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 چكیده
چشم انداز بلندمدت تغییرات دما و بارش جهت اطالع از میزان تغییرات و در نتیجه ارایه تمهیدات الزم     

ذا در این جهت سازگاری و تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیمی از اهمیت فراوانی برخوردار است. ل

پژوهش به بررسی چشم انداز تغییرات دما و بارش در ایستگاه سینوپتیک تهران پرداخته شد. بدین 

با کاربست مدل ریزمقیاس  B1و  A1B ،A2تحت سناریوهای انتشار  GCMمدل  6های منظور از داده

(نسبت 2046-2065) 2050ای آن در دهه بهره گرفته شد و تغییرات ماهانه و دوره LARS-WGگردانی 

سنجی مدل ( مورد بررسی قرار گرفت. جهت اطمینان از واسنجی و صحت1961-1990به دوره پایه )

LARS-WG های آماری به بررسی آزمونF  وT های مشاهداتی و شبیهو همچنین میزان خطای داده-

اکی از پرداخته شد. نتایج حاصل ح MSE ،RMSE ،MAEهای خطاسنجی سازی با استفاده از شاخص

بینی مدل نیز نشان داد که نتایج حاصل از پیش کارآیی مناسب مدل برای منطقه  مورد مطالعه است.

این میزان به  2050های سال افزایش خواهد یافت که برای دوره دمای حداقل و حداکثر در تمامی ماه

بارش نیز به غیر از فصل  باشد. میزاندرجه سلسیوس نسبت به دوره پایه می 3/2و   2/2ترتیب برابر با 

های تابستان افزایش خواهد و متعاقب افزایش دما به سمت انتهای فصل گرم جابجا بهار و در برخی ماه

درصد نسبت به دوره  5/1رود به میزان های مورد بررسی انتظار میشده است و بر اساس متوسط مدل

آبی و طبیعی، برآورد نیاز آبی  در مدیریت منابع تواناز نتایج حاصل از این پژوهش می پایه افزایش یابد.

  شاورزی و محیط زیست استفاده نمودهای مختلف کگیاهان و بخش
 GCM ،LARS-WGبارش، تهران، دما،  ها: کلید واژه
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Abstract 

 Long term outlook of changes in temperature and precipitation can lead policy 

makers to decisions concerningvulnerability and adoptations against harmful impacts 

of climate change in Tehran synoptic station. In order to have a predict, 6 different 

AOGCMs were used under A1B, A2 and B1 scenarios. Lars-WG downscaling model 

was used for all these scenarios in 2050s. datum of 1961-1990 were used as base 
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period. Calibration and validation were evaluated using T and F statistics. Model 

performance were done using indices such as MSE, RMSE and MAE. The results show 

a good and very good performance. Nearly all models predict an increase in 

temperature for 2050s between 2.2 to 2.3 degrees centigrade compared to base 

period(1961-+1990).as for the precipitation, except for spring and some months in the 

summer, it would be increased but it may change in time also temperature increase 

would move to the end of the seasonwhich affect plant water demands and would have 

other environmental impacts. Policy makers should expect a 2 degrees increase in 

temperature along with 1.5 percent in precipitation and rain patter changes woul not be 

beyond the expectations. 
  

Keywords : precipitation, Tehran, AR5-GCMS, Lars-WG.  
 

   

 مقدمه

اثرات  تواندمی که است مواجه آن با یكم و بیست در قرن بشر که است هاییچالش ترین بزرگ از اقلیم تغییر

 آگاهانه گیریتصمیم و هااستراتژی توسعه داشته باشد. گردشگری و انرژی کشاورزی، آب، منابع بر شدیدی

 اطالعات به نیاز دسترس در آب نابعمدیریت م و مختلف هایبخش برای آینده در آب مورد استفاده در

از این رو چشم انداز بلندمدت تغییرات آن دارای اهمیت زیادی جهت   [.5[ ، ]4دارند] تغییرات دما و بارش

( برای GCMsهای جهانی اقلیم)های راهبردی در زمینه منابع آب و تغییرات اقلیمی است. مدلاتخاذ سیاست

ها و حرکات اتمسفری را ها خصوصیات فیزیكی، چرخشاند. این مدلهارزیابی تغییرات اقلیمی طراحی شد

-کنند اساس مدلسازی میهای خاص شبیهنمایند و به دنبال آن متغیرهای هواشناسی را در شبكهتحلیل می

[ . 19های گردش عمومی جو نیز مشهورند]بر مبنای قوانین اساسی فیزیک جو قرار دارد و به مدل GCMهای 

-رغم برخی محدودیتو علی گردش عمومی جو منظور شده است یهامل اقلیمی شایان توجه، در مدلهمه عوا

 1[ . هاشمی و همكاران19یابی تغییرات اقلیمی هستند]ها، بهترین وسیله برای پیشها در حال حاضر این مدل

ه کلوتا واقع در های شدید در حوضسازی بارشبرای شبیه SDSMو  LARS-WG( به مقایسه دو مدل 2010)

-های مشابه و خوبی در شبیهجزیره جنوبی نیوزلند پرداختند نتایج حاصل نشان داد که هر دو مدل توانایی

( 2011باشند. ضرغامی و همكاران )های اقلیمی میبینیهای شدید دارند و قابل استفاده برای پیشسازی بارش

و روش  HadCM3ان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل  به بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر رواناب در است

تحت سه سناریوی انتشار پرداختند. نتایج حاکی از کاهش  LARS-WG و  ANNریزمقیاس نمایی آماری 

[ . وانویتریچ و 20باشد. ]خشک به خشک میبارش و روناب و افزایش دما و تغییر آب و هوای استان از نیمه

ای اقلیم به مقایسه اثرات های جهانی و منطقهو مدل LARS-WGاده از مدل ( با استف2014همكاران )

تغییرات آب و هوایی بر غالت در منطقه فالندر در بلژیک پرداختند نتایج مطالعه اثرات عمدتاً مثبت تغییرات 

یر اقلیم و ( به ارزیابی ریسک تغی1385بوانی )آب و هوایی بر روی ذرت و گندم در منطقه را نشان داد. مساح

اقیانوس تحت سناریوهای  -مدل جفت شده جو 7از  استفادهاصفهان با  رودندهیزاتأثیر آن بر منابع آب حوضه 

( پرداخت نتایج وی از احتمال باال برای کاهش رواناب حوضه حكایت دارد. SRESای )انتشار گازهای گلخانه

                                                
1  - Hashemi et al 
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 و GCM مدل  هفت از استفاده با را رودندهیاز در حوضه بارندگی و دما تغییر اقلیم سناریوهای [.18]

های مدل که داد نشان هاآن از پژوهش حاصل تولید کردند. نتایج 2100تا افق  A2سناریوی انتشار 

HadCM3  وCGCM2 در منطقه مورد مطالعه دارند. هاعملكرد بهتری نسبت به سایر مدل 

یز دریاچه ارومیه  می بر تغییرات رواناب در حوضه آبخلی( به بررسی اثرات تغییرات اق1394) و همكاران حسینی

پرداخت نتایج حاکی از کاهش بارش و  SDSMو  LARS-WGگردانی های ریزمقیایبا استفاده از مدل

( با استفاد از مدل 1394باشد. طائی و همكاران )افزایش دما و تبخیر و تعرق در حوضه مورد مطالعه می

-به پیش B1و  A1B ،A2تحت سه سناریوی  HadCM3و خروجی مدل  LARS-WGریزمقیاس گردانی 

بینی پارامترهای بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش در سه دوره زمانی مختلف در حوضه بار نیشابور 

پرداختند نتایج حاصل نشان داد که هر سه سناریوی نتایج تقریباً مشابهی مبنی بر کاهش بارش و افزایش 

 های آتی دارند.مینه و دمای بیشینه در دورهتابش، دمای ک

   

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

در مرکز استان کیلومتر مربع  1601با وسعت  که در ایران است. استان تهرانهای تهران یكی از شهرستان

. برای این بررسی از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک تهران استفاده گردیده است که تهران قرار دارد

دقیقه طول  19درجه و  51از لحاظ مختصات جغرافیایی در  (  آورده شده است که1مشخصات آن در جدول )

 . قه عرض جغرافیایی قرار دارددقی 41درجه و  35جغرافیایی و 

 های مورد مطالعهمختصات جغرافیایی ایستگاه -1جدول 

 نام ايستگاه

name 

نوع 

 ستگاهيا

station 

طول 

 جغرافيايي

Longitude  

 عرض 

 جغرافيايي

Latitude  

 ارتفاع از سطح دريا

 (m) Height 

 8/1190 '41 °35 '19 °51 سینوپتیک تهران

 

که  است هوا وضع تصادفی هایداده مولد هایمدل مشهورترین از یكی LARS-WGی گردانمدل ریز مقیاس

های ورودی و سادگی و کارایی دارای ها به دلیل تكرار محاسبات، نیاز کمتر به دادهاز دیگر برنامه مراتببه

[. اولین نسخه 10د]بینی تغییرات اقلیمی دار[ . همچنین توانایی باالیی در پیش3[،]6[،]10کاربرد بیشتری است]

های ورودی به مدل شامل دمای حداقل، دمای شد. داده ارائهدر شهر بوداپست مجارستان  1990آن در سال 

ها که از سازمان هواشناسی کشوری اخذ گردید باشد این دادهحداکثر، بارش و میزان تابش بصورت روزانه می

( به 1961 -1990)  معموالً در مطالعات تغییر اقلیم دورهساله باشند که  30حداقل باید دارای یک دوره زمانی 

های های مصنوعی، مدل از دادهشود. جهت تولید دادهعنوان دوره پایه یا شرایط اقلیمی حال حاضر استفاده می

ورودی را با یكدیگر  صورتبهساله( مربوط به ایستگاه )دما، بارش، ساعات آفتابی(  30روزانه بلندمدت )حداقل 

-می ندهیآهای زمانی مربوط به نماید. در صورت تطابق این دو دسته داده، مدل قادر به تولید سریقایسه میم

-ها مشخصهبانی شده دوره پایه را دریافت نموده، با بررسی آنهای دیدهبدین صورت که مدل، داده [ .8باشد]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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طمینان از توانمندی مدل، برای دوره سنجی و اشوند سپس به منظور صحتها استخراج میهای آماری داده

های مصنوعی در دوره پایه مجدداً ایجاد شود ( مدل را اجرا نموده تا یک سری داده1961 -1990آماری پایه )

 30ها، با مشخصات آماری مشاهداتی ها را به منظور ارزیابی عملكرد مدل در بازسازی دادهسپس این خروجی

جهت بررسی میانگین بارش ماهانه  Tشوند. آزمون مقایسه می Fو  Tهای آماری ساله به کمک آزمون

(RMM( میانگین ماهانه دمای حداکثر روزانه ،)TmaxM( و دمای حداقل روزانه )TminM و آزمون )F   نیز

-های مشاهداتی و دادهرود. تطابق مشخصات آماری داده( بكار میRMV) جهت ارزیابی واریانس ماهانه بارش

توسط  منتشرشدهای انتخابی )دهد که مدل، سناریوهای انتشار گازهای گلخانهی، نشان میدیولباز تهای 

IPCCهای اقلیمی ( و خروجی مدلGCM [ 2کند]سازی میهای دوره پایه اعمال و تغییرات را شبیهرا به داده

( و همچنین سه سناریوی 2در مطالعه حاضر جهت نمایش بهتر چشم انداز تغییرات دما و بارش از )جدول . 

و اطمینان از  LARS-WGاستفاده شده است. پس از ارزیابی عملكرد مدل  B1و  A1B ،A2تغییر اقلیم 

( تحت 2)جدول   GCMمدل  6( با استفاده از  2046-2065های دوره مورد نظر ما )مناسب بودن مدل،  داده

های بارش، سال مورد نظر از خروجی 20ها برای شود. پس از تولید دادهتولید می B1و  A1B ،A2سه سناریوی 

سال آتی محاسبه  20گیری و متوسط ماهانه پارامترهای مذکور در دمای حداقل و دمای حداکثر مدل میانگین

پایه نیز محاسبه شده و نمودارهای تغییرات دما و بارش  نسبت به مقادیر متوسط دوره هاآنشد سپس تغییرات 

 گردد.ترسیم می

 مورد مطالعه GCMهای مشخصات مدل -2جدول 

( مورد مقایسه 1961-1990پایه ) در دوره شدهیسازهیشبهای مشاهداتی و ، دادهجهت ارزیابی عملكرد مدل

(، RMSEهای، جذر میانگین مربعات خطا )قرار گرفتند که در این پژوهش جهت ارزیابی عملكرد شاخص

( به Rهمبستگی )( و ضریب R2تعیین )(، ضریب MAE(، میانگین مطلق خطا )MSEمیانگین مربعات خطا )

  شد. کار گرفته

   

  نتایج و بحث
 

، ابتدا یک سناریوی حالت پایه برای دوره LARS-WGه کردن و اطمینان از صحت مدل به منظور کالیبر

های مدل که شامل دمای حداقل و حداکثر و بارش ماهانه ( اجرا گردید؛ سپس خروجی1961 -1990آماری پایه )

IPSL-CM4 GFDL-CM2.1 CCSM3 ECHAM5-OM HadCM3 INM-CM3 
Model 

names 

2.5*3.75 2*2.5 1.4*1.4 1.9*1.9 2.5*3.75 4*5 
Spatial 

resolution() 

Simon 

Laplas 
Geophysics 

lab 

National 

atmosph

eric 

center 

Max plank 
Hadley 

center  

Numeric 

Math’s 

center 

Developing 

center 

IPSL GFDL NCAR MPI-M UKMO INM Acronyms 

 کشور روسیه انگلیس آلمان آمریکا آمریکا فرانسه
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فاده از آزمونهای ( مشاهداتی و همچنین با است1961 -1990سال ) 30های با داده باشدیم هاآنو انحراف معیار  

T  وF ( آورده شده است. 2ها برای متغیرهای مورد بررسی در جدول )مقایسه گردید؛ که نتایج حاصل از آن

برای  هاآنسازی شده و مقادیر مشاهداتی نتایج بیانگر آن است که اختالف معناداری بین مقادیر مدل

  .وجود ندارد 05/0پارامترهای مورد بررسی با خطای بحرانی 

 ها برای متغیرهای مورد بررسیداری آنو سطح معنی Tو  Fمقادیر آماره  -3جدول 

 Months Jan. Feb. March Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

p
re

ci
p

it
at

io
n

 

 T -0.84 -0.87 -0.41 -0.69 -0.08 0.269 -0.48 -0.79 -0.14 -0.08 -0.30 1.44آماره 

p-value 0.406 0.387 0.68 0.492 0.936 0.788 0.632 0.435 0.885 0.934 0.763 0.154 

 F 1.159 1.195 1.886 1.848 1.073 1.484 1.168 1.671 1.056 1.477 1.324 1.168آماره 

p-value 0.635 0.57 0.049 0.057 0.855 0.219 0.664 0.142 0.892 0.224 0.423 0.618 

M
in

 

te
m

p
.

 

 Tآماره 
-0.29 -1.09 -0.76 -0.54 -0.63 -0.88 -0.48 -0.59 0.17 0.68 0.12 0.13 

p-value 
0.774 0.279 0.45 0.594 0.532 0.384 0.635 0.553 0.868 0.498 0.904 0.898 

M
ax

 

te
m

p
.

 

 T 0.01 -0.1 -0.42 -0.31 -1.12 -0.41 0.125 -0.70 0.44 0.77 -0.01 -0.08آماره 

p-value 

0.994 0.923 0.672 0.757 0.265 0.683 0.901 0.484 0.662 0.441 0.993 0.932 

نیز استفاده شد که  MAEو  RMSE ،MSEهای خطاسنجی جهت اطمینان از صحت واسنجی مدل از شاخص

سازی پارامترهای اقلیمی در منطقه مورد مطالعه است. همچنین نتایج حاکی از دقت مناسب مدل در شبیه

-قابل قبول می 01/0سازی شده در سطح معناداری های مشاهداتی و شبیهادهمقادیر همبستگی پیرسون بین د

ی نسبت به ترمناسبسازی دما از دقت دهد که  مدل در شبیهنشان می آمدهدستبه(. نتایج 4باشند. )جدول 

 سازی دمای حداکثر نیز نسبت به دمای حداقل از دقت بیشتریسازی بارش برخوردار بوده و در شبیهشبیه

 برخوردار است.

 عملکردی مختلفهای ارزیابی عملکرد مدل در دوره پایه با استفاده از شاخص -4جدول 
Index  RMSE MSE MAE R2 R 

precipitation 3.4 11.8 2.3 0.96 0.98 
Max temp. 0.23 0.05 0.16 0.99 0.99 
Min temp. 0.23 0.05 0.2 0.99 0.99 

   

 نتیجه گیری

دهد که نشان می 1ز بررسی بارش ماهانه بر اساس مدل های مورد بررسی در شكل نتایج حاصل ا

ها به ی در اکثر ماهبررسمورد  GCMهای و در بیشتر مدل موردبر طبق هر سه سناریوی  2050بارش در دهه 

بت به دوره های جوالی و دسامبر، نسهای آوریل، می و ژوئن  و در برخی مدل ها و سناریوها در ماهغیر از ماه

 رود میزان بارش نسبت به دوره پایه تا حدودی افزایش یابد.پایه افزایش داشته و انتظار می
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 GCMوضعیت تغییرات بارش در ایستگاه سینوپتیک تهران با استفاده از مدل های  -1شكل 

 مطالعه نشان های موردک مدلبه تفكی  متوسط سناریوهای مورد بررسی و دوره آماری پایه طی بارش میزان

میزان بارش در مقایسه با   HadCM3و  NCCCSM ،IPCM4های دهد که در این دهه بر اساس مدلمی

درصد  6/7و  7/5، 1/12های مذکور برابر با دوره پایه افزایش خواهد یافت که میزان آن به ترتیب برای مدل

 9/13، 6/1به ترتیب  GFCM 2.1و  MPEH5 ،INCM3ی هاباشد و برای مدلافزایش نسبت به دوره پایه می

های مورد بررسی در مجموع دهند. بر اساس نتایج حاصل از متوسط مدلدرصد کاهش بارش را نشان می 6/5و 

منتهی برای فصل بهار و تا حدودی تابستان از  درصد افزایش یابد. 5/1رود میزان بارش به میزان انتظار می

دهد که اهد شد. نتایج حاصل از چشم انداز تغییرات دمای حداقل و حداکثر نیز نشان میمیزان بارش کاسته خو

ای پیدا خواهد های سال نسبت به دوره پایه افزایش قابل مالحظهماه در همه 2050این دو پارامترهای در دهه 

دمای حداقل و حداکثر به ها و سناریوهای مورد بررسی این میزان برای پارامترهای کرد که به طور متوسط مدل
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درجه سلسیوس نسبت به دوره پایه خواهد بود. بطور کلی بر اساس نتایج حاصل از  3/2و  2/2ترتیب برابر با 

رود میزان دما و بارش در ایستگاه مطالعاتی افزایش یابد. با توجه با های مختلف انتظار میسناریوها و مدل

چنین افزایش دما میزان تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاهان نیز افزایش کاهش بارش در فصل بهار و تابستان و هم

های برفی کاهش و در نتیجه ذخیره و تامین منابع آبی برای یابد همچنین با توجه افزایش دما میزان بارشمی

دمای  میانگین افزایش یابد. همچنین باشوند کاهش میفصول بهار و تابستان که با کاهش بارش نیز مواجه می

با  لذا .یابددارند، کاهش می سرما به نیاز دهی محصول و رشد دوره در که برخی محصوالت عملكرد حداقل نیز،

تغییر  اقلیم کشاورزی و همچنین منابع آبی و طبیعی دچار به دنبال تغییرات اقلیمی، شرایط کهنیاتوجه به 

 شرایط با و سازگاری کاهش پیامدها الزم برای رهایریزان مربوطه راهكابرنامه و است مسئولین گردند، الزممی

 نمایند. اتخاذ را جدید ییوهواآب
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