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 چكيده:

تغيير اقليم به عنوان يك پديده جهاني مورد قبول قرار گرفته است و لزوم توجه به اين پديده بسيار حائز اهميت 

-2059و  2020-2039اشد ،در تحقيق حاضر اثر پديده تغيير اقليم (دما و بارش )را طي دوره هاي آماري مي ب

،كه با وارد  رارداده ايم استان كرمانشاه مورد مطالعه قسينوپتيك كاربردي براي  در پنج ايستگاه هواشناسي 2040

اي مناطق مورد مطالعه صورت گرفته است كردن داده ها و انجام عمليات ريز مقياس سازي بر روي داده ها بر

نقشه پيش بيني دماو بارش براي دوره هاي مذكور ) gis(رنهايت با وارد شدن به سيستم اطالعات جغرافيايي كه  د

درصدي  4,3افزايش دما تا حاكي از آن است كه انجام گرفته است ،نتايج حاصل از مطالعه پديده تغيير اقليم 

براي ايستگاه هاي مورد مطالعه و افزايش متوسط دما نسبت به حال حاضر و هم چنين كاهش ميزان بارش در 

مورد انتظار مي باشد، براي اين منظور مي بايست با حداقل بهره نواحي گرمسيري و جنوب شرقي و شرق استان 

 نواحي به شكل مديريت مندانه تري رفتار گردد . وري اراضي و رعايت الگوي متناسب كشت در اين

 

 مدل سازي اقليمي ،سيستم اطالعات جغرافيايي   تغيير اقليم ،ريز مقياس نمايي ،واژه هاي كليدي: 
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  مقدمه:

تغيير اقليم عبارت است از ،تغييرات رفتارآب و هوايي يك منطقه نسبت به رفتاري كه در طول يك افق زماني 

بلند مدت از اطالعات مشاهده يا ثبت شده در آن منطقه مورد انتظار است .در سالهاي گذشته به دليل استفاده 

اهش اثرات و جايگزيني دير هنگام بيش ازحد از سوختهاي فسيلي و هم چنين نبود مديريت مطلوب جهت ،ك

در سطح كره زمين در مقياس  CFC،CH4،CO2انرژي هاي نو سبب،ايجاد و افزايش گازهاي گلخانه اي همچون 

بزرگ و هم چنين پراكنش آن در سطوح ملي و منطقه اي در مقياس كوچك شده است .آنچه در نگاه اول به نظر 

درصد ،آرگون 20,95درصد ،اكسيژن 78,08مي رسد ،اينكه درصد تركيب عناصر جو به ترتيب ،نيتروژن برابر با 

درصد 0,03ذب و تابش خورشيدي به حساب مي آيد برابر با درصد و گاز كربنيك كه عامل مهمي در ج0,93

كه موجب جذب و نگهداري CO2)،اما از آنجاييكه وجود گاز كربن يا همان 1390مي باشد (عليجاني و كاوياني ،

گرماي نهان زيادي مي باشد ،سبب افزايش درجه حرارت در اليه هاي پايين جو شده و به همين دليل است كه 

ي آنهم در مقدار كم به چه ميزان در پديده تغيير اقليم و تابش خورشيد اثر گذار است ،گرم وجود چنين گاز

شدن كره زمين منجر به تغيير بيالن تابش از سطح زمين ،گردش اتمسفر،تغيير توزيع زماني و مكاني و شدت 

 ).1393بارش شده و  مي تواند به چرخش بخار آب سرعت ببخشد .(احمدزاده و همكاران ،

بنابراين موضوع تغيير اقليم و پيامدهاي آن مي تواند به عنوان يك پديده چالش آفرين در فراروي زندگي و 

حيات بشر و موجودات زنده قرار بگيرد ،بنابراين لزوم توجه به فرآيندهايي كه سبب افزايش هرچه بيشتر اين 

ين دماي سطح زمين بر اثر انتشار گازهاي موضوع بگردد ،مي بايست مورد توجه تمامي افراد قرار بگيرد .ميانگ

افزايش متوسط جهاني 1گلخانه اي در حال افزايش است ،به طوريكه سناريوهاي اخير هيات بين الدول تغيير اقليم 

درجه سانتي گراد در قرن حاضر پيش بيني مي كند  6,4تا  1.1درجه سانتي گراد در قرن گذشته و  0,76دما را 

يانگين متغير هاي اقليمي ،تغيير در مقادير حدي بارندگي نسبت به مقادير گذشته آن نيز از ،عالوه بر تغييردر م

ديگر پيامدها خواهد بود كه به معناي افزايش شدت در سالهاي خشك ومرطوب خواهد بود (هيات تغيير 

بشر در حيات كره زمين ).بارندگي و دما از جمله متغيرهاي تاثير گذار بر تمامي فعاليت ها و اقدامات 2007اقليم،

) .چراكه بيشترين تاثيرات را بر امنيت غذايي ،زندگي سالم ،تنوع محصوالت 1395ميباشد نيكبخت شهبازي(

  كشاورزي و هم چنين تاثير بر عملكرد متغيرهاي آب و هوايي ديگر مي گذارد .

در سالهاي آينده است كه با  بنا براين آنچه مسلم است ،شناخت و چگونگي عملكرد اين دو متغير آب و هوايي 

استفاده از مدل ها و سناريوهاي تغيير اقليم ،مي توان تغييرات هر يك را مورد توجه قرار داد .امروزه به مدد ورود 

                                                           

1
 IPCC. Inter national Panel of climet change 
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نرم افزارهاي مختلف تجزيه و تحليل آماري و در راس آنها سيستم اطالعات جغرافيايي موجب سرعت در تجزيه 

شده است ،كه به راحتي مي توان دامنه تاثير و هم چنين تغييرات آن را بر يك پهنه و تفسير داده هاي در دسترس 

مكاني نشان داد .اما براي استخراج داده ها مي بايست از مدل هاي تغيير اقليم كه توسط نهاد هاي بين المللي 

  مي باشند :توليد و تهيه مي شود ،استفاده كرد ،به طور كلي مدلهاي تغيير اقليم بر پايه دو نوع 

كه بر اساس پديده انتشار گازهاي گلخانه اي پديده هاي موثر در چرخش عمومي جو را AR4اول  مدلهاي 

محاسبه و قابل استفاده مي سازد ،سناريوهاي اين نوع مدل بر اساس شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي به انواعي 

جوامعد توسعه يافته و رشد اقتصادي زياد،تبادل :براي A1مي باشند .كه به عنوان مثال   A1،A2،B1،B2از جمله 

،كه بر اساس واتابش AR5فرهنگي غني و .... منتشر مي شود .مدل دوم :مدلهاي جديدي هستند تحت عنوان 

انرژي گسيل شده تغييرات جو را محاسبه مي كنند ،سناريوهاي اين مدل به ترتيب عبارت است از 

:RCP2،RCP4.5،RCP6.5،RCP8.5 ه است .تحقيقات مختلفي در استفاده از اين  مدلها انجام گرفته منتشر شد

است ،كه در آنها تغييرات پارامترهاي اقليمي از جمله ،بارش و عنصر دما به طور كلي پيش بيني شده است (غالم 

 به اين نتيجه رسيد كه ميزان دما در دورهAOGCM)،با بررسي تغيير اقليم ايستگاه شيراز تحت مدل 1391پور 

ميلي متر را نشان مي دهد ،(مهدي زاده و  0,1درصدي و كاهش بارش به ميزان  2,3افزايش  2040-2011هاي 

براي دو  GCM3)با بررسي تاثير اقليم بر ميزان بارش در حوضه سد گلستان با استفاده از مدل 1390همكاران ،

ام دادند وبه اين نتيجه رسيدند كه ،انج 2100- 2071و  2050- 2020براي دو بازه زماني  B1و  A2سناريوي 

ميلي متر  43ميانگين بارش ماهيانه دو ايستگاه كريم ايشان و رباط قربيل به ترتيب در فصول پاييز و زمستان تا 

ميلي متر كاهش ،هم چنين براي ايستگاه دوم نيز در فصول  23افزايش براي ايستگاه اول و در بهار و تابستان تا 

ميلي متر كاهش نشان دادند .در جايي ديگر  11ميلي متر افزايش و در بهار و تابستان تا  32پاييز و زمستان 

)با بررسي تاثيرات تغيير اقليم بر نياز آبي گياهان تحت تغيير اقليم ،در حوضه كشف 1390(عليزاده و همكاران ،

تغيير اقليم را مورد  ،تاثرات 2070-2099، 2040-2069، 2010-2039براي سه دوره زماني  AR4رود در روش 

درصد كاهش نشان دادند ،هم  16و  13بررسي و ارزيابي قرار داده و به ترتيب ميانيگن بارش ساليانه را بين 

درجه سانتي  2,59تا 0,06، 2070-2099چنين نتايج آنها ميانگين افزايش دما را براي منطقه مورد مطالعه در دوره 

)با مطالعه شاخص هاي هواشناسي ايران در شرايط تغيير اقليم 1386، گراد نشان مي دهد .(كوچكي و همكاران

مي  1429و  1404،كه مصادف با سالهاي 2025-2050)براي سال هاي UKMO،با استفاده از مدل تغيير اقليم (

باشد ،وضعيت ميزان بارش و دماي كشور را پيش بيني كرده و به اين نتيجه رسيدند ك در فصل بهار دماي هوا 

 ، در جه سانتي گراد 2,4 – 2,0، 3,0-2,3، 4,7-3,8در فصول تابستان ،پاييز و زمستان به ترتيب : 3,9و  3,1تا 

 11تا 8در ماههاي فصل پاييز ، 2050افزايش و به همبن ترتيب ميزان بارش را درنواحي مورد مطالعه تا سال 
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درصد افزايش و براي ماههاي فصل تابستان ناچيز مي باشد كه مشهود تداوم دوره طوالني خشكي در دوره هاي 

ر اقليم بر زمان كاشت گندم با استفاده ) با بررسي رخداد تغيي1393آماري فوق مي باشد .(محمدي و همكاران ،

به اين نتيجه رسيدند كه در تمامي ماهها ،متوسط  2013-2039در افق سالهاي آماري  RcP4.5از مدل جديد ،

درصد نشان دادند  35در جه سانتي گراد و روند كاهش بارش را به ميزان  2,5-1,7دماي هوا روند افزايشي بين 

با ) 1391آذري و همكارن ،(ر شدن دوره رشد محصوالت كشاورزي مي گردد .،كه ارقام فوق سبب كوتاه ت

و تحت دو  AR4ارزيابي اثرات هيدرولوزيكي تغيير اقليم در حوضه گرگانرود با استفاده از مدل تغيير اقليم 

ساالنه ،مقدار بارندگي  2070-2099با بررسي تغييرا بارندگي و رواناب در طي سالهاي  A1, B1سناريوي انتشار 

درصد كاهش نشان دادند ،نتايج آنها حاكي از كاهش بارش در حوضه مذكور دردوره هاي آماري  6,7و  3,2را 

 1388فوق مي باشد كه مستلزم توجه به مديريت  منابع آب درحوضه مورد مطاالعه مي باشد .عباسي و همكاران ،

، ميانگين  2075-2100، 2000-2025در دوره هاي  AR4با بررسي تغيير اقليم د رپهنه ايران با مدل تغيير اقليم 

درصد افزايش و در نواحي ايران مركزي و غرب  جنوب  19,8، 2100بارش ساالنه در شمال كشور را تا دهه 

تا 3را بين  2100شرقي كاهش بارش را نشان دادند ،نتايج به دست آمده از اين تحقيق ميزان افزايش دما در دوره 

راد نشان مي دهد  . در اين تحقيق سعي شده است تا با بررسي و ارزيابي تغيير اقليم در دوره درجه سانتي گ 3,6

،در پنج ايستگاه هواشناسي شهرستان هاي ،كرمانشاه و با طي كردن  2040-2059و  2020-2039هاي آماري 

يم (دما و بارش )در مراحل ريز مقياس سازي و انجام آماره هاي هواشناسي ،اقدام به پيش بيني تغييرات اقل

ايستگاه هاي فوق الذكر و در نهايت در سيستم اطالعات جغرافيايي ،نقشه هاي پهنه بندي شده ناشي از مدل 

  به تمام استان تعميم داده شده است . AR5تغيير اقليم 

  

:تشريح منطقه مورد مطالعه   

شهرستان هاي به ترتيب ،سرپل ذهاب ،اسالم آباد محدوده هاي مورد مطالعه ما دراين تحقيق ،ايستگاه هاي هواشناسي    

،كنگاور ،روانسر و كرمانشاه مي باشد ،به دليل  موقعيت آب و هوايي كه استان كرمانشاه دارد ،و تنوع اقليمي فوق العاده 

منحصر به فرد ايستگاه هاي مذكور بر اساس درجه معرف براي ساير شهرستان هاي محدوده استان انتخاب گرديده و 

،نتايج حاصل از پهنه بندي تغيير اقليم حاصل شده است ،مختصات ARC GISپارامتر هاي اقليمي با وارد شدن به  محيط 

درجه عرض شمالي قرار گرفته است  34,46طول شرقي و  45,88جغرافيايي مناطق مورد مطالعه به ترتيب ،سرپلذهاب :

درجه عرض  34,45درجه طول و  47,45درجه عرض جغرافيايي ،كنگاور : 34,00طول شرقي و  46,45،اسالم آباد :

درجه طول شرقي  47,00درجه عرض جغرافيايي و هم چنين كرمانشاه در  34,45درجه طول و  46,30غرافياي ،روانسر ،ج
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درجه عرض جغرافيايي قرار گرفته است .با توجه به موقعيت كشاورزي و تحوالت اخير در منابع آب لزوم توجه  30. 34،

ز پيش مورد توجه قرار گرفته و لزوم پيش بيني متغيرهاي اقليمي به مباحث تغيير اقليم در حوضه هاي مورد مطالعه بيش ا

  )1(شكل )موقعيت مناطق مورد مطالعه را نمايش ميدهد1دما و بارش احساس نياز مي گردد.شكل (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 1397(منبع نگارنده،) موقعيت منطقه مورد مطالعه1شكل (

  مواد و روش ها :

مي باشد ،بر اساس اين مدل داده هاي آماري  AR5مدل پيشنهادي در راستاي اهداف اين تحقيق ،مدل تغيير اقليم 

از طريق بانك هاي اطالعاتي استخراج گرديده و سپس با دادهاي هايي كه مدل تغيير اقليم در 2پايه (مشاهداتي )

ناطق مورد مطالعه كرده ،كه اين مدل همانطوريكه در اختيار مي گذارد ،اقدام به پيش بيني متغيرهاي اقليمي در م

مباحث فوق به آن اشاره گرديد ،بر اساس واتابش انرژي گسيل شده در جو ،ديناميك گردش عمومي جو و متغيرهاي 

آن را محاسبه نموده ،و داده هاي سيال جو را مي توان براي مدل پيش بيني اقليمي مناطق مورد مطالعه به انجام رساند 

درجه ميباشد ،كه داراي سلول هاي متعددي است ،كه يك يا چند استان در  2,5x2,5قدرت تفكيك اين نوع مدل ،

 300تا  150معموال در شبكه هايي به اضالع  GCMداخل سلول ها قرار مي گيرد و جالب توجه است كه داده هاي 

                                                           

2
 OBserov 
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اي و محلي از روش هاي كوچك مقياس كيلومتر قرار مي گيرد ،كه براي انطباق با محدوده هاي كوچك منطقه 

 سازي استفاده مي شود .

  ريز مقياس سازي :

كه نشان دهنده مهارت هاي متفاوت در شبيه سازي الگوهاي  GCMاما يك نكته ي قابل توجه در استفاده از رو شهاي 

به اشتباهات منجر  GCMچرخش و تغيير فصلي و درون فصلي هستند ،با اين حال قدرت تفكيك فضايي كم نتايج 

عمده و عدم قطعيت زياد در خروجي آنها در مقياس محلي به ويژه براي بارش مي شود (احمد زاده و همكاران 

)براي اينكه داده هاي تغيير اقليم كاربردي شوند ،و به مناطق منطقه اي و محلي تعميم داده شوند ،از رو شهاي 1393،

  نوع مي باشد :كوچك مقياس سازي استفاده مي شود ،كه بر دو 

  )روش هاي ديناميكي :1

و روش عامل تغيير اشاره كرد كه از  -LARS-SDSM)رو شهاي آماري :كه در اين روش مي توان به مدل هاي 2

روش اخير براي كوچك مقياس سازي داده هاي بارش استفاده شده است ،در ارتباط با پيش بيني دما و بارش از 

  ست كه از جمله آنها روش هاي زير مي باشد :رابطه هاي زيادي ارائه گرديده ا

  )1رابطه (

∆�� � ���� ∗ 	

��. ���. �


��. ����. �
� � 

  در اين رابطه :

PGCM.fuc ميانگين بارش شبيه سازي شده توسط مدل=GCM 

PGCM.base ميانگين بارش شبيه سازي شده در دوره پايه = 

P obs ميانگين بارش در دوره هاي مشاهداتي =  

براي به دست آوردن بارش پيش بيني شده حاصل از انجام محاسبات بر روي داده هاي آماري در محيط اكسل رابطه 

  زير پيشنهاد شده است :
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  ):2رابطه (


 � 
��� ∗ ∆
 

 در اين رابطه :

P.obs ساله 20=ميانگين بارش مشاهداتي در دوره هاي آماري  

  =نسبت ميانگين بارش در دوره هاي آتي بر ميانگين بارش در دوره هاي پايه �∆.

  براي شبيه سازي دما نيز رابطه زير ارائه شده است :

  ):3رابطه (

∆�� � 	����	. ���� � ����. ����. �� � 

  در اين رابطه :

TGcm.fuc ميانيگن دما در دوره هاي شبيه سازي شده آينده=  

TGcm.base ميانگين دما در دوره هاي شبيه سازي پايه=  

  براي پيش بيني دما نيز از طريق رابطه زير مي توان ،دماي مورد نظر را استخراج نمود :

  ):4رابطه (

� � ���� � ∆� � 

  در اين رابطه :

T.obse ساله 20=ميانگين دما در دوره هاي مشاهداتي  

  نسبت بين ميانگين دما در دوره هاي آينده از ميانگين دوره هاي پايه �∆=

به همين ترتيب توليد داده هاي بارش و دماي مناطق مورد مطالعه پيش بيني و تهيه شدند ،كه براي پهنه بندي و 

ين داده هاي تخمين بارش و دما به ساير مناطق استان ،وارد محيط سيستم اطالعات جغرافيايي شدند ،كه بر اساس ا

نفشه هاي پهنه بندي شده حاصل از درونيابي نشان دهنده وجود تغييرات اقليمي به خصوص در نواحي گرمسيري 

  ،افزايش دما و در نواحي سردسير استان ،افزايش بارش در فصول سرد سال مي باشد .
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  يافته هاي تحقيق:

استفاده  microو fgolsاز دو نوع مدل به ترتيب :سري براي توليد سناريوها  AR5در مدل تغيير اقليم معروف به سري 

 2040-2059و  2020-2039شده است ،به همين ترتيب توليد داده هاي اقليمي مورد بحث را در فاصله سالهاي 

)كه شرح آنها در باال رفت ،داده هاي 4و3و2و1براي هر دو مدل استفاده شده است ،سپس با استفاده از روابط (

رسيم گرديدند ،لذا مي توان با استناد به نمودار ها و اقليمي دما و بارش توليد و نمودار هاي پيش بيني اقليمي ت

)تغييرات 1درصد افزايش و كاهش دما و بارش در طي سالهاي آماري فوق الذكر تا چه ميزان حتمي مي باشد ،جدول (

  .بارش تحت تاثير تغيير اقليم را نمايش مي دهد 

 fgolsبه ميانگين مشاهداتي دوره پايه تحت مدل  نسبت 2020-2039*ميانگين بارش شبيه سازي شده طي سالهاي 1جدول 

  زمستان           نام ايستگاه                    بهار                                تابستان                            پاييز                  

  ميلي متر            درصد      ميلي متر           درصد           ميلي متر       درصد        ميلي متر             درصد                      

  12,3                  8,7             6,8         8,2-             57,8-               0,6-            1,3                  7,5كرمانشاه           

  7,2                 4,04             6,5          2,4              5,7-               0,03           11,3                 2,5كنگاور              

  12,2                  9,2             1,26        38,2             48,4-             0,011            1,2                  7,2-روانسر               

  0,04                  2,7             0,8              0               94-              0,5-             49                 0,28سرپل ذهاب       

     12,3                  8,7           68,5            -8,2           -66,9            -51,7           -42,8                0,8اسالم آباد           

 fGolsنسبت به ميانگين مشاهداتي دوره پايه تحت مدل  2040 -2039*ميانگين بارش شبيه سازي شده طي سالهاي 2جدول 

  زمستان           نام ايستگاه                   بهار                              تابستان                              پاييز                   

  ميلي متر          درصد ميلي متر             درصد         ميلي متر           درصد       ميلي متر       درصد                             

 -20,9           -16,5               -15,6           -13,4            1,7                0,6          -18,2              -14,4كرمانشاه          

  13,3              8,7                -41,4            -5,3         -18,9              -0,66         -10,4               18,3كنگاور             

  9,7               8,2               -33,6           -19,2            4,1               2,65         17,2                 46,8روانسر            

  37,2             -24,8                 13                7,4           -94               -0,5             35,4              -10,5سرپل ذهاب      

 -20,9            -16,6                 18            -14,6            2,6             -1,2          -15,7             -13,5اسالم آباد          
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 mucroنسبت به مقادير دوره هاي پايه تحت مدل  2020-2039شبيه سازي شده در طي سالهاي *ميانگين بارش 3جدول 

  زمستان  نام ايستگاه             بهار                             تابستان                            پاييز                            

  ميلي متر        درصد      ميلي متر         درصد           ميلي متر      درصد              ميلي متر        درصد                 

  6,5                   5,7                -3,3          -17,9             5,1                 7,9         35,5           44,9كرمانشاه        

 -26,3            -14,9                17,2            13,8          -53,8                -5,4       -49,6          -34,3كنگاور           

 -23,1          -20,7                 -18,4           -0,2             1,1                  0,5       -6,08           -17روانسر             

  18,7            12,4                  0,32           19,9          -81,6                -0,3       24,6            7,2       سرپل ذهاب

  14,9              10,7                 76,4            1,7            2,2                  0,3        14,5          15,7اسالم آباد        

  

 microنسبت به مقادير مشاهداتي دوره پايه تحت مدل  2040-2059*ميانگين بارش شبيه سازي شده براي سالهاي 4جدول 

  زمستان            نام ايستگاه                 بهار                          تابستان                                 پاييز                      

  تر             درصد ميلي متر       درصد          ميلي متر       درصد         ميلي متر            درصد       ميلي م                 

 -43,4                -31,8           11,5              20,1             9,9                1,5          -31,4            21,2كرمانشاه       

  32,1                18,6           -39,9               -1,8           -19,1               -1,5          42,4             -8,8كنگاور          

  46,8               -39,6          -19,4                -2,5             9,8               0,11          -4,3             19,9روانسر          

  10                  -6,7            0,04                 2,7           -100               0,77           21            13,4سرپل ذهاب    

 -2,3                -3,6              5,3                 -6,6           -20,1               2,1          3,3             -3,5اسالم آباد       

  

نقشه هاي دما و بارش  ARC GISبه منظور تعميم داده هاي شبيه سازي شده توسط مدل هاي تغيير اقليم با استفاده از 

پيش بيني شده در روش هاي درونيابي ،تمامي داده هاي دما و بارش شبيه سازي شده با استفاده از روش 

IDW)Interanc Dictans Wighteهنه بندي دما و بارش در پهنه استان نمايش داده ) درونيابي شده و در نهايت نقشه پ

شده اند ،لذا مي توان تغييرات دما و بارش را در طي سالهاي آماري مذكور بهتر در چهارچوب استان درك و تفهيم 

گردد ،از آنجاييكه ،نرم افزار سيستم اطالعات جغرافيايي،اطالعات مكاني و توصيفي را در هم مي آميزد و بهتر تجزيه 

تحليل مي كند ،نقش بسيار سازنده اي در درك پديده هاي اقليمي دارد ،به طوريكه مي توان گفت ،عنصر بارش و 
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در نواحي گرمسيري استان روبه تقليل مي گذارد ،در نواحي سردسيري ،داراي مقدار كمي افزايش مي باشد و هم 

)نقشه پهنه بندي دما 2ي افزايشي مي باشد .شكل (چنين دما نيز در نواحي نامبرده تحت تاثير تغيير اقليم داراي سوي

  را نمايش ميدهدfGolsتحت مدل  2040-2059و   2020-2039رابراي سالهاي آماري 

  

تحت مدل  2040تا 2059و  2020-2039*ميانگين پراكنش دما در نواحي مختلف استان در طي دوره هاي آماري 2شكل

fGols،1397(منبع نگارنده ( 

 

  

  

  

  

  

  

(منبع microتحت مدل  2040-2059و  2020-2039*ميانگين پراكنش دماي شبيه سازي شده در طي دوره هاي 3شكل

  ) 1397نگارنده،
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ميزان بارش در نواحي مختلف استان نيز داراي سر نزولي وصعودي مي باشد ،بطوريكه در نواحي گرمسيري از ميزان 

پراكنش بارش را در نواحي  4،بر ميزان بارش ها افزوده مي گردد ،شكل بارش ها كاسته مي شود ،در نواحي معتدل استان 

  تحت مدل هاي پيشنهادي نمايش مي دهد  2040-2059و  2020-2039مختلف استان در دوره هاي آماري ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(منبع s fGolتحت مدل 2040-2059و  2020-2039*ميانگين پراكنش بارش شبيه سازي شده طي دوره هاي 4شكل 

 ) 1397نگارنده،

با توجه به مقادير بارشي كه چه در حال حاضر و چه در آينده رخ مي دهد ،در دوره هاي آماري مذكور از ميزان 

آن در نواحي نيمه غربي و جنوب شرق استان كاسته و در نواحي شمال غرب به تدريج بر ميزان آن افزوده مي گردد 

از ميزان بارش پيش بيني شده آن كاسته مي گردد .اما  2040-2059،در نواحي گرمسيري نيز در دوره هاي آماري 

پراكنش بارش در استان  5همچنان نواحي جنوب شرقي و شرق استان بارش متوسط به پاييني را دار مي باشند .شكل 

  را نمايش مي دهد .  microتحت مدل  2040-2059و  2020-2039را در طي دوره هاي 
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(منبع microتحت مدل تغيير اقليم 2040-2059و  2020-2039بارش پيش بيني شده در طي دوره هاي*ميانگين 5شكل 

 ) 1397نگارنده،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1397): وضعيت بارش در سالهاي آماري در استان كرمانشاه  (منبع نگارنده ،1نمودار (
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  )1397استان كرمانشاه (منبع نگارنده ،): وضعيت نوسانات دمايي در سالهاي آماري در 2نمودار (
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  و پيشنهادات : نتيجه گيري

همانگونه كه پيشتر اشاره گرديد ،با توجه به پيامدهاي تغيير اقليم در محدوده هاي مورد مطالعه ،ميزان افزايش دما 

بسيار حائز اهميت مي باشد ،بنابراين توزيع مكاني  2040-2059و 2020-2039در سطوح محلي در دوره هاي آماري 

دست آمده بسيار نا يكنواخت مي باشد ،به طوريكه در  و زماني بارش در فصول مختلف سال براساس يافته هاي به

تا حدودي قابل توجه است ،اين ميزان بارش در دوره  microماههاي تابستان ميزان افزايش بارش در مدل تغيير اقليم 

تهيه و تدوين شده است ،ميزان ArCGISپيش بيني شده است ،بنابر نقشه هايي كه در محيط  2040-2059آماري 

در  2020-2039و كرمانشاه در دوره آماري غرب نواحي جنوبي استان و در محدوده شهرستان اسالم آباد بارش در

كاهش پيدا كرده كه با رنگ قرمز مشخص گرديه است ،افزايش دما در نواحي جنوب شرقي و غرب و  microمدل 

به نمودار هاي پيش بيني دما وبارش  گرمسيري استان در دوره هاي فوق الذكر مورد توجه مي باشد ،در مقابل با توجه

مي توان نتيجه گرفت كه ناهمگوني بارش در پهنه استان و كمتر از نرمال سبب تشديد فعاليت هاي گرمايش جو در 

بحث منابع آب و تبخير از سطوح خاك و ... مي شود ،،از اين رو لزوم مديريت در مصرف منابع آب و تغيير الگوي 

  ه تغيير اقليم مورد توجه مي بايست قرار بگيرد.كشت در ارتباط با پديد

  پيشنهادات :

) براي اينكه مدل صحت سنجي شود مي بايست بسياري از نتايج را بيش از چندين بار تكرار و آزمايش نمود ، 1

  اما به نظر ميرسد نتايج به دست آمده براي پهنه استان به واقعيت بسيار نزديكتر مي باشد 

رهاي دقيق و بروز جهت پيش بيني وضعيت دمايي و بارش در استان در سالهاي متمادي بسيار ) نياز به پارامت2

  حائز اهميت مي باشد.

) توصيه مي شود بنابر حداقل پيش بيني كه در نقشه ها و نمودار ها به آنها توجه شد در امر بهره وري ارضي و 3

  از سوي مسئولين امر لحاظ گردد . الگوي كشت متناسب با سرزمين مورد مطالعه باز نگري اساسي

  

  منابع :

، ارزيابي اثرات هيدرولوژيكي تغيير اقليم در )1391(فرامرزي منيره  ؛هرام ثقفيان ب؛حميدرضا  ،مرادي؛محمود  ،آذري

  3،شماره 27حوضه آبخيز گرگانرود ،نشريه آب و خاك ،جلد 
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مقايسه  )1390سعودرضا،(حسامي كرماني م ؛ ليع  ،فريد حسيني حمد؛بنايان اول م سرين؛ن ،سياري ؛مين ا ،عليزاده

) در پيش بيني پارامتر هاي اقليمي و نياز آبي گياهان تحت تغيير HaD CM3و CGDM2دو مدل گردش عمومي جو (

  4شماره  25اقليم (مطالعه موردي :حوشه كشف رود ) نشريه آب و خاك ،جلد 

، بررسي تاثير اقليم بر ميزان )1390(بوالفضل ا ،مساعدي مانه؛س ،يد قاسميس هدي؛م ،مفتاح هلقي الح؛ص،مهدي زاده 

  3شماره  17بارش در حوضه سد گلستان ،مجله پژوهش هاي حفاظت خاك و آب ،جلد 

، مطالعه شاخص هاي هواشناسي ايران در شرايط تغيير )1386 (المعلي؛غ ،كماليحالتي؛م ،نصيري ليرضا ؛ع ،كوچكي

  10شماره  5هاي زراعي ايران، جلد  اقليم ،مجله پزوهش

، بررسي رخداد تغيير اقليم و تاثير آن بر زمان كاشت و )1393فريبا ( ،، محمديجت الهح ،پناه يزدان لهام؛ا ،محمدي

  2شماره46طول دوره رشد گندم ديم (مطالعه موردي :ايستگاه سرارود كرمانشاه )پژوهش هاي جغرافياي طبيعي ،سال 

با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل  2040-2011،بررسي تغيير اقليم ايستگاه شيراز دردوره )1391(زهرا، ،غالم پور

)AOGCM(  همايش ملي كاربرد مدل هاي تحليل فضايي آمايش سرزمين،  

) در دهه هاي AR4،بررسي تغيير اقليم در پهنه ايران با استفاده از مدل گردش عمومي جو ()1388عباسي، فاطمه؛ (

  2شماره  25،مجله پژوهش هاي جغرافيايي ،جلد  2100تا  2000

  17، چاپ ،مباني آب و هواشناسي ،انتشارات سمت ) 1390هلول ،(ب ،، عليجاني حمدرضا كاوياني م

 

  

  

  


