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 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهد
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 چکیده

کنند. دقت می بینیه کره زمین را پیشاي اقلیم آیندهاي گردش عمومی جو بر اساس سناریوهاي انتشار گازهاي گلخانهمدل

تواند آنها نمی باشد که نتایجها بسیار بزرگ میباشد ولی دقت تفکیک مکانی این مدلها مناسب میتفکیک زمانی این مدل

ش عمومی جو هاي مدل گردگردانی دادهدر علومی مانند هیدرولوژي، منابع آب و حفاظت خاك استفاده شود، لذا ریزمقیاس

 عمومی گردش هايدلم کاربرد و تعیین اقلیم آینده با دما و بارش مقادیر بینیکند. این تحقیق به منظور پیشورت پیدا میضر

هاي سینوپتیکی بابلسر، گرگان، رامسر، رشت، اهدر ایستگ 2020-2049و  2070-2099هاي اقلیمی در دوره سازي شبیه و جو

عمومی  هاي مدل گردشهاي اقلیمی در آینده از خروجیمنظور تهیه سناریو قزوین، تهران و زنجان انجام گردید. به

HadCM3  تحت سناریوي انتشارA2  وB2  و روش ریزمقیاس نمایی آماري و به کارگیري مدلSDSM استفاده گردید 

قلیمی نشان داد اهاي بینی پارامترو در ادامه با استفاده از روش دومارتن اقلیم آینده تعیین گردید. نتایج حاصل از پیش

لعه بارش در دوره هاي مورد مطادر همه ایستگاه سازي پارامترهاي اقلیمی توسط مدل با دقت باالیی انجام گرفته است.شبیه

نسبت  2070-2099باشد و در دوره داراي یک روند افزایشی می 1979-2008در مقایسه با دوره مشاهداتی  2049-2020

باشد. ک روند کاهشی میداراي ی 2020-2049( بارش افزایش یافته است ولی نسبت به دوره 1979-2008به دوره مشاهداتی)

 1979-2008دوره مشاهداتی  نسبت به 2020-2049و  2070-2099هاي درجه حرارت حداکثر، حداقل و میانگین در دوره

لسر، قزوین، رامسر هاي باباقلیم در ایستگاه افزایش خواهد یافت. نتایج حاصل از تعیین اقلیم به روش دومارتن نشان داد که

هاي آتی تغییري نخواهد کرد. ولی در ایستگاه گرگان در دوره در دوره 1979-2008و رشت نسبت به اقلیم مشاهداتی 

 2020-2049شک تغییر خواهد کرد. در ایستگاه تهران در دوره اي به نیمه خاقلیم از مدیترانه A2تحت سناریو  2099-2070

ریو تحت سنا 2020-2049اقلیم از نیمه خشک به خشک تغییر خواهد کرد. در ایستگاه زنجان در دوره   A2حت سناریوت

A2 خشک تغییر خواهد اي دوباره به اقلیم نیمهاز اقلیم مدیترانه 2070-2099اي و در دوره اقلیم از نیمه خشک به مدیترانه

 کرد.

 SDSMهاي گردش عمومی جو، بینی، مدلیشکلمات کلیدي: دومارتن، تغییر اقلیم، پ
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 مقدمه

طی نیم قرن اخیر رشد صنایع، مصرف بیش از حد سوخت هاي فسیلی و در نتیجه افزایش انتشار گازهاي جاذب 

(. بر اساس 1399گرما موجب ایجاد پدیده تغییر اقلیم در بسیاري از نقاط جهان شده است) نیک مهر و همکاران، 

 5/2تا  6/0بین  2060(، میانگین درجه حرارت جهان تا سال IPCCن الدول تغییر اقلیم)آخرین گزارش مجمع بی

درجه سلسیوس افزایش می یابد و دامنه این افزایش درجه  4/6تا  1/1درجه سلسیوس و تا پایان قرن حاضر 

زمین طی صد سال (.  مقدار گرم شدن 1398حرارت در مقیاس منطقه اي بسیار زیاد خواهد بود)اداوي و همکاران، 

 IPCC(. بر اساس گزارش Frias, 2012سال گذشته رخ داده است، خواهد بود ) 10000آینده، بیش از آن چه طی 

هاي سرد کاهش سرد کاهش هاي گرم افزایش و تعداد روز و شبتعداد روزها و شب 2010تا  1951هاي بین سال

مطالعات نشان دادند که در بسیاري از مناطق جهان درجه (. در طول دهه گذشته بسیاري از Chu, 2010یافته است)

توان به موج گرماي تابستانه در اروپا و حرارت آستانه به علت تغییر اقلیم افزایش یافته است. به عنوان مثال می

(. تغییر اقلیم پیامدهاي سنگینی بر جوامع انسانی و محیط Harmsen, 2009 و 1392روسیه اشاره کرد) دوستی، 

بینی تغییرات اقلیم در آینده باشد. بنابراین پیشبینی میست دارد و همچنین داراي پیامدهاي غیر قابل پیشزی

کند)رضایی اطالعات مهم و حیاتی را براي ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر جوامع انسانی و محیط زیست فراهم می

 از استفاده مختلف هايسیستم برتغییر اقلیم   پدیده اثرات بررسی جهت ابزار معتبرترین(. 1392زمان و همکاران، 

-می 1GCMاقیانوس گردش عمومی جو -اتمسفر شده جفتهاي دلم توسط شده سازي شبیه اقلیمی متغیرهاي

 در اصلی مشکالت از یکی اي، منطقه سطوح در اقلیم تاثیر ارزیابی در مطالعات(. 1392باشد)روشن و همکاران، 

 به توجه با ( است که100-500ها)مدل این در متغیرها بینی پیش محدوده وسعت وجود،م هاي مدل از استفاده

 .نمود استفاده مقیاس ایستگاهی در به طور مستقیم نتایج از توان نمی محدوده، این در اقلیم توپوگرافی و تغییرات

اند که به  شده ایجاد اي همنطق مقیاس در اقلیمی سناریوهاي جهت تولید مختلفی هاي روش نقیصه، این رفع براي

هاي مختلفی بدین منظور وجود دارد (. روشIPCC, 2013شود)( گفته میDown-Scalingآنها ریزمقیاس کردن )

ها افزارهایی نیز بدین منظور توسعه یافته است که جمله آنباشد و نرمهاي مرسوم میهاي آماري از روشکه روش

باشد که بین هاي چندمتغیره می(. مبناي این مدل رگرسیونMastrandrea, 2011را نام برد) SDSMتوان مدل می

-بینی شونده)متغیر وابسته( تعریف میمقیاس )متغییر مستقل( و متغیرهاي پیشبینی کننده بزرگمتغیرهاي پیش

 ,Wang ؛ Wilby, 2002در مطالعات زیادي استفاده شده است) SDSM(. تاکنون از مدل Wilby, 2007گردد)

و  CGCM3.1مدل  A2و   A1Bبا استفاده از خروجی سناریوي   IPCC, 2013.) (2014 )Pervez؛2012

سازي براهماپوترا شبیهو گنگز نوسانات و مقادیر بارش را براي  SDSMنمایی آماري با استفاده از مدل ریزمقیاس

                                                           
1 - General Circulation Model 
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در پاکستان با استفاده از  Rashid mahmood(2013)کردند و افزایش بارش را براي هر دو منطقه گزارش نمودند. 

سازي کردند. نتایج نشان دماي حداکثر و حداقل را شبیه SDSMو با استفاده از مدل  B2و  A2خروجی سناریوي 

هاي خیلی سرد در آینده حرارتحرارت خیلی گرم افزایش و شدت و فرکانس درجهداد که شدت و فرکانس درجه

-در پژوهشی در کشور چین و سوئد، تغییرات بارش را با استفاده از خروجی Wetterhall (2005)یابد. کاهش می

-هاي کوچک مقیاسبا توجه به روش NCEPهاي و خروجی HARDAM3P, NCARهاي مدل گردش عمومی 

ها کاهش بارش پائیزي و کاهش تعداد روزهاي ها نشان داد که همه مدلسازي آماري مورد بررسی قرار داد. بررسی

سازي هیچ برتري نسبت به هم در کوچک مقیاس TWSو  PCAکنند. روشهاي بینی میتابستانی را پیشبارانی 

 کند. بهتر عمل می AMنسبت به روش  SDMSو  MOFRBCهاي ندارند ولی روش

 A2یوهاي )سنارHadCM3 مدل از اقلیم تغییر هاي داده از استفاده با یتحقیق ( در1392زمان و همکاران)رضایی. 

ها ردن دادهکهاي آتی در حوضه سیمینه رود بررسی کردند. جهت ریزمقیاس ( تغییرات دما و بارش را در دورهB2و 

ر اقلیم باستفاده شد. نتایج نشان داد که پدیده تغییر اقلیم تبعات منفی  TOPSISو روش  SDSMاز ترکیب مدل 

بکار و درجه سلسیوسی دما می شود. آ 2با درصدي بارش ماهیانه و افزایش  40حوزه دارد که باعث کاهش تا 

یمه هاي دمایی در مناطق خشک و نسازي شاخصدر شبیه SDSM( به بررسی میزان کارایی مدل 1392همکاران)

دو مدل گردش  خشک پرداختند. به منظور ارزیابی مدل از معیار میانگین خطاي مطلق استفاده شد و با استفاده از

هاي دمایی )حداکثر، حداقل و متوسط دماي شاخص B2 و  A2دو سناریو  تحت HadCM3و  CGCM1عمومی 

ی الزم جهت سازي شد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد، که مدل مذکور توانایشبیه 2100ساالنه( تا سال 

کل  اه درایستگ 41( در تحقیقی با انتخاب 1390نقاب و همکاران )هاي دمایی را دارد. صمديسازي شاخصشبیه

 با سپسریزمقیاس کردند.  SDSMتوسط مدل اقلیمی  A2را تحت سناریوي  HadCM3کشور خروجی مدل 

 ردمو را پایه هاي داده و شده ریزمقیاس هاي داده وزنی ضرائب آوردن بدست و آماري هاي روش از استفاده

 دیرریزمقیاسمقا بین که است آن رنگ بیا نتایج  .گردد ارائه آنها از مناسبی واسنجی و داده قرار تحلیل و تجزیه

 دارد.وجود ن 05/0 بحرانی خطاي با داري معنا تفاوت آنها واقعی مقادیر و بیشینه و کمینه دماي بارش، شده

مشاهداتی  دوره در این مطالعه هدف شبیه سازي اقلیمی براي پارامترهاي بارش، دماي حداکثر، حداقل و میانگین در

نمایی باشد که با استفاده از روش ریزمقیاسمی 2070 - 2099و  2020 – 2049تی هاي آو دوره 1979 -2008

  A2تحت سناریوي HadCM3و با استفاده از داده هاي مدل گردش عمومی جو  SDSMآماري و به کارگیري مدل 

 انجام شد.   B2و
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

زي قابل قبول هاي هواشناسی ثبت شده دارد لذا براي شبیه ساداده سازي شده بستگی به کیفیتهاي شبیهدقت داده

هاي ز ایستگاه(. آمار هواشناسی روزانه ا1390نقاب و همکاران، باشد)صمديهاي با کیفیت باال مینیاز به داده

زمان ز سا( ا1)جدول  2008تا  1961هاي قزوین، رامسر، رشت، تهران، زنجان، بابلسر و گرگان در فواصل سال

 آوري شدند.هواشناسی کشور جمع

 های مورد مطالعهموقعیت ایستگاه -1جدول 

 سال تاسیس ارتفاع)متر( دقیقه( –عرض جغرافیایی)درجه  دقیقه( –طول جغرافیایی)درجه  نام ایستگاه

 1959 2/1279 36 ˚         15 ˊ   50 ˚        03́    قزوین

 1951 8/1190 35 ˚        41ˊ   51 ˚        19́   تهران

 1955 1663 36 ˚        41ˊ  48 ˚        29́   زنجان

 1956 7/36 37 ˚        12́   49 ˚        39́   رشت 

 1955 -20 36 ˚        54 ˊ  50 ˚        40́   رامسر

 1951 -21 36 ˚        43́   52 ˚        39 ˊ  بابلسر

 1952 3/13 36 ˚        51ˊ  54 ˚        16́   گرگان

 مأخذ:سازمان هواشناسی کشور

 

 معرفی مدل 

( براي بررسی تغییرات Wilby, 2007) SDSM4.2.9آماري از نرم افزار سازي در این پژوهش براي کوچک مقیاس

ي از اولین ابزارها  1SDSMدما و بارش در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. مدل کوچک مقیاس سازي 

انگلستان  2001در سال  2کمکی براي ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم محلی می باشد، که توسط ویلباي و داوسون

 3NCEP هاي بزرگ مقیاس ناحیه ايهاي روزانه اقلیم محلی)دما، بارش( و دادهتوسعه یافت. این مدل بر اساس داده

هاي اقلیم جهانی آب و هواي وي ناشی شده از مدلشود و پس از آن با استفاده از متغیرهاي بزرگ جتنظیم می

سازي می شوند. این مدل ترکیبی از مدل مولدهاي آب و هوا و مدل هاي پایه و آینده شبیهروزانه محلی، براي دوره

(. براي بررسی و ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم در آینده نیازمند یک دوره مرجع به Wilby, 2007رگرسیون است)

                                                           
1 - Statistical Downscaling Model 
2 - L. Wilby and W. Dawson 
3 - National Center Environment Prediction 
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)خروجی مدل هاي گردش عمومی جو(  1هاوره پایه می باشیم. در این مدل ابتدا روابط بین پیش بینی کنندهعنوان د

)داده هاي تاریخی ایستگاه هاي هواشناسی( مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و روابط  2و پیش بینی شونده ها

 تجربی بین آنها تعیین می شود و به کاربر اعالم می گردد. 

 رروش کا

( که حداقل باید یک دوره سی ساله به منزله WMOبا توجه به معیار توصیه شده توسط سازمان جهانی هواشناسی)

هاي سینوپتیک تهران، (، بنابراین در این تحقیق از آمار ایستگاه1388دوره پایه در نظر گرفته شود)خام چین مقدم، 

هاي مورد نیاز در یک دوره زمانی سی ساله را د که دادهقزوین، زنجان، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان استفاده ش

هاي مورد مطالعه در یک دوره هاي دماي حداکثر، حداقل، میانگین و بارش ایستگاهاند. بدین منظور دادهثبت کرده

 HadCM3( استخراج شد. در این مطالعه با استفاده از داده هاي مدل گردش عمومی جو 1979-2008ساله ) 30

شبیه   SDSM( با استفاده از روش ریزمقیاس نمایی آماري و به کارگیري مدل 2)جدول  B2و  A2اریويتحت سن

هاي و دوره 1979 -2008مشاهداتی  سازي اقلیمی براي پارامترهاي بارش، دماي حداکثر، حداقل و میانگین در دوره

طور کلی در شش مرحله صورت  به SDSMهاي انجام گرفت. تولید داده 2070 - 2099و  2020 – 2049آتی 

هاي کامل و صد هاي اقلیمی دادهتنها اندکی از ایستگاه ها:کنترل کیفیت و تبدیل داده -1اند از:  گیرد که عبارتمی

ها گم بایست این دادهها میها گم شده است. پیش از کار با دادهدرصدي دارند و در بسیاري از آنها بخشی از داده

انتخاب متغیرهاي  -2، بخش کنترل کیفیت این کار را برعهده دارد. SDSMقرار بگیرند، در مدل  شده مورد بررسی

بینی شونده به مدل بینی کننده را به همراه یک متغیر پیشکننده غالب: در این گام کاربر انواع متغیرهاي پیشپیش

بودن فرآیندها، شرطی یا  4دترمینستیکیا  3کند، مدل با توجه به تنظیمات کاربر مثالً استوکاستیکمعرفی می

 7و... روابط بین متغیرها را بررسی نموده و میزان همبستگی 6بودن فرآیندها، بررسی تورم آتورگرسیو 5غیرشرطی

کند، در پایان این مرحله کاربر با توجه به بینی کننده اعالم میبینی شونده را با تک تک متغیرهاي پیشمتغیر پیش

بینی کننده را که با متغیر رهاي ارائه شده توسط مدل و تجربه خویش برخی از متغیرهاي پیشجداول و نمودا

 -3کند و از آنها براي کالیبراسیون مدل استفاده خواهد کرد.بینی شونده همبستگی بیشتري دارند، انتخاب میپیش

مدل با توجه به سال ها تجربه در سازي خاص که نویسندگان ، از یک الگوریتم بهینهSDSMکالیبراسیون مدل: مدل

اند، پیروي هاي مختلف کوچک مقیاس کردن آماري ارائه نمودهانجام عملیات کوچک مقیاس کردن و بررسی روش

                                                           
1 - Predictor 
2 - Predictand 
3 - Stochastick 
4 - Determinestic 
5 - Conditional or unconditional 
6 - autoregrestive 
7 - Corrlation 
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بینی کننده را به مدل معرفی و شرایط بینی شونده و متغیر هاي متغیرهاي پیشکند. در این مرحله کاربر متغیر پیشمی

یا غیرشرطی بودن فرآیندهاي اقلیمی، درنظر گرفتن تورم آتورگرسیو، انجام یا عدم انجام خاص مسئله مانند شرطی 

تولید  -4کند. باالخره ماهانه، فصلی و یا ساالنه بودن عملیات کالیبراسیون را براي مدل تعیین می و 1تحلیل چاو

هاي زمانی آب و ی از سريهایقادر است دسته SDSMهاي تاریخی و صحت سنجی مدل: دراین مرحله مدل داده

-بینی کننده و مدل رگرسیونی کالیبره شده تولید کند. این بخش قادر به صحتهواي روزانه را براي متغیرهاي پیش

آنالیز  -5باشد. هاي تاریخی میهاي زمانی مصنوعی و مقایسه آنها با سريسنجی مدل کالیبره شده با تولید سري

هایی که ها و آزمونشوند. آمارههاي الزم توسط کاربر در بخش تنظیمات مشخص میارهها و آمها: انواع آزمونداده

تواند مورد بررسی قرار گیرد شامل میانگین، ماکزیمم، مینیمم، مجموع، واریانس، رخدادهاي بزرگتر یا در مدل می

در این گام  - 6د. باشنکمتر از مقدار حدي، خودهمبستگی، همبستگی، چولگی، روزهاي تر و خشک و... می

افزار با کمک فایل مدل کالیبره شده و براي دوره تاریخی و آینده تعیین شده توسط کاربر و با توجه به تعداد نرم

کند. تولید بینی میهاي زمانی را براي آینده پیشهاي مختلف از سريدسته سري زمانی موردنیاز کاربر، دسته

ساله  30ها، دوره سازي دادهاس براي اجراي مدل پس از پردازش و مرتبسناریوهاي اقلیمی آینده. بر این اس

ها متغیرهاي ( به عنوان دوره پایه براي ورود به مدل انتخاب شد. بعد از کنترل کیفیت و تبدیل داده2008-1979)

-نده و پیشکنبینیانتخاب گردید. سپس با معرفی متغیرهاي پیش NCEPبینی کننده غالب از بین متغیرهاي پیش

شونده به مدل، کالیبراسیون مدل انجام گرفت. پس از واسنجی و صحت سنجی مدل، پارامترهاي اقلیمی با بینی

-2008( براي دوره هاي سی ساله B2و    A2(، )سناریوهاي HadCM3استفاده از  مدل هاي گردش عمومی )

مقایسه گردیدند. در  1979-2008داتی پیش بینی و با دوره سی ساله مشاه 2070-2099و  2049-2020، 1979

 نهایت با استفاده از روش دومارتن اقلیم منطقه در دوره مشاهداتی و آینده تعیین گردید. 

 برای آینده IPCCموردنظر  B2و   A2سناریوهای  - 2جدول 

 

 

                                                           
1 - Chaw Test 

 مشخصات سناریو

A2 آوري به صورت توسعه و تغییرات فناي، ناهمگونی در دنیا زیاد، رشد جمعیت زیاد، رشد اقتصادي به صورت منطقه

 اي )و نه جهانی(منطقه

B2 آوري از سناریوي رشد جمعیت و رشداقتصادي متوسط، رشد فنA1  وB1 هاي حلراه کمتر است. تأکید به دستیابی به

 محیطی، اجتماعی و اقتصادي.محلی در مورد مسائل زیست
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 نتایج

 ارزیابی مدل

ه توسط مدل در هاي تولید شدهاي مشاهداتی با دادهحت آن از طریق مقایسه بین دادهارزیابی مدل و اطمینان از ص

سپس عملکرد  ( انجام گرفت. براي این منظور، ابتدا مدل براي دوره پایه اجرا گردید،1979 – 2008دوره پایه )

یابی مدل در ربوط به ارزهاي مبینی پارامترهاي اقلیمی ارزیابی شد. بدلیل زیاد بودن جداول و شکلمدل در پیش

( و 4و  3ل)سازي پارامترهاي اقلیمی در اینجا فقط نتایج مربوط به ایستگاه تهران آورده شده است. جدوشبیه

رش، درجه براي با 1979-2008سازي شده و مشاهداتی را در دوره ( مقایسه میانگین ماهانه مقادیر شبیه1شکل)

( و 4 و 3طور که در جدول )دهد. هماننشان می B2و  A2سناریو  حرارت میانگین، حداکثر و حداقل را تحت

شده تطابق  بینیهاي پیشاند و دادهشود مقادیر پارامترهاي اقلیمی با دقت خوبی مدله شده( مشاهده می1شکل)

سازي یههاي شبههاي مشاهداتی دارند. به خصوص براي درجه حرارت میانگین، حداکثر و حداقل که دادباالي با داده

الف بسیار هاي مشاهداتی نزدیک بوده و داراي اختبسیار به مقادیر داده B2و  A2شده توسط مدل تحت سناریوي 

زي شده ساحرارت شبیههاي درجهسازي شده توسط مدل نسبت به دادههاي بارش شبیهباشند. دادهنامحسوسی می

-دل درجهمباشند. یعنی گاه داراي اختالف بیشتري میهاي مشاهداتی در سطح ایستتوسط مدل در مقایسه با داده

 سازي کرده است.حرارت را نسبت به بارش بهتر شبیه

رهای بارندگی، درجه حرارت حداکثر، حداقل و میانگین بینی پارامتسنجی مدل در پیش: ارزیابی صحت -3جدول 

 1979-2008برای ایستگاه تهران در دوره مشاهداتی 
        

 شاخص

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

 

 بارندگی
Obs 36 33 47 31 5/15 3/2 5/2 1 1 12 27 39 

SceA2 43 44 58 42 22 7 7 6 4 21 37 45 

SceB2 41 42 56 40 19 5/4 5/5 2/5 1/3 17 34 41 

 

دماي 

 حداکثر

Obs 8 5/10 5/15 8/22 28 5/34 37 36 32 25 17 10 

SceA2 9 9/10 4/15 21 27 35 9/37 8/38 7/30 8/24 8/15 4/10 

SceB2 5/8 1/11 1/16 22 9/26 8/34 5/37 8/35 4/31 1/25 2/16 4/10 

 

دماي 

 حداقل

Obs 4/0 2 2/6 5/12 17 22 25 5/34 21 14 5/8 8/2 

SceA2 3/0 4/2 3/6 11 16 6/21 9/23 33 2/20 4/13 2/6 2/2 

SceB2 1/0- 3/2 8/6 12 17 3/21 8/23 34 6/18 6/13 6/6 3/2 

 

 دماي 

 میانگین

Obs 2/4 2/6 11 5/17 5/22 2/28 31 30 5/26 20 5/12 5/6 

SceA2 7/4 4/6 11 17 22 3/28 8/30 29 4/24 1/19 11 1/6 

SceB2 1/4 5/6 5/11 17 5/21 28 6/30 29 9/24 3/19 4/11 3/6 
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انگین برای بینی پارامترهای بارندگی، درجه حرارت حداکثر، حداقل و میسنجی مدل در پیش(: ارزیابی صحت1شکل)

 1979-2008ایستگاه تهران در دوره مشاهداتی 

 

 

 

 

 سنجی ایستگاه تهران و رشترای صحتبهای ارزیابی مقایسه مقادیر شاخص -4جدول 
 صحت سنجی ایستگاه

 R2 RMSE شاخص

 54/6 65/0 بارش تهران

 82/0 90/0 رحرارت حداکث درجه

 87/0 910/0 حرارت حداقل درجه

 1/1 91/0 حرارت میانگین درجه

 های آیندهبررسی اقلیم دوره

شود. سناریوهاي استفاده می 1هاي گردش عمومی جواي یا مدلبینی شرایط آینده، از سناریوهاي فرضیهبراي پیش

شوند و استفاده از این سناریوها بیست ویکم را شامل میاي تغییرات اقلیم، محدوده تغییرات ممکن براي قرن فرضیه

اي، سادگی آنها (.مزیت استفاده از سناریوهاي فرضیهAshiq, 2010بیشتر در مطالعات قدیم، مرسوم بوده است)

                                                           
1 - General Circulation Models(GCMs) 
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هاي گردش عمومی جو که معموالً با سناریوهاي پخش هاي مدلباشد. اما امروزه در بیشتر تحقیقات از دادهمی

شود. یکی از مشکالت عمده در استفاده اند، استفاده میده و توسط هیئت بین دول تغییر اقلیم اجرا شدهتعریف ش

هاي محاسباتی  آنها به لحاظ ، بزرگ مقیاس بودن سلول(GCM)هاي گردش عمومی جو هاي مدلاز خروجی

اي از وهاي اقلیمی منطقههاي مختلفی جهت تولید سناریباشد. روشمکانی نسبت به منطقه مورد مطالعه می

 ,Xuشود. )گفته می 1ها، کوچک مقیاس کردنوجود دارد که به این روش GCMهاي سناریوهاي اقلیمی مدل

هاي گردش سنجی مدل، پارامترهاي اقلیمی با استفاده از مدل(. در این مطلعه پس از واسنجی و صحت1999

-2099و  2020-2049، 1979-2008ساله هاي سیه( براي دورB2و    A2(، )سناریوهاي HadCM3عمومی )

 مقایسه گردیدند. 1979-2008ساله مشاهداتی بینی و با دوره سیپیش 2070

تحت  2020-2049و  2070-2099هاي بینی شده براي میانگین بارش ساالنه در دوره( نتایج پیش2شکل ) بارش:

شود (  مالحظه می2طور که در شکل )دهد. همانرا نشان می 1979-2008و دوره مشاهداتی  B2و  A2سناریوهاي 

افزایش  1979-2008هاي مورد مطالعه نسبت به دوره مشاهداتی در تمام ایستگاه 2020-2049بارش ساالنه در دوره 

اتی در ت به دوره مشاهدترین افزایش بارش برآوردي نسب(. در این دوره بیشB2و  A2یافت )سناریو  خواهد

 B2ناریو سمتر تحت میلی 187و ایستگاه رشت به میزان  A2متر تحت سناریو میلی 317ایستگاه رامسر به میزان 

متر تحت یلیم 43و  A2متر تحت سناریو میلی 11ترین افزایش مربوط به ایستگاه بابلسر به میزان باشد و کممی

ابلسر بارش سالیانه نسبت به دوره ها به جز ایستگاه بدر همه ایستگاه 2070-2099باشد. در دوره می B2سناریو 

(. در ایستگاه بابلسر میانگین بارش ساالنه به میزان B2و  A2افت )سناریو یافزایش خواهد 1979-2008مشاهداتی 

ترین ره بیشنسبت به دوره مشاهداتی کاهش خواهد یافت. در این دو B2و  A2متر تحت سناریو میلی 13و  40

( و A2اریو متر )سنمیلی 123افزایش بارش ساالنه نسبت به دوره مشاهداتی مربوط به ایستگاه تهران به میزان 

بارش ساالنه  شود میانگینگونه که در شکل مالحظه میباشد.  همان( میB2متر )سناریو میلی 127ایستگاه رامسر 

تا  2020-2049وره باشد ولی از دداراي روند افزایشی می 2020-2049دوره  تا 1979-2008از دوره مشاهداتی

 .باشدروند کاهشی می 2070-2099دوره 

                                                           
1 - Downscaling 
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 )سناریو 2020-2049و  2070-2099های های مورد مطالعه در دورهروند کلی تغییرات بارش در ایستگاه(: 2شکل)

A2  وB2) 

( و بابائیان و همکاران 2009) Wetterhall (2005 ،)Harmsen (2009 ،)Lhommeکه این نتایج با مطالعات 

 ( مطابقت دارد.       1388)

 حرارت میانگین:درجه

و  2020-2049و  2070-2099هاي میانگین ساالنه در دورهحرارت بینی شده براي درجه ( نتایج پیش3شکل) 

حرارت میانگین د درجه شو( مالحظه می3گونه که در شکل)دهد. همانرا نشان می 1979-2008دوره مشاهداتی 

-ترین افزایش درجه(. در این دوره بیشA2یافت )سناریو ها افزایش خواهد در تمام ایستگاه 2020-2049در دوره 

گراد تحت درجه سانتی 8/2و  A2گراد تحت سناریو درجه سانتی 7/2حرارت میانگین در ایستگاه قزوین به میزان 

گراد تحت درجه سانتی 1/0هاي رامسر و رشت به میزان زایش دما در ایستگاهترین افخواهد بود و کم B2سناریو 

باشد و افزایشی نخواهد دما ثابت می A2باشد، در این دو ایستگاه)رامسر و رشت( تحت سناریو می B2سناریو 

لعه افزایش هاي مورد مطادما در تمام ایستگاه 1979-2008نسبت به دوره مشاهداتی  2070-2099داشت. در دوره 

ترین افزایش دماي میانگین ساالنه در ایستگاه گرگان به میزان (. در این دوره بیشB2و  A2یافت )سناریو خواهد 

ترین افزایش شد. کممشاهده خواهد  B2گراد تحت سناریو درجه سانتی 6/4و  A2گراد تحت سناریو درجه سانتی 6

گراد درجه سانتی 5/0و  A2گراد تحت سناریو درجه سانتی 1/1میزان دماي میانگین ساالنه در ایستگاه رامسر به 

 2020-2049نسبت به دوره  2070-2099خواهد بود. درجه حرارت میانگین ساالنه در دوره  B2تحت سناریو 

 2020-2049نسبت به دوره  2070-2099است. یعنی روند افزایش درجه حرارت میانگین در دوره افزایش یافته 
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بیشتر خواهد بود. 1979-2008یسه با دماي میانگین دوره مشاهداتی در مقا

 

-2049و  2070-2099های های مورد مطالعه در دورهحرارت میانگین در ایستگاه(: روند کلی تغییرات درجه3شکل )

 (B2و  A2)سناریو  2020

 

 (، همخوانی دارد.2009) Yano (2007 ،)Ozkul (2009 ،)Sultana (2009 ،)Lhommeکه این نتایج با مطالعات 

منابع آبی از  تواند باعث طوالنی شدن و زود فرا رسیدن فصل رشد و نمو گیاهان شده و همچنین برافزایش دما می

هاي جامد نیز ارشطریق تشدید تبخیر اثر گذاشته و از کم و کیف منابع آبی خواهد کاست. با افزایش دما از میزان ب

پتانسیل  ها در منطق کوهستانی و مرتفع و افزایش بارش هاي همرفتی،ها و یخبرف کاسته خواهد شد و با ذوب

 .رخداد سیالب افزایش خواهد یافت

 درجه حرارت حداکثر و حداقل:

هاي مورد مطالعه بینی شده را براي ایستگاه( روند تغییرات کلی درجه حرارت حداکثر و حداقل پیش5( و )4شکل)

شود دهند. همانطور که مالحظه میرا نشان می B2و  A2تحت سناریوي  2020-2049و  2070-2099هاي در دوره

-2008درجه حرارت حداکثر و حداقل نسبت به دوره مشاهداتی  2020 -2049و  2070-2099در هر دو دوره 

-2049 ها افزایش خواهد یافت به جز ایستگاه رامسر در دورهدر همه ایستگاه  B2و  A2تحت هر سناریوي  1979

درجه  1/0گراد  و در ایستگاه رشت درجه حرارت حداقل به میزان درجه سانتی 1/0دماي حداکثر به میزان 2020

بیشترین افزایش دماي حداکثر در  2020-2049کاهش خواهد یافت. در دوره  A2گراد تحت سناریوي سانتی

خواهد بود. در این دوره  B2ت سناریو درجه تح 4/3و  A2گراد تحت سناریو درجه سانتی 9/3ایستگاه گرگان 
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 B2و  A2گراد تحت هر دو سناریوي درجه سانتی 8/1بیشترین افزایش درجه حرارت حداقل در ایستگاه گرگان 

مربوط به  2020-2049بیشترین افزایش درجه حرارت حداکثر همانند دوره  2070-2099خواهد بود. در دوره 

خواهد  B2درج سانتی گراد تحت سناریوي  4/5و  A2انتی گراد تحت سناریو س درجه 1/7ایستگاه گرگان برابر با 

 B2درجه تحت سناریو  6/2و  A2گراد تحت سناریو درج سانتی 7/4بود. و بیشترین افزایش درجه حرارت حداقل 

د هانیز افزایش خو 2020-2049نسبت به دوره  2070-2099خواهد بود. درجه حرارت حداکثر و حداقل در دوره 

 یافت.

 
-2049و  2070-2099های های مورد مطالعه در دورهحرارت حداکثر در ایستگاه(: روند کلی تغییرات درجه4شکل)

 (B2و  A2)سناریو  2020

 
-2049و  2070-2099های های مورد مطالعه در دورهحرارت حداقل در ایستگاه(: روند کلی تغییرات درجه5شکل)

 (B2و  A2)سناریو  2020
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 یین اقلیم آینده با استفاده از روش دومارتنتع

 اغلب در که است هاآن ترینمرسوم و ترینساده دومارتن هاي زیادي براي تعیین اقلیم وجود دارد، روشروش

عیین اقلیم با روش شود.  نتایج حاصل از تمی استفاده غیره و سدسازي، کشاورزي در ویژهبه شناسی،اقلیم هايپروژه

زوین، رامسر قهاي بابلسر، شود در ایستگاه( مالحظه می5طور که در جدول)(آمده است. همان5در جدول )دومارتن 

قلیم در دوره اهاي گرگان، تهران و زنجان کند ولی در ایستگاههاي آینده هیچ تغییري نمیو رشت اقلیم در دوره

خشک اي به نیمهاقلیم از مدیترانه A2تحت سناریو  2070-2099کند. در ایستگاه گرگان در دوره هاي آینده تغییر می

اقلیم  A2ریو تحت سنا 2020-2049کند. در ایستگاه تهران در دوره تغییري نمی B2کند ولی در سناریو تغییر می

اقلیم از  A2تحت سناریو  2020-2049شد. در ایستگاه زنجان در دوره خشک تبدیل خواهد از خشک به نیمه

 خشک تغییر خواهد کرد. ( دوباره به نیمهA2ناریو )س 2070-2099اي و در دوره یترانهخشک به مدنیمه

 (: نتایج حاصل از تعیین اقلیم با روش دومارتن5جدول)
 2070 -2099اقلیم  2020-2049اقلیم  1979-2008اقلیم  شهر

2A 2B 2A 2B 

ضریب 

 خشکی

ضریب  اقلیم

 خشکی

ضریب  اقلیم

 خشکی

ضریب  اقلیم

 خشکی

ضریب  اقلیم

 خشکی

 اقلیم

 مرطوب 1/29 مرطوب 28 مرطوب 4/32 مرطوب 8/31 مرطوب 3/33 بابلسر

 خشکنیمه 4/15 خشکنیمه 8/13 خشکنیمه 7/16 خشکنیمه 1/17 خشکنیمه 5/13 قزوین

 ايمدیترانه 1/20 خشکنیمه 3/18 ايمدیترانه 2/22 ايمدیترانه 9/21 ايمدیترانه 2/30 گرگان

بسیار  5/67 بسیار مرطوب 67 بسیار مرطوب 6/44 رامسر

 مرطوب

بسیار  3/61

 مرطوب

 بسیار مرطوب 64

بسیار  4/70 بسیار مرطوب 70 بسیار مرطوب 2/51 رشت

 مرطوب

بسیار  62

 مرطوب

 بسیار مرطوب 65

 خشکنیمه 3/11 خشکنیمه 3/10 خشکنیمه 4/12 خشکنیمه 3/12 خشک 8/8 تهران

 خشکنیمه 6/18 خشکنیمه 5/16 مدیترانه اي 6/20 ايمدیترانه 20 کخشنیمه 6/13 زنجان

 

 گیریبحث و نتیجه

هاي ایستگاهی سینوپتیکی روزانه بارش و درجه حرارت حداکثر، حداقل و میانگین براي انجام این تحقیق از داده 

هاي نتایج بدست آمده براي داده ها بارش غیر شرطی و بقیه شرطی محسوب می شوند کهاستفاده شد. از این پارامتر

با استفاده از Wilby (2002)تري را نشان دادند که با نتایج دیگر محققین همخوانی دارد. شرطی نتایج قابل قبول
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، کوچک مقیاس کردن متغیر بارش فصلی را در انگلستان مورد بررسی قرار 1پارامترهاي مولد هواشناسی شرطی

بینی کننده سینوپتیکی براي کوچک مقیاس کردن متغیرهاي حداکثر و متغیرهاي پیش دادند. آنها در تحقیق خود از

هاي استفاده نمودند. نتایج بررسی آنها نشان داد که مدل 2حداقل فراوانی بارش روزانه در منطقه بریتیش ایسلس

 دهند. بینی وقایع بارش ماهانه نتایج قابل قبولی را ارائه میشرطی براي پیش

از  با استفاده B2و  A2تحت سناریوي HadCM3مطالعه با استفاده از داده هاي مدل گردش عمومی جو در این 

اي حداکثر، شبیه سازي اقلیمی براي پارامترهاي بارش، دم  SDSMآماري و به کارگیري مدل روش ریزمقیاس نمایی

رفت. گانجام  2070 - 2099و  2020 – 2049هاي آتی هو دور 1979 -2008مشاهداتی  حداقل و میانگین در دوره

(، HadCM3هاي گردش عمومی )سنجی مدل، پارامترهاي اقلیمی با استفاده از  مدلپس از واسنجی و صحت

ی و با دوره سی ساله پیش بین 2070-2099و  2020-2049هاي سی ساله ( براي دورهB2و    A2)سناریوهاي 

هاي مورد مطالعه بارش در دوره دهد که در همه ایستگاهشان میقایسه گردیدند. نتایج نم 1979-2008مشاهداتی 

داراي یک روند افزایشی خواهد  B2و  A2ت سناریوي تح 1979-2008نسبت به دوره مشاهداتی  2049-2020

 1979-2008ها به جز بابلسر نسبت به دوره مشاهداتی در همه ایستگاه 2070-2099بود. همچنین بارش در دوره 

ک روند کاهشی می باشد. یعنی بارش در داراي ی 2020-2049ی افزایش یافته است ولی نسبت به دوره به طور کل

فته است. همچنین نتایج نشان داد درجه حرارت میانگین، کاهش یا 2020-2049دوره  نسبت به 2070-2099دوره 

نسبت به دوره مشاهداتی  2020-2049و  2070-2099هاي مورد مطالعه در دوره هاي حداکثر و حداقل در ایستگاه

 افزایش خواهد یافت.   B2و  A2تحت هر دو سناریوي 

و رشت اقلیم در  هاي بابلسر، قزوین، رامسرنتایج حاصل از تعیین اقلیم با روش دومارتن نشان داد که در ایستگاه

ي آینده تغییر م در دوره هاهاي گرگان، تهران و زنجان اقلیکند ولی در ایستگاههاي آینده هیچ تغییري نمیدوره

کند خشک تغییر میاي به نیمهاقلیم از مدیترانه A2تحت سناریو  2070-2099کند. در ایستگاه گرگان در دوره می

اقلیم از خشک به  A2تحت سناریو  2020-2049کند. در ایستگاه تهران در دوره تغییري نمی B2ولی در سناریو 

خشک به اقلیم از نیمه A2تحت سناریو  2020-2049ایستگاه زنجان در دوره شد. در خشک تبدیل خواهد نیمه

 گردد. خشک تبدیل می( دوباره به نیمهA2)سناریو  2070-2099اي و در دوره مدیترانه

هاي آتی سازي پرامترهاي اقلیمی را براي دورهبطور کلی نتایج بیانگر این امر است که مدل به خوبی توانسته شبیه

هاي اقلیمی واقعی منطقه سازي شده به خوبی توانسته است همخوانی مناسبی با دادههاي شبیهسازي بکند و دادهشبیه

تر نگري مناسبسازي شده جهت آیندههاي شبیهتوان با صحت باال  از این داده( و می1و شکل  2داشته باشد)جدول 

                                                           
1 - Conditioned Weather generator parameters 
2 - British Isles 
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وري هاي بهرههاي کالن آتی را در زمینهه کمک آن مدیریتهاي آتی استفاده کرد و بهوایی در دورهواز شرایط آب

 در که تغییراتی به توجه با و نتایج این به توجه باتر از منابع و به خصوص منابع آبی ارتقاء بخشید. مناسب

 بخش در بررسی مورد منطقه ریزان برنامه و مسئوالن که شود می پیشنهاد خواهد، روي موجود اقلیمی پارامترهاي

 با سازگاري وا دهامپی کاهش براي را الزم راهکارهاي اقتصاد و صنعت زیست، محیط آب، منابع کشاورزي، ايه

 .کنند اتخاذ جدید وهوایی آب شرایط
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