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 چكیده
 

بینی اقلیم، حاکی های پیشهای آب و هواشناسی ثبت شده و نتایج حاصل از اغلب مدلروند داده بررسی

با استفاده از  ناپذیر در شرایط اقلیمی اکثر مناطق جهان است. در مطالعه حاضرتغییرات اجتناباز بروز 

 تبریز دشتاثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات بارش ماهانه در  ،2112تا  1591های بارش در دوره پایه داده

-LARSاز مدل مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور  2155تا  2101و  2129تا  2102هایبرای دوره

WG مدل  وهای بارش برای ریزمقیاس کردن دادهHadCM3 و سناریوهای A2  ،A1B و B1 منظور به

ترین و دست آمده، بیشهای بارش در شرایط تغییر اقلیم استفاده شد. بر اساس نتایج بهسازی دادهشبیه

های آوریل و آگوست و تحت ترتیب در ماهبه 2129تا  2102ترین مقدار بارش ماهانه در دوره زمانی کم

ماه آوریل  ترین مقدار بارش ماهانه درنیز بیش 2155تا  2101خواهد بود. برای دوره زمانی  A2سناریو 

خواهد بود. همچنین مقایسه  A2ترین مقدار نیز در ماه آگوست و تحت سناریو و کم B1تحت سناریو 

بینی دشت تبریز، بیانگر کاهش سالانه بارندگی نسبت به دوره پایه در هر مقادیر سالانه بارش پایه و پیش

با نزدیک شدن  داد کهها نشان سناریو باشد. بررسی نتایجدو دوره زمانی و با سه سناریو مورد بررسی می

تری کاهش پیدا کرده و در بدترین حالت به مقدار بارندگی در دشت تبریز با شیب بیش ،21به پایان قرن 

 29درصد به  7روند کاهش بارندگی از  A2طوریكه بر اساس سناریو متر خواهد رسید. بهمیلی 213

 درصد رسیده است. 11درصد به  0از  B1ریو و سنا 10درصد به  12از  A1Bدرصد، سناریو 

 
 سازی.شبیه سناریو، بارش، تبریز، تغییر اقلیم،ها: ید واژهکل

 

 مقدمه

اکسیدکربن در جو ویژه گاز دیای بهپدیده تغییرات اقلیمی که ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه

طور شود. بهم بارش، سرعت باد و دمای هوا میباشد، باعث ایجاد تغییراتی در عوامل هواشناسی از جمله رژیمی

توان تغییرات رفتار آب و هوایی یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول یک افق زمانی کلی تغییر اقلیم را می

-های آماری ثبت شده در یک منطقه مورد انتظار است، تعریف کرد )کارآموز و عراقیبلندمدت با توجه به داده

حدی جدی است که در بین ده عامل تهدیدآمیز برای بشر در ات منفی پدیده تغییر اقلیم بهتبع(. 1300نژاد، 
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 ,.IPCCقرن بیست و یكم از جمله فقر و کمبود غذا، این پدیده رتبه اول را به خود اختصاص داده است )

ر تمامی جوانب این امر سبب شده است که پژوهشگران اثرات مختلف ناشی از پدیده تغییر اقلیم را ب(. 2007

منظور ارائه راهكارهای سازگاری با این پدیده و کاهش اثرات سوء ناشی از آن مورد مطالعه قرار زندگی بشر به

انجام مطالعات مربوط به فرآیند تغییر اقلیم و روند حاکم بر آن به منظور شناسایی تأثیرات ناشی از دهند. 

تا کنون در ختلف از جمله کشاورزی، حائز اهمیت است. های متغییر اقلیم جهت سازگاری با آن در بخش

های گردش عمومی به بررسی اثرات مختلف تغییرات های مختلف و مدلمطالعات متعددی با استفاده از سناریو

سازی اقلیم منظور شبیههایی هستند که بههای گردش عمومی جو، مدلآب و هوایی پرداخته شده است. مدل

(. صمدی و 1555بینی کنند )ژو، زمین را پیشاند تغییرات اقلیم آینده کرهسعه یافتهزمین توکنونی کره

های گردش عمومی جو را بررسی کرده و های مختلف ریزمقیاس نمودن خروجی مدل( روش1302همكاران )

های دیگر برآوردهای بهتری از پارامترهای آب و هوایی نسبت به مدل HADCM3نتیجه گرفتند که مدل 

( نشان داد با توجه به روند تغییرات اقلیم، 1305دهد. نتایج مطالعه عباسی و همكاران )منطقه ایران را ارائه می

( به 1351زاده و همكاران )درصد افزایش خواهد داشت. مهدی 0در استان خراسان جنوبی بارش به میزان 

و برای دو سناریو  CGCMاستفاده از مدل ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان با 

A2  وB1  ها پرداختند. نتایج ایشان نشان داد که میزان بارندگی 2111تا  2171و  2191تا  2121برای بازه زمانی

( طی 1359یابد. محمدلو و همكاران )در فصول پاییز و زمستان افزایش و در فصول بهار و تابستان کاهش می

های گردش عمومی جو اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبخیز باراندوزچای با استفاده از مدل ای با ارزیابیمطالعه

توجهی افزایش خواهد یافت. ولی با این حال تغییر در گزارش کردند میزان بارندگی در دوره آتی به میزان قابل

ی تأثیر تغییر اقلیم بر دما و ( با بررس1359افتد. جهانبخش اصل و همكاران )ها اتفاق میالگوی زمانی بارندگی

های اقلیمی در حوضه شهرچای ارومیه، گزارش کردند که ها و سناریوبارش با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل

خوردن متر کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج ایشان نشان داد تبعات منفی برهممیلی 5بارش دوره آتی 

تر از کاهش بارش خواهد بود. نتایج مطالعه ژائو و همكاران بیش مراتبتوزیع زمانی بارش و افزایش دما، به

در بخش اعظمی از مناطق جنوبی آفریقای  21درصدی بارندگی تا پایان قرن  2/0( نیز حاکی از کاهش 2119)

 جنوبی است.

ه با توجه به مطالعات پیشین، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر روند تغییرات ماهان

 ای در شهرستان تبریز است.های گلخانههای انتشار گازهای آتی تحت تأثیر سناریوبارش در دوره

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعهها و داده

 تا 09° 00' موقعیت جغرافیایی در  هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه از یبخشبه عنوان  زیتبردشت 

 9001ی مطالعات محدوده نیا. است شده واقع یشمال عرض 30° 20' تا 37° 09'و  یشرق طول °02 91'

آن دشت است.  لومترمربعیک 1713آن ارتفاعات و  لومترمربعیک 3770وسعت دارد که  لومترمربعیک

نشان داده شده  1در شكل  یشرق جانیمورد مطالعه در کشور و استان آذربا منطقه ییایجغراف تیموقع

گراد و میانگین بارش درجه سانتی 13با دمای متوسط  زیتبر دشت دومارتن، ینما میاقل با مطابقاست. 
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تحقیق حاضر با  (.1350)هادی و همكاران،  باشدیمخشک نیمه میاقل یدارا مترمیلی 291حدود 

 گرفت. انجام  1359تا  1331ز در دوره آماری تبریبارش ایستگاه سینوپتیک های استفاده از داده

 
 .دشت تبریزی موقعیت جغرافیای -1شكل 

 های تغییر اقلیمسازی دادهشبیه

(، بر اساس سناریوهای مختلف اقلیمی توسعه یافته و اثر GCMهای گردش عمومی جو )مدل

 یمكان اسیبزرگ بودن مق ،هامدلاین  یهاضعف زا یكکنند. یسازی میای را شبیهگازهای گلخانه

 یاز دقت کاف زیمطالعات منابع آب در حوزه آبر یکه برا باشدیمشده  یسازهیشب یمیاقل یرهایمتغ

)تائی و  گردد اسیمق کوچک مختلف یهابا روش هااین داده است لازم رو،نیا از. ستندیبرخوردار ن

های اقلیمی استفاده برای ریزمقیاس کردن داده LARS-WGاز مدل  ،در این تحقیق (.2110همكاران، 

 دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش یا ساعت آفتابی تحت بارش،. این مدل برای تولید مقادیر شده است

 و A2  ،A1B و سناریوهای HadCM3مشخصات مدل  .رودشرایط تغییر اقلیم پایه و آینده به کار می

B1   شده است ارائه 1در جدول  پژوهشمورد استفاده در این. 

 
 .(IPPC,2007) میاقل رییغت یوهایو سنار HADCM3جو  یمدل گردش عموم یهایژگیو – 1 جدول

 سناریوهای انتشار قدرت تفكیک گروه مؤسس نام مدل
HadCM3 UK Met, Office 2.2  *3..2 A2 ; B1 ; A1B 

 سناریوها

A2 
ای در رشد سریع جمعیت، اقتصاد ناهمگون و همسو با شرایط منطقه

 سراسر جهان

A1B 
راه کاربرد رشد اقتصادی خیلی سریع و ایجاد تکنولوژی جدید به هم

 سوخت فسیلی

B1 
همگرایی جمعیت با تغییر سریع در ساختارهای اقتصادی، ایجاد 

 ترین نرخ رشد آلودگیهای تمیز و پایینتکنولوژی

 

مصنوعی های و ایجاد دادهاعتبارسنجی واسنجی، اصلی شامل  سه مرحله از LARS-WG مدل

های پارامترهای لازم برای تولید داده واسنجی این مدل شامل تمام تشكیل شده است. هواشناسی

ای را برای مدل کردن های مشاهداهخودهمبستگی میانگین بین داده LARS-WGمصنوعی است. 
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 سازیپس از پردازش و مرتب، بر این اساس (.1352و همكاران، ساردو سلیمانی)برد کار میپارامترها به

اعتبارسنجی قرار گرفت. در این  مورداجرا شده و  پایه های ورودی، مدل برای دورهها و تهیه فایلداده

صورت ماهانه ارزیابی شد که به ایهای مشاهدهداده ودر دوره پایه های تولید شده با مدل دادهمرحله، 

رو، توانایی مدل در باشد. از اینای و تولید شده میهای مشاهدهنتایج نشانگر جامعه آماری یكسان داده

 .های اقلیمی برای آینده مورد تأیید قرار گرفتتولید دادهسازی و شبیه

 

 نتایج و بحث

برای  2112تا  1591های بارش سال مقادیر بارش ماهانه در شهرستان تبریز با استفاده از داده

دست آمده برای سازی شد. نتایج بهبینی و شبیهپیش 2155تا  2101و  2129تا  2102های زمانی دوره

ترین و ارائه شده است. بر این اساس بیش 2در شكل  2155تا  2101و  2129تا  2102های زمانی دوره

های آوریل و آگوست و تحت ترتیب در ماهبه 2129تا  2102ترین مقدار بارش ماهانه در دوره زمانی کم

نه در ماه آوریل ترین مقدار بارش ماهانیز بیش 2155تا  2101خواهد بود. برای دوره زمانی  A2سناریو 

 (.2خواهد بود )شكل  A2ترین مقدار نیز در ماه آگوست و تحت سناریو و کم B1تحت سناریو 

 

و مقایسه آن با دوره  2101-2155و ب(  2102-2129های الف( سازی بارش با سناریوهای مدنظر برای دورهنتایج مدل -2شكل 

 تبریز ینوپتیکس پایه در ایستگاه

 

معمولا با تغییرات دما )افزایش دما( و بارش )کاهش بارش( همراه است. تغییرات تغییر اقلیم   

شود. تغییر زمانی الگوی بارش به دو شكل تغییر در مقدار بارندگی و تغییر زمانی الگوی بارش نمایان می

-بر اساس نتایج بهشود. بارش موجب افزایش بارندگی در برخی فصول و کاهش آن در فصولی دیگر می

های فصول بهار و بینی شده در هر سه سناریو در ماهبارش برای دو دوره زمانی پیشدست آمده، 

ترین . همچنین، بیش(2)جدول  تابستان و اسفند و مهر نسبت به دوره پایه کاهش پیدا کرده است

متر و لیمی 72/11بطور متوسط  2191طوریكه تا سال به ؛مربوط به اردیبهشت ماه بوده است کاهش بارش

سازی دهد. در این مدلمتر کاهش در هر سناریو را نشان میمیلی 5/12بطور متوسط  2151تا سال 

 )الف( (ب)
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 2101-2155بینی برای دوره پیش A2متر در سناریو میلی 2/21بیشترین کاهش بارندگی با میزان 

 است. حاصل شده
بریز برای دو دوره زمانی و با ت ینوپتیکسزی شده ایستگاه سامتر( مدلتغییرات مقادیر و الگوی ماهانه بارش )میلی -2جدول 

 .سه سناریو مدنظر نسبت به دوره آماری پایه
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1.6 3.4 -1.7 -7.2 -9.1 -2.9 -3.3 -2.0 -1.5 -0.9 2.0 1.8 

%
 

7.3 14.7 -4.4 -14.2 -21.7 -18 -55 -57 -20 -4.0 7.1 7.9 

A
1
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3.5 1.8 -3.7 -12.0 -11.9 -2.8 -2.8 -1.9 -3.2 -3.7 0.4 2.9 

%
 

16.3 7.9 -9.4 -23.7 -28.5 -18 -46 -56 -42 -16 1.4 12.6 

B
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2.4 0.6 -3.7 -12.3 -14.3 -2.4 -1.0 -0.6 -1.4 1.3 4.2 3.2 

%
 

10.9 2.7 -9.4 -24.3 -34.2 -15 -17 -16 -18 5.5 15.2 14.3 
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-0.1 -0.8 -8.7 -18.8 -21.6 -9.0 -4.7 -2.6 -3.2 -3.8 1.9 1.3 

%
 

-0.4 -3.6 -22.1 -37.2 -51.6 -56.4 -78.9 -77.4 -41.8 -16.5 7.0 5.8 
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1.4 2.4 -1.5 -14.4 -19.9 -7.0 -3.9 -2.2 -3.4 1.0 1.3 5.3 

%
 

6.2 10.5 -3.7 -28.5 -47.6 -43.8 -64.0 -64.8 -44.6 4.3 4.5 23.3 

B
1

 m
m

 

0.3 2.0 -2.9 -8.6 -9.2 -1.9 -3.2 -2.2 -2.7 -4.2 0.4 1.4 

%
 

1.5 8.5 -7.2 -17.0 -21.9 -12.1 -53.3 -64.9 -35.1 -18.0 1.4 6.2 

 

ش سالانه بارندگی نسبت به دوره پایه بیانگر کاه ،تبریز دشتبینی مقادیر سالانه بارش پایه و پیشمقایسه 

ترین میزان کاهش بارش طوریكه بیش(. به3باشد )جدول بررسی می مورد در هر دو دوره زمانی و با سه سناریو

-2155بینی برای دوره پیش A2متر در سناریو میلی 2/71درصدی معدل عدد قابل توجه  29با کاهش حدود 

بوده  B1درصد مربوط به سناریو  11ترین کاهش بارندگی با ن دوره زمانی کمرخ داده است. همچنین در ای 2101

متر میلی 93/33درصد معادل  12ترین کاهش میزان بارندگی حدود نیز بیش 2102-2129است. در دوره زمانی 

مقدار  21دهد با نزدیک شدن به پایان قرن ها نشان میبوده است. بررسی نتایج سناریو A1Bمربوط به سناریو 

 213تری کاهش پیدا کرده و در بدترین حالت به میزان بارش سالانه تبریز با شیب بیش دشتبارندگی در 
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درصد، سناریو  29درصد به  7روند کاهش بارندگی از  A2طوریكه بر اساس سناریو متر خواهد رسید. بهمیلی

A1B  و سناریو  10درصد به  12ازB1  است.درصد رسیده  11درصد به  0از 

 
ینوپتیک نبریز برای دو دوره زمانی و با سه سناریو مدنظر و سسازی شده ایستگاه متر( مدلسالانه بارش )میلی مقادیر -3جدول 

 تغییرات آن نسبت به دوره آماری پایه

 2099-2080 2065-2046 1951-2016 دوره زمانی

 A2 A1B B1 A2 A1B B1 پایه سناریو

متر(بارش )میلی  283.22 263.34 249.68 259.30 213.01 242.28 252.46 

ر(متتغییرات بارش )میلی  0 -19.87 -33.53 -23.91 -70.20 -40.93 -30.75 

 10.8- 14.4- 24.8- 8.4- 11.8- 7- 0 درصد تغییرات بارش

 

 نتیجه گیری
 

ی شدد. نتدایج تبریز بررس دشتدر پژوهش حاضر، اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر میزان بارش ماهانه در 

های فصول بهار و تابستان و اسفند بینی شده در هر سه سناریو در ماهبارش برای دو دوره زمانی پیشنشان داد 

درصدی در  29ترین میزان کاهش بارش با کاهش حدود بیش .و مهر نسبت به دوره پایه کاهش پیدا کرده است

تدرین کداهش ت. همچنین در ایدن دوره زمدانی کدمرخ داده اس 2101-2155بینی برای دوره پیش A2سناریو 

ترین کداهش میدزان نیز بیش 2102-2129بوده است. در دوره زمانی  B1درصد مربوط به سناریو  11بارندگی با 

با نزدیک شددن بده  دست آمده،بر اساس نتایج بهبوده است.  A1Bدرصد مربوط به سناریو  12بارندگی حدود 

تبریز با شیب بیشتری کاهش پیدا کرده و در بدترین حالدت بده میدزان  دشتی در مقدار بارندگ 21پایان قرن 

 متر خواهد رسید.میلی 213بارش سالانه 
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