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 چكيده
 گازهاي توازن فسيلي، هاي افزايش مصرف سوخت آن بواسطهو صنايع افزون روز افزايش بدليل صنعتي، انقالب پس از

اي افزايش گازهاي گلخانه.است يافته افزايش اكسيدكربن دي گاز ميزان خصوصو برهم خورده زمين اتمسفردراي گلخانه
هاي اخير چه در اثر عوامل طبيعي روند شتابان تغييرات اقليمي در دهه.تغييراتي را در اقليم كره زمين به وجود آورده است

هاي داده در اين تحقيق ابتداء خروجي. بيني آن شود هاي صنعتي باعث شده كه توجه زيادي به پيشو چه در اثر فعاليت
و دماي 2001تا 1961دوره  و سپس سري زماني متغيرهاي اقليمي بارش و طبس تهيه ايستگاههاي سينوتپيك يزد

وح و حداكثر روزانه استخراج و با ساختار مدل داقل و دقت آماري انجام و تكميل گرديد SDSMصحت مقادير دماي. تهيه
و بارش روزانه در دوره ع حداقل، حداكثر و A2و سناريو HadCM3مومي هاي آتي بر اساس مدل گردش بررسي شده

و حداكثر دورهداد كه نتايج نشان. تغييرات آنها با شرايط فعلي مقايسه گرديد هاي آتي در هر دو ايستگاه دماي حداقل
در بارش ايستگاه. بعالوه روند هر دو متغير نيز افزايشي كامالً معني دار بود. نسبت به دوره حاضر افزايشي بدست آمد هر ها

ي 1050و 1020هاي دوره ايستگاه كاهشي بوده ولي در ايستگاه طبس درصد كاهش در دوره و نسبت به ايستگاه زد بيشتر
. درصد كاهش نسبت به طبس بيشتر بدست آمد15با در يزد 2080در دوره 

 HadCM3، مدل SDSMمدل ريزمقياس نمائي منطقه خشك،تغيير اقليم،: واژه هاي كليدي

 دمهمق
و اقليمي نظير طوفان، سـيل، تگـرگ، خشكسـالي، امـواج اقليم تاثيرگذاري آن بر پديدهترين اثر تغييرمهم هاي حدي جوي

و سرماهاي نابهنگام  و در نتيجه بيالن آب گرمايي و تعرق با توجه به تشديد مخـاطرات. بودخواهدو مهمتر از آنها بر تبخير
و همچزيستي تحت تنش تغيير و پروژه-نين با توجه به اينكه امروزه مسائل مهم اقتصادياقليم هاي طوالني مدت اجتماعي

و كشاورزي با تصور ثابت ماندن متوسط ميهاي اقليمي تصميمنظير مديريت منابع آب شوند، لـذا الزم اسـت شـرايط گيري
و برنامه ريزي معتبرترين ابزار جهت بررسي اثـرات.ح گرددها بر اساس واقعيات اصالاقليمي آينده برآورد شده تا تصميمات

هـاي گـردش عمـومي سازي شده توسط مـدل هاي مختلف، استفاده از متغيرهاي اقليمي شبيهپديده تغيير اقليم بر سيستم
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و اقيانوسي را با اسـتفاده از سـناريوهاي تاييـد شـده اين مدل. است1اقيانوسي-جفت شده جوي  IPCCها پارامترهاي جوي
هاي مذكور داراي قدرت تفكيك مكاني كمي بوده بدين جهت براي فائق آمدن بـه ايـن ضـعف الزم مدل.كنندمي مدلسازي

و آمـاري جهـت. شوند2اقليم، ريزمقياسها قبل از استفاده در مطالعات ارزيابي تغييراست خروجي مدل دو روش ديناميكي
-شـبكه در هـوا بسته بر حاكم معادالت3قياس نمايي ديناميكيدر روش ريزم. هاي اقليمي وجود داردريزمقياس نمايي مدل

. شـوند مـي حـل محـدود قبيل تفاضل از عددي آناليز هايروش از استفاده با4 جو عمومي مدل گردش شبكه از ريزتري هاي
ميريزمقياس نمايي به اين روش مستلزم سامانه و صرف وقت زياد ازهاي پردازشي پرسرعت ها با اين مدل باشد، لذا استفاده

 كمي روابط بسط شامل آماري نماييريزمقياس. استها رواج چنداني در ميان محققين كشورمان نداشتهوجود دقت باالي آن

 بنديطبقه اصلي روش سه با آماري كردنمقياس كوچك. باشدمي متغيرهاي محليو اتمسفري مقياس بزرگ متغيرهاي بين

 شودمي انجام هواشناسي مولدهايو رگرسيوني هايمدل هواشناسي،
مي استفاده از روش هـايي نظيـر وايـازي روي يكي، كاربسـت روش: توان به دو گروه تقسيم كرد هاي آماري در هواشناسي را

هـا تنهـا از آمارهـاي هاي دينـاميكي غيـر خطـي جـو كـه در ايـن روش هاي هواشناختي بدون استفاده از برونداد مدل داده
ميهواشناختي استفا و ديگري روش ده و بهينه كـردن نتـايج روي برونـداد مـدل شود هـاي هاي آماري كه به منظور تعديل
.8، واسنجش برونداد مدل7، فيلتر كالمن6، روش آماري برونداد مدل5يابي كامل شود نظير روش پيش عددي اعمال مي

در 10هـاي بينيو پيش) مستقلمتغير(شده بندي شبكه9هاي كننده بيني شناختن رابطه تجربي بين پيش يـك محـل خـاص
و يكي از چالش برانگيزترين مراحل در توسعه هر مدل آماري است همه روش .هاي آماري مورد توجه بوده
SDSM11 و ريزمقياس كردن برونداد مدل و صـدور 12هاي گردش عمـومي يك مدل آماري است كه به منظور بهينه كردن

به پيش و اين مدل بر پايه روابط وايازي كمترين مربعات. رودمي كار بيني در يك نقطه خاص  بينـي بـين پـيش عمل نموده
و پيش شونده و Wilbyتوسـط ايـن مـدل. كنـد اي رابطـه تجربـي برقـرار مـي هاي مقيـاس منطقـه كننده بيني هاي محلي

يا) 2002(همكارانش و ارزيابي اثرات تغيير اقليم توسعه و همكارانش. فت براي توليد سناريوهاي آتي ، پدرو)2002(ويلبي
و همكارانش) 2008( هكتـو 850متغيرهاي باد مداري سطحي، باد مداري تراز SDSMبا استفاده از مدل) 2012(و متيو

و متغيرهاي تنـدي بـاد 500پاسكال، ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  و دماي ميانگين دو متري را براي دماي بيشينه هكتو پاسكال
بهسطحي،  و دماي ميانگين دو متري را براي دماي كمينه در مناطق مختلف امـا. دست آوردند تاوايي سطحي، رطوبت ويژه

و ديناميكي متغيرهاي پيش هاي ياد شده جنبه در پژوهش .كننده منتخب مورد بررسي قرار نگرفت بيني هاي هواشناختي

1 Atmospheric-Ocean General Circulation Model 
2 Downscale 
3 Dynamical Downscaling 
4 General Circulation Models 
5- perfect prognosis method  (PPM) 
6- model output statistics (MOS) 
7- Kalman filter  
8- model output calibration (MOC) 
9- predictor  
10- predictand 
11- Statistical DownScaling Model 
12- General circulation models (GCM) 
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و بارش روزان و HadCM3ه در دوره هاي آتي بر اساس مدل گردش عمومي در اين تحقيق مقادير دماي حداقل، حداكثر
و تغييرات آنها با شرايط فعلي مقايسه مي شود A2سناريو و يا افزايش متغيرهاي اقليمي فوق. بررسي شده بر اساس كاهش

. نقش سيستمهاي سطوح آبگير باران در حفظ منابع آب ارزيابي مي گردد

هاو روش مواد
و بارش ايستگاه در اين تحقيق ازآمار و طبس، به ترتيب با مختصات جغرافيـايي هايشهرهاي همديد دما و54يزد درجـه

و 17 و31دقيقه طول شرقي و مختصات جغرافيايي54درجه و56دقيقة عرض شمالي براي يزد، دقيقه طـول55درجه
و  و33شرقي متر 1237.2اع ايستگاه يزد از سطح دريا ارتف. دقيقه عرض شمالي براي طبس، استفاده شده است36درجه

ط و كمينه داده. است متر 711بسو ايستگاه  هايايستگاه) ميالدي2001-1961(ساله40دورهو بارش هاي دماي بيشينه
متوسـط براسـاس ايـن آمار. از سازمان هواشناسي كشور اسـتخراج شـد) شونده بيني متغيرهاي پيش(و طبس همديدي يزد
ونةبارندگي ساال م75و64طبس بترتيب يزد و حداكثر يانگين دماي ميليمتر، و)26.4و 11.2(يزد بترتيب برابر بـا حداقل

.بدست آمددرجه سانتيگراد)29.3و 12.8(طبس

 SDSMاجراي مدل
ايجاد كرد، انتخاب شونده بيني تري با متغير پيشه رابطه قويكاي كننده بيني هاي آماري، هر يك از متغيرهاي پيش با بررسي

شونده مرتبط باشـند، امـا بيني كننده متعددي وجود داشته باشند كه با پيش بيني در عمل ممكن است متغيرهاي پيش. شد
كننده انتخـابي بايـد بيني آل، متغيرهاي پيش طور ايدهبه. بيني نشود ممكن است انتخاب همه آنها لزوماً منجر به بهبود پيش

ب و سازگاري با پيشبه: اشندداراي شرايط زير و خروجـي ها همبسـته باشـند، بـه سـهولت از آرشـيو داده بيني طور قوي هـا
و فيزيـك حـاكم بـر جـو بـين متغيرهـاي مدل هاي گردش عمومي در دسترس باشند، ارتباطي معقـول از نظـر ديناميـك
و پيش بيني پيش در. بيني شونده وجود داشته باشد كننده و دانش محلي اهـاي مناسـب تعيين تركيـب تجربه در.سـت الزم

هـا كننـده بينـي كننـده خـوب از كـل پـيش بينـي بيني آماري وضع هوا، مسئله انتخاب يك مجموعه پـيش اصطالحات پيش
مي غربال .اي قرار گيرند هاي پااليه ها يا پردازه ها بايد در معرض بعضي از انواع غربال كننده بيني چون پيش.شود كردن ناميده

و پيش بيني از روش وايازش خطي براي ارتباط بين پيش SDSMطور كه گفته شد،انهم . گيـرد شونده كمك مـي بيني كننده
:شود متغير مستقل به شكل زير نوشته ميMدر حالت كلي معادله وايازي خطي چند متغيره با

)1(

و بيني متغير پيشYكه و بيني ها متغير پيشXiشونده در ايـن.بينـي شـونده اسـت ميانگين نمونه پـيشكننده هستند
را بيني متغيرهاي پيش 14گامبهو تحليل وايازش گام 13از طريق بررسي همبستگي جزئي SDSMپژوهش مدل  كننده مناسب

تمام 15ستگيدر گام اول همب.د هيچ متغير مستقلي در مدل حضور نداردگرديبه اين ترتيب كه ابتدا فرض. كند ارزيابي مي

 
13- Partial correlation 
14- Stepwise regression 
15- Correlation 
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به بيني متغيرهاي پيش و متغيري كه بهتـرين همبسـتگي را بـا بيني صورت تك به تك با متغير پيش كننده شونده محاسبه
د .دگرديبراي ورود به معادله انتخاب اشت متغير وابسته

بعد از تعديل اثر اولـينYورود به معادله، متغيري است كه باالترين همبستگي را با دومين متغير مستقل انتخاب شده براي
از. داشته باشدYمتغير مستقل واردشده به مدل بر  اين همبستگي اخير به همبستگي جزئي معـروف اسـت، كـه عبارتسـت

كلي در هر گام متغير مسـتقل داراي طوربه. همبستگي ساده بين دو متغير وقتي اثر ساير متغيرها ثابت در نظر گرفته شود
كننـده جديـد مقـدار خطـاي بينـي در هر مرحله با افزودن يك متغير پـيش.شود انتخاب ميYباالترين همبستگي جزئي با 

و اين كار تا جايي ادامه پيدا  م كننده جديـد تغييـر بيني كه ديگر اضافه كردن متغيرهاي پيش كردمجذور ميانگين محاسبه
م شدقدار خطاي مجذور ميانگين ندهد كه آن نقطه توقف در نظر چنداني در .گرفته

و واسنجي مدل و دادههاي مشاهده، دادهSDSMبه منظور آموزش و طبس هـاي مركـز اي ايستگاه شهر يزد
و مدل هر25از. ها به دوبخش تقسيم شدندملي پيش بيني متغيرهاي محيطي كانادا، در هريك از دوره هاي پايه سال اول

بعـد از واسـنجي مـدل بـه منظـور. دوره براي واسنجي مدل با استفاده از روش بهينه سازي حداقل مربعات اسـتفاده شـد 
بـدين منظـور بـا. واسـنجي، مـدل ارزيـابي شـد خارج از محدودة زمانيدرحصول اطمينان از توانايي شبيه سازي داده ها 

و ميـانگين(هاي دمايي ده يا واسنجي شده، شاخصشآموزش داده SDSMاستفاده از مدل  متوسط حداكثر، متوسط حداقل
و مدلساله دوم هريك از دوره15و بارش براي دورة) درجة حرارت روزانه در اين مرحلـه بـا دقـت. سازي شدندها شبيهها

و داده دو A2تحت سناريوي HadCM3هاي قابل قبولي، از نتايج واسنجي استفاده شد2099-1961ره براي .ريزمقياس

و بحث  نتايج
و و بياباني كشور بوده و طبس بيانگر اقليم خشك ميانگين. نماينده مناطق خشك انتخاب شدندبعنوان ايستگاههاي يزد

ميانگين دماي حداقلو) ماهگرمترين(ماه جواليدر درجه سانتيگراد 43.5و40دماي حداكثر اين دو ايستگاه به ترتيب
نتايج متغيرهاي ميانگين دماي حداقل،.رخ داد) سردين ماه(در ژانويه درجه سانتيگراد 0.9و 3.8- ستگاه به ترتيبدو اي

و طبس در جدول  و بارش ساالنه دو ايستگاه يزد و حداكثر. آمده است)1(دماي حداكثر در هر دو ايستگاه دماي حداقل
ميانگين.بودكامالً معني داريبعالوه روند هر دو متغير نيز افزايش. آمدهاي آتي نسبت به دوره حاضر افزايشي بدست دوره

به4/26دماي حداكثر ايستگاه يزد از  رسيد اين تغيير 2080گراد در دوره درجه سانتي4/31درجه سانتيگراد در دوره آتي
و اختالف دوره  به 2080در دماي حداقل نيز مشاهد شد ها در هر دورهش ايستگاهارب. درجه رسيد5/3با دوره حاضر

در 1050و 1020هاي بوده ولي در ايستگاه طبس درصد كاهش در دورهيايستگاه كاهش و نسبت به ايستگاه يزد بيشتر
با 2080دوره  . درصد كاهش نسبت به طبس بيشتر بدست آمد15در يزد
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و دوره آتي:1جدول  مقادير متغييرهاي اقليمي در حاضر

ميانگين ساالنه بارشميانگين ساالنه دماي حداقلميانگين ساالنه دماي حداكثر دوره گاهنام ايست

 يزد

1961-200126.411.1864.84
2011-2040 27.8 12.15 61.13
2041-207029.313.2557.16
2071-209931.414.6554.11

Delta20201.41.043.8-
Delta20502.952.1310.1-
Delta20805.043.5414.9-

 طبس

1961-200129.3112.8475.1
2011-204030.6513.9567.02
2041-207032.1915.3565.93
2071-209934.2917.0858.33

Delta20201.381.179.4-
Delta20502.932.5710.9-
Delta20805.034.2921.2-

هاي هاي مي تا جوالي نسبت به ماه هاي آتي نيز افزايشي بوده ولي در ماه ارت حداكثر در دورهتغييرات ماهانه درجه حر
تا. ديگر تغييرات بيشتر بدست آمد رفتار افزايشي. رسيد 2080درجه سانتيگراد در دوره6بطوريكه در مي ميزان افزايش

و در ايستگ تر2/0اه طبس حدود ماهانه دماي حداكثر در هر دوايستگاه يكسان بوده است درجه سانتيگراد ميزان افزايشي
و طبس آورده شده است دماي حداقل نسبت به دماي حداكثر دماي حداكثر ايستگاه)1(در شكل. محاسبه گرديد هاي يزد

و حداقل. افزايش كمتري را نشان داد و حداكثر در ماه مي در ميزان افزايش هر دو ايستگاه داراي رفتار يكساني بوده
 دماي حداقل هر دو ايستگاه آمده است)2(دسامبر رخ داده است در شكل 
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بالف

ب)تغييرات ميانگين دماي حداقل دوره هاي آتي نسبت به دوره حاضر الف:1شكل  ايستگاه طبس) ايستگاه يزد

بالف

ب)تغييرات ميانگين دماي حداكثر دوره هاي آتي نسبت به دوره حاضر الف:2شكل  ايستگاه طبس) ايستگاه يزد

متر كاهش خواهد داشت ميلي54به 2080متر برآورد گرديد كه تا دوره تا دوره ميلي64حاضر بارش ايستگاه يزد در دوره
به75در ايستگاه طبس نيز اين مقدار از  مي 2080متر دوره ميلي58دوره حاضر ميلي متر10هر چند شايد. يابد تقليل

مي80تا60طق مرطوب بنظر قابل مالحظه نباشد ولي در مناطق خشك كه مقدار بارش حدود در منا قابل، باشد ميلي متر
و مي اختالف درصد بارش ماهاي مختلف متفاوت. تاثير بسيار زيادي در پوشش گياهي منطقه داشته باشددتوان توجه بوده

و مقدار آن در  اغلب افزايشها در ماههاي خشك. درصد كاهش مشاهده گرديد55تا درصد افزايش45ايستگاه يزد بين بوده
و اين افزايش ناشي از خطاي مدل مي باشد و. رخ داده با توجه به اينكه در فصول خشك مقدار بارش بسيار اندك بوده

در ماههاي. مقادير بصورت درصد اختالف آورده شده است، اختالفهاي جزئي ناشي از خطا مقادير باال بدست آمده است
و بدليل بارش نسبتا قابل توجه مقدار واقعي كاهش را نشان مي دهد درصد اختالف)3(در شكل. مرطوب روند كاهشي بوده

.هريك از دوره ها با دوره حاضر آمده است
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بالف

ب)تغييرات ميانگين بارش دوره هاي آتي نسبت به دوره حاضر الف:3شكل  طبس ايستگاه) ايستگاه يزد

:گيري نتيجه
و در نتيجه كاهش آب و تعرق واقعي بوده و كاهش بارش در منطقه بيانگر افزايش تبخير استفاده را قابل روند افزايش دما

و افزايش حدود15تا10كاهش حدود. دارد به دنبال تا4ميليمتري بارش افزايش قابل مالحظه تبخير 2100درجه دما
و درصورتيكه روانابهاي ايجاد شده به سطوح كوچك. واقعي را رقم خواهد زد در اين مناطق بارش بصورت رگباري بوده

و بعنوان يك منبع آب با اهداف مختلف مي تواند مورد استفاده قرار  و ذخيره گردند، از دسترس تبخير خارج شده هدايت
ددر. گيرد و استفاده نگردند، بدليل و بخش اندك نفوذ يافته صورتيكه اين روانابها هدايت نشده ماي باالي محيط تبخير شده

و تبخير مي گردند هاي سازگاري يكي از راه. قبل از پيوستن به آبهاي زير زميني در توسط لوله هاي موئينه به سطح آمده
آ هاي ذخيره نزوالت جوي با استفاده از تكنيك با شرايط اين چنين كاهش تبخير واقعي به وسيله روش بگير هاي سطوح
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