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بررسی روند تغییرات اقلیمی آینده تﺤﺖ سناریوﻫاي واداشﺖ تابشی با استفاده از آزمون ناپارامتري من
کندال (مطالعه موردي :جنوب اﻫواز)
4

مﺤبوبه قاسمی ،*1عبدعلی ناصري ،2امیر سلطانی مﺤمدي ،3ﻫادي معاضد
 * 1دانشجوي دکتراي آبیاري و زهکشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،

 2استاد گروه آبیاري و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
3دانشیار گروه آبیاري و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 4استاد بازنشسته گروه آبیاري و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
(تاریخ دریافت ،98/05/06 :تاریخ پذیرش)98/08/20 :
چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات اقلیمی پیش بینی شده ،حاصل از خروجی مدلهاي گردش عمومی جو بر اساس سناریو  IPCC-AR5براي جنوب
اهواز ،انجام شده است .بدین منظور ،دادههاي دماي متوسط و بارش شش مدل اقلیمی گزارش پنجم IPCCاستخراج گردید .بعد از بررسی عملکرد آنها براي
منطقه مورد مطالعه ،از دو مدل  EC-EARTHو  CESM1-CAM5به منظور بررسی تغییرات اقلیمی دما و دو مدل  EC-EARTHو  BNU-ESMبراي
پارامتر بارش در محدوده مورد مطالعه تحت دو سناریوي  RCP2.6و  RCP8.5استفاده شد و تحت سناریوهاي واداشت تابشی  RCP2.6و  RCP8.5با بهره
گیري از  LARS-WGریزمقیاسسازي شدند .نتایج نشان داد دما در دوره  2016-2035بین  0/5تا  4درجه سانتیگراد نسبت به دوره پایه  1970-2000افزایش
مییابد .این در حالی است که منطقه مورد مطالعه شاهد کاهش بارش در اکثر ماهها خواهد بود .روند تغییرات فصلی بارش با استفاده از آزمون من-کندال نشان
داد که پارامتر بارش در اکثر مدلها و سناریوها از روند معنیداري پیروي نمیکند و تنها در الگوي اقلیمی  EC-EARTH-RCP2.6براي فصل تابستان در
سطح اطمینان  90درصد روند افزایشی دارد .روند تغییرات دما ،در الگوي اقلیمی  EC-EARTH- RCP8.5براي فصل بهار در سطح  95درصد و تابستان در
سطح  99درصد افزایشی میباشد و در الگوي اقلیمی  CESM1-CAM5-RCP2.6در فصل تابستان روند افزایشی در سطح  95درصد را نشان میدهد .در
الگوي اقلیمی  ،CESM1-CAM5-RCP8.5روند دما در فصول پاییز و زمستان در سطح  95درصد داراي روندي معنیدار افزایشی میباشد.
کلمات کلیدي :گزارش پنجم ،IPCCدما ،بارش ،آزمون من کندال ،جنوب اهواز

مقدمه

زیادي خواهد داشت که این موضوع به عنوان تهدید جدي،

با توجه به توسعه سریع صنعت و تکنولوژي و توجه کمتر به

براي آینده بشریت بوده و بنابراین بررسی دقیق وضعیت اقلیم

محیط زیست ،اثرات منفی پدیده تغییر اقلیم در آینده شدت
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کره زمین و اثرات آن بر متغیرهاي مختلف ضروري میباشد.

برخوردار بوده و اغلﺐ تصمیم گیرندگان استنباط آنها را

هیأت بین الدول تغییر اقلیم ( )IPCCبا هدف اصلی شناخت

سـخت مـیداننـد .در دهههاي اخیر  ،ارزیابی و پیشبینی ایـن

جنبههاي تغییراقلیم و بخصوص چگونگی اثر فعالیتهاي

پارامترها توسـط مدلهاي اقلیمی صورت پذیرفته

انسانی برآن ،پس از بررسی ،عنوان کرد که عوامل طبیعی و

است(اسچابرت و لیم.)2013 ،1

غیر طبیعی باعث برهم خوردن شرایط حاکم بر اجزاء مختلف

بسیاري از تحقیقات گذشته روي تغییر اقلیم به بررسی تغییرات

اقلیم کره زمین میشود .این هیات از زمان شروع به کار خود

پارامترهاي اقلیمی در مناطق مختلف ایران با مدلهاي گزارش

مجموعهاي از گزارشهاي ارزیابی و تخصصی و مقاالت فنی

چهارم که داراي قدرت تفکیﻚ پذیري کمتري هستند

را منتشر نموده که به عنوان معتبرترین منابع اطالعاتی در مورد

پرداختهاند .از جمله این تحقیقات میتوان به تحقیقات

دلجو2

تغییرات اقلیمی شناخته میشوند و تاکنون گزارشهاي ارزیابی

و همکاران( ،)2012زرقامی و همکاران )2011(3و گوهري 4و

اول ،دوم ،سوم و چهارم تهیه و منتشر کرده است .در سال

همکاران( )2012اشاره نمود.

 ،2014گروههاي کاري  IPCCگزارش ارزیابی پنجم

به نظر میرسد بررسی تغییر اقلیم نیاز به مدلهاي با وضوح

تغییراقلیم را ارائه نمودهاند .هیات بین الدول تغییراقلیم در

باالتر به ویژه مدلهاي گزارش پنجم  IPCCدارد .مطالعاتی نیز

تدوین گزارش پنجم  IPCCارزیابی خود از سناریوهاي

در زمینه بررسی تغییرات اقلیم با مدلهاي گزارش پنجم IPCC

جدید  RCPتحت عنوان سناریوهاي خطوط سیر غلظتهاي

انجام گرفته است .قهرمان و همکاران( )1395به بررسی تغییر

گوناگون گازهاي گلخانهاي استفاده کرده است(جعفرپور و

اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد نیشکر در استان خوزستان

کانونی.)1394 ،

تحت سناریوهاي واداشت تابشی پرداختهاند .در این تحقیق

میانگین متغیرهاي اقلیمی به خصوص مﺆلفههاي دما و بــارش

دادههاي اقلیمی چهار ایستگاه اهواز ،آبادان ،دزفول و بستان

در مقیــاس ســاالنه یــا فصــلی ،نقــش مهمی در چرخــه

براي تصحیح خروجی مدلهاي اقلیمی مورد استفاده قرار

هیدرولوژي ایفا مینماید و معموالْ به عنوان شاخصی براي

گرفتهاند .همچنین مدل  EC-EARTHتحت دو سناریوي 2.6

ارزیـابی تغییر اقلیم مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین ،در

و  8.5مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج نشاندهنده افزایش

ارزیـابی پارامترهاي بارش و درجه حرارت تحت سناریوهاي

دما و بارش در ایستگاههاي اهواز ،بستان و آبادان است.

مختلف تغییر اقلـیم ،این پارامترها ذاتا از یﻚ عدم اطمینان

افشار و همکاران ( )1395با استفاده از مدلهاي گزارش پنجم

1

3
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 IPCCدر حوضه آبریز کشفرود تحت سناریوهاي جدید

میانگین دما در طول فصل رشد به ترتیﺐ  29/5و  37/4درجه

انتشار  RCPبه بررسی تغییرات فصلی دما و بارش پرداختند .به

سانتیگراد خواهد بود که نسبت به دوره پایه  8/5 ،و 34/57

منظور بررسی روند تغییرات فصلی و ساالنه مولفههاي اقلیمی

درصد افزایش خواهد داشت.

از آزمون ناپارامتري من-کندال استفاده گردید .نتایج نشان

نیکبخت شهبازي ( )1397به بررسی میزان تغییرات بارش و

داده است که مولفه بارش از یﻚ روند مثبت و منفی معنیدار

تبخیر و تعرق محصوالت کشاورزي در استان خوزستان تحت

پیروي میکند .همچنین درجه حرارت متوسط نیز یﻚ روند

تأثیر تغییر اقلیم پرداخته است .با این هدف ،دادههاي اقلیمی

مثبت معنیدار با سطوح اعتماد  99 ،90و  99/9درصد از خود

مدل گردش عمومی جو  CanESM2تحت دو سناریوي

نشان میدهند.

واداشت تابشی در استان خوزستان استفاده گردیده است .نتایج

اشرف و آقاکوچﻚ )2017( 1به بررسی و تحلیل تغییرات دما

نشان داده است که میزان دما بطور میانگین در کلیه ایستگاههاي

و بارش در دریاچه ارومیه در قرن 21ام پرداختند .نتایج حاکی

منتخﺐ و در همه سناریوها تا  4درجه سانتیگراد افزایش یابد و

از آن است که شاخص شدت گرما (سرما) روند مثبتی(منفی)

این افزایش در مورد سناریو RCP8.5از سناریو  RCP4.5بیشتر

را در حوضه دریاچه ارومیه در سه دهه گذشته نشان میدهد.

است .میزان میانگین بارش نیز در دورههاي  2060و 2090

در حالی که تغییرات ضعیفی در بارش مشاهده شده است.

کاهش یافته است.

رحیمیمقدم و همکاران ( )1397ریسﻚ ناشی از تنش گرما

با توجه به اهمیت و ضرورت پارامترهاي دما و بارش در

در ذرت دانهاي استان خوزستان تحت شرایط تغییر اقلیم را در

سیستمهاي منابع آب و سیستمهاي گیاهی و نیز ضرورت این

شش شهرستان مورد بررسی قرار دادند .بدین منظور ،ابتدا اقلیم

بررسیها براساس مدلهاي گزارش پنجم ،هـدف ایـن تحقیق

آینده این شهرستانها با استفاده از دادههاي اقلیمی بلندمدت

تعیین مدلهاي با عملکرد مناسﺐ تغییر اقلیم براي جنوب اهواز

دوره پایه و با استفاده از روش  AgMIPتحت دو سناریوي

(کشت و صنعت نیشکر) براساس گزارش پنجم  IPCCتغییر

اقلیمی  RCP4.5و  RCP8.5براي دوره  2040- 2069تولید

اقلیم و تجزیه و تحلیل روند تغییرات فصلی و ماهانه دو مﺆلفه

شدند و سپس از مدل  APSIMبراي شبیهسازي رشد و

اصـلی بـارش و درجه حرارت براساس آزمون من-کندال و

عملکرد ذرت دانهاي استفاده شد .نتایج نشان داده است که در

مقایسه تغییرات این دو مولفه با دوره پایه در این محدوده می-

استان خوزستان تحت دو سناریوي

 RCP4.5و RCP8.5

Ashraf and Aghakochak

1

باشد.
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مواد و روشﻫا:

شکل2الف وضعیت نرمـال ماهانـه بـارش را در طـول دوره

براي انجام مدلسازي اقلیمی در این پژوهش ،ابتدا دادههاي

آماري براي محدوده مطالعاتی و ایسـتگاه مبنا در منطقه مورد

متغیرهاي اقلیمی شامل دماي متوسط و بارش متعلق به

مطالعه نشان میدهد .همانطورکه مالحظه میشود ،فصل

ایستگاههاي سینوپتیﻚ استان خوزستان در محدوده کشت و

تابستان بارندگی نزدیﻚ صفر اتفاق افتاده است .در فصل

صنعت نیشکر امیرکبیر دریافت گردید.

زمستان بارش بیش از  30میلیمتر مشاهده میگردد .در ماه

منطقــه مــورد مطالعــه در تحقیــق حاضــر(شکل ،)1محدوده

نوامبر نیز بارش بیش از  20میلیمتر روي داده است .در بقیه

مطالعاتی اهواز جنوبی که شامل کشت و صنعت نیشکر

ماهها بارش کمتر از  20میلیمتر مشاهده شده است.

امیرکبیر میگردد ،میباشـد .بـه منظـور انجـام مطالعـات ،از

مطابق شکل2ب بررسی میانگین نرمال ماهانه دماي معرف در

دادههـاي دو ایستگاه همدیدي در سطح استان خوزستان

منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که حداقل دما در ماه ژانویه

استفاده گردید .انتخاب ایستگاه دوم به جهت تصحیح دادههاي

اتفاق افتاده است .حداقل دما در این ماه  9درجه بوده و حداکثر

ایستگاه اول است.

به  15درجه میرسد .حداکثر میانگین درازمدت دماي هوا در

در ابتدا الزم است دادههاي دما و بارش تصحیح شوند .روشی

ماه ژوالي اتفاق افتاده است و برابر  37درجه سانتیگراد می-

کـه در این مقاله براي تصحیح دادههـا اسـتفاده شده است

باشد.

روش تفاضلهـا و نسـبتهـا مـیباشـد.

شکل -1موقعیت محدوده مورد مطالعه و ایستگاههاي هواشناسی مورد استفاده
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ایستگاه مبنا

ایستگاه مبنا

december
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june
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april

march

february

january

january
february
march
april
may
june
july
august
september
october
november
december

میانگین درازمدت دما(درجه سانتیگراد)

ب

بارش معرف

الف

می
متوسط درارمدب سالانه بارش( لیمتر)

معرف

۴۰
۳5
۳۰
۲5
۲۰
۱5
۱۰
5
۰

۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

شکل -2دما و بارش متوسط ماهانه ایستگاه کشاورزي(مبنا) و ایستگاه اهواز(معرف) در دوره آماري 1971-2000

بررسی عملکرد مدلﻫاي گردش عمومی

مورد پارامتر بارش متوسط ،مقادیر خوبی را نشان میدهد.

جو( )AOGCMدر شبیهسازي دما و بارش در دوره

ضریﺐ تعیین هیچ کدام از مدلها براي این پارامتر رضایت-

پایه

بخش نیست .این ضریﺐ از  4تا  33درصد متغیر است .مدل

بهمنظور بررسی عملکرد مدلهاي  AOGCMدر شبیهسازي

 CESM1-CAM5داراي کمترین ضریﺐ تعیین میباشد.

متغیرهاي دما و بارش ،در ابتدا دادههاي روزانه دما و بارش

نظر به عملکرد مدلهاي بررسی شده مطابق با جدول ،1در این

متوسطمورد تصحیح و تکمیل قرار گرفت و سپس سري

مطالعه از دو مدل  EC-EARTHو  CESM1-CAM5به منظور

زمانی متوسط محدوده مورد مطالعه محاسبه گردید .پس از

بررسی تغییرات اقلیمی دماي متوسط و دو

آن فایل دادههاي ماهانه دما و بارش  6مدل از مدلهاي

EARTHو  BNU-ESMبراي پارامتر بارش متوسط در

گزارش پنجم  IPCCدر دوره  ،1971 -2005تهیه و جذر

محدوده مورد مطالعه تحت دو سناریوي  RCP2.6و RCP8.5

میانگین مربعات خطا ( )RMSEو متوسط خطاي مطلق

استفاده

سناریو،

( )MAEبراي ارزیابی این مدلها استفاده شد .پس از دریافت

خوشبینانه( )RCP2.6و بدبینانه( )RCP8.5بودن آنها می

ARCGIS

باشد .سپس ،دادههاي دوره پایه ( )1971-2000و دوره آینده

دادهها با استفاده از ابزار NETCDFدر نرمافزار

گردید.

علت

انتخاب

ایندو

مدلEC-

دادههاي مربوطه از سلول مورد نظر استخراج گردید.

( )2016-2035براي این مدلها تحت دو سناریوي ذکر شده

با توجه به جدول ،1نتایج براي پارامتر دماي متوسط نشان از

به منظور بررسی روند تغییرات دما و بارش متوسط دریافت

پایین بودن نسبی جذر میانگین مربعات و باال بودن ضریﺐ

گردید.

تعیین دارد به جز مدل  BNU-ESMکه جذر میانگین مربعات
آن نسبت به بقیه مدلها باالتر است .جذر میانگین مربعات در
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جدول -1عملکرد مدلهاي  AOGCMدر شبیهسازي دما و بارش متوسط

متغیر اقلیمی
معیار عملکرد

بارش

دما
2

)RMSE(ºC

)RMSE(mm

R

2

R

مدل
BNU-ESM

6/14

0/84

31/94

0/33

11/023

0/74

25/09

0/ 4

4/8

0/776

25/1

0/14

EC-EARTH

7/137

0/99

18/78

0/28

HadGEM2-AO

7/45

0/412

17.1

0/23

GFDL-CM3

4/62

0/798

27/98

0/13

CESM1-CAM5
IPSL

ریز مقیاسسازي

سري به طور تصادفی از توزیع نیمه تجربی ماهانه خشﻚ و

پس از تکمیل اطالعات ،براي تولید مقادیر بارش و دماي

تر انتخاب میشود.

متوسط

روزانه

محدوده مورد مطالعه،

از مدل

آزمون من-کندال

ریزمقیاس LARS-WGاستفاده شد .این مدل ،مقادیر روزانه

در این پژوهش از آزمون من-کندال بهمنظور بررسی روند

عناصر اقلیمی بارش متوسط ،دما متوسط و ساعات آفتابی را

دادهها در سناریوي اقلیمی استفاده گردید .آزمون من -کندال

مدلسازي میکند .در این مدل ،الزم است مقادیر عناصر

بهعنوان یﻚ آزمون ناپارامتري براي تشخیص روند ،توسط

اقلیمی چهارگانه دماي کمینه ،دماي بیشینه ،بارش و ساعات

من (من )1945 ،1و بهعنوان یﻚ آزمون توزیع آماري براي

آفتابی )به صورت روزانه با تعیین روز شمار ژولیوسی) به

آزمون روند غیرخطی و نقطه عطف ،توسط کندال (کندال،2

مدل داده شود .این مدل ،از روشهاي توزیع نیمه تجربی

 )1955فرموله گردید که در این آزمون پارامتر  Sبهصورت

براي طول روزهاي تر و خشﻚ ،بارش روزانه و ساعات

زیر تعریف میگردد:
𝑛

آفتابی استفاده میکند .شبیهسازي رخداد بارش در این مدل

𝑛−1

) 𝑖𝑥 𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 −
𝑖=1 𝑗=𝑖−1

با استفاده از سريهاي تر و خشﻚ انجام میشود .طول هر

+1, (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) > 0
)(1

𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) = { 0, (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) = 0
−1, (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) < 0

Mann

1

Kendall

2
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که در آنهاXi ،و  Xjدادههاي مربوط به نقاط iام و jام
میباشند .آزمون آماري  Zcبهصورت رابطه زیر بیان میگردد
که مقادیر مثبت (یا منفی) براي  Zcنشاندهنده یﻚ روند

پارامترهاي  T studentو  x2براي بررسی درستی نتایج استفاده
گردید .در جدول 2مقادیر این پارامترها ارائه شده است .براي
دما

x2

بین  0/06تا  ، 0/34پارامتر استاتیکی  pبین  0/43تا

 ،1پارامتر  T studentبین  -0/08-1/12و پارامتر استاتیکی

p

افزایشی (یا کاهشی) میباشد  سطح معنیداري است که

 0/0-19/96متغییر میباشد .در مورد بارش ،پارامتر  x2بین

براي آزمون در نظر گرفته میشود و اگر  Zcاز ( Zآماره

 ، 0/0-06/18پارامتر استاتیکی  pبین  ، /095-1پارامتر

توزیع نرمال استاندارد) بیشتر باشد ،روند تغییرات قابل

T

 studentبین  -1/5-1/14و پارامتر استاتیکی  pبین -0/95
 0/41متغییر میباشد.

مالحظه و معنیدار میباشد .در این پژوهش از معادل پنج و

سطح معنیدار براي ارزیابی خروجی  LARS WGپنج درصد

یﻚ درصد در سطوح اعتماد  95و  99درصد بهمنظور تجزیه

انتخاب گردید .در همه ماهها مقادیر  pبدستآمده براي

و تحلیل نتایج آزمون من-کندال به کار برده شد.

سريهاي زمانی روزانه دما و بارش بیشتر از پنج درصد هستند.

𝟎 > 𝑺,

()2

𝟏𝑺−
)𝑺(𝒓𝒂𝑽√

𝟎 = 𝑺 𝟎,
𝟎 < 𝐒,

𝟏𝐒+

= 𝒄𝒁

)𝐬(𝐫𝐚𝐕√ {

پس از ارزیابی مدل  LARS-WGبه بررسی دادههاي پیش
بینیشده براي دو سناریوي  RCP2.6و  RCP8.5و سه مدل

نتایج و بﺤث

 BNU-ESM ،EC-EARTHو  CESM1-CAM5پرداخته

ریزمقیاسسازي دما و بارش

شد.

در این مطالعه ،نرمافزار  LARS WGبراي ریزمقیاس سازي

تغییرات دما و بارش در مقیاس منطقهاي

دماي متوسط و بارش متوسط استفاده شد .ورودي نرم افزار
دادههاي دماي متوسط و بارش متوسط دوره 1971 -2000
میباشند .سپس در بخش  site analysisاز مدل LARS WG

شکل 3متوسط تغییرات دما را براي الگوهاي مختلف تغییر
اقلیم نشان میدهد .این مقادیر براي متوسط دوره مورد

توزیعهاي احتماالتی مختلف به دادهها برازش شد و بهترین

بررسی( )2016-2035براي هر ماه در ایستگاه معرف نشان

آن برازشها انتخاب گردید .درستی این توزیعهاي برازش

داده شده است .دماي متوسط در طول همه ماهها براي همه

یافته در بخش  Q testبررسی شدهاند .در این مطالعه از

الگوهاي اقلیمی به جز مدل  CESM1-CAM5افزایش یافته
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جدول  -2عملکرد مدل  LARS WGدر برآورد بارش و دما
دما
x2

x

-0/18

p
value
0/44

1/14

0/58
0/91

ژانویه

0/12

p
value
0/53

0/59

فوریه

0/13

0/48

0/29

0/63

مارس

0/07

0/92

-0/34

0/53

0/15

آپریل

0/15

0/96

0/95

0/36

0/18

0/94

می

0/14

1

0/16

0/25

0/06

1

0/87

ژوئن

0/08

0/59

-0/08

0/69

0/08

0/87

0/29

0/44

جوالي

0/34

0/87

0/16

0/45

0/15

0/095

-0/85

0/41

آوست

0/09

0/74

0/18

0/47

0/09

0/89

0/72

0/59

سپتامبر

0/06

1

0/95

0/34

0/11

0/96

-1/5

0/92

اکتبر

0/07

0/43

0/84

0/19

0/14

0/74

1 /2

0/76

نوامبر

0/12

0/52

-0/63

0/64

0 /1

0/97

0/19

0/64

دسامبر

0/15

0/66

1/12

0/62

0/07

0/78

0 /2

0/95

ماه

t

2

بارش
p
value
0/96

t

p
value
0/96

0/09
0/13

0/99
1

-0/87
0/93

0/75
0/67

است این افزایش در ماههاي مختلف متفاوت میباشد .حداکثر

و زمستان بین  0/4تا  4درجه کاهش دماي متوسط و در فصول

افزایش دماي متوسط در بین تمام الگوهاي اقلیمی در سپتامبر

تابستان و پاییز بین  2تا  3درجه افزایش دماي متوسط را نشان

مشاهده میگردد .حداقل افزایش دماي متوسط نیز در ماههاي

داده است.

مختلف اتفاق میافتد .مدل  CESM1-CAM5در فصول بهار

شکل  -3تغییرات دماي متوسط ماهانه با مدل  LARS WGو الگوهاي تغییر اقلیم مختلف
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شکل  4متوسط تغییرات بارش متوسط را براي الگوهاي اقلیمی

کاهش بارش متوسط در EC-EARTH RCP8.5اتفاق افتاده

در ایستگاه معرف نشان میدهد .این مقادیر براي متوسط 15

است.

سال دما براي هر ماه در ایستگاه معرف نشان داده شده است.

تغییرات فصلی دماي متوسط در محدوده مورد مطالعه در

مقادیر بارش متوسط یﻚ الگوي افزایشی یا کاهشی دنبال

جدول 3خالصه شده است .نتایج نشان میدهد که فصل

نمیکنند .میزان کاهش بارش متوسط در فصل زمستان نسبت

تابستان در همه مدلها افزایش دما مشاهده میگردد .در فصل

به سایر فصلها مشهودتر است .در مدل  BNU-ESMاین

بهار به جز مدل  CESM1-CAM5- RCP8.5بقیه مدلها

کاهش بیشتر میباشد .در ماه سپتامبر افزایش بارش متوسط به

افزایش دما نشان میدهند.

میزان  0/9میلیمتر نسبت به دوره پایه اتفاق افتاده است .حداقل

شک -4تغییرات بارش ماهانه با مدل  LARS WGو الگوهاي تغییر اقلیم مختلف

در فصل پاییز تنها در الگوي اقلیمی

CESM1-CAM5-

 RCP2.6کاهش دماي متوسط قابل مشاهده است .در فصل
زمستان در دو الگوي  CESM1-CAM5- RCP2.6و

 CESM1-CAM5- RCP8.5کاهش دماي متوسط و در بقیه
افزایش دماي متوسط وجود دارد.
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جدول  -3تغییرات فصلی دما در الگوهاي اقلیمی مختلف(درجه سانتی-

بارانی در الگوي بارشی  BNU-ESM-RCP2.6بیشتر از سایر

گراد)

مدل ﻫاي اقلیمی

بهار

تابستان

پاییز زمستان

EC-EARTH-RCP2.6

6/ 3

2/ 4

6/ 4

3/ 1

EC-EARTH-RCP8.5

2/ 3

1/15

2/04

3/29

BNU-ESM-RCP2.6

6/86

15/27

11/52

6/ 4

BNU-ESM-RCP8.5

6/78

15/63

11/75

7/31

CESM1-CAM5-RCP2.6

7/12

5/19

-2/92

-2/51

CESM1-CAM5-RCP8.5

-2/79

5/09

6/91

-2/11

الگوهاي اقلیمی میباشد .هرچند افزایش تعداد روز بارانی
نسبت به دوره مشاهداتی قابل مالحظه نیست.
بررسی تجزیه و تحلیل روند تغییرات فصلی پارامترهاي
اقلیمی با استفاده از آزمون من-کندال در شکل  6ارائه شده

تغییرات بارش متوسط فصلی در محدوده مورد مطالعه در

است .مطابق شکل  6الف پارامتر بارش متوسط در اکثر مدلها

جدول 4آورده شده است .نتایج نشان میدهد که فصل زمستان

و سناریوها از روند مثبت (افزایشی) و منفی (کاهشی) معنی

حداکثر کاهش بارش را در مقایسه با دیگر فصلها دارد .در

داري پیروي نمیکند .تنها الگوي اقلیمی

بهار ،تابستان و پاییز هیچ روند خاصی مشاهده نمیگردد.

 EARTHبراي فصل تابستان روند افزایشی در سطح اطمینان

جدول  -4تغییرات فصلی بارش متوسط در الگوهاي اقلیمی
مختلف(میلیمتر)

مدل ﻫاي اقلیمی

بهار

تابستان پاییز

زمستان

EC-EARTH-RCP2.6

-5/5

6/62

-10/65

-53/02

EC-EARTH-RCP8.5

0/13

1/41

11/22

-8

BNU-ESM-RCP2.6

-3/32

0/ 2

-25/94

-37/06

BNU-ESM-RCP8.5

-2/62

0/29

-27/45

-37/68

CESM1-CAM5-RCP2.6

2/ 2

6/ 2

15/44

-15/45

CESM1-CAM5-RCP8.5

-0/72

5/99

1/52

-15/31

مطابق شکل ،5بررسی تعداد روزهاي بارانی در الگوهاي
اقلیمی مختلف نشان میدهد که در همه الگوها این پارامتر در
برخی سالها بیشتر از مشاهدات و در برخی این پارامتر کمتر
میباشد .تعداد روزهاي بارانی متوسط این دوره مورد بررسی
در همه الگوهاي اقلیمی بیشتر از متوسط تعداد روزهاي بارانی
دوره مشاهداتی میباشد.
همانطور که در شکل 5مشاهده میشود با وجود افزایش تعداد
روزهاي بارانی در الگوهاي اقلیمی ،بارش متوسط نسبت به
مقادیر دادههاي مشاهداتی کاهش یافته است .تعداد روزهاي

EC- -RCP2.6

 90درصد را نشان میدهد.
در مورد پارامتر دماي متوسط الگوي اقلیمی

EC-EARTH-

 RCP8.5در فصول بهار و تابستان روند معنیدار افزایشی در
سطح  95درصد را نشان میدهد(شکل6ب) .در فصل تابستان
این روند افزایشی در سطح  99درصد نیز معنیدار میباشد.
الگوي اقلیمی  CESM1-CAM5-RCP2.6در فصل تابستان
روند افزایشی در سطح  95درصد را نشان میدهد .در مدل
 CESM1-CAM5-RCP8.5فصول پاییز و زمستان روند دماي
متوسط روندي افزایشی در سطح  95درصد میباشد .کوثري
و همکاران ( )2013براي اهواز روند تغییرات دما را براي ماه-
هاي تیر و مرداد در سطح  95درصد معنیدار و افزایشی
گزارش نمودهاند.

9۴
نیوار ،دوره  ،43شماره  ،106-107پاییز و زمستان ( 1398دو فصلنامه)

گوهردوست و همکاران ( )1397با استفاده از آزمون من

ساالنه الگوهاي

کندال نشان دادند افزایش دما در سطح  99درصد در بیشتر

 RCP2.6و  CESM1-CAM5 -RCP8.5داراي روند مثبت در

ماهها براي شهرستان اهواز معنیدار است.

سطح  95درصد نیز میباشند.

CESM-CAM5- ،EC-EARTH-RCP8.5

پارامتر دماي متوسط در مقیاس ساالنه در همه الگوهاي اقلیمی

۰

7۰

۱۰۰

6۰
5۰

۲۰۰

۴۰

۳۰۰

۳۰

۴۰۰

۲۰

5۰۰

۱۰

6۰۰

۰

تعداد روزهای بارانی

میانگین بارش(میلیمتر)

در سطح  90درصد داراي روند مثبت میباشند .در مقیاس

شکل  -5تعداد روزهاي بارانی و متوسط بارش در الگوهاي اقلیمی مختلف
EC-EARTH2.6
ECEARTH8.5

ب

CESM-CAM5-2.6
CESM-CAM5-8.5

ال

۲/۰
۱/5
۱/۰

آماره Z

۰/5
۰/۰

آماره z

۴/۰
۳/5
۳/۰
۲/5
۲/۰
۱/5
۱/۰
۰/5
۰/۰
۰/5۱/۰-

EC-EARTH2.6
ECEARTH8.5
BNU-ESM2.6
BNU-ESM8.5

۲/5

۰/5۱/۰۱/5۲/۰-

شکل -6روند فصلی بارش متوسط (میلیمتر) و دماي متوسط (درجه سانتیگراد) در الگوهاي اقلیمی مختلف با آزمون من-کندال

بررسی و تحلیل حاصل از آزمون کندال 1توسط گوهردوست

بارش در زمستان ،بهار و پاییز در اکثر ایستگاهها هیچگونه

و همکاران( )1397در استان خوزستان نشان داده است که

روندي نداشته است .میزان تغییرات بارش ساالنه در اکثر

Kendall

1
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ایستگاهها فاقد روند بوده است .دما در رامهرمز در تمام فصول

این ایستگاه نیز روند مثبت معنیدار دما مشاهده شده است که

روند افزایشی داشته است و همچنین بیشترین تغییرات تنوعی

با نتایج بدستآمده از این تحقیق مطابقت دارد .نتایج تحقیق

دما مربوط به فصل تابستان میباشد .دما در شمالشرق ،جنوب

انجام شده توسط رحیمیمقدم و همکاران ( )1397نیز مشابه

و جنوب شرقی فاقد روند بوده ولی در نیمه غربی استان روند

نتایج تحقیق حاضر است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است

افزایشی داشته است .این نتیجه با نتیجه بدستآمده از تحقیق

که در استان خوزستان تحت دو سناریوي RCP4.5

حاضر تطابق دارد.

و  RCP8.5میانگین دما در طول فصل رشد به ترتیﺐ  29/5و

بسیاري از مطالعات نشاندهنده افزایش دما در شرایط تغییر

 37/4درجه سانتیگراد خواهد بود که نسبت به دوره پایه 8/5

اقلیم

هستند(زنگ1

و

همکاران(،)2012

لیو2

و

و  34/57درصد افزایش خواهد داشت .در تحقیق حاضر

همکاران( .))2013در تحقیقی که توسط زنگ و

افزایش دماي بیشتري گزارش شده است که دلیل آن تفاوت

همکاران( )2012انجام شده است بهطورکلی تحت

مدلهاي تغییر اقلیم است.

سناریوهاي مختلف در همهي مناطق استرالیا و تاریخهاي

نتیﺠهگیري

کاشت گندم ،میانگین دما افزایش مییابد و بیشترین افزایش

نتایج به دست آمده نشان داد که دماي متوسط منطقه مورد

دما در طول فصل رشد از 0/61تا  3/13درجه سانتیگراد

مطالعه در دوره  2016-2035بین  0/5تا  4درجه سانتیگراد

مربوط به منطقه روما ،کوئیزلند بود .همچنین کمترین افزایش

نسبت به دوره پایه افزایش مییابد .این افزایش براي فصول

دما در طول فصل رشد با 0/45تا 1/92درجه سانتیگراد مربوط

زمسـتان و بهار بـین  0/5تا  4درجـه سانتیگراد و بـراي فصـول

به منطقه کامینز بود.

تابسـتان و پاییز بین  2تا  3درجه سانتیگراد میباشد .همچنین

مطالعات کوثري و همکاران ( )2013نیز روند مثبت معنیدار

این منطقه شاهد کاهش بارش متوسط در اکثر ماهها خواهد

دما در بیش از  38ایستگاه سینوپتیﻚ کشور در ماهها و فصل-

بود .بررسی تعداد روزهاي بارانی نشان داد که در همه الگوهاي

هاي گرم را نشان داده است .ایستگاه سینوپتیﻚ اهواز نیز

اقلیمی این پارامتر افزایش یافته است .روند تغییرات فصلی

یکی از ایستگاههاي مورد بررسی این مطالعه میباشد که در

بارش متوسط با استفاده از آزمون من-کندال نشان

داده است که پارامتر بارش متوسط در اکثر مدلها و سناریوها

در الگوي اقلیمی  EC-EARTH-RCP2.6براي فصل تابستان

از روند معنیداري پیروي نمیکند .تنها روند افزایشی معنیدار

در سطح اطمینان  90درصد وجود دارد .در مورد پارامتر دماي

1

2

Zheng

Liu
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متوسط ،الگوي اقلیمی  EC-EARTH-RCP8.5در فصول بهار

درصد معنیدار است .الگوي اقلیمی

و تابستان روند افزایشی بوده و به ترتیﺐ در سطح  95و 99

 RCP2.6در فصل تابستان روند افزایشی در سطح  95درصد

CESM1-CAM5-

نشان می دهد.
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