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ارزیابی متغیرهای اقلیمی دشت جیرفت با مدل HadCM3

در دورههای آتی
 سعید برخوری؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت ،کرمان .ایران
 رسول مهدوی*؛ دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،هرمزگان ،ایران.
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران .ایران.
 حمید غالمی؛ استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،هرمزگان ،ایران
چکیده
اؿحفاده ةیف از صغ از ؿّظثُای فـیهی ،افؽایف زيػیث و دیگؼ غّاىم ىّزب جغییؼات ةارز در اكهیو کؼة زىییً گؼدییغه اؿیث .در
ایً جضلیق ةَ ىٍظّر ارزیاةی روٌغ پاراىحؼُای ةارش ،دىای کيیٍَ و ةیكیٍۀ دقیث زیؼفیث در دورهُیای آجیی ،از ىیغ HADCM3
اؿحفاده قغ .ؿپؾ اكغام ةَ قتیَؿازی ىحغیؼُای اكهیيی در دورة  2030-2011و دورة  2065-2046ةؼاؿاس ؿَ ؿیٍاریّی ،A1B
 A2و B1ةا ىغ  LARS-WGقغٌ .حایر ٌكان داد کَ ةؼ ىتٍای ُؼ ؿَ ؿٍاریّی  A2 ،A1Bو B1در افیق  2055ةیكیحؼیً دىیای
صغاكم و صغاکذؼ رخ ظّاُغ داد .دىای صغاكم ؿانیاٌَ جضث ؿٍاریُّای  B1 ،A2و  A1Bدر آیٍغة ٌؽدیک ( )2030-2011ةَ جؼجییب
 0/6 ،0/8و  0/7درزَ ؿاٌحیگؼاد و در آیٍغة دور ( )2065-2040ةَ جؼجیب  1/8 ،2/4و  2/3درزۀ ؿیاٌحیگیؼاد ٌـیتث ةیَ دورة پاییَ
( )2010-1989افؽایف ىیةاةغٌ .حایر دىای صغاکذؼ ؿانیاٌَ ٌیؽ جضث ؿٍاریُّای فّق در آیٍغة ٌؽدیک ٌكان داد کَ ةیَ جؼجییب ،1/1
 0/9و  1ؿاٌحیگؼاد و در آیٍغة دور ةَ جؼجیب  2 ،2/6و  2/4درزۀ ؿاٌحیگؼاد ٌـتث ةیَ دورة پاییَ افیؽایف ظّاُیغ یافیثُ .يچٍییً
ىلایـۀ ةارش ؿاالٌۀ دراز ىغت ٌكان ىیدُغ کَ کيحؼیً ىلغار ةارش ؿاالٌَ طی ؿٍاریّی  B1در دورة  2046جا  2065اجفاق ظّاُیغ
افحاد .ایً در صانی اؿث کَ ةیكحؼیً ىلغار ةیارش ؿیاالٌَ در دورة  2030-2011طیی ؿیٍاریّی  A1Bرخ ىییدُیغ و در دورة آجیی
ٌؽدیک ( )2030-2011ىیاٌگیً ةارش ؿاالٌَ ةؼای ؿٍاریُّای  B1 ،A2و ٌ A1Bـتث ةَ دورة پایَ ةَ جؼجیب  14 ،10و  20ىیهیىحؼ
افؽایف ظّاُغ یافث اىا در دورة آجی دور ( )2060-2045ىیاٌگیً ةارش ؿاالٌَ ةؼای ؿٍاریُّای  A2و  B1ةَ جؼجیب  10 ،8و  1ىیهی
ىحؼ ٌـتث ةَ دورة پایَ کاُف ىییاةغ.

کلید واژگان ،LARS-WG ،HadCM3 :دىای کيیٍَ ،دىای ةیكیٍَ ،ةارش ،دقث زیؼفث.

* ٌّیـٍغه ىـئّ  :قياره جياس+989376881511 :

Email: ra_mahdavi2000@yahoo.com
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 .1مقدمه
طتق آظؼیً گؽارش ُیئث ةییًانیغو جغیییؼ اكهییو،
غاىم امهی گؼىایف زِاٌی و جغییؼ اكهیو از اواؿی كیؼن
ةیـییحو ةییَ ةػییغ ،افییؽایف گازُییای گهعاٌییَای در ادییؼ
فػانیثُای اٌـاٌی ةّده اؿیث ][9کیَ ىٍسیؼ ةیَ افیؽایف
رظغاد پغیغهُای صغی اكهیيی ٌظیؼ ؿیم ،جّفان ،جگؼگ،
جّفانُیای صیارهای ،اىیّا گؼىیایی ،افیؽایف ؿیحش آب
دریاُا ،ذوب قغن یطُای كحتی و ...ىییگیؼددُ .يچٍییً
ةؼاؿاس گؽارقات چِارم ُیئث ةیًانغو جغییؼ اكهیو ][8
جضث غٍّان "گؽارقات ارزیاةی جغییؼات اكهییو" گؼىیایف
زِاٌی و وكّع جغییؼ اكهیو ةا اؿحفاده ازىكاُغات دىیا کیَ
از ؿحش ظكکیُا و آبُای زِان ةَ دؿث آىیغه ،جأیییغ
قغه اؿث .روٌغ ظحی ىیاٌگیً دىای ؿحش زىیً در دورة
مییغ ؿییانَ ( )2005-1905از راةحییۀ 0/74 °c ± 0/8 °c
جتػیث کؼده و آٍُی اییً گؼىیایف در دُیَُای اظییؼ
ٌـتث ةَ دورهُای گػقحَ ةیكیحؼ ةیّده اؿیث کیَ ٌحیایر
جضلیلات ٌكان داده اؿث کَ گازُیای گهعاٌیَای در طیی
یک دُۀ اظیؼ ةَ جٍِایی جأدیؼ ةَؿؽایی در افیؽایف دىیای
کؼة زىیً داقحَاٌغ ].[2
پژوُكگؼان ةا اؿحفاده از ىیغ  LARS-WGظؼوزیی
ىغ  ECHO-Gرا ةؼ روی ایـحگاهُای ؿیٍّپحیک اؿحان
ظؼاؿان ریؽ ىلیاس کؼدٌغٌ .حایر صیاکی از كیغرت ةیاالی
ىغ در قتیَؿازی دادهُای آىیاری در اییً ایـیحگاهُیا
اؿث ].[5
در پژوُكی ةا اؿحفاه از ىغ  LARS-WGو ظؼوزیی
ىغ گؼدش غيّىی زّ  HadCM3جضث ؿٍاریُّای A2,
 B1, A1Bجغییؼ اكهیو در اؿحان کؼىاٌكاه ةؼرؿی گؼدیغ و
ٌحایر ٌكان داد کَ جغییؼات ةارٌغگی در ؿَ ؿٍاریّی ذکؼ
قغه از ٌظو ىكعنی پیؼوی ٌيیکٍغ و افؽایف دىیا طیی
دورهُای آیٍغه در ُيَ ؿٍاریُّا ىكاُغه گؼدیغ ].[15
در ىحانػییَای ةییا اؿییحفاده از ظؼوزییی ىییغ ُییای
 HadGEM1و  HadCM3جأدیؼ جغییؼ اكهیو ةؼ دىا و ةارش
قِؼکؼد در دَُُای آیٍغه ارزیاةی قغ .ایً ةؼرؿی ٌكیان
از کاُف ةارش ؿاالٌَ و افؽایف ىیاٌگیً دىای ؿاالٌَ ،در

افییقُییای  2020جییا  2080را ٌـییتث ةییَ دورة آىییاری
 1990-1960داقحَ اؿث ].[6
در ىحانػَای جغییؼ اكهیو در صّضۀ گؼگیاٌؼود ارزییاةی
گؼدیغٌ .حایر ٌكان داد کَ در قؼایط اكهیيی آیٍیغه ةیؼای
دورة زىاٌی  2099-2070ىلغار ةارٌغگی ؿاالٌۀ صّضَ ةَ
ىیؽان  3/2جا  6/7درمغ کاُف ظّاُغ یافث ].[3
ةا اؿحفاده از دادهُای جغییؼ اكهییو از ىیغ HadCM3
(ؿٍاریُّای  A2و  )B2طی دورة  ،2039-2010جغییؼات
دىییا و ةییارش در دورهُییای آجییی در صّضیۀ ؿیییيیٍَ رود
ةؼرؿی گؼدیغٌ .حایر ٌكان داد کَ پغیغة جغییؼ اكهیو ةاغخ
کیاُف  40درمیغی ةییارش ىاُیاٌیَ و افیؽایف  2درزیۀ
ؿیهـیّؿی دىا ىیقّد و ةا جأدیؼ آن ةیؼ فؼآیٍیغ ةیارش-
رواٌابٌ ،كان داد کَ  25درمغ ىٍاةع آةی صّضۀ ؿییيیٍَ
رود کاُف ىیییاةیغ و ىحػاكتیاً جعهییۀ اییً رودظاٌیَ ةیَ
دریاچَ جا صغود  30درمغ کاُف ىییاةغ ].[19
در پژوُكییی ةییا اؿییحفاده از ىییغ  LARS-WGروٌییغ
جغییؼات پاراىحؼُای اكهیيی ةؼ اؿاس ؿٍاریُّای ىعحهی
در اٌگهـییحان ةؼرؿییی گؼدیییغ و كاةهیییث ایییً ىییغ در
قتیَؿازی دادهُای روزاٌۀ دىا و ةارش ىیّرد جأیییغ كیؼار
گؼفث ].[20
ُيچٍیً در پژوُكی ،ةا اؿیحفاده از آىیار و اطاغیات
 20ایـحگاه در ٌلاط ىعحه دٌیا ةیا اكهییوُیای ىحفیاوت
جّاٌیییایی ىیییغ ىّنیییغ دادة زیییّی  LARS-WGةیییؼای
قتیَؿازی رویغادُای زّی ىیّرد ةؼرؿیی كیؼار گؼفیث.
ٌحایر ٌكان داد کَ ىیاٌگیً صغاکذؼ ؿاالٌَ و ىلیادیؼ دورة
ةؼگكییث ةارٌییغگی ىنییٍّغی روزاٌییَ در داظییم فّامییم
اطيیٍان  95درمغ دادهُای ىكاُغاجی كؼار گؼفحَاٌغ ،اىیا
دادهُای دىای صغاکذؼ روزاٌَ ةا دكث کيحؼی جّنیغ قیغه
ةّدٌغ و ةؼای صیغود ٌیيیی از ایـیحگاهُیا ىییاٌگیًُیای
ىنییٍّغی ظییار از ىضییغودة اطيیٍییان  95درمییغ كییؼار
گؼفحٍغ ].[21
پژوُكگؼان در ىحانػَای ةَ ةؼرؿی ادؼات جغییؼ اكهییو
ةؼ وضػیث ىٍاةع آب در ةعكی از یٌّان پؼداظحٍیغٌ .حیایر
پژوُف ٌكان داد کَ جغییؼات اكهیيی ٌلف ىِيی را ةؼای
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اؿییحفاده از آب و وضییػیث آب در آیٍییغه ىٍحلییَ ىییّرد
ىحانػَ ایفا ىیکٍغ ].[12
در ىحانػَای ادؼ دو ظطىكیی اكهیيیی کاُكیی را ةیؼ
زؼیان رودظاٌَُا در قف صّضۀ ةؼیحاٌیا ةیا دو ؿیٍاریّی
جّنیغ گازُای گهعاٌَای غیؼ کاُكی ةؼرؿی گؼدیغٌ .حیایر
ٌكان داد کَ ادؼات پیفةیٍی قغة ؿیاؿثُیای کاُكیی
ٌـتث ةَ جّنیغ گازُای گهعاٌیَای غییؼ کاُكیی در ةییً
قف صّضیَ ىكیاةَ ُـیحٍغ و ؿیاؿیث کیاُف اٌحكیار
زِاٌی گازُای گهعاٌَای از ؿیا  2016جیا  2030غيیاً
ُیچ جأدیؼی ةؼ روی جغییؼات اكهیيی ٌیغارد؛ اىیا در ؿیا
 2050جغییییؼ در  Q95صییغود  30-20درمییغ ٌـییتث ةییَ
ادؼات جضیث جّنییغ گازُیای گهعاٌیَای غییؼ کیو قیٌّغه
کاُف ىییاةغ ].[2
ةَ دٌتا طیؼ زیغی ىـیئهۀ جغیییؼ اكهییو ٌاقیی از
فػانیثُییای ةكییؼ در چٍییغ دُ یۀ اظیییؼ و پیاىییغُای آن
ةَمّرت پغیغهُای صغی اكهیيی ٌظیؼ ؿیمُای ىعیؼب،
ظكکـییانیُای گـییحؼده ،جّفانُییای گییؼد و ظییا و،...
ضؼورت اٌسام ىحانػاجی در ایً زىیٍَ در کكّر ٌییؽ ةییف
از پیف اصـیاس ىیقیّد .ةٍیاةؼایً ُیغا اییً ىحانػیَ
ةؼرؿی جغییؼات ىحغیؼُای ةارش ،دىای کيیٍیَ و ةیكیٍۀ
دقث زیؼفث ةا اؿحفاده از ىغ  HADCM3در دورهُای
آجی (افق  2020و  )2055اؿث.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
صّضۀ آةؼیؽ دقیث زیؼفیث ةعكیی از صّضیۀ غؼةیی
زازىّریان اؿث کَ ةیً طّ ُای زغؼافیایی ʹ 57° 15جا
ʹ 58° 17و غؼضُای زغؼافییایی ʹ 28° 12جیا ʹ،29° 13
در زٍّب اییؼان و در اؿیحان کؼىیان كیؼار گؼفحیَ اؿیث.
وؿػث دقث زیؼفث  2247کیهّىحؼ ىؼةع و ارجفیاع آن از
ؿحش دریا ةییً  500جیا  800ىحیؼ ىحغییؼ اؿیث .قییب
ىیاٌگیً دقث از قيا ةَ زٍیّب و در صیغود  7ىحیؼ در
کیهّىحؼ اؿث .ؿحش دقث ُيّار و پّقف طتیػی گیاُی
آن کییو اؿییث .ایییً ىٍحلییَ از ٌظییؼ آب وُییّایی طتییق

طتلَةٍغی دوىارجً زؽء ىٍاطق ةیاةاٌی ةَقيار ىیآییغ و
ىحّؿط ةارٌغگی ؿاالٌۀ آن  170ىیهیىحؼ اؿث.
 .2.2مدل اقلیمی HadCM3

در ایً جضلیق زِث ىحانػۀ جغییؼ اكهیو از ییک ىیغ
گؼدش غيّىی زّ ىّؿیّم ةیَ  HadCM3اؿیحفاده قیغ.
 HadCM3از ٌّع ىغ ُای گیؼدش غيیّىی زفیث قیغه
زّی-اكیاٌّؿی ( )AOGCM1اؿث کیَ در ىؼکیؽ ُیادنی
ؿازىان ُّاقٍاؿی اٌگهیؾ طؼاصی و جّؿػَ یافحیَ اؿیث.
كغرت جفکیک ایً ىغ  ،قیتکَای ةیا اةػیاد  2/75درزیۀ
غؼض زغؼافیایی و  3/75درزیۀ طیّ زغؼافییایی اؿیث
] .[20جّمی ایً ىغ جّؿط  Gordonو ُيکاران ] [7و
 Popeو ُيکاران ] [13اٌسام قغه اؿث HadCM3 .از دو
ىؤنفَ زیّی و اكیاٌّؿیی ةیَ ٌیامُیای ( HadAM3ىیغ
زّی) و ( HadOM3ىغ اكیاٌّؿی) کَ دارای یک ىیغ
یط-دریا ٌیؽ ىیةاقغ ،جكکیم قغه اؿث ].[21
ایییً ىییغ ٌیییازی ةییَ جٍظیيییات قییار ؿییحضی (قییار
ىنییٍّغی اضییافی ةییؼای ؿییحش اكیییاٌّس) ةییؼای ةِتییّد
قتیَؿازی ٌغارد .قتیَؿازیُا ةؼ ىتٍای جلّیو ؿا 360
روزه و ىاهُای  30روزه اٌسیام ىییقیّد .كیغرت جفکییک
ةاالی ىؤنفَ اكیاٌّؿی ،ىِوجؼیً ىؽییث اییً ىیغ اؿیث.
ىؽیث دیگؼ ایً ىغ ُ ،يیاٍُگی ظیّب ةییً ىؤنفیَُیای
زّی و اكیاٌّؿی آن اؿث.
 .3.2مدل LARS-WG

ىغ  LARS-WGیکی از ىػؼواجؼیً ىغ ُای ىّنیغ
دادهُای جنادفی وضع ُّا اؿث کَ ةیؼای جّنییغ ىلیادیؼ
ةارش ،جاةف ،درزۀ صؼارتُای ةیكیٍَ و کيیٍۀ روزاٌَ در
یک ایـحگاه ةؼای اكهیو صاضؼ و آیٍغه ةَ کار ىیرود ][14
و ] .[20اونیً ٌـعۀ آن در ةّداپـث طی ؿا  1990ةیَ
غٍّان اةؽاری ةؼای ریؽ ىلییاس ٌيیایی آىیاری اةیغاع قیغ
] .[16ىییغ  LARS-WGةییؼای ىییغ ؿییازی ،ىحغیؼُییای

1 -Atmosphere-Ocean General Circulation Model
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ُّاقٍاؿی جّزیعُای آىاری پیچیغهای را ةَکیار ىییةیؼد.
ىتٍای ایً ىغ ةؼای ىغ ؿازی طّ دورهُای ظكیک و
جؼ ،ةارش روزاٌَ و ؿؼیُای جیاةف ،جّزییع ٌیيیَ جسؼةیی
اؿث .در جّزیع ٌیيَ جسؼةی فامهَُا ةَ طّر ىـاوی ةییً
ىلادیؼ ىیٍیيو و ىاکؽیيو زىاٌی ىاُاٌَ جلـیو ىییقیٌّغ
(راةحۀ :)1
راةحۀ ()1

}EMP= {a., ai, hi, …..,i=0, 1, 2, ….., 10

کییَ در ایٍسییا  EMPیییک ُیـ یحّگؼام ةییا ده ةییازه ةییا
قغتُای ىعحه ةارش اؿث.
ai-1<ai

][ai-1, ai

 hiجػییغاد رظییغاد ةییارش در  iاىیییً فامییهَ را ٌكییان
ىیدُغ .فامهَُا ةؼای طّ روزُای جؼ و ظكیک و ةیارش
افؽایكی ُـحٍغ.
در ایً ىغ جاةف ةَ طیّر ىـیحلم از درزیَ صیؼارت
ىغ قغه اؿث و ةَ زای آن ىیجّان از ؿاغث آفحاةی ٌیؽ
اؿحفاده کؼد .ىلغار ةارش یک روز جؼ از جّزیع ٌیيَ جسؼةی
ةارش ىاه ىّرد ٌظؼ و ىـحلم از ؿؼیُیای جیؼ ةیا ىلیغار
ةارش در روز كتم ةَ دؿث ىیآیغ .در ایً ىغ ؿؼیُای
فّریَ درزۀ صؼارت را جعيیً ىیزٌٍغ .درزۀ صؼارتُیای
کيیٍَ و ةیكیٍۀ روزاٌَ ةَمّرت فؼایٍیغُایی جنیادفی ةیا
ىیاٌگیً و اٌضؼاا ىػیارُای روزاٌَ کَ واةـحَ ةَ وضیػیث
جؼ یا ظكک ةیّدن روز ىیّرد ٌظیؼ ُـیحٍغ ،ىیغ ؿیازی
ىیقیٌّغ .ؿیؼی فّرییَ ىؼجتیۀ ؿیّم ةیؼای قیتیَؿیازی
ىیاٌگیً و اٌضیؼاا ىػییار درزیۀ صیؼارت فنیهی ةیَکیار
ىیرود .ىلادیؼ ىاٌغهُا کیَ از جفؼییق ىلیادیؼ ىییاٌگیً از
ىلغار ىكاُغه قغه ةَ دؿیث ىییآیٍیغ ،در جضهییم ظیّد
ُيتـییحگی زىییاٌی دادهُییای ىیٍیییيو و ىییاکؽیيو ىییّرد
اؿحفاده كؼار ىیگیؼٌغ ] .[5ظؼوزیُای ایً ىیغ قیاىم
دىای کيیٍَ ،دىای ةیكییٍَ ،ةیارش و جیاةف ىییةاقیٍغ.
جّنیغ دادهُای ىیغ  LARS-WGدر ؿیَ ىؼصهیَ اٌسیام
ىیقّد کَ غتارجٍیغ از :کیانیتؼه کیؼدن ،ارزییاةی و ایسیاد
دادهُای ُّاقٍاؿی.

 .4.2کالیبره کردن مدل
ایً ىؼصهیَ درةؼگیؼٌیغة جيیام پاراىحؼُیای الزم ةیؼای
جّنیغ دادهُای ىنٍّغی اؿث .در ىؼصهیۀ کیانیتؼه کیؼدن
ىغ  ،دادهُای جِیَ قغه دورة پایَ را ةؼای ایـحگاه کؼىان
پؼدازش کؼده و دادهُا ةیؼای ورود ةیَ ىیغ الرس آىیاده
گؼدیغ و در ٌِایث پاراىحؼُا در ىلیاس روزاٌَ قتیَؿیازی
قغٌغ ].[20

 .5.2ارزیابی مدل
گام دوم در ازؼای  LARS-WGارزیاةی ىغ اؿث .در
ایً ىؼصهَ ةایغ جػییً قّد کَ آیا ایً ىیغ ةیؼای جّنییغ
دادهُای جنادفی در ىکان ىّرد ىحانػَ ىٍاؿب اؿیث ییا
ظیؼ؟

 .6.2تولید دادههای مصنوعی
ةػغ از کانیتؼه کؼدن و ارزیاةی ىغ  ،ةاییغ پاراىحؼُیای
ُّاقٍاؿی جّنیغ قٌّغ .ةؼای جّنیغ دادهُیای آب و ُیّای
ىنٍّغی ٌیاز ةَ یک ؿٍاریّی جغییؼ اكهیو اؿث ].[21
آظؼیً ٌـعۀ ىغ  ،LARS-WGىیغ LARS-WG
 5/5اؿییییث کییییَ دادهُییییای اكهیيییییی را در  3دورة
 2065-2046 ،2030-2011و  2099-2080ىیییییادی
ریؽىلیاس و جّنیغ ىیٌيایغ.
در ایً جضلییق دورة  1989جیا  2010ییک ةیار ةیؼای
واؿٍسی اؿحفاده قغ و ؿپؾ کم ُيیً دوره ( 1989جیا
 )2010ةؼای مضثؿٍسی ىغ در ٌظؼ گؼفحَ قغ و ٌحایر
ةَدؿث آىغه از ىغ ةا ىلیادیؼ ىكیاُغه قیغه ىلایـیَ و
ٌضّة غيهکؼد ىغ ارزیاةی قغ .پؾ از واؿٍسی و ارزییاةی
ىغ ؿؼی زىاٌی روزاٌَ ىحغیؼُیای دىیا و ةیارش ىٍحلیَ
ةؼای دورهُای آجی قتیَؿازی قغ.
در ٌِایث ةَ ىٍظّر ارزیاةی ىغ و ؿٍاریّ از ىػیارُای
 RMSE ،NSEو  R2اؿحفاده قغ .در زییؼ رواةیط ىّزیّد
ةؼای ىػیارُای ىػکّر ارئَ قغه اؿث:
راةحۀ ()2

∑
̅

∑
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1/ 2

راةحۀ ()3

1 n

RMSE    ( si  oi ) 2 
 n i 1


]

راةحۀ ()4

̅

̅

∑

 .3نتایج
 .1.3نتایج واسنجی و صحتسنجی مدل LARS-WG

در اییییً ىحانػیییَ اةحیییغا ةیییا در ٌظیییؼ گیییؼفحً دورة
 1989-2010ةییَ غٍییّان دورة پایییَ ،کانیتؼاؿیییّن ىییغ
اٌسام پػیؼفث .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ٌحایر صامم از ىیغ ُیای
اكهیيی مؼفاً در ىٍیاطق آزىیّن از اغحتیار الزم ةؼظیّردار
اؿث ،ىؼصهۀ اغحتار ؿیٍسی ىیغ ىحٍاؿیب ةیا دادهُیای
ىٍحلۀ ىحانػاجی میّرت گؼفیث .ةیَ ىٍظیّر اطيیٍیان از
مضث ىغ  ،اةحغا یک ؿٍاریّی صانث پایَ ةؼای دورة پایَ
جییغویً و ىییغ ةییؼای ایییً دوره ازییؼا گؼدیییغ ،ؿییپؾ
ظؼوزیُای ىغ قاىم دىای صغاكم و صیغاکذؼ و ةیارش
آن ةا دادهُای ىكاُغهای ایـحگاه ىیّرد ىحانػیَ ىلایـیَ
گؼدیغ.
زییغو  1آىییارهُییای ظحییای صامییم از پاراىحؼُییای
اكهیيی ىكاُغاجی و ىغ ؿازی قغه را ٌكان ىیدُیغ .ةیا
جّزَ ةَ ةاال ةّدن ضؼیب کارایی ٌاش-ؿاجکهی ( )NSEو
ضؼیب جتییً ( )R2ةؼای ُؼ ؿَ پاراىحؼ اكهیيی در ایـحگاه
ىّرد ىحانػَ ،ةٍاةؼایً ىغ دارای دكث ىٍاؿتی اؿث.

[

کییَ در آن  :Oiدادهُییای ىكییاُغاجی :Si ،دادهُییای
ةییؼآورد قییغه ̅ ،و ̅ ىیییاٌگیً دادهُییای ىكییاُغه قییغه
و ةیییؼآورد قیییغه و  σاٌضیییؼاا ىػییییار اؿیییث .ىلیییادیؼ
 RMSEىػییؼا دكییث در ةـیییاری از روشُییای آىییاری
اؿثُ .ؼ چَ ایً ىلیادیؼ ةیَ میفؼ ٌؽدیکحیؼ ةاقیغ ٌكیان
دٍُییغة دكییث ةییاالی ىییغ و ىلییغار مییفؼ ٌكییان دٍُییغة
غییغم وزییّد ظحییا در ةییؼآورد ىییغ اؿییث R2 .ةیییاٌگؼ
ارجتییاط دادهُییای ىكییاُغاجی و ةییؼآورد قییغه ىیةاقییغ.
داىٍۀ ایً پاراىحؼ ةییً  0جیا  1اؿیثُ ،ؼچیَ اییً ىلیغار
ةَ ٌ 1ؽدیکحؼ ةاقیغ ٌكیان دٍُیغة ارجتیاط كیّی ةییً دو
گییؼوه اؿییث .داىٍ یۀ ضییؼیب  1NSEةیییً ∞ -جییا  1اؿییث،
داىٍَ ةییً  0جیا  1كاةیم كتیّ و ةِحیؼیً صانیث زىیاٌی
اؿث کَ ضؼیب  NSEةؼاةؼ  1ةاقغ.

جدول  .1آمارههای خطا حاصل از پارامترهای اقلیمی مشاهداتی و مدلسازی شده توسط مدل LARS-WG
ایـحگاه

زیؼفث

دوره

ىیاٌگیً ةارش ىاُاٌَ

ىیاٌگیً دىای صغاکذؼ ىاُاٌَ

ىیاٌگیً دىای صغاكم ىاُاٌَ

NSE

RMSE

R2

NSE

RMSE

R2

NSE

RMSE

R2

واؿٍسی

0/98

2/27

0/99

0/99

0/24

0/99

0/99

0/25

0/99

مضثؿٍسی

0/80

6/88

0/99

0/99

0/40

0/99

0/99

0/71

0/99

پؾ از اطيیٍان از كاةهیث ىغ  LARS-WGدر جّنیغ
دادهُییای اكهیيییی ،ایییً ىییغ زِییث ریؽىلیییاس ٌيییایی
دادهُای ىیغ گیؼدش غيیّىی زیّ  HadCM3و جّنییغ
دادهُای ىنٍّغی زِث پییفةیٍیی اكهییو در دورهُیای
 2011-2030و  2065-2046ازؼا قیغ .پیؾ از ازیؼای
ىغ و جّنیغ ىلادیؼ روزاٌیَ پاراىحؼُیای دىیای صیغاكم و
صییغاکذؼ و ةییارش ةییؼای در دورهُییای  2011-2030و
 2065-2046ىیجّان قؼایط اكهیيی را ةؼای آیٍغه دقث

1

زیؼفث ىكعل کؼد.

 .2.3نتایج تغییرات متغیرهای بارش ،دماای کمیناه
و بیشینۀ سالیانه در دورههای آتی نسبت به دورۀ پایه
ىحّؿط دراز ىیغت ىحغیؼُیای دىیای صیغاكم ،دىیای
صغاکذؼ و ةارش ؿانیاٌَ ةؼای دورة پایَ ( 1989جیا )2010
1. Nash-Sutcliffe efficiency
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و دورهُای آجی ( 2011جا  2030و  2046جا  )2065طیی
ؿیٍاریُّای  A2 ،A1Bو  B1ةیؼای ایـییحگاه زیؼفییث در
زغو  2ارائَ قغه اؿثُ .يچٍیً در قکمُای  3 ،1و 5
ىلادیؼ ةهٍغ ىغت ؿانیاٌَ و در قکمُیای  4 ،2و 6ىلیادیؼ
ىحّؿط ىاُاٌَ ایً ىحغیؼُا ىلایـَ قغه اؿث.
ةا ىلایـَ ىلادیؼ ىحّؿط دىای صغاكم ىكعل اؿیث
کَ دىای صغاكم در ُؼ دو دوره ةیكحؼ از دورة پایَ ظّاُغ
ةّد (افؽایف دىا ةییً  0/64جیا  2/30درزیۀ ؿیاٌحیگؼاد،
زییغو ُ .)2يچٍیییً در ُییؼ دوره ىییّرد ةؼرؿییی و طییی

ؿٍاریُّای  A2 ،A1Bو  B1دىای صغاکذؼ ةیكیحؼ از دورة
پایییَ اؿییث (افییؽایف دىییا ةیییً  0/91جییا  2/57درزییۀ
ؿاٌحیگؼاد ،زغو .)2
ىلایـۀ ةارش ؿیانیاٌۀ دراز ىیغت ٌكیان ىییدُیغ کیَ
کيحؼیً ىلغار ةارش طیی ؿیٍاریّی  B1در دورة  2046جیا
 2065اجفاق ظّاُغ افحاد کَ ىػاد  10/62ىیهیىحؼ کيحیؼ
از ةارش دورة پاییَ ظّاُیغ ةیّد .اییً در صیانی اؿیث کیَ
ةیكحؼیً ىلغار ةارش ةا افؽایف  20/82ىیهیىحؼی در دورة
 2030-2011طی ؿٍاریّی  A1Bاجفاق ظّاُغ افحاد.

جدول  .2متوسط دراز مدت متغیرهای دمای حداقل ،دمای حداکثر و بارش سالیانه برای دورۀ پایه و دورههای آتی
(طی سناریوهای  A2 ،A1Bو  )B1در ایستگاه جیرفت
دوره

ؿٍاریّ

ىحّؿط دراز ىغت دىای صغاكم

ىحّؿط دراز ىغت دىای صغاکذؼ

ىحّؿط دراز ىغت ةارش

پایَ

-

17/01

32/53

171/27

A1B

17/72

33/51

192/09

A2

17/80

33/59

181/75

B1

17/65

33/43

185/19

A1B

19/15

34/94

174/22

A2

19/31

35/09

164/29

B1

18/75

34/54

160/65

2011-2030

2046-2065

 .3.3نتایج تغییرات متغیرهای بارش ،دمای کمینه
و بیشینۀ ماهیانه در دورههای آتی نسبت به دورۀ پایه
در قکم  1ىلادیؼ ىحّؿط ةیارش ؿیانیاٌَ ةیؼای دورة
پایَ و دورهُای آجی (طیی ؿیٍاریُّای  A2 ،A1Bو )B1
در ایـحگاه زیؼفث ىّرد ىلایـیَ كیؼار گؼفیث .طیی اییً
ىلایـَ ىكعل قغ کَ طیی ؿیٍاریّی  A1Bدر دو دورة
 2011جا  2030و  2046جا  2065و طی ؿٍاریّی  A2در
دورة  2011جا  2030و طی ؿٍاریّی  B1در دورة 2011
جا  2030ةارش ةیكحؼ از ةارش دورة پایَ ظّاُغ ةّد .طیی
ؿییٍاریُّای  A2 ،A1Bو  B1ةیكییحؼیً ةییارش در دورة
 2011جا  2030رخ ظّاُغ داد (زغو  ،2قکم .)1
در قکم  2ىلادیؼ ىحّؿط درازىغت ةارش ىاُاٌَ ةؼای

دورة پاییَ و آجیی (طیی ؿیٍاریُّای  A2 ،A1Bو  )B1در
ایـحگاه زیؼفث ىّرد ىلایـیَ كیؼار گؼفیث .در ىیاهُیای
ژاٌّیَ ،آگّؿث ،ؿپحاىتؼ ،اکحتؼٌّ ،اىتؼ و دؿیاىتؼ ىلیادیؼ
ةارش دورة پایَ کيحؼ از ؿایؼ دورهُای ىّرد ةؼرؿی ةیّده
و ایً اىؼ ٌكاندٍُغة آن اؿث کَ ةیارش در اییً ىیاهُیا
ةیكحؼ قغه و در ؿایؼ ىاهُا کاُف ظّاُغ یافث.
ةا ىلایـۀ ىلادیؼ ىحّؿط دىای صغاكم ؿانیاٌَ ٌكیان داد
کَ دىای صغاكم در ُؼ دو دوره ةیكیحؼ از دورة پاییَ ظّاُیغ
ةّد (زغو  .)2در طی ُؼ ؿَ ؿیٍاریّی  A2 ،A1Bو  B1در
دورة  2046جا  2065ةیكحؼیً دىای صیغاكم رخ داده اؿیث
(قکم  .)3در قکم  4ىلادیؼ ىحّؿط دىای صیغاكم ىاُیاٌیَ
ةؼای دورة پایَ و آجی (طی ؿیٍاریُّای  A2 ،A1Bو  )B1در
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ایـحگاه زیؼفث ىّرد ىلایـَ كؼار گؼفیث .در اکذیؼ ىیاهُیای
ؿا ىلادیؼ دىای صغاكم ىاُاٌیۀ دورة پاییَ از ؿیایؼ دورهُیا
A1B

B1

A2

کيحؼ یا ةؼاةؼ آن اؿث کَ ایً اىؼ ٌكان دٍُغة افؽایف ىلیغار
دىای صغاكم در دورهُای آجی اؿث.
دوره پایَ

2046-2065

2011-2030

بارش (میلی متر)

200/0
180/0
160/0
140/0
120/0
100/0
80/0
60/0
40/0
20/0
0/0
دوره پایَ

دوره

شکل  .1مقایسۀ متوسط بارش سالیانه برای دورۀ پایه و دورههای آتی (طی سناریوهای  A2 ،A1Bو  )B1در ایستگاه جیرفت

افق SRA1B_2055
افق SRB1_2020

افق SRA1B_2020
افق SRA2_2055

دوره پایَ
افق SRA2_2020
افق SRB1_2055

60
50
40
بارش

30
20
10
0

شکل  .2مقایسۀ متوسط دراز مدت بارش ماهانه برای دورۀ پایه و دورههای آتی (طی سناریوهای  A2 ،A1Bو  )B1در ایستگاه جیرفت
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A1B

B1

A2

دوره پایَ
19/0
18/5
18/0
17/5
17/0
16/5
16/0

درجه حرارت حداقل (درجه سانتی گراد)

19/5

15/5
2046-2065

2011-2030

دوره پایَ

دوره

شکل .3مقایسۀ متوسط دمای حداقل سالیانه برای دورۀ پایه و دورههای آتی (طی سناریوهای  A2 ،A1Bو  )B1در ایستگاه جیرفت

افق SRB1_2055

افق SRB1_2020

افق SRA2_2055

افق SRA2_2020

افق SRA1B_2055

افق SRA1B_2020
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شکل .4مقایسۀ متوسط دمای حداقل ماهیانه برای دورۀ پایه و دورههای آتی (طی سناریوهای  A2 ،A1Bو  )B1در ایستگاه جیرفت

ةییا ىلایـیۀ ىلییادیؼ ىحّؿییط دىییای صییغاکذؼ ؿییانیاٌَ
ىكعل اؿث کَ طی ؿیٍاریُّای  A2 ٫A1Bو  B1در دو
دورة ىّرد ةؼرؿی دىای صغاکذؼ ةیكحؼ از دورة پایَ اؿیث
(زغو  .)2در ُؼ ؿیَ ؿیٍاریّ در دورة  2046جیا 2065
ةیكحؼیً دىای صغاکذؼ رخ ظّاُغ داد (قکم .)5
در قکم  6ىلادیؼ ىحّؿط دىای صغاکذؼ ىاُیاٌَ ةؼای
دورة پاییَ و آجیی (طیی ؿیٍاریُّای  A2 ،A1Bو  )B1در

ایـحگاه زیؼفث ىّرد ىلایـَ كؼار گؼفث .در اکذؼ ىاهُیای
ؿا ىلادیؼ دىای صغاکذؼ ىاُاٌَ ةؼای دورة پاییَ از ؿیایؼ
دورهُا کيحؼ یا ةؼاةؼ آن اؿث کَ ایً اىؼ ٌكیاندٍُیغة آن
اؿث کَ ىلغار دىای صیغاکذؼ در دورهُیای آجیی افیؽایف
ظّاُغ یافث.
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افق SRB1_2055

افق SRB1_2020

افق SRA2_2055

افق SRA2_2020

افق SRA1B_2055

افق SRA1B_2020

دوره پایَ
50

40
35
30
25
20

دمای حداکثر (درجه سانتی گراد)

45

15
10
5
0

شکل  .6مقایسۀ متوسط دمای حداکثر ماهیانه برای دورۀ پایه و دورههای آتی (طی سناریوهای  A2 ،A1Bو  )B1در ایستگاه جیرفت

 .4بحث و نتیجهگیری
اؿحفاده ةیف از صغ ؿّظثُای فـیهی ،جغییؼ کارةؼی
اراضی و افؽایف زيػییث زِیان و غّاىیم دیگیؼ ىّزیب
جغییؼات ىكِّدی در اكهیو کؼة زىیً قغه اؿیث .در اییً

جضلیق ةَ ىٍظّر ارزیاةی جغییؼ در ىحغیؼُای ةارش ،دىای
کيیٍَ و ةیكٍَ در دورهُای آجیی (دورة  2030-2011ییا
افق  2020و دورة  2065-2046یا افق  )2055در ىٍحلۀ
زیؼفث از ىغ  HADCM3طی ؿَ ؿٍاریّی A2 ،A1B
و B1اؿحفاده قغ .ةغیً ىٍظّر در اةحیغا ةیا ازیؼای ىیغ

364

ىؼجع و آةعیؽداری ،ىسهَ ىٍاةع طتیػی ایؼان ،دوره  ،71قياره  ،2جاةـحان 1397

آىاری ةَ ریؽىلیاس ٌيایی دادهُای ىغ گؼدش غيیّىی
زّ پؼداظحَ قغٌ .حایر صامم صیاکی از جّاٌيٍیغی ةیاالی
ایً ىغ ىّنغ ُّاقٍاؿیی ةیؼای جّنییغ دادهُیای روزاٌیۀ
پاراىحؼُییای ذکییؼ قییغه اؿییث .جضلیلییات مییّرت گؼفحییَ
جّؿط  Babaianو ُيکاران ]ٌ [5یؽ ىؤیغ ایً ٌحیسَ اؿث.
ٌحایر ٌكان داد کَ در طیی ؿیَ ؿیٍاریّی A2 ،A1B
و  B1در افق  2055ةیكحؼیً دىای صغاكم رخ داده اؿث.
طی ىلایـۀ ىلادیؼ ىحّؿط دىیای صیغاكم ىاُیاٌیَ ةیؼای
دورة پاییَ و آجیی (طیی ؿیٍاریُّای  A2 ،A1Bو  )B1در
ایـحگاه زیؼفث ،در اکذیؼ ىیاهُیای ؿیا ىلیادیؼ دىیای
صغاكم ىاُاٌَ ةؼای دورة پایَ از دورهُیای آجیی کيحیؼ ییا
ةؼاةؼ آن اؿث کَ ٌكان ىیدُغ کَ ىلغار دىای صغاكم در
دورهُای آجی افؽایف ظّاُغ یافث .در طی ؿیَ ؿیٍاریّی
 A2 ٫ A1Bو  B1در افق  2055ةیكیحؼیً دىیای صیغاكم
رخ داده اؿث.
طی ىلایـۀ ىلیادیؼ ىحّؿیط دىیای صیغاکذؼ ىاُیاٌیَ
ةؼای دورة پایَ و آجی (طی ؿیٍاریُّای  A2 ،A1Bو )B1
در ایـحگاه زیؼفث ،در اکذؼ ىاهُای ؿیا ىلیادیؼ دىیای
صغاکذؼ ىاُاٌَ ةؼای دورةه پایَ از دورهُای آجی کيحیؼ ییا
ةؼاةؼ آن اؿث کَ ایً اىؼ ٌكان ىیدُغ کیَ ىلیغار دىیای
صییغاکذؼ در دورهُییای آجییی افییؽایف ظّاُییغ یافییث .طییی
ىلایـیۀ ىلیادیؼ ىحّؿیط دراز ىییغت ةیارش در طیی ؿییَ
ؿٍاریّی  A2 ،A1Bو  B1در ایً ایـیحگاه ىكیعل قیغ
کَ طی ؿٍاریّی  A1Bدر دو افق  2020و  2055و طیی
ؿٍاریّی  A2در افق  2020و طی ؿیٍاریّی  B1در افیق
 2020ةییارش ةیكییحؼ از ةییارش دورة پایییَ ظّاُییغ ةییّد.
ىحانػیییات  Babaianو ُيکیییاران ] [4در کیییم کكیییّر،
 [1] Ahmadiدر قيا کكیّر و  Klingو ُيکیاران ][10
در صّضۀ داٌّب ٌیؽ ةَ ایً افؽایف دىا اقاره قغه اؿث.
طی ؿٍاریّی  A2 ،A1Bو  B1ةیكحؼیً ةارش ؿانیاٌَ
در افق  2020رخ ظّاُغ داد .طی ىلایـۀ ىلادیؼ ىحّؿیط
دىییای صییغاکذؼ ىاُیاٌییَ ةییؼای دورة پایییَ و آجییی (طییی

ؿٍاریُّای  A2 ،A1Bو  )B1در ایً ایـحگاه در ىیاهُیای
ژاٌّیَ ،آگّؿث ،ؿپحاىتؼ ،اکحتؼٌّ ،اىتؼ و دؿیاىتؼ ىلیادیؼ
ةارش دورة پایَ کيحؼ از دورهُای آجی ىّرد ةؼرؿی ةّده و
ایً اىؼ ٌكان ىیدُغ کَ ةارش در ایً ىاهُا ةیكحؼ ظّاُغ
قغ و در ؿایؼ ىاهُا کاُف ىییاةغ .ةَ طّر کهی ىیجیّان
ٌحیسَ گؼفث کَ در دورهُای آجی ىلادیؼ دىیای صیغاكم و
صغاکذؼ ٌـتث ةَ دورة پایَ افؽایف ظّاُغ یافیث و ىلیغار
ةارش در ةؼظی از ىاهُا کاُف و در ةؼظی دیگیؼ افیؽایف
ىییاةغ.
ةؼظی از ىضغودیثُای امهی کَ ىییجیّان در ةیؼآورد
ادؼات جغییؼ اكهیو در ٌظؼ گؼفث قیاىم ىیّارد زییؼ اؿیث.
ةـیاری از اٌحعابُا و فؼضیات ُيچّن ىغ ُای اكهیيی،
روشُای کّچک ىلیاس کؼدن ،ؿٍاریُّا ةیؼ روی ٌحیایر
ادؼ گػار ُـحٍغ .یک امم ةٍیادیً در ىیغ ُیای اكهیيیی
فِو و قٍاؿایی فؼآیٍغُای فیؽیکی ،قییيیایی و فیؽیکیی
صاکو ةؼ ؿیـحو اكهیو اؿث کیَ ةیا قیٍاظث فؼآیٍیغُای
صاکو ىیجّان یک جنّیؼ کهی از اكهیو گػقیحَ ةیَ دؿیث
آورد و ةا ىلایـۀ آن ةا قؼایط صا  ،قؼایط اكهیيی را ةؼای
زىان آیٍغه پیفةیٍی کؼد ] .[22ةؼای یک ىیغ اییغهآ ،
ةَ دادهُای دتث قغة ىػحتؼ ةَ ىیغت طیّالٌی و پّقیف
کافی از غٍامؼ اكهیيی ٌیاز اؿث .فلغان دادهُیای کیافی و
ٌیؽ آؿیب کیفی آنُا ةؼ ادؼ ظحای اةؽار ،ظحای دیغهةاٌی
ىّزب ىیقّد کَ پیفةیٍیُا در ییک ةیازة ةیؽرگ و ةیا
ؿییحش اغحيییاد کيحییؼی مییّرت گیییؼد .اؿییحفاده از ُيییَ
ؿٍاریُّای اكهیيیی طیی ٌـیتحاً وؿییػی از ٌحیایر را ةیَ
ُيییؼاه داردٌ .حییایر صامییم از جغییییؼات اكهیییو ةییَ وضییّ
جفاوتُای ةیً ؿیٍاریُّای ىعحهی را در جنیّیؼ آیٍیغه
ٌيایف ىیدُیغ .اییً اىیؼ ٌكیان دٍُیغة اییً اؿیث کیَ
ىغ ُای اكهیيی و ؿٍاریُّا ىٍتع ىِيی از غیغم كحػییث
ُـیییحٍغ ،آٌچٍیییان کیییَ در ىحانػیییات دیگیییؼ ُيچیییّن
 Molina-Navarroو ُيکییییاران ] [12و  Prudhommeو
ُيکاران ] [18ىكاُغه ىیقّد.
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