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پیش بینی تغییرات برخی متغیرهاي اقلیمی حوضه آبخیز دره رود ارس طی
دهه هاي آتی با استفاده از مدلهاي تغییر
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چکیده
تغییرات اقلیمی یکی از ویژگیهاي طبیعی چرخه اتمسفري می باشد که بر اثر ناهنجاري ها و یا نوساناتی در روند پارامترهاي هواشناسی ،از جمله
بارندگی و دما حاصل می شود .میزان انتشار گازهاي گلخانه اي در دهه هاي اخیر به طور قابل مالحظه اي افزایش داشته است .با توجه به اینکه
افزایش این گازها در اتمسفر زمین؛ باعث تغییر درمتغیرهاي اقلیمی کره زمین گردیده است لذا ضرورت دارد این تغییرات شبیه سازي شده و تغییرات
احتمالی آینده مورد پیش بینی قرار گیرند تا اقدامات الزم در برنامه ریزي هاي محیطی مورد توجه واقع شود .در این مطالعه با استفاده از تکنیک
ریزمقیاس نمایی آماري ،مدل هاي  GCMتحت سناریوي انتشار گاز هاي گلخانه اي ( )A1B,A2,B1براي دوره زمانی  2311-2393با استفاده از
مدل آماري  LARSE-WGداده هاي روزانه دما ،بارش و تابش ریز مقیاس گردیدند و نتایج آن بر روي ایستگاه هاي سینوپتیک حوضه آبخیز دره
رود از زیر حوضه هاي رودخانه ارس در شمال غربی ایران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد تغییراتی در پارامترهاي اقلیمی دما و بارش در
طی دوره مورد مطالعه بوجود خواهد آمد .به طوري که میانگین دما در بین ایستگاه هاي مورد مطالعه بین  3/91تا  9/93درجه سانتی گراد افزایش
خواهد داشت و میزان بارش نیز  8/2تا  21/5درصد افزایش خواهد یافت.
واژگان کلیدي :دما ،بارش ،مدلهاي تغییر اقلیم ،LARSE-WG ،حوضه آبخیز دره رود.

مقدمه
اقلیم سیستم پیچیده ای است که عمدتاً به دلیل افزایش
گازهای گلخانه ای در حال تغییر است .تغییر اقلیم به آرامی

و هوای کره زمین در طول قرن بیستم ،به ویژه در دو دهه

در حال گسترش به سراسر کره زمین می باشد و تأثیر آن بر

اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش را نشان

منابع آب ،کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در مقیاس منطقه
ای است(باباییان و همکاران .)1311 ،عوامل مختلفی باعث بر

داده است () .)IPCC, 2001از طرف دیگر پیش بینی ها
برای قرن  21نیز افزایش دمای جهانی ناشی از افزایش گاز

هم خوردن ایستائی سری زمانی متغیر های اقلیمی یک

های گلخانه ای و هواویزه های جو را هشدار می

منطقه شده که یافتن این عوامل می تواند کمک شایانی به

دهد(عزیزی  .)،1313 ،تغییرات اقلیمی یکی از ویژگیهای

بررسی وضعیت اقلیم منطقه در دوره های آتی بکند .بخشی

طبیعی چرخه اتمسفری می باشد که بر اثر ناهنجاری ها و یا

از این عوامل مربوط به اندرکنش بین اجزای سامانه اقلیم

نوساناتی در روند پارامترهای هواشناسی ،از جمله بارندگی
و دما حاصل می شود .این ناهنجاری ها در بسیاری از نقاط

کره زمین مانند  ENSO , PDO ,AMOبوده که باعث
ایجاد نوسانات درونی در سری زمانی متغیرهای اقلیمی آب

دنیا شدید است و موجب اختالل در اکوسیستم طبیعی می
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گردد .تالش اقلیم شناسان برای پیش بینی و یا محاسبه و

اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال داشته باشد که با آگاهی از

تخمین رقومی عناصر اقلیمی منجر به مبحث مهمی در این
علم شده است که به مدلسازی معروف است .با تدوین

وقوع این تغییرات به خصوص در دهه های آتی و برنامه
ریزی مناسب می توان اثرات سوء آن را به حداقل رساند .

سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای توسط هیئت بین

تحقیقات گستردهای نیز در خصوص تغییرات دما و بارش

الدول تغییر اقلیم ،مدلهای گردش عمومی جو با فرضیات

در مناطق مختلف جهان و ایران انجام گرفته است از جمله:

مختلف انتشار مانند A1,A2,B1,B2و  ...اجرا شده اند تا
وضعیت اقلیمی دهه های آتی را مشخص کنند(باباییان و

ویلکس و همکاران (1992و )1991روشی را برای کاربرد
سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از مدل  WGENکه یک

همکاران .)1314،بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بخشهای

مدل داده های هواشناسی است ابداع کردند .این مدل می

مختلف نظیر منابع آب ،کشاورزی و محیط زیست نیازمند

تواند برای تولید مقادیر روزانه دمای بیشینه ،کمینه ،بارندگی

شبیه سازی داده های اقلیمی طی سالهای آتی است که یکی

و تابش روزانه خورشید به کار رود .ویبلی و همکاران

از معتبرترین ابزار موجود برای این منظور استفاده از
خروجی مدل های زوجی جوی-اقیانوسی گردش عمومی

( ،)2551مدل SDSMرا برای ریز مقیاس نمایی بارش و دما
با استفاده از روشهای آماری ابداع کردند .آردی هارمل و

جو می باشد(شاه کرمی و مساح بوانی .)1315 ،با توجه به

همکاران ( ، )2552در مؤسسه تحقیقات کشاورزی آمریکا

بزرگ مقیاس بودن مکانی متغیر های اقلیمی شبیه سازی

دمای کمینه و بیشینه ایستگاههای هواشناسی آمریکا را با

شده (در حدود  55555کیلومتر مربع) الزم است تا خروجی
این مدلها ،به یکی از روشهای آماری یا دینامیکی در مقیاس

استفاده از روشهای آماری مدل کردند .مک کاگ (، )2553
توانمندی مدل  CLIMGENرا برای شبیه سازی

ایستگاهی و منطقه ای ریزگردانی شوند(باباییان و همکاران،

پارامترهای هواشناسی مورد مطالعه قرار دادد .زمنف و بارو

 .)1314از مهمترین روشهای آماری موجود برای مطالعه

( ، )2552در مطالعه ای شبیه سازی داده ها را با استفاده از

اثرات تغییر اقلیم می توان به مدلهای مولد داده های

مدل  LARSE-WGدر انگلستان مورد مطالعه قرار دادند.

هواشناسی یا ( WG)Weather Generatorاشاره کرد .این
مدلها ابزاری برای پیش بینی وضع هوا یا اقلیم نیستند بلکه

باباییان و کوان ( ،)2554تغییرات اقلیمی کشور کره جنوبی را
با استفاده از مدل  LARSE-WGدر دوره زمانی  2515تا

آنها برای بررسی اثرات و ارزیابی اقلیم دهه های آتی

 2539مورد ارزیابی قرار دادند .این مطالعه بر روی

طراحی شده اند .این مدلها قادر به تولید داده های روزانه از

پارامترهای اقلیمی بارش ،تابش ،دمای کمینه و بیشینه ،طول

خروجی ماهانه مدل های گردش عمومی جو هستند .از
جمله مدلهایی که در روشهای آماری استفاده می شوند می

دوره روزهای تر و خشک ،طول دوره روزهای داغ و
یخبندان و روند تغییرات بارشهای سنگین ده ایستگاه

توان به SDSM, CLIMGEN, WXGEN LARSE-

سینوپتیک کشور کره جنوبی انجام گرفت .نتایج مدل سازیها

 WG,اشاره کرد(باباییان و همکاران.)1314 ،

نشان دهنده توانمندی بسیار خوب مدل LARSE-WG

زیر حوضه دره رود به عنوان منطقه مورد مطالعه در این

برای مدل سازی دما های بیشینه و کمینه و انحراف معیار

پژوهش یکی از زیر حوضههای آبریز رودخانه ارس است

آنها در دوره آماری و همچنین استفاده از آن برای تغییر اقلیم

این رودخانه نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حوضه

در دهه های آتی می باشد .الشمی و همکاران ( ، )2555در

آبخیز مورد مطالعه دارد ..هر تغییری در اقلیم ،روی عناصر

تحقیقی اثرات هیدرولوژی تغییر اقلیم به وسیله مدل های

هیدرولوژی اثر می گذارد .رواناب ،آبدهی رودخانه ها،

گردش عمومی جو و یک مدل کوچک مقیاس کننده آنالوگ

آبهای زیرزمینی ،شدت سیالب و خشکی ،همگی متاثر از
بارش و دما که از مهمترین عناصر اقلیمی هستند  ،می باشد.

در جنوب انگلستان را مورد مطالعه قرار دادند.
ابراهیمی و همکاران( ،)1314در بررسی تغییر اقلیم در مشهد

این تغییرات می تواند تاثیرات مهم کشاورزی ،اقتصادی،

به مطالعه تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین و تغییرات درجه
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حرارت در طول دوره آماری دراز مدت پرداختند .در این
روند تغییرات درجه حرارت با روش های رگرسیون ،بین

گرگان کاهش و در ایستگاه های رشت و بابلسر افزایش
پیدا کرده است .همچنین طی  49سال گذشته در میاگین

دمای هوا و زمان وقوع بارش و روش من کندال و لتن مایر

ساالنه دما و حداقل دما در ایستگاه های رشت و بابلسر

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که روند

افزایش داشته است .شیراوند و درگاهیان( ،)1319با استفاده

تغییرات در اغلب ماه ها مثبت و افزایشی بوده و می توان از
این تغییرات به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم نام برد .باباییان

از ریز مقیاس نمایی آماری ،خروجی مدل  ECHO-Gرا
برای دوره زمانی  2515تا  2539ریز مقیاس نموده و به این

و همکاران ( ،)1314با ارزیابی مدل  LARSE-WGبر روی

نتیجه رسیدند که بارش ایستگاههای مورد مطالعه در طول

ایستگاههای منتخب خراسان به ارزیابی این مدل پرداخته و

دوره کم و ومیانگین دما افزایش می یابد.

نتیجه گرفته اند که این مدل قدرت خوبی برای شبیه سازی

هدف این تحقیق آشکار سازی روند تغییرات پارامترهای

داده های آماری ایستگاههای مورد مطالعه دارد( .رحیم

اقلیمی طی دهه های آتی در منطقه مورد مطالعه با توجه به

زاده و همکاران.)1314

تغییر گازهای گلخانه ای با استفاده از این مدل می باشد که

در مقیاس ساالنه و روزانه ،وجود تغییراتی همچون روند،

سعی شده است با بررسی چند مدل تغییر اقلیم با

جهش ،نوسانات غیر معقول و تغییر در تابع توزیع در

سناریوهای انتشار مختلف بتوان مناسبترین مدل و سناریو

میانگین ساالنه و همچنین تغییراتی در شاخص های حدی
از جمله تداوم موج های گرمایی ،دامنه شبانه روزی دما،

را برای پیش بینی اقلیم آینده پیدا نمود.

طول دوره رشد و غیره را نشان دادند .زاهدی و همکاران

معرفی منطقه مورد مطالعه و داده ها

( ،)1316به منظور شناسایی تغییرات زمانی -مکانی دمای

نام و مشخصات جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه در

شمال غرب ایران از شاخص های مرکزی و پاکندگی آماری

حوضه آبخیز دره رود در جدول  1ارائه شده است.

و با استفاده از روش میانیابی  TPSSکه کمترین خطای
( MAE)Mean Absolute Errorرا داشته ،اقدام به ترسیم

جدول  -1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه

منحنی های همدما و ضریب تغییرات کردند .سلطانزاده و

نام

طول

عرض

ارتفاع

طول

شماره

ایستگاه

جغرافیایی

جغرافیایی

(متر)

دوره

1

اهر

41/54

31/26

1391

1

افزایش می یابد .عزیزی و همکاران ( ،)1311با داده های

2

کلیبر

41/51

31/52

1215

1

ماهانه  16متغیر اقلیمی در دو گروه متغیرهای دما و رطوبت

3

مشکین-

41/41

31/23

1561

25

همکاران ( ،)1316نشان دادند که با حذف رشته کوه زاگرس
در مدل Regional Circulation Model (RegCM3

 ،)Version 3میانگین بارش در مناطق مرکزی و شرق ایران

طی دوره  55ساله مبتنی بر تحلیل آماری چند متغیره و مدل
های پیش بینی باکس جنکینز به بررسی تغییر اقلیم پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای دمایی دارای روند

آماری

شهر
4

مشیران

41/31

31/42

653

25

5

پارسآباد

41/46

39/36

12/6

31

تغییرات معنی دار ولی با جهت های متفاوت بودند در
حالیکه داده های رطوبت و بارش غالباً از روند تغییرات
معنی داری برخوردار نیستند .جعفری (،)1311در بررسی
اقلیمی منطقه خزری بیان داشته است که طی نیم قرن
گذشته ،اقلیم جنگل های منطقه خزری گرمتر شده است.
روند نزوالت جوی به ویژه در ایستگاه های بندر انزلی و

روش تحقیق
معرفی مدل :مدل های چرخش عمومی ) (GCMبهترین
اطالعات در باره پاسخ جو به افزایش تمرکز گازهای گلخانه
ای را می توانند فراهم کنند(دراکپ .)2555 ،در حال حاضر

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست /سال یازدهم  ،شماره ،93تابستان 39

معتبر ترین ابزار جهت تولید سناریوهای اقلیمی ،مدل های

اقلیم آینده منطقه پرداخته می شود تا بهترنین مدل گردش

سه بعدی زوجی اقیانوس-اتمسقر گردش عمومی
جو) (AOGCMمی باشد(ویلبی و هریس .)2556 ،این مدل

عمومی جو و سناریوی انتشار برای منطقه تعیین شود.
داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل داده های روزانه

ها بر پایه قوانین فیزیکی که توسط روابط ریاضی ارائه می

دمای کمینه ،دمای بیشینه ،بارش ،و تابش ایستگاه های مورد

شوند ،استوار می باشند .به منظور شبیه سازی اقلیم کره

مطالعه از بدو تاسیس تا سال  2515میالدی می باشد.

زمین فرآیند های اصلی اقلیمی (اتمسفر ،اقیانوس،سطح
زمین ،یخ پوسته و زیست کره) در مدل های فرعی جداگانه،

کوچک مقیاس کردن

جفت شده و مدل های  AOGCMرا تشکیل می دهند .این
مدل ها در مراکز مختلفی اجرا شده اند که برخی از آنها
عبارتند از  :مدل  CSIRO_MK2در مرکز تحقیقاتی
 CSIROاسترالیا ،مدل های  HADCM2و HADCM3

در مرکز تحقیقاتی  HCCPRدر انگلیس ،مدل  CGCM1و
 CGCM2در مرکز  CCMAدر کانادا ،مدل GFDL-R15-

 aدر مرکز  GFDLدر در آمریکا IPCM4 ،در فرانسه،
 INCM3در روسیه و مدل های  CCSRو  NIESدر
مراکزی به همین نام در ژاپن انجام گرفته
است) .(IPCC,1996از ورودی های مهم مدل های
 ،AOGCMمقادیر انتشار گاز های گلخانه ای در دوره های
آتی می باشدInter-Governmental Panel on ( IPCC .

 )Climate Changeتا کنون سناریوهای متفاوتی را ارائه
نموده که  AR4از جدید ترین آنها می باشد هر کدام از زیر
سناریو های  AR4مربوط به یکی از گروه های
 B2,B1,A2,A1می باشد .در خانواده  A1تاکید بر رشد
اقتصادی بسیار سریع و رشد جمعیت تا اواسط قرن و سپس
کاهش آن و معرفی فن آوریهای جدید و کار آمد می باشد.
خانواده سناریوی  A1توسعه را به سه گروه جهت تغییرات
تکنولوژیکی در سیستم انرژی تقسیم می کند که شامل
انرژی فسیلی ) ،(A1F1منابع انرژی غیر فسیلی )(A1T
وتعادل در تمام منابع ) (A1Bمی باشد .به طور کلی می توان

برای استفاده از داده های الگوهای گردش عمومی جو ،بر
روی این الگوها باید ریزگردانی زمانی و مکانی صورت
گیرد تا داده ها از مقیاس تمام کره ای به مقیاس محل مورد
مطالعه و در مقیاس زمانی ماهانه ،روزانه و در مواردی کمتر
از روز تبدیل شود(ابراهیمی .)1311،علیرغم افزایش قابل
مالحظه دقت مدل های گردش عمومی جو ،تا کنون
هیچکدام از این مدل ها قادر به پیش بینی در مقیاس ریز و
در حد ایستگاه های هواشناسی نیستند .به این منظور مدل
های مختلف آماری و دینامیکی برای شبیه سازی و تبدیل
در مقیاس ریز از مدل های  GCMابداع شده اند که قادر
هستند خروجی مدل های عددی را تا حد مقیاس ایستگاه
مدل کنند .مدل  LARSE-WGیکی از معروف ترین
مدلهای مولد داده های تصادفی وضع هوا است که برای
تولید داده های روزانه بارش ،تابش ،حداکثر و حداقل دمای
یک ایستگاه تحت شرایط اقلیم حاضر و آینده به کار می
رود(سمنوف و بارو .)2552 ،مدل  LARSE-WGیک
مدل آماری است که ماهیت مدل های پیش بینی کننده را
ندارد .بلکه قادر به تولید یک سری داده های هواشناسی با
مشخصه های آماری مشابه دوره اقلیمی می باشد(راسکو و

همکاران .)1991 ،این مدل از سه بخش اصلی شامل
کالیبراسیون ،ارزیابی ،و ایجاد داده های هواشناسی تشکیل
شده است(بابائیان و نجفی نیک.)1314 ،

گفت که سناریوهای خانواده  ،Aسناریوهای بد بینانه و

صحت سنجی مدل

سناریوهای خانواده  ،Bسناریوهای خوشبینانه و سناریوهای

کالیبراسیون صحیح و صحت سنجی اطالعات در هر مدلی

 ABحالت بینابینی دارتد .در این تحقیق به مقایسه سه مدل

اهمیت فراوانی دارد .از این رو با استفاده از از آمار بلند
مدت ایستگاه های منطقه مورد مطالعه و مقایسه آن با داده

گردش عمومی جو ( HADCM3, IPCM4و ) INCM3

با استفاده از سناریوهای انتشار  A2,B1و A1Bبه بررسی

های تولید شده مدل در این دوره ،کالیبراسیون مدل
 LARSE-WGصورت گرفت .برای بر آورد روند تغییر
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اقلیم یک ایستگاه توسط مدل  LARSE-WGبه حداقل
 15سال داده های مشاهداتی آن ایستگاه نیاز است .از این

نتایج دیده بانی و مدل شده در ایستگاه های سینوپتیک مورد
بررسی نمودارهایی برای متغیرهای مختلف ترسیم

رو داده های همه ایستگا ها از بدو تاسیس تا کنون انتخاب

شد(شکلهای  1و .)2توانمندی مدل  LARSE-WGدر

گردید و بر روی چهار پارامتر کمینه و بیشینه روزانه دما،

مدلسازی دمای کمینه ،بیشینه و تابش همه ایستگاه های قابل

بارش و تابش ،صحت سنجی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت
به منظور کالیبره کردن و صحت سنجی مدل ،ابتدا یک

قبول می باشد و با داده های واقعی مطابقت کامل دارد.
همچنین توانمندی مدل در مدلسازی بارش ایستگاه مشکین

سناریوی حالت پایه برای دوه آماری  1919-2515تدوین و

شهر در ماه های آوریل ،نوامبر ضعف هایی دیده می شود

مدل برای این دوره اجرا گردیدسپس خروجی مدل شامل

که بیشترین مقدار آن مربوط به ماه نوامبر می باشد که در هر

کمینه و بیشینه دما ،بارش ،تابش و انحراف معیار آنها با داده

دو مورد بیشتر از مقدار دیده بانی شده است .در بقیه ماه ها

های دوره دیده بانی ایستگاه های مورد مطالعه مقایسه

تقریبا انطباق قابل قبولی وجود دارد .بارش ایستگاه پارس

گردید .ارزیابی مدل  LARSE-WGاز طریق مقایسه داده

آباد نیز در فصول پاییز و زمستان انطباق قابل قبولی دارد

های دوره آماری و داده های تولید شده توسط مدل با

ولی در فصول بهار و تابستان دارای بیش برآوردی است.

استفاده از آزمون های آماری و نمودارهای مقایسه ای انجام

بارش ایستگاه اهر در ماه اکتبر از مقدار مشاهداتی انحراف

می شود .با تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون های آماری
 Tزوجی اختالف معناداری بین مقادیر مدلسازی شده و

دارد و در بقیه ماه ها همخوانی مناسب دارد .بارش ایستگاه
مشیران نیز در ماه های می و نوامبر اندکی اختالف دارد که

مقادیر واقعی با خطای بحرانی  5/55وجود ندارد .همچنین

در هر دو مورد نیز دارای بیش برآوردی می باشد .بارش

مقادیر همبستگی پیرسن بین داده های مدل سازی و واقعی

ایستگاه کلیبر نیز در همه ماه ها منطبق بر بارش مشاهداتی

در سطح معنادار  5/51قابل قبول می باشد .برای مقایسه

می باشد.
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شکل  -1مقایسه مقادیر دیده بانی و مدل شده برای متغیرهای الف .بارش ،ب .دمای کمینه ،ج .دمای بیشینه و د .تابش ایستگاه سینوپتیک
مشکینشهر برای دوره 1999-2559

شکل  -2مقایسه مقادیر دیده بانی و مدل شده برای متغیرهای الف .بارش ،ب .دمای کمینه ،ج .دمای بیشینه و د .تابش ایستگاه سینوپتیک
پارسآباد برای دوره 1999-2559

با توجه به اینکه مدل  LARS_WGداده های خروجی

به وسیله  LARSE-WGتحت مدل های (GCMسه مدل

خود را برای دوره مورد بازسازی به صورت روزانه و

 )HADCM3,INCM3,IPCM4و سناریو های مختلف

تصادفی تولید می کند لذا در این تحقیق برای اینکه

انتشار مقایسه گردید .برای نتیجه گیری بهتر وزن هر کدام از

بازسازی مناسب تری داشته باشیم ،برای دوره  2511تا

مدل ها تعیین و در نهایت میانگین همه مدل ها با دخالت

 ،2539سه سری داده تولید شد و در نهایت میانگین آنها به
عنوان خروجی هر مدل و سناریو لحاظ گردید.

وزن هر کدام تعیین شد( .)Ensenbleبا توجه به ایتکه
انحراف معیار داده های تولید شده کمتر از انحراف معیار
داده های مشاهداتی بود انحراف معیار داده های تولید شده

بحث و نتایج

بازسازی گردید (.)Inflait

مدل های چرخش عمومی ) (GCMبهترین اطالعات در

بیشتر مطالعات انجام گرفته در این زمینه در ایران  ،مطالعاتی

باره پاسخ جو به افزایش تمرکز گازهای گلخانه ای را می

هستند که یک مدل اقلیمی را مورد بررسی قرار داده اند که

توانند فراهم کنند(دراکپ .)2555 ،در این تحقیق با استفاده از

این می تواند یکی از نقاط ضعف این مطالعات باشد

خروجی مدل های  GCMتحت سناریوی انتشار A2 , B1

بطوریکه آذرانفر و همکاران در ارزیابی تغییر اقلیم بر بارش

اقلیم استان منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

و دما در حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از خروجی مدل

همانطور که در شکل های سه تا هشت دیده می شود بارش
و دمای مشاهده شده ایستگاه ها با بارش و دمای تولید شده

های چرخش عمومی ،فقط به بررسی مدل  Hadcm3با دو
سناریوی انتشار پرداخته اند و نتایج حاکی از  2تا  5درجه

و A1B

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست
سال یازدهم  ،شماره ،93تابستان 39

سانتی گراد در دهه های آینده می باشد که به نظر اغراق
آمیز می آید در حالی که در تحقیق حاضر با بررسی مدل

 2511-2539محاسبه گردید .در بین مدل ها و سناریوهای
مختلف مدل برای فصل پاییز و زمستان مدل IPCM4و

های مختلف اقلیمی و سناریوهای مختلف و تعیین وزن هر

برای ماه های بهار و تابستان مدل  INCM3وزن بیشری

مدل ،برای پیشبینی عناصر اقلیمی از میانگین همه مدلها با

دارد .همچنین مدل  incm3در اغلب ایستگاه ها

توجه به وزن آنها استفاده شد که نتایج نشان میدهد که در
همه ایستگاهها شاهد افزایش دما و بارش هستیم به طوریکه

سناریوی انتشار  B1از وزن بیشتری برخوردار می
باشند(جدول  )2بنابراین برای تولید بارش آینده منطقه

افزایش دما بین  5/31تا  3/12درجه سانتی گراد در دهه

مناسب تر می باشند .همانطور که در شکل  3نیز دیده می

 2525می باشد .همانطور که در شکل  1نیز دیده میشود

شود این مدل انطباق بهتری به میانگین مدل ها دارد .به این

بارش و دمای مشاهداتی ایستگاه پارسآباد در سالهای اخیر

ترتیب نتایج این مدل ها نشان می دهند که در ایستگاه

نیز افزایش قابل توجهی داشته است

پارس آباد میزان بارش ساالنه در دوره  2511-2539نسبت

بارش

به دوره آماری ( ،)1911-2515به میزان 21/5.درصد،

با استفاده از مدل  LARSE_WGو مدل های GCM

ایستگاه مشکین شهر  11/3درصد ،ایستگاه اهر  15/4درصد

میزان بارش روزانه ایستگاه های مورد بررسی را در دوره

و ایستگاه های کلیبر و مشیران  1/2درصد افزایش داشتهاند.

.
جدول  -2وزن مدل های مختلف برای تولید بارش آینده
HADC
M3A1B

HADC
M3-A2

HADC
M3B1

INCM3A1B

پارس آباد

5/33

5/32

5/5

5/5

5/35

مشکین شهر

5/33

5/32

5/33

5/4

5/35

5/31

مشیران

5/33

5/32

5/49

5/31

5/34

5/51

5/35

اهر

5/32

5/31

5/33

5/16

5/61

5/96

5/39

5/45

کلیبر

5/32

5/22

5/33

5/61

5/39

5/96

5/31

5/34

ایستگاه

INCM3A2

IPCM4A2

IPCM4-B1

INCM3B1

IPCM4A1B

5/5

5/34

5/33

5/34

5/35

5/33

5/34

5/33

5/35
5/51
5/51

با
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شکل  -3مقایسه بارش دوره آماری با بارش مدل های  GCMو سناریوهای انتشار در ایستگاه پارس آباد

شکل  -4مقایسه بارش دوره آماری با دوره آینده در ایستگاه پارس آباد
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شکل  -5مقایسه بارش دوره آماری با بارش مدل های  GCMو سناریوهای انتشار در ایستگاه مشکین شهر

شکل -6مقایسه بارش دوره آماری با دوره اینده در ایستگاه مشکین شهر

دما
بررسی مدل های مختلف نشان می دهد که مدلINCM3

پاییز و زمستان و مدل  INCM3برای فصول بهار و تابستان
مناسب تر می باشد .نتایج مدل نشان می دهد که میانگین

با سناریوی انتشار  B1در بیشتر ایستگاه ها برای تولید داده
های میانگین دمای منطقه از وزن بیشتری برخوردار می باشد

سالیانه دمای در ایستگاه

و برای تولید این داده ها مناسب تر می باشد(جدول .)3

مشکین شهر  ،5/42مشیران  5/39و کلیبر  5/31درجه سانتی

همچنین نتایج نشان می دهد که مدل  IPCM4برای فصول

گراد افزایش خواهد داشت.

پارس آباد  ،3/69اهر ،5/65

جدول  -2وزن مدل های مختلف برای تولید دمای آینده
ایستگاه

HAD
-A1B

HAD
-A2

HAD
-B1

INCM3A1B

INCM
3-A2

پارس آباد

5/54

5/3

5/35

5/55

5/4

5/5

مشکین شهر

5/63

5/36

5/51

5/51

5/31

5/19

5/33

مشیران

5/56

5/31

5/64

5/49

5/35

5/66

5/33

INCM3B1

IPCM4B1

IPCM4A1B

IPCM4A2

5/36

5/3

5/4

5/21

5/34

5/21

5/63
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اهر

5/12

5/31

5/33

5/51

5/61

5/96

5/33

5/45

5/51

کلیبر

5/12

5/31

5/33

5/31

5/61

5/96

5/91

5/45

5/51

شکل  -1مقایسه میانگین دمای دوره آماری با دمای مدل ها و سناریوهای مختلف و دوره آینده ایستگاه پارسآباد

شکل  -1مقایسه میانگین دمای دوره آماری با دمای مدل ها و سناریوهای مختلف و دوره آینده ایستگاه مشکینشهر
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 ابراهیمی ،ح" ،)1981( ،.تغییر اقلیم و اثر آن بر میزاننتیجه گیري
نتایج نشان داد توانمندی مدل  LARSE_WGدر بازسازی
پارامتر های اقلیمی منطقه مورد مطالعه بسیار مناسب می
باشد .خروجی این مدل نشان می دهد که طی دوره -2539
 2511تغییراتی در پارامترهای اقلیمی در منطقه رخ خواهد
داد به طوریکه میانگین سالیانه دما در همه ایستگاه ها در
دوره  2511-2539نسبت به دوره آماری افزایش خواهد
داشت .این افزایش در ایستگاه پارس آباد  ،3/69اهر ،5/65
مشکین شهر  ،5/42مشیران  5/39و کلیبر  5/31درجه سانتی
گراد خواهد بود .همچنین میزان بارش ایستگاه پارس آباد به
میزان  21/5درصد ،ایستگاه مشکین شهر  11/3درصد،
ایستگاه اهر  15/4درصد و ایستگاه های کلیبر و مشیران 1/2
درصد افزایش خواهند داشت..
در بین میانگین های ماهانه نیز نوساناتی در میزان بارش و

مصارف آب کشاورزی" ،اولین کنفرانس بین المللی بحران
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