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بررسی تغییرات مکانیـ زمانی بارش و دمای ایران تحت شرایط تغییر اقلیم با درنظرگرفتن عدم
قطعیت مدلهای  AOGCMو سناریوهای انتشار
2

مهدی دلقندی ،*1روزبه مؤذنزاده

 1و  .2استادیار گروه آب و خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
(تاریخ دریافت 1395/07/06؛ تاریخ تصویب )1395/09/26

چکیده
تأثیرات تغییر اقلیم بر دما و بهویژه بارش سراسر جهان بهدلیل پیچیدگی و تغییرات مکانی آنها بهخوبی شناخته نشده استت .در
این مطالعه بهمنظور بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر بارش و دمای ایران 15 ،مدل  AOGCMاستفاده شدند که تحت ستناریوهای
انتشار گازهای گلخانهای  A1B ،A2و  B1اجرا میشوند .همچنین بارش و دمتای ماهانته بترای  21ایستتگاه ستینوپتید در دو
دورۀ آتی (2016ت  2045و 2070ت  ،)2099تحت هر سه سناریوی انتشار محاسبه شتد .نتتای نشتان داد در هتر دو دورۀ آتتی،
افزایش دما در ماههای تابستان نسبت به ماههای زمستان بیشتر است .در دورۀ آتی نخست هتر سته ستناریوی انتشتار افتزایش
دمای یکسانی (حدود 1تا  1/5درجه) را پیشبینی میکنند و تغییرات بارش در ایتن دوره در ایستتگاههتای مختلتچ مشتمگیر
نیست؛ اما در دورۀ آتی 2070ت  2099سناریوی  A2بیشترین افزایش دما و ستناریوی  B1کمتترین افتزایش دمتا را پتیشبینتی
میکنند .در این دوره انتظار میرود تحت سناریوی بحرانی  A2دمای متوسط ساالنۀ کشور در مناطق مرکزی و حاشتیۀ دریتای
خزر حدود  3/5درجۀ سانتیگراد و در دیگر مناطق تا حدود  4/5درجۀ سانتیگراد افتزایش یابتد .همچنتین مشتخ

شتد در

دورۀ آتی دوم تحت سناریوی بحرانی  A2فقط در استان گیالن و تا حدودی استان اردبیل افزایش بارش ختواهیم داشتت و در
دیگر مناطق کشور شاهد کاهش بارندگی خواهیم بود .بهطور کلی ،میتوان نتیجه گرفت که در دورۀ آتی نخست حجتم بتارش
ساالنۀ کل کشور حدود  1/02میلیارد مترمکعب (حدود  0/25درصد) و در دورۀ آتتی دوم حتدود  16/52میلیتارد متترمکعتب
(حدود  4/13درصد) کاهش خواهد یافت.
کلیدواژگان :بارش ،تغییر اقلیم ،دما ،سناریوهای انتشار.

* نویسندۀ مسئول

Email: delghandi@shahroodut.ac.ir
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واژۀ اقلیم مفهومی احساسی است و متیتتوا ن اا مووست
وضعی هوا دا یک منطقه دانس  .اقلیم منطقته رتالف آ ن
و هوای ن منطقه ،معموالً را دو پاااموال دما و رتاا ستندید
میشود که ریانگال اهمی زیاد این دو پاااموال اس  .گتال شتد
جها ناشی از افزایش گازهای گلخانهای (رتهویته دیاکستید
کالرن) دا دهههای افیال که از ن رتهعنتوا تیییتال اقلتیم یتاد
میشود ،سبب تیییال دا الگوی پاااموالهتای هواشناستی شتد
اس  .این گازها رهدلیل عبواداد نوا فواشید که طتول متو
کوتا دااد و عبوانداد رازتارش ن که رتهصتوا طتول متو
رلند اس  ،موجب افزایش دمای اتمستفال شتد است ] 1و .[2
تیییال اقلیم رال اکوسیسومهایی تأثیالگذاا اس که رتهنتوعی رتا
اقلیم دا ااتباطاند .تأثیالا تیییال اقلیم ره دو گالو کلی تقستیم
میشود .گالو نخس ؛ تأثیالا ریوفیزیکی شامل افزایش سطح
دایا ،افزایش تعداد و میزا افدادهای حدی ماننتد ستی و
فشکسالی ] ،[3تیییال دا کیفی و کمی منتار ن و فتا ،
افزایش علفهای هالز و نفتا گیتاهی ،تتأثیالا فیزیولتوژیکی
اوی گیاها  ،مالات و جنگلها و گالو دو ؛ تأثیالا اجومتاعیت
اقوصادی تیییال اقلیم شامل کاهش تولیتدا زااعتی ،نوستانا
دا قیم رازااهتای جهتانی ،تیییتالا دا توزیت ژاتوگالافیکی
اژیمهای دادوسود ،افتزایش ایستک گالستنگی رشتال ،کتاهش
امنی غذایی و مهاجال هسوند ].[4
دا حال حاضال رهوالین ارزاا رتالای تولیتد ستناایوهای تیییتال
اقلیم ،مدلهای جف شدۀ اقیتانو ت اتمستفال گتالد عمتومی
ج توّ )AOGCM( 1هستتوند .ایتتن متتدلهتتا رتتالای شتتبیهستتازی
2
پاااموالهای اقلیمی رته ستناایوهای انوشتاا گازهتای گلخانتهای
) (GHGsنیاز داانتد .هنگتامی کته دا مطالعتا تیییتال اقلتیم از
چندین مدل اقلیم (ماننتد متدلهتای  )AOGCMیتا متدل اثتال
(مانند مدلهای گیاهی و هیداولوژیکی) استوفاد شتود و یتا دا
اسوفاد از ایتن متدلهتا فالضتیههتا (ماننتد ستناایوهای انوشتاا
گازهای گلخانهای) و او های مخولفتی رتهکتاا گالفوته شتوند،
مبحث عد قطعی نیز مطالح میشتود ] .[5رنتارالاین ،دا تولیتد
سناایوهای تیییال اقلیم و نیز رالاسی تتأثیالا تیییتال اقلتیم ،رایتد
عد قطعی های موجود نیز دا نظال گالفوه شوند .گزاا چهتاا
هیئ رین دول تیییال اقلیم ،3ریا کالد اس که رتال اثتال تیییتال

اقلیم ،مووس دمای اتمسفال تا پایا قال جاای رسوه رته میتزا
انوشاا گازهای گلخانهای  1/8تتا  4داجت ستانویگتالاد افتزایش
مییارد ] .[6همچنین تیییال اقلیم سبب تیییال دا الگوی راا هتا
رهویه راا های حدی فواهد شد ] .[7مطالعا صتوا گالفوته
نشا میدهد تیییالا دمتا و رتاا دا سالاستال کتالۀ زمتین ا
میدهد .ردینمنظوا مطالعتهای کته دا منطقت شتاهالود اندتا
شد اس نشا میدهد تحت دو ستناایوی انوشتاا  A2و ،B1
دمتتای منطقتته حتتدود  1/5داجتته دا  30ستتال نینتتد افتتزایش
فواهد یاف ] .[8تاپیادا 4و همکتااانش ] [9رتا استوفاد از چنتد
مدل اقلیمی منطقتهای ) (RCMدایافونتد کته دا دواۀ 2070ت
 ،2100منطق ت پنیستتوال واق ت دا جنتتو غالرتتی ااوپتتا از نظتتال
رااندگی فشکتال فواهد شد .پاااچو 5و همکتااانش ] [10رتالای
همین منطقته رتا استوفاد از متدلهتای  AOGCMو  RCMو
ستتناایوی انوشتتاا  ،A1Bستتناایوهای رتتاا اا دا دو دواۀ نتتتی
2021ت  2050و 2069ت  2098تعیتتین کالدنتتد و گفونتتد کتته
راا منطق مطالعهشد کاهش فواهتد یافت  .دا ایتن منطقته
اودایگالز 6و همکااانش ] [11نیز نوایج مشارهی رهدس نوادنتد.
تالامبلی 7و همکااانش ] [12رتا استوفاد از  15متدل  RCMرته
این نویده اسیدند که تعداد راا های حتدی متالاکش دا دواۀ
2070ت  12 ،2099داصد کاهش فواهد یافت  ،امتا رتالای دواۀ
2020ت  2050نوایج مدلهای مخولف تفاو زیادی رتا یکتدیگال
داشوند .وو و همکتااانش ] [13نتوعی ننتالیز مکتانی و زمتانی از
اوند رااندگی رالای حوضهای دا چتین دا شتالای تیییتال اقلتیم
اندتا دادنتد و حساستتی منتاطل مخولتف رتته تیییتال اقلتتیم اا
رهدس نوادند و نویده گالفونتد کته رتاا ستاالنه دا منتاطل
شمالی حوضه افزایش و دا مناطل جنوری کاهش فواهد یافت .
همچنین مطالعهای دا رلهیک نشا داد که چتاا هتای رتاا
حدی ،تا پایا قال جتاای ،حتدود  30داصتد افتزایش فواهتد
یاف و این امال ره افزایش دورالارالی راا تارسوانه مندتال فواهتد
شد ] .[14همچنین را استوفاد از متدل  CMIP3رتالای نستیای
مالکزی ،افزایش دما دا تارسوا و رهاا و افزایش رتاا تارستوانه
پیشرینی شد اس ] .[15رالای اسوالالیا نیتز پتیشرینتی شتد
اس که طی سالهای  2030تا  ،2090دما  1/1تتا  2/8داجت
سانویگالاد افزایش مییارد که این امال رته افتزایش  15داصتدی
تبخیال از مخاز رزاگ مندال فواهتد شتد ] .[16افتزایش دمتای

1. AOGCM: Atmosphere- Ocean General Circulation Model
2. Greenhouse Gases Scenarios
3. IPCC: Intergovernmental Panel of Climate Change

4. Tapiador
5. Parracho
6. Rodríguez
7. Tramblay
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ناشی از تیییال اقلیم رالای اسپانیا تح
و  B1تا پایا قتال حاضتال رتهتالتیتب  3/3 ،3/75و  2/1تعیتین
شد و گفوه شد اس که تیییالا راا از اوند فاصی پیتالوی
نمیکند ،اما طبل سناایوهای مخولف ،میزا رتاا  4/5تتا 5/5
داصد کاهش فواهد یاف ] .[17المزاویی و همکااانش ] [18رتا
استتوفاد از نتتوعی متتدل ( GCMمتتدل  )CMIP3تحتت ستته
سناایوی انوشاا  A1B ،A2و  ،B1پیشرینی کالدند که تتا پایتا
قال جاای ،منتاطل شتمالی شتبهجزیتالۀ عالرستوا نستب رته
مناطل جنوری افزایش دمتای ریشتوالی اا شتاهد فواهنتد رتود.
همچنین مشخص شد که رتاا دا منتاطل شتمالی و جنتوری
عالرسوا حدود  1/5داصد رالای هتال دهته رتهتالتیتب کتاهش و
افزایش فواهد یاف  .گوالچتا و موالنگتو ] [19رتا دانظتالگتالفون
دواۀ 1961ت  1990رهعنوا دواۀ پایته ،تیییتالا دمتا و رتاا
ناشی از تیییتال اقلتیم اا رتالای حوضت یتک اودفانته دا تانزانیتا
ر تهدس ت نوادنتتد .رتتدینمنظتتوا از متتدل  HadCM3تح ت دو
سناایوی انوشاا  A2و  B2اسوفاد شد و ایتن نویدته رته دست
نمد که ریشوالین دمای مناطل مخولف حوضه  0/2تا  7/5داج
سانویگالاد افزایش فواهد یاف  .دا مطالعهای دیگال را استوفاد از
ننالیز فوشهای  K-Meansو مدل  CMIP5تیییالا دما و رتاا
دا ااوپا تحت شتالای تیییتال اقلتیم رتالای دواۀ 2010ت 2080
رهدس نمد ] .[20ع و رال این مطالعا  ،گنکتالوز و همکتااانش
]( [21رتتا استتوفاد از ستتناایوی  )A1Bو پیتتالا و همکتتااانش
] [22تأثیالا تیییال اقلتیم رتال دمتا و رتاا اا رتهتالتیتب رتالای
شبهجزیالۀ ایبتالی و منطقت ستاادینای ایوالیتا مطالعته کالدنتد.
مطالعاتی نیتز دا ایتن زمینته دا کشتوا صتوا گالفوته است .
کوهسوانی و همکااانش ] [23کاهش راا اا را اسوفاد از متدل
 CMIP5رتتالای حوضتت زاینتتد اود تحتت تتتأثیال تیییتتال اقلتتیم
پیشرینی کالدند .حمیدیا پوا و همکااانش ] [24نیتز تیییتالا
دما و راا اا رالای شالق ایالا را استوفاد از سته ستناایوی ،A2
 A1Bو  B1رالاسی کالدند .نوایج پهوهش ننها ریانگال افزایش دمتا
دا هم ایسوگا ها رود .همچنین گفوه شد که راا فصول ستالد
سال نیز دا این منطقه افزایش فواهد یاف و راید دا ستالهتای
نیند منوظال وقوع سی های رهااۀ شدیدتال راشیم .دا ایستوگا
اش نیز افزایش  1/3تا  2داجهای رتالای ریشتوالین دمتا و نیتز
افزایش راا تح دو سناایوی  A2و  A1Bرتالای دواۀ 2043ت
 2072پیشرینی شد اس ] .[25مطالع اضتایی و همکتااانش
] [26نیز نشا داد مقتداا رتاا ستاالن ایستوگا ستعاد نرتاد
سیالجا و چوالود تح سناایوی  A2و  B2تا پایا قال جتاای
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رهتالتیب حدود  15و  10داصد کاهش فواهد یافت  .تحقیقتا
دا حوض اودفانت رتاا نیشتاروا ] ،[27حوضت ستیالوا ] [28و
کالمانشا ] [29نیز ریانگال کتاهش رتاا و افتزایش دمتا دا ایتن
مناطل اس .
راانتتدگی رتتهعنتتوا پتتاااموالی کلیتتدی دا اقلتتیم منطقتته،
میتواند اهمی زیادی رال فعالیت انستانی (ماننتد کشتاوازی،
منتتار ن و  )...و نیتتز ر یتتای طبیعتتی (ماننتتد فشکستتالی و
سی ) داشوه راشد .را وجود این ،تیییتالا اقلیمتی راانتدگی
رهدلیل پیچیدگی و تیییالا مکانی ن رهفوری شنافوه نشتد
اس ] .[30از طالفی ،رتا رالاستی مطالعتا صتوا گالفوته دا
سطح دنیا و ایالا میتوا گف که دما دا نیند  ،تحت تتأثیال
تیییال اقلیم افزایش فواهد یافت  ،ولتی مقتداا ن رتالای همت
مناطل یکسا نخواهد رود و تیییتالا راانتدگی پیچیتد تتال از
تیییالا دمایی اس و دا رالفی مناطل راانتدگی تحت تتأثیال
تیییال اقلیم کاهش و دا رالفی مناطل دیگال ،افتزایش متییارتد.
ع و رال تیییالا مکانی نامنظم ،تیییالا زمتانی رتاا نیتز از
اوند فاصی پیالوی نمیکند .از طالفی ،تحقیقی جتام صتوا
نگالفوه اس که تیییالا راا و دما اا دا کتل ایتالا رالاستی
کند و دا تحقیقا صوا گالفوه نیز عد قطعیت متدلهتای
 AOGCMکموتتال دیتتد شتتد اس ت  .رنتتارالاین ،رتتا توجتته رتته
وارسوگی شدید اقلیم و منار ن رته دو پتاااموال رتاا و دمتا،
این مهم انگیز ای رالای اندا تحقیل حاضال شد .رتدینمنظتوا
را اسوفاد از  15مدل  AOGCMو سه ستناایوی  A1B ،A2و
 ،B1سناایوهای راا و دما دا دو دواۀ نتتی 2016ت  2045و
2071ت  2099رالای  21شهال ایالا محاسبه شتد تتا وضتعی
دمایی و راا کشوا دا دوا های نتی مشخص شود.
مواد و روشها
ایتتالا رتتا مستتاح  1648195کیلوموالمالرتت تقالیبتتاً رتتین
عالضهای شمالی  25تا  40داجه و طولهتای شتالقی  44تتا
 64داجته قتتالاا دااد .از نظتتال عتتالض جیالافیتتایی ،رختتشهتتای
جنوری ایالا دا نواحی نسبواً گال و رخشهتای شتمالی ن دا
نواحی نیمهگال تا نسبواً سالد واق اس ] .[31دا این تحقیتل
از نماا داد هتای هواشناستی  21ایستوگا ستینوپویک کشتوا
اسوفاد شد اس  .دا انوختا ایستوگا هتا معیااهتایی چتو
وجود نماا طوالنیمد  ،نواقص کتمنمتاای و پتالاکنش مکتانی
مناسب دا نظال گالفوه شد .جدول  1مشخصتا ایستوگا هتای
مطالعهشد اا نشا میدهد.
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جدول  .1موقعیت جغرافیایی و مشخصات ایستگاههای مطالعهشده
ایستگاه

عرض

طول

جغرافیایی

جغرافیایی

*

T

*

ایستگاه

P

عرض

طول

جغرافیایی

جغرافیایی

*

P

T

*

΄27° 12

΄49° 36

27/2

136

کالمانشا

΄34° 24

΄47° 12

13/3

437

ریالجند

΄32° 54

΄59° 18

17

129

ااومیه

΄37° 42

΄45° 06

11/6

390

روشهال

΄29° 00

΄50° 48

24/2

216

سنند

΄35° 18

΄47° 00

12/8

492

رم

΄29° 06

΄58° 21

21/7

72

شهالکالد

΄32° 18

΄50° 48

12/1

266

رندا انزلی

΄37° 28

΄49° 28

16/2

1853

شیالاز

΄29° 36

΄52° 36

16/8

316

کالما

΄30° 18

΄57° 00

16

153

تبالیز

΄38° 06

΄46° 12

11/6

318

سبزواا

΄36° 12

΄57° 42

16/1

169

تالر حیدایه

΄35° 18

΄59° 12

14/2

236

سمنا

΄35° 35

΄53° 33

18/2

139

طبس

΄33° 36

΄56° 55

21/2

77

تهالا

΄35° 42

΄51° 18

16/4

220

کاشا

΄37° 28

΄49° 28

19/5

138

یزد

΄31° 54

΄54° 18

18/9

55

گالگا

΄36° 51

΄54° 16

13/4

511

ااا

΄34° 06

΄49° 48

11/8
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رنداعبا

*  Tو  Pرهتالتیب دمای میانگین ساالنه (داج سانویگالاد) و مدموع راا

ساالنه ) (mmهسوند.

تولید سـناریوهای اقلیمـی دمـا و بـارش ماهانـه بـرای
دورههای آتی

دا حال حاضال معوبالتتالین ارتزاا رتالای تولیتد ستناایوهای
تیییال اقلیم ،مدلهای سهرعدی جف شدۀ اقیانو ت اتمسفال
گتتالد عمتتومی جتوّ ( )AOGCMهستتوند ] .[32مقایست
فالوجی این مدلها را داد های مشاهداتی ،وجتود افتو آ
دا نوسانا موییال مطالعهشد اا تأیید متیکنتد .از طالفتی،
مقایس ت میتتانگین رلنتتدمتتد ای تن موییالهتتا رتتا داد هتتای
مشاهداتی ریانگال توانایی زیاد این مدلهتا دا شتبیهستازی
میانگین رلندمد موییالهای اقلیمی اس  .رنارالاین ،معموالً
رتتهجتتای استتوفادۀ مستتوقیم از داد هتتای  AOGCMدا
محاستتبا تیییتتال اقلتتیم ،از میتتانگین دوا ای ایتتن داد هتتا
اسوفاد میشود .تحقیقا نشتا متیدهتد رهوتالین طتول
دواۀ نماای  30ستال است  .ستازما جهتانی هواشناستی
پیشنهاد کالد اس که رهمنظوا هماهنگی دا انوخا دواۀ
پایه دا مطالعا مخولف تیییال اقلیم و امکا مقایس ننهتا،
دواۀ پای 1961ت  1990دا نظال گالفوه شود .از طالآ دیگال،
ره توصی همین سازما  ،دا مواادی که داد های ثب شد
دا ایسوگا های منطق مطالعهشد رالای ایتن دوا موجتود
نباشد ،دواۀ  1971ت  2000جایگزین شود ] .[33رنتارالاین،
را توجه ره موجودی نماا موییالهای اقلیمتی ایستوگا هتای
مطالعهشد دواۀ 1971ت  2000رهعنتوا دواۀ پایته و نیتز

دوا هتتتتای 2070ت  2099و 2016ت  2045رتتتتهعنتتتتوا
دوا هتتای نتتتی انوختتا شتتدند .یکتتی از واودیهتتای ایتتن
مدلها ،سناایوهای انوشاا گازهای گلخانهای اس  .دا ایتن
تحقیل از فالوجتی  15متدل CHAM5/MPI- ،HadCm3
،CNRM-CM3 ،GFDL-CM2.0 ،CSIRO-MK3.5 ،OM
)IPSL- ،MRI-CGM2.3.2a ،GISS-R ،CGCM3(T63
،MIROC3.2
 BCM2.0 ،CHO-G ،CM4و mdrs
 NCAR-CCSM3 ،INMCM3.0و  NCARPCMاستتوفاد
شتتد کتته تحتت ستته ستتناایوی انوشتتاا  A1B ،A2و B1
(رحالانیتالین ،حد مووس و کموالین میزا انوشاا گازهتای
گلخانهای) داد های اقلیمی اا شبیهسازی میکنند.
رتتالای محاستتب ستتناایوی تیییتتال اقلتتیم دا هتتال متتدل
 ،AOGCMمقتتادیال «افتتو آ» رتتالای دمتتا (اارطتت  )1و
«نسب » رالای رااندگی (اارط  )2رتین میتانگین  30ستاله
دا دوا های نتی (2016ت  2045یا 2070ت  )2099و دواۀ
شبیهسازیشدۀ پایه ( 1970ت  )2000توس همتا متدل،
محاسبه میشود .ایتن مقتادیال ریتانگال میتزا میتانگین 30
سال تیییال اقلیم نسب ره دواۀ پایه اس .
()1
()2

T i  T fut i Tbasei
Pfut i
Pbasei

Pi 
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که  Tو  Piرهتالتیب ریتانگال ستناایوی تیییتال اقلتیم
مخوصره دما و رااندگی رالای میانگین رلندمتد  30ستاله
رالای هال ما ( T fut i ،)1≤ i ≤12میانگین  30ستال دمتای
شبیهسازیشد توس  AOGCMدا دواۀ نتتی رتالای هتال
ما  T basei ،میانگین  30سال دمای شبیهسازیشد توس
 AOGCMدا دواۀ مشاره را دواۀ مشاهداتی رالای هتال متا
اس  .رالای رااندگی نیز موااد یادشد رالقالاا اس .
ریزمقیاس نمایی

یکی از او های ایزمقیا کالد داد ها رهلحتا مکتانی،
او تناسبی (عامل تیییال) اس  .دا این او  ،سناایوهای
شبیهسازیشد توس ( AOGCMمقادیال  ∆Tو  )∆Pطبل
اارطههای  3و  4ایزمقیا میشوند.
()3
T  Tbase  T
()4
P  Pbase  P
دا این دو اارطه Tbase ،دمای ماهان مشاهداتی دا دواۀ
پایه (1971ت  )2000و  Tدمتای تولیتدی از پدیتدۀ تیییتال
اقلیم رتالای دواۀ نتتی هستوند و  ∆Tنیتز دا رختش قبلتی
توضتتیح داد شتتد اس ت  .رتتالای راانتتدگی ( )Pنیتتز متتوااد
یادشد رالقالاا اس .
دا مطالعا مخوصره تیییال اقلتیم ،دانظتالگتالفون همت
منار عد قطعی رهسادگی امکتا پتذیال نیست  .از طالفتی،
مطالعاتی که دا زمین تأثیالا تیییتال اقلتیم صتوا گالفوته
اس  ،اهمی ریشوال منار عد قطعی مدلهای AOGCM
و سناایوهای انوشاا گازهای گلخانهای نسب ره رقیت منتار
عد قطعی اا نشا میدهد ] .[34دا این تحقیل رتا توجته
ره اهمی عد قطعی متدلهتای  AOGCMو ستناایوهای
انوشاا گازهای گلخانهای ،عد قطعی این دو منبت رالاستی
شد.
رالای تولید سناایوهای اقلیمتی اوزانته ،مقتادیال  ∆Tو ∆P
(معادال 1و  (2رالای هال متدل  AOGCMتحت هتال یتک از
سناایوهای انوشاا  A1B ،A2و  B1و رتالای هتال متا و هتال دو
دواۀ نتی جداگانه محاسبه شتد .رتهریتا دیگتال ،رتالای تولیتد
سناایوی اقلیمی هال شهال ،دا هال دواۀ نتی ،تح هال سناایوی
انوشاا ،رالای هال ما  15مدل  ∆Tو  ∆Pمحاسبه شد.
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یافتهها
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را اسوفاد از اوار  1و  2تیییالا دما ( )∆Tو رتاا ()∆P
دا دوا های نتتی نخست (2016ت  )2045و دو (2070ت
 )2099نسب ره دواۀ گذشوه رالای هال متدل  AOGCMو
هال متا  ،تحت ستناایوهای انوشتاا  A1B ،A2و  B1رتالای
شهالهای مطالعه شد محاسبه شد .رتالای رالاستی تیییتالا
دما و راا کشوا دا شالای تیییال اقلیم ،را توجه ره وجتود
 15مدل  AOGCMو  21شهال رالای هال ما  ،تح هال یتک
از سناایوهای انوشاا 315 ،دادۀ  ∆Tو  ∆Pرهدس نمد کته
را میانگینگیالی از این  315داد  ،مووس  ∆Tو  ∆Pرتالای
دوا های نتی و سناایوهای انوشاا تعیین و دا شکلهای 1
و  2ااااه شد .دا هال یتک از ایتن دو شتکل ،شتش نمتوداا
تالسیم شد اس که هال یک از نمودااهتا مختوصرته یتک
دواۀ نتی و یک ستناایوی انوشتاا است  .رتالای نشتا داد
دواۀ نتی از عدد میان مخوصره هال دوا ( 2025و )2085
اسوفاد شد اس  .رهمنظوا نمتایش پالاکنتدگی ایتن 315
داد  ،نموداا جعبهای مخوصره  ∆Tماهانت دواۀ نتتی اول،
تح سناایوی  A1Bرهعنوا نمونه ااااه شد اس (شکل
 .)3دا این شکل ع و رال مشخصرود چاا هتای اول تتا
چهاا  ،دهک  0/1و  0/9نیز را سواا مشخص شتد است .
پالاکندگی مقادیال  ∆Tکل کشوا دا ما های مخولف (شکل
 )3ناشی از دو عامل رود اس  .1 :افو آ نوایج مدلهتای
 AOGCMو  .2افو آ نوایج شتهالها .چتالا کته دا تعیتین
پالاکندگی مقادیال  ∆Tماهان کشوا از داد های  ∆Tماهانت
کل شهالهای کشوا ( 21شهال) اسوفاد شتد است کته رتا
استتوفاد از  15متتدل  AOGCMرتتهدستت نمتتد استت
(دامدمتتتوع  315داد ) .نوتتتایج نشتتتا داد مقتتتادیال ∆T
رتهدست نمتد از هتتال یتک از متتدلهتای  AOGCMرتتالای
شهالهای مخولف افو آ چنتدانی نداشتوند ،ولتی مقتادیال
 ∆Tره دس نمد از مدلهای مخولف  AOGCMرا یکدیگال
افو آ ریشتوالی داشتوند .از ایتناو ،متیتتوا گفت کته
پالاکندگی موجود دا مقتادیال  ∆Tماهانته ،ریشتوال ناشتی از
عد قطعی مدلهای  AOGCMاس .
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شکل  .1متوسط تغییرات دما ( )∆Tتحت سناریوهای مختلف انتشار در دو دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایه

شکل  .2متوسط نسبت بارش دو دورۀ آتی تحت سناریوهای مختلف انتشار به بارش دورۀ پایه ()∆P
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شکل  .3نمودار جعبهای تغییرات دما ( )∆Tدر دورۀ آتی 2016ـ  2045تحت سناریوی A1B

هما گونه که دا شکل  1مشخص اس دا هتال دو دواۀ
نتی ،افزایش دمای مووست کشتوا دا متا هتای گتال ستال
نسب ره ما های سالد سال ریشوال اس  .رتا توجته رته اینکته
افزایش دما سبب افزایش تبخیال و تعالق متیشتود ،رنتارالاین
اف تزایش دمتتا رتته افتتزایش تقاضتتای ن رتتهویتته دا رختتش
کشاوازی (رزاگتالین مصالآکنندۀ ن ) مندال می شود .ایتن
مسئله وقوی حادتال میشود که میرینتیم دا فصتل تارستوا
که همالا را پیک تقاضای ن اس افزایش دمتا و دا نویدته
تقاضای ن ریشوالی فواهیم داشت  .نکوت دیگتال اینکته دا
دواۀ نتتتی نخس ت  ،ستته ستتناایوی انوشتتاا ،افتتزایش دمتتای
یکسانی (دا ما های گال و ستالد رتهتالتیتب حتدود  1/5و 1
داج سانویگالاد) اا پیشرینی متیکننتد ،امتا ایتن مطلتب
دارااۀ دواۀ نتی دو موفاو است  .دا ایتن دوا  ،ستناایوی
ردرینان  A2و فو رینان  B1رهتالتیب ریشوالین و کموتالین
افزایش دما اا پیشرینی میکنند .ستناایوی  A1Bنیتز حتد
واسطی از این دو سناایو اس  .دلیل این امال نیتز رته میتزا
انوشاا گازهتای گلخانتهای دا ایتن ستناایوها رتالمتیگتالدد.
رالاسا گزاا  ،IPCCتا سال  2050میزا انوشاا گازهتای
گلخانهای که مهمتالین ننها  CO2اس تح هال سه ستناایو
تقالیباً مشاره فواهد رود (رالای ستناایوی  ،B1حتدود  520و
رالای دو سناایوی دیگال حدود  .)570ppmاما دا پایتا دواۀ

نتی دو (پایا قال جاای) ،میتزا انوشتاا  CO2تحت سته
ستتناایوی  A1B ،A2و  B1رتتهتالتیتتب رالارتتال  700 ،850و
 550ppmفواهد رود ] .[6دا این سه ستناایو طبتل نمتوداا
شکل  ،1دا دواۀ نتی دو تح ستناایوی  A2افتزایش دمتا
دا ما های گال سال ره حدود  5داج سانویگالاد متیاستد
کته دا صتتوا ا داد چنتین افتتزایش دمتایی ،زنتتدگی دا
مناطل گالمسیالی کشوا رهفصوص شهالهای حاشتی فلتیج
فاا دچاا چالش اساسی فواهد شد .رهطوای کته زنتدگی
دا ما های گال سال دا این منتاطل اگتال غیتالممکن نباشتد،
رسیاا طاق فالسا فواهد رتود .تحت ستناایوی  ،B1افتزایش
دما دا ما های گال سال حدود  2/5داجه و تح ستناایوی
 A1Bره حدود  4داجه فواهد رود.
دارااۀ تیییالا مووس راا کشوا دا متا هتای مخولتف
میتوا گف که دا دوا های نتی راا های زمسوانه و رهتاا
کاهش و راا های تارستوانه و پتاییز افتزایش فواهتد یافت
(شکل )2؛ کته ایتن افتزایش رتاا هتای تارستوانه و پتاییز و
کاهش راا های زمسوانه و رهاا رتا نزدیتکشتد رته پایتا
قال  ،ریشوال میشود .دارااۀ افزایش راا هتای تارستوانه ()∆P
راید گف که مقادیال  ∆Pااااهشتد دا شتکل  ،2میتانگین ∆P
شهالهای مخولف اس ؛ از نندا که راا هتای تارستوان کشتوا
اند اس رنارالاین مقداا عتددی افتزایش رتاا کته حاصتل
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ضال  ∆Pدا مقداا راا تارسوان دواۀ گذشوه هال شهال اس ،
چشمگیال نخواهد رود .ع و رال این ،شهالهایی مانند رتم و یتزد
که راا های تارسوان رسیاا ناچیزی دااند ،دااای  ∆Pتارستوان
زیادی هسوند که این امال ستبب افتزایش  ∆Pتارستوان کشتوا
شد اس ؛ اما دا حقیق از نظال عتددی رتاا هتای تارستوانه
افزایش چشمگیالی نخواهد داش  .همچنین را توجته رته ایتن
شکل مشخص میشود که رهطوا کلی سناایوی  A2نسب ره
 A1Bو  A1Bنسب رته  B1کتاهش رتاا زمستوانه و رهتاا
ریشوال و افزایش راا پاییزۀ ریشوالی اا پیشرینی میکنند.

تغییرات مکانی متوسط دما و بارش ساالنۀ کشور

رالای رالاسی تیییالا مکانی راا و دما دا ستطح کشتوا،
سناایوی ردرینان ( A2وفیمتالین ستناایو) انوختا شتد و
فطوط کنووا مختوصرته تیییتالا مووست دمتا و رتاا
ساالن کشوا توس نال افزاا  ArcMapدا دو دواۀ نتی اول
و دو تالسیم شتدند (شتکلهتای  4و  .)5دا تالستیم ایتن
نقشهها از میانگین تیییالا راا و دمای رهدست نمتد از
 15مدل  AOGCMرالای شتهالهای مطالعتهشتد استوفاد
شد.

شکل  .4الف) خطوط کنتور تغییرات دمای متوسط ساالنه )  (oCدر

شکل  .4ب) خطوط کنتور تغییرات دمای متوسط ساالنه )  (oCدر

دورۀ آتی نخست تحت سناریوی A2

دورۀ آتی دوم تحت سناریوی A2

شکل  .5الف) خطوط کنتور تغییرات بارش ساالنه ) (mmدر دورۀ

شکل  .5ب) خطوط کنتور تغییرات بارش ساالنه ) (mmدر دورۀ

آتی نخست تحت سناریوی A2

آتی دوم تحت سناریوی A2
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را توجه ره شکل ( 4الف و ) مشتخص متیشتود کته
مقادیال  ∆Tرالای مناطل مخولف کشوا رهویه دا دواۀ نتتی
نخس تفاو چندانی ندااند .کموالین افزایش دمتا (تحت
سناایوی  )A2دا دواۀ نتی نخس دا اسوا گی (حدود
 1/25داج سانویگالاد و ریشوالین افزایش دما حتدود 1/5
داج ستانویگتالاد دا منتاطل مالکتزی و غتال کشتوا ا
فواهتتد داد .دا دواۀ نتتتی دو نیتتز انوظ تاا متتیاود دمتتای
مووس ستاالن کشتوا حتدود  3/5داجت ستانویگتالاد دا
مناطل مالکزی و حاشی دایای فزا تتا حتدود  4/5داجت
سانویگالاد دا دیگال مناطل افزایش یارد.
دارااۀ تیییالا راا ساالنه نیز راید گف کته رتال استا
شکل (5ت الف) ،میزا افزایش و یا کاهش راا دا دواۀ نتتی
اول چشمگیال نیس  .دا مناطل حاشی فلیج فتاا و استوا
گی  ،افزایش راا و دا دیگال مناطل کاهش ناچیز راانتدگی
اا شاهد فواهیم رود ،اما را نزدیکشد ره پایا قال تفاو هتا
چشمگیالتال میشود .دا دواۀ نتی دو تح سناایوی  A2تنها
دا اسوا گی و تا حتدودی استوا اادریتل افتزایش رتاا
فتتواهیم داش ت و دا دیگتتال منتتاطل کشتتوا ،شتتاهد کتتاهش
رااندگی فواهیم رتود .ایتن کتاهش راانتدگی دا شتالق کشتوا
حدود  20میلیموتال و دا غتال کشتوا حتدود  70میلتیموتال
پیشرینی می شود .رنارالاین ،احومال دااد تح ستناایوی A2
مناطل کمرااا ایالا  ،کمرااا تال شوند و فشکسالیها دا دواۀ
نتی دو افزایش یارند .را اسوفاد از  ArcMapمیتزا تیییتالا
حدم راا کشوا محاسبه شتد و م حظته شتد کته دا دواۀ
نتی اول حدم راا ساالن کتل کشتوا حتدود  1/02میلیتااد
موالمکعب و دا دواۀ نتی دو حدود  16/52میلیااد موالمکعب
کاهش فواهد یاف  .را فالض مووس راا  240میلتیموتالی
ساالن کشوا ،حدم ساالن راا دا کشوا حدود  400میلیااد
موالمکعب تعیین میشتود .رنتارالاین ،دا دواۀ نتتی اول داصتد
کاهش حدم راا ساالن کشوا ،حتدود  0/25و دا دواۀ نتتی
دو حدود  4/13فواهد رود.

یکسانی (دا ما های گال حدود  1/5و دا ما های دیگال حتدود
 1داج سانویگالاد) اا پیشرینی میکننتد؛ امتا دا دواۀ نتتی
دو تح سناایوهای  B1 ،A2و  ،A1Bدما دا متا هتای گتال
سال رهتالتیب حدود  2/5 ،5و  4داجت ستانویگتالاد افتزایش
فواهتتد یاف ت  .همچنتتین مشتتخص شتتد دا دوا هتتای نتتتی
راا های زمستوانه و رهتاا کتاهش و رتاا هتای تارستوانه و
پاییز افزایش مییارد .رهطوا کلتی ،ستناایوی  A2نستب رته
 A1Bو  A1Bنسب ره  ،B1کتاهش رتاا زمستوانه و رهتااۀ
ریشوالی و افزایش راا پاییزۀ ریشوالی اا پیشرینی میکنند.
رالای رالاسی تیییالا مکانی رتاا و دمتا دا ستطح کشتوا از
سناایوی ردرینانت ( A2وفتیمتتالین ستناایو) استوفاد شتد و
نوایج نشا داد که مقتادیال  ∆Tرتالای منتاطل مخولتف کشتوا
رهویته دا دواۀ نتتی اول تفتاو چنتدانی نداانتد و کموتالین
افزایش دما (تح سناایوی  )A2دا دواۀ نتتی اول دا استوا
گی (حدود  1/25داج سانویگالاد) و ریشوالین افزایش دما
حدود  1/5داج سانویگالاد دا مناطل مالکزی و غال کشتوا
ا فواهد داد .دا دواۀ نتی دو نیز انوظتاا داایتم کته دمتای
مووس ساالن کشوا حدود  3/5داج سانویگتالاد دا منتاطل
مالکزی و حاشی دایای فزا تا حدود  4/5داج ستانویگتالاد
دا دیگال مناطل افزایش یارد .دارااۀ تیییالا راا ستاالنه نیتز
راید گف که میزا افزایش و یتا کتاهش رتاا دا دواۀ نتتی
اول چشمگیال نیس  .اما را نزدیکشد ره پایا قال تفاو هتا
چشمگیالتال میشود .دا دواۀ نتی دو تح سناایوی  A2تنها
دا اسوا گی و تا حتدودی استوا اادریتل افتزایش رتاا
فواهیم داش و دا دیگال مناطل کشوا شاهد کاهش راانتدگی
فواهیم رود .این کاهش راانتدگی دا شتالق کشتوا حتدود 20
میلیموال و دا غال کشتوا حتدود  70میلتیموتال پتیشرینتی
میشود .رهطوا کلی ،میتوا گف که دا دواۀ نتی اول حدتم
راا ساالن کل کشوا حدود  1/02میلیااد موالمکعب (حتدود
 0/25داصتتد) و دا دواۀ نتتتی دو حتتدود  16/52میلیتتااد
موالمکعب (حدود  4/13داصد) کاهش فواهد یاف .
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