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چکيذٌ
زض ؾبلّبي اذيط ثطضؾي اثط تغييط اقلين ٍ پيفثيٌي ذكکؿبليّب زض ثطًبهِضيعي ٍ هسيطيت هٌبثغ آة ثؿيبض هَضز تَخِ قطاضگطفتِ اؾت .زض تحقيق
حبضط اثتسا تغييطات احتوبلي اقلين ضٍي زهب ٍ ثبضـ حَظُ آثريع هاليط زض زٍضُ آهبضي ( ) 1393 -1371ثطضؾي ٍ پيفثيٌيّبي هبّبًِ ،فصلي ٍ
ؾبالًِ ثطاي زٍضُ آهبضي ( )1409-1390تحت ؾِ ؾٌبضيَي  A1Bٍ B1 ،A2ثب اؾتفبزُ اظ هسل گطزـ ػوَهي  4HadCM3اًدبم ٍ ثطاي ضيعهقيبؼ
ًوبيي اظ هسل  ٍ 5LARS- WGاظ ؾطي ظهبًي 6 ARIMAضطثي ٍ هؼيبضّبي ٍ 8SBC ٍ 7AICآظهَى پطت-هبًتَ زض پيفثيٌي ثبضـ ٍ اظ
قبذصّبي SDI ،SPIثطاي پيفثيٌي ذكکؿبلي ثطاي زٍضُ ( )1418-1397ايؿتگبُّبي ّيسضٍهتطي هطٍيل ،پيْبى ٍ ٍؾح اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبيح
حبکي اظ افعايف ثبضـ ٍ زهب زض ّط ؾِ هقيبؼ هبّبًِ ،فصلي ٍ ؾبالًِ زض زٍضُ آيٌسُ هي ثبقس ٍ ًكبى هيزّس کِ ثعضگتطيي ذكکؿبلي َّاقٌبؾي
ثطاي زٍضُ پبيِ زض ؾبل  1378 -1379ثِ هيعاى  -1/96ضخ زازُ ٍ زض ؾبل  1417-1418ثِ هيعاى -2/4ضخ هيزّس .ثطضؾيّب ًكبى زاز کِ قست
ٍقَع ذكکؿبليّبي هتَؾظ ٍ قسيس زض زٍضُ آهبضي آيٌسُ زض ايؿتگبُّبي هطٍيل ،پيْبى ٍ ٍؾح افعايف هييبثس ٍ ؾجت کبّف زثي ٍ ذكکؿبلي
ّيسضٍلَغيکي هيقَزً .تبيح حبصلِ ثيبًگط ايي اؾت کِ ثِػلت هتغيط ثَزى هيعاى ثبضـ ٍ هيبًگيي زهبي َّا ضًٍس تغييطات ذكکؿبليّب زض هبُّبي
هرتلف يکؿبى ًجَزُ ٍ عَل زٍضُ ،قست ٍ فطاٍاًي ذكکؿبلي زض هبُّب ٍ ؾبلّبي هرتلف هتفبٍت هيثبقس .ثطضؾي هقبزيط ّوجؿتگي ( ٍ )rهيبًگيي
هطثؼبت ذغب ( )MSEثيي هقبزيط هكبّساتي ٍ هحبؾجبتي زثي ٍ ثبضـ زض ايؿتگبُّبي هَضز هغبلؼِ ثيبًگط تَاًوٌسي ثبالي هسل  ARIMAزض
قجيِؾبظي زثي هبّبًِ هيثبقس ٍ هيتَاى اظ آى زض ؾبيط حَظُ ّبي آثريعکكَض اؾتفبزُ ًوَز.

ياشگان کليذی ،ARIMA ،LARS- WG :قبذص ثبضـ اؾتبًساضز ( ،)SPIقبذص ذكکؿبلي خطيبى ضٍزذبًِاي ()SDI

 .1زاًف آهَذتِ کبضقٌبؾي اضقس آثريعزاضي ،زاًكگبُ هاليط
 .2زاًكيبض ،زاًكکسُ هٌبثغ عجيؼي ٍ هحيظ ظيؿت ،زاًكگبُ هاليط (ًَيؿٌسُ هؿئَل)
Email: ildoromi@gmail.com – Tel: 09181117185

 .3زاًكيبض ،زاًكکسُ هٌبثغ عجيؼي ٍ هحيظ ظيؿت ،زاًكگبُ هاليط
4

.Hadley Coupled Atmosphere-Ocean General Circulation Model
.Long Ashton Research Station-Weather Generator
6
.Autoregressive moving average model
7
.Akaike information criterion
8
.Schwarz bayes criterion
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مقذمٍ

پسيسُ ذكکؿبلي ثِ ػٌَاى يکي اظ پيبهسّبي تغييط اقلين هَخت کبّف ؾطيغ زثي خطيبىّبي ؾغحي ،افت هربظى آة ّبي
ظيطظهيٌي ،فطؾبيف ٍفطٍ ًكؿت ظهيي هيقَز (کطهي خَظاًي ٍ ّوکبضاى .)1398 ،تغييطات اقليوي ٍ ذكکؿبليّب ثبػث تغييط ٍ ثي ًظوي
زض هست ،قست ،فطم ٍ ظهبى ثبضـ ٍ زهب ٍ ثِ تجغ آى تغييط زثي ضٍزذبًِ ّب هيقَز (قي ٍ ّوکبضاى .)2015 ،1زضايطاى تَظيغ ظهبًي ٍ
هکبًي ثبضـ ثؿيبض ًبهَظٍى ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ کوجَز هٌبثغ آة ًبقي اظ تغييطات آة ٍ َّايي ٍ ثطٍظ ذكکؿبلي ّب  ،هسيطيت هٌبثغ آة
اهطي پيچيسُ هيثبقس (ػجسالجبعي ٍ ّوکبضاى .)2016 ،2زض حبل حبضط ثطضؾي تأثيط تغييط اقلين ثط زهب ٍ ثبضـ ٍ ثطٍظ ذكکؿبلي ٍ کوجَز
هٌبثغ آة ؾغحي خْت ثطًبهِضيعي ،ثؿيبض هَضز تَخِ قطاض گطفتِ اؾت (پبضاغٍلي ٍ ّوکبضاى .)2016 ،3ثطاي اضظيبثي ٍ پيفثيٌي تبثيط
تغييطات اقليوي ثط تغييطات ذكکؿبلي ٍ زثي اؾتفبزُ اظ هسلّبي هٌبؾت اضظيبثي اثط تغييطات اقليوي زض کٌبض هسلّبي اضظيبثي زثي هي-
تَاًس ثؿيبض هفيس ثبقس (ليي ٍ ّوکبضاى .)2015 ،4ثِ ّويي زليل زض ؾبلّبي اذيط ثطضؾي اثط تغييطات آة ٍ َّايي ٍ ذكکؿبليّب خْت
کبّف اثطات ٍ هسيطيت ذغطآى ،ثٍِيػُ ثط ضٍي هٌبثغ آة هَضز تَخِ هحققبى ثؿيبضي قطاض گطفتِ اؾت (کطهي خَظاًي ٍ ّوکبضاى1398 ،؛
هصجبحظازُ ٍ ّوکبضاى1397 ،؛ قضبٍي ٍ ّوکبضاى1397 ،؛ پيطهطازيبى ٍ ّوکبضاى1395 ،؛ کطهي1390 ،؛ ثْلکِ ٍ ّوکبضاى1396 ،؛
ػؿبکطُ ٍ ّوکبضاى 1396،؛ذَضاًي ٍ ّوکبضاى 1395 ،؛ٍضٍچيسٍ ٍ ّوکبضاى ،2013،5الفطج ٍ ّوکبضاى .)2014( 6زض ايي ضاثغِ خْت
ثطضؾي ٍ پيفثيٌي ذكکؿبلي ّيسضٍلَغيکي حَظُّبي آثريع هيتَاى اظهسلّبي ؾطي ظهبًي هبًٌس  SARIMAثِ ٍيػُ خْت پيفثيٌي
زٍضُّبي ذكک ٍ زازُّبي زثي حساقل ٍ حساکثط اؾتفبزُ ٍ ثِ ًتبيح قبثل قجَلي زؾت يبفت (ػليدبًي ٍ ّوکبضاى.)1397 ،
ثبيعزي ٍ ّوکبضاى ( )1395زض پػٍّكي ثِ پيفثيٌي ذكکؿبلي َّاقٌبؾي ثب اؾتفبزُ اظ قبذص  SPIايؿتگبُ حَظُ آثطيع ؾلوبؼ
آشضثبيدبى غطثي ثب اؾتفبزُ ً AR ،ARMA ٍ ARIMAكبى زازًس کِ ذكکؿبلي تٌْب زض ايؿتگبُ ًظطآثبز ضًٍس افعايكي ٍ زض ؾبيط
ايؿتگبُّب ضًٍس کبّكي زاضز.
کبثَؾي ٍ ّوکبضاى ( ،)1396زض ثطضؾي اثط تغييط اقلين ثط هتغيطّبي َّاقٌبؾي ٍ ذكکؿبلي اؾتبى گلؿتبى ثب اؾتفبزُ اظ قبذص SPI

ٍ هسلّبي ً LARS-WG HadCM3 ،ECHO-Gكبى زازًس کِ ثيكتطيي فطاٍاًي عجقبت ثبضـ ؾبالًِ زض زٍضُ آهبضي پبيِ ٍ هسل
 ECHO-Gزض هحسٍزُ  350تب  550هيليهتط ٍ زض هسل  HadCM3زض هحسٍزُ  450تب  650هيليهتط قطاض گطفتِ اؾت.
زل آضام ٍ ّوکبضاى ( ،)1398زض قجيِؾبظي اثطات تغييط اقلين ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبي گعاضـ اضظيبثي پٌدن تحت ؾٌبضيَّبي  RCPثط
هٌبثغ آثي حَضِ آثطيع ؾس ؾلوبى فبضؾي ًكبى زازًس کِ پيفثيٌي هسلّبي اقليوي حبکي اظ افعايف تکطاض ثبضـّبي قسيستط ٍ کبّف
ٍقبيغ ثبضـ ثب قست کنتط زض زٍضُ آيٌسُ ًؿجت ثِ گصقتِ هيثبقس کِ هَخت افعايف ؾبالًِ ضٍاًبة ٍ پتبًؿيل ؾيلذيعي حَضِ زض زٍضُ
آيٌسُ هيقَز.
خْبًجرف اصل ٍ ّوکبضاى ( ،)1398زض ضيعهقيبؼ ًوبيي ضٍاثظ ثبضـ-ضٍاًبة حَضِ آثطيع ضٍز ظضز زض ثؿتط تغييط اقلين ًكبى زازًس
کِ ثبضـ زض هبُّبي فصل گطم افعايف ٍ زض هبُّبي فصل ؾطز کبّف ذَاّس يبفت .
ؾبضي صطاف ٍ ّوکبضاى ( ،)1398زض ثطضؾي تأثيط تغييط اقلين ثط هَاظًِ آثي ًبقي اظ ثبضـ زض آثرَاى تؿَج ثب اؾتفبزُ اظ هسلHELP

ًكبى زازًس زض کٌبض کبّف ثبضـ ٍ افعايف زهبٍ ،يػگيّبي ّيسضٍليکي ٍ ضعَثتي ذبک زض هيعاى تغصيِ ًقف هْوي ايفب هيکٌس ،ثِ
عَضي کِ ثب افعايف ضعَثت ذبک اظ هيعاى تغصيِ کبؾتِ قسُ ٍ ثط هيعاى ضٍاًبة افعٍزُ ذَاّس قس.
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کثيطي ٍ ّوکبضاى ( ،)1399زض ثطضؾي چكناًساظ آيٌسُ تغييطات زهب ٍ ثبضـ زض ؾَاحل خٌَثي زضيبي ذعضً ،كبى زازًس کِ کِ هسل
 SDSMتَاًبيي الظم خْت قجيِؾبظي تغييطات زهب ٍ ثبضـ زض هٌغقِ هَضز هغبلؼِ ضا زاضز .ثط اؾبؼ ًتبيح حبصل اظ ذطٍخي هسل
 ،CanESM2هقساض زهبي حساقل ٍ حساکثط زض ّوِ ازٍاض هَضز ثطضؾي ٍ زض ّط زٍضُ ًؿجت ثِ زٍضُ قجل افعايف ذَاّس يبفت.
حيسضي ٍ ّوکبضاى ( ،)1399ثِ ثطضؾي اثطات تغييطات زهب ٍ ثبضـ ثب اؾتفبزُ ؾٌبضيَّبي هرتلف  RCPزض حَضِ زضيبچِ اضٍهيِ
پطزاذتٌسً .تبيح ًكبى زاز زض زٍضُّبي آتي هيعاى ثبضـ کبّف ٍ هيعاى زهب افعايف ذَاّس يبفت.
لي ٍ ّوکبضاى ،)2016( 1زض ثطضؾي تَظيغ هکبًي قست ٍ فطاٍاًي قطايظ ذكکؿبلي آيٌسُ ثب اؾتفبزُ اظ قجيِؾبظي هسل گطزـ
ػوَهي خَ ٍ قبذص  SPIزض کطُ خٌَثي ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس کِ زض فصل ظهؿتبى ثط ػکؽ فصل ثْبض ضًٍس ذكکؿبلي افعايف ٍ قست
ٍ فطاٍاًي ذكکؿبلي فصَل گطم ًيع زض آيٌسُ افعايف هييبثس.
هطؾب ٍ ّوکبضاى ،)2016( 2قطايظ ذكکؿبلي آيٌسُ ضا ثب اؾتفبزُ اظ قبذصّبي  ٍ SRI ، SPEI،SPIزض ًظط گطفتي پيفثيٌي هسل
اقليوي زض ثركي اظ لْؿتبى ثطضؾي کطزًسً .تبيح ًكبى زازکِ قبذص SPEIثيبًگط قطايظ ذكکتط ٍ زٍ قبذص زيگط ثيبًگط اقلين
هطعَةتط زض آيٌسُ ذَاّس ثَز.
تبى ٍ ّوکبضاى ،)2017( 3ثِ ثطضؾي اثطات ّيسضٍلَغيکي تغييطات اقلين زض حَضِ ضٍزذبًِ خََّض هبلعي ثب اؾتفبزُ اظ گطٍّي هتكکل
اظ قف هسل گطزـ ػوَهي ٍ ؾِ ؾٌبضيَي RCPزض زٍضُ آيٌسُ پطزاذتٌسً .تبيح آىّب ًكبى زاز کِ هيبًگيي زهب ٍ ثبضـ ؾبالًِ افعايف ٍ
ثِ تجغ آى زثي خطيبى حَضِ افطايف ذَاّس يبفت.
غاًگ ّ ٍ4وکبضاى ( ،)2017زض ثطضؾي پبؾد پَقف گيبّي ثِ ذكکؿبلي زض هقيبؼ ظهبًي هرتلف زض ؾطاؾط چيي :الگَّبي
هکبًي – ظهبًي ،زاليل ٍ پيبهسّب ًكبى زازًس کِ قبذص SPIهقساض زهب ضا زض اضظيبثي ذكکؿبلي ثِ ذَثي زض ًظط هيگيطز ٍ هيتَاًس
قطايظ ذكکؿبلي هٌغقِ هَضز هغبلؼِ ضا ٍاقؼيتط ٍ هٌغقيتط ًوبيف زّس.
لئَ ّ ٍ5وکبضاى (  ،)2017ثِ چكناًساظ تغييطات زهب ثب اؾتفبزُ اظ هسل  SDSMزض اؾتبى يًٌَبى زض چيي پطزاذتٌسً .تبيح ًكبى زاز کِ
زض اکثط زٍضُّبي آيٌسُ زهب زض قوبل غطثي ٍ خٌَة قطقي هٌغقِ ثِ قکل قبثل تَخِاي افعايف ذَاّس يبفت.
ثٌعُ ّ ٍ6وکبضاى ( ،)2018ثِ ثطضؾي اثطات تغييطات اقليوي ثط ثبضـ حَضِ ضٍزذبًِ ظاهجعي زض آفطيقبي خٌَثي ثب اؾتفبزُ اظ هسل
 ٍ SDSMؾٌبضيَّبي  RCP2پطزاذتٌسً .تبيح ًكبى زاز کِ ايي هسل اظ کبضايالظم ثطاي قجيِؾبظي ثبضـ زض هٌغقِ ثطذَضزاض ًيؿت.
ّوچٌيي ثط اؾبؼ ًتبيح ثبضـ زض هبُّبي هطعَة کبّف ٍ زض هبُ ّبي ذكک افعايف هييبثس.
ًيالٍاضّ ٍ7وکبضاى ( ،)2019ثِ ثطضؾي تغييطات زهب ٍ ثبضـ تحت زٍ ؾٌبضيَي  ٍ RCPاثطات آى ثط خطيبى ضٍزذبًِّبي ٌّس پطزاذتٌس.
ًتبيح ًكبى زاز کِ زهب ٍ ثبضـ تحت ّط زٍ ؾٌبضيَ زض آيٌسُ افعايف اهب خطيبى ضٍزذبًِّب کبّف پيسا ذَاّس کطز.
پتبىّ ٍ8وکبضاى ( ،)2020تغييطات زهب ٍ ثبضـ زض حَضِ ثيس کيي زض ٌّسٍؾتبى ضا تحت ؾٌبضيَّبي هرتلف  RCPاضظيبثي کطزًس.
ًتبيح ًكبى زاز هيعاى زهب ٍ ثبضـ حَضِ ثط اؾبؼ کليِ ؾٌبضيَّب افعايف هييبثس.
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زض ؾبلّبي اذيط حَظُآثريع هاليط ثِػلت ثطٍظ پسيسُ ذكکؿبلي ثب کبّف ؾطيغ خطيبىّبي ؾغحي ٍ افت هربظى آةّبي ظيط
ظهيٌي ضٍثطٍ قسُ اؾتّ .سف اظ ايي ثطضؾي ،اضظيبثي اثط تغييط اقلين ثط ضًٍس تغييطات ذكکؿبليّبي َّاقٌبؾي ٍ ّيسضٍلَغيکي ،تؼييي
قبًًَوٌسي ٍ قٌبؾبيي ضفتبض پسيسُ ذكکؿبلي ٍ اضائِ کبضايي هسل  ARIMAخْت قجيِؾبظي ٍ پيفثيٌي ٍقَع ذكکؿبليّبي آتي زض
هٌغقِ هَضز هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ هسل گطزـ ػوَهي  HadCM3هسل  LARS- WGاؾت .ثب تَخِ ثِ تؼساز ٍقَع ذكکؿبليّب زض
هٌغقِ ٍ ضطٍضت تؼييي ثْتطيي هسل پيفثيٌي ثب تَخِ ثِ ذصَصيبت ٍ تغييطات اقليوي ،اضظيبثي هْبضت هسلّبي پيفثيٌي ؾطيّبي
ظهبًي قبذص ثبضًسگي اؾتبًساضز قسُ ضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس ٍ اظ آًدبئيکِ ثيكتطيي ؾغح ظيط کكت اًگَض ايطاى زض قْط هاليط ٍاقغ
قسُ ٍ تغييطات اقليوي ًيع تبثيط هؿتقيوي ثط ػولکطز ،کيفيت ٍ ثبظزُ ايي هحصَل زاضزً ،تبيح ايي ثطضؾي هيتَاًس زض ثطًبهِضيعي ٍ
هسيطيت ثْيٌِ هصطف هٌبثغ آة ٍ کبّف اثط ذكکؿبلي زض هٌغقِ ثؿيبض هفيس ثبقس.
دادٌ ي ريشَا
◦

◦

◦

حَظُ آثريع هاليط ثب ٍؾؼتي حسٍز  3210کيلَهتط ٍ زض هرتصبت خغطافيبيي " 43׳ 48 39تب " 8׳ 49 48عَل قطقي ٍ " 34׳49
◦

 33تب "  30׳ 34 17ػطض قوبلي زض قْطؾتبى هاليط اؾتبى ّوساى ٍاقغ قسُ اؾت .اضتفبع هتَؾظ هٌغقِ اظ ؾغح زضيب  1780هتط،
هيبًگيي زضخِ حطاضت ؾبالًِ  13/44زضخِ ؾبًتيگطاز ٍ زاضاي آة ٍَّاي هتؼسل کَّؿتبًي هيثبقس (قکل.)1

ضکل( .)1مًقعيت جغرافيایي حًزٌ آتخيس مالیر

ّسف اظ ايي ثطضؾي ،اضظيبثي اثط تغييط اقلين ثط ضًٍس تغييطات ذكکؿبليّبي َّاقٌبؾي ٍ ّيسضٍلَغيکي ٍ پيفثيٌي ذكکؿبليّبي
آتي زض حَظُ آثريع هاليطاؾت .زازُّبي پبيِ هَضز اؾتفبزُ زض ثرف اقلين قبهل زازُّبي هكبّساتي زهب (حساقل ٍ حساکثط) ،ثبضـ ٍ
ؾبػبت آفتبثي عي زٍضُ آهبضي  1371 –1393هيالزي ايؿتگبُ ؾيٌَپتيک هاليط ٍ زازُّبي هطثَط ثِ ذكکؿبلي قبهل ثبضـ ٍ زثي
ضٍظاًِ ايؿتگبُّبي پيْبى ،هطٍيل ٍ ٍؾح هيثبقس کِ ثِتطتيت اظ ؾبظهبى َّاقٌبؾي کكَض ٍ آة هٌغقِاي کل اؾتبى ّوساى زضيبفت
قسًس .اثتسا ٍضؼيت اقليوي گصقتِ هٌغقِ زض زٍضُ آهبضي(1393 -1371کبهلتطيي زٍضُ آهبضي هَخَز ثطاي هٌغقِ) ثطضؾي ٍ ؾپؽ ثِ
هٌظَض کبليجطُ کطزى ٍ اعويٌبى اظ صحت هسل  LARS- WGزازُّبي ضٍظاًِ ايؿتگبُّب قبهل زهبي(کويٌِ ٍ ثيكيٌِ) ٍ ثبضـ ثِ هسل
زازُ قس ٍ ثط اؾبؼ ايي زازُّب يک ؾٌبضيَي حبلت پبيِ ،ثطاي زٍضُ آهبضي تسٍيي ٍ هسل ثطاي آى اخطا گطزيس .ؾپؽ ذطٍخيّبي هسل
کِ قبهل ثيكيٌِ ٍ کويٌِ زهب ،ثبضـ ٍ اًحطاف هؼيبض آىّب هيثبقٌس ،ثب زازُّبي زيسُثبًي هقبيؿِ ٍ تَاًبيي هسل زض قجيِؾبظي زازُّب ثب
کوک آظهَىّبي آهبضي قبهل ضطيت تجييي ( ،)R2هيبًگيي هطثؼبت ذغب ،هيبًگيي ذغبي هغلق ٍ ًبـ ؾبتکليف ( )NSEاضظيبثي قس .زض
ازاهِ ثب اؾتفبزُ اظ هسل  ٍ HadCM3ؾِ ؾٌبضيَي  ،A1B ٍ B1 ،A2پبضاهتطّبي اقليوي زض حَظُ آثريع هاليط ،ثطاي زٍضُ آهبضي
( )1389-1390ثطضؾي ٍ تَليس قس (ثبيعزي ٍ ّوکبضاى.)1395 ،
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ضاخص خطکسالي ( )SPIي ()SDI

زازُّبي پبيِ زض ايي تحقيق قبهل زازُّبي هكبّساتي زهب (حساقل ٍ حساکثط) ،ثبضـ ٍ ؾبػبت آفتبثي ٍ زثي هطثَط ثِ زٍضُ آهبضي
 1371 –1393ايؿتگبُ ؾيٌَپتيک هاليطّ ،يسضٍهتطي پيْبى ،هطٍيلٍ ،ؾح هيثبقس .خْت هحبؾجِ ذكکؿبلي اظ قبذصّبي ذكکؿبلي
ّ ٍ SPIيسضٍلَغيکي  SDIثطاي آيٌسُ ًعزيک ( )1418-1397اؾتفبزُ ٍ اثط تغييط اقلين ثط ضًٍس تغييطات ذكکؿبليّب ثطضؾي گطزيس
(ثبيعزي ٍ ّوکبضاى .)1395 ،ثطاي هحبؾجِ قبذصّبي SDI ٍ SPIاظ ضٍاثظ ( )2ٍ 1اؾتفبزُ قس:
ضاثغِ ()1

P   P    
n

i

0

n

SPI n 

کِ زض آى  nتؼساز هبُّبيي کِ ثبضًسگي تدوؼي ثطاي آىّب هحبؾجِ قسُ P0 ،هقساض ًطهبل قسُ ثبضًسگي هبُ فؼلي P- i،هقساض ًطهبل
قسُ ثبضًسگي هبُ قجل μn،هيبًگيي هقساض ثبضًسگي تدوؼي ثطاي هبُ  δn ٍ nاًحطاف هؼيبض هقساض ثبضًسگي ثطاي هبُّب و 𝑘𝑉 ٍ SKثِتطتيت
هيبًگيي هدوَع حدن زثي ٍ اًحطاف هؼيبض حدن خطيبًبت تدوؼي ثطاي زٍضُ هجٌب ( )Kزض يک هست عَالًي هيثبقس.
ضاثغِ ()2
𝑘𝑆i = 1, 2, ... k =1, 2, 3, 4 ; j= 1, 2, ..., 12 𝑆𝐷𝐼𝑗, =𝑉𝑗,−𝑉𝑘 /
مذل آریما

1

اًَاع هرتلفي اظ هسلّبي هجتٌي ثط ؾطيّبي ظهبًي ٍخَز زاضز کِ اظآى خولِ هيتَاى ثِ فطآيٌس اتَضگطؾيَ) ، AR(Pفطآيٌس هيبًگيي
هتحطک ) ،MA(qفطآيٌس هطکت اتَضگطؾيَ-هيبًگيي هتحطک ) ،ARMA (p,qفطآيٌس اخوبع اتَضگطؾيَ-هيبًگيي هتحطک-
)ARIMA(p,d,qاقبضُ ًوَز ،کِ زض ثيي آىّب هسل فطآيٌس ػوَهي ) ARIMA (p,d,qثِ لحبػ زقت ٍ ؾَْلت کبض ثيكتط هَضز تَخِ
ٍ اؾتفبزُ قطاض گطفتِ کِ ثِ صَضت ضاثغِ ( )3اضائِ قسُ اؾت (ػليدبًي ٍ ّوکبضاى.)1397 ،
ضاثغِ ()3
Yt = ф0 + ф1Yt-1 + ф2Yt-2 + … + фpYt-p + εt - θ 1εt-1 - θ 2εt-2 - … - θqεt-q

زض فطآيٌس ) ،ARIMA (p,d,qثِ تطتيت  q ٍ d ،pتؼساز خوالت فطآيٌس ذَز ضگطؾيَى ،هطتجِ اًجبقتگي ٍ تؼساز خوالت فطآيٌس
هيبًگيي هتحطک ضا هكرص هيکٌٌس .زض ايي ضاثغِ هسلي کِ ثبکؽ خٌکيٌع ثطاي پيفثيٌي ؾطيّبي ظهبًي هؼطفي کطزُ هسل آضيوب
اؾت کِ قبهل چْبض هطحلِ تكريص ،ترويي ،کٌتطل ٍ پيفثيٌي اؾت .زض هطحلِ اٍل قٌبؾبيي هقبزيط ٍاقؼي  q ٍ d ،pتؼييي ٍ اظ
آظهَىّبي هتؼسزي هبًٌس ًوَزاض ّوجؿتگي ( )ACFيب ًوَزاض ّوجؿتگي خعئي( )PACFتؼوين يبفتِ ،هؼيبضّبي آکبئيک ٍ قَاضتع اؾتفبزُ
هيقَز .زض هطحلِ زٍم ثؼس اظ قٌبؾبيي قبذصّبي اصلي ٍ تؼساز خوالت ٍقفِ  MA ٍ ARپبضاهتطّبي هسل ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ حساقل
هطثؼبت ثطآٍضز ٍ اضظيبثي هيقًَس .زض ايي هطحلِ زض ثؼضي هَاضز ثِ خبي ضٍـ حساقل هطثؼبت اظ ضٍـ حساکثط زضؾت ًوبيي ًيع اؾتفبزُ
هيقَز .زض هطحلِ ؾَم پؽ اظ اًتربة هسل  ٍ ARIMAترويي پبضاهتطّبي آى ،زقت ٍ اػتجبض الگَ هَضز ثطضؾي ٍ آظهَى قطاض هيگيطز.
زض ايي هطحلِ اظ آظهَىّبي تکي ٍ کلي ضگطؾيَى اؾتفبزُ هيقَز .زض هطحلِ چْبضم ،يؼٌي پيفثيٌي ،ثب اؾتفبزُ اظ الگَي ثطآٍضز قسُ ثِ
پيفثيٌي ؾطي ظهبًي زض زاذل ًوًَِ ٍ يب ذبضج ًوًَِ اقسام هيقَز (ػليدبًي ٍ ّوکبضاى.)1397 ،

. ARIMA

1
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تحث ي تررسي
ثطضؾي هيبًگيي ثيي زازُّبي ٍاقؼي ٍ زازُّبي حبصل اظ هسل زض زٍضُ ً ٍ 1393-1371تبيح اضظيبثي ٍ اػتجبضؾٌدي هسل LARS-

ً WGكبى زاز کِ ثب تَخِ ثِ هقبزيط ثبالي ضطيت ّوجؿتگي ٍ هقبزيط پبييي پبضاهتطّبي قبذصّبي ذغبؾٌدي هحبؾجِ قسُ ،هسل
 ،LARS-WGتَاًوٌسي هسل ؾبظي اقلين زٍضُ گصقتِ هٌغقِ هَضز هغبلؼِ ضا ثط اؾبؼ يک ؾٌبضيَي حبلت پبيِ زاضا هيثبقس (اقکبل
 ٍ 4،3،2خسٍل.)1

ضکل( .)2مقایسٍ مياوگيه ماَاوٍ تارش مطاَذاتي ي ضثيٍسازی ضذٌ ()1371-1393

ضکل (.)3مقایسٍ مياوگيه ماَاوٍدمایحذاقل مطاَذاتيي ضثيٍسازی ضذٌ()1371-1393
جذيل ( .)1وتایج ارزیاتي ي اعتثارسىجي مذل ریسمقياس ومایي LARS-WG

پبضاهتط
ثبضـ
زهبي حساقل
زهبي حساکثط
ؾبػت آفتبثي

MAE
0/92500
-0/00083
0/02750
-0/03917

RMSE
4/40545
0/16033
0/12500
0/28972

NSE
0/95012
0/99947
0/99985
0/99738

R2
0/96680
0/99970
0/99990
0/99780

ًتبيح قجيِؾبظي هسل  HadCM3تحت ؾٌبضيَّبي  A1B ٍ B1 ،A2زضهسل ً LARS-WGكبى زاز کِ هيبًگيي زهب زض زٍضُ -1390
 1409زض ؾٌبضيَي  A1B ٍ B1 ،A2ثِتطتيت ثِعَض هتَؾظ  0/052 ٍ 0/052 ،0/057زضخِ ؾبًتيگطاز افعايف ذَاّس يبفت کِ ثيكتطيي
هيبًگيي افعايف زهب هطثَط ثِ ؾٌبضيَي  A2ثب  0/057زضخِ ؾبًتيگطاز هيثبقس(.قکل ً .)5تبيح ًكبى اظ افعايف ثبضـ ثِ هيعاى% 6/51
زض ؾٌبضيَي  % 3/64 ،A1Bزض ؾٌبضيَي  % 6/51 ٍ ٍ A2زض ؾٌبضيَي  B1زاضز .ثطضؾي ًتبيح هسل  ٍ HadCM3ؾِ ؾٌبضيَي ٍ B1 ،A2
ً A1Bيعحبکي اظ افعايف ثبضـ ٍ زهب زضحَظُ آثريع هاليط هيثبقس .ضوي آًکِ تغييطات زهبي کويٌِ ًؿجت ثِ زهبي ثيكيٌِ ثيكتط ذَاّس
ثَز (اقکبل  .)6ٍ 5ثطضؾي خسٍل (ً ،)2كبى هيزّس کِ هيبًگيي ثبضـ ؾبالًِ زض زٍضُ  ٍ 1409-1390ثب تَخِ ثِ ّط ؾِ ؾٌبضيَ افعايف
ذَاّس يبفت.
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ضکل(  .)5ومًدار تغييرات مياوگيه ماَاوٍ تارش در ديرٌ آماری  1394-1449ي ديرٌ پایٍ
جذيل( .)2تغييرات ساالوٍ پارامترَای اقليمي ضُرستان مالیر
ؾٌبضيَ
A2
B1
A1B

ثبضـ()mm
0/028
0/056
0/015

زهبي حساقل (◦)c
0/090
0/076
0/076

زهبي حساکثط (◦)c
0/024
0/023
0/028

هيبًگيي زهب (◦)c
0/057
0/049
0/052

تررسي عملکرد مذل آریما در پيصتيىي دتي

پؽ اظ اعويٌبى اظ تَاًبيي هسل ثِ هٌظَض پيفثيٌي ثلٌسهست زض آيٌسُ ،اثتسا زازُّبي هبّبًِ زثي ايؿتگبُّبي هطٍيل ،پيْبى ٍ ٍؾح ،اظ
لحبػ ٍاضيبًؽ ٍ هيبًگيي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثبکؽ-کبکؽ ايؿتب قسًس قکل( .)6ؾپؽ ًوَزاض تَاثغ ذَزّوجؿتگي ٍ ذَزّوجؿتگي
خعيي ،ؾطي ايؿتب قسُ تطؾين قس .کِ ًتبيح ًكبى زٌّسُ فصلي ثَزى ؾطي ثَز ُ ٍ الظم ثَز تب تفبضل فصلي صَضت گيطز .ثِ ػٌَاى
ًوًَِ قکل( )7تَاثغ ذَزّوجؿتگي ٍ ذَزّوجؿتگي خعيي ؾطي ظهبًي هيبًگيي هبّبًِ زثي هطٍيل ،پؽ اظ ايؿتب قسى ضا ًكبى هيزّس .ثب
ثطضؾي ًوَزاض ذَز ّوجؿتگي ٍ ذَز ّوجؿتگي خعيي ثطاي زازُّبي تفبضل گيطي قسُ ٍ ثطاؾبؼ هقبزيط ACFهتغيطّب کِ ثِ صَضت
تطکيجي اظ هَجّبي ًوبيي ٍ ؾيٌَؾي هيطا قسُ ثَزًس هسل  MAپيكٌْبزگطزيسّ .وچٌيي هقبزيط ّوجؿتگي ّب زض  PACFزض تأذيطّبي
ظهبًي اٍل هؼٌي زاضثَزًس ٍ ثط ايي اؾبؼ تلفيقي اظ هسلّبي  )ARIMA( AR ٍ MAضطثي ثطاي هسلؾبظي هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفت .ثب
ضؾن ًوَزاض ذَزّوجؿتگي ٍ ذَزّوجؿتگي خعئي ثبقيوبًسُّب ،پؽ اظ ثطاظـ هسل هٌبؾت ثطاي توبم ايؿتگبُّب ،هحسٍزُ تغييطات هطتجِ
هسلّب هؼبزل يک ٍ زٍ اًتربة گطزيس کِ ثب تطکيجي اظ آىّب ٍ ثب زض ًظط گطفتي هؼيبض  SBC ٍ AICهسل ثطتط اًتربة قس خسٍل (.)3
ثطضؾي ّب ًكبى زازکِ پبضاهتطّبي هطثَط ثِ هقساض  P-VALUEزض توبهي تبذيطّب ثيكتط اظ  0/05هيثبقس ،کِ ًكبى زٌّسُ ذَز
ّوجؿتگي ثبقيوبًسُّب اؾت خسٍل ( .)4ثِػٌَاى ًوًَِ ًوَزاض ذَزّوجؿتگي ٍ ذَزّوجؿتگي خعئي ثبقيوبًسُّب پؽ اظ ثطاظـ هسلّبي
هٌبؾت  ،ARIMAهطثَط ثِ ايؿتگبُ ٍؾح زض قکل ( )8اضائِ قسُ کِ ًكبى هيزّس تقطيجب ثبقيوبًسُّب ثدع يکي زٍ هَضز ّيچگًَِ
ّوجؿتگي ثب يکسيگط ًساضًس ٍ ثيبًگط ثطاظـ ذَة هسل ثط زازُّب ٍ تصبزفي ثَزى ثبقيوبًسُّب هيثبقس.
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جذيل ( .)3معيار AICي SBCمذل آریميای ضرتي ترای دتي ایستگاٌ مريیل ،پيُان ي يسج

ايؿتگبُ
هطٍيل
پيْبى
ٍؾح

P

q

P

Q

AIC

SBC

2
2
1

2
2
2

1
0
0

2
2
2

1552/9
890/23
1365/5

1613/9
920/1
1405/5

ضکل( .)6ومًدار تاکس کاکس دتي ایستگاٌ مريیل ،پيُان ي يسج

ضکل(.)7تًاتع خًدَمثستگي ي خًدَمثستگي جسیي مياوگيه ماَاوٍ دتي مريیل ،پس از ایستا ضذن

ضکل ( .) 8ومًدار خًدَمثستگي ي خًدَمثستگي جسئي تاقي ماوذٌَا پس از ترازش مذل مىاسة در ایستگاٌ يسج
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جذيل ( .)4وتایج آزمًن پرت – ماوتً تر ريی دادٌَای ایستا ضذٌ ایستگاٌ مريیل ،يسج ي پيُان

12
0/289

گبم تبذيط
P-VALUE

12
0/07

گبم تبذيط
P-VALUE

12
0/36

گبم تبذيط
P-VALUE

هسل ( )2،1،2()2،1،0آضيوب ايؿتگبُ هطٍيل
24
0/181
هسل ( )2،0،0()1،1،2آضيوب ايؿتگبُ ٍؾح
24
0/097
هسل ( )2،0،0()2،1،2آضيوب ايؿتگبُ پيْبى
24
0/32

36
0/281

48
0/185

36
0/34

48
0/064

36
0/06

48
0/14

ثطضؾي زازُّبي ثبقيوبًسُّب زض ثطاثط پيفثيٌيّب ٍ ثطاظـ هسل ًكبى هيزٌّس کِ ثبقيوبًسُّب کبهالً ثِ قکل تصبزفي زاضاي تَظيغ
ًطهبل هيثبقٌس ٍ ثيبًگط ايي اؾت کِ هسل اًتربة قسُ ثب زازُّب کبهالً ثطاظـ زاضز ٍ اظ زقت الظم ثطذَضزاض اؾت .ثب تَخِ ثِ هسل ثطاظـ
قسُ ثطاي ّط ايؿتگبُ هقساض زثي هكبّساتي ثب هقساض زثي پيفثيٌي قسُ هقبيؿِ ٍ ثطاي حصَل اعويٌبى ثيكتط خْت اًتربة ثْتطيي هسل
ٍ صحتؾٌدي ،اظ هؼيبضّبي اضظيبثي  MAE ٍ MSE ،R2اؾتفبزُ قسً ،تبيح حبصل ًكبى زاز کِ هسل زض قجيِؾبظي زثي هبّبًِ اظ
تَاًوٌسي ثبالي ثطذَضزاض هيثبقس خسٍل( ٍ )5قکل(.)9
جذيل(.)5وتایج ارزیاتي مذل آریمای ضرتي در ضثيٍ سازی دتي ایستگاٌَای مريیل ،پيُان ي يسج

هؼيبض
هطٍيل
پيْبى
ٍؾح

RMSE

MAE

R^2

0/010029
0/051026
/07023

-0/00114
0/002532
0/013976

0/91
0/81
0/83

ضکل(  .)9ومًدار ستًوي تاقي ماوذٌَا ،احتمال ورمال تاقي ماوذٌَا ي تاقي ماوذٌَادر تراتر پيصتيىيَا پساز ترازشمذلاوتخابضذٌدرایستگاٌَای-
مريیل ،پيُان ي يسج
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تررسي ريوذ تغييرات خطکسالي ًَاضىاسي در ديرٌ آماری پایٍ ي آیىذٌ

ثطضؾي قجيِؾبظي اقلين زض زٍضُ آتي ًكبى هيزّس کِ زض ّط چْبض هقيبؼ ظهبًي ثعضگتطيي ذكکؿبلي زض ؾبل  1415-416ضخ
ذَاّس زاز ٍ ّوبًٌس زٍضُ آهبضي پبيِ ثعضگتطيي قست ذكکؿبلي هطثَط ثِ هقيبؼ زٍاظزُ هبِّ ٍ هتساٍهتطيي زٍضُ ذكکؿبلي هطثَط ثِ
هقيبؼ ؾبالًِ هيثبقس .ثطضؾي قبذص (ً )SPIكبى هيزّس کِ زض ّط  4هقيبؼ ظهبًي ٍ ؾبالًِ ثعضگتطيي ذكکؿبلي زض ؾبل 1378-79
ضخ زازُ کِ ثعضگتطيي قست ذكکؿبلي هطثَط ثِ هقيبؼ زٍاظزُ هبِّ ٍ هتساٍهتطيي زٍضُ ذكکؿبلي هطثَط ثِ هقيبؼ ؾبالًِ ٍ زض ّط 4
هقيبؼ ظهبًي ثيكتطيي حبلت ذكکؿبلي هطثَط ثِ حبلت ؾِ ٍ چْبض هيثبقس .ثطضؾي قبذص ( )SDIايؿتگبُّبي ّيسضٍهتطي پيْبى،
هطٍيل ٍ ٍؾح ًيع ًكبى هيزّس کِ زض ّط چْبض هقيبؼ ظهبًي زض ؾِ ايؿتگبُ ثعضگتطيي ذكکؿبلي زض ؾبل  1378-79ضخ زازُ ،کِ زض
هقيبؼ 12ٍ 9 ،6 ، 3هبِّ هقبزيط آى زض ايؿتگبُ هطٍيل ثِتطتيت ثِ هيعاى  -1/7 ٍ -1/2 ،-0/9 ،-0/8زض ايؿتگبُ ٍؾح ،-0/9 ، -0/7
 ٍ -1/6 ٍ -1/1زض ايؿتگبُ پيْبى  -1/5 ٍ -1/4 ،-0/9 ،-0/5هيثبقسّ .وبًغَض کِ هكبّسُ هيقَز قست ذكکؿبلي زض هقيبؼ ظهبًي
 12هبِّ ثعضگتط اظ ؾبيط هقيبؼّبي ظهبًي اؾت ٍ هتساٍهتطيي زٍضُ ذكکؿبلي زض هقيبؼ ؾبالًِ عي ؾبلّبي  1375-74تب 1379-80
ضخ زازُ اؾت (قکل .)10

ضکل ( .)14ومًدار سری زماوي  9 ،6 ،3ي  12ماٍَ ضاخص  SDIایستگاٌ سيىًپتيک مالیر در ديرٌ ()1397-1418

تررسي ريوذ تغييرات خطکسالي َيذريلًشیکي در ديرٌ آماری پایٍ ي آیىذٌ

ثطضؾي قجيِؾبظي زازُّبي زثي ثب اؾتفبزُ اظ هسل ضطثي  ٍ ،ARIMAقبذص  SDIثطاي آيٌسُ ًكبى هيزّس کِ زض ايؿتگبُ هطٍيل
ثعضگتطيي قست ذكکؿبلي زض ؾبل آثي  1417-418زض هقيبؼ ظهبًي  12ٍ 9 ،3هبِّ ثِتطتيت  ٍ -1/7 ٍ -1/6 ،-1/6زض هقيبؼ ظهبًي
قف هبِّ زض ؾبل آثي  1416-417ثِهيعاى  -1/5ضخ ذَاّس زاز  .زض ايؿتگبُ ٍؾح زض ؾبل آثي  1417-418زض هقيبؼ ظهبًي 12 ٍ 9 ،3
هبِّ ثِتطتيت  ٍ -1/8 ٍ -1/7 ،-1/7زض هقيبؼ ظهبًي قف هبِّ زض ؾبل آثي  1416-417ثِهيعاى  -1/6ثعضگتطيي قست ذكکؿبلي
ضخ ذَاّس زاز .زض ايؿتگبُ پيْبى قست ذكکؿبلي زض هقيبؼ ظهبًي  12 ٍ 3هبِّ زض ؾبل آثي  1417-418ثِهيعاى  ٍ -1/6 ٍ -1/5زض
هقيبؼ ظهبًي قف ًِ ٍ ،هبِّ زض ؾبل  1416-417ثِهيعاى  ( -1/4 ٍ -1/3ثيكتطاظ ؾبيط ؾبلّب) ضخ هي زّس  .زض ّط زٍ زٍضُ آهبضي
هَضز هغبلؼِ ثيكتطيي حبلت ذكکؿبلي حبلت صفط ٍ يک هيثبقس .ثطضؾيّب ًكبى هيزّس کِ زض ايؿتگبُ هطٍيل ثيكتطيي زضصس فطٍاًي
هطثَط ثِ ٍضؼيت تطؾبلي ثطاي زٍضُ آهبضي پبيِ ٍ ذكکؿبلي هالين ثِهيعاى  % 42/8ثطاي ّط زٍ هَضز ٍ کوتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط
ثِ ذكکؿبلي هتَؾظ ثطاي آيٌسُ هيثبقس .زض ايؿتگبُ ٍؾح ثيكتطيي زضصس فطٍاًي هطثَط ثِ تطؾبلي زٍضُ آيٌسُ ثِ هيعاى ٍ % 43/1
کوتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط ثِ ذكکؿبلي هتَؾظ زٍضُ آتي ثِ هيعاى  ٍ % 4/5زض ايؿتگبُ پيْبى ثيكتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط ثِ

پيفثيٌي اثط تغييط اقلين ثط ذكکؿبليّبي (......)SDI( ٍ )SPI
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ٍضؼيت تطؾبلي زٍضُ آهبضي پبيِ ثِهيعاى  ٍ % 47/6کوتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط ثِ ذكکؿبلي قسيس زض ّط زٍ زٍضُ آهبضي ثِهيعاى4/5
%هيثبقس .ثطضؾي زضصس فطاٍاًي ذكکؿبليّب ًكبى هيزّس کِ ثيكتطيي فطاٍاًي ثطاثط  %50هطثَط ثِ تطؾبلي هالين زضزٍضُ آهبضي پبيِ ٍ
ثِ هيعاى  %37ذكکؿبلي هالين هطثَط ثِ آيٌسُ هيثبقسّ .وچٌيي ًتبيح ثيبًگط ايي اؾت کِ تطؾبلي هتَؾظ زض زٍضُ آيٌسُ ثِ هيعاى
 %13/6افعايف پيسا ذَاّس کطز.
مقایسٍ فراياوي خطکسالي َيذريلًشیکي در ديرٌ پایٍ ي آیىذٌ ضُرستان مالیر

ثطضؾي زضصس فطاٍاًي ذكکؿبليّب زضّط ؾِ ايؿتگبُ ّيسضٍهتطي هَضز هغبلؼِ زض زٍضُ آهبضي پبيِ ٍ آيٌسُ ًكبى هيزّسکِ زض ايؿتگبُ
هطٍيل ثيكتطيي زضصس فطٍاًي هطثَط ثِ ٍضؼيت تطؾبلي ثطاي حبل ٍ کوتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط ثِ ذكکؿبلي هتَؾظ ثطاي آيٌسُ ٍ زض
ايؿتگبُ ٍؾح ثيكتطيي زض صس فطاٍاًي هطثَط ثِ تطؾبلي زٍضُ آيٌسُ ٍ کوتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط ثِ ذكکؿبلي هتَؾظ زٍضُ آتي -
هيثبقس .زض ايؿتگبُ پيْبى ثيكتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط ثِ ٍضؼيت تطؾبلي زٍضُ آهبضي پبيِ ٍ کوتطيي زضصس فطاٍاًي هطثَط ثِ
ذكکؿبلي قسيس زض ّط زٍ زٍضُ آهبضي هيثبقس (قکلً .)11تبيح هقبيؿِ فطاٍاًي ذكکؿبلي ثيي زٍ زٍضُ آهبضي پبيِ ٍ آيٌسُ ًكبى زاز کِ
ثيكتطيي فطاٍاًي ثِ هيعاى  %50هطثَط ثِ تطؾبلي هالين ٍ زٍضُ آهبضي پبيِ ٍ ثِ هيعاى  %37ذكکؿبلي هالين زٍضُ آهبضي آيٌسُ هيثبقس.
ّوچٌيي ًتبيح ًكبى هيزّس کِ تطؾبلي هتَؾظ زض زٍضُ آيٌسُ ثِهيعاى  %13/6افعايف پيسا ذَاّس کطز ٍ زض ّط  4هقيبؼ ظهبًي ثيكتطيي
حبلت ذكکؿبلي هطثَط ثِ حبلت ؾِ ٍ چْبض هيثبقس .ثِ عَض کلي ًتبيح هقبيؿِ زضصس فطاٍاًي ثيي زٍ زٍضُ آهبضي (پبيِ ٍ آيٌسُ) ًكبى
زازکِ زض ايؿتگبُّبي هطٍيلٍ ،ؾح ٍ پيْبى ثيكتطيي زضصس فطٍاًي ثِ تطتيت زض زٍضُ آهبضي پبيِ ،ذكکؿبلي هالين ثِ هيعاى  % 42/8زض
تطؾبلي زٍضُ آيٌسُ ثِ هيعاى  % 43/1زض ٍضؼيت تطؾبلي زٍضُ آهبضي پبيِ ثِ هيعاى  ٍ % 47/6کوتطيي زضصس فطاٍاًي ذكکؿبلي هتَؾظ
ثطاي آيٌسُ ثِ هيعاى % 4/5هيثبقس.

ضکل( .)11ومًدار درصذ فراياوي خطکسالي ایستگاٌ يسج

وتيجٍگيری

پيفثيٌي ذكکؿبلي اّويت ظيبزي زض ثطًبهِضيعي ٍ هسيطيت هٌبثغ عجيؼي ٍ هٌبثغ آة زاضز .زض ايي هغبلؼِ اظ هسلّبي اتَضگطؾيَ-
هيبًگيي هتحطک تلفيق قسُ فصلي ( )ARIMAثِ ػٌَاى هسلّبي تصبزفي ذغي ثطاي پيفثيٌي ذكکؿبلي ٍ اظ ؾٌبضيَّبي هسل
گطزقي ػوَهي LARS- WGخْت تَليس زازُّبي ضٍظاًِ هتغيطّبي اقليوي ٍ هْن حَظُ آثريع هاليط اؾتفبزُ قسً .تبيح ًكبى زاز کِ هسل،
تَاًوٌسي قبثل قجَل ٍ ثب قبثليت ثبال زض قجيِؾبظي ؾطيّبي ظهبًي هتغيطّبي َّاقٌبؾي حَظُ هَضز هغبلؼِ ضا زاضا هيثبقس .ثِعَضيکِ
پبضاهتطّبي اقليوي ثبضـ ،زهبي کويٌِ ٍ زهبي ثيكيٌِ ثب زقت ثباليي زض ؾِ ؾٌبضيَيA1B ٍB1 ، A2هسلؾبظي قسًس .ثطضؾي ًتبيح هسل
 ٍ HadCM3ؾِ ؾٌبضيَي  A1B ٍ B1 ،A2حبکي اظ افعايف ثبضـ ٍ زهب زض حَظُ آثريع هاليط هيثبقس ،کِ اثط افعايف زهب زض ثطآٍضز ٍ
تحليل ضًٍس تغييطات قبذص ّب ضا ثِ ذَثي ًكبى هيزّس ٍ ًكبى هيزّس کِ ػبهل ثبضـ ثِ تٌْبيي زض ذكکؿبلي حَظُ آثريع هاليط
هَثط ًيؿت ثلکِ ذكکؿبلي پسيسُ ثؿيبض پيچيسُاي اؾت کِ ػَاهل هرتلفي زض ايدبز آى زذبلت زاضًس ،کِ ثب ٍخَز افعايف ثبضـ زض آيٌسُ
ٍلي ثِػلت افعايف هيبًگيي زهبي َّا ،قست ٍ هست ذكکؿبلي هتَؾظ ٍ قسيس افعايف پيسا ذَاّس کطز .ثب ايٌکِ هيبًگيي ثبضـ ًؿجت
ثِ زهب زض هٌغقِ افعايف قبثل تَخْي زاضز اهب ثبظ ّن ثطتطي ٍ حبکويت ثب ذكکؿبلي ٍ کبّف زثي خطيبًبت ؾغحي اؾت .ثطضؾيّب
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ًكبى هيزّس کِ ثِػلت هتغيط ثَزى هيعاى ثبضـ ٍ هيبًگيي زهبي َّا زض هبُّبي هرتلف ،قست ٍ فطاٍاًي ذكکؿبليّب ًيع هتفبٍت
هيثبقس ،ثٌبثطايي ضًٍس تغييطات ذكکؿبلي ٍ تغييطات ثبضـ ًيع ًويتَاًس يکؿبى ثبقس ٍ ثيبًگط ايي اؾت کِ ثب افعايف زٍضٓ آهبضي ،تساٍم
زٍضُّبي ذكکؿبلي ٍ تطؾبلي ثيكتط ٍ قست آىّب کوتط ٍ تغييطات زهبي کويٌِ ًؿجت ثِ زهبي ثيكيٌِ ثيكتط ذَاّس ثَز کِ ثب ًتبيح هطؾب
ٍ ّوکبضاى ( ،)2016تبى ٍ ّوکبضاىً ، )2017( 1يالٍاضّ ٍ2وکبضاى ( ،)2019پتبىّ ٍ3وکبضاى ( ،)2020ؾبضي صطاف ٍ ّوکبضاى (،)1398
زل آضام ٍ ّوکبضاى (  ،)1398خْبًجرف اصل ٍ ّوکبضاى ( )1398هجٌي ثط افعايف زهب ٍ ثبضـ زض تغبثق اؾت .
ثطضؾيّب ًكبى زاز کِ ثب افعايف زٍضُ ثطضؾي ثِ صَضت ؾطيّبي ظهبًي هبّبًِ ،عَل زٍضُ تطؾبلي ٍ ذكکؿبلي ثيكتط ٍ هقبزيط آى-
ّب زض ثؼضي ؾطيّب افعايف ٍ زض ثطذي کبّف يبفتِ اؾت کِ ايي ضخ زاز ثيًظوي خطيبىّبي ؾغحي ضا ثِ قکل کبّف ٍ افعايف زثي
زض ظهبى ّبي هتفبٍت ٍ ثِ قکل کوجَز خطيبى ٍ يب ٍقَع ؾيالةّب ًكبى هيزّسً .تبيح الگَّبي هسل ( )2،1،2( )2،1،0آضيوب ايؿتگبُ
هطٍيل ،هسل ( )2،0،0( )1،1،2آضيوب ايؿتگبُ ٍؾح ٍ هسل ( )2،0،0( )2،1،2آضيوب ايؿتگبُ پيْبى ثب ًوبيِ  SPIثِ ٍيػُ  12هبِّ زض ايؿتگبُ
هاليط ٍ ثطاظـ آى ًكبى زاز کِ پيفثيٌي هبُّبي آيٌسُ زض ٍضؼيتّبي تطؾبلي ٍ ذكکؿبلي قسيس ٍ هالين ثِ زضؾتي اًدبم قسُ اؾت
ٍ ثيبًگط ايي اؾت کِ الگَي ثطاظـ زازُ قسُ ًكبى هي زّس کِ ًوبيِ  12 SPIهبِّ زض ّط هبُ ٍاثؿتِ ثِ يک هبُ ًيؿت ثلکِ  12هبُ -
قجل اؾت .ثٌبثطايي ثطاي هسلؾبظي ًوبيِ  SPIثب کبضثطز الگَّبي  ARIMAاظ زازُّبي ايي ًوبيِ ثطاي چٌسيي هبُ قجل ّن هيتَاى
اؾتفبزُ کطز ٍ هبًٌس ظًديطُ هبضکَف ًيؿت کِ تٌْب اظ يک هبُ قجل ثطاي هسلؾبظي اؾتفبزُ قَز.
ّوچٌيي ثطضؾي هؼيبض اعالػبتي (ً )AIC, SBCيع ثيبًگط تَاًوٌسي ثبالي هسل ARIMAزض قجيِؾبظي زثي هبّبًِ هي ثبقس .ثب
هقبيؿِ هقيبؼّبي ظهبًي هيتَاى گفت ّطچِ ؾطي ظهبًي قبذص  SPIافعايف يبثس ،تساٍم ذكکؿبليّب عي زٍضُّبي ثلٌسهست ثيكتط
اظ زٍضُّبي کَتبُ هست هيقَز ٍ ثب ٍخَز افعايف ثبضـ زض هٌغقِ ،ذكکؿبلي ًيع افعايف يب تكسيس يبفتِ اؾت کِ ايي حبلت اثط افعايف
زهب ضا زض ثطآٍضز قبذص ذكکؿبلي ًوبيبى هيؾبظز .کطهي خَظاًي ٍ ّوکبضاى ( ٍ )1398هٌدَ قطي ٍ ّوکبضاى ،)2011( 4تبى ٍ
ّوکبضاىً ،)2017 ( 5يالٍاضّ ٍ6وکبضاى ( ،)2019پتبىّ ٍ7وکبضاى ( ،)2020زلآضام ٍ ّوکبضاى ( ً ،)1398يع زض تحقيقبت ذَز ثِ ايي ًتيدِ
ضؾيسًس .ثِ عَض کلي ًتبيح هقبيؿِ ثيي زٍ ذكکؿبلي َّاقٌبؾي ٍ ّيسضٍلَغيکي ثيبًگط ايي اؾت کِ اضتجبط هؼٌيزاضي ثيي آًْب ٍخَز زاضز
ثِ ًحَي کِ ٍقَع ذكکؿبلي َّاقٌبؾي ؾجت کبّف حدن آةّبي ؾغحي قسُ ٍ ذكکؿبلي ّيسضٍلَغيکي ضا هٌدط هيقَز کِ ثط
اؾبؼ ثطضؾي زازُّبي ثبضـ ٍ زثي هَخَز زض ايؿتگبُّبي هٌغقِ هَضز هغبلؼًِ ،تبيح ًكبى هيزّس کِ ٍقَع ذكکؿبلي َّاقٌبؾي ثِ-
صَضت ّنظهبى ثيكتطيي تأثيط ضا زض ٍقَع ذكکؿبلي ّيسضٍلَغيک زاضز .ثطضؾيّب ًكبى هيزّس کِ ثِػلت هتغيط ثَزى هيعاى ثبضـ ٍ
هيبًگيي زهبي َّا زض هبُّبي هرتلف ضًٍس تغييطات ذكکؿبليّب زض هبُّبي هرتلف يکؿبى ًيؿت .لصا عَل زٍضُ ،قست ٍ فطاٍاًي
ذكکؿبلي زض هبُّب ٍ ؾبلّبي هرتلف هتفبٍت ثَزُ ٍ زض حَظُ آثريع هاليط ثب ٍخَز افعايف ثبضـ زض آيٌسُ اهب ثِػلت افعايف هيبًگيي
زهبي َّا ،قست ٍ هست ذكکؿبلي هتَؾظ ٍ قسيس افعايف پيسا ذَاّس کطز ٍ هَخت کبّف زثي زض هٌغقِ ذَاّس قس .ثب تَخِ ثِ اقلين
ذكک ٍ ًيوِ ذكک ايطاى پيكٌْبز هي قَز کِ اثط تغييط اقلين ثط ذكکؿبلي َّاقٌبؾي ٍ ّيسضٍلَغيکي زض ؾبيط حَظُّبي آثريع ثب هسل
 ARIMAثطضؾي ٍ اظ ًتبيح آى زض هسيطيت هٌبثغ آة ّبي ؾغحي ٍ ظيطظهيٌي اؾتفبزُ قَز.
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