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گزارش فنی

پیشبینی تغییرات پارامترهای اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم ،مطالعه موردی :حوزه
آبخیز بلغور سد کارده
4

عباسعلی محمدیان* ،1علی طالبی ،2مسعود گودرزی 3و ابوالفضل عبدالهی

 1کارشناسي ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه یزد 2 ،دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه یزد،
 9استادیار ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران 4 ،دانشجوی دکتری
مدلسازی پیشرفته و  ،GISدانشگاه تکنولوژی سیدني استرالیا
تاریخ دریافت1936/66/16 :

تاریخ پذیرش1937/11/21 :

چکیده
از مدلهای مولد اقلیمي در دامنه وسیعي از مطالعات از قبیل تغییر اقلیم ،هیدرولوژی ،محیط زیستي و ارزیابي ریسک
در کشاورزی استفاده ميشود .این مدلها قادرند سریهای زماني مصنوعي در مقیاس روزانه با طول دوره مناسب را
ایجاد کنند .در این تحقیق ،دادههای مدل گردش عمومي جو  HADCM3با بهکارگیری مدل  LARS-WGبا
سناریوهای  A2 ،B1و  A1Bریزمقیاس شده ،تغییرات ماهانه و فصلي بارش ،دمای کمینه و دمای بیشینه حوضه بلغور
سد کارده مشهد در دوره  2646-2665مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که دمای کمینه و بیشینه ماهانه
پیشبیني شده نسبت به دوره پایه دارای تغییرات افزایشي ميباشد .تغییرات دمای کمینه و بیشینه فصلي پیشبیني
شده نسبت به دوره پایه مثبت بوده ،این تغییرات ،برای فصل بهار و تابستان ،بیشتر از دو فصل دیگر هستند .تغییرات
دمای کمینه دوره  2646-2665بیشتر از تغییرات دمای بیشینه خواهد بود .این مطلب بیانگر این است که تغییرات
دمای متوسط دوره آتي بیشتر تحت تأثیر افزایش دمای کمینه خواهد بود .همچنین ،نتایج نشان از کاهش بارش برای
سناریوهای  B1و  A1Bو افزایش بسیار ناچیز بارش برای سناریوی  A2را ميدهد .با توجه به نتایج سه سناریو ميتوان
بهصورت کلي بیان داشت که در دوره فوق بارش کاهش و دمای کمینه و بیشینه افزایش خواهد یافت .بنابراین ،با توجه
به این امر و آگاهي از اثرات منفي مستقیم و غیر مستقیم تغییر اقلیم بر محیط و سایر بخشها برنامهریزیهای
بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت شرایط جدید امری اجتنابناپذیر و ضروری به نظر ميرسد.
واژههای کلیدی :تغییر دما ،ریزمقیاسنمایي ،مدل گردش عمومي جو  ،HADCM3مدل
مقدمه
اقلیم سامانه پیچیدهای است که عمدتاً بهدلیل
افزایش گازهای گلخانهای در حال تغییر است .تغییر
اقلیم به آرامي در حال گسترش است و بر منابع آب،
کشاورزی و پارامترهای اقلیمي در مقیاس منطقهای
اثر ميگذارد .افزایش گازهای گلخانهای موجب افزایش
___________________________
* مسئول مکاتباتabbasali.mohammadian@yahoo.com :

GCM ،LARS-WG

دمای کره زمین ،سطح آب اقیانوسها شده که نهایتاً
موجب افزایش تبخیر و تغییر در الگوها و نوع و مقدار
بارش در سطح جهان ميشود .بهدلیل تغییر الگوهای
فشاری ،برخي نقاط با کاهش بارش مواجه خواهند شد
و در برخي نقاط دیگر ،حجم و شدت بارش افزایش
خواهد یافت .مهمترین تبعات تغییر اقلیم تأثیرگذاری
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آن بر پدیدههای حدی جوی نظیر طوفان ،سیل،
تگرگ ،خشکسالي ،امواج گرمایي و سرماهای نابهنگام
خواهد بود .بهطوری که انتظار ميرود پدیدههای حدی
در طي دهههای آینده روند افزایش داشته باشد
( Babaeianو همکاران.)2663 ،
عوامل مختلفي باعث بر هم خوردن شرایط حاکم
بر اجزاء مختلف سامانه اقلیم کره زمین ميشود که
ميتواند تأثیراتي را بر اجزاء دیگر بگذارد .در بین این
عوامل ،تنها عاملي که بهصورت غیرطبیعي بر سامانه
اقلیم کره زمین تأثیر ميگذارد ،افزایش گازهای
گلخانهای 1است .این افزایش سبب ميشود تا امواج
مادون قرمز ساطع شده از زمین بیش از پیش بهوسیله
گازهای گلخانهای جذبشده و باعث گرمتر شدن جو
شود .گرمتر شدن جو نیز به نوبه خود بر وضعیت اجزاء
2
دیگر سامانه اقلیم تأثیر گذاشته و پدیده تغییر اقلیم
را موجب ميشود (.)2667 ،IPCC
از آنجا که تغییر اقلیم آینده به شدت گرمایش
جهاني بستگي دارد ،پیشبیني درجه حرارت آینده
زمین از اهمیت ویژهای برخوردار است .سناریوهای
مختلف مدلهای گردش عمومي ،افزایش درجه
حرارت کره زمین برای سال  2666میالدی را بین دو
تا  2/5درجه سانتيگراد پیشبیني کردهاند ( Giorgiو
 .)1331 ،Mearnsدر حاليکه آخرین گزارش هیئت
بین دول تغییر اقلیم ) (IPCCمیانگین افزایش دما
برای سال  2666را در حدود  1/5درجه سانتيگراد
برآورد کرده است ( .)2661 ،IPPCچنانچه غلظت
گازهای گلخانهای با سرعت فعلي ( 6/7در سال)
افزایش یابد تقریب اغلب مدلهای موجود برای
افزایش میانگین دمای کره زمین تا سال 2166
میالدی حدود دو درجه سانتيگراد است ( Karlو
همکاران .)1337 ،با وجود عدم قطعیت در این
پیشبینيها ،باید بهخاطر داشت که چنانچه درجه
حرارت فعلي یک درجه سانتيگراد افزایش یابد ،کره
زمین به گرمترین دمای خود در طي  16هزار سال
گذشته خواهد رسید (.)1333 ،Saunders
اقلیم کره زمین در طول تاریخ همواره در حال
تغییر بوده است .با شروع انقالب صنعتي نقش بشر در
Greenhouse gases
Climate change

تغییرات اقلیمي افزایش پیدا کرد .این امر بهطور عمده
بهعلت افزایش مصرف سوختهای فسیلي،
شهرنشیني ،جنگلزدایي و بیابانزایي ميباشد ( Cut
 Forthو همکاران .)1333 ،بهدلیل رشد سریع
جمعیت ،مناطق وسیعي از جنگلها تخریب و به
زمینهای زراعي تبدیل شدهاند ( Hajabbasiو
همکاران .)1337 ،در سالهای اخیر ،تغییرات اقلیمي،
بهویژه گرم شدن زمین بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .بنابر گزارش  ،IPCCمدلهای اقلیمي جهاني
 ،GCMافزایش شدت بارشهای سنگین در اثر
گرمایش جهاني ناشي از افزایش گازهای گلخانهای را
نشان ميدهند ( Houghtonو همکاران.)1335 ،
روش آماری ریزمقیاس کردن در مقایسه با
روشهای دینامیکي ،خصوصاً در مواقعي که هزینه
کمتر و ارزیابي سریعتر عوامل موثر بر تغییرات آب و
هوایي مورد نیاز باشد ،از مزیتها و قابلیتهای
بیشتری برخوردار است .بعضي مدلهای
ریزمقیاسنمایي عبارتند از،CLIMGEN ،SDSM :
 MET ،GEM ،USCLIMATE ،LARS-WGو Roll
( Abdoو همکاران.)2663 ،
9
مدلهای گردش عمومي با وجود برخي
کاستيهای موجود در آنها ،مطمئنترین ابزار برای
پیشبیني وضعیت آینده اقلیمي جهان ميباشند.
اساس کار کلیه مدلهای گردش عمومي بر گرمایش
جهاني و اثر افزایش غلظت گازهای گلخانهای استوار
است و پیامدهای بعدی اقلیمي همگي بر اساس
افزایش دمای سطح زمین پیشبیني ميشوند (Moen
و همکاران .)1334 ،مدلهای گردش عمومي با
شبیهسازی تأثیر افزایش درجه حرارت بر چرخه
خشکي-اقیانوس-اتمسفری قادرند شدت و وسعت بروز
تغییرات اقلیمي آینده را برای مناطق مختلف جهان
پیشبیني کنند .تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه
تغییر اقلیم انجام گرفته است که از آنها ميتوان به
موارد زیر اشاره کرد.
در مطالعهای بهوسیله  Soltaniو همکاران
( ،)2661تغییر اقلیم در استان خراسان در دوره زماني
 1356-2664مورد بررسي قرار گرفت .آنها روندی
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)General Circulation Models (GCM
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افزایشي کمینه و بیشینه دما را طي دهههای گذشته
در شهر مشهد بهدلیل پیشرفت صنعتي و شهری
مشاهده کردند Abdo .و همکاران ( ،)2663برای
ارزیابي اثرات تغییر اقلیم بر هیدرولوژی (کمینه و
بیشینه دما و بارش) از مدل گردش عمومي
 HADCM3برای ریزمقیاس کردن از مدل ریزمقیاس
نمایي آماری برای دورههای -2676 ،2611-2646
 2641و  2671-2633تحت سناریوهای انتشار  A2و
 B2استفاده کردند .نتایج نشان دادند که برای دوره
زماني  2671-2633حجم رواناب برای فصل بارندگي
با سناریوهای  A2و  B2بهترتیب  11/6و  16/1درصد
کاهش خواهد یافت .آنها همچنین نشان دادند که
رواناب فصلي و سالیانه زماني که دما دو درجه
سانتيگراد افزایش و بارش  26درصد کاهش یابد،
تقریباً  99درصد کاهش ميیاید Sanikhani .و
همکاران ( ،)2614برای پیشبیني تغییر اقلیم بر
مبنای گردش عمومي ( )GCMاز مدل LARS-WG
برای ریزمقیاسنمایي استفاده کردند .با استفاده از
 LARS-WGتغییر اقلیم در حوضه آجيچای با
بهکارگیری مدل  HADCM3و سناریوهای A1B ،A2
و  B1در افق  2655مورد بررسي قرار گرفت .نتایج
بهدست آمده حاکي از افزایش دما و کاهش بارش در
منطقه بودند Babaeian .و همکاران ( ،)2666از مدل
 ENCHO_Gتحت سناریوی  A1برای ارزیابي تغییرات
اقلیمي  49ایستگاه سینوپتیک ایران با استفاده از
روش ریزمقیاس نمایي آماری مدل LARS-WG
استفاده کردند .نتایج کلي بررسيهای آنها برای دهه
 2626نشاندهنده کاهش نه درصدی بارش و افزایش
میانگین ساالنه دما در حدود  6/5درجه سانتيگراد
است که بیشترین افزایش ماهانه دما مربوط به ماههای
سرد سال است .همچنین ،استانهای خراسان شمالي،
آذربایجان غربي و شرقي با بیشترین افز ایش دما در
دهه  2626مواجه خواهند بود Abbaspour .و
همکاران ( ،)2663مدل CGCM 3.1را تحت
سناریوهای انتشار  A2و  B2برای پیشبیني بارش و
دما در ایران استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که
تغییرات بارش در ماههای پاییز بیشتر از ماههای
تابستان خواهد بود .آنها برای دو دوره زماني -2693
 2616و  2676-2633تحت تمامي سناریوهای مورد
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استفاده ،افزایش بارش را در قسمتهای شمالي و
جنوبي و کاهش  46درصدی در بارش را برای مناطق
جنوب شرقي کشور پیشبیني کردند .آنها میزان
افزایش دما را از  9/2تا  4/6درجه سانتيگراد بهترتیب
برای سناریوهای  A2و  B2پیشبیني کردند .آنها
همچنین نشان دادند که سناریوی  A2بحرانيترین
وضعیت را در آینده نشان خواهد داد Abbasi .و
همکاران ( ،)2616در تحقیقي به پیشبیني تغییرات
اقلیمي خراسان جنوبي در دوره  2616-2693میالدی
با استفاده از ریزمقیاسنمایي آماری خروجي مدل
 ECHO-Gپرداختند .نتایج کل بررسيهای حاکي از
این تحقیق ،افزایش چهار درصدی بارش در استان،
کاهش تعداد روزهای یخبندان و افزایش میانگین
دمای سالیانه در حدود  6/9درجه سانتيگراد را نشان
ميدهد که بیشترین افزایش ماهانه دما مربوط به
فصل زمستان به میزان یک درجه سانتيگراد است.
 Doustiو همکاران ( )2619برای شبیهسازی
پارامترهای اقلیمي در حوضه تمر استان گلستان
دادههای مدل  HADCM3تحت دو سناریوی  A2و
 A1Bریزمقیاس کردند .نتایج نشان داد که میانگین
دما با در نظر گرفتن سناریوی  2/41 ،A2درجه
سلسیوس و با در نظر گرفتن سناریوی 2/49 ،A1B
درجه افزایش خواهد یافت .همچنین ،نتایج از افزایش
 16درصدی بارش در سناریوی  A2و دو درصدی
بارش در سناریوی  A1Bدر دوره  2646-2665دارد.
همینطور میزان ساعتهای آفتابي در دوره بررسي و
با در نظر گرفتن هر دو سناریو کاهش خواهد یافت.
 Mohammadiو همکاران ( ،)2614با ریزمقیاسسازی
آماری ،دادههای خروجي مدل  CCSM4به کمک
 LARS-WGپارامترهای اقلیمي بیشینه دما و کمینه
دما تحت سناریوی  RCP4.5در افق سالهای  2619تا
 2623شبیهسازی شد .یافتهها نشان داد که در دوره
آتي متوسط دما در تمامي ماههای سال ،افزایشي بین
 1/7تا  2/5درجه سانتيگراد داشته ،تا پایان سال
 2693ادامه ميیابد Kumar .و همکاران ( ،)2619در
پژوهشي به این نتیجه رسیدند که مدل LARS-WG
دارای دقت کافي در ریزمقیاس کردن دادههای
نقطهای بارش دارد ،همچنین ،برای تجزیه و تحلیل
آثار تغییر اقلیم روی هیدرولوژی حوضه مفید ميباشد.
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 ،)2611( Goodarziدر پژوهش خود افزایش دمای
 1/7درجه سانتيگراد و کاهش بارش  12درصدی را
برای حوضه کرخه علیا پیشبیني کرد Mahat .و
 )2619( Andersonاز مدل  LARS-WGبرای ارزیابي
تغییرات آب و هوایي و جنگل روی قسمت باالیي
جریان رودخانه در جنوب آلبرتا استفاده کردند .مدل،
افزایش کمتر از  16درصد بارش برای فصل زمستان و
همین مقدار کاهش بارش را برای فصل تابستان
پیشبیني کرد Osman .و همکاران ( )2614به
پیشبیني بارش با استفاده از مدل  LARS-WGبرای
سه دوره زماني  2646-2665 ،2611-2696و
 2616-2633در مرکز عراق پرداختند .نتایج حاکي از
افزایش بارش برای ماههای دسامبر ،فوریه و سپتامبر
تا نوامبر و کاهش بارش برای ماههای مارس و آوریل
است .هدف از تحقیق فوق بررسي پارامترهای اقلیمي
دما و بارش در دوره  2646-2665با بهکارگیری مدل
 LARS-WGو مقایسه همزمان سناریوهای  A2 ،B1و
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 A1Bدر حوضه بلغور سد کارده مشهد ميباشد.
مواد وروشها
موقعیت منطقه مورد پژوهش :این حوضه در
نزدیکي شهرستان مشهد در محدوده شمال غربي آن
قرار دارد .مساحت این حوضه  39/2کیلومتر مربع و
محیط آن  55/269کیلومتر ميباشد .بلندترین نقطه
حوضه  2746متر و پستترین آن  1566متر ارتفاع
دارد .ارتفاع متوسط حوضه  2176/2متر و شیب
متوسط حوضه  96/53درصد است .این حوضه یکي از
زیرحوضههای هیدرولوژیک سد کارده است که آبراهه
آن از سمت کوههای هزارمسجد بعد از پیوستن به
آبراهه مارشک و عبور از حوضه غیر هیدرولوژیک
سیج ،به پشت سد هدایت ميشود .شکل  ،1موقعیت
منطقه مورد مطالعه در ایران و استان خراسان رضوی
و جدولهای  1و  2ویژگيهای اقلیمي مشاهداتي
منطقه مطالعاتي طي سالهای  1361-2616را نشان
ميدهد.

شکل  -1منطقه مورد مطالعاتي در استان خراسان رضوی
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جدول  -1میانگین ماهانه بارش ،دمای کمینه و بیشینه حوضه بلغور سد کارده مشهد در دوره آماری 1361-2616
میانگین
بارش
میانگین
دمای
حداقل
میانگین
دمای
حداکثر

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ساالنه

44/67

27/54

4/26

1/73

6/71

2/49

1/21

15/76

25/61

92/43

94/76

54/92

952/69

1/43

12/56

16/65

11/31

16/64

11/73

6/61

2/26

-1/61

-9/36

-1/14

2/34

7/46

21/21

26/11

92/54

94/61

92/27

23/65

22/67

15/33

3/33

7/64

3/93

14/41

21/42

جدول  -2میانگین فصلي بارش ،دمای کمینه و بیشینه حوضه بلغور سد کارده مشهد در دوره آماری 1361-2616
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

میانگین بارش

125/39

6/19

26/41

32/16

میانگین دمای حداقل

1

17/46

6/31

2/47

میانگین دمای حداکثر

26/16

99/47

22/57

1/77

در این پژوهش ،برای ریزمقیاس کردن دادههای
مدل گردش عمومي جو  ،HADCM3از مدل
ریزمقیاس کننده  LARS-WGکه یکي از مشهورترین
مدلهای مولد دادههای تصادفي وضع هوا ميباشد،
استفاده شده است .مدل گردش عمومي جو
 HADCM3یک مدل ( GCMجفت شده جوی-
اقیانوسي) است که در مرکز تحقیقاتي HCCPR5در
انگلیس اجرا شده و این مدل دارای شبکههای با ابعاد
 2/5درجه عرض جغرافیایي و  9/75درجه طول
جغرافیایي است .در تحقیق حاضر ،از سه سناریوی
تغییر اقلیم  A2 ،B1و  A1Bاستفاده شده است .هر
یک نشاندهنده ویژگيهایي از جمله مربوط به رشد
اقتصاد جهان ،جمعیت جهان و آگاهيهای اجتماعي
ميباشد.
برای اجرای مدل  ،LARS-WGاز دادههای روزانه
دمای کمینه ،دمای بیشینه ،بارش ،ساعات آفتابي در
دوره آماری  56سال ( )1361-2616استفاده شد که
دوره  1361–2616بهعنوان دوره پایه شناخته مي
شود .دادههای  56سال گذشته  1361–2616بهعنوان
مبنای تغییر اقلیم آینده مورد استفاده قرار گرفته
است .مدل  LARS-WGدر سه مرحله اجرا ميشود.
این مراحل شامل واسنجي ،ارزیابي دادهها و تولید
دادهها برای آینده است .خروجي این مدل شامل دمای
کمینه ،دمای بیشینه و بارش ميباشند.

در مرحله واسنجي مدل ،دادههای تهیه شده دوره
پایه  1361–2616برای حوضه مورد مطالعه ،پردازش
و مرتب شده ،سپس دادهها آماده ورود به مدل
 LARS-WGشدند .به این ترتیب ،مدل برای دوره
پایه  1361-2616اجرا شد و پارامترهای دمای
کمینه ،دمای بیشینه ،بارش بهصورت روزانه برای این
دوره شبیهسازی شدند.
در مرحله ارزیابي مدل ،خروجي مدل مورد تحلیل
قرار گرفت .برای ارزیابي مدل 76 ،درصد دادهها برای
واسنجي و  96درصد برای اعتبارسنجي مورد استفاده
قرار گرفتند .برای ارزیابي مدل ،دادههای مشاهداتي با
دادههای شبیهسازی شده برای دوره پایه مورد مقایسه
و ارزیابي قرار گرفتند و پارامترهای شبیهسازی شده
با استفاده از محاسبه ضریب تعیین ( R2رابطه (،))1
شاخصهای خطاسنجي میانگین مجذور مربعات خطا
(رابطه ( ،))2میانگین خطای مطلق (رابطه ( ))9و
ضریب بهرهوری نش-ساتکلیف (رابطه ( ،))4اقدام به
ارزیابي دادههای تولید شده با استفاده از مدل و
دادههای واقعي (مشاهده شده) موجود در دوره پایه
شد.
∑

()1

∑√
∑

()2
()9

|

√
| ∑

=MAE
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[=NSE

(∑

پس از ارزیابي مدل  LARS-WGبا استفاده از
شاخصهای خطاسنجي و ضریب تعیین و اطمینان از
مناسب بودن مدل ،از مدل  LARS-WGبرای
ریزمقیاس کردن دادههای مدل گردش عمومي جو
 HADCM3استفاده شد و دادههای دوره  2665تا
 2646با استفاده از سه سناریو  A2،B1و  A1Bتولید
شد و به این ترتیب پارامترهای مربوطه پیشبیني شد.
نتایج و بحث
برای واسنجي مدل ،ضریب تعیین دادههای
مشاهداتي و شبیهسازی شده ،برای دوره پایه در
حوضه مورد مطالعه محاسبه شد ،در جدول  9مقادیر
( R2ضریب تعیین) که برای نشان دادن دقت مدل
مورد استفاده قرار ميگیرد ،ارائه شده است .این نتایج
بیانگر این مطلب هستند که دادههای میانگین بارش
ماهیانه ،میانگین دمای بیشینه ماهیانه و میانگین
دمای کمینه ماهیانه مشاهده شده ،تولید شده دوره
پایه از همبستگي معنيداری برخوردار ميباشد و برای

اطمینان از صحت واسنجي مدل از شاخصهای
خطاسنجي میانگین مجذور مربعات خطا (،)RMSE
میانگین خطای مطلق ( )MAEو ضریب بهروری نش-
ساتکلیف ( )NSEاستفاده شد که مقادیر آنها در
جدول  9آمده است .با توجه به باال بودن مقادیر نش-
ساتکلیف و نزدیک بودن این مقادیر به یک و
همچنین ،پایین بودن مقادیر میانگین خطای مطلق
میانگین دمای بیشینه ماهیانه و میانگین دمای کمینه
ماهیانه ،دقت باالی مدلسازی را برای پارامترهای دما
ميرساند .مقدار آماره میانگین مجذور مربعات خطا و
میانگین خطای مطلق برای دمای کمینه و بیشینه
کمتر از مقدار برای بارش است ،این مسئله بیانگر
توانایي باالی مدل  LARS-WGدر پیشبیني بهتر دما
نسبت به بارش است که این امر بهعلت ماهیت پارامتر
دما ميباشد که عنصری پیوسته است .نتیجه بهدست
آمده با نتایج تحقیقات مشابهي نظیر  Babaeianو
 Ababayi ،)2666( Najafinikو همکاران ( )2611و
 Ashrafو همکاران ( )2611مطابقت دارد.

جدول  -3آمارههای خطاشناسي متغییرهای هواشناسي مشاهداتي و مدلسازی ()1361-2616
میانگین دمای بیشینه ماهیانه

میانگین بارش ماهیانه
R2

RMSE

NSE

MAE

6/37

2/19

6/37

1/16

2

میانگین دمای کمینه ماهیانه

R

RMSE

NSE

MAE

6/33

6/21

6/33

6/22

شکل  ،2میزان اختالف بارش ماهانه دوره -2665
 2645نسبت به دوره پایه را نشان ميدهد .هر سه
سناریوی  A2 ،B1و  A1Bبرای ماههای اردیبهشت،
آذر و بهمن کاهش بارندگي را نشان ميدهند و
بیشترین کاهش در ماه اردیبهشت تحت سناریوهای
 B1 ،A2و  A1Bبهترتیب با مقادیر  4/79 ،7/62و
 3/67میلي متر ميباشد .همچنین ،ماه دسامبر تحت
سناریوهای  A1B ،A2و  B1بهترتیب با مقادیر ،9/94
 1/11و  6/96میليمتر کاهش بارندگي را نشان
ميدهد .در عین حال ،افزایش بارندگي برای ماه آوریل
نیز پیشبیني شده است .با توجه به افزایش دمای
پیشبیني شده که به دنبال آن ،افزایش احتمالي
تبخیر هم رخ خواهد داد ،الزم است تدابیر مدیریتي
برای مدیریت مصرف آب در این زمان مد نظر قرار

2

R

RMSE

NSE

MAE

6/33

6/91

6/33

6/21

گیرد ،ضمن اینکه این افزایش تبخیر ،تأثیر افزایش
مختصر بارش را نیز خنثي ميکند.
شکل  ،9میزان اختالف میانگین بارش فصلي دوره
 2646-2665نسبت به دوره پایه را نشان ميدهد.
همانطور که مالحضه ميشود ،فصل زمستان طي هر
سه سناریوی  A2 ،B1و  A1Bکاهش بارش را نشان
ميدهد که از میان سه سناریوی موجود ،سناریوی
 A1Bبا  14درصد ،بیشترین کاهش بارندگي را نشان
ميدهد .با توجه به اهمیت بارشهای زمستانه در
مدیریت منابع آبهای سطحي در فصول بهار و
تابستان ،الزم است تمهیدات الزم در جهت مدیریت
مصرف و ذخیره مد نظر قرار گیرد .در فصل بهار،
سناریوهای  B1و  A1Bبهترتیب  19/41و 4/19
درصد کاهش بارش را پیشبیني ميکنند .این در
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حالي است که سناریوی  A2افزایش بسیار مختصر
بارش را برای دوره  2646-2665پیشبیني کرده که

557/

قابل توجه نیست و تغییرات بارش در فصل تابستان
ناچیز بوده است.

شکل  -2تغییرات میانگین بارش ماهیانه نسبت به دوره پایه تحت سناریوهای  A2 ،B1و

A1B

4.00
2.00
0.00
B1

-4.00

A2

-6.00

A1B

-8.00
-10.00

بارش (میليلیتر)

پاییز

تابستان

بهار

زمستان

-2.00

-12.00
-14.00
-16.00
شکل  -3پیشبیني تغییرات میانگین بارش فصلي نسبت به دوره پایه تحت سناریوهای  A2 ،B1و

شکل  ،4تغییرات میانگین دمای کمینه دوره
 2646-2665را نسبت به دوره پایه نشان ميدهد.
همانطور که مالحظه ميشود ،میانگین دمای کمینه
در دوره  2646-2665برای تمامي ماهها نسبت به
دوره پایه افزایش یافته است که از بین تمامي ماهها،
ماههای اردیبهشت ،تیر و شهریور بیشترین افزایش دما
را و ماههای مهر و آبان کمترین افزایش دما را نشان
ميدهند .افزایش دمای سناریوهای  A2 ،B1و A1B
هر کدام بهترتیب بین  1/51تا  1/69 ،2/39تا  9/63و
 1/75تا  9/11درجه سانتيگراد ميباشد.
شکل  ،5تغییرات میانگین دمای کمینه فصلي
دوره آتي نسبت به دوره پایه را نشان ميدهد.
همانطور که مالحظه ميشود ،بیشترین افزایش دما

A1B

برای هر سه سناریوی  A2 ،B1و A1Bمربوط به فصل
تابستان و بهار و کمترین افزایش دما مربوط به فصل
پاییز و زمستان ميباشد .لذا ،در فصول تابستان و بهار
مدیریت منابع آب اهمیت بیشتری پیدا ميکند.
شکل  ،6تغییرات بیشینه دمای ماهیانه پیشبیني
شده بهوسیله مدل  LARS–WGبرای دوره -2665
 2646نسبت به دوره پایه  1361-2616را نشان
ميدهد .محدوده افزایش دما برای سناریوهای A2 ،B1
و  A1Bبهترتیب  6/33تا  1/43 ،2/13تا  9/16و 1/66
تا  9/69درجه سانتيگراد ميباشد .بیشترین افزایش
دما برای هر سه سناریو مربوط به ماههای اردیبهشت،
تیر و مرداد و کمترین افزایش مربوط به ماههای آبان و
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در این فصول را با دقت پایش و مدیریت کنند.
3.50
3.00
2.50

دما

B1

)(C°

2.00
1.50

A2

1.00

A1B

0.50
0.00

شکل  -4پیشبیني تغییرات میانگین دمای کمینه ماهیانه نسبت به دوره پایه تحت سناریوهای

 A2 ،B1و A1B

3.00
2.50

B1

1.50

A2

1.00

A1B

دما (درجه سانتيگراد)

2.00

0.50
0.00
پاییز

تابستان

بهار

زمستان

شکل  -5پیشبیني تغییرات میانگین دمای کمینه فصلي نسبت به دوره پایه تحت سناریوهای  A2 ،B1و

A1B

3.50
3.00

2.00
B1
A2
A1B

1.50
1.00

دما (درجه سانتيگراد)

2.50

0.50
0.00

شکل  -6پیشبیني تغییرات میانگین دمای بیشینه ماهیانه نسبت به دوره پایه تحت سناریوهای  A2 ،B1و

A1B
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شکل  ،7بیانگر تغییرات دمای بیشینه فصلي دوره
 2646-2665نسبت به دوره پایه ميباشد که افزایش
دما را تحت سه سناریو مورد نظر در سایر فصول نشان
ميدهد .از بین تمام فصلها ،فصل بهار و تابستان
همانند تغییرات میانگین کمینه دمای فصلي ،بیشترین

553/

افزایش دما و فصل پاییز و زمستان کمترین افزایش را
داشتهاند .بیشترین افزایش دما تحت سناریو  B1در
تابستان با  9/45درجه سانتيگراد و کمترین افزایش
دما مربوط به سناریو  A2فصل زمستان با  1/37درجه
سانتيگراد ميباشد.
4.00
3.50
3.00

B1

2.00

A2

1.50

A1B

1.00

دما (درجه سانتيگراد)

2.50

0.50
0.00
پاییز

تابستان

بهار

زمستان

شکل  -7پیشبیني تغییرات میانگین دمای بیشینه فصلي نسبت به دوره پایه تحت سناریوهای  A2 ،B1و

نتیجهگیری
در این تحقیق ،از مدل  LARS-WGبرای
ریزمقیاسنمایي خروجيهای مدل گردش عمومي
جو  HADCM3تحت سه سناریوی اقلیمي B1 ،A2
و  A1Bدر حوزه آبخیز بلغور سد کارده مشهد
استفاده شد که نتایج ،حاکي از توانمندی باالی این
مدل مولد هواشناسي ،برای تولید دادههای روزانه
پارامترهای ذکر شده و موید تحقیقات صورت گرفته
بهوسیله  Semenovو Elshamy ،)2662( Barrow
و همکاران ( )2665و  Babaeianو Najafinik
( )2666است .دوره مورد بررسي در این پژوهش،
سالهای  2646-2665بود که تغییرات مقادیر
بارش ،دمای کمینه و دمای بیشینه با استفاده از
مدل  HADCM3با دوره پایه ()1361 -2616
مقایسه شد .هر سه سناریو در زمینه پیشبیني
دمای حوضه مورد بررسي پاسخ مشابهي را نشان

A1B

دادند و افزایش دمای کمینه (2/47 ،B1=2/67
=A2و  )A1B=2/46و دمای بیشینه (،B1=2/61
A2= 2/41و  )A1B=2/46را پیشبیني کردهاند که
نتایج ،موید تحقیق  Ashrafو همکاران ()2611
ميباشد .همانطور که مالحضه شد ،تغییرات دمای
کمینه بیشتر از دمای بیشینه خواهد بود ،از این
مطلب ميتوان نتیجه گرفت که تغییرات (افزایش)
دمای متوسط هوا در دوره آتي بیشتر تحت تأثیر
افزایش دمای کمینه خواهد بود .همچنین ،نتایج
نشان از اندکي کاهش بارش برای سناریوهای  B1و
 A1Bو افزایش مقدار ناچیز بارش برای سناریوی
 A2را ميدهد .این نتایج نشان ميدهد که دوره آتي
تفاوت محسوسي با شرایط فعلي خواهد داشت که
در توافق با نتایج تحقیقات صورت گرفته بهوسیله
Abbasiو همکاران ( )2616و  Kamalو Massah
 )2616( Bovaniدر سایر مناطق کشور است.
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