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مدلسازی روند بارش در منطقه غرب آسیا تحت واداشت دگرگونیهای
آب و هوایی
3

محمود احمدی * ،1پریسا چترچی  ،2عباسعلی داداشی رودباری

-1دانشيار آب و هواشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2کارشناس ارشد آب و هواشناسی شهري ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3دانشجوي دکتري آب و هواشناسی شهري ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله1396/6/22 :
تأیيد نهایی مقاله1397/2/18 :
چكیده
گرمایش جهانی در طول چند دهه گذشته دگرگونی چشمگيري را در چرخههاي آب و هواشناسی از قبيل
افزایش بخار آب موجود در هواسپهر ،افزایش فرینهاي بارشی و کاهش مقدار متوسط بارش به همراه داشته
است .این پژوهش با هدف مدلسازي روند بارش منطقه غرب آسيا تحت واداشت دگرگونیهاي آب و هوایی
نگاشته شد .به این منظور دادههاي بارشی منطقه غرب آسيا براي دوره  2015-1961و  2045-2016تحت
سناریو  A1Bمدل  HADCM3از مرکز دگرگونی آب و هوایی کانادا ( )CCCSNتهيه و مدل رگرسيونی آن به
دست آمد .در گام بعدي آمارههاي  R2و  RMSEنشان داد مدلسازي از دقت مناسبی برخوردار بودند .شيب
روند بارش نشان داد که در ماههاي ژانویه ،فوریه ،ژوالي و آگوست بارش مقدار افزایشی و در بقيه ماههاي سال
کاهشی خواهد بود .سري زمانی بارش نيز نشان داده است که غالب روند در طول سال کاهشی است و مقدار
افزایشی بارش تنها مربوط به بارشهاي فرین و  24ساعته خواهد بود .همچنين نتایج این پژوهش نشان داد که
بارش در مسير سامانههاي مدیترانهاي و سودانی در حال افزایش است و این مقدار افزایشی دورنماي مناسبی
براي شرایطی آبی منطقه نخواهد داشت چراکه مناطقی با روند افزایشی در دوره گرم سال باعث تبخير بارش
دریافتی محل از سطح و افزایش بارش در فصل سرد سال نيز باعث بروز فرینهاي آب و هوایی همچون سيل
خواهد شد.
واژههای كلیدی :بارش ،دگرگونی آب و هوایی ،مدل  ،HADCM3سناریو  ،A1Bغرب آسيا.
* -نویسنده مسئول09121487497 :

Email: Ma_ahmadi@sbu.ac.ir
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(افزایش بارندگیهاي  24ساعته) تغييرب ًا در سراسر
جهان افزایش خواهد داشت (سان و همکاران،
 )2007که اثرات اجتماعی اقتصادي سوء همانند
سيل و فرسایش خاک به همراه خواهد داشت (پري،
 .)2007بارشهاي شدید بهطور گستردهاي از
افزایش نسبت بخار آب به مقدار متوسط بخار آب
شکل میگيرند که بر این اساس مقدار بخار آب
براي پایه یک طوفان افزایش مییابد (پال و
همکاران .)2007 ،محتواي جهانی بخار مبتنی بر
شبيهسازيهاي گرمایش جهانی بهطور چشمگيري
مقدار افزایش را نشان داده است که با توجه گرم
شدن متوسط آبوهواي جهانی احتمال رخداد
بارشهاي شدید افزایش خواهد داشت (آلن و
همکاران .)2002 ،هرچند شبيهسازيها افزایش
بارشهاي فرین را نتيجه گرمایش جهانی میدادند
اما باید توجه داشت که این ميزان افزایش در
عرضهاي جغرافيایی مختلف متفاوت است و یک
رابطه افزایشی مستقيم بين شدت بارش و افزایش
بخار آب در یک منطقه و یا عرض بخصوص
جغرافيایی وجود ندارد (اگورمن و اشنایدر.)2009 ،
شبيهسازيهاي در مقياس گستردهتر نيز حاکی از
این امر بوده که شدت بارش در مناطق خارج از
حاره ميزان متوسط بارش یا مقدار بخار آب موجود
در جو همبستگی قابل توجهی دارد (پال و
همکاران .)2007 ،اما شبيهسازيها در مناطق
گرمسيري (حاره) ،افزایش شدت بارندگی با افزایش
بخارآب کمی پيچيده و متفاوت است (ویلکاکس و
دونر .)2007 ،درواقع مدلهاي آبوهوایی به
درستی دگرگونی بين بارشهاي فرین در مناطق
گرمسيري و توزیع یا شدت بارشها را بهطورکلی،
دقيق پيشبينی نمیکنند و همواره معادالت حل
نشده بسياري وجود خواهند داشت (داي.)2006 ،
تاکنون پژوهشهاي بسياري در خصوص بارش و
دگرگونی آن انجام شده است؛ هورل و همکاران

مقدمه
مطالعات آب و هوایی نشان میدهد که بارش و دما
در دهههاي اخير دگردیسی جدي را نشان دادهاند
(دیویدسون و جانسنس2006 ،؛ اگورمن و اشنایدر،
 .)2009پيشبينی میشود در آینده با افزایش
غلظت گازهاي گلخانهاي دگرگونی مهمی در آبو-
هواي جهانی رخ دهد که نقش فرینهاي بارش و
دما آشکارتر خواهد بود (جورجی .)2006 ،براساس
مطالعات و گزارشهاي سازمانهاي جهانی ،چرخه
آب در بخش اعظمی از جهان در معرض خطر است
به طوري که با ادامهدار بودن پدیده گرمایش جهانی
در قرن بيست و یکم الگوهاي بارشی نيز با دگرگونی
ناشی از افزایش غلظت گازهاي گلخانهاي تغيير
مییابند (استوکر)2014 ،؛ این امر بهویژه براي
شرایط اقليمی خشک که مشخصه بخشهاي
چشمگيري از منطقه غرب آسياست مهمتر خواهد
بود .بارش در بين فراسنج آبوهوایی یکی از
سرکشترین آنهاست (مسعودیان )1388 ،این
فراسنج داراي دگرگونیهاي ساالنه ،دههاي و حتی
چرخههاي بزرگتر است .در سالهاي اخير
دگرگونیهاي چشمگيري در شدت ،مقدار ،فراوانی
و حتی نوع بارش (جامد و مایع) با افزایش گازهاي
گلخانهاي موجود در هواسپهر  )GHG(1و پدیده
گرمایش جهانی دیده شد (ترنبرس .)2011 ،بارش
مداوم و شدت مالیم باعث خيس شدن خاک،
افزایش بهرهوري محصول و بازدهی مناسب زیست
محيط خواهد شد این در حاليست که بارندگی در
یک دوره کوتاهمدت باعث سيالب و از
همگسيختگی الیههاي باالیی خاک خواهد شد
( .)IPCC, 2014شبيهسازي سناریوهاي آبوهوایی
در قرن  21نشان داده است بارش متوسط در
مناطق گرمسيري افزایشی و در مقابل در مناطق
جنب حاره کاهشی است (هلد و سودن2006 ،؛
کارین و همکاران .)2007 ،با این حال شدت بارش
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( )2001در مطالعه تغييرپذیري بارش الگوي نوسان
اطلس شمالی ( )NAOرا بررسی کردند و به این
نتيجه رسيدند که این دگرگونیها دليل اصلی بر
تغييرات بارش در اروپاي شمالی است .یانگ و
همکاران ( )2005با مدلسازي دادههاي بارندگی
روزانه مبتنی بر دادههاي ایستگاهی در جنوب
انگلستان به این نتيجه رسيدند که بارش در این
منطقه افزایش داشته است .بنستون و همکاران
( )2007بارش حدي را در شمال اروپا بررسی
کردند آنان به این نتيجه رسيدند که بارش در
حوضه مدیترانه بینظمتر شده و دگرگونی مکانی
آن نيز شدیدتر گردید .گوماس و همکاران ()2015
تغييرپذیري درون دههاي بارش در منطقه مدیترانه
را بررسی کردند و به این نتيجه رسيدند که تغييرات
درون دههاي بارش در این منطقه بسيار مشهود
بوده و نيازمند است تا شيوههاي زندگی و کشاورزي
را با دگرگونیهاي پيش آمده همسو کرد .در ایران
نيز عباسی و همکاران ( )1389به ارزیابی تأثير
تغيير اقليم بر دما و بارش ایران در دهههاي آینده
با کمک مدل  MAGICC-SCENGENپرداختند.
نتایج پژوهش آنان نشان داده است که مدل
 HadCM2حاکی از کاهش بارشهاي ایران تا دهه
 2100به ميزان  2/5درصد است ،درحالیکه براي
دوره مشابه در مدل  ECHAM4بارشهاي کشور
به ميزان  19/8درصد افزایش یافته است .دلقندي
و مؤذنزاده ( )1395در بررسی تغييرات
مکانیـزمانی بارش و دماي ایران تحت شرایط
تغيير اقليم با در نظر گرفتن عدم قطعيت مدلهاي
 AOGCMو سناریوهاي انتشار به این نتيجه
رسيدند که در دورههاي آتی ( 2045-2016و
 ،)2099-2070افزایش دما در ماههاي تابستان
نسبت به ماههاي زمستان بيشتر است .در دورهي
آتی نخست هر سه سناریوي انتشار ( A1B ،A2و
 )B1افزایش دماي یکسانی (حدود  1تا  1/5درجه)
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را پيشبينی میکنند و تغييرات بارش در این دوره
در ایستگاههاي مختلف چشمگير نيست .همچنين
حجم بارش ساالنهي کل کشور حدود  1/02ميليارد
مترمکعب (حدود  0/25درصد) و در دورهي آتی
دوم حدود  16/52ميليارد مترمکعب (حدود 4/13
درصد) کاهش خواهد یافت .براي مناطق خشک و
نيمه خشکی همچون غرب آسيا ،افزایش معنیدار
تبخير به تبع افزایش دما و دگرگونی الگوي بارشی
میتواند اثرات جبران ناپذیري را بر محيط تحميل
نماید که در بارزترین شکل آن میتوان به از دست
رفتن منابع آب شيرین اشاره کرد .از سوي دیگر با
افزایش بارشهاي یکروزه و سيلآسا رواناب
رودخانهاي افزایش مییابد که میتواند سيل و
خسارات جبرانناپذیري زیادي را به همراه داشته
باشد .این تغييرات میتواند منجر به افزایش شوري
خاک و از دست رفتن خاک حاصلخيز شود .این
پژوهش با استفاده از مدل  HADCM3و سناریو
 A1Bبا هدف ارزیابی دگرگونی روند بارش در
منطقه غرب آسيا نگاشته شد تا بتوان به
آشکارسازي تغييرات بارش در مسير سامانههاي
تأثيرگذار بارش در منطقه و کشور بپردازد.
محدوده مورد مطالعه
در پژوهش حاضر به منظور شبيهسازي الگوهاي
بارشی منطقه غرب آسيا دادههاي سناریوي A1B
الگوي گردش عمومی هواسپهر  )GCM(2براي
مدل  HADCM3از مرکز دگرگونی آبوهوایی
کانادا 3به آدرس  www.cccsn.ec.gc.caبه شکل
یاختهاي براي  12کشور غرب آسيا؛ دوره  2016الی
 2045ميالدي به شکل ماهيانه بارگيري گردید .این
یاختهها با ابعاد تقریباً  350×350کيلومتر به تعداد
 125یاخته منطقه مورد مطالعه را پوشش دادهاند
(شکل  .)1علت بهکارگيري سناریو انتشار ()A1B
از بين  6سناریو گزارش ویژه سناریوهاي انتشار
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گازهاي گلخانهاي  )SRES(4بدینجهت بود که
فرض بنيادین سناریو حاضر استفاده از منابع
سنگوارهاي و غير سنگوارهاي بهطور متعادل است
(لندر و همکاران .)2007 ،لذا بهتر میتواند با
واقعيتهاي موجود ارتباط برقرار کرد و در آینده

کوتاهمدت تا ميان مدت نيز از قابليت اجرایی بهتري
برخوردار است .همچنين جهت برآورد ميزان دقت
مقادیر شبيهسازي شده دادههاي دوره مشاهداتی
بارش ( )1961-2015نيز از پایگاه مربوطه بارگيري
گردید.

شکل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه به همراه یاختههاي منتخب

سطح اقيانوس) براي بهبود شبيهسازي ندارد.
شبيهسازيها بر مبناي تقویم سال  360روزه و
ماههاي  30روزه با قدرت تفکيک  2/5×3/75درجه
قوسی انجام میشود (هادلی .)2006 ،قدرت تفکيک
باالي مؤلفه اقيانوسی ،مهمترین مزیت این مدل
میباشد .از جمله دیگر مزیت این مدل هماهنگی
خوب بين مؤلفههاي هواسپهري و اقيانوسی آن
میباشد .به منظور ارزیابی روند دورنماي بارش
منطقه غرب آسيا از آزمون نا پارامتریک من-کندال
استفاده شده است .این آزمون ابتدا توسط من
( )1945ارائه و سپس توسط کندال ( )1975تکامل
یافت .این روش نيز همانند آزمون شيبخط سنس
در مباحث علوم محيطی بهطور گستردهاي کاربرد
دارد (داداشی رودباري و همکاران .)1394 ،در

مواد و روشها
 HadCM3از نوع مدلهاي گردش عمومی جفت
شده هواسپهري-اقيانوسی  )AOGCM(5است که
در مرکز هادلی 6انگلستان طراحی و توسعه یافته
است .توصيف این مدل توسط گوردن و همکاران
( )2000و پوپ و همکاران ( )2007انجام شده
است HadCM3 .از دو مؤلفه هواسپهري و اقيانوسی
به نامهاي ( HadAM3مدل هواسپهري) و
( HadOM3مدل اقيانوسی) که داراي یک مدل یخ-
دریا نيز میباشد ،تشکيل شده است .هيئت
بينالدول دگرگونی آبوهوایی از دادههاي مدل
گردش عمومی  HadCM3براي تهيه گزارش سوم
استفاده کرده است (در گزارش دوم از برونداد 7مدل
 HadCM2استفاده شد) .این مدل نيازي به
تنظيمات شار سطحی( 8شار مصنوعی اضافی براي
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آزمون من-کندال نمره  Zاز رابطه  1محاسبه می-
شود:
رابطه )1
S0
S0
S0

if

if
if


S 1
) var( s
S 1
) var( s

شاخصهاي آماري ضریب تعيين  ) R 2 ( 10و ریشه
متوسط مربع خطا  )RMSE(11استفاده شد .در
نهایت با استفاده از روش زمينآمار کریجينگ به
واسطه کمترین مقدار خطا مقادیر روند بارش در
محدوده مورد مطالعه در محيط نرمافزار ARCGIS
پهنهبندي شدند.


x 

Z 
x 


جهت برآورد شيب روند در سري زمانی دورنماي
بارش از روش ناپارامتریک سنس 9استفاده شده
است .این روش نيز ابتدا توسط تيل ( )1992ارائه و
سپس توسط سن ( )1968بسط و گسترش داده
شد .روش حاضر همانند بسياري دیگر از روشهاي
ناپارامتریک همچون من-کندال بر ارزیابی تفاوت
بين مشاهدات سري زمانی استوار است (داداشی
رودباري و همکاران .)1394 ،این روش زمانی
میتواند مورد استفاده قرار گيرد که روند موجود در
سري زمانی یکروند خطی باشد .این بدین معناست
که )  f (tدر معادله رابطه  2برابر است با:
رابطه )2

نتایج و بحث
نتایج صحتسنجی بين دادههاي مدلسازي شده
بارش با استفاده از مدل  HADCM3سناریو انتشار
 )2015-2045( A1Bو دادههاي مشاهداتی
( )OBSبارش ( )1961-2015در جدول  1مشخص
شده است .با توجه حجم باالي یاختههاي مطالعاتی
امکان درج یکبهیک مقادیر محاسباتی در گزارش
نهایی پژوهش مقدور نبوده؛ لذا به جهت ایجاز در
نوشتار مقادیر متوسط هر کشور آورده شد .چنانچه
در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار ضریب تعيين
در همه موارد از ميزان قابل توجهی برخوردار
میباشد .این مقدار براي کشورهاي ایران ،عراق،
لبنان ،یمن ،سوریه باالي  0/90بهدست آمده است.
کشورهاي امارات متحده عربی ،عمان و قطر
کمترین مقدار ضریب تعيين را به خود اختصاص
دادهاند ،این مقدار کاهش به جهت خشکی بيش حد
این سه کشور از یکسو و سامانه بارشی نامنظم دور
از انتظار نبوده است .نتایج معياره  RMSEدر
کشورهاي خشک از عملکرد باالتري برخوردار بوده
است .بهطور متوسط نتایج  RMSEبين  0/80تا
 3/85میباشد که این نشان میدهد که عملکرد
مقادیر مدلسازي شده جهت ارزیابی بعدي مناسب
است.

f (t )  Qt  B
که  ، Qشيبخط روند و  ، Bمقدار ثابت است.

جهت محاسبه شيبخط روند یعنی  ، Qابتدا
بایستی شيب بين هر جفت داده مشاهداتی ،با
استفاده از معادله رابطه  3محاسبه گردد:
رابطه )3
x j  xk

72

Qi 

jk
که  j  kاست .در این معادله  x jو  xkبه ترتيب

دادههاي مشاهداتی در زمانهاي  jو  kاست .با
توجه به حجم باالي روابط از ارائه جزئيات پرهيز
گردید شرح کامل محاسباتی روشهاي من-کندال
و شيب سنس در منبع شماره ( )29آمده است.
جهت راستی آزمایی دادههاي مدلسازي شده از
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جدول  :1مقادیر شاخص ریشه متوسط مربع خطا ( )RMSEو ضریب تعيين ( )R2براي دوره مشاهداتی (-2015
 )1961و شبيهسازي شده ( )2016-2045براي  12کشور مورد مطالعه

مناطق جنوب شرق ایران و بخش شمالی استان
خراسان رضوي روند افزایشی بارش در سطوح 90
تا  95درصد تجربه کردهاند؛ بيشينه روند افزایشی
در جنوب مصر و مناطق مرکزي عراق با مقدار Z
 2/53که در سطح    0.05معنیدار است؛
محاسبه گردید .مناطقی که روند بارش معنیدار
افزایشی را داشتهاند جنوب مصر ،بخش اعظم
مناطق مرکزي کشور عراق ،جنوب شرق ایران،
جنوب سوریه و شمال اردن هستند .بهطور کلی اگر
براي این ماه از سال براي کل منطقه بخواهيم
رابطهاي براي روند بارش بنویسيم به این شکل
خواهد بود

روند بارش در  12کشور مطالعاتی در مقياس
ماهيانه مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که شرح هر
یک در ادامه آمده است .سري زمانی بارش در دوره
 2016تا  2045ماه ژانویه از لحاظ روند براساس
روش من-کندال و سنس محاسبه گردید که نتایج
آن در شکل ( 2الف) مشخص شده است .براساس
نتایج ارائه شده جنوب شرق ایران و عربستان
سعودي و جنوب مصر روند کاهشی بارش را نشان
دادهاند ولی این روند کاهشی از نظر آماري در سطح
 95درصد معنادار نمیباشد .براي متوسط ماهانه
ژانویه تحت سناریو نامبرده بارش به رقم مقدار
افزایشی  0/39تا  1/60اما روندي معنیداري در
سطح  95درصد نشان نداده است؛ تنها بخش شمال
غربی مصر ،شمال عراق و بخشی جنوب غربی
عربستان سعودي در سطح  90درصد روند معنیدار
را نشان دادهاند .معادله روند بارش براي سناریو
 A1Bبراي دوره  2016تا  2045به این شکل

f (30)  0.0782(2045 2016)  10.521

که بر این اساس بارش به ازاي هرماه در سال بهطور
متوسط در منطقه  0/0782ميلیمتر افزایش خواهد
داشت که نسبت به ماه پيشين کاهش 0/0038
ميلیمتري دارد .مناطق که روند کاهشی را تجربه
خواهند کرد در شمال غرب و شرق عربستان،
جنوب یمن ،بخشهاي شمالی مصر و ایران مرکزي
هستند به رقم روند کاهشی بين  -0/784تا
 -0/121اما این روند در هيچیک از سطوح آماري
 95 ،90و  99درصد معنیدار نمیباشد .در ماه
مارس (شکل  2ج) بهعنوان ماه انتقالی فصل
زمستان به بهار شاهد دگرگونی زیادي در روند
بارش خواهيم بود بهطوري که بخش اعظم مرکزي
عربستان تا جنوب غرب ایران بارش روند افزایشی

f (30)  0.082* (2045  2016)  13.95

خواهد بود؛ یعنی بارش این ماه براي هر سال چيزي
حدود  0/082ميلیمتر به شکل متوسط افزایش
خواهد داشت .در ماه فوریه (شکل  2ب) مناطقی
که روند افزایشی بارش را نشان دادهاند کمی به
سمت جنوب منطقه مورد مطالعه جابجا شدهاند در
این ماه مناطق شرقی و جنوبی مصر ،مناطق مرزي
اردن و سوریه ،جنوب عربستان صعودي ،بخشهاي
اعظم از کشور عراق بخصوص در مناطق مرکزي و
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معنیدار قابل توجهی نشان داده است بهطوري که
در بخش مرکزي عربستان صعودي روند افزایشی در
سطح    0.05معنیدار است .نکته جالب توجه
افزایش روند بارش در امارات متحده عربی ،عمان،
یمن که در سطح  95درصد معنیدار میباشند.
مناطقی با روند افزایشی بارش در ایران دگرگونی
مکانی زیادي نسبت دو فصل دیگر ماه زمستان
داشته ،بهطوري که مناطق جنوب غرب و جنوب
روند افزایشی بارش را تجربه خواهند کرد و باالتر از
مدار  30درجه شمالی روند بارش به موازات افزایش
مدار بارش نيز روند کاهشی را نشان میدهد .معادله
روند این ماه را میتوان به شکل

مقدار کاهشی را نشان داده است .همچنين نوار
شمال غرب تا جنوب غرب ایران ،شمال عربستان و
جنوب یمن نيز مقدار کاهشی بارش را نشان دادهاند
که این مقدار براي عربستان در سطح  95درصد و
براي بخشهایی از ایران و یمن در سطح  90درصد
معنادار بوده است .نتایج روند ساليانه نيز بدون روند
کاهشی معنیدار ( )-1/09بوده است .علیرغم عدم
وجود روند در ميانگين بارش ساليانه آماره سنس
نشان داده است که بارش در دوره مورد مطالعه
هرسال براي این ماه چيزي در حدود -0/17
ميلیمتر کاهش مییابد .معادله روند بارش نيز براي
منطقه مورد مطالعه در ماه آوریل

نوشت .برخالف دو ماه پيشين متوسط شيب بارش
در این ما ه کاهشی خواهد بود و مقدار آن نيز به
نسبت افزایش دو ماه قبل که بسيار ناچيز بوده ،عدد
قابلتوجه  -0/120ميلیمتر به ازاي هرسال
میباشد .بيشينه روند با مقدار  2/690در مناطق
مرکزي عربستان صعودي و کمينه روند در شمال
شرق سوریه و شمال غربی با  -1/93است .مقدار
بيشينه شيب روند  0/611ميلیمتر (کرانههاي
شرقی دریاي سرخ و جنوب غرب ایران) به ازاي
هرسال و کمينه شيب روند  -1/34ميلیمتر (در
غرب دریاچه اروميه) به ازاي هرسال محاسبه
گردید .نتایج روند ماهانه سري زمانی بارش براي
دوره  2016-2045با دو آزمون نا پارامتري من-
کندال و برآوردگر شيب سنس در ماه آوریل براي
سناریوي  A1Bدر شکل ( 2د) مشخص شده است.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،بخش اعظم کشور
مصر بخصوص نوار جنوبی آن ،شمال شرق عربستان
صعودي در مرز با خليجفارس ،شمال شرق و مرکز
کشور عمان و جنوب شرق ایران بارش روند افزایشی
را نشان داده است که در سطح  90درصد معنادار
بوده است .روند کاهشی بارش در برخی مناطق
همچون شمال شرق سوریه در سطح  99درصد

خواهد بود .در ماه می (شکل  2ه) از مقدار روند
افزایشی بارش (آماره  0/673 )Zنسبت به ماه
پيشين کاسته شده و بيشينه روند افزایشی در این
ماه  1/060شده در مقابل روند کاهشی افزایش
 0/635داشته و در ماه می به  -3/438رسيده که
در سطح    0.001معنیدار میباشد .مناطقی با
روند کاهشی در غرب مصر ،شمال غرب عربستان،
شمال سوریه ،دامنههاي جنوبی البرز و ایران
مرکزي را شامل میشوند .به رقم روند کاهشی در
مناطق اشاره شده در ایران ولی این مقادیر از نظر
آماري معنیدار نمیباشد .مناطقی با روند افزایشی
که به لحاظ آماري در سطح    0.05معنیدار
نمیباشند ،سواحل شمالی ،شمال شرق ،جنوب
شرق و جنوب غرب ایران ،بخشهاي وسيعی از
کشور یمن ،غرب و شمال شرق عربستان بخشهاي
شمالی فلسطين اشغالی را در بر میگيرد .بهطور
متوسط بارش در این ماه هرساله  -0/279ميلیمتر
کاهش خواهد داشت معادله روند نيز

f (30)  0.1744(2045 2016)  14.25

f (30)  0.01203(2045 2016)  17.56

f (30)  0.2799(2016  2045)  13.81

خواهد بود .در ماه ژوئن ( 2ي) کمينه روند کاهشی
بارش نسبت به ماه می کاهش قابلتوجه 1/970
داشته و به  -1/46825رسيده در مقابل بيشينه
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و شرق عربستان واقع شدهاند؛ در خصوص ماه ژوئن
باید توجه داشت که مقادیر روند افزایشی و کاهشی
بارش در سطح    0.05معنی دارند نمیباشد.
شيب متوسط کاهشی بارش نيز بسيار ناچيز بوده
( )-0/0072و معادله روند بارش این ماه را میتوان

روند افزایشی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
مناطق با روند افزایشی نسبت به ماه می جابجایی
غرب سو داشته و نوار شرق ایرانی تا سواحل
خليجفارس ،بخشهاي شمالی یمن ،مناطق
قابلتوجهی از عربستان و جنوب عراق را شامل
میگردد ،مناطقی با روند کاهشی نيز در شمال غرب
ایران ،شمال سوریه ،بخشهاي بزرگی از کشور مصر

f (30)  0.0072(2045 2016)  4.69

نوشت.

شکل  :2روند بارش منطقه غرب آسيا تحت سناریو  A1Bمدل  HADCM3براي دوره 2045-2016؛ الف) ماه ژانویه،
ب) ماه فوریه ،ج) ماه مارس ،د) ماه آوریل ،ه) ماه می ،ي) ماه ژوئن.

سطح  95تا  99درصد دارد .همچنين براي
بخشهاي جنوبی مصر ،شمال غرب و نوار جنوبی
ایران و جنوب عربستان روند کاهشی در سطح 95
درصد را شاهد خواهيم بود .روندهاي افزایشی بارش
تنها به شکل کانونهایی در شرق استان لرستان در
ایران ،شمال عربستان و شمال مصر و مرز عمان و
یمن خواهد بود که این مقدار نيز به رقم افزایشی
بودن ولی روند معنیداري را نشان نمیدهد .بيشينه
روند افزایشی در این ماه  1/6255و کمينه روند
کاهشی  -2/83442است .متوسط شيب روند بارش
منطقه کاهشی ( )-0/00002و عددي بسيار ناچيز
است .معادله روند بارشی نيز به این شکل

در فصل تابستان روند افزایشی بارش براي هيچیک
از سه ماه ژوالي ( 3الف) ،آگوست ( 3ب) و سپتامبر
( 3ج) به رقم دگرگونی مکانی و شدت و ضعفهاي
مختلف در سطح    0.05معنیدار نمیباشد؛ اما
روند کاهشی بارش در سطوح  95و  90درصد براي
تمامی ماههاي فصل معنیدار میباشد .ماه ژوالي
( 3الف) بخش اعظم مناطقی با روند افزایشی بارش
در غرب مدار  40درجه شرقی قرار گرفتهاند هم-
چنين بخشها یی از غرب و مرکز ایران نيز روند
افزایشی را نشان دادهاند که در سطح   0.1
معنیدار هستند؛ مناطق با روند کاهشی بيشتر در
کشورهاي جنوبی شبهجزیره عربستان واقع شدهاند.
متوسط شيب روند بارشی منطقه  0/00086و
معادله روند بارشی

f (30)  0.00002(2016  2045)  3.39

خواهد بود .در ماه سپتامبر (شکل  2ج) مناطق با
روند افزایش بارش بخشهایی قابل توجهی از ایران
را برمیگيرد که تنها شمال غرب و جنوب شرق و
بخشهایی از چاله داخلی کشور را در برنمیگيرد.

f (30)  0.00086(2045 2016)  3.06

است .براساس نتایج ارائه شده براي ماه آگوست (3
ب) بخش اعظم کشور سوریه روند کاهشی بارش در
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مناطق جنوبی مصر ،فلسطين اشغالی و شرق
عربستان نيز روند افزایشی بارش خواهند داشت،
بيشينه روند کاهشی در شمال غرب مصر و مناطق
جنوبی یمن خواهد بود .متوسط شيب بارشی مثبت
( )0/0087و معادله روند

بخشهاي شمال شرق ایران و سواحل خليجفارس
در بوشهر را نيز در برگرفته که در سطح   0.05
معنیدار میباشند .معادله روند ماه اکتبر
 f (30)  0.025(2045 2016)  7.68و
ماه نوامبر

است .با شروع فصل پایيز الگوهاي روند بارشی نيز
دستخوش دگرگونی جدي خواهند شد روند بارشی
دو ماه اکتبر و نوامبر بهخصوص در مناطق با روند
افزایشی (معنیدار نمیباشند) یک الگو را به نمایش
میگذارد و تنها در ماه نوامبر بر شدت روند افزایشی
افزوده میشود .مناطق با روند افزایشی در مصر،
فلسطين اشغالی ،یمن ،عمان و مناطق شمالی ایران
قرار خواهند داشت .شيب متوسط بارش در تمامی
ماههاي فصل پایيز در منطقه مورد مطالعه منفی
بوده بهطوري که در ماه اکتبر  ،0/025ماه نوامبر
 -0/18و ماه دسامبر  -0/14است .مناطق با روند
کاهشی در ماه اکتبر در شمال شرق عربستان،
بخشهاي غربی عراق ،شمال استان کرمان و شمال
غرب دریاي خزر قرار دارند که به جهت آماري در
سطح    0.1معنیدار هستند .مناطقی با روند
کاهشی در ماه نوامبر شدت بيشتري یافته و

خواهد بود .روند کاهشی بارش براي منطقهاي به
پهناي جنوب غرب اردن تا شمال غرب سوریه شروع
و تا نوار زاگرس در ایران کشيده شده است .هر چه
از سمت غرب به شرق پيش برویم بر مقدار روند
کاسته میشود ،بهطوري که سطح معنیداري از 95
درصد در اردن شروع شده در عراق به  90درصد و
ایران روندي معنیدار مشاهده نمیشود .بخش
اعظم کشور مصر ،شمال غرب و شمال شرق ایران
و جنوب عربستان تا جنوب غرب یمن در تنگه باب
المندب بارش روندي افزایشی را نشان داده است.
به رقم شدت و ضعفهاي مختلف روند افزایشی ولی
در هيچ جاي از منطقه مورد مطالعه روند افزایشی
معنیدار نداشته است .معادله روند این ماه را نيز
میتوان به این شکل

f (30)  0.0087(2045 2016)  2.49

f (30)  0.18(2045 2016)  16.89

f (30)  0.14(2045 2016)  15.60

نوشت.

شکل  :3روند بارش منطقه غرب آسيا تحت سناریو  A1Bمدل  HADCM3براي دوره 2045-2016؛ الف) ماه ژوالي،
ب) ماه آگوست ،ج) ماه سپتامبر ،د) ماه اکتبر ،ه) ماه نوامبر ،ي) ماه دسامبر.

جهانی اســت موجب از بين رفتن تعادل موجود در
هوا سپهر شده و دگرگونیهاي آبوهوایی شدیدي
در ســالهاي اخير شــده اســت ،هيئت بينالدول

نتیجهگیری
افزایش انتشـــار گازهاي گلخانه ایی ( )GHGکه
یکی از قويترین تئوريهاي مربوط پدیده گرمایش
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کشـــورهاي مطالعاتی نخواهد بود چرا که چندین
نکته قابل تأمل در خصـــوص این بارش ها وجود
دارد IPCC .گزارش داده است که از نيمه دوم قرن
 20روند بارش ســـنگين ( بارش هاي رگباري) در
نقاط مختلف جهان رو به افزایش اســـت ( IPCC,
)2013؛ لذا این مقدار افزای شی روند بارش نا شی از
مقــدار تجمعی بــارشهــاي رگبــاري و یــکروزه
میباشـــد .پس این مقدار افزایشـــی نهتنها موجب
بهتر شدن شرایط در آینده نخواهد بود بلکه سبب
افزایش ر خداد هاي فرین هاي آبوهوایی همچون
ســـيل خواهد بود .نکتهاي دیگر افزایش بارشهاي
دوره گرم ســال نســبت به دوره مشــاهداتی اســت.
افزایش مقدار بارش فصول سرد سال نيز سيلآسا
و شدید خواهد بود که بر این اساس امکان نفوذ در
زمين کاهش یافته و وقوع ســـيل افزایش مییابد.
افزایش بارشهاي ف صول گرم سال نيز با توجه به
خشــک و نيمهخشــک بودن منطقه و مقدار باالي
تبخير و تعرق نمیتوا ند دورنماي مناســـبی براي
وضــعيت آبی کشــورهاي مطالعاتی داشــته باشــد.
مقایســـه نتایج روند بارش با پژوهش عباســـی و
همکاران ( )1389که بارش کشـــور را با دو مدل
 HadCM2و  ECHAM4مورد ارز یابی قرار داد ند
براي مقادیر کمينه بارش نسبت به دوره مشاهداتی
انطباق نســـبی دارد .مدل  HadCM2که نســـخه
پيشين مدل مورد استفاده در این پژوهش میباشد
که عباســـی و همکاران ( )1389آن را براي بارش
کشـــور کاربســـت کردند نشـــان داد که بارش در
اســتانهاي گلســتان ،مازندران ،خراســان شــمالی،
شمال خراسان رضوي ،سمنان ،تهران و بخشهایی
از گيالن و قزوین افزایش دارد که با ن تایج این
پژوهش که مدل  HADCM3را به کار ب سته ا ست
همخوانی دارد و رونـد افزایشـــی بـارش را براي
بخشهاي نامبرده تأیيد مینماید .دلقندي و مؤمن
زاده ( )1395نشان دادند که بارش زمستانه و بهاره

د گر گو نیهــاي آبو هوا یی ( )IPCCدر آ خر ین
گزارش خود ( )IPCC, 2013نيز به این افزایش در
آینده اذعان داشـــته و عنوان کرده اســـت که با
ادامهدار شـــدن افزایش گازهاي گلخانهاي شـــاهد
وقوع پدیده هایی از قبيل افزایش و کاهش ناگهانی
دما ،بارندگیهاي ســيا آســا ،دگرگونی نوع بارش،
افزایش تبخير و تعرق از سطح و ...خواهيم بود .این
مطالعه باهدف ارزیابی روند الگوهاي بارش منطقه
غرب آســيا نگاشــته شــد .بر این اســاس دادههاي
بارش منطقه مورد مطالعه تحت ســـناریو انتشـــار
 A1Bبا اســـتفاده از مدل  HADCM3براي دوره
 2016تا  2046از تارن ماي مرکز دگرگونی آبو
هوایی کانادا ( )cccsnبارگيري گردید و با اســتفاده
از روش هاي نا پارامتر یک من-ک ندال و برآوردگر
شيب سنس روند بارش محا سبه گردید .صحت
سنجی دادههاي مدلسازي شده با دو آماره ضریب
تعيين (  ) R 2و خطاي برآورد (ریشــه دوم ميانگين
مربعات) (  ) RMSEتحت سناریو  A1Bبراي دوره
 2016تا  2045با اســـتفاده از داده مشـــاهداتی
 1961تا  2015مؤ ید انط باق قا بل قبول م قادیر
شبيهسازي شده توسط مدل  HADCM3و مقادیر
مشاهده شده دوره پایه است .شيب روند بارش در
ماههاي ژانویه ،فوریه ،ژوالي و آگوســت افزایشــی
اســت و در بقيه ماههاي ســال این مقدار کاهشــی
خواهد بود بي شينه شيب روند کاه شی در ماههاي
نوامبر ،د سامبر ،مارس و آوریل ا ست .سري زمانی
ســـاالنه بارش از لحاظ روند براســـاس روش من-
کندال در  12ک شور مطالعاتی ن شان داده ا ست که
براي مقدار متوســـط بارش ماهيانه به رقم وجود
مقادیر افزایشــی و کاهشــی مختلف آنچه مشــهود
بوده روند کاهشـــی ســـرتاســـري بارش در پهنه
مطالعاتی ا ست .مقادیر افزای شی بارش نيز تنها در
مناطقی خاصـــی رقم خورده اســـت .افزایش روند
بارش به معنی بهتر شـــدن شـــرایط آبی آی نده
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کاهش و بارش هاي تابســـ تا نه و پایيزه افزایش
مییاید ،پژوهش حاضـــر نيز افزایش شـــيب روند
بارش تاب ستانه و کاهش شيب روند بهاره را ن شان
داده است بهطوري که دو ماه آوریل ( )-0/17و می
( )-0/27شــيب روندهاي کاهشــی قابل توجهی را
داشتهاند .عليجانی ( )1389در پژوهش خود نشان
داد که با پي شروي دوره سرد سال فرود مدیترانه
عميقتر میشـود به سـمت شـرق منتقل میشـود
بهطوري که در ماه ژانویه محور آن بر مرکز دریاي
مدیترا نه واقع شـــده و باد هاي غربی با فراگيري
ایران ســامانههاي غربی را به کشــور آورده و باعث
ناپایداري شرایط هوایی ایران می شوند؛ همانطور
که در شکل ( 1الف) ن شان داده شده ا ست روند
بارش از در یاي مدیترا نه تا غرب ایران به په ناي
چند صــد کيلومتر از ســوریه تا بخشهاي شــمالی
عربستان صعودي افزایشی است این منطقه درست
منطق بر م سير ا صلی چرخندهاي منتهی به ایران
ا ست که عليجانی ( )1389آن را م سير  Pدان سته
که تغييرباً بر م سير  Bخاورميانه منطبق ا ست ،لذا
میتوان اذعان داشـــت بارش در مســـير ســـامانه
مدیترانهاي منتهی ایران افزایشــی اســت ،قســمت
اعظم بارشهاي زم ستانه شمال غرب ایران تو سط
چرخندهاي این مســير توليد میشــوند .فلوکاس و
هم کاران ( )2010و عليزاده و هم کاران ()1395
ن شان دادند که فراوانی عمده چرخندهاي مدیترانه
در ماه ژانویه است و سپس فراوانی آنها تا ماه اوت
کاهش پ يدا میک ند و پس از آن از ســـپ تامبر تا
ژانویه کاهش می یابد .همچنين عليزاده و همکاران
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( )1395که چرخند هاي شـــدید مدیترانه را طی
دوره  1980تا  2013ميالدي مورد م طال عه قرار
دادند به این نتيجه رســـيدند که روند ســـاالنه
چرخندها مدیترانه با ضــریب اندکی ،فراوانی آنها
در حال افزایش اسـت .این مقدار افزایشـی تأیيدي
بر نتایج پژوهش حاضر است که ادامه روند افزایشی
بارش را در آی نده پيشبينی کرده اســـت چرا که
چرخندها بهخصـــوص چرخندهاي مدیترانه نقش
قابلتوجهی در رخداد بارشــی دوره ســرد ســال در
ایران را دارا می باشـــند .روند افزایش بارش در ماه
دســـامبر که بهصـــورت یک نوار با پنهاي چ ند
کيلومتري از تنگه باب المندب تا جنوب و جنوب
غرب ایران کشيده شده است میتواند نشاندهنده
افزایش بارش در مســير ســامانه ســودانی باشــد.
مفيدي و زرین ( )1384نشــان دادند که بيشــينه
فراوانی وقوع کمفشار سودانی که ایران را تحتتأثير
قرار میدهد مربوط به ماه د سامبر و سپس ف صل
زمستان است که نتایج این پژوهش را در خصوص
م سير سامانه سودانی بهخ صوص براي ایران تأیيد
مینماید .در پایان پيشــنهاد میشــود تا با مطالعه
مدلها و ســناریوهاي مختلف دگرگونی آبوهوایی
بهترین مدل و ســـناریو براي غرب آســـيا و بهطور
اخصتر ایران معرفی گردد و همچنين سازوکارهاي
آ مادگی م قاب له با فرین هاي آبوهوایی همچون
خ شک سالی و سيل در منطقه به شکل جديتري
تو سط د ستگاههاي دیپلما سی مورد پیجویی قرار
گيرد.

پانوشت
(1-Greenhouse Gas (GHG
)2-General Circulation Model (GCM
3-Cccsn
4-Special Report on Emissions Scenarios
)(SRES

5-Atmospheric-Ocean General Circulation
)Model (AOGCM
6-Hadley Centre
7-Output
8-Surface flux adjustment
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9-Sen’s Slope Estimator Nonparametric
Method

10-Coefficient of Determination (R2)
11-Root Mean Square Error (RMSE)
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