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چکیده
افزایش گازهای گلخانهای در چند دهة گذشته موجب بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده است که از آن تحت عنوان "تغییر
اقلیم" نام برده میشود .بررسیها و مطالعات گوناگون نشان میدهند که تغییرات اقلیمی دارای اثراتی بر سیستمهای مختلف طبیعی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است .با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی پدیده مذکور " ،حوزة آبخیز دریاچه ارومیه " برای مطالعه
پدیدة تغییر اقلیم انتخاب گردید .در پژوهش حاضر کوچک مقیاس کردن خروجیهای بزرگ مقیاس مدل گردش عمومی جو
 HadCM3با استفاده از مدل چندگانه خطی  ،SDSMو سناریوهای انتشار  A2و  B2متعلق به دورة زمانی  2401تا 2404
میالدی انجام شد .بر پایةنتایج پژوهش حاضر ،بارندگی روزانه در دوره سناریوسازی دارای نوسانات متفاوتی است .کاربرد مدل
 HadCM3نشان داد که مقدار بارندگی در دهة  2404میالدی به مقدار  4/1میلیمتر در روز تحت سناریوی  A2کاهش خواهد
یافت و برای سناریوی  B2دارای افزایشی معادل  4/43میلی متر خواهد بود .همچنین مقدار بارندگی تحت هر دو سناریوی انتشار
مورد بررسی در فصول زمستان و بهار کاهش و در فصول تابستان و پاییز افزایش خواهد یافت .کاربرد مدل  HadCM3در حوضه
نشان داد که مقدار درجه حرارت در دوره  2401 -2404میالدی ،به مقدار  1/2و  1/1درجه سانتیگراد به ترتیب تحت سناریوهای
 A2و  B2افزایش خواهد یافت؛ همچنین بیشترین افزایش دما طی فصل زمستان سناریوی  A2به مقدار  1/0درجه سانتیگراد
و با سناریوی  B2در فصل تابستان به مقدار  1/0درجه سانتیگراد خواهد بود .از یافتههای پژوهش حاضر میتواند برای برآورد
تغییرات در منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه ،تغییرات در عملکرد محصوالت کشاورزی و مرتعی و وضعیت پدیدههای حدی
اقلیمی نظیر خشکسالیها و سیالبها در آینده بهکاربرده شود.
واژگان کلیدی :ریز مقیاسسازی؛ گازهای گلخانهای؛ دریاچه ارومیهAOGCM ،؛ HadCM3؛ SDSM
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 مقدمه
انقالب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میالدی و توسعه
اقتصاادی و اجتماعی بشار ،به طور عمدهای سبک زندگی
مردم را تغییر داده است .رشد صنایع و کارخانهها و به تبع
آن افزایش مصار سوختهای فسیلی از یک سو و تغییر
کااربری اراضااای از ساااوی دیگر موجب افزایش گازهای
گلخاانهای در جو ،بهویژه گاز کربن دی اکساااید 1در چند
دهه گذشاته شااده اساات؛ به گونهای که غلظت این گاز از
 284پی پی ام 2در قبل از انقالب صنعتی ( 1004میالدی)
به  303پی پی ام در سااال  2440میالدی رساایده اساات.
این افزایش غلظات موجب به هم خوردن ایساااتایی روند
متغیرهای اقلیمی به خصاو دمای کره زمین شده است
کااه از آن بااهعنوان "تغییر اقلیم" تعبیر میشاااود (.)6
بررساایها نشااان دادهاند که تغییر اقلیم دارای پیامدها و
اثراتی از جملااه تغییر در الگوی بااارش ،بااه وجود آماادن
ناهمگنی در سری دادههای تاریخی ،3بروز پدیده گرمایش
جهاانی ،0کمشااادن کیفیت منابع آب ،تغییر ساااطب آب
دریااهاا و اقیاانوسها ،کاهش تولیدات کشااااورزی ،تغییر
ساااطب آبهاای زیرزمینی ،ایجاد مشاااکالت اجتماعی و
اقتصادی و ...است (. )14 ،8
برای درک ماااهیاات پیچیاادة اتمسااافر و پیشبینی
تغییرات آن در آیناده ،بااید مدلی از اقلیم با اساااتفاده از
قوانین و روابط ریاضاای ،بین پارامترهای مختلف اتمساافر
فراهم نمود .مدلهای گردش عمومی جو ،مدلهای ریاضی
(شابیهسازهای رایانهای) ویژگی های و فرآیندهای جوی
 اقیانوسی هستند که هد آنها توصیف سیستم اقلیمیکره زمین اسات .یکی از محدودیتهای اصالی استفاده از
دادههای اقلیمی مدلهای گردش عمومی جو ،این اسااات
کاه دقات تجزیاه مکاانی و زمانی آنها با دقت مورد نیاز
مادلهاای هیادرولوکیک مطابقت ندارد .دقت مکانی این
مدلها که در حدود  244کیلومتر اسااات برای بررسااای
مناطق کوهسااتانی و مطالعه فرآیندهای بارش نامناسااب
اسااات ( ،)3 ،1در نتیجاه دادههاا باید به طریقی کوچک
مقیاس شوند .در میان روشهای گوناگون کوچک مقیاس

سازی ،کوچک مقیاس سازی آماری به دالیلی نظیر هزینه
کمتر و ارزیااابی ساااریعتر عواماال مرثر بر تغییرات آب و
هوایی از مزیتها و قابلیتهای بیشتری برخوردار اسااات.
کوچک مقیاس کردن آماری شاااامل توساااعه روابط بین
متغیرهای بزرگ مقیاس (پیشبینی کننده )0و متغیرهای
سااطحی محلی (پیشبینی شاادهها )6اساات .در شااکل
عمومی ،پیشبینی شااادههاا باهعنوان تابعی از پیشبینی
کنندهها مطرح میشااوند اما انواد دیگری مانند رابطه بین
پیشبینی کننادههاا و پارامترهای توزیع آماری پیشبینی
شادهها و یا فراوانی مقادیر حدی پیشبینی شدهها نیز به
کار رفتهاند ( .)13از آن جا که مهمترین ورودی مدلهای
گردش عمومی جو ،مقادار انتشاااار گاازهای گلخانهای در
دورههای آتی بوده و از طر دیگر محاسبه و تعیین انتشار
این گاازهاا در دورههااای آتی بااه طور قطعی امکاانپااذیر
نیسات ،از این رو ساناریوهای مختلفی که شامل چگونگی
تغییرات این گازها در آینده میباشاد ،ارائه شاده است که
آنها را سااناریوهای انتشااار 0مینامند .در این سااناریوها
مقادار انتشاااار گاازهاای گلخانهای با توجه به پیشبینی
محرکهایی 8مانند مقدار جمعیت ،نرخ رشااد اقتصااادی و
مقدار اهمیت به محیط زیساات برای دورههای آتی تعیین
میشود ( .)14در مجمود  04زیرسناریوی متفاوت SRES
ارائاه شاااده اسااات کاه هر کدام از آنها متعلق به یکی از
گروههای  B1 ،A2 ،A1و  B2اسات .الزم به ذکر است که
به دلیل هزینهبر بودن اجرای تمامی ساااناریوها توساااط
مدلهای گردش عمومی جو ،اجرای تمامی آنها توساااط
این مدلها امکانپذیر نیست (.)11
باا توجاه باه اهمیت بحث تغییر اقلیم و اثراتی که این
پدیده بر روی سایستمهای گوناگون بر جای میگذارد ،در
ساااالهای اخیر و در کشاااورهای مختلف ،پژوهشاااگران
بسیاری اقدام به بررسی و پژوهش در مورد این مقوله مهم
کردهاند ( .)0 ،3 ،2در ایران نیز پژوهشگران متعددی اقدام
باه انجاام مطاالعاات در زمینه ارزیابی تغییرات اقلیمی در
ساااطوح حوضاااهای و منطقاهای کردهاناد .محققان طی
پژوهشای به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب در استان
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ارزيابي تغيير اقليم تحت سناريوهای انتشار گازهای گلخانهای...

آذربایجان شارقی و بر اساس مدلهای گردش عمومی جو
نمودند .خروجیهای پژوهش بر اسااااس ساااناریوی A2
افزایش متوساااط دمااای سااااالنااه را حاادود  2/3درجااه
سااانتیگراد و کاهش  3درصاادی بارش ساااالنه را در نیمه
قرن حاضاار نشااان دادند .این تغییرات اقلیم اسااتان را از
نیمه خشاک به خشک بر اساس شاخ خشکی دومارتن
تغییر میدهند ( .)10تغییرات اقلیمی مشاااهده شااده در
حوضااه دریاچه ارومیه با اسااتفاده از روشهای آماری طی
دوره  2440-1360میالدی نشان دادند که بارش میانگین
تا  % 3/2کاهش یافته اسااات و متوساااط دمای حداک ر تا
 4/8درجاه ساااانتیگراد در چهار دهه اخیر افزایش یافته
اساات ( .)4طی پژوهشاای جریان رواناب در حوضااه کرخه
طی سااالهای  2404تا  2463میالدی پیشبینی شااد .بر
اسااااس پیشبینیهای مدلهای  SDSMو  ANNدمای
روزاناه به ترتیب تا  0/08درجه ساااانتیگراد ( )% 3/3و
 4/08درجه سااانتی گراد ( )% 3/08افزایش خواهد یافت،
همچنین بارش روزانه به ترتیب  4/1میلیمتر ( )% 2/06و
 4/0میلیمتر ( )% 2/8کااهش خواهاد یافت ( .)11نتایج
پژوهش محققانی که به بررسااای اثرات تغییرات اقلیمی بر
حاداک ر باارش محتمل در حوضاااه رودخانه چنار-راهدار
پرداختناد حااکی از افزایش مقادیر حداک ر بارش محتمل
با استفاده از روشهای مختلف کوچک مقیاس سازی است
(.)1
در حال حاضاار مواردی نظیر رقابت بر ساار اسااتفاده و
تخصااای منابع آب ،آلودگی آب ،کاهش جریان آبهای
ورودی ،افازایاش رساااوبااات ورودی و تااغییر کاااربری
زیستگاهها ،شرایط اکولوکیک حوزه دریاچه ارومیه را مورد
تهدید قرار میدهد ( .)10از آنجایی که بخش عمدهای از
موارد ماذکور وابساااتاه به شااارایط اقلیمی و تحت ت ثیر
تغییرات آن هساتند لذا بررسی مقدار تغییرپذیری اقلیمی
در حوضاااهی دریااچهی ارومیه به برای ت ثیری که موارد
تهادید کننده مذکور بر ساااالمت اکولوکیک منطقه دارند
ضروری است؛ بنابراین هد اصلی پژوهش حاضر "ارزیابی
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مقدار تغییرات اقلیمی تحت سااناریوهای انتشااار گازهای
گلخانهای در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه" به عنوان یکی از
حوضاااههای مهم که دارای اقلیم غالب نیمه خشاااک در
ایران است ،میباشد.
 مواد و روشها
محدوده مطالعاتی
حوزه آبخیز دریاااچااه ارومیااه ،بااا وساااعاات 01806
کیلومترمربع ،در ناحیه کوهساااتانی شااامال غربی ایران و
بین اساتانهای آذربایجان شارقی ،غربی و کردستان واقع
شاده است و حدود سه درصد از مساحت ایران را تشکیل
میدهد .حوضه مذکور جزو حوزههای آبخیز بسته به شمار
میآید به طوری که کلیه آبهای سااطحی و زیرزمینی ،از
مناطق پیرامون به سامت دریاچه ارومیه سرازیر میشوند.
حوضااه در ارتفاد بین  1284تا  3644متر باالتر از سااطب
دریاا قرار گرفته اسااات که پساااتترین نقطه آن دریاچه
ارومیه و دشااتهای وساایع اطرا آن اساات و مرتفعترین
نقطه آن ،قله کوه سبالن میباشد .از لحاظ شرایط اقلیمی،
حوضااه دارای زمسااتانهای ساارد و تابسااتانهای نساابتا
معتدل اساات .متوسااط مقدار بارش در منطقه حدود 304
میلیمتر اندازهگیری شااده اساات که بخش عمده بارش از
فصال پاییز تا اواسط بهار رخ میدهد .در ماههای تابستان
در مقایساه با دیگر فصاول سال ،مقدار بارش بسیار اندک
اسات .متوساط دمای سااالنه بر حسب ارتفاد بین  6/0تا
 13/0درجه ساااانتی گراد متغیر اسااات .ماههای مرداد و
شهریور گرمترین و ماههای دی و بهمن سردترین ماههای
سال هستند .بخش عمده حوضه ،دو رودخانه سیمینه رود
و زرینه رود هساااتند که به عنوان مهمترین رودخانههای
حوزه آبخیز دریاچه تلقی میشاوند و در اساتان کردستان
گساااترش دارند ( .)0شاااکل ( )1موقعیت حوزه آبخیز
دریاچه ارومیه را در ایران و ایسااتگاههای مورد بررساای در
حوضه را نشان میدهد.
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شکل  .9موقعیت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در ایران و ایستگاههای مورد بررسی در حوضه

دادههای مورد استفاده
در پژوهش حاضااار برای آن که به نتایج مناسااابی در
زمیناه مطاالعااه اثرات ساااناااریوهاای تغییرات اقلیمی بر
متغیرهاای اقلیمی حوضاااه دریاچه ارومیه دسااات یابیم
کوچک مقیاس ساازی در مقیاس ایستگاههای اقلیمی و با
استفاده از متغیرهای اقلیمی مناسب انجام گرفت و سپس
مقااادیر متغیرهااای اقلیمی دمااا و بااارش حاااصاااال از
شاابیهسااازیها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به همین
منظور با مطالعهای که بر روی ایستگاههای مختلف حوضه

صااورت گرفت دادههای بارش و دمای روزانه ایسااتگاههای
سااینوپتیک ارومیه ،مهاباد و مراغه به عنوان ایسااتگاههای
مبنا برای کوچک مقیاس ساااازی و پیشبینی دما و بارش
در دورههای آتی مورد اساااتفاده قرار گرفتند .از مهمترین
ویژگیهای ایسااتگاههای مذکور آمار بلند مدت و صااحت
آماری در میان ساایر ایستگاههای موجود در حوضه است.
جدول ( )1ویژگیهای ایستگاههای مورد بررسی حوضه را
نشان میدهد.

جدول  .9ویژگیهای ایستگاههای تحت بررسی حوضه
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

سال تأسیس

طول (درجه-دقیقه)

عرض (درجه-دقیقه)

ارتفاع از سطح دریاهای آزاد (متر)

ارومیه

سینوپتیک

1301

43-00

04-30

1310/3

مهاباد

سینوپتیک

1380

03-00

00-36

1380

مراغه

سینوپتیک

1383

16-06

20-30

1000/0

روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضاار به منظور شاابیه سااازی متغیرهای
باارش و دماا برای دورههاای آتی تحات اثر پادیده تغییر
اقلیم ،از ماادل گردش عمومی جو  HadCM3تحاات دو
سااانااریوی  A2و  B2از مجموعاه ساااناریوهای SRES
اساااتفاده گردید .در ادامه برای باال بردن وضاااوح مکانی

اطالعااات ،روش کوچااک مقیاااس ساااازی  SDSMمورد
استفاده قرار گرفت.
مدل گردش عمومی جو HadCM3
مدل گردش عمومی جو  HadCM3یک مدل GCM

(جفت شااادهی جوی -اقیانوسااای) اسااات که در مرکز
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پژوهشای  HCCPR1در انگلساتان ارائه شااده اسات .این
مدل دارای شبکهای با ابعاد  2/0درجه عرض جغرافیایی و
 3/00درجااه طول جغرافیااایی اسااات ( .)0جاادول ()2
ویژگیهای این مدل را نشان میدهد .در پژوهش حاضر با

در نظر گرفتن موقعیات سااالول محااساااباتی اصااالی با
ویژگیهای  24xو  13 yدادههای مدل گردش عمومی جو
 HadCM3و NCEP 2برای کوچااک مقیاااسسااااازی
استخراج گردید.

جدول  .1ویژگیهای مدل )99( HadCM3

مدل

دقت مکانی AGCM

دقت مکانی OGCM

(درجه) (طول*عرض)

(درجه) (طول*عرض)

2/0*3/00

2/0*3/00

دوره شبیهسازی
گازهای گلخانهای و
ذرات معلق در گذشته
CO2:

HadCM3

1864-1383
SO4:

1864-1383

سناریوهای انتشار
از آنجاااییکااه مهمترین ورودی ماادلهااای گردش
عمومی جو ،مقدار انتشاااار گازهای گلخانهای در دورههای
آتی بوده و از طرفی محاسبه و تعیین انتشار این گازها در
دورههای آتی به طور قطعی امکان پذیر نیساات ،از این رو
سااناریوهای انتشااار مختلفی برای آنها ارائه شااده اساات
( .)14برای ماادل گردش عمومی جو  ،HadCM3چهااار
ساااناریوی  B1 ،A2 ،A1و  B2ارائه شاااده اسااات که در
پژوهش حاضار دو ساناریوی  A2و  B2مورد استفاده قرار
میگیرند.
موضاااود دربرگیرنده ساااناریوی  ،A2تقویت نیروهای
جمعیتی منطقاهای با ت کید بر ارزش خانوادهها و رساااوم

طول دوره شبیهسازی

سناریوهای شبیهسازی

(سال)

شده SRES

دوره کنترل204:
سناریوهای SRES:
1304-2433

A1,A2,B1,B2

خانوادگی ،رشااد زیاد جمعیت به میزان  10میلیارد نفر تا
ساال  2144میالدی و سرعت کمتر در پیشرفت اقتصادی
اسااات .در ساااناریوی  B2ت کید بر راه حلهای منطقهای
برای تقویت مسااائل اجتماعی ،اقتصااادی و محیط زیساات
اسات .جهان تعریف شده در این سناریو جهانی ناهمگن با
سارعت تغییرات ،پیشرفت فناوری کمتر اما متنودتر است.
در این سااانااریو بر ابتکاار عمال جاامعاه برای یافتن راه
حالهاای منطقهای نسااابت به راه حلهای جهانی ت کید
شاده است ( .)8در جدول ( )3ویژگیهای این دو سناریو
نشان داده شده است.

جدول  .3ویژگی های سناریوهای اقلیمی  A2و  B2در سال  1900نسبت به سال  9990میالدی ()8

شاخ

خصوصیت سناریو

9990

A2

B2

جمعیت (میلیارد)

0/202

10/1

14/0

غلظت )ppm( CO2

300

830

641

21

203

230

-

3/1

2/1

-

62

02

رشد اقتصادی جهان ( 1412دالر در سال)
تغییر دمای کره زمین

()°C

افزایش جهانی سطب آب دریا ()cm

Hadley Center for Climate Prediction & Research

1

National Centre for Environmental Prediction

2
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کوچک مقیاس سازی
خروجی ماادلهااای گردش عمومی جو بااایااد تحاات
سااانااریوهاای مختلف برای منطقه مورد مطالعه کوچک
مقیاس شاوند SDSM .روش کوچک مقیاس سازی است
که بر روابط آماری تکنیکهای رگرساایون چندگانه خطی
میاان متغیرهای بزرگ مقیاس و متغیرهای مشااااهدهای
محلی پایهگذاری شااده اساات ،در واقع  SDSMیک روش

نموناهبرداری دو مرحلاهای اسااات .این روش ابتدا متغیر
پیشبینی کننده را با اساااتفاده از روشهای رگرسااایونی
ترکیبی و یک روش مولد هواشااناساای تصااادفی کوچک
مقیااس کرده و در مرحلاه دوم باارش را مجاددا در محل
ایساااتگاااه تولیااد میکنااد .این روش هیبریاادی از روش
مولدهای هواشاناسای تصاادفی و توابع انتقال است (.)12
شکل ( )2مراحل کوچک مقیاس کردن متغیرهای اقلیمی
روزانه با استفاده از مدل  SDSMرا نشان میدهد.

شکل  .1مراحل کوچک مقیاسسازی آماری به روش )91( SDSM

 نتایج
نتایج صحتسنجی پارامتر دما
برای کوچاک مقیاسساااازی خروجیهای دمای مدل
گردش عمومی جو ،ابتدا باید مدل  SDSMبا اسااتفاده از

دادههای مشااهداتی مورد واساانجی و صااحتسنجی قرار
گیرد .برای واسنجی مدل  SDSMابتدا از میان متغیرهای
بزرگ مقیااس موجود ،متغیرهایی که بیشترین ارتباط را
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با دمای منطقه دارند انتخاب گردیدند (جدول  .)0پس از
واسااانجی مادل برای دوره پاایه ،اقدام به تولید دادههای
اقلیمی دما برای دو دوره صااحتساانجی و تولید سااناریو
گردید .برای صاااحتسااانجی مدل ،دمای مشااااهداتی و

شابیهسازی شده توسط دادههای  NCEPمقایسه گردیده
که این مقایسهها در شکلهای ( )3تا ( )0نشان داده شده
است.

جدول  .4متغیرهای غالب در شبیهسازی میانگین دمای روزانه حوضه دریاچه ارومیه
ایستگاه

متغیرهای پیشبینی کننده

ارومیه

ارتفاد کئوپتانسیل در تراز  044هکتو پاسکال ،متوسط دما در ارتفاد دو متری

مهاباد

ارتفاد کئوپتانسیل در تراز  044هکتو پاسکال ،متوسط دما در ارتفاد دو متری

مراغه

ارتفاد کئوپتانسیل در تراز  044هکتو پاسکال ،متوسط دما در ارتفاد دو متری

هماان طور کاه در نمودار مربوط به متوساااط ماهانه
میااانگین دمااای روزانااه در ایساااتگاااه ارومیااه در دوره
صاحتسانجی نشاان داده شااده است بیشترین اختال
میان نتایج مدل و مقادیر مشاهداتی در دوره صحتسنجی

مدل ،در ماه فوریه به مقدار  1/6درجه سااانتیگراد اساات.
بااالترین میاانگین دماای روزاناه ایساااتگاه مربوط به ماه
جوالی باا  23/0درجه ساااانتیگراد بر اسااااس دادههای
مشاهداتی است (شکل .)3

30

20
15

مشاهداتی

10

شبیه سازی شده

5
0

ماه میالدی

دمای میانگین (درجه سانتی گراد)

25

-5

شکل  .3متوسط دمای روزانه ایستگاه ارومیه در دوره صحتسنجی

در شااکل  0متوسااط ماهانه میانگین دمای روزانه در
ایسااتگاه مهاباد در دوره صااحتساانجی نشااان داده شااده
اسااات .بیشترین اختال میااان نتااایج ماادل و مقااادیر
مشاااهداتی در دوره صااحتساانجی مدل ،در ماه مارچ به
مقدار  4/6درجه سانتی گراد است .باالترین میانگین دمای

روزاناه ایساااتگااه مربوط باه مااه جوالی باا  20/3درجه
سااانتیگراد بر اساااس دادههای مشاااهداتی اساات .نتایج
حاصاال از دوره صااحتساانجی مدل برای ایسااتگاه مهاباد
حاکی از عملکرد بهتر مدل در برآورد دمای ایستگاه مهاباد
نسبت به دمای ایستگاه ارومیه است (شکل .)0
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شکل  .4متوسط دمای روزانه ایستگاه مهاباد در دوره صحتسنجی مدل

متوسط ماهانه میانگین دمای روزانه در ایستگاه مراغه در
دوره صحتسنجی در شکل  0نشان داده شده است .بیش-
ترین اختال میان نتایج مدل و مقادیر مشاهداتی در دوره
صحتسنجی مدل ،در ماه دسامبر به مقدار  4/6درجه سانتی-
گراد است .باالترین میانگین دمای روزانه ایستگاه مربوط به

ماه جوالی با  26/3درجه سانتیگراد بر اساس دادههای
مشاهداتی است (شکل  .)0نتایج حاصل از صحتسنجی مدل
برای شبیهسازی پارامتر دما حاکی از عملکرد بهتر مدل به
ترتیب برای ایستگاههای مهاباد ،مراغه و ارومیه است.

30

20
15

مشاهداتی

10

شبیه سازی شده

5
0
دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبرآگوست جوالی کوئن

می

آوریل مارچ فوریه کانویه

ماه میالدی

شکل  .5متوسط دمای روزانه ایستگاه مراغه در دوره صحتسنجی
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دمای میانگین (درجه سانتی گراد)
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نتایج صحتسنجی پارامتر بارش
برای تولید ساااناریوهای تغییر اقلیم بارندگی ابتدا باید
مدل  SDSMمورد واساانجی و صااحتساانجی قرار گیرد.
مراحل واساانجی و صااحتساانجی پارامتر بارش همانند
مراحل طی شاده برای پارامتر دما با استفاده از متغیرهای
پیشبینی کننده صااورت گرفت (جدول  .)0در شااکل 6

متوساط ماهانه میانگین بارندگی روزانه در ایستگاه ارومیه
در دوره صاحتسانجی نشاان داده شاده است .بیشترین
اختال میاان نتاایج مادل و مقادیر مشااااهداتی در دوره
صااحتساانجی مدل ،در ماه مارچ به مقدار  4/6میلیمتر
اسات .باالترین میانگین بارندگی روزانه ایستگاه مربوط به
ماه آوریل با  1/3میلیمتر بر اساااس دادههای مشاااهداتی
است (شکل .)6

جدول  .5متغیرهای غالب در شبیهسازی میانگین بارندگی روزانه حوضه دریاچه ارومیه
ایستگاه

متغیرهای پیشبینی کننده

ارومیه

سرعت مدیترانهای در تراز  044هکتوپاسکال ،واگرایی در تراز  044هکتوپاسکال ،واگرایی در تراز  804هکتوپاسکال

مهاباد

سرعت مدار سطحی ،سرعت مدیترانهای سطحی ،برای باد سطحی

مراغه

ارتفاد کئوپتانسیل در تراز  044هکتو پاسکال ،متوسط دما در ارتفاد دو متری ،طوبت ویژه سطحی

مشاهداتی
شبیه سازی شده

بارش (میلی متر)

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ماه میالدی

شکل  .6متوسط بارندگی روزانه ایستگاه ارومیه در دوره صحتسنجی

بیشترین اختال میان نتایج مدل و مقادیر مشاهداتی
ایستگاه مهاباد طی دوره صحتسنجی مدل ،در ماه نوامبر
به مقدار  2/8میلیمتر اسااات .باالترین میانگین بارندگی
روزاناه ایساااتگااه مربوط باه ماه مارچ با  1/8میلیمتر بر

اساااس دادههای مش ااهداتی اساات .نتایج حاصاال از دوره
صاحتسانجی مدل برای ایستگاه مهاباد حاکی از عملکرد
بهتر مدل در برآورد بارندگی ایساااتگاه ارومیه نسااابت به
بارندگی ایستگاه مهاباد است (شکل .)0
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مشاهداتی
شبیه سازی شده

بارش (میلی متر)

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ماه میالدی

شکل  .7متوسط بارندگی روزانه ایستگاه مهاباد در دوره صحتسنجی

بیشترین اختال متوساااط مااهانه میانگین بارندگی
روزاناه در ایساااتگااه مراغاه میاان نتاایج مادل و مقادیر
مشاااهداتی در دوره صااحتساانجی مدل ،در ماه مارچ به
مقادار  1میلیمتر اسااات .باالترین میانگین دمای روزانه
ایساااتگاه مربوط به ماه آوریل با  1/1میلیمتر بر اسااااس

دادههای مشااهداتی اسات .نتایج حاصال از صحتسنجی
مدل برای شاابیهسااازی پارامتر بارندگی حاکی از عملکرد
بهتر مادل باه ترتیب برای ایساااتگاههای ارومیه ،مراغه و
مهاباد است.

مشاهداتی
شبیه سازی شده

بارش (میلی متر)

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
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0.4
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0

ماه میالدی

شکل  .8متوسط بارندگی روزانه ایستگاه مراغه در دوره صحتسنجی

تغییرات دما در آینده (دهه  1050میالدی)
به منظور بررساای و تحلیل تغییرات اقلیمی ناشاای از
افزایش گاازهاای گلخاانهای تحت ساااناریوهای مختلف،
متغیرهااای اقلیمی حاااصاااال از ماادل  HadCM3در
دهه 2404میالدی شابیهسازی گردید و برای برآورد روند
تغییرات دما تحت سااناریوهای مختلف انتشااار نمودارهای
دوره زمانی پایه در هر ایسااتگاه با دوره زمانی آینده (دهه

 2404میالدی) مقایسااه گردید .همانطور که در شااکل
( )3مشااااهده میشاااود به طور میانگین دمای روزانه در
ایساتگاههای تحت بررسای حوضاه در دهه 2404میالدی
( 2401 -2404میالدی) در تماامی ماهها و تحت هر دو
سااناریوی انتشااار مورد نظر دارای روند افزایشاای اساات و
بیشترین مقادار افزایش در دورة آتی در مااه جوالی و به
مقادار  2/3و  2/2درجاه ساااانتیگراد به ترتیب تحت دو
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سااناریوی  A2و  B2اساات .به طور کلی دمای متوسااط
روزانه حوضاه تحت دو سناریوی  A2و  B2به ترتیب 1/2
و  1/1درجاه ساااانتیگراد افزایش خواهد یافت .از لحاظ
تغییرات فصلی نیز به طور متوسط در دوره آتی بیشترین
افزایش دمای روزانه حوضااه در فصاال زمستان و به مقدار
 1/0درجه سااانتیگراد تحت سااناریوی  A2و در فصاال
تابساتان و به مقدار  1/0درجه سانتیگراد تحت سناریوی

01

 B2خواهد بود .که با توجه به تفاوت اندک میان تغییرات
میانگین دمای متوسط روزانه در فصول تابستان و زمستان
( 1/0و  1/0درجه ساااانتیگراد) ،تحت هر دو ساااناریوی
انتشاااار میتوان اینگونه بیان نمود که در واقع بیشترین
افزایش دمای میانگین روزانه در حوضه در فصول زمستان
و تابستان رخ خواهد داد (شکل .)14
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شکل  .9میانگین دمای روزانه حوضه در دورههای مشاهداتی و سناریوسازی
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تغییرات بارش در آینده (دهه  1050میالدی)
به منظور بررساای و تحلیل تغییرات اقلیمی ناشاای از
افزایش گاازهاای گلخاانهای تحت ساااناریوهای مختلف،
متغیرهااای اقلیمی حاااصاااال از ماادل  HadCM3در
دهه 2404میالدی شابیهسازی گردید و برای برآورد روند

تغییرات باارنادگی تحات ساااناریوهای مختلف انتشاااار
نمودارهای دوره زمانی پایه در هر ایساااتگاه با دوره زمانی
آیندة (دهة  2404میالدی) مقایسه شد.
همان طور که در شکل ( )11مشاهده میشود به طور
میانگین بارندگی روزانه در ایساااتگاههای تحت بررسااای
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حوضااه در دهه  2404میالدی ( 2401 -2404میالدی)
تحات سااانااریوی  ،A2در مااههاای کانویه ،فوریه ،مارچ،
آوریال ،می و دساااامبر کاهش خواهد یافت که بیشترین
کااهش در مااه ماارچ و به مقدار  4/8میلیمتر پیشبینی
میشااود ،همچنین تحت سااناریوی  B2در ماههای کانویه،
ماارچ ،آوریال ،می و دساااامبر کاهش مییابد که همانند
سااانااریوی  B2این کااهش در ماه مارچ و به مقدار 4/0

میلیمتر پیشبینی میشاااود .به طور متوساااط در هر دو
ساناریوی مورد استفاده بارندگی روزانه در فصول زمستان
و بهار کاهش ،در فصاال تابسااتان و فصاال پاییز افزایش
خواهاد یاافات ؛ همچنین به طور کلی بارندگی روزانه در
دهه آتی تحت سااناریوی  4/1 A2میلیمتر کاهش خواهد
یافت و تحت ساناریوی  4/43 B2میلیمتر افزایش خواهد
یافت.
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نتاایج تغییرات باارنادگی و دماای روزانه حوضاااه به
اختصاار در جدول زیر در دو دورة ارزیابی و سااناریوسازی

برای ساناریوهای  A2و  B2نشان داده شده است (جدول
.)6
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ارزيابي تغيير اقليم تحت سناريوهای انتشار گازهای گلخانهای...

جدول  .6مقایسه تغییرات مقادیر بارندگی و دما در دوره ارزیابی و سناریوسازی
پارامتر

تغییرات دمای روزانه (درجهی سانتیگراد)

تغییرات بارش روزانه (میلیمتر در روز)

کوچک مقیاس شده

کوچک مقیاس شده
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 بحث و نتیجهگیری
حوزه آبخیز دریاچه ارومیه یکی از مهمترین حوزههای
آبخیز در ایران از دیدگاههای زیساات محیطی ،اقتصااادی،
اجتماعی و ...است .حوضه مذکور دارای ویژگیهای مهم و
منحصااار به فردی از جمله قرار گرفتن دریاچه ارومیه در
آن ،طبیعی بودن دریاچه مذکور ،شاارایط خا اکولوکیک
حوضاه ،وجود تاالبهای اقماری آب شیرین در حوضه و...
میباشاد .در پژوهش حاضار روششناسی 1تعریف شد که
در آن باا اساااتفااده از خروجیهاای بزرگ مقیااس مدل
 HadCM3و ابزار کوچک مقیاس سازی آماری ،SDSM
تحت ساااناریوهای انتشاااار گازهای گلخانهای  A2و ،B2
مقاادیر دماا و باارش در دوره میانی تغییر اقلیم (-2401
 2404میالدی) شاابیهسااازی گردید .در بیشتر مطالعات
کوچاک مقیااس کردن ،متغیرهای بزرگ مقیاس به تعداد
حداقل سه و حداک ر شش متغیر انتخاب و به مدل معرفی
میگردند و نود و تعداد آنها بر اسااااس شااارایط منطقه
مطالعاتی متفاوت اسااات و انتخاب آنها بر نتایج پژوهش
اثرگذار اساات .آنچه مساالم اساات هرچه مقدار بارندگی
روزانه حوضاهای بیشتر باشاد روابط همبستگی بهتری با
دادههای بزرگ مقیاس خواهد داشاات .تمامی پژوهشهای
علمی صاااورت گرفتاه در مجااامع علمی نشاااان از تغییر
متغیرهاای باارنادگی و دماا در آیناده دارد به طوری که
حوضاههای مرطوب دارای روندی به سمت نیمه مرطوب،
حوضاااههاای نیماه مرطوب به سااامت نیمه خشاااک و
Methodology

1

B2

A2

1/0

1/0
4/3

حوضاههای نیمه خشاک روند تغییراتی به سامت خشک
خواهند داشت ( .)11با توجه به یافتههای پژوهش میتوان
نتیجاه گرفات کاه مدل  SDSMدارای توانایی خوبی در
تولید مجدد متغیرهای اقلیمی در دوره کنونی و همچنین
دوره آتی در حوضه است.
کاربرد مدل  HadCM3در حوضه نشان داد که مقدار
درجه حرارت در دوره  2401 -2404میالدی (دهه 2404
میالدی) به مقدار  1/2و  1/1درجه سااانتیگراد به ترتیب
تحت سناریوهای  A2و  B2افزایش خواهد یافت .همچنین
بیشترین افزایش دما با سناریوی  A2در فصل زمستان به
مقدار  1/0درجه سااانتیگراد و با سااناریوی  B2در فصاال
تابساتان به مقدار  1/0درجه سانتیگراد خواهد بود .نتایج
به دسات آمده از پژوهش حاضار با نتایج به دست آمده از
بررسیهای هیئت بین دول تغییرات اقلیمی ( )6که مبین
افزایش میااانگین دمااای جو میباااشااااد همخوانی دارد؛
همچنین نتااایج حاااصااال از پژوهش حاااضااار در مورد
شاابیهسااازی دمای آینده با نتایج به دساات آمده توسااط
محققاان مختلف کاه مبین افزایش دماا باه مقدار بیشتر
تحت سناریوی  A2برای حوضههای مطالعه شده در ایران
اسااات مطابقت دارد ( .)10 ،11مقدار بارش تحت هر دو
سااناریوی انتشااار مورد نظر در فصااول زمسااتان و بهار
کاهش ،در فصال تابساتان و در فصل پاییز افزایش خواهد
یافت .نتایج حاصال از شبیهسازی بارندگی در دوره آتی با
نتایج به دسات آمده توسط سایر محققان که نشان دهنده
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 در ایساااتگاههایی که مقادیر بارندگی در فصاااول.اسااات
 افزایش مقدار بارندگی خطر ناشی،مختلف افزایش مییابد
از وقود ساایالب را افزایش خواهد داد؛ ذا الزم اساات تا به
مدیریت منابع آب و کنترل ساایالب حوضااه توجه خاصی
 همچنین تادابیر مادیریات منابع در برای.مباذول گردد
حفظ آبخوانها و تغذیه آبهای زیرزمینی نیز حائز اهمیت
 نتایج حاصال از پژوهش حاضر راهگشای مهمی در.اسات
اتخاذ تصامیم های مرتبط با مدیریت منابع آب در حوضه
 تبخیر،خواهد بود چرا که با کاهش بارندگی و افزایش دما
افزایش مییابد و کمبود آب در آینده بیش از دورة کنونی
.احساس میشود
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 برای حوضاااههایA2 کااهش بارندگی تحت ساااناریوی
.)10 ،11( مطالعه شده در ایران است همخوانی دارد
نتایج پژوهش حاضااار نشاااان میدهد که در بیشتر
ماههای ساال در دوره سناریوسازی افزایش دما وجود دارد
بنابراین اتخاذ تصمیماتی برای کاهش اثرات منفی افزایش
 به دلیل افزایش دمای هوا در.دما ضروری به نظر میرسد
زمسااتان از بارشهای جوی به شااکل بر کاسااته خواهد
 کاهش نزوالت جوی به صااورت بر موجب کاهش.شااد
جریان آب رودخانهها در فصااول بهار و تابسااتان گردیده و
.موجب کمبود منابع آب ساطحی در این دو فصل میشود
نتاایج باه دسااات آماده از پیشبینیها بیانگر شااارایط
 برایB2  نسبت به سناریویA2 بحرانیتر تحت سناریوی
متغیرهاای اقلیمی دما و بارش در حوضاااه دریاچه ارومیه

 References
1. Afrooz, A. , Akbari, H. , Rakhshandehroo, G. , & Pourtouiserkani, A. (2015). Climate change impact
on probable maximum precipitation in Chenar-Rahdar River Basin. Watershed Management 2015, 36.
2. Bozkurt, D. , & Sen, O. L. (2013). Climate change impacts in the Euphrates–Tigris Basin based on
different model and scenario simulations. Journal of hydrology, 480, 149-161.
3. Collins, M. , & Knutti, R. (2013). Chapter 12: Long-term Climate Change: Projections, Commitments
and Irreversibility–Final Draft, Underlying Scientific–Technical Assessment. Paper presented at the
Working Group.
4. Delju, A. , Ceylan, A. , Piguet, E. , & Rebetez, M. (2013). Observed climate variability and change in
Urmia Lake Basin, Iran. Theoretical and applied climatology, 111 (1-2), 285-296.
5. Ficklin, D. L. , Luo, Y. , Luedeling, E. , & Zhang, M. (2009). Climate change sensitivity assessment
of a highly agricultural watershed using SWAT. Journal of hydrology, 374 (1), 16-29.
6. Field, C. B. , Barros, V. R. , Dokken, D. , Mach, K. , Mastrandrea, M. , Bilir, T. , Genova, R. (2014).
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom.
7. Gordon, C. , Cooper, C. , Senior, C. A. , Banks, H. , Gregory, J. M. , Johns, T. C. , Wood, R. A.
(2000). The simulation of SST, sea ice extents and ocean heat transports in a version of the Hadley
Centre coupled model without flux adjustments. Climate dynamics, 16 (2), 147-168.
8. Houghton, J. T. , Albritton, D. , Meira Filho, L. , Cubasch, U. , Dai, X. , Ding, Y. , Karl, T. (2001).
Technical summary of working group 1: Cambridge University Press.
9. Kabiri, R. , Bai, V. R. , & Chan, A. (2015). Assessment of hydrologic impacts of climate change on
the runoff trend in Klang Watershed, Malaysia. Environmental Earth Sciences, 73 (1), 27-37.
10.Qin, D. , Chen, Z. , Averyt, K. , Miller, H. , Solomon, S. , Manning, M. , Tignor, M. (2007). IPCC,
2007: Summary for Policymakers.
11.Samadi, S. , Carbone, G. J. , Mahdavi, M. , Sharifi, F. , & Bihamta, M. (2013). Statistical downscaling
of river runoff in a semi arid catchment. Water resources management, 27 (1), 117-136.
12.Wilby, R. , & Dawson, C. (2007). Using SDSM Version 4. 1 SDSM 4. 2. 2—a decision support tool

09

...ارزيابي تغيير اقليم تحت سناريوهای انتشار گازهای گلخانهای

for the assessment of regional climate change impacts. User Manual, Leicestershire, UK.
13.Wilby, R. L. , & Dawson, C. W. (2013). The statistical downscaling model: insights from one decade
of application. International Journal of Climatology, 33 (7), 1707-1719.
14.Zarghami, M. , Abdi, A. , Babaeian, I. , Hassanzadeh, Y. , & Kanani, R. (2011). Impacts of climate
change on runoffs in East Azerbaijan, Iran. Global and Planetary Change, 78 (3), 137-146.

No. 9, Spring & Summer, 2017, pp 15-30

Desert Management
www. isadmc. ir

Iranian Scientific Association of Desert
Management and Control

Climate change assessment under greenhouse gases emission scenarios: Urmia
Lake Basin
M. Mirdashtvan1, A. Malekian*2, M. Mohseni Saravi3

1. PhD candidate, Faculty of Rangeland and Watershed Management, Gorgan University of
Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2. Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3. Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
* Corresponding Author: malekian@ut.ac.ir
Received date: 28/11/2016

Accepted date: 12/07/2017

Abstract
In the past few decades, an increase in greenhouse gases has caused global climate imbalance
on the Earth which is referred to as "climate change". Studies have shown that this
phenomenon has direct and indirect impacts on the natural, economic and social systems.
Given the importance and necessity of the phenomenon, “Urmia Lake Basin” was selected
to study the impacts of climate change on climatic parameters. The large-scale outputs of
HadCM3 general circulation models were downscaled using multi-linear SDSM model
under the emission scenarios of A2 and B2 for the period of 2050s. Based on the results, the
daily precipitation has different fluctuations in the coming period. Using HadCM3 model
in the basin showed that the amount of precipitation in the period of 2050s will decrease 0.1
mm under the A2 scenario while will increase 0.03 mm under the B2 scenario. Precipitation
will show reduction in winter and spring while will increase in summer and autumn under
the both emission scenarios. The results revealed that average temperature will increase 1.2
and 1.1 °C under A2 and B2 scenarios, respectively; Also, the highest increase in temperature
will be up to 1.5 °C in winter under A2 scenario and 1.4 °C in summer under B2 scenario.
The findings of this study can be used to estimate the changes induced in groundwater and
surface water resources of the basin, changes in the yield of crops and ranglelands and the
occurrence of climate extremes such as droughts and floods in the future.
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