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 خالصه

اقلیمی تحت تاثیر تغییرات گازهای  های مختلف  مانند منابع آب در دوره های آتی، در ابتدا  متغیرهای تاثیر تغییر اقلیم بر سیستم برای بررسی 

ا، استفاده هوجود دارد که معتبرترین آن های مختلفی برای شبیه سازی متغیرهای اقلیمی، تحت تاثیر تغییر اقلیمشوند. روشمی شبیه سازی   ایگلخانه

، بزرگ بودن مقیاس مکانی متغیرهای اقلیمی شبیه سازی GCMهای ترین ضعف مدلباشد. مهم( میGCM)1می جو های مدل گردش عمواز داده

های توسط تکنیک GCMها الزم است تا داده های باشد. بنابراین برای استفاده از این دادهای میها نسبت به مقیاس منطقهشده توسط این مدل

-که توسط سناریو GCMهای مدل ( برای ریز مقیاس نمودن خروجیANN)2مختلف، ریز مقیاس گردند. در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی 

ترین مرحله باشد بدون شک اصلیزیاد می ANN مدل . از آنجا که تعداد پارامترهای ورودی بهشده استشوند استفاده مختلف شبیه سازی می های

ها به عنوان ورودی است، چرا که با افزایش تعداد متغیرهای ورودی، پیچیدگی محاسبات ها، انتخاب مناسب ترین دادهام استفاده از این مدلبه هنگ

ب ضری روششود. بنابراین در این مطالعه برای انتخاب پارامترهای ورودی موثر از تر وکندتر مییابد، روند آموزش مدل سختداخل مدل افزایش می

نتایج نشان داد که پارامترهای  بارش و دما در دوره آتی به ترتیب کاهش و افزایش می یابند. بیشترین کاهش  شده است.( استفاده CC)3همبستگی 

 ( پیش بینی شدند.2.2)RCP4.5% ( و بیشترین افزایش دما تحت سناریو -16.01%)  RCP8.5بارندگی تحت سناریو 

. 

 

عمومی جو، شبکه عصبی مصنوعی، تغییر اقلیم، ضریب همبستگیمدل گردش کلمات کلیدی:   

 

 

 

  مقدمه .1
 

ای باعث برهم خوردن های صنعتی، تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط زیست و در نتیجه افزایش گازهای گلخانهدر چند دهه اخیر رشد سریع فعالیت 

 توانند باعث تغییرات به شکلگذارند میعوامل گوناگونی که بر اقلیم اثر میشود. اطالق می که به آن پدیده تغییر اقلیم تعادل اقلیمی کره زمین شده است

ای به اتمسفر در تمام نقاط دنیا یکسان نبوده و نقش برخی از کشورهای صنعتی در با وجود اینکه وارد شدن گازهای گلخانه سالیانه و دراز مدت شوند.

وا در چرخه عمومی باشد ولی از آنجایی که ههای غیر صنعتی که غالباً بر تولیدات کشاورزی متکی هستند میکشور آلوده شدن اتمسفر به مراتب بیشتر از

ی اتمسفر اگیرد این گازها به تمام نقاط دنیا منتقل شده و چه بسا کشورهایی را که ممکن است عمالً هیچ نقشی در افزایش گازهای گلخانهاتمسفر قرار می

جاد تغییراتی در میزان آب، نیاز تواند سبب اییشتر تحت تاثیر قرار دهد. منابع آبی به شدت به نوسان و تغییر اقلیم حساس هستند. تغییر اقلیم مینداشته باشد ب

مع بشری شده واهایی برای جهای مختلف مانند منابع آب، کشاورزی، صنعت و ... موجب نگرانیآبی و کیفیت آب شود. تاثیر منفی این پدیده بر سیستم

                                                                                                                                                    
1 General circulation model 

2 Artificial Neural Network 

3 Correlation Coefficient 
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های را در دهه ناست. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب به عنوان موضوعی چالش برانگیز در بسیاری از مناطق خشک دنیا مطرح بوده و توجه بسیاری از پژوهشگرا

ر منابع آب در بارندگی تأثیر قابل توجهی بهای اقلیمی به ویژه دما و رود که در آینده تغییر در متوسط فراسنجاخیر به خود معطوف ساخته است. انتظار می

های مدیریت منابع آب و انرژی است که باید به صورت جدی بررسی شود ترین چالشاز این رو تغییر اقلیم و آثار آن یکی از مهم . ]1[دسترس بگذارد

پیش  های منابع آب از یک سو، رسالت حفظ، پاسداری وینه از نظامهایی به منظور مقابله با آثار آن بر منابع آب صورت گیرد. بهره برداری بهریزیو برنامه

منابع آب  های پیش بینیهای اخیر استفاده از روشهای آینده از سوی دیگر، باعث شده است که در سالبینی وضعیت آینده آن به منظور استفاده نسل

 تواند کمک زیادی به کاهشکننده به موقع و جامع همواره مورد توجه بوده و میهای پیش بینی . در این راستا داشتن سیستم]2[مورد تأکید قرار گیرد

های اخیر دانشمندان برای درک ماهیت پیچیده های مختلف جامعه گردد. در سالها و خسارات به بخشخسارات نموده و موجب کمینه کردن میزان آسیب

ر ریاضی و تعداد اند. به علت پیچیده بودن معادالت از نظین پارامترهای مختلف اتمسفر فراهم کردهاتمسفر و پیش بینی تغییرات آن در آینده مدلی از اقلیم ب

دان برای نها و نیز پیچیده بودن شرایط مرزی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که حل این معادالت به روش تحلیلی امکان پذیر نیست. بنابراین دانشمزیاد آن

های طوالنی های عددی کوتاه مدت، تالش برای پیش بینیو با توسعه و تکامل مدل 1896های عددی متوسل شدند. از دهه حل این معادالت به روش

و به تبع آن  نمدت در مقیاس فصلی و ساالنه آغاز شد. اما اخیراً عمده نگرانی دانشمندان هوا و اقلیم شناسی، تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش کلی زمی

ا هباشد. با توجه به این که دما و بارش از جمله متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر اکثر سیستممیالدی می 2166های آینده کره زمین تا سال ههوضع اقلیم د

رای پیش ب های ناگهانی، تبخیر زیاد و غیره باشد.تواند راهگشای معضالتی چون خشکسالی، سیالبهای آینده میها در سالباشند، بررسی تغییرات آنمی

 اشد.بهای مدل گردش عمومی جو میها استفاده از دادههای گوناگونی وجود دارد. یکی از معتبرترین این روشبینی طوالنی مدت متغیرهای اقلیمی روش

فاده دل مورد استها نسبت به م، بزرگ بودن مقیاس مکانی و زمانی متغیرهای اقلیمی شبیه سازی شده توسط این مدلGCMهای ترین ضعف مدلمهم

ای مختلف ریز هها را توسط تکنیکبایست آنباشد. بنابراین این متغیرها برای مطالعات هیدرولوژی منابع آب از دقت کافی برخوردار نیستند و میمی

نامیکی های دیعبارتند از روش های گردش عمومی جو وجود دارد کهمقیاس نمایی متغیرهای اقلیمی تولید شده توسط مدلمقیاس نمود. دو روش برای ریز
1(RCMو روش )باشد. در کشور ما معتبرترین ابزار هایی با سرعت باال میبر بوده و نیازمند رایانههای هزینه های دینامیکی جز روشهای آماری. روش

استفاده از رگرسیون ساده، رگرسیون خطی چندگانه، در این روش با  . باشد.های آماری میاستفاده از روش GCMهای برای ریز مقیاس نمودن داده

شود. بعد از راستی آزمایی این در دوره پایه ایجاد می GCMهای مدل های مشاهداتی و دادهشبکه عصبی مصنوعی و ... یک ارتباط آماری بین داده

 ()دما و بارش ینی کردن پارامترهای هیدرو کلیماتولوژیتحت سناریوهای مختلف، برای پیش ب GCMهای توانند با ریزمقیاس کردن دادهمعادالت می

ها در در زمینه ریز مقیاس نمایی با توجه به توانایی آن ANNهای هوش مصنوعی مانند اخیر، از روشهای در دهه در دوره آتی مورد استفاده قرار گیرند.

( به 1382کاران )حاجی حسینی و هماز جمله  استفاده شده است.به طور گسترده بینی شونده بینی کننده و پیشبه دست آوردن روابط غیر خطی بین پیش

-2688( برای پیش بینی بارش حوضه آمازون در دوره 2616مندس و مارنگو ) .]3[استفاده کردند ANN از GCMمنظور ریزمقیاس نمایی داده های 

دهد ها نشان میاند. نتایج بررسی آنمختلف استفاده کرده GCMهای اس کردن دادهرگرسیو  به منظور ریز مقیاز مدل شبکه عصبی زمانی و مدل اتو 2616

کامپوزانو و همکاران . ]4[که مدل شبکه عصبی زمانی عملکرد بهتری در مقایسه با مدل اتو رگرسیو در ریز مقیاس نمایی بارش منطقه مورد مطالعه دارد

در  SDSMو  ANN  ،2SVM-LSهای ریزمقیاس نمایی در مدلسازی بارش ماهانه منطقه مورد مطالعه از سه روش ( برای بررسی عملکرد روش2612)

در ریزمقیاس  SDSMعملکرد بهتری نسبت به مدل  LS-SVMو  ANNها مدل ها نشان داد که در اکثر ماهریزمقیاس نمایی استفاده کردند. نتایج بررسی

 .]2[کردن بارش ماهانه دارد

تحت دو سناریوی انتشار مختلف و برای  GCMهای  مدل های آتی، دادهاین پژوهش برای پیش بینی بارش و دمای منطقه مورد نظر در دههدر 

مقیاس ؛ که برای ریزشده است چهار نقطه اطراف منطقه مورد نظر، که کمترین فاصله را به لحاظ طول و عرض جغرافیایی از این منطقه دارند استخراج

باشد به شد. از آنجا که تعداد پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی زیاد میهای این مدل از  شبکه عصبی مصنوعی استفاده خواهدنمایی خروجی

این  ایبرها صورت گیرد. منظور انتخاب پارامترهای ورودی موثر و سهولت انجام مدلسازی الزم است قبل از هر اقدامی پیش پردازش مناسب روی داده

 منظور در این پژوهش از معیار کالسیک ضریب همبستگی خطی استفاده شده است.

 

 

 

                                                                                                                                                    
1 Regional Circulation Model 

2 Least squares support vector machine  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibg_iU08PVAhWOJVAKHRQtAQwQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeast_squares_support_vector_machine&usg=AFQjCNGBSBLGO74JNIzhndZkGTPCNAyhHA
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 واد و روش هام .2

 

 و داده ها منطقه مورد مطالعه-2-1

 

درجه  42در گوشه شمالغرب کشور واقع گردیده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده  کهشهر تبریز از شهر های مهم و پر جمعیت ایران است 

این شهر با مساحت  .1دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است شکل  20درجه و  38دقیقه الی  42درجه و  30دقیقه طول شرقی  و  26درجه و 49دقیقه الی  1و 

km2
از لحاظ وسعت در بین شهرهای کشور در رتبه دهم قرار دارد. آب و هوای شهر تبریز به طور کلی سرد و خشک است ولی به علت  1191 

این شهر همواره تحت تاثیر بادهای سرد شمالی و سیبری و بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه و توپوگرافیکی از اقلیم های متفاوتی برخوردار است. 

همچنین بادهای محلی نیز تحت تاثیر شرایط طبیعی استان از سوی کوهستان های بلند و دریاچه ارومیه  و خزر به سوی  اطلس قرار گرفته است.اقیانوس 

 و از لحاظ تقسیم بندی اقلیمی جزء مناطق نیمه خشک به حساب می آید.دشت ها و جلگه ها می وزند. شهر تبریز یک منطقه سردسیر و کوهستانی است 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه – 1شکل 

 

 داده ها -2-2

 

 که در این مطالعه استفاده شدند از سازمان هواشناسی تبریز تهیه گردیده است. شکل 1821-2610داده بارش ماهانه مشاهداتی ایستگاه تبریز  برای دوره 

های مارس، آوریل و می و دهد که بیشترین بارندگی در ماه( را نشان می1821-2610تبریز در دوره ) ماهانه یدماو توزیع بارش  به ترتیب 3و  2های 

رخ داده  آوریل، می و ژوئنهای ماهبیشترین دما در  3همچنین بر اساس شکل های جوالی، آگوست و سپتامبر رخ داده است.کمترین مقدار بارش در ماه

 باشند.می نوامبرو  اکتبر، سپتامبرهای و کمترین دما مربوط به ماه
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 (1591-2112نمودار جعبه ای بارش ماهانه تبریز در دوره) -2شکل

 

 (1591-2112ماهانه تبریز در دوره) دماینمودار جعبه ای  -3شکل
 

IPCC (CMIP5 )گزارش پنجم میان مدل های از   Can-ESM2مدل عالوه بر داده های دما و بارش ماهانه تبریز  داده های  برای  انجام این مطالعه 

متغیرهای اقلیمی در نظر گرفته شده است.  2611-2636و دوره پیش بینی  1821-2662دوره پایه  پژوهشدر این  استخراج شده است. IPCCسایت از 

ها )فشار،رطوبت بینی و کاهش خطا  این دادهبه منظور افزایش دقت پیش استخراج شده است. RCP45و  RCP85دو سناریوی  GCMمدل 

  ( e3,e2,e1e,4)دنای چهار نقطه گوشه که نزدیک ترین طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی را به طول و عرض جغرافیایی شهر تبریز دارنسبی،بادو...( بر

 .شده استاستخراج 

 

 روش تحقیق -2-3

 

 مدل شبکه عصبی مصنوعی-2-3-1

 این در  است که BPNNاست  گرفته قرار استفاده مورد آب مهندسی جمله ، از که مختلف علوم در وسیعی طور به که عصبی های شبکه جمله از

 سازی   شیب بهینه الگوریتم یک BPNNریاضی،  ساختار نظر از .شد گرفته کار  گرفته شد. ، مارگارت به لونبرگ آموزشی الگوریتم با همراه مطالعه

 توابع محدوده به توجه . با]0[است شده ساخته مشاهداتی مقادیر و  ANNاز  مقادیر خروجی بین کل خطای کردن کمینه هدف با که است نزولی

 متغیرهای پخش تصحیح این انتقال، از هدف ترین مهم .رسد می نظر به الزم توزیع یک با بازه مناسب به ورودی و خروجی متغیرهای انتقال محرک،

( یا 6و1) محدوده در ها ورودی که زمانی محرک، توابع رفتار و شکل به توجه با .شود کم سازی مدل خطای است که نحوی به خروجی و ورودی

 گردد، می بیشتر همگرایی و آموزش سرعت و شده بهتر نمایان ورودی تغییرات ازای به توابع این خروجی در تغییرات میزان گیرند، می ( قرار-1و1)

 ( قرار6و1) بین انتخابی صورت به ها داده تمامی تا شد اعمال ، ها  داده روی دهی مقیاس شبکه، به ها داده کردن وارد از قبل این مطالعه در لذا

یه الشبکه عصبی استفاده شده در مدلسازی بارش و دما منطقه مورد مطالعه، پرسپترون پیش تغذیه شونده سه الیه )الیه ورودی، یک الیه پنهان و  .بگیرند

اده شده است.   های هیدرولوژیکی استفانتشار برگشتی، به طور گسترده در مدلسازیهای شبکه عصبی با الگوریتم خروجی( می باشد که این نوع از مدل
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آید. هدف از این آزمون و خطا، یافتن تعداد نرون های الیه پنهان و تعداد های عصبی مصنوعی به صورت آزمون و خطا به دست میشکل بهینه شبکه

های و یا از طریق کد نویسی MATLABافزار نرم  nntoolردد. این روند با استفاده از جعبه ابزارتکرار الگوریتم می باشد تا به واسطه آنها مدل تعریف گ

تواند منجر به آموزش ناقص و تعداد تکرارهای زیاد منجر به حفظ یا ازبر پذیرد. الزم به ذکر است که تعداد تکرارهای آموزشی کم میمربوطه انجام می

ای برای تعداد تکرارها در نظر گرفت تا کیفیت مدل برای هر دو مرحله آموزش و ش گردد. لذا بایستی مقدار بهینهی آموزکردن توسط شبکه در مرحله

 شود.تعیین می 266تا  16آزمایش قابل قبول باشد. در این مطالعه تعداد تکرار ها از طریق آزمون و خطا در بازه 

 

 

 معیار کالسیک ضریب همبستگی خطی -2-3-2

 

کند. تغییر می -1تا  1بین  همبستگی ضریب دامنه دو متغیر است. خطی بین تگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگیضریب همبس

 شود:( محاسبه می1رابطه ) با Y و X همبستگی بین دو متغیر تصادفی

(1) Corr(X,Y)= 
𝐜𝐨𝐯 (𝐗,𝐘)

𝝈𝐗𝝈𝐘
 

 باشند.می Yو  Xبه ترتیب انحراف معیار  𝛔𝐘و  𝛔𝐗و  Yو  Xکواریانس  cov(X,Y)که 

 حاالت مختلف همبستگی

 مثبت و مستقیم کامل، همبستگی؛ 

 مثبت و مستقیم آن همبستگی: کامل، به باشد، همراه دیگر، متغیر کاهش با متغیری کاهش یا دیگر، متغیر افزایش با متغیری افزایش کههنگامی

 .باشدمی (4شکل )صورت  به آن پراکندگی نمودار و گویند

 (y( و دما )xای )مثال: رابطه بین میزان گازهای گلخانه

 
 

  
 

 ( نمودار پراکندگی برای نشان دادن ضریب همبستگی مثبت4شکل )

 منفی یا و معکوس کامل، همبستگی 

نمودار پراکندگی ضریب  .منفی گویند یا و معکوس و کامل همبستگی، آن به باشد، دیگر همراه متغیر افزایش با متغیر یک کاهش هنگامیکه

 ( می باشد. 2همبستگی منفی به ورت شکل )

 (y( و فشار )xمثال: رابطه بین ارتفاع از سطح دریا )

 

 
 

 ( نمودار پراکندگی برای نشان دادن ضریب همبستگی منفی9شکل )
 

 همبستگی بین دو متغیرx  وy صفر باشد 

 همبستگی)صفر( آن به باشد، اثر بی دیگر متغیر کاهش یا و افزایش در متغیری کاهش یا و افزایش کههنگامی
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 دهد.( نمودار پراندگی ضریب همبستگی صفر را نشان می0شکل ) .ندارند یکدیگر با اییرابطه هیچگونه متغیر آن دو واقع در که گویند

 های آتشفشانی و بارشمثال: رابطه بین فعالیت

 
 نشان دادن ضریب همبستگی صفر( نمودار پراکندگی برای 2شکل )

 

( محاسبه 1821-2662در دوره پایه ) GCMهای مشاهداتی و پارامترهای ارامترهای ورودی میزان همبستگی بین دادهپتعیین مهمترین  یبرا الهدر این مق

 .انتخاب شده استپارامتر پیش بینی کننده شده و پارامترهای که بیشترین همبستگی را داشتند به عنوان 

 معیاره ارزیابی -2-3

( MAE)و متوسط خطای مطلق ( 1RMSE)در ریزمقیاس نمایی از شاخص های آماری جذر میانگین مربعات خطا  ANNبرای ارزیابی عملکرد مدل 

 .]1[ استفاده شده است

 

 نتایج و بحث .3

 (1591-2119)مدلسازی پارامترهای هیدروکلیماتولوژی )بارش و دما( تبریز دز دروره پایه  -3-1

 GCMمدل  ANNاز ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر  (2611-2636در دوره آتی )به منظور پیش بینی بارش و دمای شهر تبریز پژوهش در این 

در  ANN مسائل هیدرولوژیکی کاربردهای فراوانی دارد. علیرغم قابلیت و توانایی باال مدلدر مدلسازی غیر خطی  ANNهای استفاده شده است. مدل

و همچنین در نظر گرفتن   GCMعصبی مصنوعی که ناشی از زیاد بودن پارامترهای مدل  ورودی به شبکه ،  تعداد زیاد پارامترهایمدلسازی بارش و دما

ی محلی و همچنین عدم یادگیری مناسب شبکه عصبی مصنوعی تواند باعث ایجاد نقاط کمینهاطراف شهر تبریز است، می GCMنقاط چهارگانه شبکه 

شوند ولی در مرحله ( میRMSEهای ارزیابی مدل ) مثال در مرحله آموزش سبب بهبود معیار ANNهر چند تعداد زیاد پارامترهای ورودی به مدل شود. 

ه آورند. برای رفع مشکلِ کار با تعداد زیاد نمونی آزادی شده اند، کارایی مدل را به شدت پایین میرامترها که سبب افزایش درجهآزمایش تعداد زیاد پا

استفاده شده است.  (CCباید مؤثرترین پارامترها به عنوان ورودی به مدل تعیین گردد. در این راستا از روش ضریب همبستگی خطی ) ANNاطالعات در 

ی ( مشهود است، نشان دهنده1که از جدول ) درصد برای مرحله زمایش در نظر گرفته شده است. 22رصد از داده های ورودی برای مرحله آموزش و د 12

بی صداراست. در این جدول نتایج بهترین ساختار شبکه ع و دما بارش های بینی و مدل سازی فرآینداین است که این مدل توانایی قابل قبولی در پیش

، ورودیای هکالسیک ضریب همبستگی خطی برای انتخاب مهم ترین پارامترو با بکارگیری معیار  مدلسازی دما و بارشبرای  ANNمصنوعی حاصل از 

( به شهر تبریز می باشد 1نشان داده شده در شکل ) GCMدر مقابل هر پارامتر مربوط به شماره نزدیک ترین گره های  4تا  1اعداد  آورده شده است.

(4,e3,e2,e1e). 

 

 

 دو پارامتر بارش و دما یبرا ANN مدل از حاصل جینتا(  -1جدول 

 

 

                                                                                                                                                    
1 Root mean square error 

2 mean absolute error 

RMSE (mm) MAE (mm)  شماره

 تکرار

بهترین 
 پارامتر معیار ورودی ساختار

 آموزش آزمایش آموزش آزمایش

4.5 4.2 1.06 2.04  (4,6,1) Pr(1),Prc(1),Prc(3),evspsbl(3) CC بارش 
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 (2111-2131) دوره آتی رپارامترهای هیدروکلیماتولوژی )بارش و دما( تبریز د پیش بینی  -3-2

 

 بررسی پارامتر بارندگی در دوره آتی -3-2-1

مقایسه متوسط بارش  (a-1شکل ) پیش بینی شده است. RCP8.5و  RCP4.5و تحت دو سناریوی Can-ESM2بارش دوره آتی با مدل 

، آوریل و می ماهانه در دوره پایه و آتی را نشان می دهد. همانطور که از شکل می توان فهمید بارش در ماهای ماه های دسامبر ، ژانویه ، فوریه، مارس

ای هی به شمار می رود. بارش ماهکاهش خواهد یافت که بیشترین کاهش مربوط به ماه های آوریل و می می باشد که از لحاظ کشاورزی نیز زمان مهم

تحت هر دئ  لیدر حالت ک باشد.های  ژوئن و اکتبر میژوئن، آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر کاهش خواهد یافت که بیشترین کاهش مربوط به ماه

 .پیش بینی شده است افزایشبا کاهش و بارش فصول تابستان و پاییز با  بارش فصول زمستان و بهار سناریو 

 

 بررسی پارامتر دما در دوره آتی -3-2-2

(  مقایسه b-1شکل ) پیش بینی شده است. RCP8.5و  RCP4.5و تحت دو سناریوی Can-ESM2بارش، دمای دوره آتی نیز  با مدل همانند 

سناریوی  تمتوسط دمای ماهانه در دوره آتی تحت دو سناریو نسبت به دوره پایه را نشان می دهد. مطابق با این شکل به جز ماه های جوالی و آگوست تح

RCP4.5 یو باشد. بر اساس سنار در بقیه ماه ها دما با  افزایش پیش بینی شده است . بیشترین افزایش دما مربوط به ماه های ژانویه و فوریه میRCP4.5 

در جه سانتی گراد در ماه های مختلف سال متغییر است. بر اساس سناریوی  8.28تا  1.11میزان افزایش این پارامتر به جز ماه های ژانویه و فوریه بین 

RCP8.5  ر می باشد.درجه سانتی گراد متغی 8.23تا  6.63میزان افزایش پارامتر دما در ماه های مختلف سال بین 

 

  

 

 

 RCP4.5و  RCP8.5تغییرات دما و بارش تبریز در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت دو سناری ( نمودار 7شکل )

 

در دوره آتی نسبت به دوره پایه مشان می دهد.  RCP8.5و  RCP4.5دو سناریوی ( درصد تغییرات دما و بارش ساالنه تبریز را تحت 9شکل )

( تحت -%16.01)( مشاهده می شود تحت هر دو سناریو بارش در وره آتی کاهش می یابد. بیشترین کاهش بارندگی a-9همانطوری که در شکل )

  RCP4.5و بیشترین افزایش دما تحت سناریوی  یابداین در حالی است که دما در دوره آتی نسبت به دوره گذشته افزایش میمی باشد. RCP8.5سناریوی 

 ((.b-9پیش بینی شده است )شکل )
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 RCP4.5و  RCP8.5تغییرات  ساالنه دما و بارش تبریز در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت دو سناری  درصد ( نمودار8شکل )

a )                          درصد تغییرات بارشbدرصد تغییرات دما ) 

 

 گیرینتیجه
 Can-ESM2برای این منظور از مدل  مورد بررسی قرار گرفت . 2611-2636ره اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش شهر تبریز در دو شوهژدر این پ

 یاز  ریز مقیاس نمای،  Can-ESM2چهت ریز مقیاس نمایی متغیرهای بزرگ مقیاس مدل استفاده شد.   RCP8.5و  RCP4.5تحت دو سناریوی 

نتایج این مطالعه نشان داد که مدل ریز مقیاس نمایی شبکه عصبی مصنوعی توانایی زیادی در ماری مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. آ

دوره  بارش در با توجه به نتایج به دست آمده، تحت هر دو سناریو  دما و مدلسازی داده های بارش و دمای دوره پایه در منطقه مورد مطالعه را داشته است.

در این پژوهش به  دصد پیش بینی شده است. 16.01درصد و بیشترین کاهش بارندگی  2.2آتی به ترتیب افزایش و کاهش میابند. بیشترین افزایش دما 

 که الزم است اقدامات الزم جهت مقابله احتمالی و سازگاری با تغییر اقلیم در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرند تا صورت امکاننظر می رسد 

 اجرایی شوند. 
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