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 چکیده

نتیجه درنظر گرفتن  اقدامات الزم برای  بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطالع از میزان تغییرات و درامروزه پیش

لذا هدف از این تحقیق  .استجهان تبدیل شده های کشورهش اثرات تغییر اقلیم، به امری ضروری برای تمام کا

های ریز مقیاس گردش عمومی جو قابل دسترس در بینی تغییرات اقلیمی شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدلپیش

و  RCP4.5تحت سناریوهای   LARS-WG6 (GFDL-CM3, MPI-ESM-MR, MIROC5)مدل 

RCP8.5  بینی شده در های پیشداده ارزیابیاست، جهت  0212الی  1892با دوره پایه  0122الی  0202برای دوره

 ,R2با استفاده از معیارهای  شدهبینی های مشاهداتی و پیشبه بررسی میزان خطای داده LARS-WGمدل 

RMSE, MSE, MAD  نتایج نشان داد مدل  وپرداخته شدLARS-WG های بینی دادهقابلیت الزم جهت پیش

از ضریب اطمینان   RCP4.5تحت سناریو   MPI-ESM-MRها، مدل دارد و در بین زیر مدل اقلیمی در آینده را

ها بیانگر افزایش متوسط دمای حداقل و های ارزیابی شده دارا است. همچنین تمامی مدلباالتری نسبت به سایر زیر مدل

بینی های زمانی آینده در شهرستان کرمانشاه است. در پژوهش حاضر پس از پیشوی بارش در دورهحداکثر و تغییر الگ

 بارندگی، حداقل دما و حداکثر دما تحت شرایط تغییر اقلیم آینده، برای برآورد احتمال وقوع خشکسالی در آینده شهر

های اقلیمی مورد ارزیابی شده می مدلتما SPIاستفاده شد. بر اساس شاخص  SPI سالیاز شاخص خشک  کرمانشاه،

 هایی با شاخص نرمال کاهش یافته در مقابل شرایط خشک افزایش خواهد یافت.سال 0122نشان دادند تا سال 

 LARS-WG، مدل  SPI ریزمقیاس، کرمانشاه، شاخصهای مدل: تغییر اقلیم، کلمات کلیدیهای واژه

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه:

های اقلیمی تأثیر فراوانی بر محیط طبیعی، زندگی، چشم انداز و قلیم درحال وقوع است، دگرگونیای در اسابقهتغییرات بی

طول زندگی بشر، تغییر اقلیم به سختی قابل درک است و اثرات بالقوه آن به  در .های اقتصادی، اجتماعی دارتداستراتژی

ه این اثرات بصورت تغییراتی در سطح بحرانی آشکار ای نه چندان دور انکار این کشود، ولی درفاصلهسختی شناخته می

ها و اثرات ناگوار آنها بر ها، افزایش دما و خشکسالیها شتاب کاهش میزان بارندگیشوند غیر ممکن است. یکی از این بحرانمی

قلیمی همانند؛ دما، الدول تغییر اقلیم نشان از تغییر پارامترهای مختلف اهای اولیه هیئت بینزندگی انسان است. بررسی

 (.1982)رضایی و همکاران بارندگی، پوشش برف و سطح دریاها در اثر پدیده تغییر اقلیم دارد 

ها نشان پرداختند نتایج کار آن  LARS – WGبینی آب و هوا در تانزانیا به کمک ( به پپیش0218وهمکاران  1)شاگاگا

ابد، به طوری که کمترین افزایش دما در آینده در اکتبر و نوامبر و یدرجه افزایش می 0داد حداقل و حداکثر دما حدود 

(  به بررسی تغییرات آب و هوایی در حوضه 0218وهمکاران  0دهد. )گیتنبیشترین افزایش در ماه های ژوئن و ژوئیه رخ می

نتایج کار آنها کاهش بارندگی پرداختند  RCP 8.5تحت سناریو  Lars-Wgافزار استرالیا با استفاده از نرم Maningرودخانه 

را در یک اقلیم خشک در  Lars-wg(   مدل 0212 9نشان داد. )سارکر و چیچلیکار 0122الی  0202های برای سال

هندوستان استفاده کردند. نتایج مطالعه نشان داد که مدل، میانگین و انحراف استاندارد بارندگی ماهانه را براساس آزمو نهای 

ای دوره ی مشاهداتی ب هطور مناسب پیش بینی کرد، درحال یکه دماهای بیشینه و کمینه شبیه سازی شده بر tو  fآماری 

(   به پیش بینی دما و امواج سرد و گرم در اسپانیا با 0218وهمکاران  4تطابق بهتری با مقادیرمشاهداتی داشتند. )ژانگت

نمایی پرداختند نتایج نشان داد که سناریوهای تغییر اقلیمی استفاده از خروجی های گزارش پنجم در دو مرحلۀ ریزمقیاس 

به   RCP8.5افزایش تدریجی در دمای حداکثر روزانه نشان می دهند و بیشترین افزایش دما در فصل تابستان در سناریوی 

های تصادفی دههای مولد دا(   یکی از مشهورترین مدل0210وهمکاران  2گراد رخ خواهد داد. )وندرجۀ سانتی 7میزان 

ایستگاه  02(  طی تحقیقی با استفاده از آمار 0229 0باشد که در مطالعات تغییر اقلیم کاربر فراوانی دارد. )سیموهواشناسی می

های جوی بررسی کردند. نتایج سازی رویدادرا برای شبیه Lars-wgهای متفاوت تواننایی مدل در نقاط مختلف دنیا با اقلیم

اند. )جعفری درصد اطمینان قرار گرفته 82ها در محدوه یانگین حداکثر ساالنه و مقادیر دوره بازگشت بارندگینشان داد که م

ها نشان داد پرداختند نتایج کار آن LARS-WGبینی تغییرات اقلیمی استان کرمان با استفاده از ( به پیش1988وهمکاران 

ها در این استان دچار ی آینده روند افزایشی دارد همچنیین الگوی بارشهاکه به طور متوسط دمای حداقل و حداکثر در سال

افزایش   RCP8.5و  RCP4.5تغییر خواهد شد وبا افزایش دورۀ بازگشت مقادیر حداکثر بارش محتمل طبق دو سناریوی  

ی شیراز با م آیندهسازی اقلی( به شبیه1988شدیدتر بوده است. )جهانگیر وهمکاران  RCP8.5داشته و تحت سناریوی   
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ی بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعات های مورداستفاده شامل مقادیر روزانهپرداختند. داده LARS-WGاستفاده از 

بود. نتایج  LARS-WGعنوان ورودی برای مدل آماری ( و به1982-1948ساله ) 40ی آفتابی ایستگاه شیراز در یک دوره

سالی و در مقابل بعضی مناطق با افزایش بارندگی همراه با تغییر الگوی زمانی موجه خواهد خشکنشان داد در برخی مناطق 

پرداختند نتایج نشان  LARS-WGسازی اقلیمی حوضه ی زرینه رود به کمک ( به شبیه1989شد. )لطیفی وهمکاران 

شد. ایستگاه سقز نسبت به تکاب روند  روند دما با افزایش و بارش، با افزایش و کاهش در شبیه های مختلف روبرو داد

درجه ی سانتی گراد  1.2تا  2.2سازی نشان داد، به گونه ای که دما در این ایستگاه به طور متوسط شدیدتری را در شبیه

میلی متر کاهش، و در  92تا  12های کاهشی بارش هم در شبیه  افزایش بیشتری را نسبت به ایستگاه تکاب نشان داده، و در

دهد. همچنین دمای حداقل نسبت به دمای حداکثر میلی متر افزایش را نسبت به تکاب نشان می 12تا  2های افزایشی یهشب

ی ( به منظور بررسی تغییرات کمی آب رودخانه1987دهد. )قضاوی وهمکاران افزایش بیشتری را در هر دو ایستگاه نشان می

 LARS-WGسازی کردند. در ادامه با استفاده از مدل اقلیمی شبیه SWATمدل هروچای اردبیل، دبی رودخانه با استفاده از 

های استخراج و داده 0214-0242ی برای دوره A1Bو  A2 ،B1های دما و بارش به صورت روزانه تحت سه سناریو داده

بینی بارش، ج حاصل از پیشی آماری مذکور اجرا گردید. بر اساس نتایوارد و مدل برای دوره SWATسازی شده به مدل شبیه

بینی افـزایش خواهد یافت ولی کاهش بارش تحت شرایط ی پیشبارش در دوره B1و A2تحت شـرایط دو سناریو 

( به پیش بینی پارامترهای دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش و 1988وندی وهمکاران اتفاق خواهد افتاد. )زهره   A1Bسناریو

از طریق مدل ریزمقیاس گردانی   B1و  A1B  ،A2مهم اقلیمی به صورت روزانه تحت سناریوهای  تابش به عنوان پارامترهای

ایستگاه های سینوپتیک منتخب در غرب کشور در سطح سه استان کردستان، کرمانشاه و همدان  0در  LARS-WGآماری 

درجه سلسیوس  4/9صدی بارش، افزایش در 7/7پرداختند.نتایج کلی حاصل از بررسی برای دوره های آینده حاکی از کاهش 

درجه سلسیوس دمای حداکثر به طور متوسط بلندمدت در سطح منطقه مطالعاتی نسبت به دوره پایه  9/9دمای حداقل و 

مقادیر بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه استان   LARS-WG( با بکارگیری نرم افزار1982باشد. )بیگلی وهمکاران می

بینی و ، در چهار ایستگاه سینوپتیک استان شامل ارومیه، خوی، مهاباد و ماکو پیش0211-0292های ر دورهآذربایجان غربی د

به  0211-0292ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در استان آذربایجان غربی میزان بارندگی در دوره تغییرات آن

 مچنین دمای کمینه و بیشینه در تمام دوره ها  روند افزایشی دارد.روند کاهشی دارد.ه  Mar, Dec ,Aguغیر از سه ماه .

های حداقل و حدکثر دما و بارش تا هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات اقلیمی شهرستان کرمانشاه، شامل پارامتر

-LARS-WG6  (GFDL-CM3, MPIدر مدل ریز مقیاس موجود گردش عمومی جو  مدل 9با استفاده از  0122سال 

ESM-MR, MIROC5)   با سناریوRCP45  وRCP85  سالی منطقه با استفاده از شاخص است، در ادامه نیز وضعیت خشک

SPI گیرد.مورد ارزیابی قرار می 

های حداقل و حداکثر دما و بارش تا هدفف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات اقلیمی شهرستان کرمانشاه، شامل پارامتر

-LARS-WG (GFDL-CM3, MPIهای گردش عمومی جو موجود در مدل زیر مقیاس ا استفاده از زیرمدلب 0122سالل 

ESM-MR, MIROC5)    با سناریوRCP45  وRCP85  سالی منطقه با استفاده از است، در ادامه نیز وضعیت خشک

 گیرد.مورد ارزیابی قرار می SPIشاخص 

 

 

 



 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه:

 قه مورد مطالعهمنط

 90′جغرافیایی  مختصات با ایران غرب در در استان کرمانشاه است که این استان کرمانشاهپژوهش شهرستان این اجرای محل

از  کردستان استان به شمال از استان (. این1دارد )شکل  طول شرقی قرار 49° 92′تا  42° 04′شمالی و  92° 12′تا  °99

 .باشدمی مرزهم عراق کشور به باختر از و همدان هایاستان به خاور از ایالم و لرستان هایاستان به جنوب

 
 : منطقه مورد مطالعه1شکل

 

 روش تحقیق

کرمانشاه   های حداقل دما، حداکثر دما، بارندگی و تابش خورشیدی از ایستگاه سینوپتیک شهرستاندر تحقیق حاضر ابتدا داده

مشخص شده، و به عنوان  1صورت روزانه تهیه که مشخصات ایستگاه سینوپتیک در جدول ( به 1892-0212) طی دوره آماری

 در نظر گرفته شد . LARS-WGورودی مدل 

 

 . نام و مشخصات ایستگاه سینوپتیک استفاده شده در تحقیق1جدول 

 ارتفاع از سطح دریا عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نوع ایستگاه نام ایستگاه

 1418 2/94 97/40 پتیکسینو کرمانشاه

 

 

 



 

 

 توصیف مدل های گزارش پنجم
الدول تغییر اقلیم استفاده شد، تحت ی گزارش پنجم هیئت بینهای گردش عمومی که در تهیهنسل جدیدی از مدل

سازی ها شامل شبیهای از آزمایششناخته شده است. مجموعه CMIP5)7(های جفت شده ای مدلعنوان پروژه درون مقایسه

های ی خط سیر غلظت گازهای جدید انتشار با عنوان نمایندهتحت سناریو 01های تغییر اقلیم قرن قرن بیستم و پروژه

مدل قابل  9(. در مطالعه حاضر از Moss et all 2010) دهندهای گزارش پنجم را تشکیل میمدل RCP)9 (ای گلخانه

بینی اقلیم شهرستان کرمانشاه استفاده برای پیش RCP8.5و  RCP4.5تحت دو سناریو  LARS-WGافزار استفاده در نرم

 (.0) شد جدول

 

 LARS-WGهای گردش عمومی جو در دسترس به عنوان ورودی نرم افزار . مشخصات مدل2جدول

قدرت تفکیک مکانی به  مرجع مدل

 درجه

 منبع هاسناریو

GFDL-CM3 Geophysical 

FluidDynamics 

Laboratory 

(United States) 

2/0 ×0 RCP85 
RCP45 

(Raddatz et all 

2007) 

MPI-ESM-MR Max Planck Inst 

itute fo 

Meteorology , 

Germany 

902/1×972/1 RCP85 
RCP45 

(Dunne et all 

2012) 

MIROC5 Atmosphere and 

Ocean Research 

Institute, Japan 

42/1 ×42/1 RCP85 
RCP45 

(Watanabe all 

2010) 

 

 

 قیاس نماییریز م

گردد. ریز مقیاس سازی به های گردش عمومی جو از ریز مقیاس نمایی استفاده میبا توجه به بزرگ مقیاس بودن مدل

بارش( در مقیاس  بینی شونده )عموما دما وهای پیشمتغیرو های جوی بزرگ مقیاس بینی کنندهمعنای ایجاد ارتباط بین پیش

سازی دینامیکی( ریزمقیاس 0ریز مقیاس سازی آماری  1) :سازی وجود داردروش ریز مقیاس باشد به طور کلی دوای میناحیه

 یک ریز مقیاس آماری است. LARS-WGمدل 

بانی شده دوره های دیدهبه این صورت است که مدل، داده  LARS-WGروش کار در این پژوهش با استفاده از مدل 

منظور صحت سنجی و اطمینان از شوند. سپس بهها استخراج میهای آماری دادهخصهها مشپایه را دریافت نموده، با بررسی آن

های مصنوعی در دوره پایه مجددا ایجاد شود. سپس توانمندی مدل برای دوره آماری پایه مدل را اجرا نموده تا یک سری داده

ها و صات آماری مشاهداتی به کمک آزمونها، با مشخمنظور ارزیابی عملکرد مدل در بازسازی دادهها را بهاین خروجی

دهد که مدل، های بازتولیدی، نشان میهای مشاهداتی و دادهتطابق مشخصات آماری داده .شوندمعیارهای مختلف مقایسه می
                                                 
7 Coupled Model Intercomparison Phase 5 
8 Representative Concentration Pathway 



 

را  های دوره پایه اعمال و تغییراترا به داده GCMهای اقلیمی ای انتخابی و خروجی مدلسناریوهای انتشار گازهای گلخانه

2R ,(. جهت ارزیابی و تحلیل عملکرد مدل ریزمقیاس گردانی نیز از معیارهای 1981کند )آقاشاهی وهمکاران سازی میشبیه

RMSE, MSE, MAD  2استفاده شد. ضریبR (. میانگین 1باشد )رابطه معیاری بدون بعد و بهترین مقدار آن برابر یک می

(.  مجذور میانگین مربعات خطا 0نهایت تغییر کند )رابطه کرد عالی تا بیمیتواند از صفر در عمل (MSE)مربعات خطا 

(RMSE)  رود این گیری به کار میاندازه  سازی شده از مقادیربه عنوان قیاسی برای نشان دادن اختالف بین مقادیر شبیه

. و آخرین  (Lin et al, 2006)رودشود به عنوان مرسومترین شاخص خطا به کار می( تعریف می9ه معیار که به صورت )رابط

 (.4 استفاده گردید )رابطه (MAD)معیار مورد استفاده میانگین مطلق داده 

                                                                                             (1) 

                                                                                                      (2) 

                                                                                                              (3) 

                                                                                                                     (4)  
 

 باشدها میتعداد داده  Nشده، بینیهای پیشداده XSهای مشاهداتی، داده X0در روابط فوق 

 :سازی دما و بارش مشخص شده استدر الگوریتم زیر مراحل ریزمقیاس

 (SPI)شاخص بارش استاندارد 

آینده، برای برآورد احتمال بینی بارندگی، حداقل دما و حداکثر دما تحت شرایط تغییر اقلیم در پژوهش حاضر پس از پیش

احتمال بر  SPI  استفاده شد. شاخص SPI سالی  -های کرمانشاه و جوانرود از شاخص خشکوقوع خشکسالی در آینده شهر 

های متوالی است. هدف اصلی آن بیان کمبود بارش یک منطقه در مقیاس زمانی خاص نسبت  مبتنی بارش برای تعدادی از ماه

شوند و سپس به احتماالتی برازش داده می های طوالنی مدت ثبت شده با یک توزیعاست. در این روش داده به اقلیم آن منطقه

(. مقدار 9منطقه یا دوره موردنظر صفر است. مطابق جدول ) برای هرSPI  طوریکه میانگینگردند بهیک توزیع نرمال تبدیل می

SPI منفی مثبت بیانگر بارش بیشتر از متوسط و مقدار SPI  باشد. زمانی که مقداربیانگر بارش کمتر از مقدار متوسط می  

SPI شروع خشکسالی است و هنگامی که این شاخص مثبت باشد، پایان خشکسالی را نوید  محاسبه شده منفی باشد، نشانه

 دهد.می

 SPIبندی برایهای طبقهمقیاس.  3جدول 

 عدد مربوط به شاخص وضعیت

 SPI<0 تر سالی حاد

 SPI<2/1>88/1 ر سالی شدیدت

 SPI >1<48/1 تر سالی متوسط

 SPI >5/0<88/2 تر سالی خفیف

  -SPI >94/0<2/+48 نرمال



 

  -/ SPI >44<-/5 سالی خفیفخشک

    - SPI >94/1<1-              سالی متوسطخشک

  - SPI >44/1< -48/1                                سالی شدیدخشک

 SPI< -0 لی حادساخشک

 

بر اساس اختالف میان مقدار بارندگی در هرماه و میانگین بارندگی در دوره زمانی مشخص بر انحراف معیار    SPIشاخص

ها، قابلیت (. مهمترین مزیت این شاخص در مقایسه با سایر شاخص2گردد )رابطه بارندگی در آن مقیاس زمانی محاسبه می

بر اساس توزیع گاما مطابق رابطه  SPIطور کلی روش محاسبه مختلف ساالنه و ماهانه است. به های زمانیمحاسبه در مقیاس

 زیر است:

SPI=(Xi-X‾ )/ SX                                                                                                                  (5) 
 

انحراف از معیار بارندگی است، در  XSمقدار میانگین بارش دراز مدت،  ‾Xمقدار بارندگی ساالنه یا ماهانه،  iXباال رابطه که در 

 .گرددشده به صورت ساالنه  محاسبه میهای پیش بینیهای دوره پایه و دادهبرای داده SPIاین پژوهش شاخص 

 

 بحث و نتایج

 0212الی  1892های پایه از سال با استفاده از داده 0122تا سال  کرمانشاهبینی اقلیم شهرستان پیشپژوهش در این 

های ریز مقیاس گردش عمومی جو قابل دسترس در مدل به کمک مدلآفتابی بارندگی و ساعات  شامل حداقل و حداکثر دما،

LARS-WG6 (GFDL-CM3, MPI-ESM-MR, MIROC5)  سناریوهای  تحتRCP4.5  وRCP8.5  .انجام شد

برای دوره آماری  LARS-WG6کالیبره کردن و اطمینان از صحت مدل ریز مقیاس گردانی مورد بررسی، ابتدا مدل  منظوربه

های مشاهداتی باشد با دادههای مدل که شامل پارامترهای مورد بررسی و انحراف معیار آنها میخروجیگردید. سپس پایه اجرا 

های مشاهداتی و تولید شده توسط مدل با استفاده از معیارهای ج ارزیابی دادهمقایسه گردید که نتای های مورد بررسیایستگاه

  آورده شده است. در مجموع نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی مختلف بیانگر آن است که مدل( 2ارزیابی مختلف در جدول )

LARS-WG رد مطالعه برخوردار است و در از دقت مناسبی جهت ریزمقیاس گردانی پارامترهای مورد بررسی در منطقه مو

ها برخوردار تری نسبت به سایر مدلدر کالس ارزیابی مناسب RCP4.5تحت سناریو  MPI-ESM-MRها مدل میان زیر مدل

 است.

 

 های مختلف )شهرستان کرمانشاه(با استفاده از معیار LARS-WGهای . ارزیابی زیر مدل5جدول

های اقلیمیمدل  

MIROC5-

MIROC5-

MIROC5-

RCP4.5 

MPI-ESM-

MR-

MPI-ESM-

MR-RCP45 

GFDL-

CM3-

GFDL-

CM3-

های آزمون

 آماره
 پارامتر



 

458.5 RCP8.5 RCP85 RCP4.5 

        

38/0  38/0  83/0  88/0  83/0  7/0  R2(mm) 

 

 

 

 

 بارش

 )میلیمتر(

8/2  00/2  08/2  88/8  87/8  28/8  RMSE(mm) 

 

8/2  4/8  08/2  73/8  73/8  78/8  MSE(mm) 

 

32/8  88/8  28/8  87/8  08/8  43/8  MAD(mm) 

78/0  78/0  32/0  37/0  78/0  88/0  R2(c) 

 

 

 دمای کمینه

اد()سانتیگر  4/2  08/2  33/8  83/8  73/8  08/8  RMSE(c) 

 

83/8  08/8  88/8  08/8  38/4  87/4  MSE(c) 

 

28/2  00/2  28/8  88/8  87/8  08/2  MAD(c) 

78/0  78/0  38/0  .8 78/0  80/0  R2(c)  

 دمای

 بیشینه

اد()سانتیگر  

88/8  38/8  48/8  83//8  27/8  88/8  RMSE(c) 

 

7/8  02/8  77/8  08/8  48/8  72/8  MSE(c) 

 

88/8  73/8  08/8  8/8  88/8  08/2  MAD(c) 

 

 

به  0122های مختلف بررسی شده تا سال همچنین نمودار تغیرات حداقل و حداکثر دما و بارندگی تحت سناریو ها و مدل

 .اشکال زیر نمایش داده شده استتفکیک در 

 



 

 

-GFDL-CM3, MPI-ESMهای با مدل RCP4.5براساس سناریو  2122. تغییرات بارندگی کرمانشاه  تا سال 2شکل

MR, MIROC5 

 

 ,GFDL-CM3, MPI-ESM-MRهای با مدل RCP8.5براساس سناریو  2122. تغییرات بارندگی کرمانشاه تا سال 3شکل

MIROC5 

مقدار بارندگی را نسبت به سایر   MIROمدلکرمانشاه  بینی بارندگی نشان داد که برای شهرستانز پیشنتایج حاصل ا

یابد و بیشترین بارش کاهش می 1.5در کرمانشاه حدود  2100  بیشتر ارزیابی کرده مطابق نتایج میزان بارش تا سال مدل ها

 .همراه استپایه ی بارش نسبت به دوره که با تغییر الگو  Octو  MARو   MAYو  JULهای  در ماه



 

 

-GFDL-CM3, MPIهای با مدل RCP45براساس سناریو  2122. تغییرات متوسط حداقل دما کرمانشاه  تا سال 4شکل

ESM-MR, MIROC5 

 

 

-GFDL-CM3, MPIهای با مدل RCP85براساس سناریو  2122. تغییرات متوسط حداقل دما کرمانشاه  تا سال 5شکل

ESM-MR, MIROC5 

را نسبت به دما مقدار متوسط حداقل  GFDL-CM3نشان داد که مدل دما بینی متوسط حداقل نتایج حاصل از پیش

سانتیگراد درجه 2/9دهد متوسط حداقل دما کرمانشاه نسبت به دوره پایه حدود ها بیشتر ارزیابی کرده و نشان میسایر مدل

برای ها است، همچنین متوسط حداقل دما میانگین همه مدل 0122-0282های لکه بیشترین افزایش در سایابد افزایش می

  Aug  و Marو  Febهای  درجه سانتیگراد  افزایش  و کمترین متوسط حداقل دما  در ماه 0.2حدود  0122کرمانشاه تا سال 

شود به عبارت دیگر بیشتر می تر و فصول گرماست و  مشخص شد درمنطقه مورد مطالعه طول دوره فصول سرد کوتاه Sepو 

 های سرد کمتر و تابستان های گرم بیشتر خواهد شد. زمستان



 

 

-GFDL-CM3, MPIهای با مدل RCP45براساس سناریو  2122. تغییرات متوسط حداکثر دما کرمانشاه تا سال 6شکل 

ESM-MR, MIROC5 

 

 

-GFDL-CM3, MPIهای با مدل RCP85براساس سناریو  2122.  تغییرات متوسط حداکثر دما کرمانشاه   تا سال 7شکل 

ESM-MR, MIROC5 

مقدار متوسط حداکثر دما را نسبت به  GFDL-CM3بینی متوسط حداکثر  دما  نشان داد که مدل نتایج حاصل از پیش

درجه  سانتیگراد  2/1 دهد متوسط حداکثر دما  کرمانشاه نسبت به دوره پایه حدودها بیشتر ارزیابی کرده و نشان میسایر مدل

ارزیابی  GCMها است متوسط حداقل دما میانگین همه مدل 0122-0282های یابد که بیشترین افزایش در سالافزایش می

 Julو Junهای  گراد افزایش  و بیشترین متوسط حداقل دما  در ماهدرجه سانتی  1برای کررمانشاه حدود  0122شده، تا سال 



 

شود به عبارت دیگر تر و فصول گرم بیشتر میو همچنین مشخص شد طول دوره فصول سرد کوتاهاست  Sepو   Aug  و

 های سرد کمتر و تابستان های گرم بیشتر خواهد شد.زمستان

 SPIنتایج حاصل از شاخص 

در   منظور سنجش خشکسالی به (spi)شده ساالنه  همانطور که گفته شد، در پژوهش حاضر از شاخص بارش استاندارد

 .8و 9های بینی شده انجام شد شکلمقیاس ساالنه  برای دوره مشاهداتی و پیش

 

 

 در دوره مشاهده شده  SPI: شاخص 8شکل

 0202الی  1892ای سال ( شهر کرمانشاه در دوره مشاهدهSPIشاخص  های طبقه)مقیاس 0و جدول  9با توجه به شکل 

سال 9سال خشک سالی شدید و  9سال نرمال،  10ل است همچنین ترین سامرطوب 1892و سال  0222ترین سال خشک

 سال ترسالی خفیف تا متوسط دارد. 14ترسالی حاد و 

 



 

 

 

 بینی شده در دوره پیش SPI: شاخص 12شکل

سناریوهای تحت  (GFDL-CM3, MPI-ESM-MR, MIROC5)های هر سه مدل با استفاده از خروجی

RCP4.5  وRCP8.5  شاخص  مقدار 0122تا سالSPI  0و جدول  12با توجه به شکل داد محاسبه شد نتایج نشان 

نیز  SPIنتیجه مقادیر منفی شاخص  یابد که درمتوسط بارندگی کاهش می 0122تا سال  (SPIشاخص  های طبقه)مقیاس

ال های نرمال سال خشکسالی شدید دارد همچنین س 02سال ترسالی شدید دارد و متاسفانه  12شود و فقط حدود زیاد می

 یابدهای خشک افزایش میکاهش و در مقابل سال

 

 گیری:نتیجه
و با استفاده از سه  LARS-WGدر این تحقیق بررسی روند تغییر اقلیم  شهرستان کرمانشاه به کمک مدل ریز مقیاس 

ی ال0202برای دوره  RCP85و  RCP45(  تحت سناریوهای GFDL-CM3, MPI-ESM-MR, MIROC5زیر مدل )

2R ,های آماری های انتخاب شده از پارامترارزیابی شد. جهت صحت سنجی مدل 0212الی  1892با دوره پایه  0122

RMSE, MSE, MAD    نتایج نشان داد مدل  پرداخته شد وLARS-WG های بینی دادهقابلیت الزم جهت پیش

از ضریب اطمینان باالتری   RCP45حت سناریو ت  MPI-ESM-MRها، مدل اقلیمی در آینده رادارد و در بین زیر مدل

های آتی های ارزیابی شده دارا است. طبق این مدل متوسط حداقل و حداکثر دما کرمانشاه  در سالنسبت به سایر زیر مدل

 0انرود ودر جو  1.2در کرمانشاه حدود   0122درجه سانتیگراد زیاد  و متوسط بارندگی ماهانه بارش تا سال   2/9و  2/0حدود 

که با تغییر الگوی  Octو  MARو   MAYو   JULهای  یابد.  بیشترین بارش این شهرستان در ماهمیلیمتر کاهش می

  LARS-WGهای خروجی مدل با استفاده از داده SPI بارش نسبت به دوره پایه  همراه است. در پایان پروژه نیز شاخص

 0122الی  0202در بازمانی  0292الی  0242ین شاخص به جز بازه زمانی مطابق نتایج حاصل از بررسی ا برآورد گردید

لذا با توجه به خطر خشکسالی و تغییرات الگوی بارش نیازمند مدیریت  یابد.کرمانشاه افزایش میمقادیر خشکسالی شهرستان 

نیازمند توسعه پایدار و  باشد کههای مصرفی و انتخاب الگوهای کشت سازگار  در بخش کشاورزی میآب در تمامی بخش

 .جانبه استمدیریت جامع و همه
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Abstrac 

Today, long-term forecasting of climate variables has become essential for all 

countries of the world in order to know the extent of change and, consequently, to 

take the necessary measures to reduce the effects of climate change. Therefore, 

the purpose of this study was to predict climate change in Kermanshah city using 

micro-scale models of general atmospheric circulation available in LARS-WG6 

model (GFDL-CM3, MPI-ESM-MR, MIROC5) under RCP45 and RCP85 

scenarios for the period. 2020 to 2100 with the base period of 1980 to 2010, in 

order to evaluate the predicted data in the LARS-WG model, the error rate of the 

observed and predicted data was evaluated using the criteria of R2, RMSE, MSE, 

MAD. And the results showed that LARS-WG model has the necessary capability 

to predict future climate data and among the sub-models, MPI-ESM-MR model 

under RCP45 scenario has a higher reliability than other evaluation sub-models. 

Has. Also, all models show an increase in the average minimum and maximum 

temperature and a change in precipitation pattern in future periods in the city of 

Kermanshah. In the present study, after predicting rainfall, minimum temperature 

and maximum temperature under future climate change, SPI drought index was 

used to estimate the probability of drought in the future of Kermanshah. 

According to the SPI index, all the evaluated climate models showed that by 

2100, years with a reduced normal  

 

Key words: Climate change,down scale,Kermanshah, SPI index, LARS-WG model 

. 

 


