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  سال آینده 20در اثر تغییر اقلیم در ) کرمانشاه(مدلسازي اقلیم حوزه آبخیز قره سو 
  

3، احمد رجبی 2،کریم سلیمانی1*سجاد رجبی
  

  استاد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 2 ، دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري1
  هاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد  کرمانشا3 

  
  

  چکیده 
 

بایست متغیرهاي اقلیمی تحـت تـاثیرتغییرات   هاي آتی، ابتدا میبراي انجام مطالعات تغییر اقلیم برمنابع مختلف در دوره
هاي آتی تحـت تـاثیر   سازي متغیرهاي اقلیمی دردورهمختلفی براي شبیههاي روش. سازي شونداي شبیهگازهاي گلخانه

در این تحقیق در ابتدا کارایی . باشدهاي مدل گردش عمومی میها استفاده از دادهمعتبرترین آنتغییراقلیم وجود دارد که
جهت ارزیابی پارامترهاي اقلیمی حوزه آبخیز قره سو استان کرمانشاه در ایستگاه کرمانشـاه مـورد     LARS- WGمدل 

بـا بـه   Hadcm3اقیانوسـی   -هاي مدل گردش عمـومی جفـت شـده جـوي    پس از ارزیابی آن، داده. بررسی قرار گرفت
لی بـارش، حـداقل و   تغییـرات فصـ  . ریز مقیاس شدIPCCتأیید شده  A2طبق سناریوي LARS- WGکارگیري مدل 

نتایج . مورد بررسی قرار گرفت2030-2011حداکثر دما و ساعات آفتابی حوزه آبخیز قره سو در استان کرمانشاه در دوره
ها کـاهش  هاي فوریه، مه، ژوئن، ژوالي، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر افزایش و در بقیه ماهنشان داد که بارش در ماه

تغییرات دماي . باشد متر میمیلی 01/17و 34/6مبرکه به ترتیب هاي اکتبر و دساایش مربوط به ماهبیشترین افز. یابد می
. گراد استدرجه سانتی 42/1و  73/1حداقل و حداکثر نیز روند افزایشی خواهند داشت و به ترتیب بیشترین آنها برابر با 

و  هاي ژانویه، فوریه، اکتبـر، نـوامبر  بجز ماهیابد افزایش میها تغییرات مربوط به ساعت آفتابی جزئی بوده و در بیشترماه
  .دسامبر که کاهش جزئی دارند

  
  Hadcm3، سوقره ،مدل گردش عمومی ،متغیرهاي اقلیمی:هاي کلیدي واژه

  
  همقدم - 1

هاي فسیلی از یک طرف و تخریب  ها از آغاز انقالب صنعتی و به دنبال آن افزایش مصرف سوخت رشد صنایع و کارخانه
هاي اخیر شده  در دهه CO2اي مخصوصا  ها و تغییر کاربري اراضی کشاورزي از سوي دیگر باعث افزایش گازهاي گلخانه جنگل
ت اتمسفر کره زمین بوده که در مدارك علمی از آن به عنوان گرم شدن مهمترین اثر این افزایش بر روي درجه حرار. است

الزم به ذکر است که این تاثیر تنها بر روي درجه حرارت نبوده و دیگر متغیرهاي اقلیمی را نیز تحت . گردد سراسري یاد می
آینده با توجه به توسعه سریع صنعت و  تاثیرات منفی این پدیده در. گردد دهد که منجر به پدیده تغییر اقلیم می تاثیر قرار می

تر  این موضوع به عنوان تهدیدي جدي براي آینده، بررسی دقیق. توجه کمتر به محیط زیست، شدت بیشتري نیز خواهد یافت
، با ایجاد تغییر در اقلیم کره زمین. سازد وضعیت تغییر اقلیم در سطح کره زمین و اثرات آن بر متغیرهاي مختلف را ضروري می

لذا . تواند از این تغییرات تاثیر پذیرد هاي مختلف دیگر مانند منابع آب، کشاورزي، محیط زیست، صنعت و غیره هم می سیستم
براي انجام مطالعات تغییر اقلیم بر منابع . هاي آتی قلمداد نمود ترین چالش بشر در دوره توان به عنوان مهم این پدیده رامی
- روش. سازي شونداي شبیهبایست متغیرهاي اقلیمی تحت تأثیر تغییرات گازهاي گلخانهابتدا می هاي آتی، درمختلف در دوره

یکی . باشدمی GCMهاي مدل گردش عمومی جو یا هاي مختلفی جهت این کار وجود دارد که معتبرترین آنها استفاده از داده

                                                        
١sajad.rajabi65@gmail.com  
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از . باشدها نسبت به مقیاس سیستم مورد مطالعه میها بزرگ بودن مقیاس مکانی و زمانی خروجی آنهاي این مدلاز ضعف
صمدي و مساح (هاي مختلف کوچک مقیاس شوندها قبل از استفاده با تکنیکبایست خروجی این مدلاین رو، می

 سناریوهاي تغییر اقلیم را در انگلستان بررسی نموده و قابلیت LARS- WGبا استفاده از مدل  سمنو و همکاران). 1385بوانی،
بابائیان و همکاران توانمندي ). 2002و بارو، منوس(هاي روزانه را مورد تأیید قرار دادندسازي دادهاین مدل براي شبیه

هاي منتخب خراسان مورد هاي بارش، دماي کمینه، دماي بیشینه و تابش  در ایستگاهبراي تولید دادهLARS- WGمدل
ي دوره آماري هاي مشاهده شدههاي تولید شده و مقایسه آن با دادهنحراف معیار دادهارزیابی قرار داده و با توجه به میانگین و ا

بابائیان و همکاران در ). 1385نیک، بابائیان و نجفی(هاي روزانه تأکید نمودندسازي دادهبر قابلیت باالي این مدل در شبیه
مدل سازي نمودند و ECHO-Gدل م A2هاي سناریو ز دادهبا استفاده ا 2010 -2039تحقیقی اقلیم ایران را براي دوره زمانی 

اشرف و همکاران در تحقیقی روند ). 1388بابائیان و همکاران، (را به کار بردندLARS- WGجهت ریز مقیاس نمایی آماري مدل
بررسی  LARS- WGسازي شده مدل هاي شبیهرا با استفاده از داده 2011- 2030تغییر پارامترهاي اقلیمی مشهد در دوره 

هاي روزانه پارامترهاي اقلیمی نموده و نتایج حاصل شده نشان از توانمندي باالي این مدل مولد هواشناسی در تولید داده
هاي  توان به اینکه تعیین مقدار تغییرات شاخصاز اهداف و فرضیات پژوهش به ترتیب می). 1390اشرف و همکاران،(داشت

ینکه تغییرات زمانی اقلیم هاي آتی نسبت به دوره کنونی و دوره پایه وا تغییر اقلیم در دوره دمایی منطقه مورد مطالعه در اثر
  .هاي متفاوتی از رژیم هیدرولوژیکی رودخانه به همراه دارد، اشاره کردرفتار

  
  هامواد و روش -2

زیر . گردیده است زیر حوضه تفکیک 5بر اساس تقسیم بندي طرح جامع آب کشور، حوضه آبخیز رودخانه کرخه به 
کیلومتر مربع واقع در شمال غرب حوضه  5793باشد  به وسعت حوضه قره سو که منطقه مورد مطالعه در این تحقیق می

درصد آن را دشت ها  52درصد این زیر حوضه کوهستانی و  48). 1شکل(درصد آن را در بر می گیرد  4/11کرخه در حدود 
بیله ور به  - کیلومتر مربع، کامیاران 1463سنجابی به مساحت  -ل سه دشت ماهیدشتاین زیر حوضه شام. تشکیل می دهند

متر و  3346حداکثر ارتفاع این زیر حوضه . کیلو متر مربع می باشد 984کیلومتر مربع و کرمانشاه به مساحت  356مساحت 
متوسط . باشدي مرگ، قره سو و رازآو میجریانات اصلی در این حوضه شامل رودخانه ها. متر می باشد 1180حداقل ارتفاع آن 

  . باشدمیلیون متر مکعب می 700میلیمتر متغیر است و آورد سالیانه آن بیش از  800تا  300بارندگی ساالنه آن بین 
  

  
  
  

موقعیت حوزه آبخیز قره سو درایران و استان کرمانشاه - 1شکل   
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به دلیل محدودیت ایستگاه سینوپتیک  با آمار طوالنی مدت در این منطقه جهت انجام تحقیق حاضر از ایستگاه  
شود یک دنیاي  که در این سناریو فرض می A2هاي سناریوي در این تحقیق از داده. سینوپتیک کرمانشاه استفاده شده است

تر شدن جهان شده و  در مناطق مختلف جهان، باعث ناهمگن هاي فرهنگی متفاوت هویت. جدا از هم وجود داشته باشد
باشد و  مورد تاکید می) درصد در سال 83/0(رسومات محلی و افزایش رشد جمعیت . یابد هاي بین المللی کاهش می همکاري

ت و استفاده شده اسHadcm3مدل گردش عمومی ). درصد در سال 65/1(تاکید کمتري برروي مسائل اقتصادي وجود دارد 
هاي تصادفی هاي آماري مولد دادهکه از جمله مدلLARS- WGهاي این مدل از مدل جهت ریز مقیاس نمایی آماري داده

-هاي ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه از سازمان هواشناسی کشور اخذ شده و دادهدر ابتدا داده. وضع هواست استفاده شده است
به  2009-1961اعت آفتابی مربوط به ایستگاه کرمانشاه را براي دوره زمانی هاي بارش، دماي حداقل ، دماي حداکثر و س

ارزیابی مدل با . شود و به این ترتیب مرحله کالیبراسیون مدل انجام شدهاي ورودي پایه زمانی به مدل داده میعنوان داده
 3همچنین ضریب ناش ساتکلیفو ) 1رابطه ) (MAE( 2ومیانگین خطاي مطلق)R2(1هاي ضریب تعییناستفاده از آماره

در . که روابط آنها در زیر آمده است، انجام شد) 2009-1961(هاي حاصل از مدل در دوره پایه هاي مشاهداتی و دادهبین داده
  .مقادیر پارامترهاي آماري در حالت پایه آورده شده است 1جدول 

MAE = ∑ | |  )1                (  

 

푁퐴 = 1 − (∑ ( )
∑ ( )

 )2     (          )  

 
 

  
  

  پارامترهاي آماري ) mm( بارش  )ₒc(حداقل دما  )ₒc(حداکثر دما  )h(ساعت آفتابی
0.86 0.99 0.99 0.99 R2 

0.26 0.3 0.12 4.25 MAE 

0.77 0.99 0.99 0.88 NA 

  
هاي خطاسنجی، باالبودن مقدار ضریب تعیین و شاخص ناش ساتکلیف کم بودن پس از بررسی مقادیر حاصل از شاخص

هاي خطا سنجی، باال بودن مقدار ضریب تعیین و شاخص ناش ساتکلیف کم بودن مقادیر مربوط به مقادیر مربوط به شاخص
براي  Hadcm3مدل A2هاي سناریوي ي قابلیت باالي مدل در کوچک مقیاس کردن دادهدهندههاي خطاسنجی نشانشاخص

شبیه LARS- WGمدل  با هاي حداقل و حداکثر دما، بارش و ساعت آفتابی دادهدر نتیجه  .باشدمی) 2030-2011(دوره آتی 
مذکور براي سناریوي تغییر اقلیم مورد  سپس از خروجی مدل میانگین گیري شده و مقادیر نرمال ماهانه پارامترهاي. شدسازي 

تغییرات  )2009-1961(از دوره پایه ) 2030-2011(در مرحله بعد از تفاضل مقادیر نرمال ماهانه دوره آتی. نظر بدست آمد
بوط به سرانجام با میانگین گیري از مقادیر نرمال ماهانه، تغییرات فصلی مر. هرکدام از پارامترها محاسبه شد ماهانه مربوط به

  .هر یک از پارامترها محاسبه گردید
  

  نتایج بحث و -3

                                                        
1- Coefficient of determination 
2  -  Mean absolute error 
3- Nash-sutcliffe 

  )2009-1961(در دوره پایه LARS- WG مقادیر پارامترهاي آماري جهت ارزیابی مدل - 1جدول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392، اسفند 8

 

 

هاي روزانه پارامترهاي اقلیمی بارش، دماي کمینه، دماي بیشینه و داده LARS- WGدر این تحقیق ابتدا با اجراي مدل
مولد هواشناسی ساعات آفتابی در ایستگاه کرمانشاه کوچک مقیاس شده که نتایج حاصل، نشان از توانمندي باالي این مدل 

، اشرف و همکاران )2002(سمنو هاي روزانه پارامترهاي ذکر شده و مؤید تحقیقات صورت گرفته توسط براي تولید داده
بر  Hadcm3هاي مدل باشد سپس با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماري دادهمی) 1385(و بابائیان و نجفی نیک ) 1390(

مقادیر نرمال ماهانه پارامترهاي بارش،  2نتایج زیر حاصل شد که در جدول 2030-2011دوره در  A2اساس سناریو تغییر اقلیم 
آورده شده ) دوره آتی( 2011 -2030براي دوره  A2و سناریو ) 1961-2009(دماي حداکثر و ساعات آفتابی در حالت پایه

  .ه شده استنشان داد 3تغییرات ماهانه هرکدام از پارامترهاي اقلیمی نیز در جدول .است
  

  )2011- 2030( هانه حالت پایه و پارامترهاي اقلیمی حوزه قره سو در دوره آتینرمال هاي ماه- 2جدول

  
  تغییرات ماهانه پارامترهاي اقلیمی در دوره آتی نسبت به دوره پایه -3جدول

تغییرات ساعات 
  آفتابی

تغییرات دماي 
  حداکثر

تغییرات دماي 
  حداقل

  پارامتر اقلیمی  تغییرات بارش

  ژانویه -81/4 /.71 /.79 -/.03
  فوریه 09/5 /.95 /.51 -/.1

  مارس -52/4 /.97 /.72 /.33
  آوریل -18/1 /.77 /.85 /.24
  مه 24/6 19/1 04/1 /.11
  ژوئن /.69 37/1 29/1 /.31
  ژوئیه /.36 25/1 4/1 /.22
  اوت -/.08 26/1 41/1 /.07
  سپتامبر 22/1 45/1 42/1 /.2

  اکتبر 34/6 73/1 14/1 -/.49
  نوامبر 93/5 24/1 09/1 -/.17
  دسامبر 01/17 /.74 /.69  -/.12

ترین ها روند افزایشی داشته که بیشطبق برآورد مدل، بارندگی در بیشتر ماه شودمشاهده می 3گونه که در جدول همان
یابد که اوت بارندگی کاهش میي ژانویه، مارس،آوریل و هاو در ماه. باشدهاي دسامبرو اکتبر میافزایش بارندگی مربوط به ماه
ها روند افزایشی را تغییرات دماي کمینه و دماي بیشینه در تمام ماه. باشدهاي ژانویه و مارس میبیشترین کاهش مربوط به ماه

  نرمال ساعات آفتابی  نرمال حداکثر دما  نرمال حداقل دما  نرمال بارش 
 آتی پایه آتی پایه آتی پایه آتی پایه 

٤٧/٦٠ ژانویه  ٦٧/٥٥  - ٦٦/٣  - ٩٥/٢  ٩٢/٦  ٧١/٧  ٢١/٨  ١٩/٨  

٨٢/٥٩ فوریه  ٩٢/٦٤  - ٨٧/١  - ٩٣./  ٩٢/٩  ٤٣/١٠  ٨٧/١٠  ٧٨/١٠  

٧٦/٦٣ مارس  ٢٤/٥٩  ٣٧/١  ٣٥/٢  ١٨/١٥  ٩١/١٥  ٧٨/١٤  ١١/١٥  

٨٧/٥٥ آوریل  ٧/٥٤  ٢٨/٥  ٠٥/٦  ٦٣/٢٠  ٤٨/٢١  ٤٩/١٨  ٧٣/١٨  

٢٨/٢١ مه  ٥٢/٢٧  ٧٨/٨  ٩٧/٩  ٠٥/٢٠  ٠٩/٢٨  ٩٢/٢٣  ٠٤/٢٤  

/.٩ ژوئن  ٥٩/١  ٢٨/١٢  ٦٦/١٣  ٥٠/٣٣  ٨/٣٤  ٠٣/٢٨  ٣٥/٢٨  

/.٦٤ ژوئیه  ٠١/١  ٨٩/١٦  ١٤/١٨  ٣١/٣٨  ٧٢/٣٩  ١٤/٢٧  ٣٦/٢٧  

/.١١ اوت  ٠٤./  ٧٧/١٥  ٠٤/١٧  ٤٦/٣٧  ٨٧/٣٨  ٩١/٢٤  ٩٨/٢٤  

١٨/١ سپتامبر  ٤/٢  ٢٨/١١  ٧٤/١٢  ٥١/٣٢  ٩٤/٣٣  ٦٣/٢٠  ٨٤/٢٠  

٥٩/٢٥ اکتبر  ٩٤/٣١  ٧٤/٦  ٤٨/٨  ٣/٢٥  ٤٥/٢٦  ٢٩/١٥  ٨/١٤  

٥٩/٤٧ نوامبر  ٥٣/٥٣  ٢٨/٢  ٥٢/٣  ٩/١٦  ٩٩/١٧  ٧٧/١٠  ٦١/١٠  

٣٣/٦٢ دسامبر  ٣٥/٧٩  - ٣٣/١  - ٦./  ٤٣/١٠  ١٢/١١  ٨٨/٧  ٧٧/٧  
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امبر و هاي ژانویه، فوریه، اکتبر، نوهها مثبت بوده و در ماخواهند داشت و تغییرات مربوط به ساعت آفتابی نیز در بیشتر ماه
  .دهدتغییرات فصلی مربوط به پارامترهاي اقلیمی نشان می 2در شکل . دسامبر سال ساعت آفتابی کاهش خواهد یافت

  

  
  تغییرات فصلی پارامترهاي اقلیمی در حوزه آبخیز قره سو: 2شکل

  
فتاد که برابر است با ترین تغییرات بارش در فصل پاییز اتفاق خواهد اشود بیشمالحظه می 2گونه که در شکل همان

ترین تغییرات مربوط به دما در فصل تابستان خواهد بود که براي حداقل دما وحداکثر دما به ترتیب برابر میلی متر و بیش 76/9
ترین کاهش و همچنین طبق برآورد مدل تغییرات ساعت آفتابی جزئی بوده و بیش. درجه سانتی گراد خواهد بود 4/1و 32/1

  .باشددر پاییز و بیشترین افزایش مربوط به فصل بهار میساعت آفتابی 
  

  نتیجه گیري -4
هاي ترین افزایش بارندگی مربوط به ماهها روند افزایشی داشته که بیشطبق برآورد مدل، بارندگی در نیمی از ماه

هاي مارس و آوریل مربوط به ماه یابد که بیشترین کاهشها بارندگی کاهش میو در نیمی دیگر از ماه. باشددسامبرو اکتبرمی
ها روند افزایشی را خواهند داشت و تغییرات مربوط به ساعت آفتابی باشد تغییرات دماي کمینه و دماي بیشینه در تمام ماهمی

همچنین طبق . ترین تغییرات بارش در فصول پاییز و زمستان اتفاق خواهد افتادبیش. ها مثبت بوده استنیزدر بیشتر ماه
  .رآورد مدل تغییرات ساعت آفتابی جزئی بوده استب

  
  منابع  -5

با  2011-2030بررسی روند تغییر پارامترهاي اقلیمی مشهد در دوره . 1390. ، داوري، ك.،کمالی،غ.،موسوي بایگی، م.اشرف، ب - 1
هواشناسی و مدیریت مجموعه مقاالت نخستین کنفرانس ملی . LARS- WG سازي شده توسط مدلهاي شبیهاستفاده از داده
 .، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی تهران1390آذر  2و1آب کشاورزي، 

سازي پارامترهاي هواشناسی استان خراسان، براي مدل LARS- WGمعرفی و ارزیابی مدل . 1385. ، نجفی نیک، ز.1بابائیان،  - 2
 .49-65: 62مجله نیوار، شماره). 1961-2003(دوره آماري

ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره . 1388.، ملبوسی، ش.، ادب، ح.، حبیبی نوخندان، م.، زابل عباسی، ف.فی نیک،ز، نج.بابائیان، ا - 3
مجله جغرافیا و توسعه، . ECHO-Gهاي مدل گردش عمومی جو میالدي با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده 2039-2010
 .135-16:152شماره 
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 .82-97اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب، ص
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