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چکیده
بهطور گستردهای از مدلهای گردش عمومی جوّ ) (GCMبرای ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم در مقیاس جهانی استفاده میشود ،اما این مدلها
دقت کافی را برای ارزیابی تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی و منطقهای ندارند .در این مطالعه خروجی مدل  CanESM2با استفاده از مدل
آماری  SDSMدر منطقه مورد مطالعه بهوسیله داده های ایستگاه سینوپتیک سنندج که دارای آمار بلند مدت است ،ریزمقیاس شدند .سپس با
در نظر گرفتن سناریوهای انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5برای دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تأثیر تغییر اقلیم بر دمای
شهر سنندج مورد ارزیابی قرار گرفت .دمای حداقل و حداکثر روزانه برای دوره پایه  2005-1979بهعنوان ورودی مدل در نظر گرفته شد .نتایج
خروجی مدل  SDSMنشان می دهد که میانگین دمای حداقل ماهانه وقتی که زیر صفر است برای دورههای  2050-2025و  2075-2051و
تحت هر سه سناریو کاهش پیدا میکند و زمانی که میانگین دمای هوای حداقل بیشتر از صفر است برای هر دو دوره آتی و تحت هر سه سناریو
افرایش پیدا میکند .میانگین دمای حداکثر برای دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051و تحت هر سه سناریو ،RCP4.5 ،RCP2.6
 RCP8.5افزایش پیدا میکند و این افزایش بیشتر مربوط به ماههای گرم سال است .با توجه به نتایج بهدست آمده شهر سنندج در آینده
روزهای گرمتر و شبهای سردتری خواهد داشت.
واژههای کلیدی :گرمایش جهانی؛ ریزمقیاس نمایی؛ مدل SDSM؛ مدل گردش عمومی جوّ.
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 -1مقدمه
تغییر اقلیم بهدلیل تأثیرات زیادی که بر روی جنبههای مختلف
زندگی انسان و سایر موجودات دارد امروزه بسیار مورد توجه
پژوهشگران در سرتاسر جهان قرار گرفته است .عامل اصلی
تغییر اقلیم ،گرمایش جهانی میباشد .گرمایش جهانی ناشی از
تولید زیاد از حد گازهای گلخانهای همچون کربن دیاکسید
است .بر اساس گزارش پنجم  IPCCکه در سال  2014منتشر
شد گرم شدن زمین نشان دهنده شدت تغییرات اقلیمی در جهان
است .گرم شدن دمای زمین بهدلیل فعالیتهای اقتصادی انسان
بعد از آغاز انقالب صنعتی میباشد زیرا بعد از انقالب صنعتی
افزایش انتشار گازهای گلخانهای بهشدت افزایش پیدا کرد .با
توجه به اینکه هر تغییری در دمای هوا موجب تغییرات زیادی
در همه پارامترهای اقلیمی همچون بارش ،تبخیر و تعرق و سایر
پارامترها میشود ،در نتیجه مطالعه دما و تغییرات آن امری
ضروری میباشد .پیشبینی میشود که جمعیت شهرنشینی در
سال  2030به  %60و در سال  2050به  % 67/2برسد (IPCC
) .2014با توسعه روزافزون مناطق شهری و افزایش جمعیت در
شهرها بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر مناطق شهری بسیار ضروری
میباشد ،زیرا تغییر در دمای مناطق شهری میتواند بر جنبههای
اجتماعی و اقتصادی زندگی شهروندان تأثیرگذار باشد .بنابراین
مطالعه و بررسی تغییرات اقلیمی برای آینده میتواند به
سیاستمداران و مدیران کمک بکند تا که اقدامات الزم را برای
مقابله با تغییرات اقلیمی انجام بدهد .روشهای زیاد و متنوعی
برای پیشبینی و شبیهسازی متغیرهای اقلیمی در دورههای آتی
وجود دارد که معتبرترین آنها استفاده از مدلهای گردش
عمومی جوّ ) 1(GCMمیباشد .مدلهای  GCMفقط توانایی
شبیهسازی دادههای اقلیمی در مقیاسهای بزرگ را دارند و برای
مقیاسهای محلی و منطقهای مناسب نیستند .لذا تفکیک مکانی
یکی از نقاط ضعف این مدلها میباشد (Asakereh and
) .Akbarzadeh 2017با ریزمقیاس نمایی میتوان از این مدلها
در مقیاسهای محلی و منطقهای استفاده کرد .فرآیند ریزمقیاس
نمایی به دو روش اصلی دینامیکی و آماری انجام میشود .روش
ریزمقیاس نمایی دینامیکی معادالت حرکت هوا را در شبکههای
General Circulation Model
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ریزتری و با استفاده از آنالیز عددی و طبق قوانین فیزیک محاسبه
میکند و وضوح خروجیهای مدلهای  GCMرا افزایش میدهد.
مدلهای دینامیکی برای تحول زمانی سیستم از حل معادالت
حرکت هوا (شامل قانون عمومی گازها ،اندازه حرکت ،بقای جرم
و غیره) استفاده میکنند .همچنین مدلهای دینامیکی رفتار
اقلیم را با طول و عرض جغرافیایی مدل میکنند .روش ریزمقیاس
نمایی آماری با استفاده از روشهای آماری رگرسیون چندگانه و
شبکه عصبی ،وضوح خروجیهای مدل  GCMرا افزایش میدهد
و میتوان از آن در مقیاسهای محلی و منطقهای استفاده کرد.
در ریزمقیاس نمایی آماری فرض بر این است که روابط ریاضی
بین متغیرهای جوی-اقیانوسی که در مدلهای  GCMاست
دقیقاً در مورد آب و هوای محلی و منطقهای نیز وجود داشته و
تغییر نمیکند ) .(Haltiner and Williams 1980ارزیابی
سریع و هزینه کمتر از مهمترین مزایای روشهای ریزمقیاس
نمایی آماری نسبت به روشهای ریزمقیاس نمایی دینامیکی
میباشد ) .(Abbasi et al. 2010یکی از متداولترین این
روشها برای ریزم قیاس نمایی استفاده از مدل آماری 2SDSM
میباشد .این مدل بهعنوان پرکاربردترین مدل ریزمقیاس نمایی
آماری در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد (Asakereh
) and Kiani 2019و از دالیل پرکاربرد بودن این مدل میتوان
به اقتصادی بودن ،دقت و سرعت زیاد در فرایند ریزمقیاس نمایی
اشاره نمود .این مدل توسط ) (Wilby et al 2002توسعه داده
شد .با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی  SDSMمطالعات
بسیاری در سرتاسر جهان صورت گرفته است که در ادامه تعدادی
از این مطالعات بیان میشود.
) Gulacha and Mulungu (2017با استفاده از مدل
ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMدر حوضه رودخانه وامیروو
اقدام به بررسی سناریوهای تغییر اقلیم برای بارش و دما نمودند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که میانگین بارش باران طی
دهههای  2080-2050-2020بهترتیب  107و  328و %648
تغییر خواهد کرد.
) Metekiya et al (2017اقدام به شبیهسازی آثار تغییر اقلیم
بر شرایط آینده متغیرهای دما و بارش رودخانه وامی در تانزانیا
Statistical Downscaling Model
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نمودند آنها در این پژوهش از دادههای  Hadcm3در محیط
 SDSMاستفاده نمودند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که میزان
بارش منطقه طی دهههای آینده به میزان قابلتوجهی کاهش
پیدا خواهد کرد و همچنین میزان دمای کمینه کاهش پیدا
خواهد کرد و دمای بیشینه نیز روند افزایشی خواهد داشت و با
توجه به این شرایط احتمال وقوع سیالب و یا خشکسالی ادواری
در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.
) Banze et al (2018با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری
 SDSMاقدام به ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش حوضه
رودخانه زامبز در آفریقای جنوبی نمودند .آنها در این پژوهش
اقدام به پیشبینی تغییرات بارندگی در این حوضه برای دورههای
اتی ( )2060-2031و ( )2100-2071تحت سه سناریوی
 RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5کردند .نتایج پژوهش آنها نشان
داد که میزان بارندگی از ماه اکتبر تا ماه مارس کاهش و از ماه
آوریل تا ماه سپتامبر افزایش پیدا میکند .بیشترین افزایش
بارندگی مربوط به آگوست و تحت سناریوی  RCP4.5میباشد
که میزان بارندگی حدوداً  300تا  %325افزایش پیدا میکند.
) Asakereh et al (2019با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی
آماری  SDSMاقدام به ارزیابی تغییرات و پیشبینی دمای کمینه
در غرب استان مازندران نمودند .آنها در این پژوهش با استفاده
از دادههای دمای کمینه پنج ایستگاه هواشناسی غرب استان
مازندران و همچنین دادههای مدل  ،HADCM3نحوه تغییرات
این فراسنج در دورههای آتی را با استفاده از مدل  SDSMو
تحت دو سناریوی  A2و  B2برای سه دوره (،)20139-2016
( )2040-2069و ( )2099-2070شبیهسازی کردند .میانگین
فصلی این فراسنج در دورههای آتی ذکر شده نسب به دوره پایه
بهطور متوسط  1/8و  3/5و  %6افزایش خواهد یافت.
) Hajimohammadi et al (2019با استفاده از مدل ریزمقیاس
نمایی آماری  SDSMاقدام به پیشبینی دما و بارش برای
دورههای آتی ( )2011-2099در حوضه کن نمودند .بر اساس
این پژوهش برای دوره آتی ( )2011-2099افزایش دما و کاهش
بارندگی پیشبینی شد.

Vu Gia Thu Bon

) Shahoei et al (2020با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی
آماری  SDSMاقدام به ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم بر دادههای
اقلیمی در حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه نمودند .آنها
در این پژوهش اقدام به پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم برای دوره
آتی  2100-2041تحت سه سناریوی RCP2.6, RCP4.5,
 RCP8.5کردند .نتیجه پژوهش آنها نشان داد که مقادیر بارش
ساالنه ،دمای حداکثر و حداقل ساالنه در این حوضه برای دوره
آتی ( )2041-2100افزایش خواهد یافت .بیشترین مقادیر
پیشبینی شده این متغیرها مربوط به سناریوی RCP8.5
میباشد.
) Phuong et al (2020با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی
آماری  SDSMاقدام به پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم بر دادههای
اقلیمی حوضه رودخانه وو جیا سو بون1در کشور ویتنام نمودند.
آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دمای حداکثر
حدوداً  2/67تا  3/9 oCو دمای حداقل حدوداً  1/24تا 1/96 oC
در دهه  2080افزایش خواهد یافت .همچنین میزان بارندگی نیز
تا سال  2099حدوداً  11/57تا  %17/68کاهش پیدا خواهد کرد.
هدف از این پژوهش شبیهسازی دما در شهر سنندج و بررسی
تأثیر تغییر اقلیم بر روی این متغیر در طی دورههای آتی -2050
 2025و  2051-2075تحت سه سناریوی RCP2.6, RCP4.5,
 RCP8.5میباشد .با توجه به تغییراتی که برای دمای شهرها در
آینده پیشبینی میشود ،میتوان درک درستی از اثرات تغییر
اقلیم بر مناطق شهری و زندگی انسانها داشت .با توجه به این
تغییرات و تأثیرات آن میتوان تصمیمات درست را برای منابع
متأثر از تغییر اقلیم در این شهر اتخاذ نمود.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه و دادهها
منطقه مورد بررسی در این پژوهش شهر سنندج میباشد .شهر
سنندج مرکز استان کردستان و با مختصات جغرافیایی ʺ59́ 45
˚ 46طول شرقی و ʺ 35˚ 19́ 00عرض شمالی در غرب کشور
ایران قرار دارد .جمعیت این شهر براساس سرشماری نفوس و
مسکن در سال  1395بیش از  412هزار است .این شهر در جنوب
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استان کردستان و دارای آب و هوای سرد و نیمه خشک متمایل استفاده شد .دادهای مدل  CanESM2بهصورت آنومالی هستند
به مرطوب است .شهر سنندج از شمال با شهرستان دیواندره و از که نسبت به دوره  1961-2005آنومالی آنها محاسبه شده است.
جنوب با شهرستان کامیاران ،از شرق با شهرستان قروه و از غرب
 -3-2سناریوهای انتشار
با شهرستانهای سروآباد و مریوان همسایه است .شکل ()1
سری سناریوهای جدید  RCPکه در گزارش پنجم )(AR5
موقعیت جغرافیایی شهر سنندج را نشان میدهد.
هیئت بینالدول تغییر اقلیم ) (IPCCمعرفی شدند بهعنوان
نمایندههای خطوط سیر غلظتهای گوناگون گازهای گلخانهای
استفاده شده است .این سری سناریو دارای چهار خط سیر کلیدی
با نامهای  RCP2.6, RCP4.5, RCP6, RCP8.5میباشند .در
این مطالعه از سه سناریوی RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5
استفاده شد .سناریوهای ذکر شده بر اساس میزان واداشت تابشی
آنها در سال  2100نامگذاری شدهاند ).(Charron 2014
سناریوی انتشار  :RCP2.6در این سناریو بهدلیل رشد کم
جمعیت و رشد زیاد تکنولوژی استفاده از سوختهای فسیلی کم-
تر از سایر سناریوها میباشد بههمین دلیل این سناریو در
برگیرنده کمترین افزایش گازهای گلخانهای و واداشت تابشی
است .بر اساس این سناریو میزان واداشت تابشی در سال 2100
به  2/6 w/m2میرسد.
سناریوی  :RCP4.5در این سناریو آهنگ رشد جمعیت نسبت به
شکل  -1شکل و موقعیت جغرافیایی شهر سنندج در استان کردستان سناریوی  RCP2.6کمتر تخمین زده شده است ،اما سایر
Fig. 1 Shape and Geographical Characteristics of
پارامترهای تأثیرگذار در تغییر اقلیم نسبت به سناریوی RCP2.6
Sanandaj City in Kurdistan Province
ضعیفتر در نظر گرفته شده است .براساس این سناریو میزان
آمار و اطالعات مورد استفاده در این پژوهش از آمار ایستگاه
واداشت تابشی قبل از سال  2100در مقدار  4/5 w/m2ثابت
سینوپتیک سنندج در یک دوره آماری  26ساله ،2005-1979
میماند.
برای ریزمقیاس نمایی دمای حداقل و دمای حداکثر روزانه
استفاده شده است .ایستگاه سینوپتیک سنندج در ارتفاع  mسناریو  :RCP8.5بر اساس این سناریو میزان جمعیت زمین به
 1373/4از سطح دریا و در طول جغرافیایی ˚ 47و عرض  12میلیارد نفر خواهد رسید .در این سناریو هیچگونه سیاست
کاهش آثار و پیامدهای اقلیمی در نظر گرفته نشده است .طبق
جغرافیایی ̍̍ 35˚ 20قرار دارد.
سناریوی  RCP8.5تا سال  2100میزان واداشت تابشی نیز به
 -2-2مدل گردش عمومی جو GCM
 8/5w/m2خواهد رسید.
1
در این مطالعه از متغیرهای بزرگ مقیاس منطقه  NCEPجهت
واسنجی و اعتبارسنجی ( )1961-2005و خروجیهای مدل  -4-2مدل SDSM
 CanESM2که توسط مرکز مدلسازی و تحلیل آبوهوایی ) Wilby et al. (2002مدل  SDSMرا بهعنوان یک ابزار
کانادا و زیر نظر سازمان محیطزیست این کشور توسعهیافته است ترکیبی از رگرسیون خطی چندگانه و تولید دادههای تصادفی
National Center Environmental Prediction

1
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هواشناسی توسعه دادند .قاعده رگرسیون خطی چندگانه ایجاد
رابطه آماری بین متغیرهای بزرگ مقیاس و متغیرهای محلی
میباشد و همچنین با استفاده از دادههای موجود اقدام به تولید
پارامترهای رگرسیونی میکند .مدل  SDSMبر اساس دادههای
روزانه هواشناسی (دما و بارش) دوره دیدبانی و دادههای بزرگ
مقیاس  NCEPتنظیم میشود و فرض بر این است که این روابط
برای آینده نیز صادق است .در این پژوهش از مدل ریزمقیاس
نمایی آماری  SDSMبا نسخه  5.3.5استفاده شد .این مدل
دادههای روزانه هواشناسی منطقه مورد نظر را بهعنوان ورودی در
نظر میگیرد و در هفت مرحله خروجی مدلهای گردش عمومی
جو را بر اساس دادههای روزانه ریزمقیاس مینماید (Asakereh
) .and Akbarzadeh 2017این هفت مرحله بهترتیب عبارتاند
از :کنترل کیفی و تبدیل دادهها :این مدل ابتدا یک چک کنترل
ساده روی دادههای روزانه ایستگاه مورد نظر که بهعنوان
ورودیهای مدل هستند ،انجام میدهد.
بررسی و انتخاب متغیرهای پیشبینی کننده :در این مرحله متغیر
پیشبینی کنندهای که دارای بیشترین میزان همبستگی با
متغیر پیشبینی شونده دارد انتخاب میگردد .البته این مرحله به
تجربه و دانش کسی که با این مدل کار میکند اهمیت زیادی
دارد.
برازش مدل :در این مرحله مدل رگرسیون چند متغیره طبق
متغیرهای پیشبینی کننده انتخابی در مرحله قبل و متغیر
پیشبینی شونده به روش حداقل مربعات ساخته میشود .کاربر
در این مرحله ساختار مدل را براساس اینکه ساالنه ،فصلی یا
ماهانه باشد مشخص میکند.
تولید دادههای آب و هوایی :در این مرحله کاربر میتواند دادههای
هواشناسی را برای دورههای زمانی مختلف تولید بکند و در مراحل
بعد این دادهها را با دادههای واقعی مقایسه نمایید.

تجزیه و تحلیل فراوانی :در این مرحله امکان رسم توزیعهای
گوناگون برای دادههها فراهم میشود .برای دیدن و مقایسه
نمودارها از گزینههای  Modeled Dataو Observed Data
(فایلهای مدل شده و فایلهای دیدبانی) استفاده میشود.
تولید سناریو :در این مرحله با استفاده از معادالت ریزمقیاس
نمایی ایجاد شده در مرحله برازش مدل و دادههای گردش
عمومی جو ،دادههای روزانه متغیرهای پیشبینی شونده برای
دورههای آتی تولید میشود.
در این پژوهش میزان تغییرات دمای حداقل و حداکثر روزانه
ایستگاه سینوپتیک سنندج در دوره مشاهداتی  1979-2005و
دورههای آتی  2025-250و  2051-2075تحت سه
سناریوی RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5مورد بررسی قرار
گرفت.

 -3یافتهها و بحث
ابتدا توانمندی مدل  SDSMدر شبیهسازی دمای حداقل و
حداکثر در منطقه مورد پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .برای
این کار از دادههای دوره مشاهداتی ( )2005-1979استفاده شد
که نتایج در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  -1کارایی مدل  SDSMدر شبیهسازی میانگین دمای ساالنه
در دوره مشاهداتی
Table 1 Performance of SDSM Model in Simulation of
Average Annual Temperature in Observation period
Observation period (1979)2005

Analog

میانگین دمای حداقل ()oC

میانگین دمای حداکثر ()oC

مشاهداتی

2.98

شبیهسازی

2.96

خطا

-0.02

مشاهداتی

17.75

شبیهسازی

17.72

خطا

-0.03

تحلیل دادهها :در این مرحله میتوان به محاسبه و تحلیل
میانگینها ،تحلیل فراوانی ،شاخصهای آماری دادههای
مشاهداتی و سناریوهای تولید شده پرداخت .در این بخش کاربر شبیهسازی دما در سطح اعتماد  0/05معنیدار است .با توجه به
o
جدول ( )1خطای شبیهسازی برای میانگین دمای حداقل C
باید نام فایل و دوره زمانی مربوطه را مشخص نماید.
 -0/02و برای میانگین دمای حداکثر  -0/02 oCمیباشد.
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شکلهای ( )2و ( )3بهترتیب نمودار مقایسه میانگین دمای
حداقل و میانگین دمای حداکثر شبیهسازی شده در دوره
مشاهداتی را بهصورت ماهانه نشان میدهند.

شکل  -2نمودار مقایسه میانگین دمای حداقل ماهانه شبیهسازی شده در دوره مشاهداتی
Fig. 2 Comparison chart of the average monthly minimum temperature simulated in the observation period

شکل  -3نمودار مقایسه میانگین دمای حداکثر ماهانه شبیهسازی شده در دوره مشاهداتی
Fig. 3 Comparison chart of the average monthly maximum temperature simulated in the observation period
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 -1-3دمای حداقل
با توجه به شکل ( )2مدل  SDSMدارای توانایی خوبی در
شبیهسازی دمای حداقل بهصورت ماهانه و دارای خطای بسیار
کمی میباشد .میانگین دمای حداقل ساالنه برای دوره مشاهداتی
 1979-2005در شهر سنندج برابر با  2/98 oCمیباشد.
همچنین در این دوره بیشترین و کمترین دمای حداقل ساالنه
بهترتیب برابر با  21/07و  -29/53 oCمیباشد .شکل ()4
تغییرات میانگین دمای حداقل ماهانه شهر سنندج را برای
دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی
 RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5نسبت به دوره مشاهداتی

 1979-2005را نشان میدهد .با توجه به شکل ( )4برای
دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی
 RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5در ماههایی که دمای هوا زیر
صفر است میانگین دمای حداقل کاهش پیدا میکند و در ماههایی
که دمای هوا بیشتر از صفر است میانگین دمای حداقل افزایش
پیدا میکند .جدول ( )2درصد تغییرات میانگین دمای حداقل
ماهانه در دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه
سناریوی  RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5نسب به دوره
مشاهداتی  2005-1979در شهر سنندج را نشان میدهد.

شکل  -4نمودار تغییرات میانگین دمای حداقل ماهانه در دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی RCP2.6,

 RCP4.5, RCP8.5نسبت به دوره مشاهداتی  2005-1979در شهر سنندج
Fig. 4 Chart of changes in the average minimum temperature in the future periods 2025-2050 and 2051-2075 under
three scenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 compared to the observation period of 1979-2005 in Sanandaj city

با توجه به جدول ( )2بیشترین تغییر در میانگین دمای حداقل
در ماه ژانویه مربوط به دوره  2075-2051و تحت سناریوی
 RCP2.6است که میانگین دمای حداقل  %8/79کاهش پیدا
میکند و کمترین تغییر نیز برابر با کاهش  %1/33میانگین دمای
حداقل میباشد که مربوط به دوره  2050-2025و تحت
سناریوی  RCP8.5است .در ماه فوریه نیز بیشترین و کمترین
تغییر بهترتیب مربوط به سناریوهای  RCP8.5و  ،RCP4.5برای

دوره  2050-2025است که میانگین دمای حداقل بهترتیب 8/5
و  %2/01کاهش پیدا میکند .تغییر اقلیم بیشترین تأثیر را بر
روی میانگین دمای حداقل ماه مارس نسبت به سایر ماهها دارد.
بیشترین تغییر در ماه مارس برای دوره آتی  2050-2025تحت
سناریوی  RCP8.5است که میانگین دمای حداقل %24/87
کاهش پیدا میکند .همچنین کمترین تغییر نیز برابر با کاهش
 % 3/05میانگین دمای حداقل در دوره  2075-2051و تحت
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سناریوی  RCP4.5اتفاق میافتد .تغییر اقلیم بر روی میانگین
دمای حداقل در ماه آوریل نسبت به سایر ماهها برای دورههای
آتی کمترین تأثیر را دارد.
جدول  -2درصد تغییرات میانگین دمای حداقل ماهانه در دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی RCP2.6,

 RCP4.5, RCP8.5نسب به دوره مشاهداتی  2005-1979در شهر سنندج
Table. 2 Percentage of changes in the average minimum monthly temperature in the future periods 2025-2050 and
2051-2075 under three scenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 relative to the observation period of 1979-2005 in
Sanandaj city

RCP8.5
-6.80
-5.72
-23.35
1.14
6.24
5.07
5.75
5.5
5.23
6.94
1.2
-8.43

Simulation
Period
2051-2075

Simulation
Period
2025-2050

Scenario

Scenario

RCP4.5
-4.47
-4.33
-3.05
0
4.05
3.92
4.95
4.99
6.31
7.8
-3.61
-0.27

RCP2.6
-8.79
-7.57
-13.2
-2.66
7.42
8.19
4.95
5.33
5.54
4.91
7.23
-4.71

RCP8.5
-1.33
-8.5
-24.87
0
3.2
4.96
5.11
7.11
5.08
5.78
24.10
-6.4

بیشترین تغییر در ماه آوریل مربوط به دوره  2075-2051تحت
سناریوی  RCP2.6است که میانگین دمای حداقل  2/66%کاهش
پیدا میکند .همچنین میانگین دمای حداقل در ماه آوریل برای
دوره  2050-2025تحت سناریوی  RCP8.5و برای دوره
 2051-2075تحت سناریوی  RCP4.5هیچ تغییری نمیکند.
در ماه مه بیشترین تغییر مربوط به دوره  2075-2051و تحت
سناریوی  RCP2.6است که میانگین دمای حداقل %7/42
افزایش پیدا میکند .همچنین کمترین تغییر در ماه مه مربوط به
دوره  2050-2025و تحت سناریوی  RCP4.5است ،که در این
دوره میانگین دمای حداقل  %2/7افزایش پیدا میکند .در ماه
ژوئن بیشترین و کمترین تغییر برای دوره  2075-2051و تحت
سناریوهای  RCP2.6و  RCP4.5است که میانگین دمای حداقل
بهترتیب  8/19و  %3/92افزایش پیدا میکند .بیشترین تغییر در
ماه ژوئیه مربوط به دوره  2075-2051تحت سناریوی RCP8.5
رخ میدهد .در این دوره میانگین دمای حداقل  %5/75افزایش
پیدا میکند .همچنین کمترین تغییر در این ماه برابر با افزایش

RCP4.5
-2.49
-2.01
-15.74
0.76
2.7
5.07
3.43
4.99
6.15
5.2
1.2
-8.41

Observation
)period (°C
1979-2005
RCP2.6
-4.48
-5.26
-22.84
0.76
6.07
5.77
4.55
6.26
6.15
6.07
20.48
-0.34

-6.03
-6.47
-1.97
2.63
5.93
8.67
12.52
11.82
6.5
3.46
0.83
-2.97

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

 3%/43میانگین دمای حداقل است که مربوط به دوره -2025
 2050تحت سناریوی  RCP4.5میباشد .در ماه آگوست بیش-
ترین تغییر مربوط به دوره  2050-2025تحت سناریوی
 RCP8.5است .در این دوره میانگین دمای حداقل %7/11
افزایش پیدا میکند .همچنین کمترین تغییر در این ماه مربوط
به دورههای  2050-2025و  2075-2051تحت سناریوی
 RCP4.5است که میانگین دمای حداقل  %4/99افزایش پیدا
میکند .در ماه سپتامبر بیشترین تغییر مربوط به دوره -2051
 2075تحت سناریوی  RCP4.5است که میانگین دمای حداقل
 6%/31افزایش پیدا میکند .همچنین کمترین تغییر مربوط به
دوره  2050-2025تحت سناریوی  RCP8.5است که میانگین
دمای حداقل  %5/08افزایش پیدا میکند .در ماه اکتبر بیشترین
و کمترین تغییر در دوره  2075-2051تحت سناریوی RCP4.5
و  RCP2.6اتفاق میافتد .در این دوره میانگین دمای حداقل
بهترتیب  7/8و  %4/91افزایش پیدا میکند .در ماه نوامبر بیش-
ترین تغییر در دوره  2025-2050تحت سناریوی  RCP8.5رخ
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میدهد .در این دوره میانگین دمای حداقل  %24/10افزایش پیدا
میکند .همچنین در این ماه کمترین تغییر مربوط به دورههای
 2025-2050و  2075-2051و تحت سناریویهای  RCP4.5و
 RCP8.5است که میانگین دمای حداقل  %1/2افزایش پیدا
میکند .در ماه دسامبر بیشترین تغییر مربوط به دوره -2051
 2075تحت سناریوی  RCP8.5است .در این دوره میانگین
دمای حداقل  %8/43کاهش پیدا میکند .همچنین کمترین تغییر
در ماه دسامبر مربوط به دوره  2075-2051تحت سناریوی
 RCP4.5است .در این دوره میانگین دمای حداقل ماه دسامبر
 % 0/27کاهش پیدا میکند.
 -2-3دمای حداکثر
با توجه به شکل ( )3مدل  SDSMدارای توانایی خوبی در
شبیهسازی دمای حداکثر بهصورت ماهانه و دارای خطای بسیار
کمی میباشد .میانگین دمای حداکثر ساالنه برای دوره مشاهداتی

 1979-2005در شهر سنندج برابر با  17/75oCمیباشد.
همچنین در این دوره بیشترین و کمترین دمای حداکثر ساالنه
بهترتیب برابر با  42/61و  -8/16 oCمیباشد .شکل ( )5نمودار
تغییرات میانگین دمای حداکثر ماهانه شهر سنندج را برای
دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی
 RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5نسبت به دوره مشاهداتی
 1979-2005را نشان میدهد .با توجه به شکل ( )5در دورههای
آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی
 RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5در اکثر ماهها میانگین دمای
حداکثر افزایش پیدا میکند .جدول ( )3درصد تغییرات میانگین
دمای حداکثر ماهانه در دورههای آتی  2050-2025و -2051
 2075تحت سه سناریوی RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5
نسبت به دوره مشاهداتی  2005-1979در شهر سنندج را نشان
میدهد.

شکل  -5نمودار تغییرات میانگین دمای حداکثر ماهانه در دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی RCP2.6,

 RCP4.5, RCP8.5نسبت به دوره مشاهداتی  2005-1979در شهر سنندج
Fig. 4 Chart of changes in the average maximum temperature in the future periods 2025-2050 and 2051-2075 under
three scenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 compared to the observation period of 1979-2005 in Sanandaj city

با توجه به جدول ( )3در ماه ژانویه بیشترین تغییر در دوره
 2025-2050و تحت سناریوی  RCP8.5اتفاق میافتد .در این
دوره میانگین دمای حداکثر  %12/4افزایش پیدا میکند.
همچنین در ماه ژانویه در دوره  2075-2051و تحت سناریوی

 RCP8.5میانگین دمای حداقل هیچ تغییری نخواهد کرد .در
ماه فوریه بیشترین و کمترین تغییر مربوط دوره 2075-2051
و بهترتیب تحت سناریویهای  RCP8.5و  RCP2.6است .تحت
این سناریوها بهترتیب میانگین دمای حداکثر  10/13افزایش و
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 % 2/39کاهش پیدا میکند .در ماه مارس بیشترین و کمترین
تغییر بهترتیب مربوط به دورههای  2050-2025و 2075-2051
تحت سناریوی  RCP8.5است .میانگین دمای حداکثر در دوره
 % 2/38 ،2025-2050افزایش و در دوره %0/27 ،2075-2051
کاهش پیدا میکند .در ماه آوریل بیشترین تغییر در دوره
 2051-2075و تحت سناریوی  RCP4.5رخ میدهد .در این
دوره میانگین دمای حداکثر  %5/74افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین کمترین تغییر در ماه آوریل مربوط به دوره -2025
 2050و تحت سناریوی  RCP2.6اتفاق میافتد .در این دوره
میانگین دمای حداقل  %2/78افزایش پیدا میکند .در ماه مه
بیشترین و کمترین تغییر بهترتیب در دورههای  2050-2025و
 2051-2075تحت سناریوی  RCP4.5رخ میدهد .برای این
دورهها بهترتیب میانگین دمای حداکثر  5/51و  %4/09افزایش
پیدا میکند .در ماه ژوئن نیز بیشترین و کمترین تغییر بهترتیب
در دورههای  2075-2051و  2050-2025تحت سناریوی
 RCP4.5رخ میدهد .برای این دورهها بهترتیب میانگین دمای

حداکثر  5/35و  %4/38افزایش پیدا میکند .در ماه ژوئیه بیش-
ترین تغییر در دوره  2075-2051تحت سناریوی  RCP8.5رخ
میدهد .در این دوره میانگین دمای حداکثر  %5/14افزایش پیدا
میکند .همچنین در ماه ژوئیه کمترین تغییر در دوره -2025
 2050تحت سناریوی  RCP2.6اتفاق میافتد .در این دوره
میانگین دمای حداکثر  %4/45افزایش پیدا خواهد کرد .در ماه
آگوست بیشترین و کمترین تغییر بهترتیب برای دورههای
 2025-2050و  2075-2051تحت سناریوی  RCP4.5اتفاق
میافتد .برای این دورهها بهترتیب میانگین دمای حداکثر 5/39
و  %4/71افزایش پیدا میکند .در ماه سپتامبر بیشترین تغییر
مربوط به دوره  2050-2025و تحت سناریوی  RCP4.5است.
در این دوره میانگین دمای حداکثر  %5/73افزایش پیدا میکند.
همچنین در این ماه کمترین تغییر مربوط به دوره 2075-2051
و تحت سناریوی  RCP2.6است .در این دوره میانگین دمای
حداکثر  %4/55افزایش پیدا میکند.

جدول  -3درصد تغییرات میانگین دمای حداکثر ماهانه ( )°Cدر دورههای آتی  2050-2025و  2075-2051تحت سه سناریوی RCP2.6,

 RCP4.5, RCP8.5نسب به دوره مشاهداتی  2005-1979در شهر سنندج
Table 3 Percentage of changes in the average maximum monthly temperature (°C) in the future periods 2025-2050
and 2051-2075 under three scenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 relative to the observation period of 1979-2005 in
Sanandaj city

RCP8.5
0
10.13
-0.27
3.34
4.75
4.69
5.14
5.03
5.14
4.4
4.75
-2.13

Simulation
Period
2051-2075

Simulation
Period
2025-2050

Scenario

Scenario

RCP4.5
-5.43
2.38
2.02
5.74
5.51
5.35
4.94
4.71
5.48
4.79
5.58
-2.84

RCP2.6
3.1
-2.39
0.4
4.79
5.46
5.09
5.09
5.15
4.55
4.1
6.67
4.49

RCP8.5
12.40
9.52
2.38
3.47
4.71
4.65
4.54
5.27
5.41
6.3
6.4
1.18

RCP4.5
4.65
4.17
1.75
3.53
4.09
4.38
4.57
5.39
5.73
5.67
4.39
4.26

Observation
period
1979-2005
RCP2.6
6.20
10.12
1.89
2.78
4.58
4.72
4.45
5.18
5.69
5.18
6.31
0.47

1.29
1.68
7.41
15.85
22.51
29.88
34.6
33.97
28.82
20.47
10.94
4.23

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

در ماااه اکتباار باایشتاارین تغییاار در دوره  2050-2025تحاات دمااای حااداکثر  %6/3افاازایش پیاادا ماایکنااد .همچنااین کاام-
ساااناریوی  RCP8.5رخ مااایدهاااد .در ایااان دوره میاااانگین تاارین تغییاار در ماااه اکتباار مربااوط بااه دوره 2075-2051
تحااات ساااناریوی  RCP2.6اسااات .در ایااان دوره میاااانگین
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دمااای حااداکثر  %4/1افاازایش پیاادا ماایکنااد .باایشتاارین و
کمترین تغییار در مااه ناوامبر باهترتیاب مرباوط باه دورههاای
 2051-2075و  2050-2025اسااااات .در ایااااان دورههاااااا
میاااانگین دماااای حاااداکثر باااهترتیاااب تحااات ساااناریوی
 6/67 ،RCP2.6و تحااااات ساااااناریوی % 4/39 ،RCP4.5
افزایش پیدا خواهاد کارد .در مااه دساامبر بایشتارین و کام-
تاارین تغییاار مربااوط بااه دورههااای  2075-2051و -2025
 2050تحاات سااناریوی  RCP2.6اساات .در ایاان دورههااا بااه-
ترتیاااب میاااانگین دماااای حاااداکثر  4/49و  %0/47افااازایش
پیاادا ماایکناادAsakereh and Shah Mansouri .
) (2016باااا اساااتفاده از مااادل ریزمقیا ااس نماااایی آمااااری
 SDSMاقاادام بااه پاایشبیناای دمااای هااوای شااهر اراک
نمودن اد .آنهااا در ای ان پااژوهش بااه ای ان نتیجااه رس ایدند کااه
می اانگین دمااا ،دمااای حااداقل و دمااای حااداکثر بااهترتی اب از
 7/11 ،13/98و  20/83تاااا ساااال  2030باااه حااادود ،14/5
 7/8و  23/2 °Cخواهااد رس ایدJahangiri et al (2018).
بااا اسااتفاده از ماادل ریزمقی ااس نمااایی آماااری  SDSMاقاادام
به پیشبینای تاأثیر تغییار اقلایم بار دماای حاداقل و حاداکثر
بااااارای دورههاااااای آتااااای ،2070-2041 ،2040-2011
 2071-299تحاات سااه سااناریوی RCP2.6, RCP4.5,
 RCP8.5در ایساااتگاه ساااینوپتیک الر در اساااتان فاااارس
نمودنااد .در آن پااژوهش در هاار سااه دوره آتاای و تحاات هاار
سااه سااناریوی ذکاار شااده دمااای حااداقل و حااداکثر افاازایش
پیاادا ماایکنااد Jaiswal et al (2018) .باارای ریزمقیاااس
نمااااایی دادههااااای  CGCMاز ماااادل  SDSMاسااااتفاده
نمودند هادف از ایان پاژوهش بررسای تغییارات میازان دماای
کمینه در منطقاه ریپاور هندوساتان در دهاههاای آیناده باود.
نتااایج پااژوهش آنهااا نشااان داد کااه دمااای کمینااه طاای
دورههاااااااای  2081-2100 ،2046-2064 ،2020-2035در
محاادوده مااورد مطالعااه رونااد افزایشاای خواهااد داشاات و در
فصل تابستان بیشترین افزایش دما اتفاق خواهد افتاد.

180
دورههااااااااااای آتاااااااااای  2025-2050و 2075-2051
پرداختااه شااد .باارای ایاان کااار از ماادل گااردش عمااومی
جااااااو  CanESM2و سااااااه سااااااناریوهای انتشااااااار
 RCP2.6و  RCP4.5و  RCP8.5اساااااااااتفاده شاااااااااد.
بااارای ریزمقیااااس نماااودن خروجااایهاااای مااادل گاااردش
عمااااومی جااااو از ماااادل ریزمقیاااااس نمااااایی آماااااری
 SDSMاساااتفاده شاااد .نتاااایج ایااان مطالعاااه نشاااان داد
که:
 -1در شهر سنندج در دورههای شبیهسازی  2025-2050و
 2075-2051تحت هر سه سناریوی  RCP2.6و  RCP4.5و
 RCP8.5میانگین دمای حداقل در ماههای گرم سال افزایش و
در ماههای سرد سال کاهش پیدا میکند.
 -2میانگین دمای حداکثر در دورههای شبیهسازی 2025-2050
و  2051-2075و تحت هر سه سناریوی  RCP2.6و RCP4.5
و  RCP8.5در بیشتر ماهها افزایش پیدا میکند.
 -3تغییر اقلیم بیشترین تأثیر را بر روی میانگین دمای حداقل
در ماه مارس در دورههای شبیهسازی  2025-2050و -2075
 2051تحت هر سه سناریوی  RCP2.6و  RCP4.5و RCP8.5
را دارد.
 -4تغییر اقلیم کمترین تأثیر را بر روی میانگین دمای حداکثر در
ماه دسامبر در دورههای شبیهسازی  2025-2050و -2075
 2051تحت هر سه سناریوی  RCP2.6و  RCP4.5و RCP8.5
را دارد.

بااا توجااه بااه نتااایج بااهدساات آمااده در ایاان پااژوهش شااهر
ساانندج در آینااده روزهااای گاارمتاار و شاابهااای سااردتری
خواهد داشات .ایان تغییارات دماا باهاحتماال خیلای زیااد بار
سااایر متغیرهااای اقلیماای هماننااد بااارش ،تبخیاار و رطوباات
نساابی تأثیرگااذار خواهااد بااود .همچنااین تغییاارات دمااا باار
فرآیندهای انساانی نظیار مصارف انارژی ،ساالمت شاهروندان،
آلااودگی هااوا و فسااای ساابز تااأثیر ماایگااذارد .برنامااهریاازان و
 -4نتیجهگیری
مسئوالن شاهری الزم اسات کاه اقاداماتی را جهات ساازگاری
در ایااان مطالعاااه باااه بررسااای تاااأثیر تغییااار اقلااایم بااار و انطباق مجموعه شهری با این افزایش دما اعمال نمایند.
مقاااادیر دماااای حاااداکثر و حاااداقل در شاااهر سااانندج در
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Abstract
The GCM models are widely used to assess the effects of global climate change, but they are not accurate
enough to assess climate change locally and regionally. In this study, using the statistical model of SDSM
in the study area, the output of the CanESM2 model was downscaled and compared with data from Sanandaj
synoptic station, which has long-term statistics. Then, considering the release scenarios of RCP2.6, RCP4.5
and RCP8.5 for the future periods of 2025-2050 and 2051-2075, the effect of climate change on the
temperature of Sanandaj city was evaluated. The minimum and maximum daily temperatures for the base
period of 1979-2005 were considered as the input of the model. The results of the SDSM model show that
the average monthly minimum temperature drops below zero for the periods 2025-2050 and 2051-2075 and
decreases under all three scenarios, and when the average air temperature is less than zero for both future
periods, it increases under all three scenarios. The average maximum temperature for the next periods is
2025-2050 and 2051-2075 and under all three scenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 increase and this increase
is mostly related to the warm months of the year. According to the obtained results, Sanandaj city will have
warmer days and colder nights in the future.
Keywords: Downscaling; General Circulation Model; Global Warming; SDSM Model.
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