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بررسی و مقایسۀ تغییرات اقلیمی مناطق دشتی و کوهستانی در دورۀ 2010-2030
(مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز دشت یزد -اردکان)
فاطمه برزگری بنادکوکی *1و حسین ملکینژاد
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه یزد ،مربی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه یزد ،ایران
(دریافت ،93/10/15 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
دالیل و شواهد زیادی دربارۀ تغییر اقلیم در سراسر دنیا وجود دارد .در سالهای اخیر بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر مناطق مختلف،
توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است .در این پژوهش ،تغییرات اقلیمی حوضۀ آبریز دشت یزد -اردکان در دو ایستگاه
کوهستانی و دشتی (بهعنوان مناطق تغذیه و تخلیۀ آبخوان) ،با استفاده از سناریوهای  A1B ،A2و  B1از مدل  HadCM3در
نرمافزار الرس بررسی شد .دورۀ شبیهسازی به سالهای 2010تا  2030مربوط است .نتایج بررسی سناریوهای ذکرشده ،نشان داد
توزیع بارش در آینده در هر دو ایستگاه دچار تغییراتی خواهد بود و بیشتر ،تیپ بارش بهاره را خواهیم داشت .شایان ذکر است که
بارندگی در ایستگاه کوهستانی ده باال در مقایسه با ایستگاه دشتی یزد ،نوسان بیشتری خواهد داشت .دمای کمینه و بیشینه نیز در
هر دو ایستگاه دارای روند افزایشی است و انتظار میرود در دورۀ شبیهسازی ،متوسط دمای ساالنۀ ایستگاهها افزایش یابد .حداکثر
افزایش دمای کمینه و بیشینه در سناریوی  A2مشاهده شد .بر اساس این سناریو ،دمای کمینۀ ایستگاه یزد و ده باال در دورۀ
شبیهسازی به ترتیب  1/83و  1/43درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت .سناریوی  ،A2دمای بیشینۀ این ایستگاهها را نیز در دورۀ
آتی ،به ترتیب  1/19و  2/07درجه سانتیگراد بیشتر از دورۀ مشاهدهای نشان داد.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،دورۀ  ،2010-2030مدلهای گردش عمومی جو ،دشت یزد -اردکان.HadCM3 ،LARS-WG ،

 .1مقدمه
واقعیت تغییر اقلیم از موضوعات برجستۀ محافل علمی و

انتظار میرود پدیدههای حدی در دهههای آینده روند

حتی عوام در چند دهۀ اخیر بوده و تحقیقات گستردهای

افزایشی داشته باشند (بابائیان و همکاران .)1388 ،از جمله

را در مقیاس جهانی ،ناحیهای و محلی به خود اختصاص

مناطقی که بهصورت ویژه تحت تأثیرات نامطلوب تغییر

داده است .هرچند بر اساس شواهد موجود ،تغییر اقلیم

اقلیم قرار دارند ،مناطق خشک و نیمهخشک جهان هستند

واژهای قدیمی و مربوط به گذشتۀ زمین تاکنون است،

(کنزویتز و همکاران .)2007 ،بررسیها نشان میدهد

ولی آنچه بر نگرانی دانشمندان افزوده است ،شتابگرفتن

مهمترین دغدغۀ مدیران و برنامهریزان در آینده ،کمیت

این تغییرات است؛ بهطوریکه گزارشها حاکی از ورود

و کیفیت آب است (بیتز و همکاران .)2008 ،مدیران

زمین به مرحلۀ تغییر اقلیم انسانساز است (آی پی سی

مسئول در زمینۀ منابع آب ،جهت ساماندهی و یافتن

سی2007 ،؛ استرن2006 ،؛ ترنبرث و همکاران )2007 ،و

راههای مقابله با این بحران باید تأثیر تغییر اقلیم را بر منابع

این ارمغان حضور انسان و انقالب صنعتی اوست .پاسخ

آب در دسترس و مقدار تقاضای آب بررسی کنند و تا

تمامی نقاط کرۀ زمین به پدیدۀ گرمایش جهانی یکسان

این روابط شناخته نشود ،نمیتوان برای آینده برنامۀ

نخواهد بود و یقیناً بهدلیل تغییر الگوهای فشاری ،مناطق

جامعی در نظر گرفت (زو وهمکاران.)2004 ،

مختلف عکسالعمل بارشی متفاوتی خواهند داشت.

برای بررسی تغییرات اقلیمی آینده از مدلهای اقلیمی

مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم ،تأثیرگذاری آن بر

استفاده میشود .مدلهای اقلیمی بحث جدیدی است که

پدیدههای حدی جوی و اقلیمی خواهد بود ،بهطوریکه

بیش از  30سال از عمر آن نمیگذرد .هر مدل اقلیمی

*نگارنده رابط:

E-mail: fa_barzegar@yahoo.com
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تالش میکند فرایندهای تأثیرگذار بر اقلیم را شبیهسازی

 LARS-WGنشان دادند که مدل  LARS-WGدر سطح

و بر اساس آن ،تغییرات اقلیمی آینده را بررسی کند

اطمینان باالتری از بقیه قرار دارد .بابائیان و همکاران در

(مهدیزاده و همکاران .)1390 ،این شبیهسازی بهطور

سال  ،2004با استفاده از مدل الرس ،تغییرات اقلیمی

قطعی امکانپذیر نیست و بنابراین با بررسی احتماالت از

کشور کره جنوبی را در دورۀ  2010تا  2030بررسی

طریق سناریوهای اقلیمی صورت میگیرد .معروفترین

کردند .در این مطالعه پارامترهای اقلیمی بارش ،تابش،

مدل شبیهسازی اقلیمی مدلهای گردش عمومی جو

دمای حداقل و حداکثر ،طول دورههای تر و خشک،

( )General Circulation Modelهستند .این مدلها در

طول دورههای داغ و یخبندان و روند بارشهای سنگین

مطالعات افرادی نظیر ایتزینگرا و همکاران (،)2003

و سیلآسا ،در ده ایستگاه سینوپتیک کره جنوبی بررسی

ریچارد و لینزن ( ،)1994خزایی و همکاران (،)2011

شد .بابائیان و نجفی نیک ( ،)1385با بررسی مدل

هرتیج و ژاکوبیت (،)2008کاینوما و همکاران (،)2004

 LARSE-WGدر ایستگاههای سینوپتیک خراسان

بابائیان و همکاران ( ،)2004کوچکی و همکاران

رضوی ،افزایش دمای ساالنه  1/5تا  3درجۀ سانتیگراد،

( ،)1382بابائیان و همکاران ( ،)1388روشن و همکاران

کاهش  10درصدی بارش ،افزایش  45تا  60درصدی

( )1391و آشفته و مساح بوانی ( )1391بهکار رفته است.

بارشهای سنگین ،کاهش  13درصدی بارشهای فصل

بهطور کلی مدل گردش عمومی جو ،شرایط توپوگرافی،

سرد و افزایش  50درصدی بارشهای تابستان را گزارش

پوشش سطحی و شرایط اقلیمی یکسانی را برای یک

کردند .زرقامی و همکاران ( )2011تغییر اقلیم را در استان

شبکه با ابعاد چند صد کیلومتری در نظر میگیرند ،در

آذربایجان غربی ،با استفاده از مدل

LARSE-WG

حالی که ممکن است شرایط واقعی سطح زمین در این

بررسی کردند .نتایج بررسی ایشان ،افزایش دمای ساالنه

محدوده کامالً متفاوت باشد (بابائیان و همکاران.)1388 ،

در حدود  2/3درجۀ سانتیگراد و کاهش  3درصدی

برای فائقآمدن به این مشکل ،خروجی مدلهای گردش

بارش را نشان داد .دوستی و همکاران ( )1392از مدل

عمومی جو به دو روش آماری و دینامیکی ریزمقیاس

الرس برای شبیهسازی اقلیم در حوضۀ تمر استان گلستان

میگردند (بابائیان و نجفی نیک .)1385 ،روشهای

بهره گرفتند .نتایج تحقیق ایشان ،بیانگر افزایش  2/4درجۀ

آماری به دلیل هزینۀ کمتر و ارزیابی سریعتر ،معموالً به

سانتیگراد در دمای ساالنه و افزایش  2درصدی بارش

روشهای دینامیکی برگزیده میشوند (هویتسون و

است.

کرین1996 ،؛ عباسی و همکاران .)1389 ،از جمله

بر اساس مطالب گفتهشده ،بهدلیل تأثیر تغییر اقلیم بر

مدلهایی که از روشهای آماری استفاده میکنند،

منابع آب ،بررسی این پدیده در مناطق بحرانی از نظر آب،

میتوان به  LARS-WG, CLIMGEN, GEMو

بسیار حائز اهمیت خواهد بود .شهر یزد بهدلیل واقعشدن

 SDSMاشاره کرد .از بین مدلهای نامبرده ،مدل LARS-

در منطقۀ خشک و رشد چشمگیر جمعیت و صنعت ،از

 WGبهدلیل سادگی و انطباق بیشتر با واقعیتهای موجود،

نظر منابع آبی موردتوجه برنامهریزان و دولتمردان بوده

بهگستردگی در انگلستان استفاده میشود (بابائیان و نجفی

است .کمبود آب در دهههای گذشته ،باعث انتقال

نیک .)1385 ،کارایی مدل  LARS-WGو مدل WGEN

بینحوضهای آب از استانهای اصفهان و چهارمحال و

در  18ایستگاه هواشناسی آمریکا ،اروپا و آسیا توسط

بختیاری شده است .اخیراً با توجه به افزایش مصرف آب،

LARS-

عدم کفایت این پروژه بهخوبی احساس میشود؛ بنابراین

 WGبا دادههای دیدبانی همخوانی بیشتری دارد (سمنوف

با توجه به این مسئله و اینکه تأمین منابع آب زیرزمینی

و همکاران1998 ،؛ سمنوف و بارو .)2002 ،ماوروماتیس

شهر یزد از طریق منطقۀ شیرکوه صورت میگیرد ،بررسی

و هانسن ( ،)2001با مقایسۀ مدلهای  WM2 ،WMو

تغییر اقلیم در منطقۀ تأمین و منطقۀ مصرف آب ،از اهمیت

سمنوف بررسی شد و نتایج نشان داد که مدل
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زیادی برخوردار است .بر این اساس در تحقیق حاضر

کیلومترمربع در محدودۀ جغرافیایی ' 53° 30تا ˚ 55طول

بهمنظور بررسی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر آیندۀ منابع آبی

شرقی و ' 31° 15تا ' 32° 30عرض شمالی واقع شده

منطقۀ موردمطالعه ،از دادههای دو ایستگاه ده باال و یزد

است .بیشتر جمعیت شهری منطقۀ موردمطالعه در

بهعنوان ایستگاههای موجود در منطقۀ تأمین و منطقۀ

محدودۀ دشتی واقع شده است و منبع اصلی تأمین آب

مصرف آب استفاده شد .از طرفی با توجه به توانایی مدل

موردنیاز این جمعیت ،آبخوان زیرزمینی است که از

الرس در شبیهسازی چشمانداز اقلیم دهههای آتی ،این

مناطق مرتفع حوضه تغذیه میشود .شکل  1موقعیت

مدل برای تحقیق بهکار رفت .به این منظور

منطقه را نشان میدهد.

سناریوهای  A1B ،A2و  B1از مدل  HadCM3در نرمافزار

در حوضۀ آبخیز گفتهشده تعدادی ایستگاه

الرس ،بررسی و پارامترهای اقلیمی برای دورۀ  2010تا

سینوپتیک و هواشناسی وجود دارد که بیشتر آنها دارای

 2030شبیهسازی شد.

طول دورۀ آماری کوتاهمدت هستند .در این بین ،ایستگاه
سینوپتیک دهباال از میان ایستگاههای کوهستانی و ایستگاه

 .2مواد و روشها

سینوپتیک یزد از بین ایستگاههای دشتی دارای آمار

 .1 .2منطقة مطالعاتی

طوالنیمدت هستند و برای بررسی تغییر اقلیم در این

حوضۀ آبریز دشت یزد-اردکان از زیرحوضههای کویر

مناطق بهکار رفتند .مشخصات این ایستگاهها در جدول 1

سیاهکوه است که با محدودهای به وسعت 12473

آمده است.

شکل  .1موقعیت حوضۀ آبریز یزد-اردکان
جدول  .1مشخصات ایستگاههای موردمطالعه
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

طول دورۀ آماری

دهباال

سینوپتیک

'54◦ 6

'31◦ 33

2606

1991 -2010

یزد

سینوپتیک

'54◦ 17

'31◦ 54

1237.2

1961 -2010
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 .2 .2مدل LARS-WG

صورت است که مدل در ابتدا با استفاده از سناریوی تولید

دادههای استفادهشده در این پژوهش شامل مقادیر بارش

دادۀ ماهانه که دربرگیرندۀ رفتار اقلیم پایه است ،تمامی

روزانه ،دمای کمینه ،دمای بیشینه و ساعات آفتابی بودند

دادههای ماهانه را مطابق رابطۀ ( )2تنظیم میکند.

که در قالب مدل الرس بررسی شدند.
 LARS-WGاز مشهورترین الگوهای مولد دادههای

𝐞𝐬𝐚𝐛
𝐌𝐂𝐆𝐅
)

()2

−

𝐭𝐮𝐟
𝐌𝐂𝐆𝐅(

𝐅𝐟𝐮𝐭 = 𝐅𝐨𝐛𝐬 +

𝐞𝐬𝐚𝐛
𝐭𝐮𝐟
𝐌𝐂𝐆𝐅 به ترتیب
𝐌𝐂𝐆𝐅 و
در رابطۀ (،𝐅𝐨𝐛𝐬 ،𝐅𝐟𝐮𝐭 ،)2

تصادفی وضع هواست که برای تولید مقادیر بارش،

نشاندهندۀ پارامتر هواشناسی شبیهسازیشده روی

تابش ،بیشینه و کمینۀ درجۀ حرارتهای روزانه در یک

ایستگاه هواشناسی ،پارامتر هواشناسی دیدبانیشده در

ایستگاه ،تحت شرایط اقلیمی پایه و آینده بهکار میرود.

همان ایستگاه ،پارامتر هواشناسی شبیهسازیشده روی

مبنای این الگو برای الگوسازی طول دورههای خشک و

شبکۀ الگو در دورۀ آینده و پارامتر هواشناسی مدلشده

تر ،بارش روزانه و سریهای تابش ،توزیع نیمهتجربی

روی شبکۀ مدل در دورۀ گذشته هستند .سپس با حفظ

است .در توزیع نیمهتجربی فاصلهها بهطور مساوی بین

میانگین ،انحراف معیار آنها مطابق رابطۀ ( ،)3محاسبه

مقادیر ماکزیمم و مینیمم سری زمانی ماهانه تقسیم

میشود (بابائیان و همکاران2004 ،؛ بابائیان و همکاران،

میشوند( .رابطۀ :)1
}EMP={ a0,ai ,hi i=0,1,2,….,10

()1

1388؛ عباسی و همکاران.)1389 ،
𝐌𝐂𝐆𝐃𝐓𝐒 ×
𝐭𝐮𝐟

()3

𝐬𝐛𝐨𝐃𝐓𝐒
𝐞𝐬𝐚𝐛
𝐌𝐂𝐆𝐃𝐓𝐒
𝐞𝐬𝐚𝐛

= 𝐃𝐓𝐒

 EMPیک بافتنگار با ده طبقه بهصورت ] ،[ai-1, aiبا
فرض i=0,1,2,….,10است hi .فراوانی (تعداد بارش) در

.1 .2 .2خالصهای از فرايند مدل LARS-WG

طبقۀ iاُم است .سریهای فوریه درجۀ حرارت را در این

در این مدل فرایند تولید دادههای مصنوعی آب و هوایی در

الگو تخمین میزنند .درجۀ حرارتهای کمینه یا بیشینۀ

سه بخش انجام میگیرد:

روزانه بهصورت فرایندهایی تصادفی با میانگین و انحراف

 .1کالیبرهکردن مدل :در این بخش دادههای آب و

معیارهای روزانه که به وضعیت تر یا خشکبودن روز

هوایی دیدبانیشده برای تعیین خصوصیات آماری تحلیل

مورد نظر وابستهاند ،الگوسازی میشوند .سری فوریۀ

میشوند .این اطالعات در دو فایل مجزا ذخیره میگردند.

مرتبۀ سوم برای شبیهسازی میانگین و انحراف معیار درجۀ

 .2صحتسنجی مدل :در این قسمت خصوصیات

حرارت فصلی به کار میرود .رفتار حاکم بر مقادیر

آماری دادههای دیدبانی و مصنوعی تولیدشده توسط مدل

ماندهها که از تفریق مقادیر میانگین از مقدار دیدبانیشده

برای تعیین اینکه آیا تفاوتهای آماری درخور توجهی بین

به دست میآید ،از طریق تحلیل خودهمبستگی زمانی

این دو گروه از دادهها وجود دارد یا نه ،تجزیه و تحلیل

دادههای کمینه و بیشینه حاصل میشود (بابائیان و

میشوند.

همکاران.)1388 ،

 .3تولید داده :در اینجا دادههای آب و هوایی مصنوعی

عالوه بر سناریوی تدوینشده برای هر شبکۀ

با استفاده از فایلهای بهدستآمده از دادههای آب و هوایی

محاسباتی ،برای اجرای الگوی  LARS-WGبه فایل

دورۀ دیدبانیشده ،تولید میشوند که دارای خصوصیات

مشخصۀ رفتار اقلیم گذشتۀ ایستگاههای واقع در داخل آن

آماری مشابه با دورۀ دیدبانی هستند.

شبکه نیاز است .سپس این الگو با دریافت فایل محتوی
رفتار اقلیم گذشتۀ ایستگاه و پوشۀ سناریوی تولید داده،

 .3 .2شبيهسازی دادههای اقليمی دورۀ گذشته توسط

مقادیر روزانۀ دمای کمینه ،بیشینه ،بارش وتابش روزانه را

مدل

در آینده محاسبه میکند .مکانیسم عمل الگو به این

در این تحقیق بهمنظور ریزمقیاس نمایی آماری دادههای

بررسی و مقايسة تغييرات اقليمی مناطق دشتی و...
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انجام گرفت.

 A2 ،B1و  A1Bدر نرمافزار الرس استفاده شد .مشخصات

 .3نتايج

سناریوهای استفادهشده در جدول  2آمده است.

 .1 .3صحتسنجی مدل

برای اجرای مدل ،مقادیر روزانۀ بارش ،دمای کمینه،

نتایج صحتسنجی مدل الرس با استفاده از پارامترهای

دمای بیشینه و ساعات آفتابی مربوط به سالهای آماری

آماری در جدول  3ارائهشده است.

ذکرشده در جدول  ،1بهعنوان دورۀ اقلیم پایه به مدل

همانطور که از جدول  3استنباط میشود ،تفاوت

معرفی شد .سپس با استفاده از سناریوهای ذکرشده در

معناداری بین مقادیر دیدبانیشده و مقادیر برآوردی

جدول  ،2شبیهسازی اقلیم برای دورۀ آماری  2010تا

پارامترهای بارش ،دمای بیشینه و دمای کمینه وجود

 2030میالدی صورت گرفت .بهمنظور تحلیل بهتر نتایج،

ندارد؛ بنابراین میتوان گفت مدل الرس توانایی مناسبی

میانگین پارامترهای اقلیمی شبیهسازیشده برای دورۀ

در شبیهسازی این پارامترها در ایستگاههای مطالعاتی

آماری  2010تا  2030میالدی بهازای ماههای مختلف سال

دارد .در مورد پارامتر تابش ،در ایستگاه یزد ،شبیهسازی

محاسبه شد و نمودارهای مربوطه ترسیم گردید و با دورۀ

مناسب صورت گرفته و تفاوت معناداری بین مقادیر

دیدبانی مقایسه شد.

دیدبانیشده و مقادیر برآوردی پارامتر تابش وجود ندارد.

 .4 .2صحتسنجی مدل

ولی مدل الرس در شبیهسازی این پارامتر در ایستگاه ده

در این تحقیق بهمنظور ریزمقیاس نمایی آماری دادههای

باال ضعیف است و بین مقادیر تابش شبیهسازیشده توسط

مدل گردش عمومی جو ،از مدل  HadCM3و سناریوهای

مدل و دادههای دیدبانیشده تفاوت آماری معنادار وجود

 A2 ،B1و  A1Bدر نرمافزار الرس استفاده شد.

دارد .با این حال از آنجا که مبنای کار این مطالعه ،بیشتر

صحتسنجی مقادیر شبیهسازیشدۀ مدل ،با استفاده از

بر بررسی دما و بارش استوار بوده است ،مشکل

پارامترهای آماری ،شامل بایاس P Value ،و T Student

شبیهسازی تابش قابل چشمپوشی است.

جدول  .2ویژگیهای مدل گردش عمومی جو  HadCM3و سناریوهای تغییر اقلیم
گروه

نام مدل

مؤسس
UK
Met,
Office

HadCM3

سناریوها

قدرت تفکیک

سناریوهای انتشار

3.75°×2.5°

A2, B1, A1B

A2

رشد سریع جمعیت جهان ،اقتصاد ناهمگن و همسو با شرایط منطقهای در سراسر جهان

B1

استفاده از انرژیهای پاک و محیط زیست و تأکید بر پایداری اقتصاد و محیط زیست
رشد سریع اقتصادی ،بیشینۀ رشد جمعیت در نیمۀ قرن و پس از آن روند کاهشی ،رشد سریع

A1B

فناوریهای نوین و مؤثر

جدول  .3نتایج صحتسنجی مدل الرس با استفاده از پارامترهای آماری*
پارامتر

دمای بیشینه

بارش

تابش

دمای کمینه

ایستگاه

Bias

T

P

Bias

t

P

Bias

t

P

Bias

t

P

ده باال

-2/215

-1/517

0/155

0/076

1/031

0/323

0/056

0/702

0/496

0/094

-2/947

0/012

یزد

-0/121

-0/522

0/611

-0/032

-0/483

0/638

-0/027

-0/735

0/477

-0/194

-3/307

0/006

*عالمت _ به معنای معنادارنبودن پارامترهاست.
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 .2 .3دمای کمينه
نتایج شبیهسازی دمای کمینۀ ایستگاههای مطالعاتی برای

تیر و مرداد مطابق با  Jun, Jul, Aguخواهد بود .دمای کمینۀ

دورۀ  2010تا  ،2030توسط سناریوهای مختلف مدل

شبیهسازیشده با سناریوی  A2در مقایسه با سایر سناریوها،

 HadCM3در شکل  2ارائه شده است .در شکل مذکور

افزایش بیشتری نشان میدهد.

نمودارهای مربوط به ایستگاه یزد (شکل -2ب) و

در ایستگاه ده باال نیز تقریباً در تمامی ماههای سال

نمودارهای مربوط به ایستگاه ده باال (شکل -2الف) قرار

دمای کمینه افزایش مییابد ،اما میزان این افزایش در

گرفته است .ردیف اول به نتایج سناریوی  ،A2ردیف دوم به

مقایسه با افزایش این پارامتر در ایستگاه یزد متفاوت

B1

خواهد بود .در این ایستگاه نیز مشابه ایستگاه یزد ،در

مربوط است .بر اساس نتایج ارائهشده در شکل  2میتوان

ماههای تیر و مرداد نوسان دمای کمینه بارزتر خواهد بود.

گفت دمای کمینۀ شبیهسازیشدۀ ایستگاه یزد برای دورۀ

متوسط تغییرات ساالنۀ دمای کمینۀ مشاهدهشده و

 2010تا  ،2030طبق همه سناریوها ( ،)A2,A1B,B1افزایش

شبیهسازیشده توسط سناریوهای مورد بررسی در

مییابد .بیشترین مقدار این افزایش مربوط به ماههای خرداد،

ایستگاههای مورد مطالعه در شکلهای  3و  4آمده است.

نتایج سناریوی  A1Bو ردیف سوم به نتایج سناریوی

شکل  .2مقایسۀ دمای کمینۀ مشاهده شده و دمای کمینۀ شبیهسازی شده توسط سناریوهای مختلف در ایستگاههای (الف) ده باال و (ب) یزد
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بر اساس سناریوی مذکور ،دمای کمینۀ ساالنه در ایستگاه
یزد 1/83 ،درجۀ سانتیگراد و در ایستگاه ده باال1/43 ،
درجۀ سانتیگراد افزایش خواهد یافت .بنابراین میتوان
گفت تغییرات در ایستگاه یزد بیشتر است.
شکل  .3مقایسۀ متوسط ساالنۀ دمای کمینۀ مشاهده شده و شبیهسازی
شده توسط سناریوهای مختلف در ایستگاه ده باال

 .3 .3دمای بيشينه
نتایج مربوط به شبیهسازی دمای بیشینۀ ایستگاههای
مطالعاتی برای دورۀ  2010تا  ،2030توسط سناریوهای
مختلف مدل  HadCM3در شکل  5ارائه شده است .مانند
شکل  ،2در شکل  5نیز نمودارهای مربوط به ایستگاه یزد
(شکل -5ب) و نمودارهای مربوط به ایستگاه ده باال

شکل  .4مقایسۀ متوسط ساالنۀ دمای کمینۀ مشاهده شده و شبیهسازی
شده توسط سناریوهای مختلف در ایستگاه یزد

(شکل -5الف) قرار گرفتهاند.
بر اساس نتایج ارائهشده در شکل  5میتوان گفت
دمای بیشینۀ شبیهسازیشدۀ ایستگاه یزد برای دورۀ 2010

همانطور که از شکلهای  3و  4پیداست ،بر اساس

تا  ،2030طبق همۀ سناریوها ( ،)A2,A1B,B1روند

همۀ سناریوهای مورد بررسی ،انتظار میرود مقدار دمای

افزایشی خواهد داشت .بیشترین مقدار این افزایش به

کمینۀ ساالنه در هر دو ایستگاه افزایش یابد .حداکثر

اواخر بهار (خرداد) و فصل تابستان ( Jun, Jul, Aguو

افزایش دمای کمینۀ ساالنه به سناریوی  A2مربوط است.

 )Sepمربوط خواهد بود.

شکل  .5مقایسۀ دمای بیشینۀ مشاهده شده و دمای بیشینۀ شبیهسازی شده توسط سناریوهای مختلف در ایستگاههای (الف) ده باال و (ب) یزد
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در مورد ایستگاه ده باال نیز تقریباً در تمامی ماههای
سال به جز زمستان ،دمای بیشینه افزایش مییابد.در این

ایستگاه در مقایسه با ایستگاه یزد تغییر شایان توجهی
ندارد.

ایستگاه نیز مشابه ایستگاه یزد ،بیشترین نوسان دمای بیشینه
به فصل تابستان و بهخصوص تیر و مرداد مربوط خواهد

 .4 .3بارش

بود .شایان ذکر است در ایستگاه ده باال نوسان

نتایج شبیهسازی بارش ایستگاههای مطالعاتی برای دورۀ

دمای بیشینه در تابستان بیشتر خواهد بود .ولی در سایر

 2010تا  ،2030توسط سناریوهای مختلف مدل

ماهها ،افزایش دمای بیشینه در ایستگاه یزد محسوستر

 HadCM3در شکل  8ارائه شده است .نمودارهای مربوط

است .روند تغییرات این پارامتر در تمام سناریوها یکسان

به ایستگاه یزد (شکل -8ب) و نمودارهای مربوط به

است.

ایستگاه ده باال (شکل -8الف) قرار گرفتهاند.

برای مقایسۀ بهتر ،متوسط ساالنۀ دمای بیشینۀ

بر اساس نتایج ارائهشده در شکل  8میتوان گفت

مشاهدهشده و شبیهسازیشده با سناریوهای مورد بررسی،

بارش شبیهسازیشدۀ ایستگاه یزد برای دورۀ  2010تا

در ایستگاههای موردمطالعه در شکلهای  6و  7آمده

 ،2030طبق همۀ سناریوها ( ،)A2,A1B,B1از نظر توزیع

است.

زمانی وضعیت متفاوتی با دورۀ مشاهدهای خواهد داشت.

بر اساس شکلهای  6و  7میتوان گفت همۀ

به عبارت دیگر مقدار بارش در برخی ماهها افزایش و در

سناریوهای مورد بررسی ،افزایش مقدار دمای بیشینۀ

برخی ماهها کاهش خواهد داشت .بر اساس شکل ،8

ساالنه را در هر دو ایستگاه مورد بررسی نشان میدهند.

بیشترین افزایش بارش را در سه ماه

Apr-May-Jun

حداکثر افزایش دمای بیشینۀ ساالنه به سناریوی  A2مربوط

مطابق با فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و بیشترین کاهش

است .بر اساس سناریوی مذکور ،دمای بیشینۀ ساالنه در

این پارامتر را در ماههای  Oct-Nov-Janیا مهر ،آبان و

ایستگاه یزد 1/19 ،درجۀ سانتیگراد و در ایستگاه ده باال،

دی انتظار داریم .بهعبارت دیگر توزیع بارش در آینده در

 2/07درجۀ سانتیگراد افزایش خواهد یافت .با بررسی

ایستگاه یزد دچار نوساناتی خواهد شد و از بارشهای

شکل  ،5میتوان گفت دلیل افزایش زیاد دمای بیشینه در

پاییزه کاسته و به بارشهای بهاره افزوده میشود .شایان

ایستگاه ده باال بیشتر مربوط به افزایش دمای بیشینه در

ذکر است که سناریوی  A2نوسانات را محسوستر نشان

فصل تابستان است و در سایر فصول سال دمای بیشینۀ این

میدهد.

شکل  .6مقایسۀ متوسط ساالنۀ دمای بیشینۀ مشاهده شده و شبیهسازی شده توسط سناریوهای مختلف در ایستگاه ده باال

شکل . 7مقایسۀ متوسط ساالنۀ دمای بیشینۀ مشاهده شده و شبیهسازی شده توسط سناریوهای مختلف در ایستگاه یزد
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شکل  .8مقایسۀ مقادیر بارش مشاهدهشده و شبیهسازیشده توسط سناریوهای مختلف در ایستگاههای (الف) ده باال و (ب) یزد(**،نواحی مربوط به افزایش
بارندگی با دایره مشخص شده است).

در مورد ایستگاه ده باال نیز نوسانات توزیع بارش

سناریوهای مورد بررسی در مقابل مقدار بارش ساالنۀ

مشاهده میشود .تغییرات توزیع بارش در این ایستگاه ،از

مشاهدهشده در ایستگاههای موردمطالعه در شکلهای 9

ایستگاه یزد بارزتر خواهد بود و مانند ایستگاه یزد ،از

و  10آمده است.

بارشهای پاییزه کاسته و به بارشهای بهاره افزوده

بر اساس شکلهای  9و 10میتوان گفت همۀ

میشود .بر اساس نتایج این مطالعه میتوان گفت در آیندۀ

سناریوهای مورد بررسی ،افزایش بارش ساالنه را در هر

اقلیمی منطقۀ مطالعاتی ،بیشترین نوسانات پارامتر بارش،

دو ایستگاه مورد بررسی نشان میدهند .حداکثر افزایش

به ایستگاه کوهستانی (ده باال) مربوط خواهد بود و در

بارش ساالنه ،به سناریوی  A2مربوط است .بر اساس

ایستگاه دشتی (یزد) نوسانات کمتر است .شکل  8این

سناریوی مذکور ،بارش ساالنه در ایستگاه یزد7/5 ،

اختالف را بهطور محسوس نشان میدهد.

میلیمتر و در ایستگاه ده باال 10/43 ،میلیمتر افزایش

بهمنظور مقایسۀ بهتر ،بارش ساالنۀ شبیهسازیشده با

خواهد یافت.
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شکل  .9مقایسۀ متوسط ساالنۀ بارش شبیهسازیشده توسط سناریوهای
مختلف و مقدار مشاهدهشده در ایستگاه ده باال

شکل .10مقایسۀ متوسط ساالنۀ بارش شبیهسازیشده توسط سناریوهای
مختلف و مقدار مشاهدهشده در ایستگاه یزد

شکل  .11بررسی روند تغییرات نسبت بارش برف به باران

در مورد پارامتر بارش ،بر اساس مطالب ذکرشده ،در

 .4بحث

آینده ،تیپ بارشی ،بیشتر بهصورت بهاره خواهد بود و با

نتایج صحتسنجی مدل نشان داد که مدل الرس مدل

توجه به اینکه افزایش دمای کمینه و بیشینه نیز در

مناسبی در شبیهسازی اقلیم آینده است و این نتیجه با

سناریوهای مورد بررسی گزارش شده است ،انتظار

مطالعات سمنوف و همکاران ( ،)1998ماوروماتیس و

میرود تیپ بارشی نیز دستخوش تغییر شده و از بارش

هانسن ( ،)2001سمنوف و بارو ( ،)2002بابائیان و

برف کاسته و به ریزشهای بارانی افزوده شود .بهمنظور

همکاران ( ،)2004بابائیان و همکاران ( ،)1388بابائیان و

بررسی صحت این استدالل ،نمودار نسبت بارش برف به

نجفی نیک ( )1385و دوستی و همکاران ( )1392متناسب

باران بر اساس بارشهای دورۀ دیدبانی در طول سالهای

است .بررسی نوسانات دمایی نشان داد درآیندۀ اقلیمی

آماری موجود در ایستگاه ده باال ،در شکل  11آمده است.

حوضۀ آبریز یزد-اردکان ،هم در مناطق کوهستانی و هم

همانگونه که از شکل مذکور پیداست ،نسبت بارش

در مناطق دشتی ،درجۀ حرارت افزایش خواهد یافت .این

برف به باران رو به کاهش است ،بهطوریکه از  0/38در

دستاورد نیز با مطالعات بابائیان و نجفی نیک (،)1385

سال اول به  0/2در سال آخر رسیده است .بنابراین بر

دوستی و همکاران ( )1392و استرن ( )2006همخوانی

اساس این نمودار و نیز نمودارهای مربوط به نوسانات

دارد .تغییر تیپ بارشی و افزایش بارشهای سنگین در

بارش ،دمای کمینه و دمای بیشینه ،انتظار میرود در آینده

مناطق کوهستانی نیز با مطالعات بابائیان و همکاران

شاهد افزایش رگبارها و سیالبها خواهیم بود .چنین

( ،)2004بابائیان و نجفی نیک ( )1385و دوستی و

تغییری بر عکسالعمل هیدرولوژیکی حوضههای آبخیز

همکاران ( )1392همراستاست .بررسی و تحلیل تفاوت

تأثیرگذار است و موجب افزایش سیالبها در این فصل

نوسانات اقلیمی در مناطق کوهستانی و دشتی یک حوضه

میگردد.

از دستاوردهای مهم این پژوهش است که در مطالعات

بررسی و مقايسة تغييرات اقليمی مناطق دشتی و...
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دیگر کمتر به آن پرداخته شده است؛ در حالیکه برای

تحقیقات منابع آب ایران ،سال هشتم.47-36 ،2 ،

برنامهریزی آینده ،رسیدن به چنین تجمیعی در مؤلفههای

بابائیان ،ا .و نجفی نیک ،ز ،1385 ،.ارزیابی تغییر اقلیم

ورودی تصمیمگیری برای یک منطقه ضروری است.

استان خراسان رضوی در دورۀ 2010–2039
میالدی ،پروژه خاتمه یافته پژوهشکده اقلیمشناسی،

 .5نتيجهگيری

گروه پژوهشی تغییر اقلیم.

در این پژوهش ،تغییرات اقلیمی حوضۀ آبریز دشت یزد-

بابائیان ،ا ،.نجفی نیک ،ز ،.زابل عباسی ،ف  ،.حبیبی

اردکان در دو ایستگاه کوهستانی و دشتی (بهعنوان مناطق

نوخندان ،م ،.ادب ،ح .و ملبوسی ،ش ،1388 ،.ارزیابی

تغذیه و تخلیۀ آبخوان) ،با استفاده از سناریوهای ،A2

تغییر اقلیم کشور در دوره  2010–2039با استفاده از

 A1Bو  B1از مدل  HadCM3در نرمافزار الرس بررسی

ریزمقیاسنمایی دادههای مدل گردش عمومی ECHO-

شد .نتایج نشان داد تا سال  2030تغییرات دما و بارش در

 ،Gم .جغرافیا و توسعه.152-135 ،16 ،

ایستگاههای منتخب منطقۀ موردمطالعه ،معنادار خواهد

دوستی ،م ،.حبیبنژاد روشن ،م ،.شاهدی ،ک .و

بود .با توجه به تحقیق حاضر ،منطقۀ تغذیۀ آبخوان دشت

میریعقوب زاده ،م .ح ،1392 ،.بررسی شاخصهای

یزد_اردکان (ایستگاه ده باال) با تغییر اقلیم و تغییر تیپ

اقلیمی حوضه آبخیز تمر ،استان گلستان درشرایط

بارشی مواجه خواهد بود و در اثر زیادترشدن سهم

تغییر اقلیم با کاربرد مدل  ،LARS-WGم .فیزیک

بارشهای بهاره و رگباری ،حضور بیشتر سیالبها و

زمین و فضا189-177 ،)4(39 ،

تغذیۀ کمتر آبخوان مذکور پیشبینی میشود .از طرف

روشن ،غ .ر ،.خوش اخالق ،ف .و عزیزی ،ق،1391 ،.

دیگر با توجه به افزایش دمای کمینه و بیشینه در منطقۀ

آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای

برداشت آب آبخوان (ایستگاه یزد) ،مقدار مصرف آب

پیشیابی مقادیر دما و بارش ایران ،تحت شرایط

افزایش مییابد؛ بنابراین با توجه به مسئلۀ تنش آب در

گرمایش جهانی ،جغرافیا و توسعه.36-19 ،)91(27 ،

منطقۀ مورد مطالعه ،باید برنامهریزان این موارد را برای

عباسی ،ف ،.بابائیان ،ا ،.حبیبی نوخندان ،م ،.گلی

برنامهریزی تخصیص منابع آبی آینده در نظر داشته باشند.

مختاری ،ل .و ملبوسی ،ش ،1389 ،.ارزیابی تأثیر تغییر

با توجه به پدیدۀ تغییر اقلیم در دهههای آتی ،پیشنهاد

اقلیم بر دما و بارش ایران در دهههای آینده باکمک مدل

میشود برای برنامهریزی آب موردنیاز آینده بهخصوص

 ،MAGICC-SCENGENپژوهشهای جغرافیای

در مناطق خشک و نیمهخشک ،عالوه بر توجه به توسعۀ

طبیعی.110-91 ،72 ،

بخشهای جمعیتی ،صنعتی و کشاورزی ،تأثیر تغییرات

کوچکی ،ع .ر ،.نصیری محالتی ،م ،.سلطانی ،ا ،.شریفی،

اقلیمی بر آب موردنیاز و منابع آبی نیز در نظر گرفته شود.

ح .ر ،.کمالی ،غ .ع .و رضوانی مقدم ،پ،1382 ،.
شبیهسازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط دو

مراجع

برابر شدن غلظت  CO2به وسیلۀ مدلهای عمومی

آشفته ،پ.س .و مساح بوانی ،ع .ر ،1391 ،.بررسی تأثیر

گردش ،م .بیابان.191-178 ،2 ،

عدم قطعیت مدلهای چرخۀ عمومی جو و

مهدیزاده ،ص ،.مفتاح هلقی ،م ،.سیدقاسمی ،س .و

اقیانوس( )AOGCMو سناریوهای انتشارگازهای

مساعدی ،ا ،1390 ،.بررسی تأثیرتغییراقلیم برمیزان

گلخانهای بر رواناب حوضه تحت تأثیرتغییر اقلیم،

بارش در حوضۀ سدگلستان ،م .پژوهشهای حفاظت

مطالعه موردی :حوضۀ قرنقو،آذربایجان شرقی ،م.
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