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  :چكیده
برانگیز امروزی است. يكي از داليل اين امر، گستردگي پیامدهای تغییر  ی تغییر اقلیم از موضوعات چالشپديده

اردبیل در شرايط افزايش  ايستگاه سینوپتیک SLPسازی و بررسي تغییرات اين تحقیق به منظور مدلباشد. اقلیم مي
از مدل ترکیبي  SLPی تغییرات پارامتر ساز مدلبیني و به منظور پیش .ای صورت گرفته استگازهای گلخانه

MAGICC-SCENGEN های داده ،استفاده شد. برای اين منظورSLP  تا  4396سینوپتیک اردبیل از سال ايستگاه
در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.  0411گرفته شده و تغییرات آتي تا سال  نظر ی پايه دربه عنوان داده 0111

های برتر شناسايي به عنوان مدل ECHO-Gو  UKHadCM3،GISS-EH  ،CSIRO-30چهار مدل گردش عمومي جو 
با  UKHadCM3 کهسازی شده با داده واقعي حاکي از آن است های شبیهدادهی مقادير حاصل از مقايسه شدند.

با  CSIRO-30( به عنوان بهترين مدل و مدل 0112تا  0111ساله ) 6تر از میانگین هكتوپاسكال کم  -19/0اختالف 
بر  عمل کرده است.مدل منتخب  1ترين مدل در بین ی واقعي به عنوان ضعیفتر از دادهکم -19/0میانگین اختالف 

 ،UKHadCM3چهار مدل گردش عمومي جو و  B2IMAو  P50 ،A1T-MESسناريوهای نتايج خروجي اساس 
GISS-EH  ،CSIRO-30  وECHO-G مقدار متوسط ،SLP اردبیل تا  ايستگاهبهار، تابستان و پايیز در  فصول، ساالنه

میالدی روند کاهشي و در فصل زمستان تحت همین سناريوها و سه مدل اول، روند کاهشي و در مدل  0411سال 
ECHO-G  .ترين کاهش بیشروند افزايشي خواهد داشتSLP هكتوپاسكال و کم -49/4به مقدار  0411 یدر دهه-

بین سناريوهای مورد  در. دهدهكتوپاسكال رخ مي -09/1به مقدار  0101ی نیز در دهه SLPترين میزان کاهش 
 SLPبیني میزان کاهش ترين پیشو کم P50مربوط به سناريوی  SLPترين میزان کاهش بیش ،بینيپیش در استفاده

 اکسیدکربن مربوطترين میزان غلظت دیبیش ،سناريوی به کار رفته 9در بین باشد. مي B2IMAمربوط به سناريوی 
 B2IMAنیز مربوط به سناريوی دی اکسیدکربن کمترين میزان غلظت  و ppm  911به میزان P50به سناريوی 

با بنابراين مطابقت دارد.  ساالنه SLPبیني سناريوها در خصوص کاهش باشد که اين مطلب با پیشمي ppm 601با
در  ،ارتباطي منطقي وجود دارد فشار ساالنهاکسیدکربن و کاهش های تحقیق، بین میزان غلظت دیتوجه به يافته

 رفته نیز های به کاردر بین مدل .حالي که اين ارتباط بین میزان غلظت اين گاز و کاهش فشار فصول مشاهده نشد
-CSIRO بیني کاهش فشار ساالنه و مدل هكتوپاسكال بیشترين میزان پیش -88/1میانگین  با UKHadCM3 مدل 

  اند.به خود اختصاص دادهبیني کاهش فشار ساالنه را کمترين میزان پیشهكتوپاسكال  -28/1با نیز  30
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  بیان مسأله -1-1

-برانگیز امروزی است. شواهدی وجود دارد که نشان می ی تغییر اقلیم از موضوعات چالشپدیده

دهد گرمایش جهانی در حال وقوع و اقلیم در حال تغییر است. هرچند به دلیل پیچیدگی اقلیم در مورد 

کند. مطابق قطعی وجود ندارد ولی عالئمی در جهان وقوع آن را تأیید می ی تغییر اقلیم توافقعلت پدیده

 51از ابتدای شروع قرن متر سانتی 55های جهان شده و سطح آب ترگرم C  ° 5/0، زمینشواهد گذشته

های انسانی رخ داده ی فعالیتای جو که در نتیجهافزایش یافته، این تغییرات ناشی از افزایش اثر گلخانه

ی شمالی از سال کره(. نیمJain, 1993: 403شود )محیطی برای بشریت تلقی می تهدید جهانی زیست

 ,Philippart et alتر شده است )سال گذشته، گرم 0000در مقایسه با هر زمان دیگری در طول  5190

به علت  5تووالو ی(. تغییرات سطح دریا در جزایر اقیانوس آرام استوایی به ویژه جزیره52 :2011

 5150-0000تر از میانگین جهانی باال آمدن سطح آب دریاها از گرمایش جهانی حدود سه برابر بیش

ی گذشته شامل (. تغییرات مشاهده شده در قطب شمال طی دههBecker et al, 2012: 85بوده است )

ذوب، تغییر در الگوهای  دریا، پوشش یخ، طول فصل تغییر در فشار سطح دریا، مزارع باد، رانش یخ

ی جزیره(. شبهMacdonald et al, 2005: 5باشد )شناسی و در جریان اقیانوس میبارش، تغییر در آب

، از دست دادن 5150از سال  C °6 قطب جنوب نیز تحت تغییر سریع است: افزایش دمای زمستان حدود

                                                
1  - Tuvalu 
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دریا در زمستان  کاهش طول مدت یخهای طبیعی و درصد از یخچال 98نشینی ی یخی، عقبشش کناره

هوا و نوع باد  و از جمله موارد قابل ذکر هستند. تغییرات صورت گرفته پاسخ جو محلی به حالت آب

 نگاشته( اثری در ارتباط با تغییر اقلیم 5195) 5فورد .(Stammerjohn et al, 2008: 2041باشد )غالب می

 است. 

های زیادی انجام شده است؛ نوسانات سطح آب ایران پژوهشی تغییر اقلیم در داخل در زمینه

 دهد و ساالنه به طور میانگینروند افزایشی را در تراز آب نشان می 0000تا  5188دریای مازندران از 

ی انسو بر تغییرات اقلیمی (. پدیده55: تابه سطح آب آن اضافه شده است )شجاعی، بیمتر سانتی 55

طوری که افزایش شدت و تواتر آن با روند افزایشی بارش فصول سرد مناطق جنوب ایران مؤثر است به 

(. امیدوار 5: 5890نیکو، غربی و فصول پاییز و تابستان شمال ایران مرتبط است )موالییمرکزی و جنوب

های سینوپتیک منتخب شمال خلیج فارس را مربوط ( افزایش دمای میانگین ایستگاه5891و خسروی )

ایستگاه سینوپتیک ایران مربوط به دمای متوسط  02ترین تغییرات دما در اند. بیشای حداقل دانستهبه دم

 09( و در 5: 5810ترین تغییر دما مربوط به فصل زمستان بوده )آذرخشی و همکاران، تابستان و کم

شی در میانگین شرق و مرکز ایران تغییرات افزایغرب، شمالغرب، جنوبایستگاه واقع در غرب، شمال

( سیر 5896کتیرایی و همکاران )(. 505: 5810دماهای حداکثر رخ داده است )علیجانی و همکاران، 

های سنگین در اغلب های خفیف به سمت روند افزایش بارشصعودی از روند کاهشی در بارش

وسط در هر سال حدود اند. میانگین ایستگاهی بارش ایران به طور متهای ایران را شناسایی کردهایستگاه

غرب ایران با روند افزایش دما (. اکثر مناطق شمال15: 5810میلیمتر کاهش یافته است )محمدی،  62/0

های تبریز، اردبیل و جلفا با روند نزولی در بارندگی ( و ایستگاه598: 5896صراف، )زاهدی و ساری

 (.   98: 5898اند )میرموسوی، ساالنه مواجه بوده

 های جهانی مواجه با نوع بشر استترین چالشترین و پیچیدهاقلیمی یکی از جدی تغییرات

(Anonymous, 2014: 2.) (، به ذکر پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم جهان پرداخته 5119) 0وودوارد 
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Abstract: 
Phenomenon Climate change is issues challenging today. One reason for this is the 

extent of the consequences of climate change .The research to modeling and probe Ardebil 

station SLP changes in greenhouse gases has been done. SLP parameters for predicting and 

modeling changes MAGICC-SCENGEN hybrid model was used. To this end, data from 

1976 to 2000 SLP station Ardabil considered as the basic data and future changes to 2100 

were studied. In this study, four models of general circulation UKHadCM3, GISS-EH, 

CSIRO-30 and ECHO-G were identified as the top model. Comparing the simulated values 

with the actual data suggests that UKHadCM3 by a margin of -2.03 Hpa less than the 

average of 6 years (2000 to 2005) as the best model and the model CSIRO-30 with an 

average difference of -2.07 less than the actual data model as the weakest of the four 

models has been selected. The scenarios P50, A1T-MES and B2IMA and four general 

circulation models UKHadCM3, GISS-EH, CSIRO-30 and ECHO-G, the average annual 

SLP, spring, summer and fall of 2100 in the Ardabil station deaths decline and in winter 

under the same scenarios and three first model, the reduction will be increased in the 

ECHO-G model. The highest decrease in the 2100 SLP -1/13 Hpa SLP in late 2020 and the 

lowest rate of decline in the amount of -0.27 Hpa occurs .Among the scenarios used to 

predict the rate of SLP decline over the scenario P50 and SLP lowest pre-projected decline 

is related to scenario B2IMA. The third scenario is used most of the concentration of 

carbon dioxide in the scenario P50 to rate 740 ppm minimum level of concentration of 

carbon dioxide in the scenario B2IMA with 620 ppm that this forecast scenarios regarding 

the reduction of SLP is consistent. According to the findings, the concentration of carbon 

dioxide and decrease in annual SLP, there is a logical connection. Among the models used 

to model the average UKHadCM3 -0.88 Hpa highest projected annual pressure CSIRO-30 

model with -0.58 Hpa lowest projected to have annual pressure. 

Keywords: Ardabil county, Atmosphere general circulation models, Emissions scenarios, 

Greenhouse Gases, MAGICC-SCENGEN, SLP   
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