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آوازه دولتشاهي 5و ویلما بایرامزاده

6

 6دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 2دانشجوی دکتری جنگلشناسی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 3دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 0دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 8کارشناس ارشد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 0دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج
(تاریخ دریافت6333/66/22 :؛ تاریخ پذیرش)6330/3/0 :

چکیده
این تحقیق با هدف مشاهدۀ روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق مرجع ) (ET0در ناحیۀ خزری شمال کشور صورت گرفتت بتا
استفاده از دادههای هواشناسی ایستگاههای هواشناسی همدیدی گرگان ،قائمشهر ،بابلسر ،رامسر و انزلی در یتک دورۀ درازمتدت (-2665
 )6306و به کمک نمایۀ خشکی دومارتن ،پنج منطقۀ اقلیمی در این ناحیه شناسایی و با استفاده از فرمول فتائو پتنمن  -مانتیت ،،مقتدار
 ET0برای هر یک از اقلیمها محاسبه شد براساس شاخص دومارتن ،از شرق به غرب ،گرگان دارای اقلیم مدیترانهای ،قائمشهر دارای اقلیم
نیمهمرطوب ،بابلسر دارای اقلیم مرطوب ،رامسر دارای اقلیم خیلی مرطوب نوع (الف) و انزلی دارای اقلیم خیلی مرطوب نوع (ب) تشخیص
داده شدند در بیشتر ایستگاهها ،دمای هوا در نیم قرن گذشته روند افزایشی معنیداری نشان داده ،بهطوری که طتی بیستت ستال اخیتر،
میانگین دمای ناحیۀ رویشی خزری 6/70 ،درجۀ سانتیگراد افزایش یافته است سرعت باد در کلیه ایستگاههای مورد مطالعه روند افزایشی
معنیداری داشته و طی دو دهۀ اخیر بهطور متوسط در ناحیۀ خزری 6/6 ،متر بر ثانیه افزایش نشان داده است مقدار  ET0نیز در طی این
دوره ،بهطور متوسط  6/0میلیمتر در روز افزایش داشته و در نهایت شاخص خشکی دومارتن از  33/8به  30/5کاهش یافتته استت تغییتر
پارامترهای اقلیمی و  ET0بهشدت بر فعالیت اکوسیستمهای طبیعی و مصنوعی ناحیۀ رویشی خزری اثرگذار است و بنتابراین ،متدیران در
برنامهریزیهای توسعهای آینده ،باید این تغییرات را مدنظر قرار دهند
واژههاي کلیدي :پارامترهای هواشناسی ،تبخیرتعرق مرجع ،تغییر اقلیم ،ناحیۀ خزری

مقدمه
یکی از مسائل مهم و اساسی در قرن اخیتر مستئلۀ
گترم شتدن جهتانی استت ()Khaleghi et al., 2015
 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس62032223600 :

گرم شدن کترۀ زمتین معتادل بحتران آبوهواستت و
ازدیاد متوسط دمای ساالنه را بههمراه خواهد داشتت
( )Mendelsohn, 2009براستتتاس اعتتتالم هیتتتأت

ایمیلattarod@ut.ac.ir :
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بینالمللی تغییر اقلیم ( 6)IPCCدر سال  ،2667دمای
سطح زمین بهدلیل انتشار گازهای گلخانتهای 6/3 ،تتا
 6/0درجۀ سانتیگراد در طول قترن گذشتته افتزایش
یافته و تا ستال  6 ،2666تتا  3/8درجتۀ ستانتیگتراد
افزایش مییابد
در پدیدۀ گرم شدن جهانی ،عالوهبر دما ،تغییراتتی
عمتده در پارامترهتای اقلیمتی نظیتر رطوبتت مطلتق،
بارندگی ،تابش خورشیدی ،جهت و سترعت وزش بتاد
ایجاد شده و تغییر این پارامترها در نهایت سبب تغییر
اقلیم شده استت ( )Shirzadi & Hemayati, 2012از
طتترف دیگتتر ،ایتتن تغییتترات ،تتتأثیرات شتتگرفی بتتر
پارامترهای هیدرولوژیکی نظیر رواناب ،تبخیرتعترق (از
دست دادن طبیعتی آب از ختاو و پوشتش گیتاهی و
سطح آزاد آبها و آزاد شدن آب بتهستمت هواستههر،
 ، 2)ETرطوبتتت ختتاو و چرختۀ آب خواهتتد داشتتت
()Netherer & Schopf, 2010; Attarod et al., 2015
تغییر اقلیم ،یکی از خطرهای جدی ارزیتابی شتده
است کته توستعۀ پایتدار را در ابعتاد مختلتف محتیط
زیستی ،سالمت انسان ،امنیتت غتذایی ،فعالیتت هتای
اقتصادی ،منابع طبیعی و ساختارهای زیربنایی تهدیتد
میکند ) )Huntjens et al., 2012پدیدۀ تغییر اقلتیم
و تأثیرات آن ،از مهتمتترین چتالشهتای پتیش رو در
مدیریت منابع آب و انرژی بهشمار متیرود تحقیقتات
نشان داده استت کته تنتاوب و شتدت وقتایعی ماننتد
خشکسالیها و سیالبهتا بتا افتزایش تتأثیرات پدیتدۀ
تغییر اقلیم ،رو به افزایش استت ) (IPCC, 2007ایتن
در حالی است که حتی تغییر کتوچکی در متغیرهتای
هیدرولوژیکی ،می تواند سبب تغییترات محسوستی در
عملکرد سیستم منابع آب شود بتا توجته بته اهمیتت
تغییر اقلیم بر ساختار محیط کرۀ زمین و ستاکنان آن،
تالش برای شناخت هر چه بیشتر چگونگی رخدادهای
تغییر اقلیم ضروری است این ضرورت بهویژه در زمان
فعلی که گرم شدن جهانی به مسئلهای جتدی تبتدیل
شده است ،آشکار میشود
ایران همانند سایر کشتورهای جهتان بتهشتدت بتا

تغییتتر اقلتتیم و پیامتتدهای آن در ارتبتتاا استتت در
حقیقت تغییر اقلیم ،بحثی فرامرزی است که به یک یا
چند کشور محدود نمیشود تغییراتی که در اثتر گترم
شدن زمین و تغییر اقلیم در مناطق مختلف جهتان در
حال وقوع است یا در آینده به وقوع خواهتد پیوستت،
26
ایران را هم در بر خواهد گرفت
) Koocheki et al. (2006بر اساس مدل منطقهای
گردش عمومی هواسههر ( 3)UKMOپیش بینی کردند
کتته تتتا ستتال  2686دمتتای هتتوای ایتتران  2/7درج تۀ
سانتیگراد افزایش خواهد یافت که افتزایش نیتاز آبتی
گیاهان را در پی خواهد داشت بهطور کلی تأثیر تغییر
اقلیم بر بومسازگانهای جنگلی در حتال حاضتر قابتل
مشاهده است و جمع بندی مطالعات مختلف حتاکی از
آن است که تأثیرات تغییر اقلیم در آیندهای نهچنتدان
دور افزایش خواهد داشت اهمیت تغییر اقلیم بسته به
مناطق زیستی و جغرافیایی مختلف ،متفتاوت استت و
تأثیرات نهایی تغییر اقلیم بر بومسازگان ها با توجه بته
نرخ افزایش دما و متعاقباً نرخ مثبت یتا منفتی تغییتر
بارندگی ،متفاوت خواهد بود توزیع و پراکنش گیاهان
در هر اقلیم به شرایط دمتایی و رطتوبتی آن بستتگی
دارد.
با توجه به شترایط اقلیمتی ویتژۀ منطقتۀ رویشتی
ختتزری نستتبت بتته ستتایر منتتاطق ایتتران و اهمیتتت
جنگل های خزری در کشور و جهان ،تحقیق حاضر بتا
هتتدف بررستتی رونتتد و میتتزان تغییتترات پارامترهتتای
اقلیمی و تبخیرتعرق در این ناحیه انجام گرفتت ایتن
تحقیق اطالعات مفیدی را در زمینتۀ متدیریت منتابع
آب و برنامهریزی اصولی در زمینۀ رفتع تتأثیرات ستو
تغییر اقلیم بر جنگل ارائه میدهد
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United kingdom meteorological office
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در پنج ایستتگاه همدیتدی 6هواشناستی در شتهرهای
گرگان ،قائمشهر ،بابلسر ،رامسر و انزلتی انجتام گرفتت
(شکل )6

شکل  -6موقعیت ایستگاههای هواشناسی در ناحیۀ خزری و میانگین دما و بارندگی ماهیانۀ هر یک از ایستگاهها براساس آمار
درازمدت ( )6306-2665خطوا روی منحنیها ،انحراف معیار میانگین ماهیانۀ پارامترها را نشان میدهند

1
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مناطق شرقی به حدود سه ماه میرسد متوسط دمای
ساالنه بین  60تا  26درجۀ سانتیگراد استت رطوبتت
نسبی هتوا بستیار زیتاد و مقتدار متوستط آن از 70/0
درصد در شرق تا  50/0درصد در غترب متغیتر استت

این ناحیۀ رویشی از نظتر آبوهتوایی تحتت نفتو
رطوبت دریای خزر از شرق و رطوبت مدیترانه از غرب
و تودههای کمفشار سیبری است ناحیتۀ ختزری یتک
زون مرطتتوب در شتتمال ایتتران محستتوب متتیشتتود و
متوسط بارندگی سالیانۀ آن  6666میلتیمتتر استت و
مقدار بارندگی آن از غرب به شترق کتاهش متییابتد،
بهطوریکه بیشترین بارندگی حدود  2666میلتیمتتر
در غرب و کمترینِ آن حدود  836میلیمتتر در شترق
ثبت شده استت ( )Zohary, 1973بارنتدگی در تمتام
طول سال وجود دارد ،اما بیشترین مقدار آن در طتول
فصل های بهار ،پاییز و زمستان میبارد همچنین دورۀ
خشکی در طول تابستان در قسمتهای غربتی حتدود
یک متاه ،در منتاطق مرکتزی تتا حتدود دو متاه و در

)(Jafari, 2008

شیوه اجراي پژوهش

داده های هواشناسی و طبقه بنتدی اقلیمتی ناحیتۀ
خزری
بتتهمنظتتور تحلیتتل وضتتعیت اقلیمتتی ،از دادههتتای
ایستگاههای هواشناسی همدیتدی موجتود در سراستر
ناحیۀ خزری استفاده شد که دادههای درازمدت کامتل
و قابل اطمینانی داشتند (جدول )6

جدول  -6مشخصات ایستگاههای هواشناسی همدیدی در ناحیۀ خزری
ایستگاه
گرگان
قائمشهر
بابلسر
رامسر
انزلی

عرض جغرافیایی
´86
´27
´03
´80
´25

30 º
30 º
30 º
30 º
37 º

طول جغرافیایی
´60
´00
´33
´60
´25

در مطالعۀ حاضر ،ابتدا ناحیۀ خزری ،با استتفاده از
دادههای میانگین دما و بارندگی سالیانۀ درازمتدت بته
روش طبقهبندی اقلیمی دومارتن ) رابطۀ  ،)6بته پتنج
طبقۀ اقلیمی متفاوت تقسیم شد ()Baltas, 2007
رابطۀ 6

)IA = P / (Ta+10

در رابطۀ  IA ،6شاخص خشکی دوماتن Ta ،میانگین
دمای هوای سالیانه و  Pمقدار بارش سالیانه است

سهس در هر یک از طبقات اقلیمی ،روند درازمدت
پارامترهای اقلیمی دما ،رطوبتت نستبی ،سترعت بتاد،
فشار بخار اشباع هوا و نیتز تبخیرتعترق مرجتع )(ET0
مشاهده شد  ET0مقدار آبتی استت کته یتک مزرعتۀ
پوشیده از گیاه مرجع (نظیر چمن یا یونجته) در یتک

80 º
82 º
82 º
86 º
03 º

ارتفاع از سطح دریا (متر)

دورۀ بررسی

63
68
-26
-26
-20

6306-2665
6350-2665
6306-2665
6306-2665
6306-2665

دورۀ زمانی مشخص مصرف متیکنتد ،بته طتوری کته
گیاهان این مزرعه در طول دورۀ رشتد بتا کمبتود آب
مواجه نشوند تبخیرتعرق ( (ETفراسنجی است که بته
روش مستقیم یا غیرمستقیم بتا استتفاده از داده هتای
هواشناسی و روابط تجربی ارائهشده ،برآورد متیشتود
به دلیل ممکن نبودن نصب الیسیمتر در کلیۀ منتاطق
و در دسترس بتودن دادههتای هواشناستی در منتاطق
مختلف ،از روش غیرمستقیم برای برآورد  ETاستتفاده
می شود .مقدار  ETبرآوردشده توسط اغلب این روابط،
 ET0است ).(Kouchakzadeh & Nikbakht, 2004
برای برآورد میزان  ET0روزانته در ایتن مطالعته ،از
فرمول ترکیبی فائو پنمن  -مانتی( ،رابطۀ  )2استفاده
شد (:)Allen et al., 1998
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])ET0=[0.408Δ(Rn-G)+γ (900/Ta+273)) u2 (es-ea)]/[(Δ+γ (1+0.34 u2

رابطۀ 2

رطوبت و سرعت باد ،میزان  ET0را برآورد میکند

 Rnتابش خالص ورودی خورشتید بته ستطح گیتاه
براساس  G ،MJ.m-2.day-1انرژی که صرف گرم کردن
ختتاو متتیشتتود (شتتار گرمتتای ختتاو) براستتاس
 ،MJ.m-2.day-1که بهدلیل نتاچیز بتودن مقتدار آن در
مقایسه با  Rnدر مقیاس روزانه از آن صترفنظتر شتد،
 ،Taمیتتانگین روزانتتۀ دمتتای هتتوا بتتا واحتتد درجتتۀ
سانتی گراد u2 ،میانگین روزانۀ سرعت باد در ارتفاع دو
متری از سطح زمین بتر حستب  es ،m.s-1فشتار بختار
اشباع هتوا برحستب  ea ،kPaفشتار بختار واقعتی هتوا
برحسب  es- ea ،kPaکمبود فشار بخار اشباع برحستب
 ∆ ،kPaشیب منحنی فشتار بختار در میتانگین دمتای
هتتتتوای روزانتتتته برحستتتتب  kPa.°C-1و  ،γثابتتتتت
سایکرومتریک برحسب  kPa.°C-1هستند
از بین روابط تجربی متعدد ارائهشده بترای محاستبۀ
 ،ET0در ستتال  6336از ستتوی کمیستتیون بتتینالمللتتی
آبیتتتاری و زهکشتتتی ( )ICIDو ستتتازمان خواربتتتار و
کشاورزی جهتانی ( ،)FAOروش فتائو پتنمن -مانتیت،
بتتهعنتتوان تنهتتا روش استتتاندارد بتترای بتترآورد  ET0بتتا
استفاده از دادههای اقلیمتی و همچنتین بترای ارزیتابی
سایر روشها پیشنهاد شتده استت نتتایج تحقیقتات در
نقاا مختلف جهان نشان میدهد که دقتت مقتادیر ET
برآوردشده توسط رابطۀ فائو پنمن  -مانتی ،در مقایسته
با مقادیر اندازهگیریشده از طریتق الیستیمتر ،از دیگتر
روابط برآورد  ETبیشتتر استت ()Allen, et al., 1994
معادلۀ فائو پنمن  -مانتی ،با استفاده از مختصات محل
و دادههای هواشناسی درازمدت تابش خورشیدی ،دمتا،

روش تحلیل
 -معنیداری روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و ET0

برای بررستی رونتد دادههتای اقلیمتی و نیتز  ET0در
مقیاس ساالنه ،از آزمون غیرپارامتری منکنتدال استتفاده
شتتد کتته در بستتیاری از مطالعتتات مربتتوا بتته رونتتدیابی
پارامترهای اقلیمی استفاده میشود در این آزمون فترض
صفر ( )H0و فرض مقابل ( )H1بهترتیب معادل بدون روند
و وجود روند در سری زمانی دادههتای مشتاهدهای استت
( )Sabziparvar & Shadmani, 2011در این آزمون،
چنانچه مقدار آمارۀ منکندال ( ،)Zمنفی باشد ،بیتانگر
روند کاهشی و چنانچته مثبتتت باشتد ،نشتاندهنتدۀ
رونتد افزایشی در سری دادههاست با توجه بته ستطح
معنیدار  38درصد ،اگر قدر مطلق آمارۀ  Zبزرگتتر از
 6/30باشد ،فرض صفر رد متی شتود و ستری زمتتانی
پتارامتر مورد مطالعه دارای روند معنتیدار و در غیتتر
ایتتتن صتتتورت فاقتتتد رونتتتد ارزیتتابی متتیشتتود
()Sabziparvar & Shadmani, 2011
نتایج
تقسیمبندي اقلیمي ناحیۀ خزري

بر اساس تقسیم بندی اقلیمی دومتارتن ،در ناحیتۀ
خزری ،پنج اقلیم مجزا مطابق جدول  2تشخیص داده
شد

جدول  -2تقسیمبندی اقلیمی ناحیۀ خزری براساس رابطۀ دومارتن و با استفاده از دادههای درازمدت ()6306-2665
نام ایستگاه

عدد شاخص خشکی دومارتن

طبقۀ اقلیمی

گرگان
قائمشهر*
بابلسر

26
27
33

مدیترانهای
نیمهمرطوب
مرطوب

رامسر

08

خیلی مرطوب نوع الف

انزلی

07

خیلی مرطوب نوع ب

* قائمشهر ()6350-2665
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 وضعیت اقلیمی ناحیۀ خزریجدول  3میانگین پارامترهای اقلیمتی دمتای هتوا،
بارندگی ،رطوبت نستبی ،سترعت بتاد و  ET0در طتول
فصل رویتش ،فصتل غیتررویش و در طتی ستال را در
ناحیۀ خزری نشان می دهتد بتا توجته بته جتدول ،3
هرچه از شرق ناحیۀ خزری بهسمت غترب آن حرکتت
میکنیم ،از دمای هتوا کاستته و بتر بارنتدگی افتزوده

می شود ،به طوری که گرگان دارای بیشترین میتانگین
دمای سالیانه ( ±انحتراف معیتار) یعنتی  67/5درجتۀ
سانتی گتراد ( )±6/6و کمتترین بارنتدگی یعنتی 852
میلیمتر ( )±60/38و بترعکس انزلتی دارای کمتترین
میانگین دمای سالیانه یعنی  60/3درجۀ ستانتی گتراد
( )±6/63و بیشترین میتانگین بارنتدگی یعنتی 6703
میلیمتر ( )± 05/3هستند

جدول  -3متوسط سالیانۀ ( ±انحراف معیار) پارامترهای اقلیمی براساس آمار  05ساله *()6306-2665
ایستگاه

گرگان

قائمشهر

بابلسر

رامسر

انزلی

میانگین دمای هوا
(درجۀ سانتیگراد)

میانگین بارندگی
(میلیمتر)

میانگین رطوبت نسبی
(درصد)

سرعت باد (متر بر
ثانیه)

تبخیر تعرق مرجع
(میلیمتر بر روز)

رویش

23/3 ±6/66

267 ±3/26

76 ±6/76

3/0 ±6/26

0/0 ±6/66

غیررویش

66/7 ±6/60

378 ±62/63

73 ±6/70

2/8 ±6/67

6/0 ±6/60

سالیانه

67/5 ±6/66

852 ±60/38

76 ±6/03

3/6 ±6/65

3/6 ±6/67

رویش

22/0 ±6/63

282 ±60/76

56 ±6/30

0/3 ±6/66

3/5±6/68

غیررویش

66/2 ±6/60

073 ±65/00

58 ±6/37

0/2 ±6/66

6/8 ±6/62

سالیانه

67 ±6/66

736 ±23/66

53 ±6/36

0/2 ±6/63

2/0 ±6/63

رویش

22/0 ±6/66

380 ±60/60

56 ±6/25

0/6 ±6/63

3/5 ±6/68

غیررویش

66/0 ±6/63

886 ±65/52

58 ±6/36

3/8 ±6/62

6/8 ±6/66

سالیانه

67/2 ±6/66

360 ±22/07

53 ±6/27

3/5 ±6/62

2/0 ±6/63

رویش

26/2 ±6/63

066 ±60/38

53 ±6/00

0/0 ±6/63

3/0 ±6/60

غیررویش

60/3 ±6/60

700 ±30/03

58 ±6/06

0/6 ±6/66

6/3 ±6/66

سالیانه

60/0 ±6/63

6677 ±30/08

50 ±6/33

0/2 ±6/63

2/3 ±6/63

رویش

26/7 ±6/63

777 ±36/78

52 ±6/00

0/0 ±6/62

0/8 ±6/63

غیررویش

66/5 ±6/60

350 ±30/25

57 ±6/37

0/7 ±6/62

6/0 ±6/06

60/3 ±6/63

6703 ±05/36

50 ±6/35

0/8 ±6/62

3/6 ±6/65

فصل

**

سالیانه
**

* قائمشهر ( ،)6350-2665فصل رویش( :آوریل تا سهتامبر) ،فصل غیررویش (اکتبر تا مارس)

نتایج نشان داد که در ناحیۀ خزری بیشترین بارش
جوی در فصل غیررویش است ،به طوری که در حتدود
 06درصد از کل بارندگی سالیانه در فصتل غیتررویش
(پاییز و زمستان) رخ میدهتد (گرگتان 00/0 :درصتد،
قائمشهر 08/8 :درصتد ،بابلستر 06/7 :درصتد ،رامستر:

 08/6درصد و انزلی 88/5 :درصد) شرق ناحیۀ خزری
(گرگان) دارای کمترین رطوبت سالیانه ( 76درصتد) و
غرب آن (انزلی) دارای بیشترین رطوبتت ستالیانه (50
درصد) است
با حرکت از غرب به شرق ناحیۀ خزری بر سترعت
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بتاد افتتزوده شتد ،بتتهطتوریکتته بیشتترین و کمتتترین
میانگین سرعت باد ( ±انحراف معیار) اندازه گیریشده
در ناحیۀ خزری بهترتیب مربوا به ایستگاههای انزلی،
 0/8متر بر ثانیه ( )±6/62و گرگان 3 ،متتر بتر ثانیته
( )±6/65بوده است
در جدول  ،3میانگین روزانۀ  ET0از شرق به غترب
ناحیۀ خزری نشان داده شده است انزلی و گرگتان بتا
حدود  3میلیمتتر در روز بیشتترین ،و رامستر بتا 2/3
میلتتیمتتتر در روز ،کمتتترین مقتتدار را نشتتان دادنتتد
بیشتتترین مقتتدار  ET0ستتالیانه در فصتتل رویتتش رخ
می دهد ،به طوری که در حدود  76درصد تبخیرتعترق
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ستتالیانه در ناحی تۀ ختتزری در فصتتل رویتتش بتتهوقتتوع
میپیوندد
محاسبۀ میانگین  ET0در ناحیۀ خزری به تفکیتک
متتاه نشتتان متتیدهتتد کتته در ایستتتگاههتتای گرگتتان و
قائمشتهر ،کمتترین  ET0در متاه دستامبر و بیشتترین
 ET0در ماه ژوئن است ،درحالی کته در ایستتگاههتای
بابلسر و رامسر بیشترین  ET0در ماه جوالی محاستبه
شد (جدول  )0در ایستگاه انزلی نیتز کمتترین مقتدار
 ET0در متتاه فوریتته و بیشتتترین  ET0در متتاه جتتوالی
است

جدول  -0میانگین تبخیرتعرق مرجع( ET0 ،میلیمتر در روز  ±انحراف معیار) در اقلیمهای ناحیۀ خزری براساس آمار
درازمدت *()6306-2665
*

بابلسر

رامسر

انزلی

ماه

گرگان

قائمشهر

6/30 ±6/60

6/06 ±6/00

ژانویه

6/62 ±6/67

6/65 ±6/63

6/66 ±6/66

6/27 ±6/80

فوریه

6/06 ±6/26

6/03 ±6/60

6/03 ±6/60

6/30 ±6/62

مارس

2/63 ±6/33

2/60 ±6/38

6/33 ±6/28

6/78 ±6/22

6/35 ±6/83

آوریل

3/63 ±6/06

2/32 ±6/35

2/65 ±6/23

2/37 ±6/23

2/67 ±6/00

می

0/23 ±6/88

3/70 ±6/38

3/72 ±6/36

3/60 ±6/37

3/67 ±6/78

ژوئن

8/00 ±6/30

0/67 ±6/00

0/80 ±6/03

3/33 ±6/02

8/30 ±6/28

جوالی

8/37 ±6/66

0/62 ±6/82

0/06 ±6/08

0/33 ±6/76

0/56 ±6/03

آگوست

0/30 ±6/60

3/33 ±6/73

0/65 ±6/06

3/36 ±6/70

0/63 ±6/28

سهتامبر

3/07 ±6/70

3/60 ±6/02

3/68 ±6/08

2/70 ±6/03

3/58 ±6/73

اکتبر

2/03 ±6/03

2/67 ±6/28

2/63 ±6/28

6/53 ±6/20

2/06 ±6/08

نوامبر

6/07 ±6/25

6/30 ±6/67

6/27 ±6/68

6/60 ±6/66

6/73 ±6/83

دسامبر

6/63 ±6/63

6/38 ±6/67

6/53 ±6/38

6/52 ±6/60

6/06 ±6/06

*قائمشهر ()6350-2665

همتتانطتتور کتته مالحظتته متتیشتتود ،بیشتتترین و
کمترین میزان  ET0در ناحیۀ خزری بهترتیتب مربتوا
بتته ایستتتگاه انزلتتی بتتا مقتتدار متوستتط ماهیان تۀ 0/5
میلیمتر در روز در متاه جتوالی و ایستتگاه رامستر بتا
مقدار متوسط ماهیانۀ  6/52میلتیمتتر در روز در متاه
دسامبر است

 -روند درازمدت پارامترهای اقلیمی و ET0

روند درازمدت دمای هتوا ،بارنتدگی ،سترعت بتاد،
رطوبت نسبی و نیز  ET0در ناحیتۀ رویشتی ختزری از
سال  6306تا  2665نشان میدهد که دمتای هتوا در
تمام ایستگاههای مورد مطالعه رونتد افزایشتی داشتته
است و این افزایش در دو دهۀ اخیر (از سال  6333تتا
 )2665بسیار چشمگیر بوده است (شکلهای  2و )3

675

تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیۀ خزری

شکل  -2روند تغییرات درازمدت دمای هوا و بارندگی اقلیمهای ناحیۀ خزری
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شکل  -3روند تغییرات درازمدت پارامترهای سرعت باد ،رطوبت نسبی و تبخیرتعرق مرجع در اقلیمهای ناحیۀ خزری

با توجته بته شتکل  ،2بارنتدگی در ایستتگاه هتای
گرگان ،رامسر و انزلی سیر نزولی و در بختش مرکتزی
ناحیۀ خزری (ایستگاه های قتائمشتهر و بابلستر) ستیر
صعودی داشته استت بیشتترین کتاهش بارنتدگی در

ناحیۀ خزری در ایستگاه گرگان مشاهده شد
رطوبت نسبی بهجز در گرگان ،در سایر ایستگاههتا
روند کاهشی داشته و این کاهش از سال  6333کتامالً
مشهود استت و بیشتترین کتاهش رطوبتت نستبی در
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ایستگاه رامسر دیتده متی شتود (شتکل  )3همچنتین
سرعت باد نیتز در درازمتدت در ناحیتۀ ختزری رونتد
افزایشی داشته است و این افزایش از ستال  6333بته
بعد بهوضوح دیده میشود
 ET0در طول  05سال گذشته در ناحیۀ ختزری بتا
توجه به شتکل  3در تمتامی ایستتگاههتای مطالعتاتی
روندی افزایشی داشتته استت و بیشتترین افتزایش در
ایستگاه گرگان است
تغییتترات پارامترهتتای اقلیمتتی ET0 ،و همچنتتین
شاخص دومارتن طی دو دهتۀ اخیتر در اقتالیم ناحیتۀ
خزری در جدول  8نشان داده شده است دمای هوا از
سال  6333به بعد در تمامی ایستگاههای بررسیشتده
روند افزایشی داشته ،اما بیشترین افزایش دما در اقلیم
بابلسر ( 6درجۀ سانتیگراد ،معادل  0درصد) مشتاهده

شده است همچنین رطوبت نسبی از ستال  6333بته
بعد ،بهجز گرگان ،که  7/2درصتد افتزایش داشتته ،در
تمامی ایستگاههای بررسیشده رونتد کاهشتی داشتته
است ،به طوری که بیشتترین کتاهش در اقلتیم رامستر
( 0/2درصد) بوده است
سرعت بتاد نیتز از ستال  6333بته بعتد در تمتام
ایستگاهها روند افزایشی داشتته استت ،بتهطتوری کته
بیشترین افزایش در اقلیم گرگان ( 6/0متتر بتر ثانیته،
معادل  00/0درصد افزایش) مشاهده می شود (جتدول
 )8همچنین بارندگی در بختش هتای مرکتزی ناحیتۀ
خزری (قائمشهر و بابلسر) روندی افزایشی داشته ،امتا
در سایر ایستگاه ها روند کاهشی داشته است ،به طوری
که بیشترین کاهش بارندگی در ایستگاه گرگان (63/5
درصد) بوده است

جدول  -8تغییرات پارامترهای اقلیمی ،تبخیرتعرق مرجع و شاخص دومارتن طی دو دهۀ اخیر در ناحیۀ خزری
گرگان

قائمشهر*

بابلسر

رامسر

انزلی

میانگین دمای هوا ( )6306-6333درجۀ سانتیگراد

67/7

60/8

60/5

68/5

60/6

میانگین دمای هوا ( )6330-2665درجۀ سانتیگراد

65/6

67/3

67/5

60/7

60/7

درصد تغییرات دما

+2/2

+0/7

+0/6

+8/5

+3/8

میانگین رطوبت نسبی ( )6306-6333درصد

05/8

53/3

53/2

58

50/7

میانگین رطوبت نسبی ( )6330-2665درصد

73/0

52/0

56/3

56/8

53/7

درصد تغییرات رطوبت نسبی

+7/2

-6/6

-2/5

-0/2

-6/2

میانگین سرعت باد ( )6306-6333متر بر ثانیه

2/8

3/7

3/0

3/3

0/2

میانگین سرعت باد ( )6330-2665متر بر ثانیه

0/6

0/8

0/0

0/3

8/6

درصد تغییرات سرعت باد

+00/0

+22

+38/7

+28/3

+26/6

میانگین بارندگی ( )6306-6333میلیمتر

065/8

760

536/0

6265/0

673/3

میانگین بارندگی ( )6330-2665میلیمتر

820/8

706

335/3

6657/0

6030/0

درصد تغییرات بارندگی

-63/5

+3/8

+8/2

-66/5

-8/0

میانگین تبخیرتعرق مرجع ( )6306-6333میلیمتر در روز

2/7

2/8

2/8

2/2

3

میانگین تبخیرتعرق مرجع ( )6330-2665میلیمتر در روز

3/3

2/7

2/5

2/8

3/3

درصد تغییرات تبخیرتعرق مرجع

+22

+5/3

+62/0

+63

+3/7

قدر مطلق متوسط درصد تغییرات

22

7/3

62/0

66/5

5/2

عدد شاخص خشکی دومارتن ()6306-6333

26/3

27/66

33/2

07/3

05/8

عدد شاخص خشکی دومارتن ()6330-2665

65/7

27/68

33/7

06/5

03/8

*

قائمشهر ( + ،)6350-2665افزایشی - ،کاهشی
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در نتیجۀ تغییرات ایجادشتده در پارامترهتای اقلیمتی،
 ET0نیز در ناحیۀ خزری از سال  6333بته بعتد دارای
تغییرات زیادی بوده استت ،بته طتوری کته در تمتامی
ایستگاه های مورد مطالعته رونتدی افزایشتی داشتته و
بیشترین افزایش در اقلتیم گرگتان ( 22درصتد) بتوده
است
شاخص خشکی دومتارتن در ناحیتۀ ختزری در دو
دهۀ اخیر کاهش یافتته و بیشتترین کتاهش شتاخص
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خشکی دومارتن مربوا به ایستگاه رامسر (از  07/3به
 )06/5بوده است (جدول )8
 -تغییرات پارامترهای اقلیمی و ET0

روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و  ET0نشتان داد
که تنها بارندگی در تمامی ایستگاهها تغییر معنیداری
نشان نتداده استت و بقیتۀ پارامترهتا حتداقل در یتک
ایستگاه روند معنیدار داشتهاند (جدول )0

جدول  -0مقادیر آمارۀ آزمون منکندال ( )Zبرای سریهای زمانی در مقیاس ساالنه در ناحیۀ رویشی خزری
انزلی

رامسر

دمای هوا (درجۀ سانتیگراد)

6/23

*

رطوبت نسبی (درصد)

6/07

-6/53

بارندگی (میلیمتر)

-6/02

-6/28

سرعت باد (متر بر ثانیه)

**

**

تبخیرتعرق مرجع (میلیمتر در روز)

-6/60

3/38

3/63

2/62

6/03

بابلسر
**

0/80

**

-3/33

قائمشهر
*
**

6/78
**

0/80

**

3/00

3/66

گرگان
6/30

-2/63

6/75

6/62

-6/36

**

3/33

**

3/07

**

0/70

**

8/03

* و ** ،بهترتیب نشاندهندۀ معنیداری در سطح  8و  6درصد هستند

بحث
براساس نتایج این پژوهش هرچته از ستمت شترق
ناحیۀ خزری بهسمت غرب آن حرکت میکنتیم اقلتیم
مرطوب تر میشود ،به طوری که از دمای هوا کاستته و
بر بارندگی افتزوده متیشتود گرگتان در شترق دارای
بیشترین میانگین دمتای ستالیانه یعنتی  67/5درجتۀ
سانتی گراد و کمترین بارندگی یعنی  852میلی متتر و
برعکس انزلی در غرب دارای کمترین میتانگین دمتای
ستتالیانه یعنتتی  60/3درجتتۀ ستتانتیگتتراد و بیشتتترین
بارنتتدگی یعنتتی  6703میلتتیمتتتر هستتتند بیشتتترین
تبخیرتعتترق مرجتتع ستتالیانه در شتترق و غتترب ناحیتۀ
خزری( ،در حتدود  6636میلتی متتر) محاستبه شتد،
درحالی که در بخشهای مرکزی (قائمشتهر ،بابلستر و
رامستتر) ،میتتزان تبخیرتعتترق ستتالیانه حتتدود 326
میلیمتر است
بررسی میزان تغییرات پارامترهای اقلیمتی در نتیم
قرن گذشته نشان داد کته کلیتۀ پارامترهتای اقلیمتی،

شامل دمای هوا ،بارندگی ،رطوبت نسبی و سرعت بتاد
در ناحیۀ خزری تغییرات زیادی داشتهاند ،بهطوری که
براساس نتایج این مطالعه ،دمای هوا در ناحیۀ ختزری
در طی بیست سال اخیر بهطور متوستط حتدود 6/70
درجۀ سانتی گراد افتزایش یافتته و بیشتترین افتزایش
مربوا به اقلیم مرطوب بابلسر ( 6درجۀ ستانتیگتراد)
بوده است سرعت باد نیتز از ستال  6333بته بعتد در
تمام ایستگاهها روند افزایشی داشته است ،بهطوری که
بیشترین افزایش ،در اقلیم گرگان ( 6/0متر بتر ثانیته)
مشتتاهده شتتد دو پتتارامتر بارنتتدگی و رطوبتتت نستتبی
تغییرات متفاوتی داشته اند ،به طوری که رطوبت نسبی
بهجز گرگان و انزلی ،در سایر ایستگاهها روند نزولتی و
بارندگی نیز در بخشهای مرکزی رونتد صتعودی و در
سایر مناطق روند نزولی داشته استت براستاس نتتایج
این تحقیق ،میزان تبخیرتعرق مرجع در ناحیۀ ختزری
در حال افزایش است ،بهطوری که بیشتترین افتزایش
در اقلیم گرگان ( 22درصد) بوده است ایتن تغییترات
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دلیل محکمی بر اثبات ایتن ادعاستت کته ایتران هتم
مانند سایر کشورهای جهان بهشدت با تغییتر اقلتیم و
پیامدهای آن در ارتباا است همچنین یافتههای ایتن
پژوهش همسو با نتتایج دیگتر پژوهشتگران در زمینتۀ
افتتتتزایش دمتتتتا ()Azarakhshi et al., 2013
و کتتتتتاهش بارنتتتتتدگی (;Mohammadi, 2011
;Piervitali et al., 1998; Trenberth & Dai, 2007
 )Hasanean & Almazroui, 2015بر اثر تغییر اقلتیم

است برای نمونه Mohammadi (2011)،با استفاده از
دادههتتای  6037ایستتتگاه هواشناستتی طتتی دورۀ 06
ساله در سراسر کشور به این نتیجه رسید که میانگین
ایستگاهی بارش ایتران در هتر ستال  6/00میلتیمتتر
کتاهش یافتته استت ) Trenberth & Dai (2007بتا
بررسی مقتدار بارنتدگی در اکوسیستتمهتای خشتکی،
نتیجه گرفتنتد کته از ستال  6386متیالدی بته بعتد،
بتتتتتهطتتتتتور متوستتتتتط مقتتتتتدار بارنتتتتتدگی در
اکوسیستتتمهتتای خشتتتکی کتتاهش یافتتته استتتت.
) Hasanean & Almazroui (2015با بررسی بارندگی
در عربستان سعودی ،به این نتیجه رسیدند که مقتدار
بارندگی در  60ستال اخیتر ( 6330-2663متیالدی)
کاهش معنیداری داشته و مقتدار آن نستبت بته دورۀ
گذشتتته ( 07/5 ،)6375-6333میلتتیمتتتر کتتم شتتده
است
در ناحیۀ ختزری ،رونتد بیشتتر پارامترهتای متورد
بررسی (بهجز بارنتدگی) ،تغییترات معنتی داری یافتته
است (جدول  )0بنابراین می توان اظهتار داشتت کته
همسو با تغییرات اقلیمی در دنیا ،در ناحیۀ خزری نیتز
تغییر اقلیم سبب تغییر پارامترهای اقلیمی شده است
در حقیقتتت تغییتتر اقلتتیم بحثتی فرامتترزی استتت کتته
محدود به یک یا چند کشور نمیشتود گتزارش شتده
است که دمای هوا در نیمکترۀ شتمالی زمتین از ستال
 6378تتتا  ،2668بتتهمقتتدار  6/3درجتتۀ ستتانتیگتتراد
افتتزایش یافتتته استتت ( ;Hansen et al., 2001
)Smith & Reynolds, 2005; Brohan et al., 2006
در واقع تغییراتی که در اثر گرم شدن زمتین و تغییتر

اقلیم در مناطق مختلف جهان در حال وقوع استت یتا
در آینده به وقوع خواهد پیوست ،ایتران را هتم در بتر
خواهد گرفت ،بهطوری که بر اساس نتایج این مطالعه،
دمای هوا در ناحیۀ خزری در طی بیستت ستال اخیتر
به طور متوسط حدود  6/0درجۀ ستانتیگتراد افتزایش
یافته است نتایج دیگر پتژوهشهتای انجتامگرفتته در
جنگلهای خزری نیز نشان میدهد که طی نتیم قترن
گذشته ،این ناحیه گرمتر شده است ،بهطوری که طتی
سال های اخیر در حوضههای گرگان و گیالن بتیش از
 6درجتتته افتتتزایش دمتتتا نشتتتان داده شتتتده استتتت
( )Jafari, 2008اگر تغییر اقلیم بهصتورت تتدریجی و
یکنواخت باشد ،احتمال سازگاری اکوسیستم ها با ایتن
تغییر تدریجی اقلیم بیشتر است ،درحالی که اگر اقلیم
بهصورت افزایشی یا ناگهانی تغییر کند ،مانند آنچه در
اقلیم ناحیۀ خزری رخ داده است (بهطور متوستط 0/8
درصد افزایش دما طی بیستت ستال گذشتته) ،امکتان
سازگاری اکوسیستمها با تغییر اقلیم ناچیز خواهد بود
علت کاهش چشتمگیر عرصته هتای جنگلتی طتی
سال های  6337تا  6373را اغلب به تخریب جنگل یا
توسعۀ اراضی کشتاورزی مترتبط متی داننتد و مستئله
تأثیرات تغییر اقلیم از موضوعاتی بتوده کته بررستی و
ارزیابی نشده است محتمتل استت بتا افتزایش دمتا و
خشک شدن عرصه ،محیط برای رشد درختانی کته در
خاو های بسیار مرطوب رویش دارند ،نامناسب شود و
جنگلهایی که در حاشیه قرار دارند ،با نامناسب شدن
شتترایط زیستتت ،در اثتتر تغییتتر اقلتتیم از بتتین برونتتد
همچنین جنگل هایی که در حال حاضتر تحتت فشتار
تنشهای محیطی از قبیل آفات و بیماریها و شترایط
جوی هستند ،ممکتن استت تتوان تحمتل تتنشهتای
اضتتتتافی تغییتتتترات اقلتتتتیم را نداشتتتتته باشتتتتند
( )Winnett, 1998بنابراین جنگلهای خزری نیز کته
در حتتال حاضتتر تحتتت تتتنشهتتای مختلتتف ب تهویتتژه
تنشهای ناشی از دخالت انسان به طور گسترده اند ،بتا
تنش تغییر اقلیم ،ستریع تتر در معترض نتابودی قترار
خواهند گرفت
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Abstract
This study aims at observing the long-term trends of meteorological parameters and ET0 in
Caspian region, North of Iran. The long-term trends of meteorological data (1961-2008) were
obtained from five synoptic meteorological stations, i.e. Gorgan, Qaem Shahr, Babolsar,
Ramsar, and Anzali located throughout the Caspian region. In order to observe the trends of
meteorological parameters, the region was primarily classified into five climatic zones based
on De Martonne climate classification index (IA). The FAO Penman–Monteith combination
equation was applied to calculate the ET0. The Caspian region was categorized in five
climatic classifications as Mediterranean (Gorgan), semi-humid (Qaem Shahr), humid
(Babolsar), very humid, type 1 (Ramsar), and very humid, type 2 (Anzali). Our results
indicated that trends of air temperature were significant within the past half-decade so that it
was increased (0.74ºC) during the two past decades. As well, wind speed showed
significant increasing trends in all stations and increased 1.1 m.s-1 as average. The ET0
has been raised 0.4 mm.d-1 in Caspian region since 1988 and IA decreased from 39.5 to 36.8
showing the region is getting warmer and drier. Changes in meteorological parameters and
ET0 will definitely affect the function of natural and artificial ecosystems. It is essential for
managers to think of expected changes while planning for future development in Caspian
region.
Keywords: Climate change, Meteorological parameters, Reference evapotranspiration, The
Caspian region
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