مقایسهی مقادیر ماهانهی دمای حداقل و حداکثر
در نتيجهی وقوع تغييراقليم و مقدار معادل آن در
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دورهی پایه در شکل  1نشان داده شد .به استثنای
برخی موارد محدود ،نتایجی مشابه با دورهی پایه از
نظر زمان وقوع کمترین و بيشترین مقدار دمای
حداقل و حداکثر در دورههای مورد بررسی مشاهده
شد .مقایسه کلی بين تمامی دورهها و ایستگاهها نشان
میدهد که تغييراقليم اغلب منتج به افزایش دما شده
است .بيشترین درصد افزایش دمای حداکثر نسبت به
دوره پایه برابر با  06/1درصد بوده که درماه فوریه
برای ایستگاه رامسر در دورهی  0270-0022تحت
سناریو  A2به وقوع پيوست .همچنين ،کمترین درصد
افزایش دمای حداکثر نسبت به دوره پایه برابر با 2/0
درصد بود که در ماه ژانویه برای ایستگاه رامسر ،در
دورهی 0200-0212تحت سناریو  A1Bرخ داد.
بيشترین درصد افزایش دمای حداقل نسبت به دوره
پایه در ماه ژانویه برای ایستگاه بابلسر تحت سناریوی
 A2و دوره  0270 -0022با  96درصد و کمترین
درصد افزایش دمای حداقل نسبت به دوره پایه در ماه
ژوئيه برای ایستگاه بابلسر تحت سناریوی  B1با 0/15
درصد افزایش اتفاق افتاد.
مقایسه مقادیر ماهانهی دما در سناریوهای مختلف
نشان داد تقریبا در تمام ایستگاهها ،بيشترین دمای
حداقل و حداکثر تحت سناریوی  A2و کمترین مقادیر
آنها تحت سناریوی  B1اتفاق افتاده است که این
نتيجه ،در دورهی  0270-0022مشهودتر است .نتيجه
پژوهش مشابه در استان گلستان حاکی از افزایش
دمای حداقل و حداکثر در همه ماهها در هر دو
سناریوی مورد بررسی  A2و  A1Bبوده که بيشترین
افزایش دمای حداقل و دمای حداکثر مربوط به ماه
ژوئيه و اوت بوده است (دوستی و همکاران)0280 ،
همچنين حق طلب و همکاران ( )0280در فصل
زمستان  2/7درجه و برای پایيز  2/2درجه افزایش دما
را تا سال  0228برای استان مازندران گزارش
نمودهاند.
شکل ( )6مقایسه ميزان بارش ماهانه طی
دورههای مورد بررسی تحت سناریوهای مختلف

اقليمی را نشان میدهد .کمترین مقدار ميانگين
بارندگی ماهانه برای دوره پایه در ایستگاههای بابلسر،
نوشهر و رامسر به ترتيب در ماههای می ،ژوئيه و ژوئيه
و بيشترین مقدار آن در تمام ایستگاهها غالبا در ماه
اکتبر رخ داد .مقایسهی سناریوهای مختلف اقليمی
نشان داد که زمان وقوع کمترین و بيشترین ميزان
بارش در بازهی زمانی  0200-0212در تمام ایستگاه-
ها مشابه با دورهی پایه بود .لکن ،کمترین ميزان بارش
در هر دو بازهی زمانی  0210-0270و 0270-0022
در ایستگاههای بابلسر ،نوشهر و رامسر به ترتيب در
ماههای ژوئن ،ژوئيه وژوئيه و بيشترین مقدار آن در
ایستگاههای مذکور به ترتيب در ماههای نوامبر ،اکتبر
و اکتبر اتفاق افتاد.
در بازهی زمانی  ،0200-0212بيشترین تاثير
تغييراقليم بر افزایش ميزان بارش در مقایسه با دورهی
پایه در ایستگاههای بابلسر ،نوشهر و رامسر به ترتيب
مربوط به سناریوهای  60/6( A1Bدرصد)20( B1 ،
درصد) و  19( A1Bدرصد) ودرماههای ژوئيه ،نوامبر و
نوامبر بوده و بيشترین کاهش ميزان بارش در
ایستگاههای مذکور در مقایسه با دورهی پایه به ترتيب
مربوط به سناریوهای -06( A1Bدرصد)-02( A2 ،
درصد) و-05/6( B1درصد) و درماههای می ،می و
سپتامبر بود .در دورهی  ،0210-0272بيشترین تاثير
تغييراقليم بر افزایش ميزان بارش در مقایسه با دورهی
پایه در ایستگاههای بابلسر ،نوشهر و رامسر به ترتيب
مربوط به سناریوهای  25/0( A2درصد)06( A2 ،
درصد) و  10/7( B1درصد) و در ماههای نوامبر ،آوریل
و نوامبر بوده و بيشترین تاثير آن بر کاهش ميزان
بارش در ایستگاههای مذکور به ترتيب مربوط به
سناریوهای  -28/8( A2درصد) -22/1( A2 ،درصد) و
 -12/9( A1Bدرصد) و در ماههای ژوئن ،اوت و ژوئيه
بود .در نهایت در بازهی زمانی  0270-0022نيز،
بيشترین تاثير تغييراقليم بر افزایش ميزان بارش در
مقایسه با دورهی پایه در ایستگاههای بابلسر ،نوشهر و
رامسر به ترتيب مربوط به سناریوهای 18/7( A1B
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درصد) 05( A1B ،درصد) و  67/7( A1Bدرصد) و در
ماه نوامبر بوده و کمترین تاثير آن بر کاهش ميزان
بارش در ایستگاههای مذکور به ترتيب مربوط به
سناریوهای  -16( A2درصد) -25( A2 ،درصد) و
 -19( A1Bدرصد) و در ماههای ژوئن ،سپتامبر و
ژوئيه بود.
بررسی فصلی ميزان بارش نشان داد که در تمام
دورههای زمانی مورد بررسی ،افزایش بارش در فصل
زمستان مشاهده شد .در مورد کاهش بارش،
تفاوتهایی بين ایستگاهها در بازههای زمانی مختلف
وجود داشت .در بازهی  ،0200-0212ميزان بارش در
تمام ایستگاهها در فصل بهار کاهش یافت .ميزان بارش
در فصل تابستان در ایستگاههای نوشهر و رامسر
کاهش و در ایستگاه بابلسر افزایش یافت .همچنين
مقدار آن در فصل پایيز در ایستگاههای بابلسر و رامسر
افزایش و در ایستگاه نوشهر کاهش داشت .در بازهی
زمانی  ،0210-0272ميزان بارش در فصل تابستان در
تمام ایستگاهها کاهش داشت .ميزان بارش در فصل
بهار در ایستگاههای بابلسر و نوشهر افزایش و در
ایستگاه رامسر کاهش یافته و در پایيز در ایستگاههای
بابلسر و رامسر افزایش و در ایستگاه نوشهر کاهش
یافت .در بازهی زمانی  ،0270-0022ميزان بارش در
تمام ایستگاهها در فصل تابستان کاهش یافت .ميزان
بارش در فصل بهار در ایستگاههای نوشهر و رامسر
کاهش و در ایستگاه بابلسر افزایش یافته و در فصل
پایيز ،در ایستگاههای بابلسر و رامسر افزایش و در
ایستگاه نوشهر کاهش یافت.
اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر میزان تبخیر-
تعرق پتانسیل
نتایج آناليز حساسيت برای پارامترهای دمای
حداقل ،دمای حداکثر و تابش بر ميزان تبخير-تعرق
پتانسيل روزانه نشان داد که دمای حداقل و حداکثر
حدودا طی روزهای  022تا  222از سال ،مصادف با
ماههای آوریل تا نوامبر ،از تاثير بيشتری بر ميزان
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تبخير –تعرق پتانسيل برخوردار بوده و در بقيه روزها
این تاثير کمتر است .لکن در تمام روزهای سال ،ميزان
ضرایب حساسيت این دو پارامتر به مراتب بيشتر از
مقدار آن برای پارامتر تابش بود .نتایج پژوهش کوهی
و ثنایینژاد ( )0280نيز نشان دادکه دمای حداکثر و
حداقل اهميت بيشتری در تعيين مقدار تبخير-تعرق
پتانسيل نسبت به سایر متغيرها دارد.به همين دليل ،از
ترکيب دمای حداقل و دمای حداکثر در برآورد ميزان
تبخير-تعرق در مدل تطبيقی عصبی-فازی استفاده
شد.
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شکل ( )4مقایسه میانگین ماهانهی دمای حداقل و حداکثر طی سالهای  3641-3606 ،3611-3646و  3601-3166تحت
سناریوهای مختلف اقلیمی با دورهی پایه در ایستگاههای منتخب
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شکل ( )5مقایسه میانگین مجموع بارش ماهانه طی سالهای  3641-3606 ،3611-3646و  3601-3166تحت سناریوهای مختلف
اقلیمی با دورهی پایه در ایستگاههای منتخب

جدول ( )2مقایسهی مقادیر شبيهسازیشدهی
تبخير-تعرق پتانسيل با  ANFISو مقادیر محاسبه
شده با معادلهی فائو پنمن-مانتيث در محيط برنامهی
 CROPWATرا بر اساس معيارهای ارزیابی R2
و  RMSEدر دورهی پایه نشان میدهد .از ميان توابع

عضویت هشتگانه ،تابع عضویت گوسی ساده ،بهترین
جواب را در برآورد ميزان تبخير-تعرق ارایه داد .مقادیر
اندک  RMSEو ضرایب رگرسيون باال باعث شد تا از
این مدل در برآورد ميزان تبخير-تعرق تا سال 0022
استفاده شود.

جدول( )3ارزیابی تبخیر-تعرق پتانسیل در دوره پایه ،مقایسه مدلهای  ANFISو CROPWAT
R

RMSE
)(mm/day

بهترین ترکيب ورودی

بهترین تابع عضویت

نام ایستگاه

1/14

1/46

Tmin,Tmax

Gaussmf

بابلسر

1/1

1/11

Tmin,Tmax

Gaussmf

رامسر

1/16

1/17

Tmin,Tmax

Gaussmf

نوشهر

2

2

 Rضریب تعيين Gaussmf ،تابع عضوسی گوسی ساده Tmin ،دمای حداقل Tmax ،دمای حداکثر
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شکل ( )5روند تغييرات تبخير-تعرق پتانسيل تا
سال  0022و مقایسه ميانگين ماهانهی تبخير-تعرق
پتانسيل طی سالهای آتی را نشان میدهد.
براساس آزمون روند ،مقادیر تبخير-تعرق طی
سالهای  0890تا  0022دارای افزایشی معنیدار در
سطح پنج درصد در تمام ایستگاهها بود (شکل .)5
بيشترین مقدار تبخير-تعرق پتانسيل ماهانه دردوره
پایه برای تمام ایستگاهها در ماه اوت و کمترین مقدار
آن در ماه فوریه رخ دادکه این تقویم ،به ترتيب با
باالتر و پایينتر بودن دما در این ماهها مطابقت دارد
(شکل  .)7در سالهای  ،0200-0022به جز برخی
موارد محدود ،ماههای اوت ،ژوئيه و ژوئيه به ترتيب در
ایستگاههای بابلسر ،نوشهر و رامسر دارای بيشترین
ميزان تبخير-تعرق پتانسيل و ماه فوریه دارای کمترین
تبخير-تعرق پتانسيل بودند .در بازهی زمانی -0212
 ،0200بيشترین تاثير تغييراقليم بر افزایش ميزان
تبخير-تعرق پتانسيل در مقایسه با دورهی پایه در
ایستگاههای بابلسر ،نوشهر و رامسر به ترتيب مربوط
به سناریوهای  6/0( A2درصد) 6/11( A2 ،درصد)
و 9/69( A2درصد) ومربوط به ماههای سپتامبر،ژوئن و
ژوئيه بوده و بيشترین کاهش ميزان تبخير-تعرق
پتانسيل در ایستگاههای مذکور در مقایسه با دورهی
پایه به ترتيب مربوط به سناریوهای -2/17( A1B
درصد)-2/18( B1 ،درصد) و-0/22( A1Bدرصد) و
مربوط به ماههای نوامبر ،فوریه و دسامبر بود .در
دورهی  ،0210-0272بيشترین تاثير تغييراقليم بر
افزایش ميزان تبخير-تعرق پتانسيل در مقایسه با
دورهی پایه در ایستگاههای بابلسر ،نوشهر و رامسر به
ترتيب مربوط به سناریوهای  01( A1Bدرصد)A2 ،
( 00درصد) و  02/0( A2درصد) و در ماههای دسامبر،
ژوئن و ژوئيه بوده و کمترین تاثير آن بر افزایش ميزان
تبخير-تعرق پتانسيل در ایستگاههای مذکور در
مقایسه با دورهی پایه به ترتيب مربوط به سناریوهای

 6/70( B1درصد) 2/55( B1 ،درصد) و 2/2( B1
درصد) و در ماههای ژانویه ،فوریه و ژانویه بود .در
نهایت در بازهی زمانی  0270-0022نيز ،بيشترین
تاثير تغييراقليم بر افزایش ميزان تبخير-تعرق پتانسيل
در مقایسه با دورهی پایه در ایستگاههای بابلسر ،نوشهر
و رامسر به ترتيب مربوط به سناریوهای 07/0( A2
درصد) 06( A2 ،درصد) و  21/7( A2درصد) و در
ماههای دسامبر ،مارس و ژوئيه بوده و کمترین تاثير
آن بر افزایش ميزان تبخير-تعرق پتانسيل در
ایستگاههای مذکور در مقایسه با دورهی پایه به ترتيب
مربوط به سناریوهای  02/5( B1درصد)0/5( A1B ،
درصد) و  00/0( B1درصد) و در ماههای نوامبر ،فوریه
و دسامبر بود .الزم به ذکر است در هيچ یک از
بازههای زمانی  0210-0272و 0270-0022نشانهای
از کاهش تبخير-تعرق پتانسيل ماهانه مشاهده نشد
که این نتيجه ،اثرات شدیدتر تغييراقليم بر افزایش نياز
آبياری در این دورهها را در مقایسه با دورهی زمانی
 0200-0212نشان میدهد.
در نگاه کلیتر مشاهده میشود سناریوهای  A2و
 B1در اکثر بازهها به ترتيب بيشترین و کمترین
مقادیر تبخير-تعرق پتانسيل را منتج شدند .لکن تنها
در بازه  0200-0212در ایستگاههای بابلسر و رامسر و
در دوره  0270-0022در ایستگاه نوشهر ،سناریوی
 ،A1Bميزان تبخير-تعرق را کمتر از سناریوی B1
برآورد نمود .کوهی و ثنایینژاد ( )0280ميزان افزایش
در تبخير-تعرق مرجع برای منطقه اروميه طی سه
دوره  ،0292-0288 ،0215-0256 ،0200-0222به
ترتيب به ميزان  7/9 ،2/1و  01/8گزارش نمودند.
نتایج دانشافراز و رزاقپور ( )0282نشان داد بازه
زمانی  0215-0256نسبت به  0200-0222ميانگين
مجموع پتانسيل تبخير-تعرق بين  22/90تا 62/1
ميلیمتر در استان آذربایجان غربی افزایش مییابد.
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شکل ( )0روند تغییرات تبخیر-تعرق پتانسیل تا سال  3166تحت سناریوهای اقلیمی

شکل ( )0میانگین ماهانهی تبخیر-تعرق پتانسیل در دورهی پایه و بازههای آینده
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نتیجهگیری
این پژوهش ،با هدف بررسی اثرات بلندمدت
تغييراقليم بر مولفههای مهم اقليمی در استان
مازندران ،به عنوان یکی از استانهای مرطوب ایران
انجام شد .نتایج این پژوهش ،افزایش دماهای کاردینال
حداقل و حداکثر را به اثبات رساند که میتواند با
جابجایی فصل کشت ،تغيير در نياز آبی گياه ایجاد
نماید .همچنين ،کاهش بارش در غالب سناریوها و
ایستگاهها ،کاهش احتمالی منابع آب تجدیدپذیر را

نشان میدهد که میتواند اثرات مخربی بر بخش
کشاورزی ،به عنوان بزرگترین مصرفکنندهی آب
شيرین برجای بگذارد .این مساله ،با دانستن این نکته
که ميزان تبخير-تعرق پتانسيل در استان مازندران نيز
در نتيجهی تغييراقليم افزایش خواهد یافت ،حایز
نگرانی بيشتری خواهد بود.از اینرو ،تدابير مدیریتی
جهت اولویتبندی کشت محصوالت متناسب با منابع
آبی موجود در اقليم آینده ،امری ضروری جهت نيل به
کشاورزی پایدار و امنيت غذایی خواهد بود.
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Predicting The Long-term Effect of Climate Change on Climatic
Variables in Humid Region
Mahdi Kalanaki1, Fatemeh Karandish2

Abstract
Water shortage as well as negative effects of climate change on it is a global concern. Longterm variations of the climatic variables due to greenhouse gases emission has a significant
effect on the volume of renewable water resources and consequently, on the planning for water
allocation to important sectors. Thus, in this research, the long-term effect of climate change on
precipitation, temperature and potential evapotranspiration (ETp) was investigated under A1B,
A2 and B2 scenarios until 2100 in Mazandaran province. First, using weather data in three
stations of Noshahr, Ramsar and Babolsar during base period of 1981-2010, the potential
evapotranspiration was calculated based on FAO-Penman Monteith equation. Then, the ability
of ANFIS model for estimating potential evapotranspiration using the least data was evaluated.
LARS-WG was used to downscale the HADCM3 atmospheric general circulation model data
and thereafter, it was used for predicting the climatic variables under A1B, A2 and B2 scenarios
up to 2100. A significant increase in minimum and maximum temperature led to a significant
increase in potential evapotranspiration during 1981-2100. This incensement was higher under
A2 scenario. More incensement in the cardinal temperatures in the cold seasons would change
crops cultivation calendar. Totally, it could be concluded that despite the existence of a humid
climate in the study area during the base period, significant increase in potential
evapotranspiration during the whole year specially, during the cultivation seasons of agricultural
products, would cause a severe water crisis in the study area. Regarding a significant relation
between crop water use and yield, inattention to increased potential evapotranspiration would
threaten food security due to applying severe economic loss.
Key Words: ANFIS, LARS-WG Model, Mazandaran, Potential evapotranspiration.
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