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چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر دادههای دما و باران در حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه پرداخته شد .برای این منظور با
استفاده از دادههای اقلیمی دما و بارندگی طی سالهای ( 2005-1979دوره مشاهداتی) ،مقادیر این متغیرها در سالهای ( 2100-2041دوره
پیشبینی) تحت سه سناریوی  RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6و مدل گردش عمومی جو  ،CanESM2پیشبینی شد .برای ریزمقیاس کردن
دادههای موردبررسی در حوضه موردمطالعه ،از مدل  SDSMاستفاده شد .نتایج نشان داد که مقادیر میانگین بارندگی ساالنه ،دماهای حداکثر و
حداقل ساالنه در حوضه روانسر سنجابی در دوره پیشبینی  2100-2041افزایش خواهند یافت .بیشترین مقادیر پیشبینیشده این متغیرها
مربوط به سناریوی  RCP8.5میباشد ،بهطوریکه درصد افزایش میانگین بارندگی در ماه دسامبر با توجه به این سناریو و در دورههای
پیشبینی  2070-2041و  2071-2100بهترتیب  153و  %159/6در مقایسه با میانگین بارش در دوره مشاهداتی میباشد .با در نظر گرفتن
نتایج این پژوهش انتظار میرود که در راستای مدیریت صحیح منابع آب و تأثیر تغییر اقلیم بر آن ،چشماندازی درست بر وضعیت منابع آب این
حوضه در آینده پیش روی مدیران منابع آب قرار گیرد.

واژههای کلیدی :ریزمقیاس نمایی؛ شبیهسازی؛ گرمایش جهانی؛ مدل گردش عمومی جو؛ منابع آب.
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 -1مقدمه
در سالیان اخیر افزایش گازهای گلخانههای کهه درنتیجهه
صنعتی شدن جوامع و افزایش روند رو به رشد استفاده از
سوختهای فسیلی میباشهد ،باعها افهزایش دمهای کهره
زمین و ذوب شدن یخچالهای قطبی شده است .افهزایش
مقادیر این گازها در آینده میتواند تأثیرات مخرب زیادی
را بر سیستمهای گوناگون طبیعی ازجملهه سیسهتمههای
منابع آب بگذارد .بهطوریکه حیات جوامعی را که وابسته
به این منابع میباشند را مورد تهدید جدی قرار دههد .بهه
افزایش مقدار دمای کره زمین و تغییرات در میزان سهایر
پارامترهای اقلیمی براثر افزایش گازهای گلخانهای تغییهر
اقلههیم گفتههه مههیشههود ( .)IPCC1 2015طبههگ گههزارش
سالیانه  IPCCدر سال  2007تأثیرات سوء تغییر اقلهیم و
پیامدهای ناشهی از آن بهرای جوامهع بشهری مهیتوانهد از
عوامل مخرب دیگهر همچهون کمبهود غهذا و سه ههای
هستهای و بیشتر باشد ( .)IPCC 2015پدیدههای حدی
در هواشناسی همانند سیل ،طوفان و خشک سالی بهیش-
ترین تهأثیر را از تغییهر اقلهیم مهیگیرنهد؛ زیهرا شهدت و
خصوصیات این پدیدهها بههطهور مسهتقیم از متغیرههایی
متأثر میشوند که تغییر اقلیم میتواند بهر روی آنهها اثهر
بگههذارد ( .)Fatehi et al. 2017بررسههی دادههههای
هواشناسی ثبتشده در دهههای گذشته و همچنین نتایج
مطالعات مختلف با استفاده از مدلهای پیشبینی کننهده
اقلیم همگی بیانگر ایهن موضهوم مهیباشهد کهه تغییهرات
چشمگیری در اقلیم مناطگ مختلف در سرتاسر جهان بهه
وجود آمده است ( .)Kazemirad et al. 2016با توجه به
اثرات سوء گسترده و وسیعی که تغییر اقلیم میتوانهد بهر
روی شرایط اقتصهادی و اجتمهاعی یهک جامعهه بگهذارد،
اط م از چگونگی رخداد این تغییرات در آینده مهیتوانهد
کمههک ب ههسههزایی بههه برنامهههریههزیهههای محیطههی کنههد
( .)Khaliliaghdam et al. 2013در رابطهه بها شهبیه-
سازی شرایط اقلیمی که در آینده اتفاق میافتد روشها و
مدلهای مختلفی وجود دارد که معتبرترین آنها استفاده
از مدلهای گردش عمومی جو میباشد .این مدلها مهی-
توانند در کنار سناریوهای مختلفی که راجهع بهه افهزایش
گازهای گلخانهای در جو زمین مطر میشوند ،اط عهات
- Intergovernmental Panel on Climate Change

1

مفیدی راجع به تغییرات شرایط اقلیمی منهاطگ مختلهف
در اثر افزایش این آالیندههها را در اختیهار پهژوهشگهران
قرار دهد .خروجی مدلههای گهردش عمهومی جهو دارای
تفکیک مکانی کم و بسیار بهزر مقیهاس مهیباشهند کهه
برای استفاده از نتایج این مدلها در مقیاسهای کوچک-
تر (ایستگاههای هواشناسی) باید خروجی آنها ریزمقیاس
شههوند کههه یکههی از ایههن روشههها اسههتفاده از مههدل
آماری SDSM2میباشد.
مدل  SDSMیک مدل ریزمقیاس کننده نمایی تابع
انتقال آماری میباشد که توسط )Wilby et al. (2012
توسعه داده شد .این مدل امروزه بهعنوان پرکاربردترین
مدل ریزمقیاس نمایی در مقیاس جهانی مورداستفاده
محققین قرار میگیرد (.)Asakereh and Kiani 2019
پرکاربرد بودن این مدل را میتوان در اقتصادی بودن،
سرعت عمل و دقت در فرآیند ریزمقیاس نمودن دانست
( .)Wilby et al. 2002با استفاده از مدل SDSM
مطالعات بسیاری در ایران و سایر نقاط جهان صورت
گرفته است.
) Dehghan et al. (2015در مطالعهای به مقایسهی
نتایج مدلهای  IDW ،SDSMو  LARS-WGدر
ریزمقیاس نمودن دادههای دما و بارش پرداختند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد که دو مدل  SDSMو LARS-
 WGنسبت به مدل  IDWدارای توانایی بیشتری در
شبیهسازی دما نسبت به بارش میباشند و شدت تغییرات
بارندگی شبیهسازیشده بهوسیلۀ مدل  IDWنسبت به
دو مدل دیگر بیشتر میباشد.
) Hajimohhamdi et al. (2018شرایط هیدرولوژیکی
حوضه کن را در اثر تغییر اقلیم موردبررسی قرار دادند.
برای این منظور آنها در مطالعه خود از مدل گردش
عمومی جو  HadCM3و سناریوی انتشار  A2استفاده
نمودند .برای ریزمقیاس نمودن دادههای دما و بارندگی از
مدل  SDSMاستفاده نمودند .نتیجه مطالعه آنها نشان
داد که در دورههای آتی در حوضه موردبررسی مقدار

- Statistical Downscaling Model
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رواناب نسبت به دوره مشاهداتی هفت درصد کاهش می-
یابد.
هدف از انجام این پژوهش شبیهسازی بارندگی و دما در
حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه و بررسی تأثیر
تغییر اقلیم بر روی این متغیرها تحت سه سناریوی انتشار
 RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6طی سالهای 2041
الی  2100است .با توجه به تغییراتی که برای مقادیر دما
و بارش آن برای آینده پیشبینی میشود میتوان درک
درستی از وضعیت منابع آبی این حوضه و تأثیرات تغییر
اقلیم بر روی این منابع در آینده داشت؛ که با توجه به
این تغییرات میتوان تصمیمات درست در این حوضه را
جهت مدیریت بهینه منابع آب ،اتخاذ نمود.

 -2مواد و روشها
 -2-1منطقه موردمطالعه و دادهها
حوضه مورد بررسی در این مطالعه حوضه روانسر سنجابی
استان کرمانشاه میباشد که با مختصات جغرافیایی ʺ30
́ 46˚ 21تا ʺ 46˚ 49́ 30طول شرقی و ʺ 34˚20́ 0تا ʺ0
 34˚ 0́6عرض شمالی واقع در استان کرمانشاه با مساحت
تقریبی  1260 km2و یکی از زیر حوزههای حوزه آبریز
کرخه میباشد () .Shahoei et al. 2018شکل و
موقعیت جغرافیایی حوضه روانسر سنجابی در شکل ()1
نشان دادهشده است.

شکل  -1شکل و موقعیت جغرافیایی حوضه روانسر سنجابی در استان کرمانشاه
Fig. 1 Geographical characteristics of the ravansar sanjabi basin in Kermanshah province

آمار و اط عات مورداستفاده در این پژوهش از آمار
ایستگاههای موجود در حوضه روانسر سنجابی کرمانشاه
در یک دوره آماری  26ساله  ،2005-1979برای
ریزمقیاس نمایی بارش ،دمای حداکثر و دمای حداقل
روزانه استفادهشده است که مشخصات این ایستگاهها در
جدول ( )1آورده شده است.

 -2-2مدل SDSM

از آنجهاییکههه خروجهی مههدلهههای گهردش عمههومی جههو
بههزر مقی هاس مههیباشههند ،در ایههن پههژوهش بهههمنظههور
ریزمقیههاس نمههودن دادهههها از مههدل  SDSMاسههتفاده
شههد .مههدل  SDSMروابههط آمههاری را بههر مبنههای روش
رگرسههیون خطههی چندگانههه بههین متغیرهههای اقلیمههی
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بزر مقیهاس (پهیشبینهی کننهدههها) و محلهی (پهیش-
بینی شوندهها) محاسبه میکنهد .ایهن روابهط بهر اسهاس
دادهههههای دیهههدهبهههانی و بازتحلیهههل  NCEPدر دوره
گذشههته  2005-1979بهههصههورت ماهانههه تهیههه مههی-
شوند .فرض بهر ایهن اسهت کهه ایهن روابهط بهرای آینهده
نیههز صههادق اسههت .هههر دو سههری دادههههای دیههدهبههانی
(مشههاهداتی) و مههدل (شههبیهسههازی) نسههبت بههه -1979
 2005نرمههالیزه مههیشههوند .پههیشبینههی کننههدههههای
دیهههدهبهههانی بهههزر مقیهههاس از دادهههههای بازتحلیهههل
 NCEPبهههدسههت مههیآینههد ).(Willy et al. 2002

طههول دوره دادههههای  1961-2005 NCEPمههیباشههد
کههه شههامل  45سههال دادههههای پهیشبین هیشههده روزانههه
هسههتند کههه قبههل از نرمههالیزه شههدن در شههبکه سههلول-
ههههایی مشهههابه بههها ابعهههاد مهههدل گهههردش عمهههومی
 CanESM2درونیههابی شههدهانههد .بهها اعمههال روابههط
رگرسههیون چندگانههه اسههتخراجشههده ماهانههه در دوره
دیههدهبههانی بههر روی متغیرهههای بههزر مقیههاس برونههداد
مههههدل گههههردش عمههههومی  CanESM2مههههیتههههوان
متغیرههههای ایهههن مهههدل را بهههر روی ایسهههتگاه مهههذکور
ریزمقیاس نمود.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورداستفاده در پژوهش
Table 1 Characteristics of meteorological stations used in the study

نام ایستگاه

نوم ایستگاه

روانسر
بن چله
کوزران
نهرآبی

سینوپتیک
بارانسنج معمولی
بارانسنج هواشناسی
بارانسنج هواشناسی

مختصات جغرافیایی
طول

عرض

46-40-0

34-43-0

ارتفام)(m
1363

46-35-13

34-47-58

1700

46-36-0

34-30-0

1401

46-340

34-40-0

1490

در این پژوهش سه نوم داده برای ریزمقیاس نمایی به
وسیلۀ مدل  SDSMمورداستفاده قرار گرفت .این دادهها
عبارتند از :متغیرهای بزر مقیاس در دو دوره گذشته
 1979-2005و آینده  2100-2041حاصل از مدل
گردش کلی  ،CanESM21متغیرهای بزر مقیاس باز
تحلیل از مرکز پیشبینیهای محیطی آمریکا  NCEPدر
دوره  1990-1961و دادههای دیدهبانی بارش و دمای
حداقل و حداکثر روزانه ایستگاههای موردبررسی در
حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه .در این تحقیگ
رفتار رخدادهای حدی اقلیمی وابسته به دما و بارش
حوضه روانسر سنجابی در استان کرمانشاه در دوره
مشاهداتی  2005-1979و دورههای مشاهداتی -2041
 2070و  2100-2071تحت سه سناریوی ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5موردبررسی قرار گرفت .قبل از
مدلسازی تغییرات رخدادهای حدی در دهههای آتی،
توانمندی روش مورد استفاده در شبیهسازی میانگینها و
رخدادهای حدی در دوره دیدبانی مورد بررسی و
واسنجی قرار گرفتند که نتایج در جدول ( )2آورده شده
است .با توجه به جدول ( )2خطای شبیهسازی بارش 9/3
1

- Canadian Earth System Model

 %و دما در حد  0/1 oCمیباشد .شبیهسازی بارش و دما
در سطح اعتماد  0/05معنیدار هستند.
جدول - 2کارایی مدل  SDSMدر شبیهسازی بارش و
میانگین دمای ساالنه در دوره دیدهبانی
Table 2 Performance of SDSM model in
simulation of precipitation and average annual
temperature in monitoring period
دوره 2005-1979
فراسنج

میانگین بارش

دیدهبانی
شبیهسازی
خطا ()%

میانگین دمای
حداکثر

دیدهبانی
شبیهسازی
خطا ()oC

میانگین دمای
حداقل

677
740
9.3
20.2
20.25
0.05
5.15

دیدهبانی
شبیهسازی

5.13

خطا ()oC

-0.02

 -2-3شاخصهای اقلیمی
در این پژوهش برای ارزیابی شاخصهای حدی بارش و
دما از مدل  RClimDexاستفادهشده است .این مدل به-
وسیله ) Zhang and Yang (2004در شعبه تحقیقات
علمی سرویس هواشناسی کانادا توسعهیافته است .تیم
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کارشناسی آشکارسازی و نمایش تغییر اقلیم
( )ETCCDIشاخصهای این مدل را بر اساس مجموعه
استاندارد  27شاخص حدی در زبان برنامهنویسی  Rو بر
اساس الگوریتمهای بهبودیافته و کاهش خطای عددی
طراحی کرده است (.)Yang and Zhang 2004
 ETCCDIبهصورت مشترک بهوسیله کمیسیون
اقلیمشناسی ،سازمان جهانی هواشناسی و برنامه جهانی
مشاهداتی دادهها ،تغییرپذیری و پیشبینی اقلیم حمایت
میشود) . (Sillmann and Roeckner 2008مدل
 RClimDexبر اساس آستانههای تعریفشده برای هر
شاخص میزان شیب آنها را طی دوره آماری محاسبه
میکند .در این پژوهش بهمنظور تحلیل شرایط اقلیمی
دوره مشاهداتی و آینده در حوضه موردبررسی ،از میان
شاخصهای معرفیشده به وسیلۀ مرکز بینالمللی
 ،ETCCDIشاخص حدی دما شامل ،TMAXmean
 TMINmeanو شاخصهای حدی بارش شامل نمایه-
های حداکثر بارش یکروزه ( ،)Rx1dayحداکثر بارش 5
روزه متوالی ( ،)Rx5dayتعداد روزهای با بارش مساوی و
یا بیشتر از  20 ،10و  30میلیمتر ( R30 mm, R20

 ،)mm, R10 mmجمع ساالنه بارش روزهای خیلی تر
( ،)R95pجمع ساالنه بارش روزهای فوقالعادهتر
( )R99pو جمع ساالنه بارش روزهای تر ()PRCPTOT
محاسبه و روند تغییرات آنها در دوره مشاهداتی -1979
 2005و دوره آینده  2100-2041محاسبهشده است.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3میانگین بارش
در این مطالعه ابتدا دادههای اقلیمی برای دو دوره آتی
 2041-2070و  2100-2071بر اساس سناریوهای
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5و مدل گردش عمومی
 CanESM2بهوسیلۀ مدل  SDSMریزمقیاس شدند.
میانگین بارش حوضه موردمطالعه در دوره مشاهداتی
( )2005-1979به مقدار  677 mmمحاسبه شد .شکل
( )2نمودار تغییرات میانگین بارش حوضه روانسر سنجابی
در دو دوره آتی  2100-2071 ،2070-2041تحت سه
سناریوی انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5را
نشان میدهد.

780
760
دوره دیدبانی

740

2041-2070 RCP4.5

700

2041-2070 RCP8.5

680

2071-2100 RCP 2.6

بارش (میلیمتر)

2041-2070 RCP2.6

720

660

2071-2100 RCP4.5

640

2071-2100 RCP8.5

دوره زمانی و سناریو

620

شکل  -2بارش ساالنه (میلیمتر) در دوره مشاهداتی  2005-1979و دو دوره  2070-2041و  2100-2071تحت سه سناریوی
انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
Fig. 2 Annual precipitation (mm) in the observation period (1979-2005) and two periods 2041-2070 and
2071-2100 under three emission scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5

شکل ( )2نشان میدهد که تحت هر سه سناریوی انتشهار
مورداستفاده در مطالعه ،میانگین بارش سهاالنه دورهههای
آتی نسبت به دوره دیدهبانی افزایش مییابهد؛ کهه بهیش-
تههرین مقههدار افههزایش بارنههدگی مربههوط بههه سههناریوی

 RCP8.5میباشد .درصد تغییرات میانگین بارش ماهیانه
در دورههای شبیهسازیشده در سالههای 2070 -2041
و  2100 -2071تحت سهه سهناریوی مهورد اسهتفاده در
مطالعه ،در جدول ( )3آورده شده است.
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جدول  -3درصد تغییرات در میانگین بارش ماهانه در دو دوره  2070-2041و  2100-2071تحت سه سناریوی انتشار
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نسبت به دوره مشاهداتی 2005-1979
Table 3 Percentage of changes in mean monthly precipitation in the two periods of 2041-2070 and 20712100 under three emission scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 relative to the observed period (1979)2005

دوره مشاهداتی
سال

2005-1979

ماه

-

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

104.6
111
123
85
41.1
5
0.01
0.1
0.3
24.6
76
106.3

دوره شبیهسازی دوم

دوره شبیهسازی اول
2070-2041

2100-2071

سناریو

سناریو

RCP
2.6
129
64.8
135
74.5
41.4
3.6
0.02
0.1
0.4
35
66
148

RCP 4.5

RCP 8.5

RCP 2.6

RCP 4.5

RCP 8.5

131.4
69.6
135.6
85.4
38.7
3.3
0
0.1
0.3
35.2
64.7
145.7

135.3
61.4
144
82.2
40
2.7
0
0.1
0.3
37.2
66.4
153

130.5
67.4
136.7
85.9
43.7
3.4
0
0.1
0.4
35.7
64.6
145.6

132.5
68.4
143.8
86.2
42.1
2.7
0
0.1
0.3
33.8
67.1
150.2

141.2
64.9
154.9
91.8
45
1.6
0
0.1
0.2
43.8
65.3
159.6

در این قسمت از پژوهش تغییرات تعداد روزهای با بهارش
مساوی و یا بیشتهر از  20 ،10و  ،R20 ،R10( 30mmو
 ،)R30 mmمجمهوم سهاالنه بهارش روزههای خیلهی تهر
( ،)R95pمجموم سهاالنه بهارش روزههای فهوق العهادهتهر
( )R99pدر جدول ( )4آورده شده است.

با توجه به جدول ( )3بیشترین افهزایش میهانگین بهارش
ماهانه در دورههای شبیهسازی نسبت به دوره مشهاهداتی
مربوط به مهاهههای دسهامبر ،ژانویهه و مهارس مهیباشهد.
همچنین بارش ساالنه در دوره سهالههای ،2070-2041
بین  3/2تا  %7نسبت به دوره مشاهداتی افزایش مییابهد
و میزان افزایش بهارش در سهالههای  2100-2071بهین
 5/4تا  %13/5میباشد.

با توجه به نتایج بهدسهتآمهده تعهداد روزههای بها بهارش
سنگین در دو دههی آینده نسهبت بهه دورهی مشهاهداتی
افزایش مییابد.

 -3-2بارشهای حدی

جدول  -4درصد تغییرات شاخصهای حدی بارش در دو دوره  2070-2041و 2100-2071
Table. 4 Percentage of changes in precipitation indices in the two periods of 2041-2070 and 2071-2100

دوره شبیهسازی اول

دوره شبیهسازی دوم

270-2041

2100-2071

سناریو
RCP2.6

RCP4.5

شاخص

 CV%تعداد
دوره
روز
مشاهداتی

CV%

تعداد
روز

RR10
RR20
RR30
RR95p
RR99p

717
244
78
183
37

19.9
25.2
13.6
87
81

748
253
75
187
38

624
202
66
100
21

15
20.7
18.2
83
76

سناریو
RCP8.5
CV%

تعداد
روز

17.8
23.2
18.2
90
81

735
249
78
190
38

نتایج جدول ( )4نشان میدهد ،تعداد روزهایی با بارش-
های بیشتر از صدک  95و  ،99در دو دههی آینده و
تحت هر سه سناریو نسبت به دورهی مشاهداتی افزایش

RCP2.6
CV%

تعداد
روز

17.6
27.2
13.6
83
76

734
257
75
183
37

RCP4.5
CV%

تعداد
روز

17.4
21.7
18.2
86
81

733
246
78
186
38

RCP8.5
CV%

تعداد
روز

17.6
22.7
16.6
91
81

734
248
77
191
38

مییابد .بارشهای صدک  95بین  83تا  %و بارشهای
صدک  99بین  76تا  %81در سالهای 2100-2041
نسبت به دورهی مشاهداتی افزایش مییابند که نشان از
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سیلآسا شدن بارشهای دهههای آتی و افزایش
مخاطرات اقلیمی ناشی از بارشهای سنگین و سیلآسا

میگردد .نمودار تابع توزیع تجمعی طبقات مختلف بارش
در شکل ( )3نشان دادهشده است.

1.00

کرمانشاه

0.95
0.90

دوره دیدبانی

0.80

2041-2070-RCP2.6

0.75

2041-2070-RCP4.5
2041-2070-RCP8.5

0.70

2071-2100-RCP2.6

0.65

2071-2100-RCP4.5

0.60

2071-2100-RCP8.5

توزیع تجمعی

0.85

0.55
RR95p

RR99p

RR30

RR20

RR10

بارش های حدی

شکل  -3توزیع تجمعی طبقات مختلف بارش
Fig. 3 Cumulative distribution function of different classes of precipitation

با توجه به شکل ( ،)3تابع توزیع تجمعی بارش در دهه-
های آینده بهگونهای است که نشان از افزایش بارشهای
حدی دارد .این یافتهها همسو با نتایج پژوهشهای
) Babaian et al. (2010و Babaeifeini et al.
) (2017میباشد .افزایش فراوانی رخداد بارشهای
سنگین احتمال وقوم مخاطرات هیدرواقلیمی (سیل) را
افزایش میدهد .از آنجا که افزایش وقوم رخدادهای حدی

آب و هوایی بر زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی از
قبیل کشاورزی ،س مت ،منابع آب و خدمات عمومی
تأثیر زیادی میگذارد ) .(Easterling et al. 2000لذا
پیشنهاد میشود دستورالعملها و استانداردهای ساخت
تأسیسات زیربنایی گذشته در این حوضه موردبازنگری
قرارگرفته بهنحویکه مقاومت سازهها و تأسیسات نسبت
به بارشهای سیلآسا افزایش یابد.
45
40

دوره دیدبانی

35

NCEP

30

)RCP2.6(2041-2070

25

)RCP4.5(2041-2070

20

)RCP8.5(2041-2070

15

)RCP2.6(2071-2100

10

)RCP4.5(2071-2100

5

)RCP8.5(2071-2100

0

شکل  -4میانگین دمای حداکثر ( )°Cماهانه در دوره مشاهداتی  2005-1979و دو دوره  2070-2041و  2100-2071تحت
سه سناریوی انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
Fig. 4 Average monthly maximum temperature (°C) in the observation period (1979-2005) and two
periods 2041-2070 and 2071-2100 under three emission scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5
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 -3-3دمای حداکثر
درصد تغییرات میانگین دمای حداکثر ساالنه و فصلی
شبیهسازیشده در حوضه روانسر سنجابی نسبت به دوره
مشاهداتی برحسب  °Cبا در نظر گرفتن هر سه سناریوی
موردبررسی در مطالعه در شکل ( )4آورده شده است .با
توجه به شکل ( ،)4میانگین دمای حداکثر ساالنه سه
سناریوی انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5افزایش
یافته است که افزایش دمای حداکثر در دهههای -2071

 2100بیشتر از  2070-2041میباشد .بهطورکلی
میانگین دمای حداکثر در تمام فصول (بهجز فصل پاییز)
در حوضه موردمطالعه و در هر سه سناریوی موردبررسی،
نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد یافت .درصد
تغییرات میانگین دمای حداکثر ساالنه و فصلی در دوره-
های شبیهسازی آتی تحت  3سناریوی انتشار موردمطالعه
در جدول ( )5آورده شده است.

جدول  - 5درصد تغییرات میانگین دمای حداکثر ( )oCساالنه و فصلی در دو دوره  2070-2041و  2100-2071تحت سه
سناریوی انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نسبت به دوره مشاهداتی 2005-1979
Table 5 Percentage of mean and seasonal maximum temperature changes in the two periods of 2041-2070
and 2071-2100 under three emission scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 relative to the observed
)period (1979-2005

دوره مشاهداتی

دوره شبیهسازی اول

دوره شبیهسازی دوم

2005-1979

2070-2041

2100-2070

سناریو

سناریو

فصل

-

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

زمستان
بهار
تابستان
پاییز
ساالنه

5.2

0.7

0.7

0.9

0.7

0.8

1.4

17.2

0.6

0.9

1

0.6

0.9

1.3

34.7

0.7

0.9

1.3

0.6

1.1

2.1

23.4

-0.9

-0.6

-0.1

-0.9

-0.1

1

20.2

0.3

0.4

0.7

0.2

0.6

1.4

با توجه به جدول ( )5بیشترین افهزایش میهانگین دمهای
حداکثر فصلی به میزان  %2/1در تابسهتان دهههی 2080
رخ خواهد داد و بیشترین افزایش میانگین دمای حداکثر
ماهانه در ماه آگوست و سهتتامبر در ههر دو دوره -2071
 2100و تحت سناریوی  RCP8.5مهیباشهد (شهکل .)4
افزایش دما نقش مهمهی در افهزایش شهدت خشهکی کهه
منجر به وقوم بیشتر رخدادهای حدی خشکسهالی مهی-
شود ،دارد و همچنین میتواند باعا بیابهانزایهی ،کهاهش
منابع آب و کاهش تولیدات کشهاورزی ناشهی از خرابهی و
نابودی محصوالت کشاورزی شود.
 -4-3روزهای گرم
در تعریف روزهای گرم ،نمایههای گوناگونی ارائهشده
است .برای نمونه ) ،Kaviani and Alijani (1993روز
گرم را روزی میدانند که دمای بیشینه آن روز حداقل
 30 °Cباشد .بااینهمه بسیاری از دانشمندان بر این
باورند که نمایههای حدی فرین مانند روز گرم تابع الگوی
جغرافیایی بوده و در راستای زمان و مکان از تعاریف

گوناگونی برخوردار است .ازاینرو کمیته مشترک
اقلیمشناسی سازمان جهانی هواشناسی ( )CCL1برنامه
پژوهش در اقلیم جهان ( )WCRP2مربوط به پروژه قابل
پیشبینی و تغییرپذیری اقلیم ( )CLIVAR3متشکل از
گروه متخصصین پیشبینی ،پایش و نمایههای تغییر
اقلیم ( )ETCCDMI4برای بررسی و گزینش نمایههای
تغییر اقلیم برای بررسی و گزینش نمایههای فرین اقلیمی
در سال  1998شکل گرفت .طبگ تعریف این کارگروه
روزهای گرم ( )TX90pبرای هر محل ،درصد روزهایی با
دمای حداکثر بیشتر از صدک  90ام دوره پایه باشد .با
توجه به این تعریف فراوانی روزهای گرم در دوره
مشاهداتی و همچنین دورههای پیشبینی در حوضه
روانسر سنجابی و با استفاده از هر  3سناریوی مورد
1

- Commission for Climatology
- World Climate Research Program
3
- Climate Variability and Predictability
4
- Expert Team on Climatic Change Detection,
Monitoring and Indices
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استفاده در پژوهش در شکل ( )5نشان دادهشده است .با
توجه به شکل ( )5تعداد روزهای گرم ماهانه ()TX90p

در تمام ماهها در دورههای آینده نسبت به دوره
مشاهداتی افزایش خواهد یافت.
50
45
40

OBS

35

2041-2070 RCP2.6

25

2041-2070 RCP4.5

20

2041-2070 RCP8.5

15

2071-2100 RCP2.6

10

تعداد (روز)

NCEP

30

5

2071-2100 RCP4.5

0

2071-2100 RCP8.5

شکل  - 5فراوانی روزهای گرم در دوره مشاهداتی و دو دوره  2070-2041و  2100-2071تحت سه سناریوی انتشار ،RCP2.6
 RCP4.5و RCP8.5
Fig. 5 Frequency of hot days in the observation period and two periods 2041-2070 and 2071-2100 under
three emission scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP.5
20

15
دوره دیدبانی
NCEP
2041-70 RCP2.6
2041-70 RCP4.5

5

2041-70 RCP8.5
2071-100 RCP2.6

0

2071-100 RCP4.5

دما (درجه سانتیگراد)

10

2071-100 RCP8.5
-5

-10

شکل  - 6میانگین دمای حداقل ( )oCماهانه در دوره مشاهداتی  2005-1979و دو دوره  2070-2041و  2100-2071تحت سه
سناریوی انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
Fig. 6 Average monthly minimum temperature (oC) in the observation period 1979-2005 and two periods
2041-2070 and 2071-2070 under three emission scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5

 -5-3دمای حداقل
در ایههن قسههمت از مطالعههه نتههایج مربههوط بههه میههانگین
دمههای حههداقل ماهانههه در دورههههای شههبیهسههازی و

مشههاهداتی در حوضههه روانسههر سههنجابی و بهها اسههتفاده از
سهههناریوهای مورداسهههتفاده در مطالعهههه ،در شهههکل ()6
نشان دادهشهده اسهت .بها توجهه بهه شهکل ( )6میهانگین
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دمههههای حههههداقل ماهانههههه در دو دوره  2070-2041و
 2071-2100تحههت سههه سههناریوی انتشههار ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5نسههههبت بههههه دوره مشههههاهداتی
( )1979-2005افههههزایش یافتههههه اسههههت .افههههزایش
میههانگین دمههای حههداقل در دهههه  2100-2071بههیش-
تهههر از دههههه  2070-2041مهههیباشهههد .بههههطهههورکلی
میههانگین دمههای حههداقل در تمههام فصههول بهههجههز فصههل

زمسههتان در دوره آتههی و تحههت هههر سههه سههناریو نسههبت
به دوره گذشته افزایش خواهد یافت.
میزان تغییرات دمای حداقل فصلی و ساالنه در دورههای
شبیهسازی نسبت به دورهی مشاهداتی در حوضه
موردبررسی و همچنین با توجه به هر  3سناریوی
مورداستفاده در مطالعه در جدول ( )6آورده شده است.

جدول  - 6درصد تغییرات دمای حداقل فصلی و ساالنه دو دوره  2070-2041و  2100-2071تحت سه سناریوی انتشار
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نسبت به دوره مشاهداتی 2005-1979
Table. 6 Percentage of annual seasonal and annual minimum temperature changes for the two periods
2041-2070 and 2071-2000 under three emission scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 relative to the
observed period 1979-2005

فصل

دوره مشاهداتی ()2005-1979

)(oC

%

)(oC

%

)(oC

%

)(oC

%

)(oC

%

)(oC

%

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

3.7
13
6.4
-2.7

4.1
13.5
6.1
-2.5

12.2
4
-4.9
-8.9

4.4
13.7
6.3
-2.4

19.6
5.5
-1.4
-10.3

4.5
14
6.6
-2.3

ساالنه

5.2

5.4

4.4

5.6

7.9

5.8

21.5
7.9
3.7
13.5
11.8

4.3
13.5
6
-2.4

15.7
3.9
-5.4
-10

4.5
13.9
6.5
-2.4

5.4

4.9

5.7

21
6.8
2.3
11.8
10.4

4.8
14.7
7.3
-2.1

31.1
13.3
14.7
22.4
21.5

RCP2.6
CV
T

دوره شبیهسازی اول

دوره شبیهسازی دوم

2070-2041

2100-2071

سناریو

سناریو

RCP4.5
CV
T

RCP8.5
CV
T

با توجه به جدول ( )6بیشترین افزایش ضریب تغییرات
میانگین دمای حداقل فصلی به مقدار بیش از %31
مربوط به فصل بهار و در دوره  2100-2071تحت
سناریوی  RCP8.5میباشد .یکی از اثرات منفی که
افزایش دما و افزایش ضریب تغییرات بارندگی در دوره-
های شبیهسازی نسبت به دوره مشاهداتی ،بر منابع آب
خواهد گذاشت ،تشدید افزایش تبخیر میباشد که این
موضوم از کمیت و کیفیت منابع آبی در حوضه روانسر
سنجابی خواهد کاست.
) SajadiBami and Neshat. (2017با استفاده از مدل
 SDSMدادههای مدل گردش عمومی جو  HadCM3را
در کرمان و بم ریزمقیاس نمودند و تأثیر تغییر اقلیم را بر
دما در سه دوره  2070-2041 ،2040 -2011و 2071
الی  2099شبیهسازی نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان
داد که دما در ایستگاههای کرمان و بم در هر سه دوره
موردبررسی بهاندازه  3تا  5 °Cافزایش خواهد یافت .طی

RCP2.6
CV
T

RCP4.5
CV
T

RCP8.5
CV
T

6.3

مطالعهی دیگری ) Hesami and Asakereh (2018با
استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و SDSM
دمای بیشینه و کمینه ایستگاه اصفهان را شبیهسازی
کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که دمای بیشینه و
کمینه در سه دورهی  2070-2041 ،2040-2016و
 2071-2099افزایش چشمگیری خواهند داشت.
) Zulkaranian and Arun. (2012با استفاده از مدل
 SDSMدادههای بزر مقیاس مدل گردش عمومی جو
 HadCM3را در حوضه رودخانه کارائو در مالزی،
ریزمقیاس نمود و نتایج مطالعه آنها نشان داد که
متوسط بارندگی ساالنه در دوره  2099-2010افزایش
مییابد.

 -4نتیجهگیری
در این مطالعه به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر مقادیر دما و
بارندگی در حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه در
طی سالهای  2100-2041پرداخته شد .برای این
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- بیشتر مهیRCP8.5 این تغییرات با توجه به سناریوی
.باشد
 تغییر اقلیم در سالهای آینده بر مقادیر دما و بارندگی-4
حوضه روانسرسنجابی استان کرمانشاه اثرات قابلتوجهی
.میگذارد
با توجه به نتیجهی نهایی این تحقیگ ضرورت انجام
-عملیات آبخیزداری در این حوضه با مشارکت حوزه
نشینان و همچنین بازنگری در دستورالعملهای ساخت و
 برنامهریزیهای،مدیریت بهینه سامانههای کنترل سی ب
بلندمدت جهت مواجهه با خشکسالی و همچنین
مدیریت بهینه منابع آب در این حوضه بهمنظور آماده
بودن در مواجهه با اثرات تغییر اقلیم را بیشازپیش نشان
میدهد تا با این اقدامات از مخاطرات وقوم سیل و
خشکسالی و سایر پدیدههای مرتبط با تغییر اقلیم در
.این حوضه تا حد زیادی کاست

 و سهCanESM2 منظور از مدل گردش عمومی جو
RCP8.5  وRCP4.5 ،RCP2.6 سناریوی انتشار
 در ادامه بهمنظور ریزمقیاس نمودن.استفاده شد
خروجیهای مدل گردش عمومی جو از مدل آماری
: نتایج این مطالعه نشان داد که. استفاده شدSDSM
- در حوضه روانسر سنجابی اسهتان کرمانشهاه در دوره-1
 تعههداد2100-2071  و2070-2041 هههای شههبیهسههازی
روزها با بارش سنگین افزایش چشهمگیری خواههد یافهت
 امکان ریزشهای جوی سیلآسها در ایهن،که این موضوم
.حوضه را در آینده نشان میدهد
 دمای حداقل و تعداد روزهای، مقادیر دمای حداکثر-2
گرم در حوضه روانسر سنجابی و در هر سه سناریوی
. افزایش خواهند یافت،مطر شده
 درصهد تغییهرات بارنهدگی2100-2041  در سالهای-3
نسبت به دوره مشاهداتی افزایش خواهد یافت کهه مقهدار
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Abstract
In this study, the effect of climate change on temperature and rainfall data in the Kermanshah Sanjabi
basin was investigated. For this purpose, using climate and temperature data from 1979-2005 (observation
period), the values of these variables in 2041-2100 (forecast period) were predicted under three scenarios
RCP8.5, RCP4.5 and RCP2.6 and CanESM2 atmospheric general circulation model. The SDSM model
was used to fine-tune the survey data in the study area. The results showed that the mean annual
precipitation, maximum and minimum annual temperatures in the squared Ravansar basin will increase in
the forecast period of 2041-2100. The most predicted values of these variables belong to the RCP8.5
scenario so that according to this scenario, the average increase in precipitation in December, in the
forecast periods 2041-2070 and 2071 2100 is 153 and 159.6%, respectively, compared with the average
rainfall in the observation period. Based on the results of this study, it is expected that in order to properly
manage the water resources of the RWC due to the impact of climate change, a proper perspective on the
future status of water resources in the watershed will be presented to water resource managers in the
future.

Keywords: Atmospheric General Circulation Model; Downscale; Global Warming; Simulation;
Water Resources.
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