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 چکیده

ی از هتای مرتعتیم بر اکوسیستتمو ارزیابان مراتع بررسی اثرات تغییر اقل گذاراناستیسهای مدیران، دغدغه نیترمهمیکی از 

غییر اقلیم با ررسی احتمال تببه منظور متعدد است که بتوانند تصمیمات مدیریتی مبتنی بر واقعیت در آینده اتخاذ نمایند.  یهاجنبه

ستینوتتی   تترین ایستتگاههتای نددیت داده .انتخاب شدمراتع سرعلی آباد گرگان های حدی و خشکسالی، استفاده از شاخص

انتختاب و ابتتدا بته روم آمبترقه اقلتیم منه ته بته دستت آمتد و ست    1987-2016گرگان( برای دوره آماری آباد )هاشم

دستت ه بت DIP v.2به کم  نترم افتدار  (SPI)خشکسالی بارم استاندارد و شاخص  Rهای حد با استفاده از نرم افدار شاخص

رونتد  1998و  1992های ماه خشکی است. در این منه ه در سال 5دهد که اقلیم منه ه سرد و خش  با نتایج نشان میآمدند. 

اکثر های حدی دمتای حتداست. شاخص افدایشی بوده به صورت 2013و  1995های کاهشی و در سال به صورتحدی بارم 

ری زمانی س( و نید عدم تغییر یا چرخش در روند 2013و  1997( و افدایشی )2011و  1991شامل دو دوره چرخشی کاهشی )

ز سمت زیتادی اکه ق چرا ؛افدایش دما )اعم از حداقل و حداکثر( را بهتر نشان دهد ،شاخص خشکسالیدمای حداقل بوده است. 

با توجه بته  است.( رخ داده 2015و  2008، 1990های شامل سه دوره خشکسالی شدید )سال ،های مورد م ایسه در منه هسال

دن شتبته ستمت گترم  ودچار نوسان  ،تغییر اقلیم در منه ه مورد مهالعهها و نتایج حاصل در این تح یق، روند سری زمانی داده

 ،ییتراتنه ه، ایتن تغممرتع، زمان ورود دام و تروانه چرایی در  در مدیریت شودیمبنابراین توصیه  بیشتر در حال تیشروی است.

 لحاظ گردد. 

 ، سرعلی آباد، گرگان.شاخص حدی، شاخص خشکسالی ،تغییر اقلیم، مراتع كلیدی: یهاواژه
 

 مقدمه
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 نید توشش ت هوا وشرایط ویژه محیهی نظیر طول دوره رویش کوتاه، برخورداری از برف و برود به علتمراتع کوهستانی 

 ار هستندنی برخوردثرات انسااتغییرات ناشی از اقلیم و یا ای نسبت به از ساختار شکننده ،زار و گراسلندگیاهی متشکل از بوته

(Messerli ،2009 ؛Kreutzmann  ،2011و همکاران.) از  یکیاست:  اثرگذار یاهیبه دو صورت بر توشش گ میاقل رییکل تغ در

 ( و1386ن، روجردی و همکارا)کتیرایی ب اهیگ یدسترس برامنابع آب قابل جهینت و در یکیدرولوقیبر چرخه ه ریتأث قیطر

مع اختار جواار مهمی بر سیا متوسط ماهانه و ساالنه( است که اثرات بسی نهیشیب)کمینه و  حرارت درجه دانیم در رییتغدیگری 

  ی یمیاقل تیوضع توانیم شناسانمینظر اقل از (.2011همکاران،  و Wang؛ Champers   & Pellant ،2008گذارد )گیاهی می

منجر به  تواندیم ریدو متغ نیدر ا رییهر تغ رو نیا . از(1392)آذرخشی و همکاران،  کرد نییمنه ه را با دو عامل دما و بارم تع

 یدر رخدادها رییتغز: اعبارت است  میاقل رییتغ ،یکل فیتعر  ی. در (1392)دوستی و همکاران،  مناطق شود میاقل رییبروز تغ

 ،توشش و خاک( )شامل وضعیت آمادگی مرتع .(1394ی )ساالری و همکاران، میاقل یرهایو فرکان  وقوع متغ یحداقلیمی 

ام تعیین دمان ورود ز ،یرمتغ که با دانستن تغییرات این دو طوریه ب ؛گیردفاکتوری است که تحت تأثیر عامل بارم و دما قرار می

ده و نید نوسان دمای های بهاره و تایی( با دانستن وقوع بارم1394ان )میبدی و همکار. باغستانی(1394)رشوند،  شودمی

قی وبرسند. فنول ،ان یددبینی ورود )اردیبهشت ماه( و خروج )تایان آبان ماه( در مراتع ییالقی استتوانستند به تیش ،محیط

و  (1389قیان و همکاران، ؛ صاد1379)سعیدفر و راستی،  های غالب در تعلیف دام نید تحت تأثیر عوامل اقلیمی قرار دارندگونه

گهانی در اوایل همچنین افدایش دمای محیط به نا (.Frank ،1996شوند )هم عاملی در جهت تعیین آمادگی مرتع محسوب می

تع را ارطوبت خاک مر شود،یها مبهار در مراتع ییالقی )نظیر منه ه مورد مهالعه(، ضمن اینکه باعث تسریع مراحل فنولوقی گونه

و  Holchek؛ 1394گردد )مصداقی، فرایند چرا در آمادگی مرتع می نماید و باعث به جلو انداختننید سریعتر خش  می

سب چرای عیین زمان مناهای گلدار و شهدزا در مرتع، تگونه به خصوصها، های فنولوقی گونهاز دیگر جنبه(. 2004همکاران، 

(. 1395لهری و همکاران، قا فالح؛ 1392سور و همکاران، ها است که تحت تأثیر عامل دما قرار دارد )گونهزنبور عسل بر این 

( که آگاهی 2011و همکاران،  Maricenشود )درجه حرارت عامل اصلی فعالیت کلنی زنبور عسل و میدان تولیدات محسوب می

شائمی، )عسل دارد  برداریبه منظور افدایش سهح بهره ،تی زنبور عسلهای حیان ش مهمی در تعیین آستانه ،از این عامل اقلیمی

  (.1392اللی، جگلچین و ) داردزنبورداری  یهاتیفعال(. هرچند که عامل بارندگی رابهه معکوس و مست یمی با 1380

نشان داد  1383تا  1340های دوره زمانی با استفاده از داده ایراناقلیم در  تغییربرای ارزیابی و تعیین تدیده  ،(1394دارند )

به  طی دوره مورد مهالعه رو ایهای حارهو شب های گرمروزهای تابستانی، روزهای گرم، شب نیترگرم نیآفرهای که نمایه

 و روزهای سرد های سردهای فرین سرد از جمله روزهای یخبندان، روزهای یخی، شبروند نمایه کهیدرحالافدایش است. 
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اند. افدایش بیشتر نرخ دمای شده ترکوتاه تر شده و برعک  امواج سردطوالنی به کاهش است. امواج گرمایی منفی است و رو

به بررسی روند  ،(1389ت وی )راستا  . در همینشده است شبانه نسبت به دمای روزانه منجر به کاهش دامنه دمای شبانه روزی

های حدی سرد و گرم در همه ن اط ایران به غیر از شمال شاخص حدی ایران ترداخت و نتیجه گرفت که روند کاهشی شاخص

های خیلی گرم، کاهش در دامنه دمایی حدهای ساالنه و کوتاه شدن غرب و همچنین افدایش قابل توجهی در تعداد روزها و شب

های اولیه تارامترهای هواشناسی ارزیابیدر  ،(1389جهانبخش و همکاران ) رم شده است.های حدی گدوره بازگشت شاخص

های جوی به ویژه در مناطق دشت، افدایش درجه افت بارندگی در فصول خاص، تغییر نوع ریدم دریافتند که استان مازندران

ناشی  ،های هواشناسی یا هیدرولوقیکیلیهای زراعی متوالی در تی وقوع خشکساحرارت در فصول مختلف و وقوع خشکسالی

در نید  ،(1390ابیانه و همکاران ) زارع .از روند تغییر یا جابجایی اقلیم در آب و هوای مرطوب و خیلتی مرطوب مازندران است

 هاستگاهیادرصد  60های استان همدان به این نتیجه رسیدند که در تحلیل روند تغییرات ساالنه و فصلی دما، بارم و خشکسالی

روند افدایش خشکسالی ساالنه را  هاستگاهیادرصد  67روند افدایش دما و در  هاستگاهیادرصد  50روند کاهش بارم، در 

عبارتی در این فصل روند کاهشی بارم ه که بیشترین این تغییرات مربوط به فصل تابستان بوده است و ب طوریه دهد بنشان می

 تر است.محسوسو افدایش خشکسالی و دما 

د که گیری کردنتیجهنروند دما و بارم در استان هرمدگان را مورد بررسی قرار دادند و  ،(1390زاده و همکاران )رحیم

دارم اهد شد. گدید خوافدایش گرما و کاهش بارم به همراه افدایش نوسانات شدید بارم و م ادیر حدی دما در این استان تش

 شامل ردندکروی میهایی که از الگوهای روند تیروندهای مشاهده شده در ماه نشان داد که ندر کرما روند تغییرات حدی

اند. در ردار بودهشی برخوحداکثر مهلق دما بدون روند و سایر عناصر دمایی از روند افدای میانگین دمای خش  از روند کاهشی،

ای روند سبی دارارای روند افدایشی و حداقل رطوبت نمیانگین رطوبت نسبی و حداکثر رطوبت نسبی د عناصر رطوبتی نید

 داقل مهلقحمیانگین  ومیانگین دمای حداکثر، میانگین دمای شبانه روزی  در م ابل میانگین دمای حداقل،. بوده است کاهشی

 استوده دون روند بها بایر ماهساز روند افدایشی برخوردار بوده و در  ؛تأیید شده است هاآنهایی که وجود روند در دما در ماه

 .(1392عهایی و همکاران، )

در تحلیل روند تغییرات بیشینه و کمینه دمای فصلی و ساالنه استان فارس با استفاده از  ،(1393طاوسی و همکاران )

که تغییرات اقلیمی سبب شده است که مناطق با همگنی یکسان به سهح دیگر از  ؛ناتارامتری به این نتیجه رسیدند یهاروم

مهالعات م ادیر حدی و شاخص . افتاده استمناطق همگن ارت اء یابند و تأثیرات تغییر اقلیم بیشتر بر روی کمینه دما اتفاق 

 هزرندگی به جد نواحی مرکدی حوار بام ددر حوزه گرگانرود نشان داد که  سال( 30های آماری )سال خشکسالی برای
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های ه وضعیت رطوبتی بهبود یافته و فراوانی سالزحو های این، به طور سالیانه افدایش داشته و در بیشتر ایستگاهگرگانرود

ه به شکلی زهای این حوترباران و مرطوب از دو دهه تیش تا حد زیادی بیشتر شده است. وقوع خشکسالی در برخی قسمت

 یمحمد .(1393)حسینی و همکاران،  که نشان دهنده اثر تغییرات اقلیمی بر تغییر کاربری اراضی است ؛فصلی استساالنه یا 

-های خشکسالی در مراتع استانتولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص یساز مدلدر  ،(1392و همکاران ) م دم

تری از خشکسالی نسبت به عوامل آب و هوایی توانستند برآورد دقیقهای های قم و مرکدی به این نتیجه رسیدند که شاخص

 تولید مرتع ارایه دهند. 

ریاها و ماهیان د های کشاورزی و جنگلی، شیالت وبر عرصه آناقلیم و اثرات  تغییرتاکنون مهالعات زیادی در خصوص 

نمونه؛  نبه عنوااست ) رالعمل مفصل تهیه شدهموارد آن نید دستو ت ت صورت گرفته است و خوشبختانه برای  هاانوسیاق

؛ Wilby & Harris ،2006؛ 1394؛ مجاوریان و همکاران، 1385و همکاران،  یمحالت یرینص؛ 1384بوانی و مرید، مساح

Halofsky ؛ 2011همکاران،  وSchewe  ،؛ 2014و همکارانPrudhomme م مهالعات رغعلی متأسفانه اما(. 2014همکاران،  و

ت انجام صاصی جههای مرتعی در این زمینه صورت گرفته است، به دستورالعمل یا تروتکل اختکه بر روی اکوسیستم چندی

ر حالیکه آگاهی از د اند.دهاره کرمهالعات تغییر اقلیم منجر نشده است و ف ط به بیان کلی درباره اثرات تغییرات اقلیم بر مراتع اش

 زنبورداری و مدیریت چرا، های گیاهی، آمادگی مرتع،ش مهمی در تعیین مراحل فنولوقی گونهن  ،های اقلیمی در هر منه همؤلفه

ز طریق ااد گرگان سرعلی آب مهالعه حاضر به بررسی احتمالی روند تغییر اقلیم در مراتعکه  ؛مرتعی دارد سایر خدمات اکوسیستم

 های حدی و خشکسالی ترداخته است.روندیابی در شاخص

 
 هاروشمواد و 

 مواد

ای )دمقلیمی رامترهای اهای تاسرعلی آباد گرگان، داده)عشایری( ییالقی احتمال وقوع تغییر اقلیم در مراتع برای بررسی 

برای نه ه( ایستگاه به م نیتر یندد)آباد گرگان سینوتتی  هاشم ایستگاه ازکمینه یا حداقل، دمای بیشینه یا حداکثر و بارندگی( 

شنی و توشش -رسی-بافت خاک لومیای متر و دار 2400تا  1800اتع در ارتفاع این مر .انتخاب شد 1987-2016بازه زمانی 

ستند که های غالب چرایی از گوسفند و بد ه. داماست Poa pratensisو  Festuca ovina ،Onobrychis cornataغالب گیاهی 

 نند. کعلیف میاواخر شهریور در منه ه ت گاهاًشوند و تا اواسط و از هفته دوم خرداد ماه به این مراتع وارد می

 روش تحقیق
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بندی با استفاده از ین طب ها(. در 1393تور، )بابایی و نجف شد استفادهبندی اقلیمی منه ه به منظور طب هفرمول آمبرقه  از

( P)ن و متوسط بارندگی ساالنه ( برحسب کلویmماه سال ) سردترینو متوسط حداقل  (M)ترین ماه سال متوسط حداکثر گرم

 ارائه داده شده است. (Q)متر فرمول زیر را جهت تعیین ضریب رطوبت برحسب میلی

𝑄 =
2000𝑃

𝑀2 − 𝑚2 

ه را قلیم منه اموقعیت  نمای آمبرقه تالقی نموده و محل آنماه سال در منحنی سردترینعدد بدست آمده با حداقل میانگین 

 .دهدبدست می

های آماری است که به طور گسترده برای ارزیابی اثرات بال وه تغییر اقلیم بر روی روم نیترمهماز جمله  ،تحلیل روند

 هاآنو اغلب  بارم در ن اط مختلف جهان توسط مح  ان استفاده شده استو  های مشاهداتی دماهای زمانی مانند سریسری

 ههای ثبت شده دما و بارم راکه بررسی وجود روند در دادهیی (. از آنجا1395هم به صورت ایستگاهی بوده است )بادلو، 

در م ادیر متغیرهای اقلیمی  ،بنابراین به منظور آشکارسازی روند تغییرات ،هوایی استومناسبی برای نمایش وجود تغییرات آب

های متعددی برای آشکارسازی از آزمون استفاده شد. آباد گرگانهاشمایستگاه برای  1982-2016در دوره آماری  ،دما و بارم

-والداز آزمون  استفاده شد و همچنینکه در این مهالعه از آزمون ناتارامتری من کندال  ؛شودروند نوسانات اقلیمی استفاده می

 (.1387)عدید و روشنی،  جهت تعیین وابستگی متغیرها نسبت به زمان و از شیب سن بدرگی روند متغیرها استفاده شد تدیولفوو

که در این تح یق از آن  ؛شود( برای تعیین م دار ن هه تغییر در ی  سری زمانی استفاده می1979، 1آزمون ناتارمتری تتیت )تتیت

 (.2015و همکاران،  Jaiswalاستفاده گردید )

ه شروع تغییرات، شناسایی روندهای جدئی و کوتاه مدت،  هن 𝑢′𝑖و 𝑢𝑖هایهای گرافیکی تولیدشده، محل تالقی منحنیدر مدل

(. در 1394بایگی، گران و موسویدهد )کوزهن اط جهش و ن اط شروع روند سری زمانی را در هر روند مشاهدات نشان می

باشد،  -96/1کمتر از  U که زمانیروند مثبت و  دهندهنشانبیشتر باشد،  %5برای سهح  +96/1از عدد استاندارد  Uمواقعی که 

-دسته شامل شاخص 5های حدی به شاخص(. 1393)عرفانیان و همکاران،  است %5روند منفی در سهح معناداری  دهندهنشان

ای و سایر های حدی دورهشاخصای، های حدی آستانههای حدی مهلق، شاخصها، شاخصهای حدی مبتنی بر صدک

جهت تعیین  گیرند.مورد بررسی قرار می %5ها در سهح معناداری که این شاخص ؛شوندها مانند دامنه تغییرات ت سیم میشاخص

شود قابلیت اجرایی دارد استفاده می Rکه تحت برنامه  rclimdex1.1های سینوتتی ، از برنامه های حدی برای ایستگاهشاخص

(Islam  ،قبل از ورود داده2009و همکاران .)افدار، باید کنترل کیفی اطالعات نظیر عدم وجود بارندگی منفی، ها به محیط نرم

                                                 
1  
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های ورودی شامل سال، روز، بررسی شوند. در این برنامه، داده قلاز حدا کثریا مساوی بودن دمای حدا تربدرگهای ترت، داده

 .شودمی در برنامه فراخوانی txt.*ای حداقل خواهد بود که ت  از ذخیره به فرمت ماه، بارم، دمای حداکثر و دم

بر محاسبه احتمال وقوع  شاخصاساس این از شاخص بارم استاندارد استفاده شد.  ،جهت بررسی خشکسالی در منه ه

ها ارائه ( به منظور تایش و تعیین خشکسالی1995و همکاران ) Mackee استوار است که توسط ،بارندگی برای هر م یاس زمانی

(. محاسبه م دار 4-3ماهه و یکساله محاسبه شد )جدول  48، 24، 18، 12، 9، 6، 3، 1زمانی  هایم یاسشد. این شاخص برای 

 Mckee andاست )این شاخص شامل برازم تابع چگالی احتمال گاما بر توزیع فراوانی بارندگی برای ی  ایستگاه معین 

Doesken ،1993).  شاخص م ادیرSPI های بلندمدت بارم برای ی  دوره زمانی، از توزیع نرمال تبعیت بدست آمده از داده

 Drought Indicesکه دارای میانگین صفر و انحراف معیار ی  است. محاسبه شاخص فوق در محیط نرم افداری  ؛کندمی

Package (DIP)  شد.انجام  2ورقن 
 

 (1995ان، و همکار Mackeeبندی شدت خشکسالی و احتمال وقوع شاخص خشکسالی بارش استاندارد )اقتباس از: درجه -1جدول 

شدیدترسالی ترسالی بسیارشدید توصیف واقعه  ترسالی متوسط 
نرمال  باًیت ر

 )مرطوب(

نرمال  باًیت ر

 )خش (
 خشکسالی شدید خشکسالی متوسط

خشکسالی 

 بسیارشدید

SPI2 حدود < 5/1تا  99/1  1تا  49/1  0تا  99/0  -99/0تا  0  -49/1 تا -1  -99/1ا ت -5/1   2->  

0228/0 احتمال وقوع  04/0  0919/0  3413/0  3413/0  0919/0  04/0  0228/0  
 

 استتخراج از تت  است. استوار زمانی م یاس هر برای بارندگی احتماالت محاسبه بر، شده استاندارد بارم شاخص اساس

 مجموعته یزمتان ستری تتا استت بیشتتر( الزم یا سال 30 حاًیترج) آماری دوره ی  طی ماهانه م یاس در بارندگی هایداده

-)بذر است نظر مورد زمانی سری بر مناسب آماری توزیع برازم اینجا در اصلی مسئله شود. تشکیل دلخواه م یاس در بارندگی

 .شودیم استفاده زیر فرمول از SPI محاسبه جهت .(1381، افشان

𝑆𝑃𝐼 =
𝑃𝑖 − �̅�

𝑆
 

 م تادیر معیتار انحتراف S و نظر مورد دوره برای بارم درازمدت میانگین �̅� نظر، مورد دوره در بارم م دار iP فوق رابهه در

 است. بارم

 

 نتایج

نمای آن، برای منه ه ( و اقلیمگرادیسانتدرجه  -52/0و میانگین حداقل دمای  Q=18/0در نهایت محاسبه فرمولی آمبرقه )

نددی  به مرحله معتدله واقع شده است.  باًیت رآباد گرگان، اقلیم سرد و خش  بدست آمد. البته منه ه خشکی آن سرعلی

اول خرداد شروع تا شهریور  از، که ماهه 5 یخشکای است که ی  دوره آباد نید به گونههمچنین الگوی اقلیمی منه ه سرعلی

اتفاق های تاییده و زمستانه بخصوص در ابتدای تایید و انتهای فصل زمستان در این منه ه کند، اما بارممیادامه دارد را طی 
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 (.1 )شکل افتدمی

 
 گرگانسرعلی آباد  مراتعمنحنی كلیماتوگراف  -1 شکل

مچنین نمودارهای بدرگی و ه 4تا  2 هایبه ترتیب در جدولری ماهانه، فصلی و ساالنه در مراتع مورد مهالعه نتایج روند س

دمای حداقل  سی در ایستگاه،دهد که از بین متغیرهای مورد بررآمده است. نتایج آنالید ماهانه نشان می 2 متغیرها نید در شکل

ا روند تغییر مثبت و ب 1998و سال  184معنادار شده است. ن هه تغییر این معناداری در ردیف  %5طبق آزمون تتیت در سهح 

در  گرادینتسادرجه  006/0 حدود یاماهانه یدما شیافدا که یطوره ب( صورت گرفته است. کندال-یشی )طبق آزمون منافدا

حداقل  های دمایهدهد که دادلفوویتد نید نشان میو-ماه از سال تغییر ایجاد شده است )طبق شیب سن(. معناداری آزمون والد

رهای دمای . اما متغیکندمی دمایی مورد اشاره در فوق را در طول زمان مجدداً اثباتوابسته به زمان هستند و به نوعی تغییرات 

دهد که روند ندال نشان میک-من معنادار نشده است، ولی معناداری آزمون هاآن kایستگاه، علیرغم اینکه آماره این حداکثر برای 

  .است داشته %5افدایشی دما در سهح 

 مورد مطالعه روند سری ماهانه متغیرهای اقلیمی ایستگاه -2جدول 

 

ته اری صورت گرفهای آمداری را در کلیه آزمونعدم معنی ،های منتخبایستگاه ،روند سری فصلی متغیرهای اقلیمی ،بررسی

نیافتتاده  اتفتاق ،بررسی های موردبا توجه به داده ،در روند فصلی اقلیمی برای منه ه هیچ گونه تغییری ،عبارتیه بدهد. نشان می

 است.
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 متغیرهای اقلیمی

 های آماریآزمون 

 تزیولفوو-آزمون والد شیب سن آزمون من كندال آزمون پتیت

  ValueZ  ValueP حدود اطمینان شیب  Z ValueP ن هه تغییر  K ValuePآماره 

 <2800 1 160 (1995) 5/0 6/0 001/0 ([004/0-)-006/0/] 17 16-e2 (Tmin) دمای حداقل

 <5100 2/0 184 (1997) 9/1 05/0 005/0 [0-011/0] 17 16-e2 (Tmax) دمای حداکثر

 5500 1/0 269 (2004) 5/1- 15/0 017/0- ([04/0-)-006/0] 3 003/0 (Precبارندگی )



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 روند سری فصلی متغیرهای اقلیمی ایستگاه مورد مطالعه -3 جدول

 

بتر  هرچند کته ؛است مشاهده نشده یهیچ تغییر باًیت ردهد که های نشان میبرای سری ساالنه در ایستگاه، بررسی ،در نهایت
 (.4است )جدول  شده 2003و برای سال  %5لفوویتد، دمای حداقل دچار ی  نوسان در سهح و-اساس آزمون والد

 مورد مطالعه روند سری ساالنه متغیرهای اقلیمی ایستگاه -4جدول 

 

 هیب  روزه،  ی بارم حداکثر عامل جد به که ؛دهدیم نشان ،گرگان آباد یسرعل منه ه در یخشکسال یهاشاخص ،یبررس

 به صورت 1998و  1992های تغییر بارشی در سال روند(. همچنین 5 جدول) اندنشده معنادار ،بارم یحد شاخص یتارامترها

ن کندال نید ای -ن من(. عدم رابهه معنادار در آزمو3افدایشی بوده است )شکل  به صورت 2013و  1995های کاهشی و در سال

 رساند.مورد را به اثبات می

 

 اقلیمیمتغیرهای 

 های آماریآزمون

 تزیولفوو-آزمون والد شیب سن آزمون من كندال آزمون پتیت

  ValueP  ValueZ حدود اطمینان شیب  Z ValueP ن هه تغییر  K ValuePآماره 

 360 1 54 (1994) 2/0 84/0 002/0 ([019/0-)-023/0] 1 05/0 (Tmin) دمای حداقل

 530 1 54 (1994) 9/0 39/0 01/0 ([01/0-)-036/0] 9/0 08/0 (Tmax) دمای حداکثر

 -750 5/0 89 (2003) 1/1- 28/0 06/0- ([17/0-)05/0] 7/0 39/0 (Precبارندگی )

 متغیرهای اقلیمی

 های آماریآزمون

 تزیولفوو-آزمون والد شیب سن آزمون من كندال آزمون پتیت

  ValueP  ValueZ حدود اطمینان شیب  Z ValueP رن هه تغیی  K ValuePآماره 

 140 1/0 23 (2003) 3/1- 18/0 03/0- ([08/0-)-01/0] 05/0 2 (Tmin) دمای حداقل

 -120 3/0 16 (1996) 7/1 08/0 05/0 ([003/0-)-11/0] 8/0 3/0 (Tmax) دمای حداکثر

 -44 2 21 (2001) 1/0 92/0 05/0 ([812/0-)-966/0] 7/0 36/0 (Precبارندگی )
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 آباد گرگاننمودارهای روند ماهانه، فصلی و ساالنه متغیرهای بارندگی، دمای حداكثر و حداقل ایستگاه سینوپتیک هاشم -2 شکل

 

 آباد گرگانهای حدی بارش منطقه سرعلیشاخص -5 جدول
 سطح بحرانی ضریب تبیین )%( معرفی نمایه نمایه
Rx1day 019/0*  6/15 حداکثر بارم ی  روزه 
Rx5day  1/10 روزه 5حداکثر بارم ns 063/0 
SDII 2/5 شدت روزانه بارندگی ns 186/0 
R10mm 8/1 روزهای با بارم سنگین ns 444/0 
R20mm  2/0 م.م. 20روزهای با بارم خیلی سنگین بیشتر از ns 781/0 
R25mm  9/4 م.م. 25روزهای با بارم خیلی سنگین بیشتر از ns 202/0 
CDD  0/3 میلیمتر بارم 1روزهای خش  متوالی، کمتر از ns 316/0 
CWD 9/2 روزهای تر ns 329/0 
R95p  6/18 نودوتنجمروزهای خیلی تر، بیشتر از صدک ns 747/0 
R99p م روزهای بیش از اندازه تر، بیشتر از صدک نود و نهت

 باشد

5/19 ns 818/0 
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PRCPTOT م دار ساالنه بارم در روزهای تر )بیشتر یا مستاوی 

 میلیمتر( 1

0/0 ns 992/0 

 

 
 آباد گرگاننمایش شاخص حدی بارش در منطقه سرعلی -3 شکل

 

ر جهت یر روند دنده تغیمعنادار شده و بیان کن ،آباد گرگاندر منه ه سرعلی ،نیمی از متغیرهای شاخص حدی دما ،ت ریباً

( در %8/60) م دار با بیشترین گرادسانتیدرجه  20از  کمترهای که تعداد شب طوریه (؛ ب6 افدایش دما بوده است )جدول

و  1991اهشی )کو دوره دهد که در کل دنشان می ،اما روند تغییرات متغیر دمای حداکثر ؛باالترین سهح اطمینان قرار دارد

 (.4شود )شکل ( در آن دیده می2013و  1997( و دو دوره افدایشی )2011

 
 آباد گرگانهای حدی دما منطقه سرعلیشاخص -6 جدول

 سطح بحرانی ضریب تبیین )%( معرفی شاخص نمایه

FD  0/0 یخبندانتعداد روزهای ns 962/0 
SU25  25تعداد روزهای تابستانی بیشتر از 

 درجه

20 **007/0 

ID  تعداد روزهای یختی کمتتر از صتفر

 درجه

8/15 *018/0 

TR20 000/0** 8/60 درجه 20های کمتر از تعداد شب 
TXx 7/0 بیشینه ماهانه دمای حداکثر روزانه ns 636/0 
TNx  003/0 ** 8/23 روزانهبیشینه ماهانه دمای حداقل 
TXn 1/8 کمینه ماهانه دمای حداکثر روزانه ns 098/0 
TNn 6/0 کمینه ماهانه دمای حداقل روزانه ns 665/0 
GSL 5/6 طول فصل رویش ns 14/0 
TX90p 000/0** 7/35 روزهای گرم، بیشتر از صدک نودم 
TN90P 000/0**  8/45 بیشتر از صدک نودم های گرم،شب 

-2/1

-1/1

-0/1

0/9

Ui-30 U'i-30
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TX10P 000/0** 1/32 روزهای سرد، کمتر از صدک دهم 
TN10P 001/0** 30 شبهای سرد، کمتر از صدک دهم 
DTR 3/0 دامنه تغییرات شبانه روزی دما ns 74/0 
CSDI 4/4 طول مدت سرما ns 227/0 
WSDI 7/1 .طول مدت گرما ns 455/0 

 

 
 آباد گرگاننمایش تغییرات حدی دمای حداكثر در منطقه سرعلی -4شکل 

 

داشته نآن وجود  یر روند درای بوده است که هیچ سالی تغیبه گونه ،گرگان آبادسرعلی منه هدر  ،روند تغییرات دمایی حداقل

 .دهداما روند آهسته افدایشی را نشان می (5 است )شکل

 
 آباد گرگاننمایش تغییرات حدی دمای حداقل در منطقه سرعلی -5 شکل

 

 و 2010ی هاآباد )گرگان( حاکی از دو دوره خشکسالی بسیار شدید )سالوضعیت شاخص خشکسالی در منه ه سرعلی

ضعیت (. ضمن اینکه و6 ( بوده است )شکل2015و  2008، 1990های ( و نید سه دوره خشکسالی شدید )سال2014

  .در این اتفاق افتاده است 2006و  2001، 1996، 1991، 1985، 1984 یهاسالخشکسالی متوسط نید در 
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 آباد )سایت گرگان(شاخص خشکسالی طی دوره مطالعه در منطقه سرعلی -6 شکل

 بحث و نتیجه گیری

هر  رو نیا از .(1392، )آذرخشی و همکاران توان تعیین کردمیبا دو عامل دما و بارم حداقل منه ه را   ی یمیاقل تیوضع

 یدر رخدادها رییتغ چنانچه .(1392)دوستی و همکاران،  مناطق شود میاقل رییمنجر به بروز تغ تواندیم ،ریدو متغ نیدر ا رییتغ

 همکاران، واالری )س روی دهد، مبین رخداد تغییر اقلیم در ی  منه ه است یمیاقل یرهایو فرکان  وقوع متغ یحداقلیمی 

1394).  

این های آماری مربوط برای بررسی دادههای حدی و خشکسالی در منه ه سرعلی آباد گرگان، قبل از ترداختن به شاخص

تغییر دمای وقوع از قهعیت  ،هادادهروند سری اما  ؛داردماه  5طول دوره خشکی حدود با  سرد خش حکایت از اقلیم  منه ه

 یطوره بشده است.  ظاهرهای حدی بیشتر در شاخص ،. نتیجه این چرخشرا نشان داده استمنه ه  در ،(1997 حداکثر )سال

در هر ده سال،  باًیت ر یبه عبارت شده است.( 2013و  1997( و دو دوره افدایشی )2011و  1991دو دوره کاهشی )شامل  که

دمای حداقل نید که دچار تغییرات روند سری زمانی  ی  چرخش در تغییر روند اقلیمی به لحاظ دمای حداکثر اتفاق افتاده است.

ضمن اینکه روند حرکت  ؛شده است، برای منه ه گرگان، ت ریباً اتفاق خاصی در شاخص حدی دمای کمینه نشان نداده است

های که بر کاهش تمامی شاخص ،(1389این یافته مخالف با تح ی ات ت وی ) ؛افدایشی بوده استشاخص دمای کمینه به سمت 

و  ی حداکثرهامشابه با روند سری داده( بوده است. 1390زاده و همکاران )های رحیمحدی تأکید ورزید، است و مهابق با یافته

و  1995 یهاسالکاهشی و در  به صورت 1998و  1992 یاهسالدر ایستگاه گرگان در  بارم، روند حدی برای متغیر حداقل

( و حسینی و 1393های طاوسی و همکاران )نتایج این یافته در تضاد با یافته افدایشی صورت گرفته است. به صورت 2013

منه ه مورد مهالعه، که در  در حالی ؛شان اشاره کردندکه بر روند افدایشی بارم در مناطق مورد مهالعه ؛است ،(1393همکاران )

آمده است.  به وجودی  نوسان در م ادیر بارم  ،عبارتیه هم روند افدایشی و هم کاهشی در میدان بارم دیده شده است و ب

تر برای بارم اتفاق افتاده نامنظم به صورتکند، از ی  بازه زمانی ده ساله تبعیت می باًیت راین نوسان برخالف دمای حداکثر که 

شاخص خشکسالی شاید افدایش دما )اعم های بارم و دما )حداقل و حداکثر(، راستای روند تغییرات سری زمانی دادهدر  است.
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های مورد م ایسه در منه ه شامل سه دوره خشکسالی که قسمت زیادی از سال چرا ؛از حداقل و حداکثر( را بهتر نشان دهد

و  2001، 1996، 1991، 1985، 1984 یهاسالالی متوسط در و وضعیت خشکس {2015و  2008، 1990}های شدید )سال

در تحلیل روند تغییرات ساالنه و فصلی دما، ( است که 1390ابیانه و همکاران )این یافته موافق با نتایج زارعاست.  شده 2006

درصد  50روند کاهش بارم، در  هاستگاهیادرصد  60های استان همدان به این نتیجه رسیدند که در و خشکسالی بارم

 دهد.روند افدایش خشکسالی ساالنه را نشان می هاستگاهیادرصد  67روند افدایش دما و در  هاستگاهیا

ری ستوجه به  باد باآبا توجه به نتایج به دست آمده، افدایش تدریجی در میدان دمای حداقل و حداکثر در مراتع سرعلی 

علوفه  هی )اعم ازهای گیاونهگمشهود است. این عامل مهم اقلیمی ن ش قابل توجهی در فنولوقی  هانآها و روندیابی زمانی داده

ه ولید علوفیدان تمای و گلدار و شهدزا(، آمادگی مرتع )هم در وضعیت رقیم رطوبتی خاک و هم در وضعیت توشش گیاهی( و 

ر مرتع نه دان دام ددانی میهای میست. در حالیکه بر اساس بررسیها افدایش تدریجی داشته ادر مرتع دارد که با توجه به یافته

به مرتع را  ورود دام بتی جهتتر آنکه تروانه چرایی این دامداران تاریخ ثاکم نشده است، بلکه زیادتر نید شده است و مهم تنها

اگر . یخ بگذاردر این تارست تأثیری بشدید خشکسالی و متوسط نید نتوانسته ا یهاسالتعیین کرده است. این در حالی است که 

تانی میبدی و همکاران، ؛ باغس1389؛ صادقیان و همکاران، 1379نظر دیگر مح  ان مالک ارزیابی تل ی شود )سعیدفر و راستی، 

درجه  006/0( و با توجه به افدایش تدریجی درجه حرارت در منه ه )افدایش Holchek ،2004؛ 1394؛ مصداقی، 1394

شد. یگیری میمین اساس تصماکرد و بر گذشته تاکنون، باید زمان ورود به مرتع نید تغییر می یهاسالدر ماه( طی  گرادیسانت

ید نری زمانی یمی در ساما روند کاهشی این عامل اقل ؛شودهای متفاوت مالحظه میهرچند که نوسانات شدید بارندگی در سال

سوب ف دام( محورد مصرهای غالب و مود دام و حتی خروج دام )به منظور ت ویت گونهبرای تعیین زمان دقیق ور ،عامل دیگری

 کند.  ثابت می را آنبا مرتعداران خالف  که تح ی ات میدانی و مصاحبه ؛شدمی

ع حتمال وقو ریبی به ات به صورتتوان می ،ی آنمیاقل یرهایو فرکان  وقوع متغ یحداقلیمی  یرخدادهابنابراین با بررسی 

  ارد.ن تأکید دآده بر کما اینکه در این مهالعه نتایج کسب ش ؛تغییر اقلیم در ی  منه ه به منظور مدیریت مرتع دست یافت

 
 منابع
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 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

رشناسی نامه کایانبا گرمایش جهانی. تا های گذشته ایران در مناطق همسو. بررسی رفتار خشکسالی1395، .بادلو، م

 .ص 156ارشد رشته هواشناسی کشاورزی. 

است ی ایران )مهالعه  . تعیین زمان ورود و خروج دام در مراتع1394 ع.، احسانی، ، م.ت.،میبدی، ن.، زارع باغستانی

 .64-53 (:7) 4موردی مراتع ییالقی استان یدد(. مجله علمی تژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان، 

 نامهانیتایران، در چند نمونه اقلیمی ا های خشکسالی هواشناسی. مهالعه تهبی ی برخی شاخص1381بذرافشان، ج.، 

سی خش هواشنابدانی، هواشناسی کشاورزی، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبا ارشد یکارشناس

 کرج.

 .43-33(: 2) 36 .ر اقلیم و رویدادهای حدی. مجله فیدی  زمین و فضا. ارتباط بین تغیی1389ت وی، ف.، 

تغییر اقلیم در استان  تارامترهای یمدل ساز. 1389 ی.، دین تژوه، ، م.،بنفشه رضایی ،.لفم.ا جهانبخش، س.، هادیانی،

 فروردین. 27-25جغرافیدانان جهان اسالم، زاهدان،  یالمللنیبمازندران. مجموعه م االت چهارمین کنگره 

ات آن بر کاربری اراضی . بررسی تدیده تغییر اقلیم و تأثیر1393ن.،شیری،  ، ز.،عابدی ،.ح.ر .، غفارزاده،فس.حسینی، 

 .25-39(: 1) 67طبیعی حوضه آبرید گرگانرود. محیط زیست طبیعی )منابع طبیعی ایران(: 

ی حدی دما و بارم ها. ارزیابی روند و جهش نمایه1390 الف.، توراصغریان، ، الف.،دزفولیرحیم زاده، ف.، هدایتی

 .97 -116(: 22) 9استان هرمدگان، جغرافیا و توسعه، 

مرتع  روج دام درهای مهم مرتعی و خاک مرتع به منظور مدیریت زمان و خ. مهالعه فنولوقی گونه1394رشوند، س.، 

 .143-157(: 1) 22یران. تژوهشی تح ی ات مرتع و بیابان ا -میانی. فصلنامه علمینیمه است ی البرز 

های ا، بارم و خشکسالی. تحلیل روند تغییرات ساالنه و فصلی دم1390 و.، یددانی، ، م.،ورکشیابیانه، ح.، بیاتزارع

 .47-58(: 3) 1استان همدان. فصلنامه علمی تژوهشی مهندسی آبیاری و آب، 

دداری و مهندسی آبخی ومل. مجله عاخیر یهادههارزیابی و شناخت تغییر اقلیم در ایران زمین طی . 1394م.، دارند، 

 .1-14(: 30) 9ایران، 

قلیمی حوضه آبخید های ا. بررسی شاخص1392  ،.م. ح زاده،میریع وب ، ک.،شاهدی م.، نژادروشن، دوستی، م.، حبیب

 .177-189 (: 4) 39و فضا،  . مجله فیدی  زمینLARS-WGتمر، استان گلستان در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدل 

و روند کلی تغییرات  های اقلیمی. ارزیابی شاخص1394 م.، بهرامی، ،.ع.ر ،زارعیم.، .، توکل صدرآبادی، لفساالری، ا

 .138-150(:22) 6اقلیم؛ مهالعه موردی ایستگاه سینوتتی  شیراز. فصلنامه علمی تژوهشی مهندسی آبیاری و آب، 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

بندی ستورالعمل طب ه. ارزیابی قابلیت د1392 الف.، علیداده، ، م.،فرح ورع.،  طویلی، ح.، .، ح. ارزانی،لفسور، ا

 .110-123(: 2) 7بورداری )مهالعه موردی: طال ان میانی(. مجله علمی تژوهشی مرتع، شایستگی مرتع برای زن

جنگلها  مؤسسه تح ی ات . مهالعه فنولوقی گیاهان مرتعی در منه ه حناء سمیرم. انتشارات1379 م.، راستی، ،سعیدفر، م.

 .79-120 :231و مراتع، تهران، شماره 

 ت.ول، نشر گلدشاهای محیهی و جغرافیایی، اصفهان، چاپ تأکید بر جنبه . ترورم زنبورعسل با1380.، لفشائمی، ا

رس ساالنه استان فا . تحلیل روند تغییرات بیشینه و کمینه دمای فصلی و1393 ف.، فیروزی، ، ز.،طاوسی، ت.، رخشانی

 .29-39(: 3-4) 86-87های ناتارامتری. مجله علمی و ترویجی نیوار، با استفاده از روم

دی هواشناسی در استان های ح. بررسی تغییرات شاخص1393 م.، اول،بنایان ، الف.،علیداده ،ح.عرفانیان، م.، انصاری، 

 .817-825(: 8) 4خراسان رضوی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 

یی، های جغرافیاندال. تژوهشک -. مهالعه تغییر اقلیم در سواحل دریای خدر به روم من1387 م.، روشنی، .،عدیدی، ق

64 :28-13. 

سایی تدیده تغییر اقلیم های آماری در شنا. بکارگیری مدل1392 م.، فاتحی، ،.عم. ،ریدیرجایی ر.، عهایی، ه.، فنایی،

 .89 -101(: 39) 10کرمان و بم(. جغرافیایی سرزمین،  یهاستگاهیا)مهالعه موردی: 

ایگاه دهبید فارس. . مهالعه فنولوقی چهار گونه مرتعی در ت1383  ،.س. ح حبیبیان، ، م.،خرمیصادقیان، س.، طیبی

 .367-376(: 2) 57مجله منابع طبیعی ایران، 

روزانه در روند بارم  . سهم تغییرات فراوانی و شدت بارم1386 پ.، نژاد،ایران ،س.، .، حجامسپ.بروجردی، کتیرایی 

 .67-83(:1) 33فضا،  . مجله فیدی  زمین و2001تا  1960در ایران طی دوره 

 ن. نشریه آب و خاک. بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایرا1394 م.، بایگی،موسوی ،گران، س.کوزه

 .750-764(: 3) 29)علوم و صنایع کشاورزی(، 

شریه هرستان اهر. نش. بررسی تأثیر عناصر آب و هوایی در تولید کندوی زنبور عسل بومی 1392م.،جاللی،  ،گلچین، م.

 .183-202(: 45) 17، ریدیتژوهشی جغرافیا و برنامه-علمی

ربی در استان آذربایجان غ . ارزیابی و تعیین ت ویم اقلیمی زنبورداری1395 م.، فاخری، ، ح.،.، احمدیعغ.قالهری،  فالح

 .13-29(: 1) 31بر اساس شرایط حرارتی. فصلنامه تح ی ات جغرافیایی، 

. کاربرد روم ریکاردین در بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر 1394 م.، امین روان، ، س.،.، احمدی کلیجیمس.مجاوریان، 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 .481-491(: 3) 46های کشاورزی. تح ی ات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، رانت زمین

وضه حی، مهالعه موردی . اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و تولید محصوالت کشاورز1384 س.، . مرید،رع.بوانی،  مساح

 .40-47(: 1) 1زاینده رود اصفهان. تح ی ات منابع آب ایران، 

 .ص 333. مرتعداری در ایران، انتشارات دانشگاه امام رضا، مشهد، 1394مصداقی، م.، 

های اقلیمی ص. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر شاخ1385مرعشی،  ،.غ.ع ،کمالی ع.، محالتی، م.، کوچکی، نصیری

 .71-82(: 7) 20کشاورزی ایران. علوم و صنایع کشاورزی، 

Champers, J.C., Pellant, M., 2008. Climate Change Impacts On Northwestern And Intermountain United 

States Rangelands. Rangelands, 30 (3): 29-33. 

Frank, A.B., 1996. Evaluating Grass Development For Grazing Management. Rangelands, 18 (3):106-

109. 

Halofsky, J.E., Peterson, D.L., Halloran, K.A.O’.,  Hoffman, C.H., 2011. Adapting To Climate Change At 

Olympic National Forest And Olympic Natial Park. 144 p. 

Holchek, J.T., Herbal, C.H R., Pieper, D.,  2004. Range Management Principles And Practices. Prentice 

Hall Pul. USA. Fourth Edition, 587pp. 

Islam, S., Rehman, N., Sheikh, M.M.,  2009. Future Change In The Frequency Of Warm And Cold Spells 

Over Pakistan Simulated By The PRECIS Regional Climate Model. Climatic Change, 94: 35-45. 

Jaiswal, R.K., Lohani, A.K. Tiwari, H.L., 2015. Statistical Analysis For Change Detection And Trend 

Assessment In Climatological Parameters. Environ. Process. 2: 729-749. 

Kreutzmann, H., Yong, Y., Richter, J., 2011. Pastoralism And Rangeland Management On The Tibetan 

Plateau In The Context Of Climate And Global Change. 21-25 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑃. 𝑃. 

China. BMZ. 312 p. 

Mckee, T.B., Doesken, N.J.,  1993. The Relationship Of drougt Frequency And Duration To Time Scales 

Eight Conference On Applied Climatologe. Anaheim, CA, American Meteorological Society. 179-18𝑃 𝑃𝑃. 

Mackee, B., Nolan, T.,  Dooesken, J.,  Kleist, J., 1995. Drought Monitoring With Multipletimescales. 9th 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Conference on Applied Climatology. 15-20. 15-20 January, Boston, Massachusetts: 223-236 drought 

indices for drought assessment and monitoring in Greece, 8th International Conference on Environmental 

Science and Technology Lemons Island, 8-10 September: 484-491. 

Maricen, K., Nielsen, A., Sttenseth, N.C., 2011. Potential Effects Of Climate Change On Crop 

Pollination. F.A.O. United nations, Rome.  

Messerli, B., 2009. Biodiversity, Environmental Change And Regional Cooperation In The Hindu Kush-

Himalayas. Sustainable Mountain Development, No. 55, ICIMOD, 64 p. 

Prudhomme, C., Giuntoli, I., Robinson, E.L., Clark, D.B., Arnell, N.W., Dankers, R., Fekete, B.M., 

Franssen, W., Gerten, D., Gosling, S.N. Hagemanni, S., Hannah, D.M., Kim, H.,  Masaki, Y., Satoh, Y., 

Stackei, T., Wadam, Y., Wisser, D., 2014. Hydrological droughts in the 21st century, hotspots and 

uncertainties from a global multimodel ensemble experiment. PNAS, 111 (9): 3262-3267. 

Schewe, J., Heinke, J.,  Gerten, D.,  Haddeland, I., Arnell, N.W., Clark, D.B., Dankers, R., Eisner, S.,  

Feketeh, B.M., Colón-González, F.J., Gosling, S.N., Kim, H., Liu, X., Masaki, Y., Portmann, F.T., Satohp, 

Y., Stackeq, T., Tang, Q.,  Wada, Y., Wisser, D., Albrecht, T.,  Frieler, K.,  Piontek, F., Warszawski, L., 

Kabat, P., 2014. Multimodel assessment of water scarcity under climate change. PNAS, 4 (9): 3245-3250. 

Wang, X.L., 2008. Accounting For Autocorrelation In Detecting Mean Shifts In Climate Data Series 

Using The Penalized Maximal t Or F Test. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47: 2423-2444. 

Wilby, R.L., Harris, I., 2006. A Framework For Assessing Uncertainties In Climate Change Impacts: 

Low-flow Scenarios For The River Thames, UK. Water Resources Research, 42: 1-10. 

 

 

  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Investigating the probability of climate change occurrence in 

Saralibad rangelands of Gorgan using extreme and drought indicators 
 

Diana Askarizadeh1*, Hossein Arzani2, Javad Bazrafshan3 

1- Ph.D. Candidate, College of Natural Resources, University of Tehran. * Corresponding Author; Email: 

d.askarizadeh@ut.ac.ir 

2- Professor, College of Natural Resources, University of Tehran, Iran. 

3- Associate Professor, College of Agricultural Engineering, University of Tehran, Iran. 

 

 

 

 

Abstract 

Investigating of the effects of climate change on rangeland ecosystems to conduct the merit managerial 

decision based upon reality is one of the important disquietudes of managers, policy-makers, and analysers 

of rangelands. In order to study the probability of climate change using extreme and drought indices, 

Saraliabad rangelands of Gorgan were selected. Climate data were picked up from the closest synoptic 

station (Hashemabad of Gorgan) for a statistical period of 1987-2016 and region climate was determined 

by Emberger’s method and extreme index and standard index of drought were obtained using R and DIP v. 2 

software. Results showed that climate condition for the area was cool and dry with five months of drought. 

The extreme trend of precipitation was decreasingly for 1992 and 1998 and it was increased for 1995 and 

2013. 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 )1991, 

2011( 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 )1997, 2013( 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 

The drought index may show better to increase the temperature (such as maximum and minimum) because 

the area has had three severe drought years’ condition (1990, 2008, and 2015) and moderate drought 

condition for the years of 1984, 1985, 1991, 2001, and 2006. Regarding the data trend of time series and 
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current research’s consequences, climate change in the region is fluctuating and towards further 

warming. It is, therefore, suggested that the changes of climate factors are affected to range management, 

especially grazing permission and inter and exit to rangelands in the area. 

Keywords: climate change, rangelands, extreme index, drought index, Saraliabad, Gorgan. 


