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پیشبینی متغیرهای اقلیمی دورههای آتی با کاربرد مدل  HadCM3و
سناریوهای اقلیمی ،مطالعه موردی :ایستگاههای سینوپتیک منتخب حوضه
حبلهرود
6

نوید ضیایی* ،1مجید اونق ،2حمیدرضا عسگری ،3علیرضا مساح بوانی ،4عبدالرسول سلمان ماهینی 5و محسن حسینعلیزاده

 1دانشجوی دکتری بیابانزدایي ،گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیاباني ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان ،ایران 2 ،استاد ،گروه
آبخیزداری و مدیریت مناطق بیاباني ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان ،ایران 3،و  6استادیار ،گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق
بیاباني ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان ،ایران 4،دانشیار ،گروه مهندسي آبیاری و زهکشي ،دانشکده ابوریحان ،دانشگاه تهران،
ایران و 5دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیاباني ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان ،ایران
تاریخ دریافت1336/02/16 :

تاریخ پذیرش1336/05/04 :

چکیده
تأثیرات تغییر اقلیم بر دما و بهویژه بارش سراسر جهان بهدلیل پیچیدگي و تغییرات مکاني آنها بهخوبي شناخته نشده
است .در این تحقیق ،اقدام به بررسي اثر پدیده تغییر اقلیم بر تغییرات برخي از متغیرهای اقلیمي (دما و بارش) ،در
حوضه حبلهرود با توجه به حساسیت اکولوژیکي و موقعیت خاص این منطقه در دورههای آتي شد است .برای این کار،
دادههای مدل  HadCM3با بهکارگیری مدل  LARS-WGطبق سناریوهای  B2 ،A2و  A1Bریزمقیاس شده و تغییرات
فصلي بارش ،کمینه و بیشینه دمای ایستگاههای سینوپتیک فیروزکوه و گرمسار در دو دوره  2011-2030و -2065
 2046مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بارش حوضه بهطور متوسط در آینده نزدیک بین  0/23تا 4/10
میليمتر افزایش و در آینده میانه  0/01تا  0/15میليمتر کاهش خواهد یافت .کمینه دما برای آینده نزدیک بین 0/50
تا  0/67درجه سانتيگراد و در آینده میانه بین  1/54تا  1/37درجه سانتيگراد افزایش خواهد یافت .بیشینه دمای
حوضه حبلهرود برای آینده نزدیک بین  0/43تا  0/60درجه سانتيگراد و برای آینده میانه بین  1/47تا  1/13درجه
سانتيگراد افزایش خواهد یافت و در نهایت ميتوان گفت که شرایط اقلیمي حوضه حبلهرود در دورههای آتي ،تفاوت
محسوسي با شرایط فعلي خواهد داشت .بنابراین ،با توجه به این موضوع و نیز آگاهي از اثرات منفي مستقیم و غیر
مستقیم تغییر اقلیم بر بخشهای مختلف حوضه (کشاورزی ،منابع آبي ،محیط زیست ،منابع طبیعي ،بهداشت ،صنعت و
اقتصاد) ،برنامهریزیهای بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت شرایط جدید ،امری ضروری است.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،دما و بارش ،ریزمقیاسنمایيLars-WG ،GCM ،

مقدمه
تغییر اقلیم به هرگونه تغییر مشخص در حالت
اقلیم اطالق ميشود که بهوسیله تغییرات در میانگین
و یا تغییرات در ویژگيهای آن مشخص ميشود که
___________________________
* مسئول مکاتباتnavid.ziaee@gmail.com :

این تغییرات برای مدت زمان طوالني و بهطور معمول
دههها یا برای مدت طوالنيتر قابل مشاهده است .در
واقع تغییر اقلیم به هرگونه تغییری در اقلیم در طول
زمان اطالق ميشود که این تغییرات ميتواند هم
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بهدلیل تغییرات طبیعي و هم نتیجهای از فعالیتهای
انساني باشد ( Pachauriو همکاران.)2001 ،
توجه به تغییرات اقلیمي در سالهای اخیر بهعلت
پیامدهای اقتصادی-اجتماعي و خسارتهای مالي
مربوط به رویدادهای جوی اهمیت زیادی پیدا کرده
است ( Mohammadiو  .)2005 ،Taghaviپیشبیني
ميشود که با تغییر آب و هوا ،سطح دریا تا سال
 2100بین  13تا  11سانتيمتر افزایش یافته و
بهدنبال آن سیلها و حوادث دیگری از قبیل ایجاد
تغییراتي در الگوی گردش عمومي جو ،تخریب
جنگلها ،مراتع و سایر اکوسیستمهای مدیریت شده
اتفاق افتاده ،در نهایت منجر به گسترش پدیده
بیابانزایي شود ( Purkeyو همکاران.)2001 ،
بهمنظور بررسي اثر تغییر اقلیم بر منابع مختلف در
دورههای آتي ،مدلهای شبیهسازی گردش عمومي جو
( )GCMتوسعه یافتهاند که قادرند ،پارامترهای اقلیمي
را برای یک دوره طوالني مدت با استفاده از
سناریوهای تأیید شده  IPCCمدلسازی کنند
( Dibikeو 2005 ،Coulibaly؛  Kilsbyو همکاران،
 Salehpour Jam .)2007و همکاران ( )2014در
بررسي اثر تغییر اقلیم بر ویژگيهای خشکسالي دوره
آتي با کاربرد مدل گردش عمومي جو  HadCM3تحت
سناریوی  A2و با در نظر گرفتن ایستگاههای منتخب
سینوپتیکي شمال غربي ایران ،نتیجه گرفتهاند که
متوسط بارش ساالنه در دورههای شبیهسازی شده
آتي نسبت به دوره مبنا ،در ایستگاههای اردبیل ،خوی
و ارومیه کاهش و در ایستگاه تبریز افزایش خواهد
داشت و این در حالي است که ایستگاه اردبیل با
کاهش  37میليمتری ( 32درصدی) بارش متوسط
ساالنه در دوره چهارم نسبت به دوره مبنا ،بیشینه
مقادیر کاهش را به خود اختصاص داده است.
همچنین ،نتایج این تحقیق نشاندهنده امکان رخداد
خشکساليهایي با شدت ،مدت و فراواني بیشتر در
دورههای شبیهسازی شده آتي است.
در تحقیق حاضر ،از مدل اقلیمي گردش عمومي
جو  HadCM3استفاده شد .از آنجایي که خروجي
مدلهای چرخش عمومي معتبرترین روش برای
مطالعات تغییر اقلیم ميباشند و از طرفي خروجي این
مدلها دارای دقت مکاني و زماني کافي برای مطالعات
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تأثیر تغییر اقلیم بر سامانههای هیدرولوژی نیست،
الزم است ،دادههای خروجي مدلهای چرخش عمومي
ریزمقیاس شوند ( Grahamو همکاران )2007 ،که
بدین منظور در این تحقیق از مدل  Lars-WGبرای
ریزمقیاسنمائي آماری دادهها استفاده شدKordjazi .
و همکاران ( )2011تغییر اقلیم و اثرات آن در استان
گلستان در دوره  2010-2033میالدی را با مطالعه بر
روی دادههای دما و بارش ایستگاههای هواشناسي
استان و بررسي سه سناریوی مدل  HadCM3مورد
بررسي قرار داده ،اعالم کردند که در دوره مذکور،
میانگین دما در آن استان نسبت به دوره آماری
 1333-2007میالدی به میزان  0/3درجه سانتيگراد
و مقدار بارش ساالنه استان  6/7درصد افزایش خواهد
یافت .در پژوهش دیگری با بهرهگیری از مدل LARS-
 ،WGاقلیم کشور ایران در دهه  2020مورد ارزیابي
قرار گرفت و نتایج نشان داد که مقدار بارش کشور نه
درصد کاهش و میانگین دمای کشور به مقدار 0/5
درجه سانتيگراد افزایش ميیابد ( Babaeianو
همکاران Pirmoradian .)2003 ،و همکاران ()2016
دمای بیشینه ،تابش و بارش را در ایستگاه سینوپتیک
رشت ،تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم ( A2و
 )A1Bو برای دو دوره  30ساله  2013-2042و
 2043-2072برآورد کردهاند .نتایج پژوهش ایشان
نشان داده که در مورد پارامترهای دمای کمینه و
بیشینه ،بیشترین تغییرات میانگین بلندمدت ساالنه
نسبت به دوره پایه رخ خواهد داد .این تغییرات در
دوره  30ساله دوم و بهترتیب تحت سناریوهای  A2و
 A1Bو به میزان  1/3و  0/2درجه سانتيگراد
ميباشند .همچنین ،میزان بارش ،در بیشتر فصول
سال در دورههای آتي افزایش خواهد داشت .بر این
اساس ،بیشترین افزایش در دوره  30ساله دوم تحت
سناریوی  B1به مقدار  55/5میليمتر و در فصل پاییز
خواهد بود )2001( Lopes .بهمنظور مقایسه دو روش
ریزمقیاسنمائي آماری  SDSMو  LARS-WGدر
تحقیقي ،دوره آماری  1361-1330را بهعنوان دوره
مبنا انتخاب و دادههای سناریوی  A2مدل HadCM3
را برای دوره  2041-2070با استفاده از مدلهای
 SDSMو  LARS-WGکوچک مقیاس کرد.
تحلیلهای عدم اطمینان میانگین و واریانس دو مدل
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در تمام ماههای سال به دادههای مشاهداتي خیلي
نزدیک بوده ،شبیهسازیهای هر دو مدل از دادههای
دمای کمینه و بیشینه به دادههای مشاهداتي بسیار
نزدیک بودهاند ،اما عدم اطمینان واریانسها نشان داد
که عملکرد شبیهسازی  LARS-WGبرای بارش کمي
بهتر است .همچنین Salajegheh ،و همکاران ()2016
در پیشبیني متغیرهای اقلیمي بهوسیله مدل چندگانه
خطي  SDSMدر دوره آینده بر پایه سناریوی A2
گزارش کردهاند که در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه،
مقدار بارش میانگین ساالنه در دورههای -2015
 2040و  ،2065-2040نسبت به دوره پایه کاهش
یافته ،دمای متوسط کمینه و دمای متوسط بیشینه
نسبت به دوره پایه افزایش ميیابد .از آنجا که کاهش
بارش و افزایش دما یکي از عوامل اصلي بیابانزایي
هستند ،لذا ضروری است که مسئولین و برنامهریزان
استان در بخشهای کشاورزی و منابع آب ،راهکارهای
الزم را برای کاهش پیامدها و سازگاری با شرایط آب و
هوایي جدید در نظر بگیرند.
در این تحقیق ،اقدام به بررسي تأثیر پدیده تغییر
اقلیم بر تغییرات برخي از متغیرهای اقلیمي (دما و
بارش) در حوضه حبلهرود استان تهران با توجه به

جلد  ،11شماره 1331 ،3

حساسیت اکولوژیکي و موقعیت خاص این منطقه شده
است.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز حبلهرود از نظر
تقسیمات سیاسي جزء استان تهران (شهرستان
فیروزکوه و قسمتي از شهرستان دماوند) و سمنان
(قسمتهایي از شهرستان گرمسار و ایوانکي) بوده ،از
لحاظ موقعیت جغرافیایي ،در طول  560467الي
 634170شرقي و عرض  3134111الي 3357114
شمالي قرار گرفته است که مساحت کل آن
 1266153هکتار است .کمینه و بیشینه ارتفاع حوضه
بهترتیب  733و  3171متر بوده و ارتفاع متوسط آن
 2301متر ميباشد .شیب متوسط وزني حوضه 1/5
درصد و جهت شیب جنوبي نیز با فراواني  26/3درصد
دارای بیشترین مساحت در این حوضه ميباشد .در
حوضه حبلهرود دو ایستگاه سینوپتیک گرمسار و
فیروزکوه وجود داشته که در این تحقیق پارامترهای
کمینه و بیشینه دما ،بارش و ساعات آفتابي ایستگاه-
های مذکور بهصورت روزانه مورد مطالعه قرار گرفتهاند.

شکل  -1موقعیت حوضه حبلهرود در کشور و استان

روش تحقیق
پیشبینی اقلیم آتی :در مطالعات ارزیابي تأثیر تغییر
اقلیم در سطوح منطقهای ،بهدلیل وسعت محدوده
پیشبیني متغیرها در این مدلها ،نميتوان از نتایج
حاصله مستقیما در مقیاس ایستگاهي استفاده کرد و

برای رفع این نقیصه ،روشهای مختلفي برای تولید
سناریوهای اقلیمي در مقیاس منطقهای ایجاد شدهاند
که به آنها ریزمقیاسنمایي 1گفته ميشود ( Abbasiو

Down scaling
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همکاران .)2011 ،در این تحقیق ،برای
ریزمقایسنمایي آماری دادههای مدل گردش عمومي
جو ( HadCM3با قدرت تفکیک مکاني
˚ )2.5˚×3.75از مدل  LARS-WGکه یکي از
مشهورترین مدلهای مولد دادههای تصادفي وضع هوا
ميباشد ،استفاده شده است .این نسخه مولد آب و
هوای  ،LARS-WGشامل پیشبیني پارامترهای
اقلیمي از  15مدل آب و هوایي مورد استفاده در
گزارش ارزیابي چهارم ( )AR4مجمع بینالمللي
تغییرات آب و هوایي ميباشد ( Pachauriو همکاران،
 .)2001بهطور کلي ،تولید داده بهوسیله این مدل در
سه مرحله صورت ميگیرد که عبارتند از :واسنجي
مدل ،ارزیابي دادهها و تولید دادههای هواشناسي برای
دورههای آتي ( Ashrafو همکاران.)2011 ،
 -1واسنجی مدل :در این مرحله ،دادههای مشاهداتي
آب و هوا بهمنظور تعیین خصوصیات آماری ،مورد
تحلیل و بررسي قرار ميگیرند .این اطالعات در دو
فایل پارامتری ذخیره ميشوند .بدینمنظور در تحقیق
حاضر ،ابتدا با در نظر گرفتن دوره آماری -2010
 ،1311دادههای مورد نیاز مدل شامل مقادیر روزانه
بارش ،دمای کمینه و دمای بیشینه ایستگاههای
هواشناسي منتخب حوضه (ایستگاههای سینوپتیک
فیروزکوه و گرمسار) ،از مرکز اطالعات و آمار سازمان
هواشناسي کشور اخذ و دادههای مورد نیاز مدل
گردش عمومي  HadCM3با سه سناریوی  A2 ،A1Bو
 B1از دو مرجع شامل شبکه دادههای تغییر اقلیم
کانادا و بانک داخلي دادههای مدل LARS-WG
استخراج شدند .دادههای هواشناسي روزانه ذکر شده
نیز به قالب مناسب مدل  LARS-WG 5.5تبدیل
شدند و پس از پردازش و مرتبسازی دادهها و تهیه
فایل ورودی ،مدل برای دوره پایه اجرا شد ،بدین
ترتیب مرحله واسنجي به پایان رسید .فایل ورودی
مدل ،دارای اطالعاتي از قبیل نام ،موقعیت جغرافیایي
و ارتفاع ایستگاه ،مسیر ،نام فایل و دادههای روزانه
پارامترهای اقلیمي برای ایستگاه مورد نظر ميباشد.
 -2ارزیابی دادهها :در این مرحله ،خصوصیات آماری
دادههای تولید شده و مشاهداتي آب و هوا مورد
بررسي قرار ميگیرند (اعتبارسنجي مدل) تا
اختالفهای قابل توجه آماری در آنها وجود نداشته
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باشد .بدین منظور با استفاده از آمارههای ضریب
تعیین ( ،)R2جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEو
میانگین خطای مطلق ( ،)MAEاقدام به ارزیابي
دادههای تولید شده بهوسیله مدل و دادههای واقعي
(مشاهده شده) موجود در دوره پایه شد .بهعبارت
دیگر ،مدل با توجه به روند موجود در سری زماني
دادههای مشاهداتي ،اقدام به بازتولید دادههای
ایستگاهها در همین دوره کرده ،در نهایت با استفاده از
آزمونهای آماری و رسم نمودار ،میانگینهای ماهانه
دادههای شبیهسازی شده را با دادههای مشاهداتي
مقایسه کرده ،تا توانایي مدل در شبیهسازی دادههای
هواشناسي در این ایستگاهها مورد ارزیابي قرار گیرد
( Semenovو .)2002 ،Barrow
 -3تولید دادههای مصنوعی آب و هوا :پس از
بررسي نتایج مرحله ارزیابي و اطمینان از قابلیت مدل
 LARS-WGدر شبیهسازی دادههای هواشناسي با
توجه به مقادیر باالی ضریب تعیین و مقادیر پایین
شاخصهای خطاسنجي محاسبه شده ،این مدل برای
ریزمقیاسنمایي آماری دادههای مدل گردش عمومي
جو  HadCM3و تولید دادههای مصنوعي برای
دورههای آتي  2030-2011و  2065-2046با
استفاده از سه سناریوی  A2 ،A1Bو  B1تأیید شده
بهوسیله  ،IPCCاجرا شد و بدین ترتیب مقادیر روزانه
پارامترهای مذکور تولید شد .سپس خروجي مدل
(دادههای روزانه بارش ،دمای کمینه و دمای بیشینه)
میانگین گیری شده ،نرمال ماهانه پارامترهای اقلیمي
در دورههای آتي تحت مطالعه بر اساس سه سناریوی
تغییر اقلیم بهدست آمد .در نهایت از تفاضل مقادیر
نرمال ماهانه هر یک از دورههای آتي از دوره پایه،
تغییرات ماهانه پارامترهای مورد بررسي محاسبه شد.
 IPCCدر سال  1331میالدی ،سری جدید
سناریوهای انتشار ،با نام  SRES1را ارائه داد .در این
سناریوها میزان انتشار گازهای گلخانهای با توجه به
پیشبیني محرکهایي 2مانند میزان جمعیت ،نرخ رشد
اقتصادی و میزان اهمیت به محیط زیست برای
دورههای آتي تعیین ميشود ( Smithsonو همکاران،

Special Report on Emissions Scenarios
Drivers

1
2
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 .)2002در مجموع 40 ،زیر سناریوی متفاوت SRES

نتایج و بحث

ارائه شده است که هر کدام از این زیر سناریوها متعلق
به یکي از گروههای  B1 ،A2 ،A1و  B2است (Massah
 Bavaniو  )2006 ،Moridبهطوریکه بر طبق گزارش
ویژه  ،IPCCبرخي از مهمترین فرضیههای اصلي در
سناریوی  B1شامل تغییر ساختارهای اقتصادی با
افزایش سطح توجه به محیط زیست و تکنولوژی پاک،
افزایش جمعیت جهان به هفت میلیارد نفر در سال
 2100خواهد بود .همچنین ،در سناریوی  A2موارد
جهان ناهمگنتر ،همکاریهای بینالمللي بسیار کمتر،
تأکید بر ارزشهای خانوادگي و رشد جمعیت باال
( )0/13دیده ميشود و در نهایت در سناریوی A1B
رشد اقتصادی سریع (دو درصد) و رشد جمعیتي کم
( ،)0/27ابداع فنآوریهای جدید و موثر و همگرایي
فرهنگي و اقتصادی پیشبیني شده است.

پیشبینی اقلیمی ایستگاه سینوپتیک فیروزکوه
اعتبارسنجی تولید داده :در جدول  ،2نتایج
پارامترهای آماری حاصل از مقایسه مقادیر مشاهداتي
و تولید شده بهوسیله مدل برای ایستگاه سینوپتیک
فیروزکوه آورده شده است .همچنین ،شکلهای  2الي
 7مقایسه مقادیر مشاهداتي و تولید شده برای
پارامترهای اقلیمي ایستگاه مذکور ارائه شده است.
مطابق جدول ،باال بودن مقدار  NSو پایین بودن
مقادیر مربوط به شاخصهای خطاسنجي  MAEو
 RMSEمتغیرهای هواشناسي بارش ،کمینه دما،
بیشینه دما و ساعت آفتابي نشاندهنده کارایي باالی
مدل در شبیهسازی دادههای هواشناسي حوضه
حبلهرود در دوره آماری ميباشد.

جدول  –2نتایج پارامترهای آماری حاصل از مقایسه مقادیر واقعي و تولید شده بهوسیله مدل
دمای کمینه

بارش

دمای بیشینه

Bias

NSE

MAE

RMSE

Bias

NSE

MAE

RMSE

Bias

NSE

MAE

RMSE

0/07

1

0/02

0/26

-0/03

1

0/06

0/27

0/56

0/34

0/66

3/37

شکل  -2نمودار انحراف معیار میانگین

شکل  -3نمودار میانگین بارش مشاهداتي

شکل  -4انحراف معیار نمودار کمینه دمای

بارش مشاهداتي و تولید شده در دوره
اعتبارسنجي ()1334-2010

و تولید شده در دوره اعتبارسنجي (-2010
)1334

مشاهداتي و تولید شده در دوره
اعتبارسنجي ()1334-2010

شکل  -5نمودار کمینه دمای مشاهداتي و

شکل  -6انحراف معیار نمودار بیشینه

شکل  -7نمودار بیشینه دمای مشاهداتي و

تولید شده در دوره اعتبارسنجي (-2010
)1334

دمای مشاهداتي و تولید شده در دوره
اعتبارسنجي ()1334-2010

تولید شده در دوره اعتبارسنجي (-2010
)1334

دورههای آتي با کاربرد مدل  HadCM3و سناریوهای اقلیمي
شبیني متغیرهای اقلیمي 
پی 
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تغییر متغیرهای هواشناسی برای دوره -2232

افزایش ميیابد.
بارش آینده نزدیک تحت سناریوی  A2در ماه جوالی

 A1Bدر ماه جوالی  2/61میليمتر کاهش و در ماه
مارس  1/74درجه سانتيگراد افزایش خواهد یافت.
کمینه دما از  0/03درجه سانتيگراد در ماه آوریل تا
 0/67درجه سانتيگراد در ماه سپتامبر افزایش خواهد
یافت .بیشینه دما در ماه ژانویه  0/15درجه سانتيگراد
کاهش و در ماه جوالی  0/34درجه سانتيگراد

 2/63میليمتر کاهش و در ماه ژانویه پنج میليمتر

 :2211بارش در دوره  2011-2030تحت سناریوی

شکل  -8تغییرات بیشینه دما در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A1B

شکل  -11تغییرات بیشینه دما در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A2

 2011-2030تحت

سناریوی B1

سانتيگراد تا  0/31درجه افزایش ميیابد .بیشینه دما
از  0/04درجه تا  0/37درجه سانتيگراد در ماه
جوالی افزایش ميیابد.

شکل  -9تغییرات میانگین بارش در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A1B

شکل  -12تغییرات میانگین بارش در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

تغییرات بارش آینده نزدیک تحت سناریوی  B1از
 -2/72میليمتر در ماه جوالی تا  7/46میليمتر در
ماه مارس متغیر خواهد بود .کمینه دما نیز از 0/11
درجه سانتيگراد تا  0/14درجه تغییر خواهد کرد.

شکل  -14تغییرات بیشینه دما در دوره

افزایش خواهد یافت .کمینه دما از  0/11درجه

A2

شکل  -12تغییرات کمینه دما در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A1B

شکل  -13تغییرات کمینه دما در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A2

بیشینه دما در ماه ژانویه  -0/11درجه سانتيگراد
کاهش و در ماه جوالی  0/33درجه افزایش خواهد
یافت.

شکل  -15تغییرات میانگین بارش در
دوره  2011-2030تحت سناریوی

B1

شکل  -16تغییرات کمینه دما در دوره -2030
 2011تحت سناریوی

B1
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تغییر متغیرهای هواشناسی برای دوره -2265
 :2246در آینده میانه و تحت سناریوی  A1Bبارش در
ماه جوالی  -5/55میليمتر کاهش خواهد یافت و
بیشینه در ماه ژانویه  5/14درجه افزایش ميیابد.

شکل  -17تغییرات بیشینه دما در دوره
 2046-2065تحت سناریوی

A1B

 2046-2065تحت سناریوی

A2

 2046-2065تحت سناریوی

 2046-2065تحت

سناریوی B1

A1B

دوره  2046-2065تحت سناریوی

 2046-2065تحت سناریوی

A1B

A2

شکل  -22تغییرات کمینه دما در دوره -2065
 2046تحت سناریوی

A2

تا  1/74درجه افزایش خواهد یافت و بیشینه دما
تغییراتي را از  0/63درجه سانتيگراد در ماه ژانویه تا
 1/36درجه در ماه جوالی تجربه خواهد کرد.

شکل  -24تغییرات میانگین بارش در
دوره  2046-2065تحت

شکل  -19تغییرات کمینه دما در دوره

سانتيگراد در ماه جوالی افزایش خواهد یافت .بیشینه
دما نیز از  0/37درجه سانتيگراد در ماه ژانویه تا
 2/61درجه در ماه جوالی افزایش ميیابد.

شکل  -21تغییرات میانگین بارش در

بارش آینده میانه تحت سناریوی  B1در ماه مي
 4/46میليمتر کاهش و  7/34میليمتر در ماه ژانویه
افزایش ميیابد .کمینه دما از  0/31درجه سانتيگراد

شکل  -23تغییرات بیشینه دما در دوره

کمینه دما از  1/31درجه سانتيگراد در ماه ژانویه تا
 2/25درجه در ماه جوالی افزایش ميیابد .بیشینه دما
نیز از  1/03درجه سانتيگراد در ماه ژانویه تا 2/46
درجه سانتيگراد در ماه جوالی افزایش ميیابد.

شکل  -18تغییرات میانگین بارش در دوره

مقدار بارش آینده میانه و تحت سناریوی  A2در
ماه جوالی  -4/36میليمتر کاهش و  6/16میليمتر
در ماه مارس افزایش ميیابد .کمینه دما از 1/26
درجه سانتيگراد در ماه ژانویه به  2/46درجه

شکل  -22تغییرات بیشینه دما در دوره
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سناریوی B1

شکل  -25تغییرات کمینه دما در دوره -2065
 2046تحت سناریوی

B1

دورههای آتي با کاربرد مدل  HadCM3و سناریوهای اقلیمي
شبیني متغیرهای اقلیمي 
پی 
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تصویر کشیده شده است .همانطور که در جدول
مذکور مشاهده ميشود ،باال بودن مقدار  NSو پایین
بودن مقادیر مربوط به شاخصهای خطاسنجي MAE
و  RMSEمتغیرهای هواشناسي بارش ،کمینه دما،
بیشینه دما و ساعت آفتابي نشاندهنده کارایي باالی
مدل در شبیهسازی دادههای هواشناسي حوضه
حبلهرود در دوره آماری ميباشد.

پیشبینی اقلیمی ایستگاه سینوپتیک گرمسار
اعتبارسنجی تولید داده :در جدول  ،3نتایج
پارامترهای آماری حاصل از مقایسه مقادیر مشاهداتي
و تولید شده بهوسیله مدل برای ایستگاه سینوپتیک
گرمسار آورده شده است .همچنین ،شکلهای  26الي
 31مقایسه مقادیر مشاهداتي و تولید شده برای
پارامترهای اقلیمي ایستگاه سینوپتیک گرمسار به

جدول  –3نتایج پارامترهای آماری حاصل از مقایسه مقادیر واقعي و تولید شده بهوسیله مدل
دمای حداقل

بارش

دمای بیشینه

Bias

NSE

MAE

RMSE

Bias

NSE

MAE

RMSE

Bias

NSE

MAE

RMSE

-0/01

1

0/02

0/26

-0/03

1

0/06

0/33

-0/42

0/31

0/66

2/74

شکل  -26نمودار انحراف معیار میانگین

شکل  -27نمودار میانگین بارش مشاهداتي

شکل  -28نمودار انحراف معیار کمینه

بارش مشاهداتي و تولید شده در دوره
اعتبارسنجي ()1334-2010

و تولید شده در دوره اعتبارسنجي (-2010
)1334

دمای مشاهداتي و تولید شده در دوره
اعتبارسنجي ()1334-2010

شکل  -29نمودار کمینه دمای مشاهداتي و

شکل  -32نمودار انحراف معیار بیشینه

شکل  -31نمودار بیشینه دمای مشاهداتي

تولید شده در دوره اعتبارسنجي (-2010
)1334

دمای مشاهداتي و تولید شده در دوره
اعتبارسنجي ()1334-2010

و تولید شده در دوره اعتبارسنجي (-2010
)1334



تغییر متغیرهای هواشناسی برای دوره -2232
 :2211در شکلهای  32الي  40نحوه تغییر متغیرهای
هواشناسي میانگین بارش ،بیشینه دما و کمینه دما
برای سه سناریوی  A2 ،A1Bو  B1به نمایش درآمده
است .همانطور که در شکل  23مشاهده ميشود،
برای دوره مذکور و تحت سناریوی  A1Bمیانگین
بارش در ماه آوریل و دسامبر حدوداً شش میليمتر
افزایش و در ماه مارس شش میليمتر کاهش ميیابد.

کمینه دما نیز از حدود  1/5درجه سانتيگراد تا 3/5
درجه سانتيگراد افزایش خواهد یافت.
تحت سناریوی  A2بارش ماه آوریل  6/72میليمتر
افزایش و در ماه ژانویه  5/51میليمتر کاهش ميیابد.
کمینه دما نیز تحت این سناریو از  0/35سانتيگراد در
ماه فوریه تا  1/03درجه سانتيگراد در ماه جوالی
افزایش خواهد یافت .بیشینه دما نیز از  0/03درجه
سانتيگراد در ماه فوریه تا  1/23درجه سانتيگراد در
ماه مي افزایش خواهد یافت.
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شکل  -32تغییرات بیشینه دما در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A1B

شکل  -35تغییرات بیشینه دما در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A2

شکل  -33تغییرات میانگین بارش در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

 2011-2030تحت

سناریوی B1

A1B

شکل  -36تغییرات میانگین بارش در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

تغییرات بارش تحت سناریوی  B1کاهش 5/50
میليمتری بارش در ماه مارس و افزایش مقدار بارش
تا نزدیک به هفت میليمتر در ماه آوریل را نشان
ميدهد .تحت سناریوی مذکور ،کمینه دما از  0/05در

شکل  -38تغییرات بیشینه دما در دوره
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A2

 2011-2030تحت سناریوی

A1B

شکل  -37تغییرات کمینه دما در دوره
 2011-2030تحت سناریوی

A2

ماه فوریه تا  1/07درجه سانتيگراد در ماه سپتامبر
افزایش خواهد یافت .بیشینه دما نیز در ماه فوریه
 -0/21درجه کاهش و  1/1درجه در ماه مي افزایش
خواهد یافت.

شکل  -39تغییرات میانگین بارش در
دوره  2011-2030تحت

شکل  -34تغییرات کمینه دما در دوره

سناریوی B1

شکل  -42تغییرات کمینه دما در دوره
 2011-2030تحت

سناریوی B1

تغییر متغیرهای هواشناسی برای دوره -2265

در سناریوی  A2بارش در ماه مارس  -6/71درجه

 :2246تغییرات بارش در دوره  2046-2065و تحت

سانتيگراد کاهش و در ماه دسامبر  5/42درجه

سناریوی  ،A1Bتقریباً روند نزولي و در هفت ماه
کاهش بارش خواهد داشت .کمینه دما از  1/21درجه
سانتيگراد در ماه فوریه تا  2/31درجه سانتيگراد در
ماه جوالی افزایش خواهد یافت .بیشینه دما نیز 0/36
درجه سانتيگراد در ماه فوریه تا  2/14درجه در ماه
جوالی افزایش ميیابد.

سانتيگراد افزایش خواهد یافت .کمینه دما از 1/25
درجه سانتيگراد در ماه فوریه تا  2/63درجه
سانتيگراد در ماه سپتامبر افزایش ميیابد .بیشینه دما
نیز  0/33درجه سانتيگراد در ماه فوریه تا 2/37
درجه در ماه جوالی افزایش خواهد یافت.

دورههای آتي با کاربرد مدل  HadCM3و سناریوهای اقلیمي
شبیني متغیرهای اقلیمي 
پی 

شکل  -41تغییرات بیشینه دما در دوره
 2046-2065تحت سناریوی

A1B

شکل  -44تغییرات بیشینه دما در دوره
 2046-2065تحت سناریوی

A2

شکل  -42تغییرات میانگین بارش در دوره
 2046-2065تحت سناریوی

شکل  -45تغییرات میانگین بارش در دوره
 2046-2065تحت سناریوی

تغییرات بارش تحت سناریوی  B1در ماههای
ژانویه ،فوریه ،مارس ،مي ،جوالی و آگوست روند نزولي
و در سایر ماهها این مقدار تا  5/32درجه سانتيگراد
در دسامبر روند افزایشي خواهد یافت .کمینه و بیشینه

شکل  -47تغییرات بیشینه دما در دوره
 2046-2065تحت

سناریوی B1

A1B

A2

نتیجه گیری
طبق گزارش چهارم مجمع بینالمللي تغییرات آب
و هوایي که با عنوان گزارشات ارزیابي تغییر اقلیم
انتشار یافته است ،افزایش جهاني دما و رخداد تغییر
اقلیم با بهرهگیری از دادههای اندازهگیری شده دمای
سطح خشکيها و آبهای جهان ،تأیید شده است
( .)2014 ،IPCCامروزه مدلهای گردش عمومي جو،
قویترین ابزار برای تولید سناریوهای اقلیمي هستند

شکل  -43تغییرات کمینه دما در دوره
 2046-2065تحت سناریوی

A1B

شکل  -46تغییرات کمینه در دوره -2065
 2046تحت سناریوی

A2

دما تحت سناریوی مذکور بهترتیب از  0/71و 0/52
در ماه فوریه تا  2/33و  2/61درجه سانتيگراد در ماه
مي افزایش خواهد یافت.

شکل  -48تغییرات میانگین بارش در
دوره  2046-2065تحت
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سناریوی B1

شکل  -49تغییرات کمینه دما در دوره
 2046-2065تحت

سناریوی B1

( Salehpour Jamو همکاران .)2015 ،برای
ریزمقیاسنمائي دادههای اقلیمي نیز از بین روشهای
ریزمقیاسنمائي ،بیشتر از مدلهای آماری استفاده
ميشود ( Fowlerو همکاران .)2007 ،یکي از دالیل
استفاده از این مدلها ،همانند مدل بهکار رفته در این
تحقیق ،عملکرد سریع و آسان آنها نسبت به سایر
مدلها ميباشد ( Dibikeو همکاران .)2005 ،نتایج
اعتبارسنجي و مقایسه کردارهای مشاهداتي و تولیدی
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دادههای بارش ،دمای کمینه و بیشینه در دو ایستگاه
فیروزکوه و گرمسار نیز نشان ميدهد که بین مقادیر
مشاهداتي و تولید شده بهوسیله مدل همبستگي وجود
دارد که با نتایج پژوهش  )2001( Ashoftehهمخواني
دارد.
در تحقیق حاضر ،ابتدا دادههای روزانه بارش،
دمای کمینه و بیشینه ایستگاههای سینوپتیک گرمسار
و فیروزکوه بهعنوان دادههای ورودی به مدل LARS-
 WGداده شد .سپس ،با کمک مدل ،دادههای روزانه
متغیرهای هواشناسي مذکور در همین دوره تولید شد.
در نهایت ،با مقایسه میانگینهای ماهانه مشاهداتي و
تولید شده متغیرهای هواشناسي بارش ،دمای کمینه و
بیشینه از پارامترهای آماری  MAE ،RMSE ،R2و NA
مشخص شد که مدل کارایي الزم را برای تولید
دادههای روزانه پارامترهای ذکر شده در حوزه آبخیز
حبلهرود را دارا بوده ،ميتوان با طراحي سناریوها در
مدل اقدام به پیشبیني دادههای هواشناسي بارش،
دمای کمینه و بیشینه کرد که با نتایج پژوهشهای
 )2001( Lopes ،)2001( Ashoftehو  Mashhoudiو
 )2015( Pirmoradianهمخواني دارد .از بررسي
کردارهای خروجي برای دو ایستگاه سینوپتیک
گرمسار و فیروزکوه ،مشخص ميشود که دمای کمینه
و بیشینه در دوره  2046-2065در مقایسه با دوره
 2011-2030افزایش یافته ،همانگونه که از پیش
انتظار ميرفت ،از بین سه سناریوی مورد بررسي،
بیشترین تغییرات مربوط به سناریوی  A2و سپس
سناریوی  A1Bو در نهایت سناریوی  ،B1نسبت به دو
سناریوی دیگر کمترین تغییر در دمای کمینه و
بیشینه را خواهند داشت که با پژوهش  Mashhoudiو
 )2015( Pirmoradianهمخواني دارد .نتایج
مقایسهای دو ایستگاه نشان ميدهد که در ایستگاه
فیروزکوه بارش برای دو دوره  2011-2030و -2065
 2046برای تمام سناریوها افزایش خواهد یافت .اما در
ایستگاه گرمسار تغییرات متفاوتتری تجربه خواهد
شد ،بهطوریکه بارش در دو دوره مذکور و برای همه

جلد  ،11شماره 1331 ،3

سناریوها بهجز سناریوی  ،A1Bآینده نزدیک کاهش
خواهد یافت که بیشترین کاهش در سناریوی A2
آینده میانه مشاهده خواهد شد .کمینه دما در هر دو
ایستگاه سینوپتیک در دو دوره آینده نزدیک و میانه
افزایش خواهند یافت که این مقادیر برای ایستگاه
سینوپتیک گرمسار بیشتر است .در پارامتر بیشینه دما
نیز همانند کمینه دما ،هر دو ایستگاه فیروزکوه و
گرمسار در دو دوره پیشبیني شده ،افزایش دما را
تجربه خواهند کرد که این مقدار برای ایستگاه گرمسار
بیشتر است .نتایج این تحقیق که شرایط اقلیمي
حوضه حبلهرود در دورههای آتي ،تفاوت محسوسي با
شرایط فعلي خواهد داشت ،در توافق با نتایج صورت
گرفته با سایر محققان از جمله  Babaeianو Najafi
 Kamal ،)2007( Nikو همکاران ( )2011و  Nasiriو
 )2017( Yar Moradiدر سایر مناطق کشور است.
رویکرد توسعه پایدار با حفظ و مدیریت منابع سهگانه
آب ،خاک و پوشش گیاهي در حوزههای آبخیز ممکن
ميشود ( Mosaffaieو همکاران2015 ،؛ ،Mosaffaie
 .)2016 ،2015بنابراین ،با توجه به این موضوع و نیز
آگاهي از اثرات منفي مستقیم و غیر مستقیم تغییر
اقلیم بر بخشهای مختلف اعم از کشاورزی ،منابع
آبي ،منابع طبیعي ،محیط زیست ،بهداشت ،صنعت و
اقتصاد ،برنامهریزیهای بلندمدت و استراتژیک برای
مدیریت شرایط جدید ،امری اجتنابناپذیر بوده،
ضروری به نظر ميرسد .همچنین ،در این تحقیق ،از
مدل ریزمقیاسنمایي  LARS-WGپس از محاسبه
پارامترهای آماری  RMSE ،NAو  MAEمقادیر
میانگینهای ماهانه مشاهداتي و تولید شده متغیرهای
هواشناسي (دما و بارش) و اثبات کارایي الزم مدل
برای تولید دادههای روزانه استفاده شد که با نتایج
 Khosravanianو همکاران ( Danesh Afza ،)2015و
 Meshkati ،)2014( Razagh Pourو همکاران
( )2010و  Ghorbaniو همکاران ( )2016در انتخاب
مدل ریزمقیاس و گزارش عملکرد رضایت بخش آن
مطابقت دارد.
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