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 نام و مشخصات ایستگاههای هواشناسي همدید استان خراسان رضوی مورد استفاده در این پژوهش (1) جدول

 
 

 2011-2100دوره رهای گردش عمومي بکاررفته درمحاسبه نمایه زیست اقلیمي بیکنام و مشخصات مدل (2)جدول

 قدرت تفکیک مکانی موسسه طراحی کننده کشور مدل گردش عمومی

CGCM3 ژاپن    JAMSTEC T42~2.8×2.8 

GFDL 2.1 آمريکا GFDL 2×2.5 

ECHO-G آلمان MPI-M T30~3.5×3.5 
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 1987-2009دوره در زیست اقليمي  هنمای •
ا و تندی باد ثبت شده در ده ایستگاه استان خراسان رضوی برای زیست اقلیمي بیکر با بهره گیری از میانگین دم نمایه     

 . محاسبه شد 1987-2009دوره دیدباني 

های زیست اقلیمي از بین ده ایستگاه مورد بررسي مقادیر نمایه دهد نشان ميدوره دیدباني  يمیاقل ستیزماني نمایه ز سری

گلمکان و تربت حیدریه روند افزایشي و در سایر  مشهد، در سه ایستگاه گناباد، كاشمر و سرخس دارای روند كاهشي،

 باشد. مي ابتایستگاهها روند كم و بیش ث

 مشهد، تربت حیدریه و گلمکان  یستگاههایدر ا کریب هینما ،(  4) جدول  كندال-با استفاده از آماره من       

كاشمر و گناباد دارای روند كاهشي  ن،های قوچاباشند، اما در ایستگاه) چناران ( دارای روند افزایشي معني دار مي

 .باشديگرم و نامطلوب م طیبه سمت شرا ستگاههایا نیا يمیاقل ستیز میرژ یيجابجا يهستند كه به معن یداريمعن
 

 

 یدر خراسان رضو يدبانید کریب هینما يزمان یسر یكندال برا -آماره من ریمقاد (4) جدول

 سبزوار مشهد ايستگاه
تربت 

 ريهحید
 گناباد کاشمر نیشابور قوچان سرخس

تربت 

 جام
 گلمکان

آماره من 

 کندال

1.97

6 
0.808 1.9 

0.749

- 

2.397

- 
0.746 

1.959

- 

2.244

- 
0.988 2.225 

 روند
افزاي

 ش

بدون 

 تغيير
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 كاهش كاهش
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           معنی داری

 (2011-2100زیست اقليمي دوره آینده)  هینما •
هواشناسي استان  هایستگاهیا یبا استفاده از روش وایازی چند گانه بر رودما و تندی باد های فراسنجدر این مقاله        

 1در رابطه  2011-2100بیکر در دوره  نمایهشده برای محاسبه  اسیزمقیر ریشدند. سپس مقاد اسیزمقیخراسان رضوی ر

، A2تحت سناریوهای انتشار مختلف  2071-2100و  2041-2070، 2011-2040های نمایه بیکر در دورهداده شدند.  قرار

B1  وA1B  نمایه زیست اقلیمي بیکر توسط مدل گردش عمومي  شبیه سازی. پهنه بندی شدند 6تا  4مطابق شکل های

CGCM  در حالیکه مدل گردش عمومي دهندمقایسه با دو مدل دیگر نشان مي درتغییرات كمي را ،ECHO-G 

نتایج  A1Bو  A2 ،B1در بین سه سناریوی انتشار  وبیشترین كاهش را در نمایه زیست اقلیمي مدل سازی نموده است. 

. با توجه به كنندرا پیش بیني مي ميكاهش در نمایه آسایش زیست اقلی به ترتیب بیشترین و كمترین B1و  A2سناریوی 

هر چند میانگین تابع و انحراف  الف ( -7) شکل CGCMمایه بیکر بر اساس مدل سازی انجام شده توسط تابع چگالي ن

تغییرات قابل توجهي نسبت به دوره مشاهداتي نشان  2041-2070و  2011-2040های مربوط به آن در دو دوره معیار

دهد. به سمت شرایط زیست اقلیمي نامطلوب گرم را نشان ميجابجایي  2071-2100دهند اما میانگین تابع در دوره نمي

درصد در مقایسه با دوره دیدباني  7.7باشد كه به میزان واحد مي 12.46برابر  2071-2100واریانس نمایه بیکر دوره 

ر دب (  -7) شکل ECHO-Gمدل گردش عمومي جو توسط  بیکر ابع چگالي نمایهو مطابق با تافزایش یافته است. 

واحد  4.88و  3.97، 2.96به ترتیب به مقدار  لیمينمایه های زیست اق 2071-2100و 2041-2070، 2011-2040های دوره

كاهش یافته است)جابجایي به سمت چپ محور افقي ( كه نشان دهنده تمایل به سوی شرایط نامطلوب زیست اقلیمي در 

 یکرباشد. واریانس مقادیر نمایه بدر مقایسه با دوره دیدباني مي درصد 28.2و  22.9، 17.1استان خراسان رضوی به میزان 

 در مقایسه با دیدباني افزایش یافته است. ECHO-Gدرصد در مدل  46.7( به مقدار  2071-2100در انتهای قرن حاضر ) 

به ترتیب  2071-2100و  2041-2070، 2011-2040 در سه دورهج (  -7) شکل  GFDLمیانگین نمایه بیکر در مدل  و

درصد كاهش  25.9و  22.7، 17.5واحد در مقایسه با دوره دیدباني كاهش یافته است كه معادل  4.48و  3.92، 3.02

های بیکر در آخرین دوره شبیه سازی رخ داده ها، در این مدل نیز بیشترین افزایش واریانس نمایهباشد. همانند سایر مدلمي

 باشد.ه با دوره دیدباني ميدرصد در مقایس 40.2كه مقدار آن 

یافته و در مقایسه با دوره دیدباني كاهش  B1و  A2 ،A1Bتحت سناریوهای  2071-2100میانگین نمایه بیکر در دوره 

 بیشترین و كمترین جابجایي به سمت شرایط نامطلوب زیست اقلیم به ترتیب  نشان مي دهد

ب كاهش نمایه آسایش اقلیمي استان در مقایسه با دوره دیدباني این شرایط موجرخ خواهد داد.  B1و  A2تحت سناریوی 

نکته مهمي  .شود اما این كاهش به گونه ای نیست كه موجب جابجایي زیست اقلیم استان به طبقه نامطلوب گرم گرددمي

ناریوهای انتشار در ها و ستمامي مدل درهای زیست اقلیمي ها دیده مي شود افزایش واریانس نمایهكه در تمامي شبیه سازی

های باشد كه نشان دهنده عدم وجود شرایط ثابت زیست اقلیمي در آینده بوده، بطوریکه ناهنجاریایستگاههای استان مي

 زیست اقلیمي آینده در حول و حوش میانگین خود دارای نوسان بیشتری در مقایسه با دوره دیدباني خواهد بود.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
با استفاده از مدل گردش عمومي  2011-2100ر استان خراسان رضوی برای دوره د کریب هیشبیه سازی نما (4)شكل

CGCM3  تحت سه سناریوی انتشارA2 ،A1B  وB1  
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با استفاده از مدل گردش  2011-2100در استان خراسان رضوی برای دوره  کریب هیشبیه سازی نما (5)شكل

 B1و  A2 ،A1Bتحت سه سناریوی انتشار  ECHO-Gعمومي
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با استفاده از مدل گردش عمومي  2011-2100در استان خراسان رضوی برای دوره   کریب هیشبیه سازی نما ( 6)لشك

GFDL 2.1  تحت سه سناریوی انتشارA2 ،A1B  وB1 

 

اثرات  ریزان اقتصادی و اجتماعي در شناسایيتواند به برنامهكاربرد مدل سازی های اقلیمي در عرصه های مختلف مي    

توانند در مطالعات های مختلف كمك نماید. از آنجا كه برونداد مدل های گردش عمومي مستقیما نميتغییر اقلیم در بخش

 CGCM3 ،GFDL 2.1برونداد خام سه مدل گردش عمومي جو محیطي مورد استفاده قرار گیرند، لذا در این تحقیق، 

تفاده از روش وایازی چند متغیره بر روی ده ایستگاه استان با اس B1و  A2 ،A1Bتحت سه سناریوی  ECHO-Gو 

های ریزمقیاس شده دما و تندی باد در معادله محاسبه نمایه زیست اقلیمي بیکر قرار خراسان رضوی ریزمقیاس شدند. داده

 . محاسبه شد 2071-2100و  2041-2070، 2011-2040ساله آینده  30داده شدند و از این طریق نمایه بیکر برای سه دوره 

تغییرات كمي را در مقایسه با دو مدل دیگر  CGCMشبیه سازی نمایه زیست اقلیمي بیکر توسط مدل گردش عمومي 
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بیشترین كاهش را در نمایه زیست اقلیمي مدل سازی نموده  ECHO-Gدهند، در حالیکه مدل گردش عمومي نشان مي

 است. 

واحد در  3و  3.8، 4به ترتیب  B1و  A2 ،A1Bت سناریوهای تح 2071-2100میانگین نمایه بیکر در دوره 

یابد كه نشاندهنده اینست كه بیشترین و كمترین جابجایي به سمت شرایط نامطلوب مقایسه با دوره دیدباني كاهش مي

و رخ خواهد داد. این شرایط موجب كاهش نمایه آسایش اقلیمي استان  B1و  A2زیست اقلیم به ترتیب تحت سناریوی 

ای نیست كه موجب جابجایي زیست اقلیم استان به در مقایسه با دوره دیدباني مي شود اما این كاهش به گونهافزایش دما 

های زیست اقلیمي در تمامي ها افزایش واریانس نمایهطبقه نامطلوب گرم گردد، ولي نکته مهم  در تمامي شبیه سازی

زیست اقلیمي در آینده  پایداراستان مي باشد كه نشان دهنده عدم وجود شرایط ها و سناریوهای انتشار در ایستگاههای مدل

بوده، بطوریکه ناهنجاری های زیست اقلیمي آینده در حول و حوش میانگین خود دارای نوسان بیشتری در مقایسه با دوره 

 .دیدباني خواهد بود
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