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 خالصه

 یه هاالرس در ده زگردانیمدل ر یبا استفاده از خروج ل،یاردب کینوپتیس ستگاهیبهاره در ا یبارش ها راتییتغ یابیپژوهش، ارز نیهدف از ا 

 اسیمق در یت آفتابو ساع نهیشیب یدما نه،یکم یبارش، دما یرهایوهش شامل متغپژ نیمدل مورد استفاده در ا یورود یباشد. داده ها یم ندهیآ

، A1B یویتحت سنار HADCM3 یمیمدل اقل یباشند. در پژوهش حاضر با استفاده از خروج یم 1978-2014یدوره زمان یط انهروز

 ی لهیه وسب LARS-WGحاصل از پردازش مدل  جینتارفته است. گقرار  یابی، مورد ارز2011-2030یبهاره در بازه زمان یبارش ها راتییتغ

ار اه از فصل بهدر سه م بارش زانیم یمورد بررس ستگاهیباشد. در ا یدر فصل بهار م ینیب شیدر دوره پ رشنشانگر کاهش با Hadcm3طرح واره 

 .افتیکاهش خواهد  هیشده نسبت به دوره پا ینیب شیدر دوره پ لیدرماه آور شتریب

 لیاردب ،یینما اسیمق زی، رLARS-WGمدل  م،یاقل رییتغ کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1
 

مختلف اعم از منابع  یتواند بر بخش ها یم دهیپد نیبا آن مواجه است که ا کمیو  ستیاست که بشر در قرن ب ییچالش ها نیاز بزرگتر یکی میاقل رییتغ

 هانو تداوم آ هایموجب گسترش خشکسال یجهان شیو گرما میاقل ریی[. تغ1د]داشته باش یصنعت و اقتصاد اثرات منف ست،یز طی،محیآب، کشاورز

 ییآب و هوا یرهایمتغ یبرخ میراقلییتغ ی[. درراستا2]گذاردیم ریتاث یشود و بر منابع آب یبارش م عیتوز یکنواختیریباعث غ رییتغ نیا نیشده و همچن

بلکه  یمیاقل یاساس عواملاز  یکی. بارش نه تنها به عنوان ردیگ یمهم است مورد توجه قرار م اریو اقتصاد منطقه بس یاز جمله بارش و دما که درکشاورز

بارش در فصول مختلف  یدر مقدار نسب ریی[.تغ3قرار گرفته است] زانیبشر مورد توجه دانشمندان و برنامه ر یو مهم آن در زندگ میمستق راتیبه علت تاث

که  رانیبارش در ا یریپذ ریی. تغمی باشدمورد توجه  اریاست بس یاهیو گ  یمحصوالت زراع یار بر روند رشد برخگذ ریفصل بهار که تاث ژهیسال به و

 یو بررس تشناخ نهی[. درزم4مهم باشد] اریتواند بس یاست م دیعامل محدود کننده تول نیخشک است و در آن آب مهمتر مهیخشک و ن میاقل یدارا

در  رانیو مد زانیبرنامه ر گریاریامر  نیباشد. ا ندهیرفتار و نوسانات گذشته، حال و آ یچگونگ انگریتواند نما یمنطقه م یمیاقل تیو وضع یبارش راتییتغ

بارش، با بسط و توسعه  راتییتغ ینیب شیامر مهم و پ نیبه ا یابی[. امروزه دست5باشد] یخاص منطقه م میدر جهت اقل یمنطقه ا تیریو مد یزیبرنامه ر

 یخروج یریشوند. به کارگ یم یساز هیشب یگلخانه ا یاز گازها یرناشیتحت تاث یمیاقل یرهایمدل ها، متغ نیفراهم شده است در ا یمیاقل یمدل ها

 یزمان یها اسیرا در مق میاقل راتییامکان را به وجود آورده است تا محققان بتوانند تغ نی( اRCM) ی( و منطقه اGCM)یجهان میاقل یمدل ها

در  یآمار یینما اسیمق زیمختلف ر یمدل ها یابیارز نیو هم چن میاقل رییغت نهیدر زم یادیز یپژوهش ها .ندینما یمختلف بررس یبر بخش ها بلندمدت

 که توسط یبه کار پژوهش یخارج یتوان از پژوهش ها یمناطق مختلف انجام گرفته است که از جمله آن ها م یمیاقل یداده ها ینیب شیو پ یساز هیشب

رواناب و منابع آب  -بارش  یبر رو B1و  A1 ویتحت دو سنار یمیاقل راتییاثرات تغ یکرد که به بررس اشارهصورت گرفت  2012کاندال و همکاران

دما  2050سال که تا  دندیرس جهینت نینمودند و به ا نییاز بارش را تع یرواناب ناش HEC-HMSافزار پرداختند و با استفاده از نرم ایدر اسپان یامنطقه

[. ژو و 6درصد کاهش دارد] 18درصد کاهش و رواناب  20از بارش  یدرصد کاهش و رواناب ناش 3/11و بارش  شیافزا گرادیدرجه سانت 2/2

که بارش  تندافیدست  جهینت نیپرداختند و آنها به ا ASDتسه با استفاده از مدل  انگیدما در حوضه رودخانه  یریرپذییتغ ینیبشیبه پ 2012همکاران 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 

 یبه بررس یدر پژوهش 2012و همکاران  ی[. ترامبل7]ابدییم شیافزا 2080و  2050تسه در دهه  انگیشد ودر حوضه  واهدکم خ 2020در طول دهه 

 نیه اب 2070 - 2099 یدر دوره آمار RCMمدل  15و  A1B یویپرداختند و با استفاده از سنار Moroccoرگبار در  دهیپد یبر رو میراقلیتاث

توان به مطالعات جعفرزاده و همکاران  یم زین یداخل ی[. از پژوهش ها8کم خواهد شد] یآت یدهه ها یدرصد ط12که بارش  افتندیدست  جهینت

از  2030-2011سال از  20دوره  یبرا Lars wgگرگانرود واقع در استان گلستان با استفاده از مدل  یبارش حوضه راتییتغ ینیب شیبه پ 1393

و  انی[. نصوح9خواهد داشت] شیافزا ندهیسال آ 20بارش در دوره  زانیکه م دندیرس جهینت نیو به ا ختندپردا Hadcm3و مدل  B1و A1B ویسنار

ده پرداختند و با استفا 2020 -2049 یآمار یدوره یشهرکرد و بروجن برا یهادما و بارش در دشت یبه رو میاقل رییاثر تغ یبه بررس 1392همکاران 

 یکه دما افتندیدست  جهینت نیپرداختند و به ا GCM3و  Hadcm3جو  یو دو مدل گردش عموم A1Bو A2 یویبا سنار LARS WGاز مدل 

حاالت  هیو در بق کندیم ینیبشیکاهش بارش را پ A2 - Hadcm3ها گرمتر خواهد شد و مدل فصل یدر تمام هیمناطق مورد مطالعه نسبت به دوره پا

 یدوره آمار یبرا لیاردب کینوپتیس ستگاهیا یبارش راتییتغ ینیبشیبه منظور پ 1393مقدم  یالهام و ی[. سبحان10]شودیمشاهده م یرندگبا شیافزا

 یوهایو سنار  HADCM3و IPCM4جو  یگردش عموم یهااز مدل یریگپرداختند و با بهره LARS WG یتوسط مدل آمار 2011 -2030

A1B  وA2 یو پورمحمد یلیخل. [5]است هینسبت به دوره پا یکاهش بارش در دوره آت انگرینما شتریب یبارش راتییتغ لیاردب کینوپتیس ستگاهیدر ا 

سال  45 یدر ط نیسنگ یهاکرمانشاه ، سنندج و نوژه همدان پرداختند، بارش کینوپتیس ستگاهیدر سه ا نیسنگ یهابر بارش میراقلییتغ یبه بررس 1394

 LARS WGسال با استفاده از مدل  3سه دوره  یبرا نیبارش سنگ راتییاستخراج و تغ ستگاههایا نیدر ا 1964-2009 یه آماردور یگذشته برا

ساله  30 یهادوره یبارش در تمام زانیم هاستگاهیو درهمه ا افتیکاهش خواهد  نیسنگ یهاکه تعداد بارش افتندیدست  جهینت نیکردند و به ا یبررس

 نیسبک و سنگ خبندانی انیشروع و پا یهاخیتار ینیبشیالرس به پ زگردانیاستفاده از مدل ر اب 1393و همکاران  ی. صالح[11]افتیخواهد شیافزا

قرار دادند و  یابیمورد ارز یرا در سه دوره زمان A1B یویتحت سنار BCM2و  HADCM3 یمیاستان کرمانشاه پرداختند و با استفاده از دو مدل اقل

با  زین خبندانی نیو زمان خاتمه آخر کندیم لیم ماهنیمورد مطالعه با گذشت زمان به سمت فرورد ستگاهیادر  خبندانیشروع  افتندیدست  جهینت نیبه ا

 میلراقییاثر تغ 1392و همکاران  ی[. بحر12]شودیکاسته م خبندانی یاز تعداد روزها یآت یهاسال یو ط رسدیزمستان م یگذشت زمان به سمت ابتدا

مورد  A2 ویدر استان اصفهان تحت سنار یاسکندر زیحوضه آبخ یبر رو Lars wgرا با استفاده از مدل  2011-2030را در دوره  بر دما و بارش

 گرادینتدرجه سا 6/1تا  3/0 نیحداقل و حداکثرها ب نیانگیو م شیدرصد افزا 2/7ساالنه  یکه بارندگ افتندیدست  جهینت نیقرار دادند و به ا یبررس

 [.13]افتیخواهد  شیافزا

داده  دیتول یااست که بر یهواشناس یتصادف یداده ها یاز مولدها یکیپژوهش از آن استفاده شده است   نیکه در ا LARS_WG5مدل

 جی.نتا[14رود] یر مکابه  ندهیحاضر و آ یمیاقل طیتحت شرا ستگاهیا کیبارش روزانه، تابش روزانه، درجه حرارت حداکثر و حداقل روزانه در  یها

 یبرخ و کشت یمیقلا طیرابا توجه به ش لیاست.شهرستان اردب یمیاقل یرهایمتغ ینیب شیمدل الرس در پ یاز توانمند یگرفته حاک اممطالعات انج

 لیاردب ستگاهیبهاره ا یاارش هب ینیب شیپژوهش پ نیفصل بهار مورد توجه است.هدف از ا ژهیرشد به و یاز سال برا یآن ها در فصول یآب ازیو ن اهانیگ

دچار  یم آبکبود بارش و از کم که ییسازمان ها ریکه مورد استفاده کشاورزان و سا دیام نیباشد به ا یم یآت یالرس در دهه ها یاز خروج استفادهبا 

 یها ا را در بخشسارت هخ زانیآب م ییجوو صرفه  قیدق یزیبتوانند با برنامه ر یطیمح زانیگردند قرار گرفته و برنامه ر یفراوان م یها بیآس

 به حداقل ممکن برسانند. یکشاورز ژهیمختلف به و

 
 

 مواد و روش .2
 

، 1جدول  است.  دهیاستفاده گرد ریاخ یبهاره در دهه ها یبارش ها راتییتغ یبررس یبرا لیاردب کینوپتیس ستگاهیا یها پژوهش از داده نیدر ا

 .دهدی، منطقه مورد مطالعه را نشان م1شکل  و مورد مطالعه  ستگاهیمشخصات ا

 

 

 موقعیت جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه مورد مطالعه -1جدول  

 طول جغرافیایی ایستگاه
عرض 

 جغرافیایی
 ارتفاع
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 منطقه مورد مطالعه -1شکل  

 

 

وره دس روزانه طی مورد استفاده در این پژوهش شامل متغیرهای بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش در مقیا داده های ورودی مدل

وهش های خروجی بارش ایستگاه مورد مطالعه استفاده گردیده است. در پژرد پژوهش، از دادهباشند که با توجه به موضوع مومی 1978 - 2014زمانی 

رزیابی قرار مورد ا 2011 - 2030تغییرات بارش )بهاره( در بازه زمانی  A1Bتحت سناریوی  HADCM3حاضر با استفاده از مدل خروجی اقلیمی 

بینی های اقلیمی باشد که توسط مرکز تحقیقات و پیشاقیانوسی می -عمومی جو های جفت شده گردش یکی از مدل HADCM3گرفته است. مدل 

 است.هادلی در اداره هواشناسی انگلستان تهیه شده

های اقلیمی دههای ریزگردان آماری بوده و مولد مصنوعی داکه در این پژوهش از آن استفاده شده است، از مهمترین مدل Lars wgمدل 

ها اجرا شده ادهدهای ورودی ایستگاه سینوپتیک اردبیل مورد استفاده قرار گرفته و مدل بر اساس این سازی در این پژوهش، دادهشبیه باشد. در فرآیندمی

ف و وگراف اسمیرنسازی دوره مورد مطالعه در ایستگاه اردبیل و بررسی مقادیر حاصل از آزمون کلومدر پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس شبیه است.

 - 2030ره زمانی سازی رفتار آینده اقلیم ایستگاه مورد مطالعه طی دوسپس به مدلسازی برآورد شد. ، صحت سنجی مدل p - valueر آماری مقادی

است.  های دوره پایه مقایسه شدههای شبیه سازی شده با دادههای ماهانه دادههای تولید شده با استفاده از رسم نمودار و میانگین. دادهپرداخته شد 2011

ت. شده اسایش داده های آوریل، می و ژوئن به صورت نمودار نمدر نهایت بر اساس آمار استخراج شده برای مدل تغییرات بارش در دهه ی آتی ماه

 اف معیار آنها مورد مقایسه قرار گرفتند.و انحر 1978 - 2014شده در دوره پایه های مشاهداتی و شبیه سازیبرای ارزیابی عملکرد مدل، داده

 

 نتایج و بحث .3
 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 

 جینتا نشان داده شده اند. با توجه به ،2جدول  در  یمورد بررس ستگاهیجهت برآورد بارش ا LARS-WGحاصل از پردازش مدل  جینتا

بوده  096/0و  094/0و  057/0 بیژوئن به ترت ،یم ل،ی)فصل بهار(آور یدر ماه ها رنفیآزمون کلوموگراف اسم ریو مقاد یساز هیحاصل شده از شب

 کینزد 1به  P-Valueکند و  لیم 0به  رنفیلوموگراف اسمهرچه آماره ک نکهیباشد. باتوجه به ا یم 99/0و  99/0و  1 بیترت بهآنها  P-Valueو 

کرده است  یساز هیمورد مطالعه را خوب شب ستگاهیگذشته ا ینرم افزار داده ها نیباشد. لذا ا ینرم افزار م یباال یساز هیباشد نشان دهنده قدرت شب

 ب است.مطل نیهم دیمو زین  5شکل خواهد کرد. نمودار  یساز هیخوب شب زین ار ندهیوآ

 
 

 برای ایستگاه اردبیل p - valueوگروف اسمینروف و ممقادیر آزمون کلو -2جدول  

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن می آوریل مارس فوریه یهژانو ماه

Ks  

Statistic 
064/0 052/0 055/0 057/0 094/0 096/0 025/0 070/0 096/0 035/0 036/0 058/0 

P - value 1 1 1 1 99/0 99/0 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

-2011ساله )20برای پیش بینی تغییرات بارش بهاره در دوره  A1Bتحت سناریو  Hadcm3نتایج حاصل از تحلیل پیش بینی مدل 

 2024آینده را در ماه آوریل نشان می دهد که بیشترین میزان بارش پیش بینی شده در سال تغییرات بارش دوره ، 2  شکل ( استفاده شده است.2030

درصد می باشد.با  049/0حدود  R2میلی متر پیش بینی شده است. مقدار ضریب 0، 2020میلی متر و کمترین میزان بارش در سال  4/21درحدود

می باشد و شیب خط رگرسیونی روند کاهشی  دارا می باشد و این  -43/0که مقدار آن Xتوجه به اینکه درماه آوریل با توجه به منفی بودن ضریب 

 مطلب بیانگر آن است که در ماه آوریل میزان بارش در دهه های آتی رو به کاهش است ولی این روند کاهش محسوس نیست.

 

 

 
 Hadcm3ایستگاه اردبیل با مدل   2011 - 2030در دوره  آوریل نوسانات بارش در ماه -2شکل  

 

 

میلی متر  0،  2025و  2017میلی متر و کمترین میزان بارش در سال  30در حدود  2014بیشترین میزان بارش در سال ، 3شکل  باتوجه به 

می باشد و منفی  -31/0که مقدار آن   X د.در ماه می با توجه به منفی بودن ضریبمی باش 039/0در این ماه  R2پیش بینی شده است. مقدار ضریب 

 بودن آن بیانگر روند کاهشی بارش در این ماه طی سال ای آتی است. همچنین شیب خط رگرسیونی روند کاهشی محسوسی دارد.
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 Hadcm3با مدل ل ایستگاه اردبی  2011 - 2030نوسانات بارش در ماه می در دوره  -3شکل  

 
میلی متر  0حدود 2013میلی متر و کمترین میزان بارش در سال  5/55در حدود  2020بیشترین میزان بارش در سال ، 4شکل  با توجه به 

می باشد بیانگر افزایش بارش  50/0که مقدار آن Xوجه به مثبت بودن ضریبمی باشد. بات 026/0در ماه ژوئن  R2پیش بینی شده است. مقدار ضریب 

خواهد می باشد همچنین شیب خط رگرسیونی نیز روند افزایشی را به همراه دارد که موید آن است که بارش ها در طی سال های پیش بینی شده افزایش 

 داشت.

 

 

 
 Hadcm3ایستگاه اردبیل با مدل   2011 - 2030ه ژوئن در دوره نوسانات بارش در ما -4شکل  

 

پس از شبیه سازی و تحلیل های انجام شده توسط مدل، جهت ارزیابی مدل در شبیه سازی بارش با ترسیم نمودار در محیط نرم افزار اکسل 

انجام شد و نتایج مورد تجزیه و  1978-2014در دوره آماری  مقایسه داده های مشاهداتی با داده های شبیه سازی شده در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

در ایستگاه اردبیل، میزان بارش در دوره پایه و شبیه سازی شده در فصل بهار در ماه آوریل در هر دو دوره تقریبا  ،5شکل  تحلیل قرار گرفت. مطابق 

کی با داده های مشاهداتی و شبیه سازی وجود دارد. در ماه می میزان بارش مشاهداتی روند رو به باالی اندکی نسبت به بارش یکسان و دارای تفاوت اند

برابر بارش شبیه سازی شده دارد. درماه ژوئن نیز میزان بارش مشاهداتی تفاوت بسیار زیادی با میزان بارش شبیه سازی شده دارد و بارش مشاهداتی دو 

به ترتیب میانگین بارش و انحراف معیار بارش مشاهداتی و شبیه سازی شده در ایستگاه اردبیل را نشان  6شکل  و  5شکل   زی شده می باشد.شبیه سا

 دهد.می
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 سازی شده در ایستگاه اردبیلودار میانگین بارش ماهانه مشاهداتی و شبیهنم -5شکل  

 

 
 سازی شده در ایستگاه اردبیلنمودار انحراف معیار بارش ماهانه مشاهداتی و شبیه -6شکل  

 

 گیرینتیجه .4

 

ل در سال های آتی صورت گرفته است. نتایج حاصل از پردازش مدل پژوهش حاضر به منظور بررسی تغییرات بارش های بهاره ایستگاه اردبی

LARS_WG  به وسیله طرح وارهHadcm3  تحت سناریوA1B  نشانگر کاهش بارش ها در فصل بهار طی سال های آینده می باشد. کاهش بارش

ای پیش بینی شده مشاهده گردید. میانگین بارش حداکثر در ها در ماه آوریل محسوس تر از ماه می می باشد اما در ماه ژوئن افزایش بارش ها طی سال ه

در ماه ژوئن پیش بینی می شود. نتایج کلی مجموع بارش طی ماه های فصل بهار  2020میلی متر در سال  5/55( در حدود 2011-2030دوره آتی )
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د نتایج پزوهش های صورت گرفته مشابه در زمینه تغییر اقلیم ( نسبت به دوره پایه خواهد بود که بیانگر تایی2011-2030نشانگر کاهش بارش در دوره)

جود در زمینه می باشد. لذا با توجه به کاهش بارندگی در فصل بهار در سال های آتی برنامه ریزی های بسیار کارآمد جهت استفاده بهینه از منابع آب مو

 های کشاورزی، صنعت،و... ضروری می باشد.
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