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چکیده
ارزیابی تأثیرات بالقوۀ تغییرات اقلیم در قرن  21میالدی بر توزیع گونهها و فرایندهای اکولووییکی بوه سوناریوهای اقلییوی بوا
تفکیکپذیری مکانی کافی نیاز دارد .در پژوهش حاضر عیلکرد سناریوهای  SRESو  RCPدر پیشبینی دمای کیینه و بیشوینۀ
ایستگاههای ارازکوسه و نوده ،واقع در استان گلستان در دورههای زموانی 2046و  2065و 2080و  2099نسوبت بوه دورۀ پایوه
1986و  2005مقایسه شد .بدینمنظور از هشت مدل  GCMو شش سناریوی انتشار و مدلهای ریزمقیاسنیای  LARS-WGو
 SDSMاستفاده شد .نتایج نشان داد در بین سناریوهای انتشار قودیم A1B ،و در بوین سوناریوهای یدیود RCP 8.5 ،بیشوترین
افزایش دما را برای هر دو ایستگاه پیشبینی کردند .مقدار افزایش دما بهطور نسبی از سناریوی  RCP 2.6بوه سویت سوناریوی
 RCP 8.5افزایش مییابد .در هر دو سناریوهای یدید و قدیم ،دمای تابستان آینده میکن است با نرخ بیشتری نسبت به دیگور
فصول افزایش یابد .هیچنین در این تحقیق گستردهتربودن تغییرات دما با مدل  MICP5و سناریوهای  RCPنسبت به مدلهای
 MICP3و سناریوهای  SRESبهوضوح مشاهده شد .تفاوتها در پیشبینیها توسط سناریوها بیانگر ویود عدم قطعیت است.
بهطور کلی ،عدم قطعیت به محدودۀ وسیعی از برآورد تأثیرات تغییر اقلیم منجر میشود .بنابراین ،با تویوه بوه پویشبینویهوای
متنوع آیندۀ دما ،در صورت انتخاب فقط یک یا تعداد محدودی از مدلهای گردش عیومی یوّ ،برداشتی اشتباه دربارۀ تغییرات
اقلییی آینده ایجاد میشود.
کلیدواژگان :سناریوی انتشار ،سناریوی مسیر غلظت ،عدم قطعیت.SDSM ،LARS-WG ،
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مقدمه
دمای سطح زمین از اواسط قرن  19تاا نناون سایر افزایشا
داشته است ،بهطوری نه در مقیاس جهان هر دهه باهترتیا
گرمتر از دهۀ قبل شده است ] .[1مطالعاا اییار نشاان داده
است تأثیرا انسان بهطور مشاص ،،افازایا انتشاار  CO2و
دیگر گازهای گلصانهای ،عامل بیشتر گرماایا زماین در 150
سال گذشته بوده است نه سب افزایا متوساط  1/5درجاۀ
فارنهایت در نزدیک سطح زمین شده اسات ]2ا  .[4از ایانرو،
در صور ناهانیافتن مناسا و اقاداما ساازگاری ترییار
اقلیم ،بیشتر بصاها مانند نشاورزی ،منااب ب و توریسام را
تحت تأثیر قرار یواهد داد .بنابراین ،پایا ترییر اقلیم بهدلیال
اهمیت اطالعا بهدستبمده برای برنامهریزیهای بلنادماد
هیدرولوژیک و انولوژیک باارزش است ].[5
پیشرفت در تحقیقا مرتبط باا ترییار اقلایم در دو دهاۀ
اییر بیانگر بن اسات ناه بادون شاک افازایا  CO2و دیگار
گازهای بالینده مهمترین دلیل افزایا دماسات ] .[6بناابراین،
با افزایا این گازها ،اقلیم بیشتر ترییر یواهد نرد ،اما ماوردی
نه نمتر مشص ،است اینکه چه مقدار و با چه سرعت اقلایم
به این ترییرا اتمسفری پاسخ یواهد داد .جامعاۀ تحقیقاات
سع در ارائۀ مدلهای مصتلف برای شنایت روابط بین اقلیم
بینده و انتشار گازهای گلصانهای دارند ،ول هنوز نتاای بسایار
نامشص ،است .پنجماین گازارش ارزیااب هیئات دولاتهاا
ترییرا اقلیم در سال  2014میالدی برای ثابت نگااهداشاتن
شرایط ب و هوای  ،سناریوهای یانواده مسیر غلظت نمایناده
( 1)RCPبااراساااس مشصتااا متفاااو سااطح تکنولااوژی،
وضعیت اجتماع و اقتتادی و یط مش ها در بیناده تعیاین
شدهاند .در سناریوی  ،RCP 8.5غلظت  OC2تاا ساال ،2100
 1370ppmو اثر گازهای گلصانهای بر واداشتهای تابش را تا
 8/5وا بر مترمرب تصمین زده اسات .در ساناریوی ،RCP6
میزان غلظت  OC2تاا ساال  850ppm ،2100و اثار گازهاای
گلصانهای بر واداشتهای تابش  ،تا  6وا بر مترمرب تصماین
زده شده است .در سناریوی  ،RCP 4.5میزان غلظات  OC2تاا
سال  650ppm،2100و اثر گازهای گلصانهای بر واداشتهاای
تابش را  4/5وا بر مترمرب تصمین م زند .سناریوی RCP
 ،2.6میزان غلظت  OC2را تا ساال  490ppm ،2100تصماین
زده و اثر گازهای گلصانهای بر واداشتهای تابش تاا  2/6وا

1. Representative Concentration Pathway

بر مترمرب محاسبه نرده است ] .[1ارزیاب تاأثیرا باالقوه از
ترییرا اقلایم در قارن بیساتویکام روی توزیا گوناههاا و
فرایندهای انولوژیک به سناریوهای اقلیم با تفکیاکپاذیری
مکان ناف نیاز دارند تا ترییرا در عوامل از جملاه فیزیاک
ناهمگون ،چشماندازهای زیسات و فرهنگا را نشاان دهناد.
متأسفانه ،تفکیکپذیری موضع از مدلهاای اقلیما جهاان
(معموالً بهطور تقریب  2 ×2یا بازر تار) بارای مادلساازی
ترییرا بینده در تنوع زیست  ،توزی گونهها ،بازده محتول و
مناب ب  ،ناناف اند ] 5و  .[7همچنین پیابینا اقلایم بایاد
قبل از استفاده یطاهای بن بررس شود .بهطاور مثاال ،بارای
متعادلنردن یطای سیستماتیک بین نتای مدل و دادههاای
مشاهدات از اقلیم حاضر اصالح شود .بدینمنظور از روشهای
ریزمقیاااسنمااا اسااتفاده ماا شااود .در واقاا روشهااای
ریزمقیاسنماا بارای پارناردن شاکا فااای و زماان باین
دادههای مدلهای  GCMو متریر اقلیم بهنار ما روناد ناه
شبیهسازی و پیابین یواهد شد.
معموالً بین نتای هماۀ مادلهاا و مقاادیر مشااهدهشاده
تفاو وجود دارد نه بیشتر عادم قطعیات یواناده ما شاود.
موضوع ترییر اقلیم همراه با عدم قطعیت است ناه بسایاری از
بن عدم قطعیتها فقط بهطور نساب  ،تعاداد محادودی از بن
عدم قطعیتها توسط ابزارهای بنالیزی موجود شانایته شاده
است .بعا از این عدم قطعیتهاا ریشاه در زیربناای علما
دارند ،در حال نه دیگر عدم قطعیتهاا مارتبط باا نفهمیادن
نامل چگونگ اثر سیستم سیاس ا اجتماع بار ترییار اقلایم
هسااتند ] .[8نایاات ( )1921گفاات« :مااا در دنیااای از عاادم
قطعیت هستیم (احتمالهای ناشنایته) تا ریسک (احتمااال
شنایتهشاده)» .چگوناه در ایان محایط اطالعاات ما تاوان
تتمیمگیری نرد؟ عدم قطعیت باهدالیال مصتلفا از جملاه
ضعف مدل بهدلیل درنظرنگرفتن پارامترهای مؤثر و یا نمباود
اطالعا مد نظر ایجااد ما شاود ] .[9اییاراً توجاه بسایاری
محققان به عدم قطعیت در مدلهاای ریزمقیااسساازیشاده
اسااات .یاااان و همکاااارانا ( )2006ساااه مااادل بمااااری
ریزمقیاسگردان بماری ( ،2(SDSMمولد ب و هوای ایستگاه
تحقیقات اشتون ( 3)LARS-WGو شابکۀ عتاب متانوع
( 4)ANNرا برای بررس عدم قطعیت بارش روزاناه ،بیشاترین

2. Statistical DownScaling Model
3. Long Ashton Reserch Station_ Weather Generator
4. Artificial Neoral Network

احمدوند کهریزی و روحانی :تأثیرات حفاظتی تغییر اقلیم براساس ریزمقیاسسازی دمای پیشبینیشده در...

و نمترین دمای روزانه بهنار بردند .بررس عدم قطعیات ساه
ماادل یادشااده باارای متوسااط ماهانااه و واریااان متریرهااای
یروج و مقاادیر مشااهدات هار مااه بیاانگر عملکارد بهتار
 SDSMاز سایر مدلها بود ] .[10همچناین در بررسا عادم
قطعیت مادل ریزمقیااس بمااری دادههاای دو مادل گاردش
عموم جوّ  HADCM3و  CGCM2برای سری زماان باارش
و بیشترین و نمترین دمای روزانه با بزمون ویلکاان و روش
تصمین بو استرپ توسط دیبایاک و همکاارانا ( )2006در
سواحل شمال نانادا بیانگر قابل قبول بودن نتای  SDSMبود
] .[11هاشم و همکارانا ( )2011دقت مدلهای  SDSMو
 LARS-WGباارای ترییاارا پااارامتر بیشااترین بااارش را در
جنااو ایساالند قاباال قبااول اعااالم نردنااد ] .[12صاامدی و
همکارانا ( )2013دقت مدلهای ریزمقیاسگردان بمااری و
شبکۀ عتب متانوع را روی متریار دماای حوضاۀ نریاه
بررساا ا نردنااااد .در نهایاااات ،نتااااای نشااااان داد روش
ریزمقیاسنمای بماری نتای بهتاری باه هماراه داشاته اسات
] .[13سارا و همکارانا ( )2016باهمنظاور ارزیااب ترییار
اقلیم برای بارش و دماا در حوضاۀ ببصیاز گاوداواری هناد ،باا
استفاده از مادل ریزمقیااسسااز  SDSMو دو مادل گاردش
عموم جوّ  CGCM3و  HADCM3با ساناریوهای  A2و B2
به این نتیجه رسیدند نه در دورۀ بت  ،دمای حاداقل باا مادل
 HADCM3ناااها و بااا ماادل  CGCM3افاازایا و دمااای
حدانثر با مدل  HADCM3نسبت به مدل  CGCM3افازایا
بیشتری دارد .همچنین هر دو مدل روند افزایش بارای باارش
پیابین نردناد ] .[14داناافاراز و همکاارانا ( )1393در
ارزیاب تأثیرا ترییر اقلیم بر تبصیر و تعرق پتانسیل و دماا در
استان بذربایجان غرب باا مادل گاردش عماوم HADCM3
تحت سناریوهای انتشار  A2 ،A1Bو  B1در دورۀ بتا نتیجاه
گرفتند نه باهترتیا ساناریوهای  A2 ،A1Bو در نهایات B1
افزایا تبصیر و تعرق و متوسط دمای بیشتری را پایابینا
م ننند ] .[15عباسنیا و همکارانا ( )1394در پایابینا
ترییرا بیشترین دمای روزانۀ هفات ایساتگاه ساینوپتیک باا
اساااتفاده از مااادل  SDSMو دو مااادل گاااردش عماااوم
 HADCM3و  CGCM3تحت سناریوهای انتشاار ،A1B ،A2
 B1 ،B2در بااازههااای زمااان 2041ا  2070و 2071ا 2099
نتیجه گرفتند نه دمای ایران باهطاور متوساط در دهاههاای
پایان قرن بیستویکام 1 ،تاا  2درجاۀ ساانت گاراد افازایا
م یابد .این افزایا دما باراسااس ساناریوهای مصتلاف مادل
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 HADCM3نسبت به مادل  CGCM3شادیدتر یواهاد باود
].[16
از بنجا نه ارزیاب تأثیرا زیستمحیط از ترییر اقلیم
بر مناب ب و اجزای بیولاوژیک  ،بصاا جادای ناپاذیر از
تحقیقا هیدرولوژیک و انولوژیک و منب مدیریت زمین
در قرن بیستویکم است ،بنابراین بررسا تاأثیرا ترییار
اقلیم در قرن  21در حوضهای همچون شرق حوضۀ ببصیاز
گرگانرود بهدلیال منااب ب منطقاه و تولیاد محتاوال
استراتژیک نشاورزی بارای اتصااذ سیاساتهاای مناسا
بهمنظور ناها این تأثیرا اهمیت بسزای دارد .بنابراین،
هد از پژوها حاضر ارزیااب اثار ترییار اقلایم براسااس
ریزمقیاسسازی دمای پیابین شدۀ دو سناریوی قادیم و
سناریوی جدیاد ارائاهشاده توساط  IPCCدر دو ایساتگاه
بارانسنج ارازنوسه (دشت ) و نوده (نوهستان ) واقا در
شرق حوضۀ ببصیز گرگاانرود در دو دورۀ بتا باهوسایلۀ
مدلهای ریزمقیاسساز  SDSMو  LARS-WGاست .امید
است نه این مطالعه دیدی بهتر از بینده بهمنظور مادیریت
صحیحتر و برنامهریزی دقیقتر دهد.
مواد و روشها
شبیهسازی و ریزمقیاسنمایی پارامترهای اقلیمی

در این مطالعه ابتدا دادههای هواشناس بیشاترین و نمتارین
دما ،ساعتهای بفتاب و بارش باا گاام زماان روزاناه از ساال
1986ا  2005میالدی مربوط به دو ایستگاه بارانسنج واق
در شرق استان گلساتان تهیاه شاد .بررسا ترییارا دماای
بیشینه و نمینۀ دو ایستگاه ارازنوساه و ناوده در باازۀ زماان
1986ا  2005بیانگر بن است نه در هر دو ایساتگاه مااههاای
ژوئیه و او بیشترین دماهای بیشینه و نمینه را در دورۀ پایاه
دارند .بیشترین دمای متوسط بیشینۀ ایستگاه ارازنوساه 35/9
درجۀ سانت گراد و در ایستگاه نوده  33درجۀ ساانت گاراد در
ماه ژوئیه ثبت شده است .نمتارین ترییارا دماای متوساط
نمینه در هر دو ایستگاه ناوده و ارازنوساه باهترتیا  2/16و
 2/01درجۀ سانت گراد بود نه در ماه ژانویه طا دورۀ بمااری
بررس شده ثبت شده اسات .ساس باهمنظاور شابیهساازی
متریرهای اقلیم بیشترین و نمترین دماای ایان دو ایساتگاه
در دو دورۀ بت بیستساالۀ 2046ا  2065مایالدی و 2080ا
 2099میالدی ،از دادههای مدلهاای گاردش عماوم جاوّ و
سناریوهای جدید و قدیم استفاده شد.
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مدل  LARS-WGیک مولد ب و هاوای تتاادف اسات
نه دادههای ورودی بن شامل تاابا یاا سااعتهاای بفتااب ،
بیشترین دما ،نمترین دماا و باارش منطقاۀ ماد نظار اسات.
بنابراین ،با معرف طول و عرض جررافیای و ارتفاع هر یاک از
ایستگاههای یادشده در غال  stو تبدیل دادههاای ورودی ماد
نظاار بااا فرماات  ،datماادل  LARS-WGباارای هاار یااک از
سااناریوهای  ،A2 ،B1 ،A1Bمصاات ،بااه پاان ماادل گااردش
عمااااااااوم ،GFCM2 ،CNCM3 ،NCPCM ،HADCM3
 MPEH5نه در مدل  LARS-WGتعبیه شدهاناد ،در دو دورۀ
بت اجرا شد .مدل ریزمقیاسنمای بماری  SDSMباا ترنیا
دو روش احتمااااالت و رگرسااایون  ،دادههاااای متریرهاااای
هواشناس را م سازد .سه دسته داده باهعناوان ورودی مادل
 SDSMاستفاده م شود .اولاین دساتۀ دادههاای مشااهدات
روزانۀ پارامتر مد نظر است نه از سازمان ب منطقهای اساتان

گلستان ایذ شد .دومین دستۀ دادههاای  NCEPهساتند ناه
شامل دادههای روزانۀ  26متریر پایابینا ننناده هساتند و
دستۀ سوم شامل دادههای بازر مقیااس مادلهاای گاردش
عموم جوّ هستند.
بناابراین ،در ایاان مطالعااه دادههااای  NCEPو ماادلهااای
گردش عموم جوّ  HADCM3با سناریوی  A2و  CGCM3با
سناریوهای  A1Bو  A2و  CanESM2با سناریوهای RCP 2.6
و  RCP 4.5و  RCP 8.5از لینک ()http://ccds-dscc.ec.gc.ca
براساس طول و عرض جررافیای ایستگاههای ارازنوسه و نوده
ایااذ شاادند .ماادل  SDSMدر اولااین مرحلااه ،بااه شناسااای
متریرهای پایابینا نننادۀ دارای بیشاترین همبساتگ باا
دادههای مشاهدات پارامتر ماد نظار ما پاردازد ] . [5در ایان
تحقیق NCEPهای منتص با بیشترین همبستگ در جادول
 1یاد شده است.

جدول NCEP .1های منتخب پارامترهای دمای بیشینه و کمینۀ حوضههای آبخیز ارازکوسه و نوده
ایستگاه

مدل گردش عمومی جوّ
HADCM3

ارازنوسه

CGCM3

CanESM2

HADCM3

نوده

CGCM3

CanESM2

سس در مرحلۀ بعد دادههاای مشااهدات هار یاک از
متریرهای پیابین شونده باه دو قسامت بارای واسانج
1986ا  1995و صحتسنج 1996ا  2005مدل باهناار
برده شد ] .[17پا از ایان مرحلاه ،مادل واسانج شاده
 SDSMبا استفاده از NCEPهای منتصا و دادههاای هار
سناریو اقدام به پایابینا پارامترهاای اقلیما ماد نظار
م نند و در نهایت دادههای پیابین شادۀ ریزمقیااس باا
گام زمان روزانه بهدست م بیند.
مقایسااۀ سااناریوهای  CMIP3و  CMIP5نشااان داده
است نه میانگین جهاان پایابینا دماا تاا پایاان قارن

پارامتر اقلیمی

NCEPهای منتخب

دمای نمینه
دمای بیشینه
دمای نمینه
دمای بیشینه
دمای نمینه
دمای بیشینه

shum, temp

دمای نمینه
دمای بیشینه
دمای نمینه
دمای بیشینه
دمای نمینه
دمای بیشینه

p-u, p5-u, shum, temp
s850, shum, temp
p-f, p5-u, shum, temp
s850, shum, temp
p1-v, p5-v, temp
shum, temp
p-u, p5-v, rhum, temp
s850, shum, temp
p5-u, p5-zh, shum, temp
s850,temp
mslp, p5-u, p5-v, temp

بیسااتویکاام باارای سااناریوهای  RCPبساایار شاابیه بااه
نزدیکترین همتایانشان در ساناریوی  SRESیواهاد باود.
بهطوری نه پیابین دما با سناریوی  RCP 4.5شبیه باه
سناریوی  B1و پیابین دمای سناریوی  RCP6نزدیک به
پاایابین ا سااناریوهای  B2و  A1Bاز سااناریوهای AR4
است .همچناین پایابینا ساناریوی  RCP 8.5از ساری
جدید در دورۀ بت به پیابین  A2از سری قدیم نزدیاک
است.
یافتههای پژوهش
در ایاان مطالعااه از دو ماادل  SDSMو  LARS-WGباارای
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ریزمقیاسنمای یروج های مدلهای گردش عموم جاوّ
،MPEH5 ،GFCM2 ،CNCM3 ،NCPCM ،HADCM3
 ،CanESM2 ،CGCM3برای سه ساناریوی انتشاار (،A1B
 )A2 ،B1و سه سناریوی مسایر غلظات (RCP ،RCP 2.6
 )RCP 8.5 ،4.5در دو ایستگاه ارازنوساه و ناوده اساتفاده
شااد .از نمااودار بااان ا ویسااکر باارای توزی ا گروه ا از
دادههای پیابین شادۀ  CMIP3باا ساناریوهاای انتشاار
مصتلااف بااا دو ماادل ریزمقیاااسنمااای  LARS-WGو
 ،SDSMاز طریق چارک و حد بین چاارن اساتفاده شاد
] .[18درنهایت ،نتای پیابینا دماای بیشاینه و نمیناۀ
فتل در دو دورۀ بت اول (2046ا  2065میالدی) و دورۀ
بت ا دوم (2080ا  2099ماایالدی) نساابت بااه دورۀ پایااه
(1986ا  2005میالدی) برحس درجۀ سانت گراد مقایسه
شد.
نتایج پیشبینیی فصیلی دماهیای بیشیینه و کمینیه بیا
سناریوهای قدیم

نتای بهدستبمده از مدلهای  CMIP3تحت سه سناریو و
دو ماادل ریاازمقیاااس نمااای تحقیااقشااده در دو ایسااتگاه
ارازنوسه و نوده برای دو دورۀ بت بیساتسااله باا نماودار
بان ا ویسکر (شکلهای  1و  )2مقایساه شاد ناه نتاای
فتل بهدستبمده به شرح یالصه زیر است:
فصل بهار

در دورۀ بت اول نتای هر دو ایستگاه مطالعاهشاده بیاانگر
افزایا دمای بیشینه در دو سناریوی  A1Bو  A2است .در
ایستگاه ارازنوسه و نوده بیشترین افزایا دمای بیشینه در
سناریوی  A1Bبهترتی برابر  2/9درجۀ سانت گاراد و 3/2
درجۀ سانت گراد با استفاده از مادل  CFCM2پایابینا
شاد .همچناین در هار دو ایسااتگاه مطالعاهشاده فقااط در
سناریوی  ،B1مدل  HADCM3ناها دماای بیشاینه در
بینده را نسبت به دورۀ پایه پیابین نارد (شاکل  .)1در
دورۀ دوم بت مانند دورۀ اول بتا نیاز در ساناریوی A1B
در مقایسه با دیگر سناریوها ،بیشترین مقدار افزایا دماای
بیشینه نسبت به دورۀ پایه با مقدار  4درجۀ سانت گراد در
هر دو ایستگاه پیابین شاد .در یتاو دماای نمیناه
(شکل  )2در دورۀ بت اول در هر دو ایستگاه مطالعاهشاده
پاایابین ا هااا در سااه سااناریوی  B1 ،A1Bو  A2بیااانگر
افاازایا دمااا در دورۀ بینااده اساات .در بااین سااناریوها،
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سناریوی  A1Bدر هر دو ایستگاه بیشترین افازایا دماای
نمینۀ پیابین شده با مدلهای گردش عموم نسبت باه
دورۀ پایه دیده م شود.
در دورۀ بت دوم نیز نتای پیابین در همۀ سناریوها
بیانگر افزایا دمای نمینه نسبت به دورۀ پایه است (شکل
 .)2سناریوی  A1Bبیشترین مقدار افازایا دماای نمیناه
نسبت به دورۀ پایه در هر دو ایستگاه را نشاان ما دهاد و
مقاادار افزایشاا بن در ایسااتگاه ارازنوسااه  4/2درجااۀ
سااانت گااراد و در ایسااتگاه نااوده  4/6درجااۀ سااانت گااراد
هسااتند .سااناریوی  B1در ایاان دوره در هاار دو ایسااتگاه
چولگ منف دارد و یط میانه فاصلۀ نمتری با  75صدک
دارد (شکل .)2
فصل تابستان

در دورۀ اول بت دمای بیشینۀ پیابینا شاده در هار دو
ایسااتگاه در سااناریوی  A1Bبیشااترین نوسااانا را دارد
(شکل  .)1در ایستگاههای ارازنوسه و نوده نمترین مقادار
افزایا دمای بیشینه نسابت باه دورۀ پایاه باین هار ساه
سناریو بهترتی  1/1درجۀ سانت گاراد باا ساناریوی  B1و
 1/2درجۀ سانت گراد با ساناریوی  A1Bباود .در ایساتگاه
ارازنوسه پایابینا هاای مصتلاف باا ساناریوی  A2و در
ایساااتگاه ناااوده نیاااز در ساااناریوی  B1ایاااتال باااین
پیابین های دمای بیشینه با مدلهاای گاردش عماوم
بررس شده ،نمترین است (شکل  .)1در دورۀ دوم بتا در
هر دو ایستگاه بیشترین و نمترین ایتال دماای بیشاینه
نسبت به دورۀ پایه با سناریوی  A1Bبهترتی با مقدار  4و
 1/9درجۀ سانت گراد برای ایستگاه نوده و  4و  1/8درجاۀ
سانت گراد برای ایستگاه ارازنوسه ( )CFCM2پایابینا
شد (شکل  .)1در هر دو ایستگاه مطالعه شده در ساناریوی
 A1Bبهدلیل ترییارا و پاراننا زیااد دادههاای نمتار،
چولگ منف دارد.
بررساا دمااای نمینااه در دورۀ اول بتاا در هاار دو
ایستگاه گویای افزایا دماا در بیناده هساتند (شاکل .)2
بهطور مشترک در هر دو ایستگاه ،بان ا ویسکر سناریوی
 A1Bچولگ منف دارد ول دو سناریوی  B1و  A2توزی
یکنوایت دارند .بیشترین مقدار پیابین شده نسابت باه
دورۀ پایه در هر دو ایستگاه توساط ساناریوی ( A1Bمادل
گردش عموم  )CFCM2تصمین زده شاد (شاکل  .)2در

602

دورۀ دوم بت بیشترین ایتال دماای نمیناه نسابت باه
دورۀ پایه در ایستگاههای ارازنوسه و نوده با مقدار  4درجۀ
سانت گراد توسط سناریوی  A1Bپیابین شد (شکل .)2
نتای پیابین مدل با ساناریوی  B1نشاان داد نمتارین
ایااتال دمااای نمینااه نساابت بااه دورۀ پایااه بااا ماادل
 HADCM3با مقادار  1/12درجاه بارای ارازنوساه و 1/8
درجۀ سانت گراد برای نوده است.
فصل پاییز

در زمینۀ دمای بیشینه در دورۀ اول نمترین افازایا دماا
نسبت باه دورۀ پایاه در ایساتگاه ارازنوساه باا  0/4درجاۀ
سانت گراد توسط ساناریوی  B1و در ایساتگاه ناوده برابار
 0/7درجااۀ سااانت گااراد بااا هاار دو سااناریوی  A2و B1
پاایابین ا شااد .در هاار دو ایسااتگاه بااا سااناریوی A1B
بیشترین افزایا دما (حدود  2/2درجۀ سانت گراد) نسبت
به دورۀ پایه در هار دو دورۀ بتا پایابینا شاد .نتاای
پیابین مدلها در دورۀ بت اول نشان داد ایتال دمای
نمینۀ پیابینا شاده نسابت باه دورۀ پایاه در ایساتگاه
ارازنوسه با سناریوی  B1و در ایساتگاه ناوده باا ساناریوی
 A1Bبیشترین است .در این دوره دو مدل گردش عماوم
جوّ  HADCM3و  CGCM3ناها دمای نمیناۀ ایساتگاه
ارازنوسه را در بینده پیابین نردهاند (شکل .)2
در دورۀ دوم بت ا در هاار دو ایسااتگاه توسااط هاار سااه
سناریو بهوضوح افزایا دمای نمینۀ بینده دیده م شود .باا
توجه به بان ا ویسکرهای این دوره ،بیشاترین نوساانا در
مقادیر پایابینا شاده در ایساتگاه ارازنوساه مصات ،باه
سااناریوی  B1و در ایسااتگاه نااوده سااناریوی  A1Bاساات.
نمترین ایتال پیابین شدۀ دمای نمینه نسبت باه دورۀ
پایه در ایستگاه ارازنوسه با مقدار  0/1توسط سناریوی  B1و
در ایستگاه نوده  1/1درجۀ سانت گراد باهطاور مشاترک در
سناریوهای  B1و  A2پیابین شد؛ اماا بیشاترین ایاتال
در ایستگاه ارازنوسه و نوده با ساناریوی  A1Bو مقادار 3/7
درجۀ سانت گراد پیابین شد (شکل .)2
فصل زمستان

عدم قطعیت در پیابینا دماای بیشاینه ناه باهصاور
چارک اول و چارک سوم در نظر گرفته شده ،بین  1/7تاا
 0/4در ایستگاه ارازنوساه و  0/9تاا  0/4در ایساتگاه
نوده پیابین شاد .در دورۀ اول بتا بیشاترین ایاتال
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پیابین های دمای بیشینۀ بیندۀ اول باا دورۀ پایاه در دو
ایستگاه ارازنوساه و ناوده باهترتیا در ساناریوی 3( A2
درجۀ سانت گراد) و  1/5( A1Bدرجۀ سانت گراد) مشاهده
شد (شکل  .)1پیابین های دمای بیشاینه باا مادلهاای
مصتلااف گااردش عمااوم در ایسااتگاه ارازنوسااه در دو
سناریوی  A1Bو  B1و در ایستگاه ناوده در ساناریوی B1
چولگ مثبت داشت .در دورۀ دوم بتا بیشاترین افازایا
دمای بیشینه نسبت به دورۀ پایه در ایستگاههای ارازنوسه
و نااوده بااهترتیا در سااناریوی  A2بااا مقاادار  3/7درجااۀ
سانت گراد افازایا دماا و ساناریوی  A1Bباا مقادار 2/3
درجۀ سانت گاراد پایابینا شاد (شاکل  .)1در هار دو
ایستگاه نمترین ترییر دمای بیشینه نسبت به دورۀ پایه در
سناریوی  B1با مقدار  0/6درجۀ سانت گراد مشاهده شد.
در دورۀ اول بت با فرض حانمبودن ساناریوهای A1B
و  ،)CGCM3( A2پاااارامتر دماااای نمیناااه در ایساااتگاه
ارازنوسه برای همۀ ماهها ناها یواهد یافت .همان گوناه
نه در شکل  2مشاهده م شود ،این نااها در ساناریوی
 A1Bبرابر  -0/3و در  -0/2 ،A2درجۀ ساانت گاراد اسات.
بیشترین و نمترین ایتال دمای نمینۀ پیابین شده در
هر دو ایستگاه با سناریوی  A1Bبهترتی باا مقاادیر  2/3و
 -0/3درجۀ سانت گاراد (ایساتگاه ارازنوساه) و  2/2و 0/5
درجۀ ساانت گاراد (ایساتگاه ناوده) نسابت باه دورۀ پایاه
پیابین شد .در دورۀ دوم بت در هر دو ایساتگاه ناوده و
ارازنوسه تنها پیابین های دمای نمینۀ ساناریوی A1B
است نه بهدلیل نزدیک یط میانه باا چاارک اول چاولگ
مثباات دارد؛ در حااال نااه دو سااناریوی دیگاار تااوزیع
یکنوایت دارند (شکل  .)2سناریوی  )MPEH5( A1Bبرای
ایستگاه های ارازنوسه و نوده باا مقاادیر  3/3و  2/9درجاۀ
سانت گراد ،بیشترین ایتال دمای نمینۀ پیابین شاده
را نسبت به دورۀ پایه نشان داد.
نتایج پیش بینی فصلی دمای بیشینه و دمیای کمینیه بیا
سناریوهای جدید

نمودار ستون مصت ،به ایتال دمای بیشاینۀ فتال دو
دورۀ بت بیست ساله نسابت باه دورۀ پایاه در دو ایساتگاه
ارازنوسه و نوده در شکل  3نشان داده شده است نه نتای
بن بهتفکیک هر فتل در زیر بیان شده است.
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شکل  .1نمودار باکسی ویسکر تغییر دمای بیشینۀ دو دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایۀ بهدستآمده از هفت مدل گردش عمومی جو و دو
مدل ریزمقیاسنما در سه سناریوی مختلف در دو ایستگاه ارازکوسه و نوده

شکل  .2نمودار باکسی ویسکر تغییر دمای کمینۀ دو دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایۀ بهدستآمده از هفت مدل گردش عمومی جوّ و دو مدل
ریزمقیاسنما در سه سناریوی مختلف در دو ایستگاه ارازکوسه و نوده
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فصل بهار

در دورۀ بت اول (دوم) مقدار دمای بیشینۀ پیابین شاده
نسبت به دوره پایه در تمام سناریوها در هار دو ایساتگاه
افزایا دمای بینده را نشان م دهند (شکل  .)3بیشاترین
ترییرا در این دوره نسبت به دورۀ پایاه در ایساتگاههاای
ارازنوسه و نوده مصت ،به ساناریوی  RCP 8.5اسات ناه
مقادیر بن در دو ایستگاه و باهطاور افزایشا باهترتیا 2
( )3/7و  )3/3( 1/6درجۀ سانت گراد یواهد باود .نمتارین
افاازایا دمااای نمینااه در دورۀ بت ا اول (ایسااتگاههااای
ارازنوسه و نوده بهترتی  0/8و  0/83درجۀ سانت گراد) و
دورۀ بت دوم (حدود  0/9درجۀ سانت گراد) باا دورۀ پایاه
توسط سناریوی  RCP 2.6پیابین شد (شکل .)4
فصل تابستان

در دورۀ اول بت تحات ساناریوی  RCP 8.5مقادار دماای
بیشینه نسبت به دورۀ پایه بیشترین ترییرا را داشت ناه
برای ایستگاههای ارازنوسه و نوده بهطور افزایش بهترتی
بهمیزان  2/18و  2/34درجۀ سانت گراد یواهد بود (شاکل
 .)3نمترین افزایا دمای بیشینۀ پیابین شده نسبت به
دورۀ پایه در ایستگاههای ارازنوسه و نوده توسط ساناریوی
 RCP 2.6با مقادیر  1/24و  1/35درجۀ سانت گراد بود ،اما
در دورۀ بت ا دوم ایاان افاازایا ایااتال دمااای بیشااینۀ
پیابین شده نسبت به دورۀ پایه بیشتر و بهترتی مقادیر
 3/09و  3/13درجۀ سانت گراد یواهد بود (شکل .)3
روند ترییرا دمای نمینه تحات ساناریوی  RCP 8.5در
هر دو دورۀ بینده و برای همۀ ماهها افزایشا اسات .بیشاترین
میاازان ناااها در دورۀ اول بتا نساابت بااه دورۀ پایااه باارای
ایستگاه ارازنوسه با مقادار  2/63درجاۀ ساانت گاراد و بارای
ایستگاه نوده با مقدار  3/12درجۀ سانت گراد یواهد باود و دو
سناریوی دیگر با ایتال نمتری نسابت باه هام پایابینا
نردند (شکل  .)4در دورۀ دوم بتا نیاز در باین ساه ساناریو
نمترین ایتال دمای نمینۀ پیابین شده نسابت باه دورۀ
پایاه مصات ،باه ساناریوی  RCP 2.6اسات ناه در ایساتگاه
ارازنوسه  1/65درجۀ سانت گراد و در ایستگاه ناوده  2درجاۀ
سانت گراد است (شکل .)4
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در دورۀ بت اول تحت هر سه سناریو برای ایستگاههای نوده و
ارازنوسه تنها سناریوی  RCP 2.6دمای بیشینه نااها پیادا
یواهد نرد (شکل  .)3در دورۀ بت دوم دماای بیشاینه بارای
ایستگاه نوده فقط تحت ساناریوی  RCP 8.5افازایا دماا در
بینااده ( )0/82را یااواهیم داشاات .بیشااترین ایااتال دمااای
بیشینه با دورۀ پایه برای ایساتگاه ارازنوساه تحات ساناریوی
 RCP 8.5با مقدار  2/08درجۀ سانت گراد یواهد بود .در دورۀ
بت اول سناریوی  RCP 2.6برای ایستگاه ارازنوسه هیچگوناه
ایتال دمای نمینهای نسبت به دورۀ پایه پیابینا نکارده
است ،اما همین سناریو برای ایستگاه نوده ناها دمای اندن
با مقدار  -0/11درجۀ سانت گراد نسابت باه دورۀ پایاه نشاان
داد .در دورۀ دوم بت نیز در هر دو ایساتگاه باهجاز ساناریوی
 RCP 2.6سایر سناریوها افزایا دما بارای بیناده پایابینا
نردهاند .بهطور نل  ،ترییرا دماای در دورۀ دوم نسابت باه
دورۀ اول ،تحت سناریوهای مصتلف مطالعهشاده محساوستار
یواهد بود.
فصل زمستان

روند ترییرا دمای بیشینه نسابت باه دورۀ پایاه در دورۀ اول
بت و دورۀ دوم بت و برای همۀ ماههاا از ساناریوی RCP 2.6
تا  RCP 8.5در هر دو ایساتگاه افزایشا اسات .در دورۀ بتا
دوم ،نمترین ایتالف نه بین دمای بیشینۀ پایابینا شاده
نسبت باه دورۀ پایاه وجاود دارد در دو ایساتگاه مطالعاهشاده
مصاات ،بااه سااناریوی  RCP 2.6بااا مقااادیر ( 1/26ایسااتگاه
ارازنوسه) و ( 0/42ایستگاه نوده) درجاۀ ساانت گاراد یواهاد
بود .ایتال دمای نمینه نسبت به دورۀ پایه در دورۀ اول بت
در ایستگاه ارازنوساه باا ساناریوی  RCP 8.5باا مقادار 1/49
درجۀ سانت گراد ،بیشترین مقدار پایابینا شاده اسات .در
دورۀ دوم بت نیز این مقدار افزایا دماای نمیناه نسابت باه
دورۀ پایااه در ایسااتگاه ارازنوسااه تقریباااً دو براباار مقاادار
پیابین شده در دورۀ اول بت توسط همین سناریو با مقادار
 2/8درجۀ سانت گراد است.
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شکل  .3نمودار ستونی تغییر دمای بیشینۀ دو دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایۀ بهدستآمده از مدل گردش عمومی جوّ  ،CanESM2و مدل
ریزمقیاسنمای  SDSMدر سه سناریوی مختلف در ایستگاههای ارازکوسه و نوده

شکل  .4نمودار ستونی تغییر دمای کمینۀ دو دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایۀ بهدستآمده از مدل گردش عمومی جوّ  CanESM2و مدل
ریزمقیاسنمای  SDSMدر سه سناریوی مختلف در ایستگاههای ارازکوسه و نوده
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مقایسۀ نتایج سناریوهای جدید و قدیم

نتای گروه مدلهای  CMIP3بیانگر تنوع زیاد در ترییارا
دما بین مدلها و سناریوهای انتشار است (شاکلهاای  1و
 .)2در همۀ سناریوها بیشترین و نمتارین افازایا دماای
بیشینه و نمینه بهترتی در دو فتل تابساتان و زمساتان
یواهد بود .بهطوری نه در فتل تابستان دماای بیشاینه و
نمینه در دورۀ اول بت  1/5±0/1درجۀ ساانت گاراد و در
دورۀ دوم بت  3 ± 0/2درجۀ سانت گاراد نسابت باه دورۀ
پایه احتماالً افزایا یواهد یافت .سناریوی  A1Bنسبت به
دو سناریوی  B1و  A2افزایا دمای بیشتری را در هار دو
دورۀ بت ا پاایابین ا ناارد .در ایاان بصااا هاار یااک از
سناریوهای جدید ( )RCPبا ساناریوهای قادیم نظیار بنهاا
( )SRESمقایسه شد.
در فتااال بهاااار در دورۀ بتا ا اول و دوم در ایساااتگاه
ارازنوسه ساناریوهای جدیاد  RCP 4.5و  RCP 8.5افازایا
دمای بیشینۀ بیشتری نسابت باه دورۀ پایاه از ساناریوهای
نظیرشان در سناریوی قدیم پیابین نردند .در صورت نه
در ایستگاه ناوده در دورۀ بتا اول و دوم (غیار از ساناریوی
 RCP 8.5در دورۀ دوم) سااناریوهای قاادیم دمااای بیشااینۀ
بیشتری ( 7درصاد در دورۀ اول و  9/7درصاد در دورۀ دوم)
در مقایسه با سناریویهای متناظر جدید نسبت به دورۀ پایه
پیابینا نردناد .در دورۀ بتا اول و دوم ایاتال دماای
نمینۀ پیابین شده با ساناریوهای  B1و  RCP 8.5نسابت
بااه دورۀ پایااه در هاار دو ایسااتگاه نساابت بااه سااناریوهای
نظیرشان مقدار افزایا بیشتری را پیابین نردند.
در فتاال تابسااتان در ایسااتگاه ارازنوسااه سااناریوهای
جدید (غیر از سناریوی  RCP 4.5در دورۀ دوم) در هار دو
دورۀ بت افزایا دمای بیشاینۀ بیشاتری نسابت باه دورۀ
پایه در مقایسه با سناریوهای قادیم نظیرشاان پایابینا
نردند ،در حال نه در ایستگاه نوده در دورههای بتا اول
و دوم ،سناریوهای  B1و  RCP 8.5ایتال دماای بیشاینۀ
بیشتری را نسبت به سناریوهای نظیرشان نشان دادهاند .در
دورههای بتا اول و دوم در هار دو ایساتگاه ،ساناریوهای
جدید (غیار از ساناریوی  RCP 4.5در دورۀ دوم) ایاتال
دمای نمینۀ بیشتری (11ا  21درصد برای ایستگاه ناوده،
9ا  19درصد برای ایستگاه ارازنوسه) نسبت باه دورۀ پایاه
در مقایسه با سناریوهای نظیرشان پیابین نردند.
در فتاال پاااییز در دورههااای بتاا اول و دوم در هاار دو
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ایستگاه ،سناریوهای قدیم (غیر از ساناریوی  A2در دورۀ بتا
دوم برای ایستگاه ارازنوسه) بیشترین ایتال دماای بیشاینه
(3ا  7درصااد باارای ایسااتگاه ارازنوسااه5 ،ا  11درصااد باارای
ایستگاه نوده) را نسبت به سناریوهای نظیرشان نشان دادهاناد.
سناریوهای  B1و  RCP 8.5در هار دو ایساتگاه بارای دو دورۀ
بت بیشترین ایتال دمای نمینه را نسبت باه دورۀ پایاه در
مقایسه با سناریوهای همتایشان پیابین نردند.
در فتاال زمسااتان در دو دورۀ بتاا ایسااتگاههااای
ارازنوسه و نوده ،سناریوهای جدید (غیر از سناریوی RCP
 4.5در دورۀ بت دوم برای ایستگاه ناوده) ایاتال دماای
بیشینۀ بیشتری در مقایسه با سناریوهای نظیرشان نسابت
به دورۀ پایه پیابینا نردناد .در زمیناۀ ایاتال دماای
نمینه در دورههای بت اول و دوم ،سناریوهای  B1و RCP
 8.5بهترتیا در مقایساه باا ساناریوهای  RCP 4.5و A2
ایتال بیشتری را نسبت به دورۀ پایه پیابین نردند.
بهطور نل  ،در زمینۀ دمای بیشینه و نمینۀ ایستگاههاای
ارازنوساه و ناوده ،در هار دو دورۀ بتا جاز در بریا ماوارد
افزایا دماا توساط هماۀ ساناریوها پایابینا شاد .نتاای
محققان مصتلف چون بشفته و همکارانا ] ،[19ثان یاان و
همکارانا ] ،[20فرجزاده و همکارانا ] ،[21طائ سامیرم
و همکارانا ] ،[22حمیدیانپور و همکارانا ] ،[23ریبااالیگوا
و همکااارانا ] ،[24ماااجه و همکااارانا ] [25و وباااس و
همکارانا ] [26نیز بیانگر افزایا دما در دهههای بتا بارای
منطقۀ مطالعاهشادهشاان باود .در هماۀ ساناریوها بیشاترین
افاازایا دمااای بیشااینه و نمینااه در فتااول بهااار و تابسااتان
مشاهده شد نه با نتای نتوحیان و همکارانا ] ،[27فارجزاده
و همکارانا ] ،[21ناوری و همکاارانا ] ،[28لکزائیاانپاور و
همکاااارانا ] ،[29ریبااااالیگوا و همکاااارانا ] [24و بن و
همکااارانا ] [30مطابقاات دارد .در بااین سااناریوهای SRES
بهترتی سناریوی  A1Bسس  A2و در نهایات  B1در اغلا
موارد بیشترین مقادیر را برای دمای بیشاینه و نمیناۀ هار دو
ایستگاه پیابین نردند ناه باا نتاای تحقیاق داناافاراز و
همکاااارانا ] [7مطابقااات دارد .در تحقیاااق ریبااااالیگوا و
همکارانا ] [24در براگون اسسانیا نیز نمترین افزایا دماا در
بین سه سناریوی  A2 ،A1Bو  B1مصات ،باه ساناریوی B1
بود نه نتای بهدستبمده با بن مطابقات دارد .درصاورت ناه
بیشترین افزایا دما در پژوها ریباالیگوا و همکاارانا ][24
و دوست و همکارانا ] [31با سناریوی  A2پایابینا شاد
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نه با نتای این تحقیق مطابقت نادارد ناه بیشاترین افازایا
دمای بیشینه و نمینه در هار دو ایساتگاه باا ساناریوی A1B
پیابین شاد .در باین ساناریوهای  RCPدر هار دو پاارامتر
اقلیم بررس شده مصت ،به ایستگاههاای ارازنوساه و ناوده،
بیشترین افزایا دمای پیابین شاده مصات ،باه ساناریوی
 RCP 8.5است نه با نتاای محققاان چاون بن و همکاارانا
] ،[30بشیر و همکاارانا ] [32و مااجه و همکاارانا ][25
مطابقاات دارد .همچنااین نمت ارین افاازایا دمااای بیشااینه و
نمینه در بین ساناریوهای جدیاد در هار دو ایساتگاه توساط
 RCP 2.6پیابین شد ناه باا نتاای بن و همکاارانا ][30
مطابق است .در دو ایستگاه مطالعهشده ،سناریوهای انتشاار در
دورۀ دوم بت ا در مقایسااه بااا دورۀ بت ا اول افاازایا دمااای
بیشتری را پایابینا ناردهاناد ناه نشااندهنادۀ ترییارا
تاادریج اقلاایم اساات و مشااابه نتااای طااائ ساامیرم و
همکارانا ] [22و همچنین حمیدیانپاور و همکاارانا ][23
در تحقیق با عنوان «ارزیاب ترییرا دما و باارش در جناو
شرق ایران» است .در تحقیق حاضر در بیشاتر ماوارد افازایا
دمای نمینه در هر دو ایستگاه بیا از دمای بیشینه باود ناه
نتوحیان و همکارانا ] [27نیز در تحقیق باه نتاای مشاابه
دست یافتناد .در مقایساۀ ساناریوهای  SRESباا ساناریوهای
 ،RCPدر بیشااتر مااوارد مقایسااهای در ایاان مطالعااه ،مقااادیر
پیابین شده باا ساناریوهای  RCPبیشاتر از پایابینا باا
سناریوهای  SRESبرای دماهای بیشینه و نمینه پایابینا
شد .وجود این تفاو ها در مقادیر پیابین شاده بیشاترین و
نمترین دمای دو ایستگاه ارازنوسه و نوده با سناریوهای ترییر
اقلیم در فتول مصتلاف در دو دورۀ بتا بیاانگر وجاود عادم
قطعیت در شبیهسازی این دو پارامتر است نه بصا بزرگ از
این عدم قطعیت مصت ،به مدلهاا و ساناریوهای متفااو و
بصش دیگر ممکن است در زمینۀ دادههای مشاهدات باشد.
نتیجهگیری
ترییر اقلیم در حال حاضر یکا از مساائل مهما اسات ناه
جامعۀ انسان با بن روبهروست چارا ناه افازایا یطار وقاوع
سیال  ،ناها مناب ب و افازایا تبصیار و تعارق و ...را باه
دنبااال یواهااد داشاات .بنااابراین ،در ایاان نوشااتار باارای درک
درست از ترییرا اقلیم بینده به پیابین دو پارامتر دماای ،
دمااای بیشااینه و نمینااه بااا اسااتفاده از سااناریوی انتشااار و
سناریوی مسیر غلظت پردایته شد .از بنجا نه فقط نتای یک
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ماادل باارای مطالعااا منطقااهای قاباال اعتماااد نیساات ]،[33
بنابراین استفاده از مدلهای چندگانه برای مطالعا منطقاهای
نسبت به استفاده از یک مدل اقلیم واحد ،بهدلیل ناها هر
دو میااانگین یطااا و واریانساا دقاات بیشااتری دارد ].[34
بنابراین ،محققان از نتای مدلهای پیابینا اقلیما بینادۀ
چندگانه برای مدلسازی پوشا اقلیم زیست یاا پایابینا
توزی گونهها برای نااها عادم قطعیات در نتاای  ،اساتفاده
م ننند ] .[35بنابراین ،در تحقیق حاضر برای سایت ساطوح
پاسخ قابل اعتمادی نه همۀ محدودۀ عدم قطعیات را پوشاا
دهد از دو گروه از مدلها CMIP5 ،و  ،CMIP3دو مجموعاه از
سناریوهای انتشار قدیم و جدید و نیز از دو مدل ریزمقیاسنما
استفاده شد.
نتای نل بیانگر جوا های مصتلف میان هار دو گاروه از
سناریوها است ،نه یاک دلیال بن پراننادهباودن دو ایساتگاه
مطالعهشده در دو منطقۀ دشت و نوهستان است ناه منبا
شایان توجه از عادم قطعیات در تولیاد مجموعاه دادههاای
مشاهدات اقلیم با درجۀ بااالی از تفکیاکپاذیری بارای دو
ایستگاه ایجاد ما ننناد .درونیااب مکاان از متریار دماا در
منطقۀ نوهستان م تواند میازان یطاا را تتاحیح نناد ،اماا
بهطور نل همۀ متریرهای اندازهگیریشده ،متحمال افازایا
یطاهای درونیاب در مناطق نوهساتان و یشاک و سارد و
جای م شوند نه شابکۀ ایساتگاههاا پراننادهاناد .همچناین
تفاو در سایتار و ویژگ های GCMهاا نیاز منبا اصال از
عدم قطعیت در پیابین اقلایم بیناده هساتند .از بنجاا ناه
پیابین پارامترهای اقلیم توسط مدلهاای متفااو قطعااً
عدم قطعیت را به همراه دارد ،بنابراین در تحقیاق حاضار نیاز
سع شده تا با مقایسۀ دمای بیشینه و نمینۀ پیابینا شاده
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1395  زمستان،4  شمارۀ،3  دورۀ،اکوهیدرولوژی
[7].Wilby R L, Wigley T M L, Conway D, Jones P
D, Hewitson B C, Main J, Wilks D S. Statistical
downscaling of general circulation model
output: a comparison of methods. Water
Resources Research. 1998; 34: 2995_3008.
[8]. Tabor K, Williams J W. Globally downscaled
climate projections for assessing the conservation
impacts
of
climate
change.
Ecological
Applications. 2010; 20 (2): 554–565.
[9].Knight F H. Risk, Uncertainty, and Profit.
Boston: Houghton Mifflin. 1921.
[10].Khan M S, Coulibaly P. Climate change impact
study on water resources with uncertainty
estimates using Bayesian neural network.
McMaster University, PhD Thesis, Canada. 2006.
[11].Dibike Y B, Coulibaly P. Temporal neural
network for downscaling climate variability and
extremes. Neural Networks. 2006; 19 (2): 135-144.
[12].Hashemi M Z, Shamseldin A Y. Comparison of
SDSM and LARS-WG simulation and
downscaling of extreme precipitation events in a
watershed. Stoch Environ Res Risk Assess. 2011;
25 (4): 475-484.
[13].Samadi S, Catherine A M, Wilson E,
Moradkhanim H. Uncertainty analysis of
statistical downscaling models using Hadley
Centere Coupled Model. Theoretical and
Applied Climatology. 2013; 114 (4): 673- 690.
[14].Saraf V R, Regulwar D G. Assessment of
climate change for precipitation and temperature
using ststistical downscaling methods in upper
Godavari River Basin, India. Journal of Water
Resource and Protection. 2016; 8 (1):31-45.
[15].Daneshfaraz R, Razaghpoor H. Assessment of
climate on evapotranspiration of West
Azerbaijan province. Journal of Geographic
Space. 2014; 14 (46): 199-211. (Persian).
[16].Abbasnia M, Tavosi T, Khosravi M, Toros H.
Uncertainty analysis of future changes in daily
maximum temperatures over Iran by GIS.
Journal of Geographic information. 2015; 25
(97): 29-43. (Persian).
[17].Ahmadvand Kahrizi M, Rouhani H,
Heshmatpour A, Seyedian M. Evaluation SDSM
downscaling model to predict temperature (Case
Study: Arazkuseh stations and nodes).
Conference semi-arid hydrology, University of
Kurdistan. 2015. (Persian).
[18].Jafarzadeh M, Rouhani H, Heshmatpour A,
Kashani M. Detecting trend of meteorological
series across the Gorganrood Basin in the last three
decades. Journal of Watershed Management
Research. 2016; 7 (13): 230-240.(Persian).

608

 محدودۀ بزرگ از جوا هاایCMIP3 بود نه گرچه مدلهای
 اماا،پیابین دمای بیشینه و نمیناه در دورۀ بتا را دارناد
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 در صاور انتصاا،توجه به پیابین های متنوع بیندۀ دماا
 ساب،ّفقط یک یا تعداد نم مدلهای گردش عماوم جاو
.برداشت اشتباه دربارۀ ترییرا اقلیم بینده م شود
منابع
[1].IPCC. Climate change 2013. The
science basis. Summary for policy
Contribution of Working Group I
Intergovernmental Panel on Climate
Cambridge University Press. 2013; 18.

physical
makers.
to the
Change.

[2].Foster G, Rahmstorf S. Global temperature
evolution 1979-2010. Environmental Research
Letters. 2011; 6 (4): 044022.
[3].Gillett N P, Arora V K, Flato G M, Scinocca J
F, Salzen k. Improved constraints on 21stcentury warming derived using 160 years of
temperature observations. Geophysical Research
Letters. 2012; 39 (1): L01704.
[4].Huber M, Knutti R. Anthropagonic and natural
warming inferred from changes in earth's energy
balance. Nature Geosciences. 2011; 5 (1): 3136.
[5].Wilby R L, Charles S P, Zorita E, Timbal B,
Whetton P and Mearns L O. Guidelines for use
of climate scenarios developed from statistical
downscaling methods. 2004. IPCC Task Group
on data and scenario support for Impact and
Climate Analysis (TGICA). hhttp://ipccddc.cru.uea.ac.
uk/guidelines/dgm_no2_v1_09_2004. Pdfi.
[6]. IPCC. Climate change 2007. The Fourth
Assessment Report (AR4) of the United Nations
Intergovernmental Panel science basis of climate
change.
Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA. 2007; 996.

609

... تأثیرات حفاظتی تغییر اقلیم براساس ریزمقیاسسازی دمای پیشبینیشده در:احمدوند کهریزی و روحانی

[19].Ashofteh P, Massah Bouani A R. Impact of
climate change on maximum discharges, Case
study of Aidoghmoush Basin, East Azerbaijan.
Soil and Water Sciences. 2010; (14) 53: 25-39.
(Persian).
[20].Sanikhani H, Dinpajoh Y, Pour Yusef S,
Ghavidel S Z, Solati B. The impact of climate
change on runoff in watersheds, (Case study:
Ajichay watershed in East Azerbaijan province,
Iran). Journal of Water and Soil. 2014; 27 (6):
1225-1234. (Persian).
[21].Farajzadeh M. Climate change effects on river
discharge,Case study Sheshpir River. Journal of
Geography and Environmental Planning. 2013;
49 (1): 17-32. (Persian).
[22].Taei Semiromi S, Moradi H R, Khodagholi M.
Simulation and forecasting of climatic variables
by multiple linear model SDSM and General
Circulation Models, Case study: Watershed
Nishabur. Journal of Humans and the
Environment. 2014; 12 (1): 1-15. (Persian).
[23].Hamidianpour M, Baaghideh M, Abbasnia M.
Assessment of the precipitation and temperature
changes over south east Iran using downscaling
of general circulation models outputs. Physical
Geography Researches. 2016; 48 (1): 107-123.
(Persian).
[24].Ribalaygua J, Pino M R, Portoles J, Roldan E,
Gaitan E, Chinarro D, Torres L. Climate change
scenarios for temperature and precipitation in
Aragon (Spain). Science of the Total
Environment. 2013; 463: 1015-1030.
[25].Majhi S, Pattnayak KC, Pattnayak R.
Projections of rainfall and surface temperature
over Nabarangpur district using multiple CMIP5
models in RCP4.5 and 8.5 scenarios.
International Journal of Applied Research. 2016;
2 (3): 399- 405.
[26].Wobus C, Flanner M, Sarofim M C, Moura M
C P, Smith S J. Future Arctic temperature
change resulting from a range of aerosol
emissions scenarios. Earth's Future. 2016; 4:
270-281.
[27].Nosouhian S, Ghobadinia M, Tabatabaei S H,
Khaleghi H. Effect of climate change on
temperature and precipitation in Shahrekord and

Boroojen plan during 2020-2049. Iran's National
Meteorological Conference. 2013. (Persian).
[28]. Noori M, Sharifi M B, Zarghami M. Effects of
climate changes on inflow of reservoirs in the
uncertainty condition, Case study: Bostan and
Golestan dams in the Gorganroud catchment).
Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 2015;
9 (2): 367-380. (Persian).
[29].Lakzaianpoor GH, Mohammadrezapoor O,
Malmir M. Evaluating the effects of climatic
changes on runoff of Nazloochaei River in
Uremia lake catchment area. Journal of
Geography and Development. 2016; 14 (42):
183-198. (Persian).
[30].Aung M T, Shrestha S, Weesakul S, Shrestha P
K. Multi- model climate change projections for
Belu River Basin, Myanmar under Representative
Concentration Pathways. Journal of Earth Science
& Climatic Change. 2016; 7(1): 1-13.
[31].Dousti M, Habibnezhad Roshan M, Shahedi K,
Miryaghoubzade M H. Study of climate of
Tamar river basin Golestan province in terms of
climate change by LARS-WG model. Journal of
Earth and Space Physics. 2013; 39 (4): 177-189.
(Persian).
[32].Basheer A K, Lu H, Omer A, Ali A B,
Abdelgader A M S. Impact of climate change
under CMIP5 RCP scenarios and the streamflow
in the Dinder river and ecosystem habitats in
Dinder National Paek, Sudan. Hydrology and
Earth System Sciences.2016; 20 (4): 1331-1353.
[33].Martinez-Meyer E. Climatechange and
biodiversity: some considerations in forecasting
shifts
inspecies'
potential
distributions.
Biodiversity Informatics. 2005; 26 (2).
[34].Pierce ES. Where are all the Mycobacterium
avium subspeciesparatuberculosis in patients
with Crohn's disease?. PLoS Pathog. 2009Mar
27;5 (3): e1000234.
[35].Beaumont NJ, Austen MC, Atkins JP, Burdon D,
Degraer S, Dentinho TP ,Derous S, Holm P,
Horton T, Van Ierland E, Marboe AH.
Identification ,definition and quantification of
goods
and
services
provided
by
marinebiodiversity: implications for the ecosystem
approach. Marine PollutionBulletin. 2007; 54 (3):
253-65.

