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چکیده
اهداف :از آنج ایی که بررسی تغییرات اقلیمی ،ار ائة راهکارهای مناسبب سبازراری و
کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه نیازمند پیش نگری صحیح متغیرهای اقلیمبی در
آن منطقه است؛ هبد

ایبم مقا به ارزیبابی دقبت مجمو به مبدل های ربرد

پایگاه ( CORDEXجنوب آسیا) در شبیه سازی دمبا و ببار

کلبی

ببه نبوان متغیرهبای

تاثیررذار در جریان حوضه آبخیز دز است.
روش :جهت پیش نگری دما و بار

حوضبة مبذکور ،دقبت  10مبدل ربرد

کلبی

پروژۀ ( CORDEX – WASجنوب آسبیا) مبورد ارزیبابی قبرار ررفبت .از رو
امل تغییر برای تصحیح خطای داده های شبیه سازی شده در دورۀ تاریخی و آینبده و
از نمرۀ مهارت ) (SSبرای ارزیابی ملکبرد مبدل ها اسبتااده شبد .شبیه سبازی ایبم
پارامترها برای سه دورۀ  81سبا ه (  8101 - 8103 ،8111 - 8133و )8181 - 8193
و تحت دو سناریو  RCP4.5و  RCP8.5برای ایستگاه های منتخب انجام شد.
___________________________
تاریخ دریافت 1931/11/11 :تاریخ تصویب1933/10/81 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.84891
مقالة پژوهشی -مطالعه موردی

چشمانداز تغییرات اقلیمشناختی دما و بارش در دامنة  CORDEXجنوب آسیا
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یافتهها /نتایج :خروجی ها نشان داد شبیه سازی مدل ها با خطا همراه است و باید قبل
از ا ستااده از آن ها در مطا عات تصحیح شوند .براساس ( )SSیک مجمو بة ده تبایی
با نمرۀ مهارت با ا انتخاب شد .اررچه نتایج مدل های انتخبابی بیبانگر کباهش  11تبا
 10درصدی بار

سا انه برای سناریو  RCP4.5و  1تا  11درصبدی ببرای سبناریو

 RCP8.5در حوض ة مورد مطا عه است ،و بی ببار

فصبل پباییز در ایبم محبدوده

تغییرات افزایشی را نشان می دهد .خروجبی دمبای حبداکحر حوضبه ببرای سبناریوی
انتشار  RCP4.5افزایش  1/0تا  9درجه و برای سناریو بدبینانبه  RCP8.5افبزایش
1/0تا  0/1درجة سلسیوس را پیش نگری می کند .ایم افزایش برای دمای حداقل برای
سناریو انتشبار  RCP4.5و  RCP8.5ببه ترتیبب مبابیم  1 /0تبا  3 /8و  8 /0تبا 0 /9
درجه سلسیوس در تغییر است.
نتیجه گیری :به طورکلی نتایج حاصل از ایم پژوهش  ،بیانگر آن است که ایم محدوده
در دهه های آتی به سمت اقلیمی با رطوبت کمتر و دمای بیشتر پیش میرود .
کلیدواژههـا :تغییبر اقلبیم ،تصبحیح خطبا ،ن مبرۀ مهبارت (  ،)SSحوضبة آبخیب ز دز،
. CORDEX
 .1مقدمه

پدیدۀ تغییر اقلیم و تأثیرات آن ،یکی از مهمتریم چا شهای پیشرو در بخشهای
کشاورزی و منابع آب است .بخش مدهای از تحقیقات انجام شده و در حال انجام در زمینة
آب ،از آخر قرن بیستم معطو

به بررسی ایم پدیده ،اثرات و ارائة راهکارهایی در جهت

سازراری و کاهش تأثیرات آن بوده است (فوهر ،8119 ،1ص .)9 .دستیابی به ایم هد
نیازمند پیشنگریهای صحیح متغیرهای اقلیمی در هر منطقه است تا با کسب آراهی در ایم
زمینه ،توسعة استراتژیهای مناسب و موثر صورت ریرد (تراندو ،کلر و استر ینگ،8118 ،8
ص .)93 .اما پیشنگریهای صحیح متغیرهای اقلیمی متکی به مدلهای ررد

کلی است.

اکنون در مطا عات منطقهای تغییر اقلیم ابتدا نیاز به به کارریری یک یا چند مدل  GCMو
1. Fuhrer
2. Terando, Keller, & Easterling
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سپس ریزمقیاسنمایی (یا تصحیح خطا) نتایج به منطقة مورد نظر است (پیرس ،بارنت ،سانتر و
رلکلر ،8113 ،1ص .)1339 .اما سؤا ی که در ایمرونه مطا عات مطرح میشود ایم است که با
وجود تعدد زیاد مدلهای  GCMو همچنیم دم قطعیت در خروجی و نتایج متااوت آنها
برای هر منطقه ،در مطا عات منطقهای تغییر اقلیم ،ایم مدلها چگونه باید انتخاب شوند (برکل،
دتینگر ،مرر و آندرسون ،8111 ،8ص .)901 .یک رویکردی که به طور فزایندهای از آن استااده
میشود ،تعریف معیارهایی برای مهارت مدل و تعییم کیایت آنها براساس تواناییهایشان در
شبیهسازیها میباشد (سگر و همکاران ،8110،9ص .)1111 .که از ایم رویکرد در ایم پژوهش استااده
شد و با تعریف معیارهایی ،ملکرد مدلهای  GCMارزیابی رردید .قدرت تاکیک  GCMsدر پروژۀ
 CMIP5معمو ا بیم  1تا  8درجه طول و رض جغرافیایی است و نمیتواند اطلا ات قابل قبو ی
ارائه کند .بنابرایم ،به ریزمقیاسنمایی سناریوهای آب و هوایی در سطح ملی نیازمندیم .ایم مهم را
میتوان با ریزمقیاسنمایی دینامیک و به کمک یک مدل منطقهای آب و هوا ( ،)RCMانجام داد .در
سالهای اخیر مؤسسة  WCRP3در اقدامی هماهنگ با برنامة بیما مللی ریزمقیاسنمایی منطقهای
 (CORDEX)0به منظور تو ید مجمو ة چند ضوی دادههای ریزمقیاسنمایی شده ،از خروجی
مدلهای آب و هوای منطقهای مختلف در پروژۀ  CMIP5استااده کردند که هد

شناسایی تغییرات

منطقهای اقلیم و ارائة راهکارهای سازراری با آن بود (رورری ،جونز و اسرار ،8113 ،0ص .)101 .در
پروژۀ  CORDEXپهنههای خشکی زمیم به  13بخش تقسیم و خروجی مدلهای اقلیم جهانی با
دقت مکانی  1/88 ،1/33و  1/11درجة قوسی تو ید میشوند .همچنیم ،دقت زمانی خروجی مدلهای
ریزمقیاسنمایی دینامیکی مورد استااده در ایم طرح ،شامل دادههای سه سا ته ،شش سا ته ،روزانه و
در نهایت دادههای ماهانه و فصلی است .لاوه بر افزایش دقت مکانی و زمانی در مدلها ،تعداد و نوع
متغیرهای ورودی و در نتیجه متغیرهای ریزمقیاس شده و محاسبه شده نیز افزایش قابل توجهی یافته
است (تیلور ،رونا د و ررا د ،8118 ،0ص .)331 .بنابرایم ،انتظار میرود مجمو ه مدلهای ایم پروژه
مبنای بسیاری از مطا عات ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم قرار ریرد.
1. Pierce, Barnett, Santer, & Gleckler
2. Brekke, Dettinger, Maurer, & Anderson
3. Seager, Ting, Held, Kushnir, Lu, Vecchi, & Li
4. World Climate Research Program
5. Coordinated Regional climate Downscaling Experiment
6. Giorgi, Jones, & Asrar
7. Taylor, Ronald, & Gerald
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.2پیشینة تحقیق
بررسیهای متعددی از خروجیهای مدلهای منطقهای آب و هوا پروژۀ  CORDEXدر نواحی
مختلف جهان انجام شده است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره میشود :ملکرد  11مدل اقلیم
منطقهای  CORDEXدر شبیهسازی ا گوهای بارندری در شرق آفریقا به صورت منارد و رروهی
مورد بررسی قرار ررفت خروجیها حکایت از تواناییهای ترکیبی ایم مدلها در برآورد بار
منطقه در آینده دارد (اندریس و همکاران ، ،1ص .)1309 .ارزیابی تغییرات سا انة بار

ایم

در جنوب

مکزیک و آمریکای مرکزی و ارتباط آن با دمای سطح دریا ( 8)SSTدر اقیانوس اطلس و آرام با
استااده از مجمو ه شبیهسازهای  CMIP5و  RegCM4 CORDEXنشان داد که رابطة بیم بار

و

SSTدر دورۀ حاضر ،تحت شرایط آب و هوایی آینده تغییر نمیکند (فوئنتس همکاران ،8119 9،ص.
.)380
شانگو و همکاران ،8110(3ص )133 .در پژوهشی به بررسی دادههای شبیهسازی شده بار

ماهانه

در محدودهة  CORDEX - Africaبا  11مدل اقلیم منطقهای در بازۀ  1331 - 8110پرداختند؛ نتایج
مقایسة دادههای شبیهسازی با مشاهداتی کارایی مناسب همه مدلها را به ویژه در شمال محدودۀ مورد
مطا عه نشان داد.
ایچ و همکاران ،8110( 0ص )1 .به ارزیابی تغییرات اقلیمی رذشته و آیندۀ افغانستان با استااده از
ملکرد  18مدل اقلیم منطقهای  CORDEX - South Asiaپرداختند که در ایم راستا لاوه بر دما و
بار

از  0شاخص اقلیم – کشاورزی تحت دو سناریو  RCP8.5و  RCP4.5نیز استااده کردند.

خروجیها نشان داد که میانگیم دما در رذشته نسبت به میانگیم جهانی  1/1درجة سلسیوس افزایش
داشته است .همچنیم نتایج مدلهای آب و هوایی در دورههای آتی نیز رویای آن است که ایم روند
افزایش دما با توجه به وابستگی آن به میزان انتشار دیاکسید کربم بیم  8/9تا  0/3درجة سلسیوس
برای  RCP8.5متغیر است .از سوی دیگر کاهش بار

و افزایش تبخیر و تعرق ،شدت تنشهای

موجود در افغانستان را افزایش خواهد داد و آنان خواستار تأکید بر سازراری مناسب با تغییرات آب و
هوایی شدند.
1. Endris, Omondi, Jain, Lennard, Hewitson, Chang'a, & Panitz
2. sea surface temperature
3. Fuentes-Franco, Coppola, Giorgi, Pavia, Diro, & Graef
4. Shongwe, Lennard, Liebmann, Kalognomou, Ntsangwane, & Pinto
5. Aich, Akhundzadah, Knuerr, Khoshbeen, Hattermann, Paeth, & Paton
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اثرات تغییر اقلیم بر بار های حدی در چهار شهر ساحلی آفریقا (کیپ تاون ،ماپوتو ،اروس و
پورت سعید) با استااده از  10مدل اقلیم منطقهای نشان داد که مدلها ،شبیهسازی واقعی از ویژریهای
بارندری شدید را در شهرها ارائه میدهند .از دیگر نتایج ایم مطا عه کاهش روزهای مرطوب و افزایش
دورههای خشک در هر چهار نقطه و افزایش شدت و فرکانس رخدادهای شدید بار

تنها در اروس

میباشد ( ابیدون و همکاران ،8110 ،1ص.)933 .
تغییرات دما و بار

فصلی مرکز آسیا ) (CORDEX-Central Asiaبرای سه دورۀ نزدیک ،میانه

و دور و با استااده از ملکبرد دو مبدل  HadGEM2-ESو  MPI-ESM-MRمبورد ارزیبابی قبرار
ررفت ،نتایج نشان از افزایش  9تا  0درجة سلسیوس دما برای دورۀ  8101 – 8111و کباهش ببار
برای منطقة مورد مطا عه دارد .ایبم بررسبی نیبز ببرای ( CORDEX - Middle Eastخاورمیانبه) و
)(North Africa (MENAمنا) انجام شد که خروجیهای آن رویای افزایش  9تا  3درجة سلسبیوس
دما و کاهش شدید بار

و خشک شدن منطقة مورد مطا عه داشت (اختارک ،ترپ ،تورکس و کرناز،8

 8110و  .)8111سعید ،آ مازوری ،اسلام و خان ،8110( 9ص )1090.در پژوهشی ببه ارزیبابی اثبرات
تشدید امواج ررمایی در آینده با استااده از سه مدلهای منطقهای  CORDEXدر پاکسبتان پرداختنبد.
دو رویکرد متااوت (ثابت و نسبی) برای ارزیابی امواج ررمایی در نظر ررفته شد ،رویکرد ثابت زمانی
است که درجه حرارت به بیش از  30درجة سلسیوس برسد و برای مدت چندیم روز ادامه یاببد کبه
بسیار خطرناک است و رویکرد نسبی که ممکم است به طور مستقیم تهدیدکنندۀ زنبدری نباشبد ،امبا
با ث ذوب بر

و یخ و افزایش سیلاب شود و به ترتیب بر امنیت غذایی کشور در فصبل تابسبتان و

زمستان تأثیر بگذارد .نتایج نشان از وقوع رویکرد ثابت در مناطق شرقی (دشتهای پنجاب و سبند) و
رویکرد نسبی در مناطق شما ی (نواحی با بر

و یبخ بسبیارکه ذوب آن در تابسبتان سببب طغیبان و

سیلاب میشود) دارد.
سببانجای ،کریشنان،شرسببتا ،رجبهنببدری و رن ،8110( 3ص )110 .از مببدلهای ترکیبببی پببروژۀ
 CORDEX-Southeast Asiaبرای بررسی جنبههای کیای تغییرات آینده میانگیم فصلی دما و بار
هندوکش هیما یا تحت دو سناریو  RCP8.5و  RCP4.5برای دو دوره استااده کردند .نتایج حکایبت
از افزایش  0/3درجة سلسیوس دما در زمستان نسبت به تابسبتان و افبزایش  88درصبدی بار هبای
1. Abiodun, Adegoke, Abatan, Ibe, Egbebiyi, Engelbrecht, & Pinto
2. Ozturk, Turp, Türkeş, & Kurnaz
3. Saeed, Almazroui, Islam, & Khan
4. Sanjay, Krishnan, Shrestha, Rajbhandari, & Ren
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فصلی مونسون تابستانی دارد .وارناتج و ریبدی ،8113( 1ص )901 .در تحقیقبی ببه ارزیبابی توانبایی
مبدلهای ربرد

کلبی ) (GCMsو مبدلهای آب و هبوایی منطقبهای ) (RCMsببرای شبیهسبازی

متغیرهای اقلیمی در ما اوی پرداختند نتایج نشان داد که ایم مدلها تغییرات روند در متغیرهای دمبا را
بخوبی شبیهسازی کردند و ی خروجیهای شبیه سازی شده ببرای ببار

تغییرپبذیری با بایی داشبت.

کامیار ،موحدی و یزدانپناه ( ،1930ص )90 .در پژوهشی به بررسی چشمانداز دمای کمینبه و بیشبینة
استان اصاهان در افق زمانی ( )8110 - 8101تحت دو سناریو  RCP8.5و  RCP4.5پرداختند .نتایج
حاکی از روند افزایشی ایم دو پارامتر ببرای هبر دو سبناریو در دهبههای آتبی اسبت .ارزیبابی دقبت
خروجی مدلهای منطقهای دو محدودۀ ( CORDEX – WASجنوب آسیا) و CORDEX – MNA

(منا) برای ایران نشان داد که مدلهای موجود در برنامة  CORDEXبرای بار

همبستگی زیبادی ببا

داده های مشاهداتی ندارد و ی برای دو پارامتر دمای حداقل و حداکحر همبستگی با ا و خطای کمتبر از
یک درجه سلسیوس را نشان میدهد (کامیار ،یزدانپناه و موحدی ،1930 ،ص .)101 .واکاوی اثبرات
اقلیمی دما و بار

بر وضعیت منابع آبی نسبت به پارامتر جمعیت در حوضة آبریز خلیج فارس و دریای

مان با استااده از پروژۀ  CORDEXنشان داد که در هر سه مدل اقلیمبی CNRM ،EARTH-EC

و  ،GFDLحوضة آبریز مند و کل – مهران به ترتیب بیشتریم و کمتریم میزان تنش آبی را نسبت ببه
پارامتر جمعیت در دهههای آتی خواهنبد داشبت( .خو بیبان ،راقینبژاد و آقاشبریعتمداری،1931 ،
ص.)010.
اثرات تغییراقلیم بر منابع آب به نوان موضو ی چا ش برانگیز در بسیاری از مناطق خشک دنیا
مطرح بوده به طوری که هیأت بیم ا دول تغییر اقلبیم بیبان مبیدارد کبه منبابع آب قاببل دسبترس در
منطقبه خاورمیانه تحت اثر تغییرات اقلیمی ،در وضعیت هشدار قبرار دارند ( .)IPCC,2007انتظار
میرود که تغییر در متوسط متغیرهای اقلیمی (به ویژه دما و بارندری) تأثیر قابل توجهی بر منابع آب
در دسترس آینده بگذارد ،به رونهای که طبق مطا عات قبلی صورت ررفته ،تغییرات  11درصدی میزان
نزو ات جوی مدتا منجر به تغییرات  10تا  80درصدی جریان رودها میشود ،و ایم در حا ی است
که افزایش دو درجة سلسیوس دما معمو ا منجر به کاهش  0تا  18درصدی جریانها میرردد (ژانگ،
وانگ ،هی و یو ،8113،8ص100 .؛ یوزو ،نوتو ،ویونی و ا وژیا ،8111 ،9ص .)111 .متأساانه کشور

1. Warnatzsch& Reay
2. Zhang, Wang, He, & Liu
3. Liuzzo, Noto, Vivoni, & La Loggia
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ایران نیز از ایم تغییرات بزرگ مقیاس مستحنی نبوده و اثرات آن در بسیاری از حوضههای آبخیز کشور
مشاهده شده است .حوضة آبخیز دز از زیر حوضههای کارون بزرگ از نظر آب و هوایی جزو منباطق
نیمهخشک کوهستانی ایران محسوب میشود که سد دز به نوان سومیم سد مرتاع ایران (پنجاهمیم
سد بلند دنیا) با متوسط آورد طبیعی  801متر مکعب در ثانیه ،در انتهای آن واقع شده است (موسوی و
معرفی ،1930 ،ص.)990 .
جریانهای سطحی و ذخیرهای ایم حوضه در اقتصاد کشاورزی ،تو ید انرژی ،صنعت و شرب در
مقیاس منطقهای و ملی بسیار تعییم کننده بوده است .از آنجا که تغییر اقلیم سبب تغییر در مؤ اههای
اقلیمی شده و ایم امر بر دسترسی به منابع آب سطحی در ایم منطقه اثررذار بوده آراهی از تغییرات و
پیشنگری ایم پارامترها در آینده امری ضروری است .برخبی از مطا عبات در رابطبه ببا بررسبی
تغییرات اقلیمی بر روی حوضههای آبخیز ایران در دورههبای اخیبر و آتبی ببر اساس مدلهای
ارزیابی رزار

چهارم و رزار

پنجم ) (CMIP3 , CMIP5انجام پذیرفته است که دارای قدرت

تاکیکپذیری پاییم است (جوان ،نصیری صا ح و طاهری شهریانی ،8119 ،ص .)911 .بنابرایم به نظر
میرسد که مطا عات تغییر اقلیم در حوضههبای آبخیبز توسط مدل های اقلیمی با وضوح با ا و به ویژه
توسط مدلهبای پایگاه  CORDEXامری ضروری به نظر میرسد .به طوریکبه مبدلهبای فبوق
درکی بهتر از ایم مناطق در دورههای زمانی آتی نسبت به مبدلهبای پیشیم برای مدیران و برنامهریزان
منابع آب فراهم مینماید .ازایمرو هد
 CORDEXدر شبیهسازی دما و بار

کلی ایم مقا ه ارزیابی توانایی مجمو ه مدلهای برنامه

به نوان متغیرهای تاثیررذار در جریان حوضه آبخیز دز است.

 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3منطقة مورد مطالعه
حوضة آبخیز رودخانه دز به حاظ موقعیت جغرافیایی بیم  31درجه و  11دقیقه تا  01درجه  81دقیقة
طول شرقی و  91درجه و  93دقیقه تا  93درجه  0دقیقة رض شما ی واقع شده است .مساحت کل
حوضه با غ بر  81081کیلومترمربع و متوسط ارتااع آن حدود  1011متر میباشد .منطقة مورد مطا عه
قسمتی از حوضة آبخیز در با ادست سد دز به مساحت  10900کیلومترمربع است.
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شکل -1موقعیت حوضة آبخیز دز در حوضة کارون بزرگ
مأخذ :نگارندران1931 ،

 .2 .3روش تحقیق
داده های اقلیمی مورد استااده در ایم پژوهش شامل دادههای دما و بار

روزانة ایستگاههای

ا یگودرز ،بروجرد ،اراک ،خرمآباد ،کشور ،دزفول ،کوهرنگ ،سازمان آب بروجرد و زردفهره در بازه
زمانی  1310 – 8110است که از شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان هواشناسی کل کشور تهیه
رردید (جدول  .)1شبیهسازی  10مدل ررد

کلی پروژۀ ( CORDEX - WASجنوب آسیا) از

پایگاه داده  ESGF1دریافت شد .شایان ذکر است که دادههای اقلیمی در مدلهای برنامه CORDEX

تا پایان سال  8110میلادی به نوان دورۀ تاریخی و از اول ژانویه  8110تا  91دسامبر  8111میلادی
برای سناریوهای انتشار آینده در نظر ررفته شده است .برای اجرای ایم پروژه ،نخست برنامهای در
محیط نرمافزار  MATLABبرای استخراج دادههای مدل در محدودۀ ایران و سپس مقایسة دادههای
مشاهداتی با دادههای مدل با در نظر ررفتم ایم شرط که در قدرت تاکیک  ،1/33ایستگاه مشاهداتی
با یاخته متناظر فاصلهای کمتر از  80کیلومتر داشته باشد ،تنظیم شد .مبنای انتخاب ایم فاصله (80
کیلومتر) به کارریری بیشتریم تعداد ایستگاهها در تنظیم دادههای دورۀ پایه به منظور ارزیابی دقت
1. http: //www.cordex.org
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خروجی مدلهای منطقهای است .پس از ا مال ایم شرط تعداد  3ایستگاه با دادههای یاختة متناظرشان
مقایسه شدند.
جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده
مأخذ :نگارندران1931 ،
ردیف

ایستگاه

ارتفاع(متر)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

نوع ایستگاه

1
8

دزفول
کشور

139
001

98/3
99/13

31/91
31/09

سینوپتیک
بارانسنجی

9

خرم آباد

1131

99/33

31/81

سینوپتیک

3
0

بروجرد سازمان آب
بروجرد

1331
1013

99/01
99/00

31/1
31/30

بارانسنجی
سینوپتیک

0
0

اراک
ا یگودرز

1011
8188

93/10
99/83

33/01
33/38

سینوپتیک
سینوپتیک

1
3

کوهرنگ
زردفهره

8900
8331

98/30
99/11

01/19
33/11

سینوپتیک
بارانسنجی

 .3. 3روش تصحیح خطا
به منظور تصحیح خطای دادههای شبیهسازی شده ماهانه بار

و دما در دورۀ تاریخی و سپس

دورۀ آینده در هریک از ایستگاهها و برای هر سه پارامتر هر مدل ،از رو
(اویانگ و همکاران ،8110،1ص .)1019.در ایم رو

امل تغییر استااده شد

پس از استخراج ماهانة دما و بارندری دورۀ پایه

و آتی از مدل ،با محاسبة تااوت ماهانة درازمدت دما و درصد تغییرات بارندری در دورۀ آتی نسبت به
دورۀ پایه ،سناریوی اقلیمی مطابق روابط  1و  8برآورد و به داده های مشاهداتی حوضه اضافه (برای
دما) و ضرب (برای بارندری) میشود:
رابطة :1
رابطة :8
در روابط فوق Ti ،و  Piبه ترتیب بیانگر سری زمانی تعدیل شده دما و بار

حاصل از پدیدۀ تغییر

اقلیم در دورۀ آتی برای هر ماه  Tobs,i ،iو  Pobs,iبه ترتیب بیانگر سری زمانی دما و بارندری
1. Ouyang, Zhu, Fu, Lü, Zhang, Yu, & Chen

893

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

مشاهداتی در دورۀ پایه برای هر ماه  PGCM,fut,i،iو  TGCM,fut,iبه ترتیب بیانگر متوسط درازمدت
بار

و دمای شبیهسازی شده توسط مدلهای  GCMدردورۀ آتی برای هر ماه TGCM,bade,i, ، iو

 PGCM,bade,iبهترتیب بیانگر متوسط درازمدت دما و بارندری شبیهسازی شده توسط مدلهای
GCMدر دورۀ مشابه با دورۀ مشاهداتی برای هر ماه  iمیباشند.
همچنیم از نمودار تیلور برای رسیدن به دیدی کلی و جامع از مقایسة مدلها در پهنة مورد مطا عه
استااده شد .ایم نمودار به طور رسترده به منظور بررسی ابعاد پیچیده و پیمایش توان نسبی چند مدل
یا طرحوارۀ همرفت به کار میرود (تیلور ،8111،1ص .)0113.نرمافزار  NCL-6.5.0شامل توابعی
است که آمارههای مورد نیاز برای ترسیم نمودار تیلور را فراهم میکند.
 .4 .3نمرۀ مهارت ()Skill Score
از آنجایی که در بررسی ملکرد مدلها حا ات متااوتی پیش میآید از جمله ممکم است میانگیم
مقادیر مشاهده شده ( )̅oو مدل ( )̅mبرابر و ضریب همبستگی

)O

 )Rm,نیز  1باشد ،اما واریانس

)تغییرپذیری( مقادیر مشاهده شده ) (σo2و مدل ) (σm2برابر نباشد یا میانگیم مقادیر مشاهده شده و
مدل برابر و واریانس )تغییرپذیری( آنها نیز برابر ،اما ضریب همبستگی صار باشد یا واریانس آنها
)تغییرپذیری( برابر و ضریب همبستگی نیز  1باشد ،اما میانگیم مقادیر مشاهده شده و مدل برابر نباشد
در تمام ایم حا ات شبیهسازی مدل کاملا بر مشاهدات منطبق نیست .بنابرایم ،برای ارزیابی توانایی
مدل در شبیهسازی نیاز به شاخصی است که همزمان ایم سه پارامتر ( میانگیم ،واریانس و همبستگی)
را حاظ کند .بنابرایم از نمرۀ مهارت ) (SSبیم شبیهسازی مدلها و مشاهدات به صورت زیر استااده
شد:

رابطة 9

سه جملة سمت راست رابطة  9به ترتیب همبستگی ،خطای سیستماتیک (غیرشرطی) و خطای
غیرسیستماتیک (شرطی) را برای شبیهسازی مدلها نسبت به مشاهدات به صورت کمی نشان میدهد
(ویلکز ،8111،ص.8)991 .

1. Teylor
2. Wilks
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مد ی که دقیقا کلیه خصوصیات مشاهدات را بازتو ید کند نمرۀ مهارت آن  1است .چنانچه میانگیم و
واریانس مقادیر مشاهده شده و مدل برابر و ضریب همبستگی صار باشد نمرۀ مهارت مدل  -1است.
حدود تغییرات نمرۀ مهارت ( )SSاز منای بی نهایت تا  1میباشد .در ایم مطا عه  93معیار برای
مهارت مدل که شامل  90معیار برای متغیر ماهانة دما (حداقل و حداکحر) و بار
برای متغیر سا انة دما و بار

( 18ماه) و  9معیار

تعریف شد .ملکرد مدلها در دورۀ تاریخی بر اساس معیارهای تعریای

برای هر مدل و پارامتر ،در هر ایستگاه ارزیابی شد .سپس کیایت مدلها براساس مقدار ( )Δفاصلة
اقلیدسی از کم به زیاد مرتب شد Δ .برای هر مدل ،فاصلة اقلیدسی نمرۀ مهارت آن از نقطهای با نمره
مهارت کامل ( )1،1....،1است که مقادیر کمتر  Δنشاندهندۀ توافق بهتر شبیهسازیها با مشاهدات
میباشد .از آنجایی که نتایج مدلهای اقلیمی ،اساس شبیهسازیهای تغییر اقلیم آینده را فراهم میکند
که با دم قطعیت همراه میباشند ،یکی از رو هایی که امکان ارزیابی طیف وسیعی از دم قطعیت
را در مطا عات تغییر اقلیم ایجاد میکند ،استااده از  multi model ensemblesمیباشد ( IPCC,
.)2010

در ایم پژوهش سعی شد با در نظر ررفتم ترکیب مدلها با نمره مهارت متااوت ،لاوه بر حصول به
بهتریم شبیهسازی ،تا اندازۀ قابل قبو ی دم قطعیت را کاهش داد تا بتوان شبیهسازی واقعبینانهتری از
تغییرات بار

و دما در دهههای آتی را فراهم نمود .از ایم رو ترکیبهای بسیار متااوتی از 10مدل

مورد بررسی قرار ررفت (از جمله ترکیبهای متااوت 8تایی 9 ،تایی 10 .... ،تایی) که در نهایت
ترکیب  11تایی که کمتریم مقدار  Δرا برای کل منطقه داشت ،انتخاب رردید (پیرس ،بارنت ،سانتر و
رلکلر ،8113 ،1ص.)1331 .
جدول  -2مشخصات مدلها و مؤسسات آمادهسازی پروژۀ CORDEX
مأخذhttp: //www.cordex.org :
موسسات تحقیقاتی تدوین کننده مدلها

مدل

شماره مدل

IPSL, Institute Pierre Simon Laplace, France

SMHI.IPSL-IPSL-CM5A-MR

M1

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis

SMHI.CanESM2

M2

MOHC, Met Office Hadley Center, UK

SMHI.MOHC-HadGEM2-ES

M3

European community Earth-System Model

SMHI.EARTH

M4

1. Pierce, Barnett, Santer, & Gleckler
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شماره مدل

مدل

موسسات تحقیقاتی تدوین کننده مدلها

M5

SMHI.NOAA-GFDL-GFDLESM2M

NOAA, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory,
USA

M6

SMHI.MPI-M-MPI-ESM-LR

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Climate Service
Center, Max Planck Institute for Meteorology

M7

SMHI.MIROC-MIROC5

MIROC, Center for Climate System Research, Japan

M8

SMHI.NorESM1-M

NCC, Norwegian Climate Center, Norway

SMHI.CNRM-CERFACSCNRM-CM5
SMHI.CSIRO-QCCCECSIRO-Mk3-6-0

Météo-France Centre National de Recherches
Météorologiques
CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization, Australia

M11

IITM.CSIRO-QCCCECSIRO-Mk3-6-0

CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization, Australia

M12

IITM.IPSL-IPSL-CM5A-LR

Institutes Pierre-Simon Laplace

M13

IITM.CCCma-CanESM2

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis

M14

IITM.MPI-M-MPI-ESM-MR

M15

IITM.NOAA-GFDL-GFDLESM2M

Institute for Atmospheric and Environmental Sciences
(IAES), Goethe University, Frankfurt am Main
(GUF), Germany
NOAA, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory,
USA

M16

IITM.CNRM-CERFACSCNRM-CM5

Météo-France / Centre National de Recherches
Météorologiques

M17

MPI-M-MPI-ESM-LR

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Climate Service
Center Germany

M9
M10

 یافتههای تحقیق.4
 از، و مشاهدات اقلیمی در منطقة مورد مطا عهGCM به منظور ارزیابی او یه بیم شبیهسازی مدلهای
،  میزان شباهت شبیهسازی مدلها با مشاهدات برای متغیر بار8  شکل.نمودار تیلور استااده شد
.دمای حداکحر و حداقل را قبل و بعد از تصحیح خطا در نمودار تیلور نشان میدهد
1/10 قبل از تصحیح خطا مابیم

همبستگی بیم مقادیر شبیهسازی مدلها و مقادیر مشاهدهشده بار

 رسیده است؛ ایم مقادیر برای دمای حداکحر1/10  تا1/0  بوده که بعد از تصحیح خطا به حدود1/0 تا
 برای. افزایش یافت1/30  متغیر بوده که با تصحیح خطا ایم مقادیر تا1/1  تا1/0 قبل از تصحیح بیم
 است که به مانند دو پارامتر قبلی با1/3  تا1/8 پارامتر حداقل دما مقدار همبستگی قبل از تصحیح بیم
. درصد رسید31 تصحیح خطا ایم مقدار افزایش یافت به بیش از
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در دورۀ تاریخی سبب افزایش همبستگی تا  1/31برای دمای
شده است که ایم امر نشان میدهد تصحیح خطا سبب

کاهش  RMSEو افزایش همبستگی و نزدیک شدن واریانس مقادیر شبیهسازی مدلها به مشاهدات
شده است .دقت مدلها براساس نمرۀ مهارت در جدول  8آورده شده است .ابتدا نمرۀ مهارت ()SS
هر مدل در شبیه سازی پارامترهای دما و بار

برای هر ایستگاه در حوضة مورد مطا عه (ماهانه ،سا انه،

 93تا  )SSمحاسبه رردید .سپس کیایت مدلها براساس مقدار ( )Δفاصله اقلیدسی از کم به زیاد
مرتب شد (جدول .)8
در نهایت ترکیب ده تایی ( )M7, M11, M2, M12, M6, M14, M4, M9, M10, M3با کمتریم
مقدار  )9/1( Δبرای منطقه مورد مطا عه انتخاب شد .ترکیب مدلهای فوق دارای  Δکمتری نسبت به
تک تک مدلها میباشد که حاکی از بهتریم شبیهسازی است.

شکل  -2نمودار تیلور برای متغیر ماهانه ( )a,c,eبه ترتیب بارش ،حداکثر و حداقل دما قبل از تصحیح
خطا )b,d,f( ،به ترتیب بارش ،حداکثر و حداقل دما بعد از تصحیح خطا
مأخذ :نگارندران1931 ،
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جدول  -3نمرۀ مهارت( )SSهر مدل و ترکیب مدلها برای بارش ( ،)Pحداکثر ( )TMAXو
حداقل دما ( )TMINماهانه و سالانه در دورۀ پایه برای کل حوضه
مأخذ :نگارندران1931 ،

سال هجدهم
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 .1 .4خروجیهای مدلهای  GCMدر حوضة آبخیز دز

پس از ارزیابی دقت مدلها برای دورۀ پایه و انتخاب مدلهای مناسب ( 11مدل منتخب)
اقدام به شبیه سازی پارامترهای اقلیمی دما و بار

برای دورههای آتی شد .مدل برای سه دورۀ

 81سببببببا ه ( 8101-8103 ،8111-8133و  )8181-8193در قببببببرن  81و تحببببببت دو
سناریو  RCP4.5و  RCP8.5برای ایستگاههای مورد مطا عه اجرا رردید .جدول  3پیشنگری
تغییرات بار

و دما کل حوضه آبخیز دز را برای سه دوره (نزدیک ،متوسط و دور) نسبت به

دورۀ پایه ،تحت سناریوهای مذکور نشان میدهد .به طور کلی ببار
داشته است .مطابق جدول  9در سناریوی  RCP4.5میانگیم ببار

حوضبه رونبد کاهشبی
سبا انه در دورۀ  81سبا ه

اول ،دوم و سوم به ترتیب  009 /0 ،001و  009میلیمتر برآورد رردیده که نسبت به دورۀ پایه
(000میلیمتر) بیم  11تا  10درصد کاهش بار

را نشان میدهد ،ایبم کباهش در سبناریوی

 RCP8.5بببیم  1تببا  11درصببد متغیببر اسببت .طبببق مطا عببات انجببام شببده توسببط قببدمی،
سلطانی،رودرزی ،نادری و تیموری ( )1930و اسکانی کبزازی ( )1930تغییبر اقلبیم موجبب
کاهش بار

در دورههای آتی نسبت به دورۀ پایه در ایم حوضه خواهد شد که با نتبایج ایبم

پژوهش همخوانی دارد .در منطقة مورد مطا عه ،افزایش دمای حداکحر نسبت به دورۀ پایه برای
سناریوی انتشار  RCP4.5و  RCP8.5به ترتیب مابیم  0/1تا  1/0و  9تا  1/0درجه سلسیوس
متغیر است .ایم مقادیر برای دمای حداقل مابیم  1/0تبا  3/8و  8/0تبا  0/9درجبه سلسبیوس
است که بیشتریم افزایش دمای حداقل و حداکحر برای ایم سناریوها در دهههای آتی مرببوط
به سناریو انتشار  RCP8.5است .ایم اختلا

بیم سناریوهای انتشار در پیشنگری افزایش دما

(حداکحر و حداقل) به ویژه در آینده دور به لت تااوت در مسیر تعریف شده انتشار رازهای
رلخانهای در سناریوها است .به طوری که سناریو  RCP8.5تا پایان قرن افزایش دائمی انتشار
رازهای رلخانهای را نشان میدهد که خروجیهای ایم بخش نیز با تحقیق سیدکابلی ()1930
برای حوضه دز همسو است .همچنیم نتایج مطا عات انجام شده توسط آذری ،مرادی ،ثقایبان
و فرامرزی ( ،)1938نبادری ،ربودرزی ،قبدمی دهنبو ( )1930و تبوکلی ،کریمبی و نبورا هی
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( )1930به ترتیب بر روی حوضههای رررانرود ،سیمره وربل ربل ببا نتبایج ایبم پبژوهش
همسویی دارند.
جدول  -4میانگین درازمدت پارامترهای اقلیمی نسبت به دورۀ پایه تحت سناریو  RCP8.5و RCP4.5

مأخذ :نگارندران1931 ،
پارامتر

پایه

بارش
دمای حداکثر
دمای حداقل

675/6
22/25
6/6

RCP8.5

RCP4.5
)(2030s

)(2060s

)(2090s

)(2030s

)(2060s

)(2090s

768/6
26/65
6/2

776/5
24/64
17/6

766/4
25/66
11/6

677/4
26/8
17/4

746/4
25/8
11/5

726/8
28/1
12/6

شکل  -3پیشنگری دما و بارش حوضة آبخیز دز در دهههای آتی
مأخذ :نگارندران1931 ،

سال هجدهم
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 .2 .4بررسی تغییرات سالانة پارامترهای اقلیمی

حوضة مورد مطا عه بر اساس ویژریهای توپوررافی و دو پارامتر اقلیمی دما و ببار

ببه

سه طبقة ارتاا ی  111تا  1111 ،1111تا  8111و با اتر از  8111متر تقسیم شد و در هر طبقه
یک ایستگاه به نوان نماینده انتخاب رردید .بدیم ترتیب که دزفول (101متر) ،بروجرد (1011
متر) و کوهرنگ ( 8900متر) به ترتیب نمایندۀ هر یک از طبقات ارتاا ی با توپوررافی جلگه،
پایکوهی و کوهستان هستند .در ادامه تغییرات سا انه و ماهانة پارامترهای اقلیمی ایسبتگاههای
منتخب برای سه دوره ،تحت دو سناریو انتشبار  RCP4.5و  RCP8.5نسببت ببه دوره پایبه
تشریح میشود.
 .1 .2 .4دزفول

مطابق جدول  0تغییرات میانگیم بار

سا انة ایستگاه دزفول در دورههای پایه و آینده ببر

اساس سناریوهای مورد بررسی حکایت از افزایش شرایط بارشی ایم ایستگاه در دهههای آتی
جز دورۀ ( )8111-8133در سناریو  RCP4.5دارد .خروجیها نشان میدهد دزفول در آینبده
بارشی مابیم  1/0تا  11درصد را دریافت خواهد کرد .پیشنگری مقادیر دمای بیشینه در آینده
نزدیک برای سبناریو انتشبار  RCP4.5و  RCP8.5حبدود  1/3درجبه سلسبیوس ،در آینبده
متوسط مابیم  8/8تا  9/9درجه سلسیوس و در آینده دور بیم  8/1تبا  0/0درجبه سبانتیرراد
متغیر است .نمودار دمای حداقل دزفول برای سه دورۀ آینده نشبان میدهبد کبه مقبادیر ایبم
پارامتر از دو ایستگاه کوهرنگ و بروجرد در هر دو سناریوی انتشبار تبا سبال  8111افبزایش
بیشتری خواهد داشت (شکل  .)3ایبم افبزایش در سبناریوی  RCP8.5نسببت ببه RCP4.5

بیشتر بوده و میانگیم دما از  10درجه سانتیرراد در دورۀ پایه ببه  81/0درجبة سلسبیوس در
دورۀ  8133-8111میرسد.
 .2 .2 .4بروجرد

پیشنگری میانگیم بار

سا انه بروجرد در سناریوی  RCP4.5دورۀ  81سا ة اول ،دوم و

سببوم بببه ترتیببب  300و  339و  390میل بیمتببر بببرآورد رردیببده کببه نسبببت بببه دورۀ پایببه
(300میلیمتر) ایم ایستگاه در بازههای زمانی  8101 -8103و  8111 -8133ببیم  8/3تبا 3/0

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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کاهش بار

شمارۀ سی و چهارم

را تجربه میکند .در سناریوی  RCP8.5نیز به مانند سناریو قبلی بیشتریم

شبیهسازی شده در دورههای دوم و سوم بیم  0تا  0درصد اتاباق افتباده اسبت.

خروجی حداکحر دمای ایم ایستگاه در آینده نزدیک برای سناریو انتشار  RCP4.5و RCP8.5

حدود  1/0درجة سلسیوس ،در آیندۀ متوسط بیم  8/0تا  9/0درجة سلسیوس و در آیندۀ دور
بیم  9تا  0/3درجه سلسیوس متغیر است؛ نتایج حکایت از افزایش دما نسببت ببه دورۀ پایبه
دارد .شبیهسازی سا انة مقادیر دمای کمینبه در سبناریوی  RCP4.5حباکی از ایبم اسبت کبه

مقادیر ایم پارامتر از سال  8181به بعد رونبد افزایشبی داشبته و بیشبتریم مقبدار آن در دورۀ
پایانی قرن  81یعنی سالهای  8133-8111مشاهده میرردد .روند افزایشی دمبای حبداقل در
سناریوی  RCP8.5نسبت به  RCP4.5مشخصتر است و همانند سناریوی متوسط ایم روند
افزایشی در دورۀ سوم ( )8111-8133قرن با  0درجه سلسیوس نسبت به دورۀ پایه ،بسیار با ا
است (جدول .)0ایم بخش از یافتهها با نتایج پژوهش جهانگیر ،نوروزی و یاراحمدی ()1930
برای ایم ایستگاه مطابقت دارد.
 .3 .2 .4کوهرنگ

پیشنگری متغیرهای بار  ،حداکحر و حداقل دمای سا انة ایستگاه کوهرنگ در دورههبای
پایه و آینده در جدول 0آمده است .شبیهسازی بار
افزایشی دارد .میانگیم بار

کوهرنگ در سبناریوی  RCP4.5رونبد

سا انه در ایم سناریو در دورههای آتی به ترتیبب  1311و 1311

و  1933میلیمتر برآورد رردیده که نسبت ببه دورۀ پایبه (1903میلیمتبر) در دورۀ اول و دوم
 8/1و  8/8درصد افزایش بار
شرایط افزایش بار

و در دورۀ سوم  1/0درصد کاهش را پیشنگری کرده اسبت.

در سناریوی  RCP8.5فقبط در ببازه زمبانی  8181 - 8193در حبدود

 11/1درصد اتااق افتاده است ،در حا یکه دو دورۀ دیگر ،کوهرنگ کاهش  9تا  11درصبدی
را تجربه خواهد کرد .خروجی شبیهسازی دمای حداکحر برای ایم ایستگاه نشبان میدهبد کبه
مقادیر ایم پارامتر در هر دو سناریوی انتشار تا سال  8111افزایش خواهد داشت .میانگیم دما
از  10/8در دورۀ پایه به  13/9درجة سلسیوس در دورۀ  8133-8111در سبناریوی RCP4.5

میرسد .ایم تغییرات براساس سناریوی بدبینانه روند افزایشی محسبوستری نسببت ببه دورۀ

چشمانداز تغییرات اقلیمشناختی دما و بار

سال هجدهم
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پایه نشان میدهد ،بدیم ترتیب که مقادیر دمبا در دو دورۀ  8103 -8101و  8133 -8111ببه
ترتیب  9/0و  0/3درجة سلسیوس افزای ش داشته است .دمای حداقل در ایستگاه کوهرنبگ در
آیندۀ نزدیک ،برای سناریو انتشار  RCP4.5و  RCP8.5بیم  1/1تا  8/1درجة سلسبیوس ،در
آیندۀ متوسط مابیم  9تا  9/8درجة سلسیوس و در آیندۀ دور بیم  9/0تبا  0درجبة سلسبیوس
متغیر است.
جدول  -5میانگین درازمدت پارامترهای اقلیمی ایستگاههای کوهرنگ بروجرد و دزفول نسبت به
دورۀ پایه تحت سناریو  RCP8.5و RCP4.5
مأخذ :نگارندران1931 ،
ایستگاه

دزفول

بروجرد

کوهرنگ

پارامتر

RCP4.5
RCP4.5
RCP4.5

سناریو

RCP8.5
)RCP8.5(2060s
)RCP8.5(2030s

پایه

)(2030s

)(2060s

)(2090s

)(2030s

)(2060s

)(2090s

بار (م م)

331/0

308/0

339/3

381/1

311

301/0

313/1

دمای حداکحر

98/9

99/0

93/0

90/1

99/0

90/0

90/1

دمای حداقل

10/3

10/3

13/9

81/0

13

81/1

81/0

بار (م م)

300/0

300

338/0

390/8

300

391

388/9

دمای حداکحر

81/30

88/3

89/31

89/30

88/0

83/01

80/10

دمای حداقل

0/9

1/39

11/8

11/1

3/0

11/1

18/83

بار (م م)

1903

1310/0

1311

1933/8

1010

1980

1891/3

دمای حداکحر

10/83

10/00

11/00

13/98

10/00

13/19

88/19

دمای حداقل

9/18

3/11

0/1

0/0

0/8

0/9

1/1

 .3 .4بررسی تغییرات ماهانة پارامترهای اقلیمی
 .1 .3 .4دزفول

برخلا

دو ایستگاه قبلی ،دم قطعیت در بار

از نمودار آن مشخص است .میانگیم بار

برای دزفول بیشتر است و ایم بینظمبی

در ایم ایستگاه بجز در دورۀ اول در اکحر ماههبای

دورۀ دوم و سوم کاهش خواهد داشت .پربار تریم ماهها ژوئم ،اکتبر ،نبوامبر و دسبامبر در
تمام طول دوره و در هر دو سناریو است .بیشتریم تغییرات در میانگیم ماهانة دمای بیشینه ایم

833
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شمارۀ سی و چهارم

ایستگاه مربوط به ماههای ژوئم ،ژو ای ،آروست و سپتامبر بوده است .به طورکلی حداکحر دما
در هر سه دوره و تحت دو سناریو افزایش مییابد که کمتریم افزایش در ببازۀ زمبانی -8193
 8181در سببناریو  RCP4.5و بیشببتریم افببزایش آن در دوره  8111 -8133تحببت سببناریو
 RCP8.5رخ خواهد داد .براساس شبکل  3بیشبتریم تغییبرات در میبانگیم دمبای کمینبه در
سناریو انتشار  RCP4.5مربوط به ماههای آوریل تا اکتبر بوده است .در سناریو  RCP8.5نیبز
دمای کمینه در ماههای تابستان افزایش چشمگیری را نسبت به دورۀ پایه نشان میدهد .نتبایج
روند افزایشی دما با پژوهش نیکبخت شهبازی ( )1930منطبق میباشد.

شکل  -4تغییرات پارامترهای اقلیمی دزفول در دهههای آتی تحت سناریوهای انتشار  RCP8.5و
RCP4.5در مقایسه با دورۀ پایه
مأخذ :نگارندران1931 ،

چشمانداز تغییرات اقلیمشناختی دما و بار

سال هجدهم
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 .2 .3 .4بروجرد

تغییرات ماهانة بار

ایستگاه بروجرد در دوره های پایه و آینده بر اساس سناریوهای مورد

بررسی در شکل  0آورده شده است .مطابق شکل مقبدار ببار

در ماههبای ژانویبه ،مبارس،

سپتامبر ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر در هر سه بازه و در هر دو سناریو نسبت به دورۀ پایه افبزایش
خواهد داشت .به طور کلی می توان رات بار

در فصل پاییز و زمستان افبزایش و در فصبل

بهار و تابستان کاهش خواهد یافت .پیشنگری تغییرات میانگیم ماهانة حداکحر دمای ایسبتگاه
بروجرد برای دهههای آتی نشان میدهد که میانگیم حداکحر دما در کلیبه ماههبا در دورههبای
آینده افزایش مییابد .بیشتریم تغییرات در میانگیم دمای بیشینه مربوط ببه ماههبای آروسبت،
سپتامبر و نوامبر بوده که در سناریو  RCP8.5به طور متوسط تا  0درجة سلسیوس افزایش دما
را در دورۀ پایانی قرن  81نشان میدهند .خروجبی میبانگیم ماهانبه حبداکحر دمبای ایسبتگاه
بروجرد برای دهههای آتی نشان میدهند که بیشتریم تغییرات در میانگیم دمای کمینه مرببوط
به ماههای فصل تابستان و به ویژه در سناریوی  RCP8.5بوده است کبه در توافبق ببا نتبایج
صورت ررفته توسط نصیری و یارمرادی ( )1930و جهانگیر ،نبوروزی و یاراحمبدی ()1930
برای ایم ایستگاه میباشد.
.3 .3 .4کوهرنگ

شکل  0روند تغییرات ماهانة مقادیر پیشنگری شدۀ پارامترهای اقلیمی کوهرنبگ را در دو
سناریو واداشت تابشی نسبت به دورۀ مشاهده نشان میدهد .میانگیم ببار

در کوهرنبگ در

اکحر ماههای دوره آینده کاهش خواهد داشت .نتایج نشان میدهد که میانگیم بار

در ماههای

اکتبر تا دسامبر یعنی در فصل پاییز افزایش یافته است .خروجی میانگیم ماهانة حداکحر دمبای
ایستگاه کوهرنگ برای دهههای آتی نشان میدهد ایم پارامتر در سناریوهای مورد بررسبی در
همة ماهها افزایش مییابد که بیشتریم افزایش در آن مربوط به ماههای فصل زمستان و تابستان
و به ویژه در سناریو  RCP8.5بوده است .نتایج تغییرات میانگیم ماهانه حبداقل دمبای ببرای
دهههای آتی نشان میدهند که در سناریوی  RCP4.5حداقل دما ببهویبژه در فصبل تابسبتان
(جو ای ،آروست و سپتامبر) از سال  8101به بعد افزایش یافته است .تغییبرات یباد شبده در
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سناریوی  RCP8.5بارزتر است ،ایم روند رو به با ا در سناریو مذکور در همه ماههبای سبال
شدیدتر بوده و کمینه دما به مقدار  0درجة سلسیوس نسبت به دورۀ پایه افزایش داشته اسبت.
نتایج به دست آمده با مطا عات حصیرچیان ،ذهیبیون و خزایی ( )1930برای ایسبتگاه یاسبوج
در محدودۀ جغرافیایی مشترک با ایستگاه کوهرنگ همسو میباشد.

شکل  -5تغییرات پارامترهای اقلیمی بروجرد در دهههای آتی تحت سناریوهای انتشار  RCP8.5و
RCP4.5در مقایسه با دورۀ پایه
مأخذ :نگارندران1931 ،
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شکل  -6تغییرات پارامترهای اقلیمی کوهرنگ در دهههای آتی تحت سناریوهای انتشار  RCP8.5و
RCP4.5در مقایسه با دورۀ پایه
مأخذ :نگارندران1931 ،

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

تغییر اقلیم میتواند با تغییر در متوسط مؤ اههای اقلیمی (بهویژه دما و بارندری) تأثیر قابل
توجهی ببر منبابع آب در دسبترس بگبذارد .در ایبم پبژوهش دقبت  10مبدل ربرد
از ( CORDEX- WASجنوب آسیا) در پیشنگبری دمبا و ببار

کلبی

حوضبة آبخیبز دز مبورد

ارزیابی قرار ررفت .خروجیها نشان داد شبیهسازی مدل ها با خطا همراه است و باید قببل از
استااده از آنهبا در مطا عبات تصبحیح شبوند از رو

امبل تغییبر ببرای تصبحیح خطبای

شبیهسازی مدلها استااده شد .از آنجایی که انتخاب یک مدل برای تجزیه و تحلیلهای تغییبر
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اقلیم نمیتواند تمامی محدودۀ دم قطعیتهای را پوشش دهد .از ایمرو در ایم مطا عبه یبک
مجمو ة  11تایی ( )M7, M11, M2, M12, M6, M14, M4, M9, M10, M3ببا نمبرۀ
مهارت ( )SSبا ا انتخاب شد تا منجر به پیشنگری دقیقتری از تغییرات اقلیمی شبود .نتبایج
مدلهای انتخابی حکایت از کاهش  11تا  10درصدی بار

برای سبناریو  .RCP4.5و  1تبا

 11درصدی برای سناریو  RCP8.5برای کل حوضه داشت .خروجی دمبای حبداکحر حوضبه
برای سناریوی انتشار  RCP4.5افزایش 1/0تا  9درجه و ببرای سبناریوی بدبینانبه RCP8.5

افزایش  0/1تا  1/0درجة سلسیوس را پیشنگری میکند .ایم افزایش برای دمای حداقل برای
سببناریوی انتشببار  RCP4.5و  RCP8.5بببه ترتیببب بببیم  1/0تببا  3/8و  8/0تببا  0/9درج بة
سلسیوس در تغییر است .بررسیها ببرای ایسبتگاههای منتخبب در سبه محبدودۀ توپبوررافی
مختلف ایم حوضه نیز نشان داد شاخصه ای دماهای حداکحر و حداقل برای تمام ماهها تحت
هر دو سناریو افزایش خواهند یافت .اررچه پیشنگری بار

با ببی نظمیهبایی همبراه ببوده

است ،اما موضوع مشترک در محدودههای توپبوررافی مبورد بررسبی کباهش ببار

سبا یانه

لیرغم افزایش بار های پاییزی بوده است .به طورکلی ،پژوهش انجام شده در حوضة آبخیز
دز و نتایج حاصل از آن ،بیانگر ایم است که ایم محدوده در دهههای آتی به سمت اقلیمی ببا
رطوبت کمتر و دمای بیشتر پیش میرود .با توجه به نتایج به دست آمده از ایم تحقیق به نظر
میرسد پایگاه دادهای  CORDEXقابلیت مناسبی در پیشنگبری دمبا و ببار
مطا عاتی مشابه داشته باشد .از آنجاییکه حوضة مذکور جزو نواحی پربار
و از طرفی پارامتر بار

حوضبههای

محسوب میشود

ضریب تغییرپذیری با اتری نسبت به دما دارد ،ممکم است مدلهای

انتخابی در پژوهش ،در حوضههایی با بار

کمتر یا نواحی اقلیمی خشکتر نتایج قابل قبو ی

ارائه ندهند .بنابرایم ،پیشنهاد میرردد محققیم ببرای رسبیدن ببه نتبایج مطلبوب رو هبای
مختلف ریزمقیاسنمایی مانند (تابع توزیع تجمعی ،تابع توزیع احتمال ،یبا تبابع انتقبال) را ببا
یکدیگر مقایسه و مناسبتریم رو

را برای منطقة مورد مطا عة خود انتخاب نمایند.
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