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چکیده
در چند دهة گذشته افزایش دمای زمین موجب بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده و تغییرات اقلیمی گستردهای در بیشتر
سطح کرة زمین ایجاد شده است که از آن به عنوان تغییر اقلیم یاد میشود .هدف از این پژوهش ،پیشبینی تغییرات اقلیمی توسط
مدل ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMدر دوره آینده برپایة سناریو  A2میباشد .دادههای روزانه بارش ،دمای کمینه و دمای بیشینه
ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه ،برای دو دورة  2141-2115و  ،2105-2141پیشبینی و با دوره پایه مورد مقایسه قرار گرفت .از 22
سال اول دادهها ( )1801-1811برای واسنجی و از  12سال دوم ( )2111-1818برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است .نتایج
نشان داد که برپایة سناریو  A2در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه ،مقدار بارش میانگین ساالنه در دورههای  2141 -2115و -2141
 ،2105نسبت به دورة پایه کاهش ،دمای متوسط کمینه و دمای متوسط بیشینه نسبت به دوره پایه افزایش مییابد .ازآنجاکه کاهش
بارش و افزایش دما یکی از عوامل اصلی بیابانزایی میباشند ،لذا ضروری است که مسئولین و برنامه ریزان استان در بخشهای
کشاورزی و منابع آب راهکارهای الزم را برای کاهش پیامدها و سازگاری با شرایط آب و هوایی جدید در نظر بگیرند.

واژگان کلیدی :بارش ،دمای کمینه ،دمای بیشینه ،تغییر اقلیم
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پیشبینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی...

 مقدمه
بر پاایة گزارش چهارم هیئت بینالدول تغییر اقلیم که
با عنوان "گزارشاااات ارزیابی تغییر اقلیم"))IPCC1,2014
انشاار یافته است ،افزایش جهانی دما و رخداد تغییر اقلیم
با بهرهگیری از دادههای اندازهگیری شاااده دمای ساااطح
خشاااکیها و آبهای جهان ،تائید شاااده اسااات .افزایش
گاازهاای گلخاانهای به ویژه گاز  CO2درنتیجة مصااارف
ساوختهای فسیلی ،در چند دهه اخیر موجب زیاد شدن
غلظت این گاز از  PPM 211در ساااال  1251به PPM
 328در سال  2115شده است .روند خطی میانگین دمای
سااطح زمین در دوره صاادساااله ( )2115-1810از رابطه
 0.74 C  0.18 Cتبعیت می نماید .روند افزایشی دما
در  51سال دوم این دوره صدساله تقریباً دو برابر  51سال
اول میباشااد .براساااس این گزارش ،سااالهای  1881و
 2115گرمترین ساالهای جهان بودهاند و  11سال از 12
ساال گرم دنیا در دوره  12ساله  2110-1885قرارگرفته
اسات .اما الگوی نسابتاً مشخصی مانند دما در مورد بارش
وجود ناادارد ( .)2114 ،IPCCامروزه ماادل هااای گردش
عمومی جو قویترین ابزار برای تولید سااناریوهای اقلیمی
میباشاند (صاالح پور جم .)1383 ،برای ریزمقیاسسازی
دادههای اقلیمی از بین روشهای ریزمقیاس سازی ،بیشتر
از مادلهاای آماری اساااتفاده میکنند ( Fowler et al,
 .)2007یکی از دالیل استفاده از این مدلها عملکرد سریع
و آساان آنها نسبت به سایر روشها میباشد( Dibike et
 .)al, 2008ازجمله مدلهای ریزمقیاسسااازی آماری که
امروزه مورداسااتفاده قرار میگیرد مدل  SDSMمیباشااد
( .)Samadi, 2013مادل  SDSMاز مادل های ریزمقیاس
نماایی تاابع انتقاالی آماری اسااات (& Dawson, 2007
 ،)،Wilbyکه بهعنوان پرکاربردترین مدل ریزمقیاس نمایی
در ساااطح جهاان شاااناختهشاااده اسااات ( & Dibike
 .)Coulibaly, 2005مقایسااه این مدل با سااایر روشهای
ریزمقیاس نمایی آماری نشاااان میدهد که این مدل برای
پیشبینی متغیرهای اقلیمی از توانایی الزم برخوردار است
(.)Khan, 2006
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در پژوهشاای ،به معرفی و مقایسااه دو مدل  SDSMو
 LARS-WGدر مناااطم مختلا ایران پرداختنااد .نتااایج
نشاااان داده کاه مدل  SDSMدارای عدم قطعیت کمتری
میباشد (آقاشاهی و همکاران.)2112 ،
نتایج بهرهگیری از مدل  SDSMبرای ریزمقیاس نمایی
دماا در منطقه  Shikokuنشاااان داد که در دوره -2188
 2121دما تحت بیشااتر سااناریوها نساابت به دورة پایه
افزایش مییاابد )  .)Tatsumi et al, 2013از طرف دیگر
بررسی عدم قطعیت مدل چندگانه خطی  SDSMدر حوزة
آبخیز کارون شمالی نشان دهندة دقت زیاد این مدل برای
شابیهساازی متغیرهای اقلیمی در دوره پایه است (فرزانه،
.)1318
نتایج پژوهشاای دیگر جهت ریزمقیاس نمایی دادههای
بارش ،دما و تبخیر در تبریز از مدل  SDSMنشااان داد که
این مدل عملکرد مناسبی در ریزمقیاس کردن دادهها دارد
(دهقانی پور و همکاران.)2111 ،
دو ماادل  SDSMو ماااشاااین بردار پشاااتیبااان برای
ریزمقیااس نمودن باارنادگی در حوزه رودخانه هانجیانگ
اساااتفااده گردیاد و نتایج عملکرد بهتر مدل  SDSMدر
مقایسه با ماشین بردار پشتیبان را نشان داد ( Chen et al
.)2012
با اساتفاده از مدلهای شاابکه عصاابی و مدل ،SDSM
مقدار بارندگی را پیش بینی کردند ،نتایج حاکی از عملکرد
بهتر مدل شاابکه عصاابی مصاانوعی بودند ( Harpham et
.)al. 2005
در پژوهشااای ،با بهرهگیری از مدل  LARS-WGاقلیم
کشاااور ایران در دهاه  2121مورد ارزیاابی قرار گرفت و
نتایج نشاان داد که مقدار بارش کشااور  8درصد کاهش و
میاانگین دمای کشاااور به مقدار  1/5درجه ساااانتیگراد
افزایش مییابد (.)Babaeian et al. 2009
با کاربرد سناریو  A2در حوزة آبخیز رودخانه دنیش در
دانمارک ،به بررسااای اتر تغییر اقلیم پرداخته شاااد .نتایج
نشاااان داد بارش سااااالنه  42میلیمتر و میانگین دمای
سااااالنه هم  3/2درجه ساااانتیگراد افزایش خواهد یافت
()Anderson et al, 2006
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بنااابراین پیش بینی هااای اقلیمی در مناااطم مختلا
نیازمند اساتفاده از مدلهای اقلیمی است که دارای درجه
اطمینان زیادی باشااد و بهتوان از آنها در مدیریت پایدار
سرزمین و برنامهریزیهای کالن در رابطه با بالیای طبیعی
بهره جساات .با توجه به ضاارورت یادشااده در این پژوهش
سااعی شااد تا متغیرهای اقلیمی دما و بارش توسااط مدل
چنادگااناه خطی  SDSMو مدلهای گردش عمومی جو
 HadCM3در دوره آینده براساس سناریو  ،A2در ایستگاه
سینوپتیک کرمانشاه شبیهسازی و پیشبینی گردیده و اتر
تغییر اقلیم روی آنهاا بررسااایشاااده و همچنین مقدار
کاارایی مادل ریزمقیااس نمایی آماری  SDSMدر منطقه
موردنظر که یک منطقه نیمهخشک است ،مشخص شود.

 مواد و روشها
محدوده مطالعاتی
قرهسااو از زیر حوزههای حوضااه آبخیز رودخانة کرخه
است .این حوضه با وسعتی بالغ بر  5هزار کیلومترمربع در
نیمه غربی کشاااور ،در ارتفاعات زاگرس و در حدفاصااال
عرض هااای جغرافیااایی  34 11و  34 45و طول هااای
جغرافیایی  40 22و  42 22واقعشاده و بیشینه ارتفاع آن
 3350متر و کمینه ارتفاع  1225متر میباشاااد .میانگین
شاایب حوضااه آبخیز حدود  10درصااد و شاایب خالص
رودخانههای اصاالی بین  1/12تا  12/0درصااد اساات .در
شاکل  1موقعیت جغرافیایی ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه
و روانسر در حوزه قرهسو کرمانشاه نشان دادهشده است.

شکل  -3موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز قرهسو

در این پژوهش در آغاز دادههای مشاااهداتی ایسااتگاه
سینوپتیک کرمانشاه جمعآوریشده و کنترل کیفیت روی
ماادل ریزمقیاااس نمااایی
آن هااا انجااام شااااد .سااا
آماری  ،SDSM 5.1برای شابیهسازی دادههای اقلیمی دما
و بارش در ایسااتگاه سااینوپتیک کرمانشاااه در دوره پایه و
دوره آیناده تحات تأتیر تغییر اقلیم مورد بهرهبرداری قرار
گرفاات .ریزمقیاااس نمااایی آماااری بااا کاااربرد داده هااای

مشاهداتی روزانه (پیشبینی شونده) ،پیشبینیکنندههای
مشاااااهااداتی ( )NCEP1و نیز پیش بینیکننااده هااای
بزرگمقیااس حاااصااال از ماادلهاای گردش عمومی جو
( ،)HadCM32پ از آمادهسااازی دادههای مشاااهداتی و
کنترل کیفیت دادهها آنها انجام شاااد .ریزمقیاس نمایی
متغیرهاای اقلیمی توساااط مدل  SDSMبهترتیب مراحل
زیر انجاام میگردد -1 :آمادهساااازی دادههای پیش بینی
شاااوناده و پیش بینی کننده های بزرگمقیاس-2 ،کنترل

1

2

روش پژوهش

National Centers for Environmental Prediction

Hadley Centre Coupled Model Version

پیشبینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی...

کیفیت داده ها و تغییر شاااکل داده ها  -3انتخاب بهترین
متغیرهاای پیش بینیکنناده -4 ،کالیبره کردن مدل-5 ،
تولید مولد هواشاااناسااای با اساااتفاده از پیشبینیکننده
مشاااهداتی-0 ،آنالیز آماری -2 ،خروجی گرافیکی مدل و
 -1تاولایااد ساااناااریاو اقالایامای بااا باهارهگایری از
پیشبینیکنندههای اقلیمی مدل.
آمادهسازی دادههای پیشبینی شونده و پیشبینی
کنندههای بزرگ مقیاس
در این مرحلاه دادههاای ساااری زماانی روزانه بهطور
جاداگااناه برای هر متغیر اقلیمی (دماای کمیناه ،دمای
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بیشاینه و بارندگی) در ایستگاه کرمانشاه برای دوره آماری
 ،2111-1801بهصااورت تک سااتونه در فایل Notepad
مرتب شد و بهجای دادههای مفقود کد  -88قرار داده شد.
برای آماااده ساااازی پیش بینیکننااده هاای بزرگمقیاااس
 NCEPو  ،HadCM3در آغااز باه انتخااب شااابکاه های
پوششدهنده منطقة مورد بررسی در شبکه مشبک جهانی
موجود در ساااایت  CCSNاقدام شاااد .بنابراین ،با در نظر
گرفتن مختصااات جغرافیایی ایسااتگاه و مراکز ساالولهای
شابکه ،نقشه مشبک پوششدهنده منطقه مورد مطالعه با
کاربرد با نرمافزار  ARCGIS 9.3ترسیم شد (شکل.)2

شکل  -3شبکه مشبک  HadCM3پوششدهنده منطقه موردمطالعه

کنترل کیفیت و تبدیل دادهها
در این مرحلاه باه بررسااای فاایالهای ورودی از نظر
دادههای مفقود یا مشکوک اقدام گردید و کد  -88بهجای
دادههای مفقود در مرحله آمادهسازی دادههای مشاهداتی
به کار گرفته شااد تا مدل بتواند ضاامن تشااخیص آنها،
پرش الزم را در هنگام مواجهه به انجام رسااااند .همننین
در این پژوهش برای دادههای پیشبینی شونده (دادههای
باارش) از تبادیل ریشاااه چهارم در فرایند کوچکمقیاس
سازی استفاده شد.
کوچکمقیاس کردن دادههای اقلیمی

در این مرحلاه ریزمقیاس نمایی آماری ،پ از انتخاب
متغیرهااای بزرگ مقیاااس پیش بینیکننااده کااه بااه طور
معنیداری از همبساااتگی بااال باا دادههاای مشااااهداتی
ایسااتگاه کرمانشاااه برخوردارند ،به انجام رسااید .در این
تحقیم ،دوره زماانی  2111-1801باهعنوان دوره پایه در
نظر گرفته شاد .بر این اسااس ،واسانجی و صحت سنجی
ماادل ،بااهترتیااب طی دوره هااای 1811-1801و -2111
 1818مبتنی بر دادههای کوچکمقیاس شااده حاصاال از
پیشبینی کنندههای مشااهداتی صورت گرفت .همچنین،
صاااحات سااانجی مدل گردش عمومی جو در دوره پایه
( )2111-1801ماباتانای بر کوچااک مقیاااسسااااازی
پیشبینیکنندههای  Hadcm3تحت ساااناریوی  A2انجام
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شااد .جهت بررساای عملکرد مدلها و مقایسااه آنها از دو
روش ترسااایمی و معیاارهاای آماری مرساااوم ،PBISE1
 R2 5،RMSE 4،MAE3 ،NSE 2اساتفاده شد .این معیارها
بر اساس روابط  1تا  5محاسبه میشوند.
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واریاان اسااات .مقادیر  RMSEو  MAEمعرف دقت در
بسیاری از روشهای آماری میباشد .هرچه این مقادیر به
صفر نزدیکتر باشد نشاندهنده دقت باالی مدل و مقدار
صافر ،نشااندهنده عدم وجود خطا در برآورد مدل است.
 R 2بیاانگر ارتباا دادههای مشااااهداتی و محاساااباتی
میباشااد .دامنه این پارامتر بین  1تا  1اساات هرچه این
مقدار به  1نزدیکتر باشااد نشاااندهنده ارتبا قوی بین
دو گروه میباشاد .دامنه ضاریب بین تا  1میباشد دامنه
ضاااریب نش سااااتکلیا ( )NSEبین  1تا 1قابل قبول و
بهترین حالت زمانی اسااات که برابر  1باشاااد،PBIAS .
هرچه به صاافر نزدیکتر باشااد ،نشاااندهنده دقت باالتر
مدل در برآورد متغیر موردنظر میباشاااد .درصاااورتیکه
مقدار این شااخص به سمت مببت میل کند نشاندهندة
این اسات که متغیر مورد نظر بسیار کمتر از مقدار واقعی
برآورد شااده اساات .اگر این پارامتر به ساامت منفی میل
کناد نشاااان می دهد که پارامتر موردنظر مقدار متغیر را
بسیار بیشتر از مقدار برآورد کرده است .قابلذکر است که
برای این شاااخص آسااتانه خاصاای در نظر گرفته نشااده
اسااات .در جدول  1پیش بینی کننده های منتخب برای
کوچکمقیاس کردن آماری دما و بارش روزانه ایساااتگاه
کرمانشاه نشان دادهشده است.

شاده o ،و  sمیانگین دادههای مشاهداتی و برآورد شده
جدول  -3پیشبینی کنندههای منتخب برای کوچکمقیاس کردن آماری دما و بارش روزانه ایستگاه کرمانشاه
متغیر
بارش

پیشبینی کنندههای منتخب

پیشبینی کنندههای منتخب

P-value

همبستگی جزئی

Mean Sea Level Pressure

میانگین فشار سطح دریا
ژئوپتانسیل در ارتفاع معادل  511هکتوپاسکال
رطوبت نسبی در سطح  511هکتو پاسکال
میانگین فشار سطح دریا
ژئو پتانسیل در ارتفاع معادل  511هکتوپاسکال
رطوبت نسبی در سطح  511هکتو پاسکال
میانگین دما در ارتفاع  2متری
میانگین فشار سطح دریا

1
1
1
1
1
1
1
1

1/131
1/18
1/31
1/33
1/543
1/442
1/01
1/42

500hpa Geopotential

ژئوپتانسیل در ارتفاع معادل  511هکتوپاسکال

1

1/55

Mean Temperature at 2m

میانگین دما در ارتفاع  2متری

1

1/05

850hpa Geopotential

ژئوپتانسیل در ارتفاع معادل  151هکتوپاسکال

1

1/43

500hpa Geopotential
Relative humidity in 500 hpa surface
Mean Sea Level Pressure

دمای
کمینه

500hpa Geopotential
Relative humidity in 500 hpa surface
Mean Temperature at 2m
Mean Sea Level Pressure

دمای
بیشینه

1

Percent bias
Nash-Sutcliffe efficiency
3 Mean absolutely error
2

Root mean square error
Returns the square

4
5
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 نتایج

 PBIASدر جداول  2تا  3مشااخص شااد که دادههای دما
نسبت به دادههای بارندگی همبستگی بیشتری با دادههای
مشااااهداتی داشاااتهاند .این به آن علت اسااات که بارش
متغیری شرطی و گسسته است و تحت تأتیر عوامل زیادی
قرار دارد اما دما متغیر غیرشارطی و پیوسته است و کمتر
تحات تاأتیر عوامال و ناهنجاریهای اقلیمی قرار میگیرد
که با نتایج پژوهشهای سااامیرمی و همکاران ( )1383و
کبیری و همکاران ( )2115مطابقت دارد.

نتاایج حااصااال از ارزیابی مدلها مبتنی بر آمارههای
مربوطاه بر طبم جادول ،بیانگر این اسااات که  NCEPو
سااناریوها در برآورد مقدار دمای بیشااینه و کمینه و بارش
ایساتگاه ساینوپتیک کرمانشاه دارای کارایی و دقت نسبتاً
خوبی میباشااند .نتایج بیانگر عملکرد رضااایتبخش مدل
در حوضاة قرهساو کرمانشااه با اقلیم نیمهخشاک است .با
توجه بهمقدار شاخصهای ارزیابی  NSE ،RMSE ،MAEو

جدول  -3شاخصهای ارزیابی مدل پیشبینی کننده  NCEPدر ایستگاه کرمانشاه در مرحله واسنجی
متغیر اقلیمی
بارش
دمای کمینه
دمای بیشینه

RMSE

R2

MAE

NSE

PBIAS

2/52
1/22
1/55

1/12
1/13
1/122

1/03
1/13
1/33

1/801
1/805
1/81

-18/0
-8/81
-4/1

جدول  -1شاخصهای ارزیابی مدل پیشبینی کننده  HadCM3-A2در ایستگاه کرمانشاه در مرحله صحت سنجی
متغیر اقلیمی

RMSE

R2

MAE

NSE

PBIAS

بارش

4/33

1/13

1/0

1/81

21/28

دمای کمینه

1/23

1/10

1/12

1/80

-1/12

دمای بیشینه

1/0

1/131

1/51

1/81

-1/43

در شکلهای  3تا  8مقایسة بین مقدار میانگین ماهانه
متغیرهای اقلیمی (دمای کمینه ،دمای بیشاااینه و بارش)
مشاااهداتی و شاابیهسااازیشااده ایسااتگاه کرمانشاااه طی
دورههای واسانجی 1801-1811و دورههای صحتسنجی
 2111-1818و  2111-1801بااهترتیااب حاااصاااال از
پیشبینیکنندههای بزرگمقیاس مشاااهداتی ) (NCEPو
مدل گردش عمومی جو ( )HadCM3نشاااان داده شاااده
اسات .در ایستگاه کرمانشاه ،تورم واریان های اعمالشده
در تولید دادههای کوچکمقیاس شده بارش ،دمای کمینه

و دمای بیشاااینه حاصااال از متغیرهای پیشبینی کننده
مشااااهاداتی  NCEPبهترتیب  2 ،12و  10و حاصااال از
متغیرهاای پیشبینیکنناده  HadCM3بهترتیب  18 ،1و
 11هست چناننه در جدول  1نشان دادهشده است از بین
پااارامترهااای  NCEPمیااانگین دمااا در ارتفاااع  2متری،
بیشاترین همبستگی را با دمای کمینه و بیشینه و رطوبت
نسابی در سطح  511هکتوپاسکال بیشترین همبستگی را
با بارش دارد.
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مشاهداتی
شبیه سازی شدهNCEP-

بارش متوسط ماهانه (میلی متر)
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0

دسامبر

نوامبر

اکتبر

س تامبر

آگوست

جوالی

جون
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آوریل
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فوریه

ژانویه

ماه

شکل  -1مقایسه مقادیر متوسط ماهانه بارش مشاهداتی و شبیه سازی شده از  NCEPدر مرحلة واسنجی ()3111-3193

مشاهداتی
شبیه سازی شده NCEP-

بارش متوسط ماهانه (میلیمتر)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

دسامبر

نوامبر

اکتبر

س تامبر

آگوست

جوالی

جون

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

ماه

شکل  -4مقایسه مقادیر متوسط ماهانه بارش مشاهداتی و شبیه سازی شده از  NCEPدر مرحلة صحت سنجی (دوره )3111-3113

مشاهداتی

شبیه سازی شدهNCEP-

دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر آگوست جوالی جون

دمای بیشینه (درجه سانتی گراد)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
می آوریل مارس فوریه ژانویه

ماه

شکل  -9مقایسه مقادیر متوسط ماهانه دمای بیشینه مشاهداتی و شبیه سازی شده از  NCEPدر مرحله صحت سنجی (دوره )3111-3113
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20
مشاهداتی

دمای کمینه (درجه سانتی گراد)

15

شبیه سازی شدهNCEP-

10
5
0
-5
ماه

شکل  -9مقایسه مقادیر متوسط ماهانه دمای کمینه مشاهداتی و شبیه سازی شده از  NCEPدر مرحله صحت سنجی (دوره)3111-3113

شبیه سازی شدهHadCM3_A2-

مشاهداتی

80
60
50
40
30
20

بارش متوسط ماهانه (میلیمتر)

70

10
0
دسامبر نوامبر

اکتبر س تامبر آگوست جوالی

جون

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

ماه

شکل  -7مقایسه مقادیر متوسط ماهانه بارش مشاهداتی و شبیه سازی شده از  HadCM3-A2در مرحله صحت سنجی (دوره )3193-3113
شبیه سازی شدهHadCM 3_A2-

مشاهداتی

20

10
5
0

دمای کمینه ( درجه سانتی گراد)

15

-5
ماه

شکل  -1مقایسه مقادیر متوسط دمای کمینه مشاهداتی و شبیه سازی شده از  HadCM3-A2در مرحله صحت سنجی (دوره )3193-3113
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شبیه سازی شدهHadCM 3_A2-

مشاهداتی

35
25
20

15
10
5

دمای بیشینه (درجه سانتی گراد)

30

0
دسامبر نوامبر

اکتبر س تامبر آگوست جوالی

جون

می

آوریل

مارس فوریه

ژانویه

ماه

شکل  -1مقایسه مقادیر متوسط دمای بیشینه مشاهداتی و شبیه سازی شده از  HadCM3-A2در مرحله صحت سنجی (دوره )3193-3113

نتایج حاصال از بررسی دادهها در دورههای مشاهداتی
و شاابیهسااازیشااده آینده با سااناریوی  A2نشاااندهندة
کاهش بارش متوسااط ساااالنه و افزایش دمای متوسااط
کمینه و بیشاینه در دورههای شبیهسازیشده آتی نسبت
به دوره مبنا در ایساااتگاه کرمانشااااه بوده ،بهطوریکه در
ایساتگاه کرمانشاه در دورههای ( 2141 -2115دوره دوم)
و ( 2105 -2141دوره سااوم) ،بارش متوسااط ساااالنه به
ترتیب 11/28( 2/8درصاااد) و  13/21( 10/43درصاااد)
میلیمتر نسااابات باه دوره پایه (دوره اول) کاهش ،دمای
متوسااط کمینه بهترتیب  1/52و  1/12و دمای متوسااط
بیشااینه  1/01و  1/82درجه سااانتیگراد نساابت به دوره
پایه افزایش مییابد .بارش متوسط ساالنه در دوره -2105
( 2141دوره سااوم) نساابت به دوره پایه بیشااینه مقادیر
کاهش را به خود اختصاا داده و دمای متوسط کمینه و
بیشاینه ساالنه نیز در دوره سوم بیشینه مقادیر افزایش را
نسبت به دوره پایه داشته است.
بارش متوسااط در فصاالهای مختلا (زمسااتان ،بهار،
تاابساااتان ،پاییز) در دوره دوم بهترتیب ،4/12 ،5/5 ،2/4
 4/18میلیمتر و در دوره ساااوم نیز باهترتیب ،0/2 ،8/0

 2/13 ،5/5میلی متر کااهش یافت .دمای میانگین کمینه
در دوره دوم در فصااول زمسااتان ،بهار ،تابسااتان و پاییز
بهترتیب  1/32 ،1/84 ،1/20 ،1/15درجه سانتیگراد و در
دوره ساااوم بااهترتیااب  1/03 ،1/80 ،1/20 ،1/28درجااه
ساانتیگراد افزایش مییابد .دمای متوساط بیشینه نیز در
دوره دوم در فصول زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز بهترتیب
 1/2 ،1/1 ،1/0 ،1/28درجه سااانتیگراد و در دوره سااوم
باهترتیاب  1/31 ،1/08 ،1/12 ،1/42درجه ساااانتی گراد
افزایش مییابد .دمای متوسااط بیشااینه ماهانه در تمامی
مااههاا افزایش و دمای متوساااط کمینه ماهانه در تمامی
ماهها افزایش و در ماه ژانویه و فوریه کاهش مییابد .بارش
متوساااط مااهاانه در تمامی ماهها جز دساااامبر و نوامبر
کاهشیافته اساات .بارش متوسااط ماهانه در دوره -2105
( 2141دوره سااوم) نساابت به دوره پایه بیشااینه مقادیر
کاهش را به خود اختصااا داده و دمای متوسط کمینه و
بیشاینه ماهانه نیز در دوره سوم بیشینه مقادیر افزایش را
نسبت به دوره پایه داشته است .اشکال  11تا  12تغییرات
متغیرهای اقلیمی را در دورههای شاابیهسااازیشااده آینده
نسبت به دورة مبنا نشان میدهند.
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مشاهداتی
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دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر آگوست جوالی جون

می آوریل مار

دمای بیشینه (درجه سانتی گراد)

45
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0
فوریه ژانویه

ماه

شکل  -31تغییرات دمای بیشینه دوره مبنا و شبیهسازیشده آینده (ایستگاه کرمانشاه)
20

مشاهداتی

دمای کمینه ( درجه سانتی گراد)

2015-2040 A2

15

2040-2065 A2

10
5
0
دسامبر نوامبر

اکتبر س تامبر آگوست جوالی جون

می

آوریل مار

فوریه ژانویه

-5

ماه

شکل  -33تغییرات دمای کمینه دوره مبنا و شبیهسازیشده آینده (ایستگاه کرمانشاه)

80

مشاهداتی

70

2015-2040 A2
2040-2065 A2

50
40
30

بارش (میلی متر)

60

20
10
0
دسامبر نوامبر اکتبر س تامبر آگوست جوالی جون

می آوریل مار

فوریه ژانویه

ماه

شکل  -33تغییرات بارش متوسط ماهانه دوره مبنا و شبیهسازیشده آینده (ایستگاه کرمانشاه)
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پ از پیشبینی باارش و دماا برای دورههای -2115
 2141و  ،2105-2141اقاادام بااه مقااایسااااه مقااادیر
پیشبینیشاده با مقادیر مشاهداتی شد .اشکال  13تا 15

نتایج حاصال از تغییرات متغیرهای موردبررسای را نسبت
به دورة پایه نشان میدهد.

شکل  -31تغییرات دمای بیشینه در دو دوره آینده نسبت به دوره پایه

شکل  -34تغییرات دمای کمینه در دو دوره آینده نسبت به دوره پایه
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شکل  -39تغییرات بارش متوسط ماهانه در دو دوره آینده نسبت به دوره پایه

 بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکه نتایج نشاااان میدهد دمای متوساااط ماهانه
بیشاینه در تمامی ماهها و دمای متوسط ماهانه کمینه در
تماامی مااههاا غیر از دساااامبر افزایش مییابد .همچنین
باارش مااهاانه منطقه در دوره آینده کاهش پیدا میکند.
این امر میتواناد باه علات افزایش گاازهاای گلخاانهای و
افزایش دما باشااد که با نتایج پژوهشهای ( Katiraee et
 )al, 2007مطابقت دارد .نتایج حاصااال از ارزیابی مدلها
مبتنی بر آماارههاای مربوطاه ،بیاانگرآن اسااات که مدل
 SDSMدر برآورد مقادار دمای بیشاااینه و کمینه و بارش
ایساتگاه ساینوپتیک کرمانشاه دارای کارایی و دقت خوبی
است و با دادههای مشاهداتی آینده به طور نسبی مطابقت
دارد .نتایج بیانگر عملکرد رضااایتبخش مدل در حوضااة
قرهساو کرمانشااه که اقلیمی نیمهخشااک است ،میباشد.
با توجه به مقادیر معیارهای ارزیابی مدل مشااخص شد که
داده هاای دما نسااابت به داده های بارندگی همبساااتگی

بیشاتری با دادههای مشااهداتی داشااتهاند .این بدان علت
اسات که بارندگی یک متغیر شاارطی و گسااسااته است و
تحت تأتیر عوامل زیادی قرار دارد اما دما متغیری پیوسته
و غیرشااارطی اساااات و کمتر تحاات تااأتیر عواماال و
ناااهانجاااری هااای اقلیمی قرار می گیرد کااه بااا نتااایج
پژوهشهای  Samadiو همکاران ( )2113و  Coulibalyو
همکاران ( )2225مطابقت دارد.
در جمعبندی کلی تجزیه روند تغییر دما و بارش نشان
داد که اقلیم منطقه در حال تغییر میباشااد و روند کاهش
بارش و افزایش دما و گرم شادن نسابی را س ری میکند.
ازآنجااکاه کااهش بارش و افزایش دما از عوامل بیانزایی
هساتند لذا ضروری است که مدیران و برنامه ریزان استان
در بخش هاای کشااااورزی و منابع آب راهکارهای الزم را
برای کاهش پیامدها و ساااازگاری با شااارایط آب و هوایی
جدید در نظر داشته باشند.

 منابع
 .1آقاشاهی ،م ،.اردستانی ،م ،.نیک سخن ،م.ح .و طهماسبی ،ب .)1381( .معرفی و مقایسه مدلهای  LARS-WGو  SDSMبهمنظور
ریزمقیاس ساازی پارامترهای زیساتمحیطی در مطالعات تغییر اقلیم ،ششمین همایش ملی مهندسی محیطزیست ،تهران ،دانشگاه
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Abstract
In recent decades, the increase of temperature has caused the disturbance of climatic balance of the
earth and extensive climate changes which is called climate change. The aim of this study is to predict
the climate changes using statistical downscaling model (SDSM) based on A2 scenario over future
periods. Daily precipitation, minimum and maximum temperature data of Kermanshah synoptic station,
for two periods 2015-2040 and 2040-2065, were predicted and compared with the baseline period. The
first 27 years of data (1988-1961) were used for calibration and the second 12 years (1989-2001) were
used for validation of the model as well. The results showed that based on the A2 scenario, in the periods
of 2015- 2040 and 2040- 2065, the average annual precipitation decreases, the average minimum and
maximum temperature increases compared to the baseline period in the Kermanshah synoptic station.
Since the precipitation reduction and temperature increase are one of the main factors of desertification,
so it is necessary for decision makers and planners in Kermanshah province to adopt necessary
solutions for mitigation and adaptation with new climatic conditions.
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