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چکیده
ارزیابی تغییرات اقلیمی برای مناطق خشک و نیمه خشک که بحران کمآبی آن را فرا گرفته است  ،اهمیت زیادی دارد .بنابراین ،
هدف از تحقیق حاضر پیش بینی تغییرات اقلیمی شهرستان کرمان با استفاده از مدلهای گردش عمومی جو قابل دستتر

در

نتتترم افتتتزار  MIROC5، HadGEM2-ES ، GFDL-CM ، EC-EARTH( LARS-WG6و  )MPI-ESM-MRتحتتتت ستتتناریوهای
 RCP4.5و  RCP8.5برای دورۀ 2020ت  2050و بترآورد حتداک ر بتارش آن در دورۀ بازگشتتهتای مختلت

طتی دورۀ پایته

(1961ت  )2010و آینده ( ) 2050- 2020با استفاده از توزیع گامبل است .نتایج نشان داد هر پنج مدل در زمینۀ پیش بینی دمای
این شهرستان پاسخ یکسانی در زمینۀ افزایش حداک ری دمای مینیمم و ماکزیمم نشان دادهاند  ،به گونهای که حداک ر افتزایش
دمای مینیمم در مدلهای  MIROC5 ، HadGEM2-ES ، GFDL-CMو  MPI-ESM-MRبهترتیتب بته م یتزان 2/33 ، 2/73 ، 3/56
و  2/30درجۀ سانتیگراد در ماه سپتامبر صورت گرفته است .همچنین  ،دمای ماکزیمم در سناریوی  RCP4.5در ماههتای متی،
سپتامبر ،می ،سپتامبر و جوالی بتهترتیتب

در متدلهتای  MIROC5، HadGEM2-ES ، GFDL-CM ، EC-EARTHو MPI-ESM-

 MRحداک ر افزایش را به م یزان  1/98 ، 2/46 ، 2/82 ، 2/20و  2/38درجۀ سانتیگراد نشان داده است .در فصل زمستان بارش
به میزان  19/05و  4/62درصد بهترتیب در مدلهای  EC-EARTHو  MIROC5کاهش یافته است .نتایج بیتانگر آن استت کته
بارشهای حداک ری در تمامی مدلها به جز در مدل  MPI-ESM-MRبا میزان بارش بیشتری اتفاق خواهتد افتتاد .در نهایتت ،
میتوان نتیجه گرفت که با افزایش دورۀ بازگشت مقادیر حداک ر بارش محتمل طبق دو سناریوی  RCP4.5و  RCP8.5افتزایش
داشته و تحت سناریوی  RCP8.5شدیدتر بوده است.
کلیدواژگان :تغییر اقلیم ،حداک ر بارش محتمل ،شهرستان کرمان.LARS – WG6 ،
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مقدمه

بارندگیهای آینده در ماههای آور یل ،مه ،ژوئن و ژوئیه به

گرم شدن زمین در نتیجۀ افزایش سطح غلظت دیاکس ید
کربن جو و افزایش دمای متوسط جهانی ،ناشی از فعالیتهای
انسانی بهوضوح ادامه خواهد یافت .انتظار میرود که افزایش

میزان  37 12درصد کاهش یابد ،در حالی که در ماههای

غلظت گازهای گلخانهای در جو نهتنها در تغییرات میانگین

دیگر ،با افزایش  58 3درص د اف زایش م ی یاب د [ .]10
همچنین ،پیش بینی دما و امواج سرد و گرم در اس اانیا ب ا
استفاده از خروجیهای گزارش پنجم در دو مرحلۀ ریزمقیاس

آبوهوایی ،بلکه در تغییرات فراوان ی و ش دت رو ی دادهای
شدید ،مانند سیل ،خشکسالی و امواج گرما رخ دهد [  1و .]2

بیانگر آن است که سناریوهای تغییر اقلیمی افزایش تدریجی
در دمای حداکثر روزانه ط ی ق رن بیس تویک م را نش ان
میدهند و بیشترین افزایش دم ا در فصل تابستان در سناریوی

هستند .ای ن دو متغی ر در س طح جه انی و منطق های ب ا
جنبههای گوناگون مطالعه شدهاند [ ،]3به گونهای که این دو

 RCP8.5به میزان  7درجۀ س انتیگ راد رخ خواه د داد .از
طرفی ،حداقل افزایش دما رفتاری مشابه حداکثر افزایش دما

متغیر تأثیر درخور توجهی بر قابلیت دسترسی به آب خواهند

نشان میدهد ،اما با افزایشی کمتر ،به طوری که تا پایان قرن
بیستویکم بهترتی به میزان  3و  5 /6درجۀ سانتیگراد برای
سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5خواهد رسید [  .]11نت ایج

بارش و دما ،مهمترین متغیرهای اقلیمی در زمینۀ تغییر اقلیم

داشت .عالوه بر ا ین ،آبوهوای گ رمت ر ،تبخی ر و تع ر را
افزایش میدهد و از اینرو تقاضا برای آب در کشاورزی ،مراکز
شهری و اکوسیستمهای وابسته به آب افزایش می یابد [ .]4
مدلهای آبوهوایی جهانی ( ) GCM1ابزار اصلی برای مطالعۀ

بررسی تأثیر تغییرات آبوهوایی آینده بر دسترسی منابع آب
در حوضۀ رودخانۀ  Manningاسترالیا با استفاده از  28مدل
گردش عمومی جو تحت سناریوی  RCP8.5ک اهش ب ارش

تغییرات اقلیمی تاریخی و طراحی آبوهوای آینده هستند ،به
طوری که مدلهای گزارش پنجم عملکرد خوبی را نسبت به
مدلهای گزارش سوم و چهارم در بیان تغییرات اقلیم ی و

ساالنه را برای دو دورۀ  2060- 2021و  2100- 2061نشان
داد [  .]12همچنین ،یافتهها بیانگر آن است که میزان متوسط

شدت شرا یط آبوهوا یی در جهان نشان دادهان د [  5و .]6

دما در شهرس تانه ای ب م ،باف ت ،کهن وج ،کرم ان ،ان ار،

مدلهای گردش عمومی (  ) GCMم یتوان د ب رای ب رآورد
تغییرات آبوهوایی آ ینده استفاده شود .از طرفی ،اس تفادۀ

رفسنجان ،شهربابک ،سیرجان و میانده جیرفت بهترتی به
میزان 0 /38 ،1 /29 ،0 /44 ،0/82 ،1/36 ،1/15 ،1 /42 ،5 /70
و  1 /48از سناریوی  RCP2.6به سناریوی  RCP8.5اف زایش

مستقیم از خروجیهای این مدلها برای حل پروس هه ای
مطالعاتی در سطح محلی و منطقهای نیاز به ریزمقیاسسازی
دارند ،به طوری که این عمل اب زاری مناس ب رای ارائ ۀ

پیدا کرده است که گرمایش این مناطق در آیندۀ نزدیک را
نشان میدهد [  .]13همچنین ،تغییرات مؤلفۀ بارش در استان
زنجان طی دورۀ  2055- 2011نسبت به دورۀ پایه رو ب ه

در هر منطقهای است [  .]9 7مطالعات متعددی در بررسی
تغییرات اقلیمی با استفاده از پارامترهای دما و بارش در سطح
داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته است که در زیر ب ه
مواردی از آنها اشاره میشود:

کاهش است ،به طوری که این مقدار کاهش برای ایس تگاه
زنجان با  2میلیمتر و بیشترین مقدار کاهش برای ایستگاه

دادههای با وضوح زیاد در مورد ارز یابی از شرا یط آبوهوایی

خدابنده و ماه نشان با  24میلیمتر پیش بینی ش ده اس ت
[  .]14از طرفی ،ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی
حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه

با استفاده از مدل LARS-WG

نتایج پیشبینی آبوهوای آ ین ده در حوض ۀ رودخان ۀ
 ،Ngerengereتانزانیا با استفاده از نرمافزار  Lars-WGبیانگر
آن است که افزایش حداقل و حداکثر دما بین  0 /2ت ا 2 /6

تحت سناریوی  A2بیانگر آن بود که بارش ساالنه به میزان
 4 /03درصد کاهش یافته و دمای حداقل به میزان  0 /64تا

درجۀ سانتیگراد در دهۀ  2050و بین  2 /7تا  4 /4درج ۀ

 1 /35درجۀ سانتیگراد افزایش خواه د یاف ت .همچن ین،

سانتیگراد در دهۀ  2080رخ میدهد .به طوری که کمترین
افزایش دما در آ ینده در اکتبر و نوامبر و بیشترین افزایش در

بیشترین افزایش دمای حداکثر در ماه نوامبر به میزان  1/27و
کمترین افزایش آن ،در ماه ژانویه به می زان  0 /33درج ه
خواهد بود [  .]15آنچه از بررسی منابع انجامشده در سراسر

ماه های ژوئن و ژوئیه رخ م یده د .پ یشبین ی م یش ود

دنیا و کشور ایران برمیآید ،اهمیت زی اد مطالع ۀ رون د و
1. General Circulation M odel

پیش بینی متغیرهای اقلیمی بارش و دما به صورت دقیق و
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جامع برای تمام مناطق دنیاست .با توجه به افزایش گازهای

اقلیمی شهرستان کرمان با استفاده از  5مدل گردش عمومی

گلخانهای و شدت گرم شدن زمین و تأثیراتی که این دو عامل

جو تحت سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5برای دورۀ - 2020

روی پدیدههای جوی و اقلیمی میگذارند ،اهمیت مطالعات
اقلیمی دو چندان میشود .از آنجا که شهر کرمان به عنوان
دروازۀ جنوب شر کشور و پایلوت الکترونیکی ایران در افق

 2050است.

 1404ش ناخته م یش ود و همچن ین ب ا توج ه ب ه
سرمایهگذاریهای کالن اقتصادی در این شهر و وجود بحران
کم آبی به علت قرارگیری در منطقۀ خشک و نیمهخش ک،
بررسی روند و پیش بینی اقلیم این شهر میتواند کمک زیادی
به مدیران سیاستگذار این شهر کند .تا کنون تحقیق جامعی
در منطقۀ یادشده صورت نگرفته است و تحقیق حاضر برای
ی پ ردازد.
نخستین بار به موضوع یادشده در این منطق ه م 
بنابراین ،هدف از مطالع ۀ حاضر بررسی پیش بینی تغییرات

مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منطقۀ بررسی شده شهرستان کرمان واقع در استان کرمان
است که تقریباً در جنوب غرب دشت لوت قرار دارد  .مساحت
و متوسط بارش ساالنۀ آن ،بهترتی  45400/91کیلومترمربع
و  147میل یمت ر اس ت و در مح دودۀ  56° 15′ 06″تتتا
 59° 28′ 12″طول شرقی و  29° 16′ 27″تا  31° 44′ 35″عرض
شمالی واقع شده است .موقعیت این شهرستان در کشور و
استان کرمان در شکل  1ارائه شده است.

شکل  . 1محدودۀ منطقۀ مطالعهشده

روش تحقیق
در تحقی ق حاض ر ابت دا دادهه ای دم ای ح داقل ،دم ای
حداکثر ،بارندگی و تابش خورشیدی ایس تگاه س ینوپتیک
کرمان برای بررسی پدیدۀ تغیی ر اقل یم ط ی دورۀ زم انی
 2010 1961از سازمان هواشناسی استان کرم ان تهی ه
شد .ساس ،شرط همگن ی دادهه ا ب ا روش کولم وگروف -
اسمیرنف در این ایستگاه اعمال شد .پس از آن ،بازس ازی
نواقص آماری با روش ایستگاههای معرف صورت گرفت .در
نهایت ،پس از جمعآوری و اصالح دادهها ،به منظور بررسی

توصیف مدل های گزارش پنجم

نسل جدیدی از مدله ای گ ردش عم ومی ک ه در تهی ۀ
گزارش ارزیابی پنجم هیئت بینالدول تغییر اقلیم استفاده
ش د ،تح ت عن وان «پ روژۀ درونمقایس های م دله ای
جفتشده ( ،») CMIP51شناخته شده است .مجموع های از
آزمایشها شامل شبیهسازیهای قرن بیستم و پ روژهه ای
اقلیمی قرن  21ت حت سناریوهای جدید انتشار ب ا عن وان
«نمایندۀ خط سیر غلظ ت گازه ای گلخان های (،») RCP2

تغییرات اقلیمی از نرمافزار  LARS-WG6استفاده شد که
مراحل انجام پژوهش به شرح زیر است:

1. Coupled M odel Intercomparison Phase 5
2. Representative Concentration Pathway
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جدول  .1مشخصات مدل های گردش عمومی جو در دسترس به عنوان ورودی نرم افزار LARS-WG6
مدل

مرجع

قدرت تفکیک مکانی به درجه

MIROC5

Atmosphere and Ocean Research Institute, Japan

1 /40 * 1 /40

EC-EART H

EC-EART H consortium

1 /1215 * 1 /125

GFDL-CM3

)Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (United States

2 /5 * 2 /0

HadGEM2-ES

MOHC, Met Office Hadley Center, UK

1 /875 * 1 /25

MPI-ESM-MR

Max Planck Institute for Meteorology , Germany

1 /865 * 1 /875

مدله ای گ زارش پ نجم را تش کیل م یدهن د [ .]16در
مطالع ۀ حاض ر از پ نج م دل قاب ل اس تفاده در ن رماف زار
 LARS-WGب رای پ یش بین ی اقل یم شهرس تان کرم ان
استفاده شد (جدول .) 1
ریزمقیاسنمایی

با توجه به بزرگمقیاس بودن مدلهای گردش عمومی جو،

سناریوها
RCP4.5
RCP8.5
RCP4.5
RCP8.5
RCP4.5
RCP8.5
RCP4.5
RCP8.5
RCP4.5
RCP8.5

منبع
[ ]17
[ ]7
[ ]18
[ ]19
[ ]20

میانگین ،انحراف معیار آنها را مطابق رابطۀ  2تغییر میدهد
[ :]15
()2
همچنین ،به منظ ور قابلی ت ای ن م دل از معیاره ای
آماری  ،R2میانگین مربعات خطا ( ،) MSE1مجذور مربعات
2

3

یکی از راهکارهای فائق آمدن بر نقیصۀ فض ایی ک م ای ن

خطا (  ) RMSEو انحراف مطلق متوسط (  ) MADاستفاده

مدلها ،استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری است .از جملۀ این
مدلها  LARS-WGاست که برای ریزمقیاس نمایی از روش

میشود (روابط  3تا :) 6

آماری استفاده میکند [  . ]21این مدل قادر است دادههای
بارش (میلیمتر) ،دمای کمینه و بیشینه (درجۀ سلسیوس) و
تابش خورشیدی (مگاژول بر مترمربع در روز) را برای شرایط
حاضر و آینده پیش بینی کند .مبنای آن برای مدلس ازی
طول دورههای خشک و تر ،بارش روزانه و سریهای تابش،
توزیع نیمهتجربی است .سریهای فوری ه ،دم ا را تخم ین
میزنند .دماهای حداقل و حداکثر روزانه به صورت فرایندهای
تصادفی با میانگین و انحراف معیارهای روزانه که وابسته به
وضعیت تر یا خشک بودن روز مد نظر هستند ،مدلسازی

( )3
( )4

( )5
() 6
ک ه در آن  Atمق ادیر مش اهدهش ده و  Ftمق ادیر

میشوند .سری فوریه مرتبۀ سوم برای شبیهسازی میانگین و
انحراف معیار دمای فصلی به کار میرود .مقادیر ماندهها که از

پیشبینیشده و  nتعداد دادههاست (شکل .) 2

تفریق مقادیر میانگین از مقدار دیدهب انیش ده ب ه دس ت

برآورد بارش حداکثر دورۀ پایه و سناریوهای اقلیمی

می آیند ،در تحلیل خودهمبستگی زمانی دادههای مینیمم و
ماکزیمم استفاده میشوند [  .]22مکانیسم عمل این به این
صورت است که ابتدا با استفاده از تولی د دادۀ ماهان ه ک ه
دربرگیرندۀ رفتار اقلیم پایه است ،تمامی دادههای ماهانه را
مطابق رابطۀ  1محاسبه میکند:
()1
که در آن Ffut ،آینده و  Fobsگذشته است .ساس با حف

نمایۀ حدی پدیدهای است که از دیدگاه آماری در حد باال و
پایین توزیع آماری قرار میگیرد .به بی انی ،نش اندهن دۀ
وضعیت رویدادهای حد است که باید جنبههایی از رخ داد
تغییر اقلیم و ت أثیرات آن را نم ایش ده د [  .]23تحلی ل
فراوانی ح داکثر ب ارشه ای روزان ه در طراح ی و اج رای
سازههای کنت رل آب ،نقش ۀ ک اربری اراض ی ،حفا ت از
1. M ean Squared Error
2. Root M ean Square Error
3. M edian Absolute Deviation
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مناطق مسکونی ،باغه ا و م زارع ب ه منظ ور جل وگیری از

فصلی پس از ریزمقیاس نمایی در شکل  3نمایش داده شده

خسارته ای احتم الی س یالب اس تفاده م یش ود [ .]24

است .نتایج بیانگر آن است که دمای حداقل دارای حداکثر

بنابراین ،پس از پیش بینی بارش توسط مدله ای گ ردش
عمومی جو به منظور برآورد حداکثر بارش از توزیع گامبل
در نرمافزار  SDSM4.2استفاده شد .ساس ،ح داکثر ب ارش

افزایش دما به میزان  2 /05درجۀ سانتیگراد در س ناریوی
 RCP4.5در م دل  EC-EARTHرخ داده اس ت .همچن ین،
حداکثر افزایش دم ای مین یم در م دله ای ،GFDL-CM

در هر بازۀ زم انی و ی ک مجموع ه از دورۀ بازگش ته ای
انتخابی (  50 ،25 ،20 ،10 ،5 ،2و  100سال) محاسبه شد.

 MIROC5،HadGEM2-ESو  MPI-ESM-MRب هترتی
بهمیزان  2/33 ،2 /73 ،3 /56و  2 /30در ماه ساتامبر صورت
گرفته است  .در ضمن ،دمای ماکزیمم در سناریوی RCP4.5

نتایج
نتایج ارزیابی مدل های گزارش پنجم

در جدول  2مقادیر  RMSE ،MSE ،R2و  MADبه منظ ور
ارزیابی مدلهای گزارش پنجم برای پارامترهای بارش ،دمای
مینیمم و ماکزیمم ارائه شده است .طبق این جدول ،مدلهای
 EC-EARTH4 ،HadGEM2-ESو
بیشترین ضری همبستگی بهترتی در مؤلفههای دمای کمینه
MPI-ESM-MR

(  ،)0/87ماکزیمم (  )0 /98و بارش ( )0/82را دار ند .این مقادیر
بیانگر آن است که سه مدل یادشده در کالس ارزیابی بسیار
مناس قرار میگیرند .همچنین ،سایر مدلها در مؤ لفۀ دمای
کمینه و ماکزیمم در کالس ارزیابی مناس و خیلی مناس و
در مؤلفۀ بارش ،در کالس من اس و متوسط قرار میگیرند.
نتایج پیش بینی بارش و دما تحت سنناریو های  RCP4.5و
RCP8.5

خروجی حاصل از پنج مدل گردش عمومی ج و تح ت دو
سناریوی انتش ار  RCP4.5و  RCP8.5ب ه ص ورت ماهان ه و

در ماههای می ،ساتامبر ،می ،ساتامبر و جوالی بهترتی در
ای HadGEM2- ،GFDL-CM ،EC-EARTH
م دله
 MIROC5،ESو  MPI-ESM-MRح داکثر اف زایش را ب ه
میزان 1 /98 ،2 /46 ،2 /82 ،2 /20و  2 /38درجۀ سانتیگراد
نشان داده است .افزایش حداکثر دمای ماکزیمم در سناریوی
 RCP8.5در ماههای آپریل ،می ،جوالی و ساتامبر رخ داده
است که نشاندهندۀ افزایش دما در اواسط و اواخر فصلهای
بهار و تابستان است .همچن ین ،ای ن ش کل نش اندهن دۀ
تغییرات فصلی بارش  31سال آینده است ،به ط وری ک ه
بارش در فصل زمستان به می زان  19 /05و  4 /62درص د
بهترتی

در م دله ای  EC-EARTHو  MIROC5ک اهش

یافت ه اس ت .همچن ین ،در م دل  MPI-ESM-MRش اهد
افزایش بارندگی به میزان  18 /73و  25 /98درصد بهترتی
در سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5هستیم .در ضمن ،م دل
 MIROC5بیانگر تغییرات جزئی بارش به میزان 1 /38درصد
افزایش در فصل بهار است.

شکل  . 2مراحل ریزمقیاس سازی پارامتر بارش و دما در نرم افزار LARS -WG6
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جدول  . 2قابلیت ارزیابی مدل های گزارش پنجم طی دورۀ 1961ن 2010
پارامتر

دمای کمینه

دمای بیشینه

بارش

آماره های
آزمون
M AD
M SE
RM SE
R2
M AD
M SE
RM SE
R2
M AD
M SE
RM SE
R2

مدل های اقلیمی
EC-EARTH4
1/32
2/24
1/49
0/79
0/11
0/016
0/12
0/98
1/20
4/23
2/02
0/68

GFDL-CM3
1/43
2/57
1/6
0/71
0/56
0/36
0/60
0/91
1/53
3/84
1/96
0/72

MIROC5
1/11
1/68
1/29
0/81
0/90
0/98
0/69
0/87
1/95
5/70
2/38
0/61

MPI-ES M-MR
1/11
1/71
1/30
0/80
0/32
0/17
0/41
0/93
1/41
2/67
1/63
0/82

شکل  .3دمای کمینه ،بیشینه و بارش ماهانه و فصلی مدل های گزارش پنجم در دورۀ 2050- 2020

HadGEM2-ES
0/89
1/27
1/12
0/87
0/73
0/59
0/77
0/85
1/84
4/71
2/17
0/63
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ناریوی  RCP4.5و RCP8.5

افزایش دمای کمینۀ ساالنه نسبت به سایر مدلهای یادشده

شاهد افزایش بارش ساالنه در دورۀ  2050- 2020بهترتی به

است .به گونهای که این افزایش حداقل دما از  2 /12تا 2 /48
درجۀ سانتیگراد از سناریوی  RCP4.5به سناریوی RCP8.5
رخ داده است .همانند حداقل افزایش دما ،نتایج نشاندهندۀ

میزان  1 /24 ،30 /45 ،2 /21و  9 /77درصد هستیم.

آن است ک ه م دل  GFDL-CM3ح داکثر اف زایش دم ای
بیشینۀ ساالن ۀ آن از سناریوی  RCP4.5به سناریوی RCP8.5
به میزان  2 /32تا  2/66درجۀ سانتیگراد صورت گرفته است.
همچنین ،در تمامی فصلهای سال ش اهد اف زایش دم ای
مینیمم و ماکزیمم هستیم ،به گونهای که این افزایش دم ا
بیش از  0 /88درجۀ سانتیگراد رخ داده است .همچنین ،در
زمینۀ درصد تغییرات بارش ساالنه فقط در مدلهای GFDL-
 CM3و  HadGEM2-ESدر س ناریوی  RCP4.5و در م دل

نتایج بارش حداکثر حاصل از سناریوهای اقلیمی

نتایج به دست آمده از بارش در دورۀ بازگشتهای مختل ف
بیانگر آن اس ت ک ه در م دل  MIROC5تح ت س ناریوی
 RCP4.5بارش ب ا ش دت بیش تری رخ خواه د .ام ا تح ت
سناریوی  RCP8.5در م دل  HadGEM2-ESش دت ب ارش
در دورۀ بازگشتهای مختلف بیش از س ایر م دلهاس ت.
فق ط در م دل  MPI-ESM-MRدر ه ر دو س ناریوی
 RCP4.5و  RCP8.5ش دت ب ارش نس بت ب ه دورۀ پای ه
(  ) 2010 1961کمتر خواهد بود (شکل .) 4

جدول  .3تغییرات دمای کمینه ،بیشینه و بارش فصلی مدل های گزارش پنجم ( )2050- 2020نسبت به دورۀ پایه ()2010- 1961
پارامتر

دمای کمینه

دمای بیشینه

بارش

فصل
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
ساالنه
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
ساالنه
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
ساالنه

EC-EARTH4
RCP8.5 RCP4.5
1/91
1/71

GFDL-CM3
RCP8.5 RCP4.5
2/41
1/92

HadGEM2-ES
RCP8.5 RCP4.5
2/31
1/78

MIRO C5
RCP8.5 RCP4.5
1/20
1/22

MPI-ESM-MR
RCP8.5 RCP4.5
1/47
1/29

1/56
1/71

1/70
1/54

2/74
2/42

3/23
2/69

2/02
1/99

2/34
2/48

1/12
1/71

1/49
1/97

1/94
1/78

1/82
1/92

1/82

1/79

1/41

1/60

1/69

1/90

0/88

1/06

0/90

1/18

1/70
2/14

1/73
2/19

2/12
2/34

2/48
2/67

1/87
2/19

2/26
2/79

1/23
1/86

1/43
1/64

1/48
1/92

1/60
2/00

1/38

1/53

2/56

3/11

2/19

2/13

1/47

1/70

2/26

2/08

1/73
1/78

1/55
1/76

2/32
2/07

2/52
2/34

2/08
1/57

2/43
2/25

1/72
1/32

2/05
1/69

1/81
0/93

1/82
1/02

1/76

1/76

2/32

2/66

2/00

2/40

1/59

1/77

1/73

1/73

0/91
260/1

5/61
265/5

-28/9
108/6

-23/6
131/3

19/21
66/23

0/60
184/1

-2/78
28/33

0/01
54/08

-15/7
2/17

-12/8
17/41

2/00

-22/4

-27/4

-17/9

-21/6

-13/8

21/78

69/59

-44/7

26/48

-19/7
-6/95

-18/4
-5/40

27/07
2/21

-8/18
-13/4

43/17
30/45

-12/5
-4/90

-0/81
-0/23

-8/43
-0/56

18/73
1/24

25/98
9/77

شکل  . 4مقادیر بارندگی در دورۀ ب ازگشت های مختلف تحت تأثیر دو سناریوی  RCP4.5و RCP8.5
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بحث و نتیجهگیری

م

روشهای ریزمقیاس نمایی آم اری ب ه منظ ور پ یشبین ی
متغیرهای اقلیمی مانند دما و بارش به دلیل اهمی ت ای ن
فاکتورها در برنامهریزی و مدیریت محیطی کاربرد وسیعی

 MIROC5،ESو  MPI-ESM-MRح داکثر اف زایش را ب ه

دارند .در مطالعۀ حاضر از مدلهای قابل دسترس در نرمافزار

دله

ای HadGEM2- ،GFDL-CM ،EC-EARTH

میزان 1 /98 ،2 /46 ،2 /82 ،2 /20و  2 /38درجۀ سانتیگراد
نشان داده است .اما در زمینۀ پیشبینی بارش نتایج متفاوتی
را ارائه کردهاند که با نتایج عباسی و همکاران [ ]26در ارزیابی

امل ،GFDL-CM ،EC-EARTH
 LARS-WG6ش
ا دو
 MIROC5،HadGEM2-ESو  MPI-ESM-MRب

تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش ایران در دهههای آینده بیان
کردند ک ه نت ایج م دل  HadCM2نش اندهن دۀ ک اهش
بارشهای ایران تا دهۀ  2100به میزان  2 /5درصد است ،در

بارش شهرستان کرم ان ط ی دورۀ زم انی 2050- 2020
استفاده شد .همچنین ،برای قابلیت ارزیابی مدلهای گزارش

حالی که برای دورۀ مشابه در مدل  ECHAM4بارشه ای
کشورمان به میزان  19/8درصد افزایش یافته است .همچنین،

پنجم از شاخصهای آماری  RMSE ،MSE ،R2و  MADبهره

با نتایج پژوهش قضاوی و همکاران [  ]27در بررسی تأثیرات
اقلیمی آینده بر تغییرات دبی رودخانههای هروچای اردبیل با
استفاده از مدل  SWATو  LARS-WGکه بیانگر افزایش دما

سناریوی اقلیمی  RCP4.5و  RCP8.5برای پیش بینی دما و

گرفته شد .در نهایت ،برای برآورد حداکثر ب ارش ب ا دورۀ
بازگشتهای مختلف طی دورۀ پایه ( ) 2010 1961و آینده
(  ) 2050- 2020از توزیع گامب ل در ن رماف زار SDSM4.2
استفاده شد .نتایج ارزیابی قابلیت این مدلها بیانگر آن است

در فصول سرد بود و نیز با نتایج پژوهش جهانگیر و همکاران
[  ]28در پیش بینی پارامتر دمایی در ایستگاه الر که بی ان
کردند افزایش دمای کمینه و بیشینه در دهۀ  2020بهترتی

که به علت آنکه مؤلفۀ دما در قیاس با پارامتر بارش توزیع
دمایی یکسانی طی سال دارد ،بنابراین در ک الس ارزی ابی
خیلی مناس و مناس قرار میگیرند .اما ک الس ارزی ابی

بین  1 /12تا  1 /29و  1 /02تا  2/30درجۀ سانتیگراد و میزان
این افزایش در دهۀ  2050بهترتی بین  1 /47ت ا  2 /35و

مدلها برای پارامتر ب ارش در ک الس متوس ط و مناس

 2 /61تا  4 /13درجۀ سانتیگ راد اس ت ،مطابق ت دارد .در

طبقه بندی شدند .همچنین ،مدلهای EC- ،HadGEM2-ES

ضمن ،نتا یج مربوط به پنج مدل یادشده نش ان م یده د
بارشهای حداکثری در تمامی مدلها ب هج ز م دل MPI-
 ESM-MRبا میزان بارش بیشتری اتفا خواه د افت اد .در

 EARTH4و  MPI-ESM-MRدارای بیش
همبستگی بهترتی

ترین ض ری

در مؤ لفههای دمای کمین ه (  ) 0 /87و

ماکزیمم (  ) 0 /98و بارش (  ) 0 /82هس تند ک ه ب ا نت ایج
خسرویان و همکاران [  ،]25که در بررس ی ک ارایی م دل

نهایت ،میتوان نتیجه گرفت که با افزایش دورۀ بازگش ت،
مقادیر حداکثر بارش محتمل طبق دو سناریوی  RCP45و
 RCP85افزایش داشته است ،در حالی ک ه اف زایش ب ارش

آماری مانند میانگین خطای مطلق و مجذور میانگین مربعات
خطا نشان میدهد که مدل کارایی بیشتر و دقت قابل قبولی
برای پیش بینی دما دارد ،مطابق است .نتایج نشان داد هر 5
مدل در زمینۀ پیش بینی دمای شهرس تان کرم ان پاس

حدی برای سناریوی  RCP8.5شدیدتر بوده است .با توجه به
خشک و نیمهخشک بودن شهر کرمان و با توجه به بارشهای

ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMبیان داشتند که معیارهای

یکسانی در زمینۀ افزایش حداکثری دمای مینیمم و ماکزیمم
نشان دادهاند ،به گونهای که دمای ح داقل دارای ح داکثر
افزایش دما به میزان  2 /05درجۀ سانتیگراد در س ناریوی

پراکنده و رگباری ،پیشبینی تغییرات پارامترهای دما و بارش
میتواند ما را از وقوع سیلهای مخرب که در فص ل ب دون
رویش در این شهرستان رخ میدهد ،آگاه کند .همچن ین،
مطلع بودن از میزان تغییرات دمایی ،میتواند ما را به کشت
گونههای با نیاز آبی کم و استفاده از سیستم آبیاری مناس ،

 RCP4.5در م دل  EC-EARTHرخ داده اس ت .همچن ین،

متناس

حداکثر افزایش دمای مین یمم در م دله ای ،GFDL-CM
 MIROC5،HadGEM2-ESو  MPI-ESM-MRبهترتی ب ه

منابع

میزان  2 /33 ،2 /73 ،3 /56و  2 /30در ماه ساتامبر صورت
در سنار یوی RCP4.5

گرفته است .همچنین ،دمای ماکزیمم
در ماههای می ،ساتامبر ،می ،ساتامبر و جوالی بهترتی در

با گونۀ مد نظر سو دهد.
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