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چکیده
وضعیت  در  بازگشت  قابل  غیر  و  مدت  بلند  تغییر  گونه  هر 
متوسط جوي را تغییر اقلیم مي نامند. عوامل مختلفي باعث تغییر 
اقلیم مي شود که افزایش گازهاي گلخانه اي را مي توان مهمترین 
عامل آن دانست. سامانه هیدرولوژي به عنوان جزئي از کره زمین 
مي تواند متحمل اثرات زیادي از تغییر اقلیم باشد. لذا پیش بیني 
بارش یکي از مهمترین مسائل در مدیریت و برنامه ریزي منابع آب 
مي باشد. در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم بر بارش در حوزه آبخیز 
ریزمقیاس سازي  روش  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  نیشابور  بار 
کوچك  براي  روشي  به عنوان   )SDSM( آماري  رگرسیوني- 
براي   A1 تحت سناریو CGCM1 مقیاس کردن خروجي مدل
و   )2040-2069(  ،)2010-2039(  ،)1971-2000( دوره  چهار 
)2099-2070( اجرا گردید. دوره )2000-1971( به عنوان دوره 
پایه در این تحقیق استفاده شد و بقیه دوره ها نسبت به این دوره 
مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین بارش سالیانه 
در هر سه دوره مورد پیش بیني )2010-2039(، )2040-2069( 
و )2099-2070( به ترتیب 7/2، 2/5 و 3/6 درصد کاهش یافته 
است. هر چه از سال 2010 به سمت سال 2099 پیش مي رویم 
ماه هاي  در  و  افزایش  دسامبر  و  نوامبر  اکتبر،  ماه هاي  در  بارش 

ژانویه و فوریه  کاهش مي یابد.
واژه های کلیدي: تغییر اقلیم، حوزه آبخیز بار نیشابور، مدل هاي 

SDSM گردش عمومي جو، روش
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مقدمه
پیش بیني تغییر اقلیم با پیش بیني چند روزه وضع هوا و یا پیش بیني 
فصلي تفاوت زیادي دارد. تغییر اقلیم براي مدت زمان طوالني بوده 
بنابراین الزم است در طول این مدت تمام گزینه هایي که تغییر و یا 
احتماالً تغییر مي کنند را مدنظر قرار داد. در پیش بیني وضع هوا تنها 
با جو زمین سر و کار داریم، در پیش بیني فصلي عالوه بر جو زمین 
باالخره در پیش بیني  نیز در نظر گرفته شده و  اقیانوس ها  وضعیت 
یخ،  پوشش  خشکي ها،  اقیانوس ها،  زمین،  جو،  مجموعه  اقلیم 
جنگل ها، آتشفشان ها، زلزله، انسان ها، تکنولوژي و... . دخالت دارند. 
در واقع هر چه پیش بیني بلند مدت تر باشد، پارامتر هاي بیشتري را 

باید در پیش بیني دخالت داد ]8[.
اقلیمي ارایه  تاکنون نظریات مختلفي براي توجیه روند تغییرات 
شده که از آن جمله مي توان به تئوري چگالي انرژي خورشید، تئوري 
گلخانه اي و گرد و غبار آتشفشاني اشاره کرد. اما معتبرترین نظریه 
در این زمینه، تئوري گلخانه اي است)IPCC5( ]6[. بررسي وضعیت 
انتشار این گازها  نشان مي دهد که پس از انقالب صنعتي در قرن 
18، به دلیل افزایش روز افزون صنایع و به واسطه آن افزایش استفاده 
از سوخت هاي فسیلي، توازن مقادیر گازهاي گلخانه اي در اتمسفر 
زمین بر هم خورده و مقادیر آن بخصوص میزان گاز دي اکسید کربن 
افزایش یافته است. این افزایش سبب مي شود تا امواج مادون قرمز 
ساطع شده از زمین بیش از پیش توسط گازهاي گلخانه اي جذب 
شده و باعث گرمتر شدن کره زمین مي شود. گرم تر شدن کره زمین  
نیز به نوبه خود بر وضعیت اجزاء دیگر سیستم اقلیم تاثیر گذاشته و 

پدیده تغییر اقلیم را موجب مي شود.
اقلیم هاي خشک و نیمه خشک که کشور ما نیز در گروه آن ها قرار 
دارد، به دلیل ساختار اکولوژیکي خاص خود بیش از سایر اقلیم ها 
بیشتري  آسیب  پذیري  و  بوده  حساس  محیطي  تغییرات  به  نسبت 
دارند. بنابراین به نظر مي رسد که وقوع تغییرات احتمالي اقلیمي در 
این مناطق اثرات قابل مالحظه اي بر سیستم هاي تولید کشاورزي به 

همراه داشته باشد ]4[.
تغییر اقلیم تاثیرات معني داري بر روي چرخه آب مي گذارد. با بروز 
تغییر اقلیم مي توان انتظار داشت که شدت و توزیع بارش تغییر یابد. 
هر دو عامل کیفیت و کمیت، منابع آب بر روي زندگي و فعالیت هاي 
اقتصادي به ویژه کشاورزي و صنعت تاثیر زیادي مي گذارد. در حال 

5-  Inter governmental panel on climate change
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آشامیدني  آب  به  دسترسي  مشکل  انسان  بیلیون   1 از  بیش  حاضر 
سالم و بهداشتي دارند. تغییر اقلیم یکي از مواردي است که مشکل 
عمومي  گردش  مدل هاي  داد.  خواهد  افزایش  را  آب  به  دسترسي 
پیشرفته ترین مدل و ابزار موجود جهت شبیه سازي اقلیم در مقیاس 
عنوان  به  بارش(،  و  )دما  مدل ها  این  که خروجي  مي باشند  جهاني 
اثر  ترتیب  این  به  مي روند.  به کار  هیدرولوژیکي  مدل هاي  ورودي 
پیش بیني  مي شود.  ارزیابي  هیدرولوژي  سیکل  روي  بر  اقلیم  تغییر 
باال  دقت  با   )GCM1( عمومي  گردش  مدل هاي  طریق  از  بارش 
انجام مي شود. پیش بیني این مدل ها بیانگر آن است که اقلیم جهاني 
گرم تر شده و به دنبال آن میانگین بارش جهاني افزایش مي یابد ]6[. 
بارندگي و دما دو عامل اثرگذار بر بسیاري از فرآیندهاي مرتبط با 
مدیریت منابع آب هستند که تغییر در رواناب و نیاز آبي از مهمترین 

آن ها مي باشد. 
ریز  به  اقدام   )SDSM2( مدل  از  استفاده  با  تحقیق  این  در 
 A1 سناریو  تحت   CGCM1 مدل  خروجي هاي  مقیاس سازي 
 )2040-2069(  ،)2010-2039(  ،)1971-2000( دوره  چهار  براي 
و )2099-2070( شد. و در نهایت داده هاي بارش در طول سه دوره 
30 ساله )2099-2010( تولید و با دوره پایه )2000-1971( مقایسه 
گردید. داده هاي کوچک مقیاس شده حاصل از این پژوهش مي تواند 

به عنوان ورودي مدل هاي هیدرولوژیکي قرار گیرد.

مواد وروش ها
منطقه مورد مطالعه

محدودة مورد مطالعه )حوزه آبخیز بار اریه نیشابور( به مساحت 

1- Global circulation models
2- Statistical down scale model

11388 هکتار در جنوب غربي سلسله جبال بینالود قرار گرفته است 
)شکل 1(. این منطقه در 82 کیلومتري شمال غربي مشهد واقع شده 
 36°  36َ  32ً تا   36°  27َ  38ً موقعیت  در  مذکور  آبخیز  است. حوزه 
عرض شمالي و 46ً 40َ °58 تا 31ً 49َ °58 طول شرقي قرار دارد. 
میانگین ارتفاع حوزه آبخیز 2226متر، حداکثر ارتفاع حدود 2861متر و 
حداقل ارتفاع در خروجي حوزة آبخیز و در محل ایستگاه هیدرومتري 
1580متر مي باشد. محیط حوزه آبخیز 54 کیلومتري و شیب متوسط آن 
11/9 درصد محاسبه گردیده است. ضریب گراویلیوس حوزة آبخیز 
1/41، طول مستطیل معادل آن 21/8 کیلومتر و عرض مستطیل معادل 
5/3 کیلومتر گزارش گردیده است )بي نام الف ، 1383(. حوزه آبخیز 
مورد مطالعه به دلیل داشتن طول دوره آماري مناسب )1971-2000( 

براي انجام این تحقیق انتخاب گردید.

مدل هاي گردش عمومي جو
مدل هاي گردش عمومي پیشرفته ترین مدل و ابزار موجود جهت 
شبیه سازي اقلیم در مقیاس جهاني مي باشند که خروجي این مدل ها 
)دما وبارش(، به عنوان ورودي مدل هاي هیدرولوژیکي به کار مي روند 
و به این ترتیب اثر تغییر اقلیم بر روي سیکل هیدرولوژي ارزیابي 
مي شود. از آن جایي که خروجي مدل هاي گردش عمومي معتبرترین 
روش جهت مطالعات تغییر اقلیم مي باشد و از طرفي خروجي این 
مدل ها داراي دقت مکاني و زماني کافي براي مطالعات تأثیر تغییر 
داده هاي  است  الزم  نمي باشند  هیدرولوژي  سیستم هاي  بر  اقلیم 

خروجي مدل هاي چرخش عمومي کوچک مقیاس گردند ]5[.
بارش  داده هاي  کردن  مقیاس  کوچک  براي  مختلفي  روش هاي 
حاصل از مدل هاي گردش عمومي جو وجد دارد. این روش ها شامل 
روش هاي دینامیکي و روش هاي آماري هستند ]10[. معتبرترین ابزار 

شکل 1- موقعیت سیماي کّلي حوزة آبخیز بار در استان خراسان رضوي وکشور
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جهت کوچک مقیاس کردن داده هاي مدل چرخش عمومي در کشور 
انجام  مطالعات  نتایج   .]1[ مي باشد  آماري  روش هاي  از  استفاده  ما 
شده بر روي روش هاي کوچک مقیاس کردن داده هاي خروجي مدل 
چرخش عمومي جو نشان داد، مطالعات در سطح ایستگاهي داراي 
اطمینان بیشتري مي باشند. همچنین در بین روش هاي کوچک مقیاس 
کردن روش هاي رگرسیوني– آماري نتایج بهتري در کوچک مقیاس 
مقیاس  کوچک  براي  تحقیق  این  در  که  روشي   .]9[ دارند  کردن 
مدل  از  استفاده  با  آماري  رگرسیوني–  گردید روش  انتخاب  کردن 
 CGCM مي باشد. از بین مدل هاي گردش عمومي ، مدل SDSM
 ،A1 براي انجام این تحقیق انتخاب گردید. سناریو A1 تحت سناریو
جهان را با رشد اقتصادي سریع، رشد کم جمعیت، اوج جمعیت در 
اواسط قرن و روند کاهشي پس از آن همراه با معرفي تکنولوژي هاي 

جدید نشان مي دهد.

SDSM مدل
 مدل SDSM، بر اساس روابط آماري و تکنیک هاي رگرسیوني 
چندگانه خطي بین متغییرهاي بزرگ مقیاس و متغیرهاي مشاهده اي 
نمونه برداري  روش  یک   SDSM است.  شده  پایه گذاري  محلي 
شرطي و دو مرحله اي است )Wilby & Dawson. 2007(. در 
با  را  بارش(  و  دما  )مانند  پیش بیني کننده  متغیرهاي  ابتدا  این روش 
استفاده از روش هاي رگرسیوني ترکیبي و یک روش مولد هواشناسي 
تصادفي کوچک مقیاس کرده و سپس بارش در محل ایستگاه مجدداً 
تولید مي گردد. در جدول )1( متغیرهاي پیش بیني کننده براي متغیر 

متغیرها و  این  بین  بارش و در شکل شماره )2( همبستگي جزئي 
بارش نشان داده شده است. 

و  مدل  ارزیابي  و  واسنجي  به  پیش بیني کننده ها،  انتخاب  از  پس 
سپس پیش بیني متغیرها در دوره آینده پرداخته خواهد شد. داده هاي 
تولید شده در مرحله اول با استفاده از ابزارهاي آنالیز آماري در مدل 
SDSM بررسي مي شود ولي جهت استفاده در مدل هیدرولوژیک 

نیاز به بررسي عدم قطعیت آن ها ضروري مي باشد.

بحث و نتیجه گیري
مقیاس  کوچک  داده هاي  و  مشاهداتي  داده هاي  از  حاصل  نتایج 
مشاهده  شماره)3(  شکل  در   )1971-2000( پایه  دوره  در  شده 
مي شود. نتایج نشان مي دهد که تابع توزیع داده هاي شبیه سازي شده 

و داده هاي مشاهداتي همپوشاني مناسبي دارد.
پس از شبیه سازي بارش و محاسبه میانگین ماهانه و ساالنه دراز 
 CGCM مدت در ایستگاه بار نیشابور با استفاده از خروجي هاي مدل
-2069(  ،)2010-2039( دوره هاي  براي  شده  شبیه سازي  داد هاي 
مشاهداتي  داده هاي  با   A1 سناریو  براي   )2070-2099( و   )2040

دوره  )2000-1971( مقایسه گردید. )شکل4 و جدول 2(.
است  )2( مشخص  در جدول  شده  ارائه  نتایج  از  که  همان طور 
پیدا  بارندگي سالیانه در هر سه دوره مورد مطالعه کاهش  میانگین 
کرده است. بیشترین کاهش در دوره اول )2039-2010(  نسبت به 
دوره پایه به میزان 117/6 میلي متر اتفاق افتاده است. در این دوره 
میانگین بارش تمام ماه ها کاهش یافته است ولي در ماه ژوئیه 3/2 

شکل 2- همبستگي جزئي بین پیش بیني کننده هاي منتخب بارش

جدول 1- پیش بیني کننده هاي منتخب جهت کوچك مقیاس کردن آماري بارش روزانه

hpa 500P5theu500hPa Wind Direction جهت باد در

hpa 850P8theu850hPa Wind Direction جهت باد در

tempeuMean Temperature at 2mمیانگین درجه حرارت در ارتفاع 2 متري
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دوم  دوره  در  سالیانه  بارش  میانگین  است.  یافته  افزایش  میلي متر 
)2069-2040( به میزان  54/8 میلي متر نسبت به دوره پایه افزایش 
اکتبر و دسامبر، در  ماه ژوئیه،  به جز سه  این دوره  یافته است. در 
بقیه ماه ها بارش کاهش یافته است. در دوره )2099-2070( میانگین 
بارش سالیانه میزان 77/4 میلي متر کاهش یافته است. در این دوره هم 
در تمام ماه  ها کاهش بارندگي مشاهده مي شود به جز ماه هاي ژوئیه، 
اکتبر و دسامبر که بارندگي روند افزایشي داشته است. در این دوره 
دو ماه اول سال ژانویه و فوریه بیشترین کاهش بارندگي را در بین 

سه دوره مورد مطالعه نشان داد.
افزایش و  کاهش،  باعث  مي تواند  مناطق مختلف  در  اقلیم  تغییر 
توسط  انجام شده  پژوهش هاي  بارش گردد. طبق  در  تغییر  یا عدم 
)Abbaspour و همکاران، 2009(، بارش در استان گلستان براي 
نشان  افزایش  درصد   50 تا  زماني  دوره  دو  و  مختلف  سناریوهاي 

مي دهد. همچنین طبق گزارش سوم هیأت بین الدول تغییر اقلیم در 
سال 2001، در منطقه ایران، بارش در زمستان افزایش و در تابستان 
آماري-  روش   ،)1389( همکاران  و  فرزانه  مي دهد.  نشان  کاهش 
مقیاس کردن  براي کوچک   SDSM از مدل  استفاده  با  رگرسیوني 
نتایج  به کار گرفتند.  ایستگاه سینوپتیک شهرکرد  بارش در  داده هاي 
نشان از کاهش 49 درصدي متوسط بارش در منطقه  مورد مطالعه 
دارد. همانطور که در جدول شماره )2( تغییرات بارندگي ماهیانه و 
سالیانه نشان داده شد،  مشخص مي شود که در تمام دوره ها کاهش 
بارندگي وجود دارد ولي از مباحث مهم در بحث تغییر اقلیم تغییرات 
زماني و مکاني بارش در طول فصول مختلف مي باشد. در این تحقیق 
مشاهده گردید که  از سال 2040 تا سال 2099 میانگین بارش در 
ماه هاي ژوئیه، اکتبر و دسامبر نسبت به دوره پایه افزایش یافته است 
و در همین بازه زماني در دو ماه اول سال یعني ژانویه و فوریه میزان 

شکل 4- مقادیر بارش مشاهداتي و برآورد شده حوزه آبخیز بار نیشابور

شکل 3- مقایسه مقادیر مشاهده اي بارش و داده هاي شبیه سازي شده بزرگ مقیاس
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بارش نسبت به داده هاي مشاهداتي کاهش یافته است.
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