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 مقدمه -1-1

پيدایش و تکامل  یرهعلمي تأیيد شده است، بحث و گفتگو دربا یای توس  جامعه فزاینده طوربهکه اخيراً  شرایطي

يز نای اخير بيشتر و شدیدتر هدر سالسرعت آن است که ( شوندميموجب آن  يانسانهای فعاليّتتغييراقليم جهاني )که 

و  اندگرفتهشکل  ها و علل آن ، دیدگاهبه این تغييرات توجّهمسائل علمي با بسياری از که  شودميگفته  است. شده

 داند.  را مي «یانهاگلخاثر »این ارتباط است که تقریباً امروزه هر کسي مفهوم  یواسطهبه

 تبه را بهراولين  ،محيطيکه مردم در کشورهای صنعتي از ميان خطرات زیست دندهميها نشان نظرسنجينتایج 

قریب  یها از یک فاجعرطور مستقيم مردم هشداردهنده به با آشکارسازی عالیم. دانشمندان دهندميتغييراقليم اختصاص 

 .(ch, 2010steher and stor) دهندمي های الزم راهشدارها  آنو به  کنندميالوقوع آب و هوایي آگاه 

ن يم تحت تأثير ایتغييراقل کنند ويطور طبيعي تغيير مای در طول زمان بهبه لحاظ تاریخي، غلظت گازهای گلخانه

های سردتر به غلظت و برعکس دوره های شدتر باعث باالتر رفتن غلظت گازهای گلخانههای گرمگيرد. دورهتغييرات قرار مي

اند. منتهي طبيعي رخ داده طوربهها سال ها تا ميليون. این تغييرات در طول زمان طي دهانجامندتر این گازها ميپایين

اتفاق افتاده است  ی اخيرههدطي چندین  بشر امروزیهای فعاليّتی اخير در جو توس  ات ایجاد شدهتغيير

(Ramanathan,1988  ،2003به نقل از هاردی.) ی تغييراقليم را طبق ی صنعتي، عموماً دانشمندان واژهپس از دوره

 طوربهست که اتغييری در اقليم « تغييراقليم»ی واژه بنابراینبرند. مي کاربهچوب کنوانسيون تغييراقليم سازمان ملل رچا

 یف به غير. این تعردندهميکه ترکيبات جهاني جو را تغيير  شودميهای بشر نسبت داده  مستقيم یا غير مستقيم به فعاليت

 (.2003هاردی، د )گردهای زماني متوالي و طوالني مشاهده مياز مفهوم تغييرپذیری طبيعي اقليم است که طي دوره

(، اگرچه 3Oو  2CO ،4CH ،O2N ،CFCs) ایانهگلخالیه نازکي از گازها اطراف زمين را احاطه کرده است. گازهای 

 هاآنترین  ثير شگرفي بر اقليم زمين دارند. این گازها که مهمأولي ت دهندميدرصد حجم جو را تشکيل  1/0کمتر از 

ولي گرمای ایجاد شده در جو را به دام  دهندمي، اجازه ورود نور خورشيد را به جو باشندمياکسيدکربن و متان دی

های عظيم جوی و ای، توس  جریانهشده در مناطق حارّندازند. این درحالي است که مقدار زیادی از گرمای ایجادامي

 .شودميرافيایي باال مجدداً پخش غی جهاعرضاقيانوسي تا 
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. این گاز باشدميپذیر کربن یکي از اجزای طبيعي جو است و از نظر بيولوژیکي بسيار واکنشاکسيددی ایانهگلخگاز 

ی گاز 2COصورت هتنفس، بفرآیند و طي  دشويمصرف مزنده کربن آلي طي فرآیند فتوسنتز در گياهان  ی صورت تودههب

هزار سال قبل تا  جو را طي چندین 2COاین چرخه های طبيعي، غلظت . گرددميبه حالت اول تبدیل شده و به جو باز 

و  سال گذشته 150)قسمت در ميليون بر حجم( نگه داشته است. طي  ppmv10±280صنعتي شدن در حدود  یدوره

زن عظيم کربن جو را افزایش داده است. مخا 2COت غلظت به شدّ یبشرهای فعاليِتاخير،  ی ویژه طي چند دهههب

صرف م(، برای )زغال سنگ، نفت و گاز ها سال به عنوان کرین آلي فسيل شدهزمين برای ميليونی  شده در پوستهذخيره

و  شودميها با اکسيژن جو  های کربني سبب ترکيب آن احتراق سوختاند. و سوزانده شده گردیدهجا هسوخت جاب

شر از طریق تنفس و بتوس   2COانتشار  %80. در مقياس جهاني، تا گرددميکه وارد جو  کندمياکسيدکربن توليد دی

 ویر. این منابع شوديمهای زنده ایجاد  زدایي و سوختن تودهباقيمانده اصوالً از جنگل %20. شودميمنابع صنعتي حاصل 

متحده، چين و  ایاالت 2COهای  ترین منتشر کننده . بزرگکنندميرا وارد جو  2CO ميليارد تن 5/6رفته هر سال هم

که حدود  آن يهای اصل از این منابع به جو از آهنگ جذب آن توس  چاهک 2COروسيه هستند. عالوه بر این آهنگ ورود 

نمایي در  طوربهفزایش این ا و جو در حال افزایش است 2CO. بنابراین، غلظت کندميميليارد تن بر سال است، تجاوز  3/3

ميليون  02سال یا شاید حتي  420000جو، طي  2COغلظت  این درحالي است که .دداردرصد در سال ادامه  5/0حدود 

 (.Houghton et al. 2001) افزایشي نداشته استسال قبل 

های مدل اقليم جهاني برای قرن بيني پيش( 1IPCCبين دول تغيير اقليم ) هيأتطبق چهارمين گزارش ارزیابي 

که گرمایش جهاني با شتاب ادامه پيدا خواهد کرد )حتي اگر بشر بتواند جلوی انتشار گازهای  دهدميبيست و یکم نشان 

گراد سانتي یدرجه 4درجه به  8/1متوس  دمای جهاني از  2100تا سال که  شودبيني ميپيشای را بگيرد(. گلخانه

ی نيز از قبيل سيل، خشکسالي و متر باال بياید. فراواني و حجم رخدادهای حدّ 59/0تا  18/0افزایش یابد و سطح دریا بين 

. اثرات تغييراقليم بر کل سياره یکسان نيست. بعضي یابدميای گرمایي با افزایش دمای متوس  جهاني گسترش ه موج

مناطقي که اقليم دیگر نسبت به تغيير اقليم دارند. به عنوان مثال  مناطقِيت بيشتری در مقایسه با زمين حساسّ مناطقِ

و در نتيجه در برابر تغيير اقليم دچار استرس  داشتههستند وابستگي زیادی به ميزان دما و بارش  اینهدارای اقليم مدیترا

 (.IPCC, 2007) شوندمي

                                                      
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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ه توس  کرا  يانوسخشکي و اقي شده در مناطقِدمای مشاهدهميانگين جهاني آنومالي روند تغييرات  نمودارِ 1-1شکل

طبق این نمودار روند  .دهدمينشان  1850-2012 یدورهدر طي  ،( ارائه شده استIPCCت بين دول تغيير اقليم )أهي

 دراست.  تر محسوس 1961-1990 یدورهافزایشي دمای جهاني کامالً مشهود است. این روند افزایشي در مقایسه با 

ی  ر دههد -3/0ا از شده است که طبق آن ميانگين آنومالي دم نشان دادهای آنومالي دما  م نمودار ميانگين دههقسمت دوّ

 (. IPCC, 2013) پيدا کرده است ( افزایش2000-2010کنوني ) ی دههدرجه در  5/0تا  1860-185

 ی ه جامعهبآن آسيب بيشتر  ی که نتيجهجوی زیادی شده حوادث اقليم ناشي از عامل انساني باعث وقوع تغيير

 اثرات و . اگرچه بسياری از دیگرشودميتکراراً مطر  زمين  یگرم شدن کره اثرات مداومهای  بحثدر  ادعااین . انساني است

وا ی آب و هر حدّمربوط به تغيير در مقادی هاآن یولي در کل همه، دنشومياقليم مطر  تغيير در ارتباط باخطرات 

 (.Solomon et al. 2007) شوندمحسوب ميشده  بينيپيشاثرات  ترین یکي از برجستهکه  باشندمي

 

 

در  ي  خشکي و اقيانوسودست آمده از ترکيب مشاهدات سطهب اتيجهاني آنومالي دمای مشاهد ميانگين -1-1شکل

 (.IPCC, 2013) 1850-2012 یدوره
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ش یافته است، افزایي های سنگين و امواج حرارت بارش باران تکرار (IPCC) اقليمتغيير لبين دو هيأتطبق گزارش 

 های نسيکلوه و فعاليت در بسياری از مناطق افزایش یافت گيرندمي ثير خشکسالي قرارأتحت تهایي که  که پهنه طوریهب

 (.IPCC, 2007) ستپيدا کرده اافزایش  نيز گرمسيری در اقيانوس اطلس شمالي

ي از بالیای جوی که ضررهای اقتصادی ناش دندهميمطالعه شده نشان ی  حادثه 22های ناشي از  تحليل زیاننتایج 

در کل  سوزی جنگل و تگرگ(،)مثل آتش های گرمسيری، سيل و حوادث جوی با مقياس کوچک از قبيل طوفان، سيکلن

ین حوادث افات ناشي از گونه روندی از ميزان تلکه هيچ دندهميمطالعات نشان نتایج . ندزمين افزایش پيدا کرده ا یکره

ليم ه تغييراقکنتيجه گرفت  توانميجوی وجود ندارد که بتوان به تغييراقليم ناشي از عوامل انساني نسبت داد. بنابراین 

العات بود اطنل دارد. به دلينروی ميزان تلفات ناشي از حوادث طبيعي  داریمعنيانساني با این روش مطالعه عجالتًا تأثير 

جود یي در مطالعات وها قطعيّتو در نتيجه عدم  شودميحدسي تعيين  طوربه، احتمال ضرر و زیان در طول زمان کافي

ه ن تلفات، بييراقليم بر ميزانتيجه گرفت که بهترین روش برای دسترسي به اثر پتانسيلي تغ توانميخالصه  طوربهدارد. 

 (. Bouwer, 2011) ، تحليل و ارائه تصویری از آینده استی تاریخيهادادهجای استفاده از 

ی و ذوترش حشرات مکه شامل گس گيرندمياز دیدگاه بهداشتي نيز امراض واگيردار تحت تأثير تغييراقليم قرار 

کند، ا . اگر تغييراقليم ادامه پيددهدميتابستان این مسئله بيشتر خود را نشان فصل در  خصوصبههای آلوده است. آب

 (.Shuman, 2011) خواهد کردهای کشنده از قبيل ماالریا گسترش یا تغيير مکان پيدا بيماری یدامنه

 ( تغييراقليم در طول قرنEPA1شناسي، طبق نتایج مطالعات آژانس حفاظت محيطي ایاالت متحده )از دیدگاه آب

های باالتر و کاهش بارش و افزایش وقوع خشکسالي در منجر به پيامدهایي چون افزایش بارش در عرض احتماالًحاضر 

ها در برخي مناطق، تغيير جوامع زیستي زمين های مرطوب و احتمال خواهد شد. کاهش سطح دریاچه ترپایينی هاعرض

 تسریع ذوب پوشش یخ و برف از دیگر پيامدهای تغييراقليم است.

 2دما  1880ست. از سال هاغير عادی در پوشش گياهي خشکي های تغييرات اقليمي اخير تغيير مکاناز دیگر نشانه

برابر ميانگين جهاني(. بر مبنای  2)بيش از  ی باالی شمالي افزایش پيدا کرده استهاعرض در گرادسانتي یدرجه

 آهنگ رشد درختان کاج سيبریایي در پاسخ بهدرختان در غرب مغولستان مرکزی،  یساله از حلقه 450نگاری وقایع

رشد ساالنه درختان صنوبر در  1930 ی(. از دههJacoby et al. 1996طور چشمگيری افزایش یافته است ) هگرمایش اخير ب

 طوربه)نظير سوسک چوبخوار(  ، تنش آب و افزایش حمله آفات1970 ی. از دههیش بيشتر شده استاآالسکا در اثر گرم

                                                      
1. Environmental Protection Agency 
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که از سال  دهندميای نشان ی ماهوارههاداده (.Jacoby and D’Arrigo 1995)  محسوسي رشد درختان را کند کرده است

 طوربهکه گرمایش  N 70ْتا  N  45ْ یهاعرضبين  خصوصبهفعاليت فتوسنتزی پوشش گياهي خشکي،  1991تا  1981

 (. Myneni et al. 1997) از بين رفتن پوشش برف زودتر از موعد گردیده، افزایش یافته استمشخص سبب 

 

 بیان مسئله  -1-2

ي سرد ونيمه خشک و از آب و هوای شودميایران جزو مناطق کوهستاني کشور محسوب  غربشمالکلي  طوربه

نيمه  رای اقليمآن دا برخوردار است. در عين حال آب و هواهای محلي متفاوتي نيز در این محدوده وجود دارد و اکثر نقاط

ترین زمان اه مناسبماه تا پایان مهرمآب و هوایي این مناطق از اواخر اردیبهشتهای به ویژگي توجّهخشک سرد است. با 

برف يت کوهستاني و ارتفاعات پرت موقعبه علّ غربی شمالمنطقه. شودميبرای کشت انواع محصوالت کشاورزی محسوب 

. در یان دارنداروميه جر یو دریاچهآبریز دریای خزر  ید فصلي و دائمي است. کليه رودها در دو حوضهدارای رودهای متعدّ 

 مي پيوندند.  هاآنهر حوضه یک یا دو رود عمده وجود دارد که اغلب رودهای کوچک و محلي به 

زون ست. با افزایش روزافهای مهم کشاورزی، دامپروری و صنعتي کشور اایران یکي از قطب غربی شمالمنطقه

ه این منطق ن اقليماین منطقه دوچندان شده است. از طرف دیگر شکننده بود، استفاده بيشتر از منابع خاک و آب جمعيّت

 دورنمایي ارد کهاروميه است، ما را برآن مي د یآن رو به خشکي رفتن دریاچه ینسبت به اثرات تغييراقليم که نمونه

ورنما و دمناسب که  اینطقهمتغييراقليم  هایمدلمناسب از اقليم آینده منطقه داشته باشيم. این کار از طریق اجرای 

 سناریوی دقيقي ارائه دهد، ميسر است. 

ا از ی است. لذضرور اطالع از اثرات تغييراقليم بر منطقه جهت برنامه ریزی های کشاورزی، اقتصادی و اجتماعي امری

یک روش مناسب  الزم را ندارد، تعيين دقّتکوچک  یمنطقهدر مقياس جهاني ارائه شده و در  GCMی هامدلآنجاکه 

طور که قبالً نهما مورد نظر از اهميّت زیادی برخوردار است. یروی منطقه هامدلجهت ریزمقياس کردن خروجي این 

ر استفاده شود. ه هايم از آنزیادی هستند که ممکن است در ارزیابي اثرات تغييراقل نمایيریزمقياسی هاروشاشاره شد، 

رد نسبي مستقيم عملک یمقایسهشونده و  بينيپيشو  کنندهبينيپيشهای مکاني مختلف، متغيرهای فاده از پهنهچند است

ات زیابي اثری مختلف برای رسيدن به هدف، مشکل است ولي این موضوع به عنوان یک مسئله در مطالعات ارهاروش

شتر بيدر اطر خه همين ال بردن کيفيت ارزیابي مطر  است. بو در نتيجه با قطعيّتتغييراقليم برای رسيدن به کمترین عدم 

 .دگيرنميقرار مقایسه  موردی مختلف هاروشمطالعات اخير عملکرد 
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 های پژوهشسؤال -1-3

لف در ترهای اقليمي مختآماری برای برونداد مدل گردش کلي برای پارام نمایيریزمقياسی هاروشآیا کارایي . 1

 ؟مناطق مختلف متفاوت است

 ت؟هر منطقه دست یاف آماری بهينه برای هر پارامتر اقليمي در نمایيریزمقياسبه یک روش  توانمي. آیا 2

 

 های پژوهشفرضیه -1-4

ر ی اقليمي مختلف دداد مدل گردش کلي برای پارامترهاآماری برای برون نمایيریزمقياسی هاروشکارایي . 1

 .مناطق مختلف متفاوت است

وش رلف در هر منطقه به یک آماری برای پارامترهای مخت نمایيریزمقياسی هاروشبا بررسي کارایي  توانمي. 2

 .بهينه دست یافت نمایيریزمقياس

 

 گردش کلیی هامدل -1-5

ف ومعر 1(GCMs) جو کليی گردش هامدلکي است که به متّ ایرایانهی عددی هامدلاقليم آینده به بيني پيش

ها و مؤسسات تحقيقاتي در سراسر دنيا اقليم در دانشگاه سازیمدل. مطالعات کندمي سازیشبيهو اقليم زمين را  باشدمي

این مطالعات صدها دانشمند را در پذیرد. های مشترک بسياری در سطح بين المللي صورت ميو تالش شودميانجام 

در آلمان، آزمایشگاه  3ماکس پالنک یاقليم در انگلستان(، مؤسسهبيني پيش)مرکز تحقيق و  2مراکزی نظير مرکز هادلي

، آزمایشگاه دیناميک 4(NOAA) اقليم در محي  در فرانسه، مرکز اقليم کانادا، اداره ملي اقيانوسي و جوی سازیمدل

 ی، و مؤسسه7(NASA) فضا و هوانوردی ملي ی، اداره6(NCAR) ، مرکز ملي تحقيقات جوی5( GFDL) ژئوفيزیکيسياالت 

)برنامه مشترک بين سازمان ملل متحد،  9(WCRP) در ایاالت متحده و برنامه اقليم جهاني 8(GISS) فضایي گودارک

بين الدول تغيير  هيأتبين المللي حفاظت طبيعت و کميسيون بين الدول اقيانوس شناسي( درگير کرده است.  یاتحادیه

                                                      
1. General Circulation Models 

2. Hadley 

3. Max planck 

4. The National Oceanic and Atmospheric Administration 

5. Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 

6. The National Center for Atmospheric Research 

7. Aeronautics and Space AdministrationThe National 

8. Goddard Institute for Space Studies  

9. World Climate Research Program 
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(، تالش مشترک بين المللي را با همکاری صدها دانشمند و با حمایت سازمان هواشناسي جهاني و برنامه IPCCاقليم )

تغييراقليم، شامل تالش هایي در  یدر زمينهجهاني سازی مطالعات محيطي سازمان ملل متحد، جهت ارزیابي و خالصه

 .کندميهدایت  سازیمدلرابطه با 

دت مالني اقليم نتيجه اثر متقابل فرآیندهای موجود در جو، اقيانوس، سطو  خشکي و یخي زمين است. در طو

انان دستم ریاضي . از قبل از قرن بيکندميفرآیندهای زمين شناسي و پارامترهای دوراني زمين نيز در این زمينه نقش ایفا 

کردند.  فيزیک پایه جو هوا با استفاده ازبيني پيشجو، با هدف اصلي  کليو هواشناسان شروع به سعي در توضيح گردش 

 طوربه هالمدوجود آوردند. این ه قيانوسي را با -با پيشرفت علوم رایانه، اولين مدل تلفيقي جوی 1988اما تنها بعد از سال 

بل ، اثرات متقاهاناهای خورشيدی، آتشفشی رشد کردند که شامل اثراتي از قبيل نوسانات فعاليتاخيلي پيچيده

 تواندميست و هایي از شيمي جو ای هوایي سولفات و قسمتهاناکره، جریهای عميق و کم عمق، واکنش زیستاقيانوس

غيير اندازه نتيجه ت تواندمي هامدلدر حالت خاص نيز این  های اقليمي را طبق شرای  مختلف اجراء کند.سازیشبيه

ک هدف تعيين ی هالمدای را نيز طي یک یا چند قرن با افزودن اطمينان در نتایج آن تحليل کند. در این گازهای گلخانه

وی کل ريق ای دقهای مهم فيزیکي، شيميایي و بيولوژی را با محاسبات شبکهاست که بتواند همه مکانيزم «مدل زمين»

 (.Lopes, 2008کند ) سازیشبيهزمين را 

ا امّ  اندشده ریزیپایههوا بيني پيشی هامدل( بر اساس 1AOGCMsاقيانوسي امروزی ) -جوی کليی گردش هامدل

ی هامدلخالصه با اصطال   طوربهاند که در مقاالت بر پایه استفاده از فهم اقليمي و با دیدگاه تغيير اقليم توسعه یافته

 ریزیپایهبر اساس سناریوهایي در آینده  GCMی هامدل. رویکرد تغيير اقليم با شودمي( اشاره GCMsگردش عمومي جو )

 شوند.ین سناریو ها طبقه بندی ميادر جو  ایگلخانهشده است، در حالت خاص بر اساس ميزان انتشار گازهای 

ی جداگانه چندین سيستم هامدلجفت شده هستند، به این معنا که شامل برهم کنش های بين زیر معموالً هامدل

باشند. سيستم های قطبي( ميها و کالهکخ کره شامل پوشش برف، یخچالی) نظير جو، سطح زمين، اقيانوس و یخ کره

شامل  کندميها مطابقت دارد. سيستم اقليقيانوسهای باالیي ااقليم سریع با تغييرات روزانه جو یا با تغييرات ماهانه الیه

 Manabe) کشدها طول ميها تا قرنهای دائمي سطح زمين است که مدت واکنش آن دههاقيانوس های عميق و یخ

1998.) 

 ایبرای چندین دهه، ابتدا براساس شرای  حاضر و سپس با افزایش غلظت گازهای گلخانه هامدل سازیشبيهدر 

. سازگاری بين شودميهای مدل با اقليم مشاهده شده اخير مقایسه سازیشبيه. اندشده)اغلب دو برابر شدن( انتگرال گيری 

                                                      
1. Atmosphere-Ocean General Circulation Model 



 

9 

 

)حساسيت دمایي( فرض شده در مدل بستگي  اکسيدکربن و دمایاط غلظت دیبشده به ارتو تغييرات مشاهده هامدل

. شودميگراد درجه سانتي 5/4تا  5/1بن منجر به افزایش دما بين اکسيدکربرابر شدن دی دارد. به عنوان مثال، دو

های پيش بينيکه اثر سرمایش هواویزهای سولفات نيز در نظر گرفته شود، همبستگي بين مشاهدات و  همچنين هنگامي

 .یابدمدل افزایش مي

در که ( است AOGCM)اقيانوسي  -ی گردش عمومي جفت شده جویهامدلاز نوع  HadCM3به عنوان مثال مدل 

( 2000)  و همکاران 1توس  گوردنمرکز هادلي سازمان هواشناسي انگليس طراحي و توسعه یافته است. توصيف این مدل 

)مدل جوی( و  HadAM3های ولفه جوی و اقيانوسي به ناماز دو م HadCM3( انجام شده است. 2000) و همکاران 2و پوپ

HadOM3 بين الدول تغيير اقليم از  هيأت ، تشکيل شده است.باشدميدریا نيز  -)مدل اقيانوسي( که دارای یک مدل یخ

م از برونداد مدل )در گزارش دوّ م استفاده کرده استگزارش سوّ  یبرای تهيه HadCM3گردش عمومي ی مدلهاداده

HadCM2 .)قدرت تفکيک شودميروزه انجام  30یهاماهروزه و  360ها بر مبنای تقویم سال سازیشبيه استفاده شد .

های ت این مدل هماهنگي خوب بين مولفهباشد. از جمله دیگر مزیّت این مدل ميباالی مولفه اقيانوسي، مهمترین مزیّ

مانند  HadAM3مشخصات مدل جوی  .شودميي مدل مشاهده ساختار کل 2-1باشد. در شکل جوی و اقيانوسي آن مي

در  96باشد که معادل درجه عرض و طول جغرافيایي مي 75/3در  5/2دارای قدرت تفکيک افقي  بوده و HadAM2مدل 

 . باشدميزمين  ینقطه شبکه ای در کل کره 73

 

 

 HadCM3اقيانوسي  -جوی یساختار افقي و قائم مدل جفت شده  -2-1شکل

                                                      
1.Gordon 

2.Pope 

http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/365/1860/2635.long
http://ukclimateprojections.defra.gov.uk/media/image/8/s/P_Fig2_large.jpg
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 های اقلیمیبینیسناریوهای مبنی بر پیش -1-6

بيني شده، نتایج های موجود در تغييرات پيشقطعيّتعدم  ی(، برای تعيين دامنهIPCC) بين الدول تغييراقليم هيأت

اکسيدکربن، را جمع آوری کرده است. در اکثر مطالعات با دو، سه یا چهار برابر شدن دی هامدلبسياری از  حاصل از ترکيب

 یبه منظور بررسي دامنه IPCCفرض شده است. عالوه بر این،  ایگلخانهیک افزایش یک درصدی در سال برای گازهای 

 ، یک سریدهدميثير قرار أاحتمالي رشد اقتصادی و جمعيت انسان در آینده که احتراق سوخت های فسيلي را تحت ت

موضوع و  که دارای شودميسناریوهای انتشار به سناریوهایي اطالق  یخانواده ( ارائه داده است.1SERS) سناریوهای انتشار

بر روی شش خانواده از سناریوهای انتشار بحث شده است که  IPCCهای سوم و چهارم زمينه مشترکي هستند. در گزارش

آمده است، تعاریف هر  IPCCسوم و چهارم  ی. مطابق آنچه که در گزارش هاB2و  A1F1 ،A1B ،A1T ،A2 ،B1عبارتند از: 

 (.IPCC, 2007) باشدميیوهای انتشار به این شر  یک از سنار

A1-   هان در سال ج جمعيّتاست،  . رشد اقتصادی سریعشودميدر این سناریو جهان یکپارچه در نظر گرفته

ر نظر درا  های جدید و کارآمدگسترش سریع فناوری .یابدميميليارد نفر رسيده و پس از آن به تدریج کاهش  9به  2050

رهنگي در تعامالت اجتماعي و ف و شوندو روش زندگي در بين مناطق با هم همگرا ميبوده همگرا در درآمد دنيا و  گيردمي

 رتند از:وجود دارند که عبا A1 یکيد بر فناوری، سه زیرمجموعه برای خانوادهأبر مبنای ت. یابدمي سریع گسترش دنيا

A1F1 بر استفاده از سوخت های فسيلي، کيدأتA1B  و  کيد بر استفاده متعادل از انواع منابع انرژیأتA1T کيد بر أت

 استفاده از منابع انرژی غيرفسيلي.

A2-  مشخصات سناریویA2  که در آن برخالف سناریویA1را در نظر دنيایي  .شودمي، دنيا همگرا در نظر گرفته ن

 و یابديمپيوسته افزایش  طوربهدنيا  جمعيّت .کي هستندمستقل عمل کرده و به خود متّ طوربهکه در آن کشورها  گيردمي

 توسعه اقتصادی منطقه محور است.

B1-  گروه سناریویB1و پس از آن  شودميقرن حداکثر  ی، جهاني همگون را با همان افزایش جمعيت که در نيمه

 طالعات و خدمات، بااتغيير سریع در ساختارهای اقتصادی به سمت اقتصاد ا با ( امّ A1)مانند سناریوی  یابدميکاهش 

های جهاني برای لح. در این سناریو بر راه کندميهای منابع کارآمد و پاک توصيف کاهش حجم کاال و معرفي فناوری

 ده است.کيد شيم تأا بدون تغييرات اضافي اقلپایداری اقتصادی، اجتماعي و محيطي، به انضمام اصال  سرمایه، امّ 

                                                      
1.Special Report on Emission Scenarios 
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B2-   در سناریویB2  دنيا همانند سناریویA2 ت در نظر گرفته بوده با این تفاوت که دوستدار محي  زیس واگرا

های محلي کيد بر راه حلأت. کمتر است A2ا سرعت رشد آن نسبت به ، امّ یابدميپيوسته افزایش  طوربه جمعيّت. شودمي

 ر حدّ دتصادی توسعه اقدارد.  جهاني برای ثبات اقتصادی، اجتماعي و زیست محيطي هایبه جای در نظر داشتن راه حل

 تر خواهد بود.کندهکمتر و پرا B1و  A1ا نسبت به امّ تغييرات تکنولوژیکي سریع بوده و شودميدر نظر گرفته  متوس 

 SRESیوهای را با استفاده از سنار ایانهگلخهای غلظت گازهای بينيسازمان حفاظت از محي  زیست آمریکا پيش

رتباط با در ا هایي است که قبالً قطعيّتکه ناشي از عدم  شودميها دیده بينيپيشهایي در این توليد کرده است. اختالف

بيني غلظت سه گاز مهم پيش 3-1زمين توضيح داده شده است. در شکل  یکرههای کربن و زیستتغييرات آتي در چاهک

 . شودميدیده  SRESبر اساس سناریوهای  21اکسيد نيتروژن در قرن  دی اکسيد کربن، متان و ایانهگلخ

بين  تهيأتوس  یک کميته علمي و زیر نظر  2010هستند که در سال  RCPsجدیدترین سناریوها، سناریوهای 

بي نمود و م را ردیاييراقليای از اطالعاتي که از نتایج آن بتوان عوامل اصلي تغا نمودن مجموعهغييراقليم با هدف مهيّتدول 

ن ی نشان دادین سناریوها براااقليمي از نتایج  هایمدلاقليمي اعمال کرد، ارائه شد.  هایمدلنتایج آن را بتوان برای 

 RCP ینواده. سناریوی خاکنندميي استفاده ها و تغييرات کاربری اراضو ميزان آلودگي ایانهگلخغلظت و انتشار گازهای 

تفاوت سطح صات مکه براساس مشخّ 6/2و  5/4، 6، 5/8سناریوی مختلف است که این سناریوها عبارتند از:  4 شامل

ر متفاوت ح انتشاتوان منجر به سطها در آینده است که در هر شرای  ميمشياجتماعي و اقتصادی، خ  وضعيّتتکنولوژی، 

ن بر سطح آبراساس نقش  ایانهگلخ. در هر نسخه از این سناریو، اثر انتشار گازهای گردد ميو تغييرات اقلي ایانهگلخ

یج این سناریوها از اند. همچنين نتابندی شده، طبقه21تا پایان قرن  2W/m 6/2و  5/4، 6، 5/8دسته  4های تابشي به واداشت

 فرموله شده است. 2300و همچنين تا سال  دهدرا پوشش مي 21تا پایان قرن  1850سال 

 اینهگلخاتخمين زده شده است و اثر گازهای  PPM1370 ،2100تا سال  2COميزان غلظت  RCP 8.5در سناریوی

، 2100تا سال  2OCميزان غلظت  RCP 6وات بر متر مربع تخمين زده است. در سناریوی  8/5های تابشي را تا بر واداشت

PPM850  در شودميورد آبر وات بر متر مربع 6های تابشي، تا بر واداشت ایگلخانهتخمين زده شده است و اثر گازهای .

بر  ایگلخانهتخمين زده شده است و اثر گازهای  PPM650، 2100تا سال  2COميزان غلظت  RCP 4.5سناریوی 

، 2100ا سال ترا  2COميزان غلظت  RCP 2.6وات بر متر مربع تخمين زده است. در سناریوی  4/5واداشت های تابشي را 

PPM490  رآورد شده است.وات بر متر مریع ب 2/6بر واداشت های تابشي تا  ایگلخانهتخمين زده است و اثر گازهای 
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باال: غلظت دی اکسيد کربن، وس : متان و  .21در جو برای قرن  یاهناگلخغلظت سه گاز مهم  بينيپيش -3-1شکل

 )از: سازمان حفاظت محي  زیست آمریکا( اکسيد نيتروژن پایين:

 

ي بين جمعيّتميليارد نفر خواهد بود که این ميزان  12حدود  RCP 8.5در سناریوی  2100در سال  جمعيّتميزان 

ميزان توليد ناخالص داخلي در کشورهای توسعه  RCP 8.5سناریوی  است. براساس SRESدر سری  A2و  A1سناریوی 

را  جمعيّتميزان  RCP 2.6و سطح پایين توسعه تکنولوژی پایين است. در مقابل سناریوی  جمعيّتیافته به دليل افزایش 

های جدید نسبت به دیگر سناریوها بيني کرده است. در این سناریو رشد تکنولوژیميليارد نفر پيش 7حدود  2100تا سال 

ا در دیگر پارامترهای مؤثر در تغييرات است امّ RCP 2.6کمتر از سناریوی  جمعيّتميزان رشد  RCP 4.5است. در سناریوی 
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تر در نظر گرفته شده است. در ضعيف RCP 2.6های نو، رشد تکنولوژی و ....( نسبت به )مانند نرخ استفاده از انرژی اقليمي

شده ميليلرد نفر تخمين زده شده است که اندکي کمتر از ميزان در نظر گرفته 9جهاني  جمعيّتميزان  RCP 6سناریوی 

 است.  SRESاز سری  A2در سناریوی 

و  از انرژیده ستفااکلي ميزان  طوربههای جدید، و رشد تکنولوژی جمعيّتپایين به دليل رشد  RCP 2.6در سناریوی 

 نگ بيش ازسذغال  سوخت های فسيلي کمتر از سایر سناریوها در نظر گرفته شده است. در این سناریو ميزان استفاده از

فاده از ز ميزان استهای نو در این سناریو بيش ااست ولي در مقابل ميزان استفاده از انرژی RCP 6و  RCP 4.5سناریوهای 

و نياز  PCP 8.5وی در نظر گرفته شده در سناری جمعيّتبه ميزان  توجّهتر از دو سناریوی دیگر است. با می نفت کژانر

یگر بيش از د ین سناریواانرژی زیستي( در  جزبهی )ژزمين به تأمين انرژی، استفاده از انواع انر یساکن در کره جمعيّت

 در نظر گرفته شده است.  اسناریوه

 

 نماییریزمقیاسی هاروش -1-7

 هادلما خروجي این . امّ شودميوسيع برای ارزیابي تغييراقليم در یک مقياس جهاني استفاده  طوربه GCMی هامدل

 با ليم معموالًغييراقتای کافي و دقيق نيست. اکثر مطالعات ارزیابي برای ارزیابي تغييرات اقليمي در سطح محلي و منطقه

 GCMی هامدل بندی صدها کيلومتریکه کوچکتر از چارچوب شبکه شودميمکاني باال روی مناطق کوچک انجام  دقّت

وشش گوني باالی پهای پيجيده، سواحل یا جزایر، و نواحيي با ناهمبرای مناطقي که دارای ناهمواری خصوصبهاست 

 (.Wilby, 2004) سرزميني هستند

مکاني ده کيلومتر یا کمتر مورد  دقّت(، با 1RCMs) ایمنطقهی اقليمي هامدل  در این حالت شایسته است که توس

یک فرآیند ميکرو  ،ی اقليمي جهاني با مقياس محليهامدلپذیری ا ارتباط دادن تفکيکارزیابي دوباره قرار گيرد. امّ

های زیادی از طرف مجامع اقليم شناسي برای توسعه است. اخيراً تالش توجّهکليماتيک است که خود یک مسئله قابل 

است.  ای صورت گرفتهدیناميکي و آماری برای بيان تغييراقليم در یک مقياس محلي و منطقه نمایيریزمقياسی هاروش

ل هنوز دارای چند اشکال است، برای مثا RCMا مدل دیناميکي است. امّ نمایيریزمقياسای از مدل نمونه RCMی هامدل

کلي این  طوربهست که ا. مسئله اصلي اینشوندميزماني محدود اجرا  یبرای تعدادی آزمایش، سناریو و دوره هامدلاین 

به مساحت مورد مطالعه و ميزان تفکيک پذیری وابسته هستند و از لحاظ محاسباتي پيچيده بوده و انعطاف الزم را  هامدل

                                                      
1.Regional Climate Models 
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 هاآنبرای کاربران مدل و همچنين کاليبره کردن  هامدلست که آموزش این ا اینندارند. مسئله دیگری که وجود دارد 

 (.  Mearns,2001) بسيار مشکل است

بر اساس  هامدلست. این یافته اآماری توسعه  نمایيریزمقياسی دیناميکي، مدل هامدلبه عنوان یک جانشين برای 

وزیع تتوپوگرافي،  شده است. مانند ریزیپایهوضعيت اقليم در مقياس بزرگ است،  یای که نتيجهضعيت اقليم منطقهو

لحاظ  ی دیناميکي ازهامدلدر مقایسه با  هاروشکي از فواید بزرگ این (. یWilby,2004خشکي و کاربری زمين ) -دریا

 دتوانلف ميسناریوها مخت برای GCMهای مختلف مدل برای خروجي هاآنمحاسباتي ساده و ارزان هستند و کاربرد 

 نظری ضعف بزرگ طوربه. های سناریوهای آینده را ارزیابي کنيمقطعيّتعدم  دهدميتر باشد. همين امر به ما امکان ساده

برای  قليم امروزیافته برای اشان قابل تأیيد نيست. یعني رواب  توسعهایات پایهست که فرضيّا آماری این نمایيریزمقياس

 (. Fowler, 2007) اقليم آینده پابرجا نيستشرای  

« يد سناریوهای اقليميری برای تولآما نمایيریزمقياسی هاروشراهنمای استفاده از »با عنوان  IPCCدر گزارش 

د کلي برای تعيين (. این فرآینWilby et al.,2004) آماری آورده شده است نمایيریزمقياسی هاروشاز  مای کليشَ

 آورده شده است. 4-1خالصه در شکل  طوربه نمایيریزمقياسهای داقليمي با استفاده از رویکرسناریوهای 

 

 

 شده با رویکردهای آماری نمایيریزمقياسی اصلي در تعيين و استفاده از سناریوهای اقليمي هاقدم -4 -1شکل 

 (Wilby et al.,2004.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل کيفي و کمي 

 داده هاي موجود

 موضوع و اهداف پروژه

انتخاب روشهاي 

 ريزمقياس نمايي

 پردازش داده ها

 پيمايش و تأييد مدل

مشخص کردن دوره پايه و 

 توليد سناريوها

 ارزيابي اثرات

 رويکردهاي جانشين

ارزيابي ارزش 

 افزوده مدل
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 سازیهشبيی اقليم که خطاهای مدل از طریق مقایسه دهدمياهميّت انتخاب مناسب مدل آماری وقتي خود را نشان 

-1990 یدورهرای بی مشاهده شده هادادهشده مستقل مورد ارزیابي قرار گيرند. برای مثال اگر شده و اقليم مشاهده

ستقل می یک داده نباید برای اعتبارسنجي مدل استفاده شود. هادادهبرای ساخت مدل استفاده شود، سپس همان  1971

ه شده نمایند سازیشبيهی هادادهباشد. این مرحله خيلي مهم است که  1991-2000 یدورهی هاداده تواندميمناسب 

 (.Lopes, 2008) برد کاربهی آماری را بتوان در آن منطقه هاروشاقليم محلي باشند و 

 

 آماری نماییریزمقیاس -1-8

های تحت شرای  عامل GCMبردن خروجي های مدل کاربهیک روش ساده ارزیابي تغييراقليم در یک مقياس محلي 

؛ شودميریزی خاص پایه یمنطقهپایه برای یک  یدوره(. در این روش ابتدا اقليم Fowler, et al. 2007( است )1sCFتغيير)

ای که بعد تغييرات بوجود آمده در شبکه ی. در مرحله1961-1990 یدورهی دمای روزانه هاميانگينمثل مجموع بارش و 

. در آخر شوندميپایه و سناریوهای آینده تعيين  یدوره، بين همان GCMایستگاه هواشناسي شامل آن است از طریق مدل 

برای   GCMاگر اختالف دمای بين سناریوی مدلرود. برای مثال مي کاربهپایه  یدورهی زماني هاسریاین تغييرات برای 

. روی تغييرپذیری شودميدرجه اضافه  2درجه باشد، آنگاه به دمای روزانه ایستگاه  2 ،پایه یو دوره 2060-2090دوره 

رض های ميانگين، حداقل و حداکثر متغيرهای اقليمي فکاماًل حساب باز کرد. تنها برای مقياس توانميدر این روش ساده ن

ها برای بارش وقتي که نقش تغييرات طول که همان الگوی مکاني در آینده باقي خواهند ماند. این محدودیت شودمي

ها در مطالعات تغيير اقليم خيلي مهم تکه این کميّتر است. درحاليخشک و تر ناچيز گرفته شوند، محسوس یدوره

 (.Diaz-Nieto and Wilby, 2005هستند )

پيدا کردند که اقليم محلي و  سترشگای این مفهوم پایهبراساس ( 2SDآماری ) نمایيریزمقياس هایمدلدر پي آن 

دریا، ارتفاع ژئوپتانسيل،  )از قبيل ميانگين فشار سطح مقياسبزرگوابستگي زیادی به متغيرهای جوی  ایمنطقه

صورت یک تابع تعييني یا تصادفي از هب توانميابطه را این ر های باد، رطوبت نسبي یا مطلق و متغيرهای دما( دارند.ميدان

 ها( مثل دما بيان کرد.بيني شونده)پيش ایمنطقهها( و متغيرهای اقليمي محلي و کنندهبينيپيش) مقياسبزرگمتغيرهای 

و ممکن  شودميای روی یک ایستگاه توليد نقطه طوربهست که خروجي مدل ا این SDی هاروشهای اصلي یکي از ضعف

ما اینکه تا ممکن است زمان بر باشد  SDی هاروشچند ایستگاهي کاربرد  ی ناحيه مورد مطالعه باشد.است نتواند نماینده

                                                      
1. Change Factors 

2. Statistical Downscaling 
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 ببریم. کاربهمورد مطالعه  یمنطقهدر ی هواشناسي هاایستگاهی جداگانه برای همه طوربههمين روش را برای هر ایستگاه 

برای توليد سناریوهای تغيير اقليم در یک مقياس محلي استفاده  هاآناز  توانميوجود دارد که  SDچندین روش و رویکرد 

 طبقه بندی کرد: زیر به سه دسته  توانميرا  SDیهاروشکلي  طوربهکرد. 

 ی الگوبندی آب و هوایيهاروش .1

 ی رگرسيوني هاروش .2

 مولدهای آب و هوایي .3

شونده براساس  بينيپيشو متغير  شوندميشان طبقه بندی الگوهای آب و هوایي طبق شباهت ،ی اولدر دسته 

 هایمدل(. Corte-Real et al.,1999) شودمياعمال روی آن و شرای  تغييراقليم  شودميص الگوی آب و هوایي غالب مشخّ

است، مانند رگرسيون  مقياسبزرگهای جوی ها و عاملشونده بينيپيشرگرسيوني شامل رواب  خطي و غيرخطي بين 

دهای آب و هوایي و در آخر مولّ(. 2ANN) های عصبي مصنوعي( و شبکه1CCA) چندمتغيره، تحليل همبستگي کانوني

با استفاده از های آماری اقليم محلي شاخص، نمایيریزمقياسبرای انجام ای هستند که در آن تصادفي ساده هایمدل

 (.Semenov & Barrow, 1997) شودمي اعمال ،مقياسبزرگهای جوی  کنندهبينيپيشپارامترهای مدل روی بندی شرط

ل کرد، مورد مطالعه اعما ینطقهمروی را  نمایيریزمقياسی هاروش توانميافزارهای آماری مختلف با استفاده از نرم

اط بين هترین ارتببو خاب را انتگر باید آگاهي کافي به علم آمار داشته باشد تا بتواند بهترین روش آماری حال پژوهشبا این

 شونده را تعيين نماید. بينيپيشو  کنندهبينيپيشمتغيرهای 

دهای تصادفي آب ( را که ترکيبي از مولASDّآماری ) نمایيریزمقياسافزار اتوماتيک سازمان محي  زیست کانادا نرم

ای روی یک ایستگاه، سناریوهای متغيرهای آب نقطه طوربهارائه داد. این نرم افزار ی رگرسيوني است، هاروشو هوایي و 

(. در این نرم افزار متغيرهای Hessami et al., 2008) کندميوهوایي سطح زمين را طبق عوامل اقليمي حال و آینده توليد 

ی مرکز ی درون یابي شدههادادهاز  توانميرا  1961-2001آماری  یروزانه برای دوره یشدهنرمال یکنندهبينيپيش

 A2(، برای سناریوی انتشار CGCM3جفت شده )مدل جهاني اقليمي د سومين مولّ( و NCEP) محيطي بينيپيشملي 

با الهام از نرم افزار  ( توسعه داده شد.CCCMAاقليمي )بندی و تحليل مرکز کانادایي برای مدل یوسيلهبهدست آورد که هب

ASD  نمایيریزمقياسرویکرد مدل SDSM (Satatistical Downscaling Model )(2002و همکاران ) 3ویلبي وسيلهبه 

ساز برای ارزیابي اثرات تغيير اقليم محلي با استفاده از یک مهارت یک ابزار تصميم SDSMتوسعه پيدا کرد. 

                                                      
1. Canonical Correlation Analysis  

2. Artificial Neural Network 

3. Wilby 
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، پيش آمایش متغيرهای هادادهو تبدیل  کيفيکنترلآماری قوی است که در آن مراحل متوالي  نمایيریزمقياس

ی اقليمي انجام هادادهو نموداری های آماری ی تشخيصي پایه، تحليلهاآزمون، پيمایش خودکار مدل، کنندهبينيپيش

( قابل دسترس /https://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/SDSM) SDSMسایت ایگان در وبر طوربهافزار . این نرمشودمي

را  B2و  A2برای سناریوهای  HadCM3های مدل کنندهبينيپيشآماری از قبيل  نمایيریزمقياساست و ورودی مدل 

 ( دانلود کرد. http://www.cccsn.ca)  سایت کانادایي سناریوی تغيير اقليمتوان از وبمي

بيشتر تکامل پيدا هر چه ی آماری در ادامه برای تبيين تغييرپذیری اقليمي و مقادیر حدّ نمایيریزمقياسروش 

جو باال با بارش سطح زمين یک رویکرد جدید  مقياسبزرگ( با ترکيب کردن سيکلون 2007و همکاران ) 1کردند. وراک

آب و هوایي تصادفي است که شامل الگوهای بارش و ی یک الگوبندی آماری معرفي کردند که بر پایه نمایيریزمقياس

 تر و خشک است. یدورهت بارش محلي و رفتار الگوهای سيکلوني، اصال  کميت بارش مانند شدّ

ارائه و  2فونيميخائل سم یوسيلهبه WG-LARSاشتون، مولد تصادفي آب و هوایي در ایستگاه تحقيقاتي النگ

 .شودميآب و هوا برای یک ایستگاه تکي طبق شرای  اقليمي حال و آینده استفاده  سازیشبيهداده شد که برای  توسعه

خشک و تر با استفاده از مدل زنجير مارکف رخداد بارش  یدورهطول  سازیشبيهاین ابزار شامل یک رویکرد جدید در 

های اقليمي از مشخصه LARS-WGشونده، مدل  بينيپيش -کنندهبينيپيش یجای رابطهه (. بRichardson, 1981) است

 . کندمياز قبيل بارش، دماهای حداقل و حداکثر و شدت تابش استفاده 

که با تقليد از سيستم عصبي  مهای ریاضي یادگير غير خطي هستندکلي سيست طوربهمصنوعي ی عصبي هاشبکه

ی موجود را هاداده. قدرت انعطاف و تصحيح پذیری باالیي در انطباق خود با (Fulop et al.,1998) اندشدهبيولوژیک ساخته 

 Ranjithan) را پيدا کنند هادادهشده، نظم و هماهنگي موجود در داخل این مجهزای که قادرند به سازماندهي دارند به گونه

et al., 1995 .) 

 

 پیشینه تحقیق -1-9

به  توانميآماری انجام شده است را  نمایيریزمقياسی هاروشمطالعاتي که در خارج از کشور در ارتباط با موضوع 

با خود  GCM جهانيآماری روی مدل  نمایيریزمقياسهایي که در آن نتایج اعمال روش پژوهش. 1سه دسته تقسيم کرد. 

 آماری با روش دیناميکي نمایيریزمقياس، روش هاکه در آن عاتي. مطال2 .مدل جهاني جهت تأیيد روش، مقایسه شده است

                                                      
1. Vrac 

2. Mikhail Semenov 
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(RCMمقایسه شده ) ش . پژوهاندشدهآماری با هم مقایسه  نمایيریزمقياسی هاروشخودِ  هاتحقيقاتي که در آن. 3و اند

 های دسته اول به شر  زیر هستند:

( برای بازتوليد CCAآماری تحليل همبستگي متعارف ) نمایيریزمقياساز روش  (1161، 1993و همکاران ) 1استرچ

در این مقاله  در منطقه مورد مطالعه خود کمک گرفتند و کارایي این روش مورد تأیيد قرار گرفت. GCMخروجي مدل 

ی و ميانگين بارش زمستانه منطقه ایمنطقه( آتالنتيک شمالي در مقياس بزرگ با متغيرهای SLP) فشار سطح دریای

تاکنون  1900مدل آماری برای رسيدن به تقریب خوب، ميانگين بارش منطقه از سال از ین ارتباط داده شد. با استفاده ایبر

آتالنتيک شمالي باز توليد شد. نشان داده شد که در خروجي مدل گردش عمومي جو  SLPتوزیع ميانگين از با استفاده 

(GCMّارتباط مشاهده شده بين این دو متغي )ایگلخانهوبي آشکار نشده است. با اعمال سناریوی انتشار گازهای ر به خ 

در متوس  بارش منطقه طي  داریمعنيو استفاده از مدل آماری بيان شده، نتيجه گرفته شد که افزایش  GCMروی مدل 

ن ایمنطقه در  GCMکه طبق استفاده مستقيم مدل ميليمتر در ماه رخ داده است. در حالي 7سال آینده به اندازه  100

  ميليمتر در ماه است. 9افزایش 

بين بارش ایستگاه  CCAریزی شده بر اساس روش از یک مدل رگرسيوني پایه (258، 1998) و همکاران 2بوسویوک

 GCMروماني طبق خروجي مدل جهاني  یدر مقياس اروپا برای برآورد تغييرات آینده بارش فصلي منطقه SLPو شاخص

 ي شان به عنوان یک ابزار مورد تأیيد قرار گرفت.یاستفاده کردند و کارا

مقياس در حوضه  مقياس و کوچک ی بزرگهاشبکهبا استفاده از ارتباط تجربي بين  (67، 1999) ویلبي و همکاران

ام مدل مزبور ( را ریزمقياس نموده و با خروجي خHadCM2) جون کلرادو، خروجي مدل جهاني تغييراقليمسان یرودخانه

ودخانه شده و رژیم جریان ر بندیمدلبين ميزان برف  داریمعنيمقایسه کرده است. نتایج نشان داده است که اختالف 

مستانه و بهاره و کاهش بيشتری از برف ز GCMميانگين خروجي مدل  طوربهطبق سه سناریوی اقليم آینده وجود دارد. 

 .دهدمياناب تابستانه نسبت به مدل ریز مقياس شده نشان رو

گي متعارف را با (، تحليل همبست CCA)نمایيریزمقياسبا استفاده از مدل  (557، 2001) بوسویوک و همکاران

توليد مدل بویژه در زمستان و پایيز برای باز SLPاستفاده از ارتباط فصلي قوی بارش سوئد و شاخص بزرگ مقياس

م ه عالئروی تغييرات بارش سوئد انجام دادند. نتایج نشان داد که مدل جهاني و مدل ریزمقياس شد  GCMجهاني

  مشابهي)افزایش بارش( در تابستان و پایيز نشان مي دهند ولي در زمستان دو نتيجه اختالف دارند. 

                                                      
1. Storch 

2. Busuioc 
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شده براساس رگرسيون  ریزیهپای نمایيریزمقياسبا استفاده از روش  (879، 2009) و همکاران 1ال.واسيليادز

و بارش مشاهده شده، اثرات تغيير اقليم را روی وضعيت خشکسالي  GCMکننده مدل بينيچندمتغيره متغيرهای پيش

برده شد. این روش  کاربههای مدل بيني باقيماندههای زماني تصادفي برای پيشبررسي کردند. در این بررسي مدل سری

راستي  1990-2002 ی( توسعه داده شد و روی بارش ماهانه مشاهده شده در دوره1960-1990آماری ) یبرای دوره

 2070-2100و  2020-2050آینده  یبرای دو دوره SPIآزمایي شد. در نهایت بارندگي ماهانه و شاخص خشکسالي 

با مقياس زماني بزرگ که  SPIا شاخص ت. امّبرآورد شد. نتایج نشان داد که تغيير اقليم اثر زیادی بر خشکسالي خواهد داش

 تر هستند. های زماني کوچکتر حساس،  نسبت به مقياسشودميبرای پایش خشکسالي هيدرولوژیکي استفاده 

آماری، بارش زمستانه استراليای جنوبي را  نمایيریزمقياسبا استفاده از یک مدل  (1142، 2008) 2لي و اسميت

 براساس مدل تغييراقليم مورد بررسي قرار دادند. در این روش با استفاده از ارتباط بين الگوهای ميانگين فشار سطح دریا

(MSLP و بارش منطقه، خروجي مدل تغييراقليم ریزمقياس شده است. نتایج نشان داد که مقادیر ریزمقياس شده به )

تر هستند و همچنين برآورد بارش آینده که ناشي از افزایش دگي روزانه مشاهده شده نسبت به مدل اقليمي خام نزدیکبارن

 . کند مياست، در قرن بعدی در منطقه کاهش پيدا  MSLPتغييرات در ميانگين 

م مدل اقليم جهاني دست آمده از خروجي مستقيهسازگاری بين برآورد بارش ب (6052، 2008) و همکاران 3تيمبال

ریزی استفاده از آزمون رواب  آماری پایه ،مقایسه . اساس کاردهدميآماری را مورد ارزیابي قرار  نمایيریزمقياسو روش 

مقياس و بارندگي محلي براساس اقليم مربوطه است. نتایج نشان داد که سازگاری روش ی بزرگهاکنندهبينيپيششده بين 

 وابسته است.  هاکنندهبينيپيشبه نوع ترکيب انتخابي  نمایيریزمقياس

 یبا رویکرد شبکه قطعيّتاثرات هيدرولوژیکي تغييراقليم همراه با برآورد عدم  (482، 2009) 4باليخان و کولي

با دو نوع  GCMروی مرکز کانادا برای خروجي مدل  BNNمدل ( مورد ارزیابي قرار داده است. BNN) عصبي بيزی

بندی هيدرولوژیکي به عنوان یک ابزار مدل تواندمي BNNسناریوی انتشار اعمال شده است. این مطالعه نشان داد که مدل 

 به شکل فواصل اطمينان باشد. قطعّيتر در ارزیابي اثر هيدرولوژیکي تغييراقليم با برآوردهای عدم مؤثّ

به مطالعات  توانميده اند، ی دیناميکي مقایسه کرهاروشآماری را با  نمایيریزمقياسی هاروش هایي کهاز پژوهش

 زیر اشاره کرد:

                                                      
1. L. Vasiliades 

2. Li and Smith 

3. Timbal 

4. Khan & Coulibaly 



 

20 

 

های ایستگاه در اروپا برای سال 976آماری و دیناميکي را برای  نمایيریزمقياسی هاروش (2256، 1999) 1مورفي

ن مقایسه براساس همبستگي بين برای پارامترهای دما و بارش با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده است. ای94-1983

ی دیناميکي و هاروشکلي نشان داده شده که طوربههای زماني آنومالي مشاهده شده و برآوردشده، انجام شده است. سری

ی دیناميکي تا هاروشمشابه هستند، اگرچه روش آماری برای برآورد تابستانه دما نسبت به  دقّتآماری تا حدودی دارای 

 .دهدميحدودی برآورد بهتری از بارندگي زمستانه 

شده آماری و دیناميکي را با تکيه بر تغيير در سناریوهای بارش ریزمقياس (45، 2001) و همکاران 2هلسترم

اری برای فصلي متوس  اختالف سناریوهای دیناميکي و آم طوربهمورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که  ،ميانگين

است. این  درصد 21حدود  HadCM2و برای مدل ریزمقياس شده درصد  12حدود  ECHAM4ی شده مدل ریزمقياس

 ECHAM4، 9/6و برای مدل  درصد 5/4حدود  HadCM2اختالف برای تغييرات بارش ساالنه کمتر بوده است. برای مدل 

 است. درصد

)ارزیابي پارامتری به روش رگرسيوني( را روی یک مقياس  آماری نمایيریزمقياس (262، 2011) و همکاران 3گاتمن

صورت اند و با الگوی مکاني بارش بههای کلرادو طبق خروجي مدل اقليمي انجام دادهکوچک دو کيلومتری روی کوه

در مجموع بارش نوامبر تا مي  داریمعنينتایج نشان داد مناطقي وجود دارد که اختالف دیناميکي مورد مقایسه قرار دادند. 

 ( بين دور روش است.mm 300) بيشتر از 

ه ارتباط ع اصلي این مطالعو با موضواند را مقایسه کرده آماری نمایيریزمقياسی هاروشاین قسمت مطالعاتي که  در

 رفته است،گارزیابي قرار د از لحاظ آماری و دیناميکي مور هاروش. مطالعاتي که در آن عملکرد نسبي شودميمرور دارد، 

برای شش منطقه از آمریکای  (530، 1997) 4ویلبي و ویگلي بارش توس  نمایيریزمقياس یترین مطالعهقدیمي

شده براساس فرآیند مارکف  ریزیپایه)یکي  WG، دو مدل از نوع ANNشمالي انجام شد که در آن عملکرد دو مدل از نوع 

و دو الگوی طبقه بندی نيمه تصادفي براساس مقادیر گرادیان  (طول دوره یپایه رخداد بارش و دیگری بر یدو حالته

روزانه، مورد مقایسه قرار گرفته است. دراین مطالعه چهارده آماره شامل ميانگين بارش، احتماالت روزهای تر، مقادیر بارش 

های آزمون تغيير خشک و تر مقایسه شده است. نتایج نشان داد که عملکرد مدل براساس آماره یدورههای حدی و طول

وجود  ANN هایمدلرا که در ه چداد ولي برخالف آنرخداد و تعداد روزهای تر را پوشش مي WG هایمدل. کندمي

                                                      
1. Murphy 

2. Hellstrom 

3. Gutmann 

4. Wigley 
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نسبت به  WG هایمدلتر بودن حاکي از قویداشت، برآورد تغييرپذیری ساالنه از کارایي کمتری برخوردار بود. نتایج کلي 

بود که در آن روزهای تر باالتر از مقدار واقعي تخمين زده مي شد و همچنين استفاده مستقيم از خروجي  ANN هایمدل

 داد.مرحله انجام مي شد، نشان مي 14تا  12که در  ANNرا نسبت به مدل  WGکارایي بهتر مدل  HadCM3مدل جهاني 

برای رخداد روزهای تر  خصوصبهبارش روزانه  سازیشبيهدر  ANN هایمدلکه  دهدميختلف نشان مطالعات م

 (Wilby & Wigley, 1997; Wilby et al., 1998; Zorita & von Storch, 1999; Khan et al., 2006) اندضعيف عمل کرده

هرچند برای بارش های ماهانه کفایت مدل را نشان  شودميو همين موضوع برای روزهای همراه با مقدار صفر نيز تأیيد 

ها این موضوع را تأیيد  ANNانواع مختلف  وسيلهبه( 1، 2005و ویلبي ) 1هارفام (. Pryor, 2001 &Schoof) دهدمي

 کردند. 

ی الگوبندی هاروشخود به این نتيجه رسيدند که  ایمقایسه یدر مطالعه( 2474، 1999) 2زوریتا و وان استرچ

 یمنطقهبارش زمستان در ی  ی پيچيده هستند و روش الگوبندی آمارهای روزانه و ماهانههاروشبه خوبي  EOFی ساده

و  3ویدمن مشابه طوربهقابل مقایسه بود.  ANNو  CCAدست آمده با روش هایبرین را خوب بازتوليد کردند و نتایج ب

کننده در بينيپيشبه عنوان یک  GCMاده از بارش مدل به این نتيجه رسيدند که استف (799، 2003همکاران )

 بخشد. ی آماری پيچيده استفاده شود، بهبود ميهاروش، نتایج در نظر گرفته شده را بدون اینکه از نمایيریزمقياس

چندین  (91، 1999) 4هوسميانگين دما نيز انجام شده است. برای  نمایيریزمقياسی هاروش ایمقایسهمطالعات 

شان برای تعيين ميانگين دماهای ی بزرگ مقياس را برای تأیيد پتانسيلهاکنندهبينيپيشآماری و  نمایيریزمقياسروش 

 ی(، تجزیهCCA) شامل تحليل همبستگي متعارف هاروشایستگاه در اروپای مرکزی مورد ارزیابي قرار داد.  39روزانه در 

ميانگين  یبا استفاده از ارزیابي متقابل و ریشه هاروشن چندمتغيره است. کارآیي ( و سه مدل رگرسيوSVD) مقدار ویژه

، هاکنندهبينيپيشاند. نتایج نشان داد که از ميان ، ارزیابي شدهدقّتگيری مربعات خطا به عنوان معياری برای انداره

و  hpa500کننده ترکيبي از ارتفاع بينيپيش . بهتریندهدميتری نسبت به متغيرهای سيکلوني متغيرهای دما نتایج دقيق

 است. hpa850دمای 
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2. Zorita & von Storch 

3. Widmann 

4. Huth 
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تفاده برد و با اس کاربهرا برای دمای روزانه زمستان نيز  هاروشنيز همين  دیگری یدر مقاله( 1731، 2001)هوس 

رسيون ربوط به رگمترین تشخيص و بهترین ساختار زماني ی ارزیابي اخير به این نتيجه رسيد که دقيقهاروشاز همان 

 تر بوده است.مناسب CCAبه نقطه است. از لحاظ ساختار مکاني نيز روش نقطه

را  هاکنندهبينيپيشو  نمایيریزمقياسی هاروشحساسيّت برآورد تغيير دما به انتخاب  (640، 2003) هم هوس باز

شده  یش برآورده گرمابدست آورد. اکثر نتایج همورد بررسي قرار داد. در این مقاله برآورد تغيير دما را برای هر روش ب

 . وابسته هستند هاکنندهبينيپيشهای اصلي تعدادی از مؤلفه

دما مقایسه  یرا برای ميانگين ماهانه CCAو یک روش  EOF نمایيریزمقياسی هاروش (1645، 2001) 1بنستاد

تر ها قویکنندهبينيپيشما را در انتخاب تعداد  EOFی هاروشکرد. در این مطالعه به این مسئله تأکيد شده است که 

سناریو های اقليمي جهاني  نمایيریزمقياسدهد. بنابراین برای ها را برای مدل اجرا شده کاهش ميو تعداد انتخاب کندمي

ی هاروشرا با  ANN هایمدل (2001) 2، اسچوف و پریوری حداکثر دماهاسری نمایيریزمقياسترند. برای مناسب

های ضعيف کنندهبينيپيشها اگر  ANNکه رگرسيون برای یک ایستگاه در ایندیاناپوليس آمریکا مقایسه کردند. نتيجه این

 . دهندميبيشتری را نشان  دقّتشامل مدل نشوند، 

قسمت از  ( را برای یکLARS-WG) WGو یک مدل تصادفي  SDSM مدل (145، 2005بالي )کولي دیبيک و

خشک و  یدوره طول WGشدند. مدل  سازیشبيهکبک شمالي مقایسه کردند. ميانگين بارش روزانه با هر دو روش خوب 

داقل و حداکثر هر دو حبهتر باز توليد کرد. برای دماهای  SDSMتر مدل  یدورهتر را نسبت به برآورد کمتر از حد واقعي 

ی هاماهثبت و منفي در اریب م LARS-WGشامل اریب بود و  SDSMمدل عملکرد خوبي داشتند منتهي با این توضيح که 

زایشي را در فایک روند  SDSM کهطوریبهنتایج مختلف را نشان دادند  هامدلمختلف را نشان داد. برای سناریوهای آینده، 

ان خان و همکار وسيلهبهج مشابه بازتوليد نشد. نتای WGی مدل وسيلهبهکرد و تغييرپذیری  سازیشبيهمقادیر بارش روزانه 

رین عملکرد را بهت SDSMگرفته شد.  ANNو روش  LARS-WGو  SDSM هایمدل یمقایسهدر یک  (482، 2006)

 داشته است. ترین نتایج را در برضعيف ANNداشت و مدل 

ماهانه و روزانه برای بارش را با استفاده از  نمایيریزمقياسی هامدلت های مزیّ( 1816، 2003) و همکاران 3بوشاند

کننده شامل متغيرهای دیناميکي و رطوبت ی پيش بينيهادادهی برن سوئيس مورد بررسي قرار دادند که در آن هاداده

                                                      
1. Benestad  

2. Schoof & Pryor 

3. Buishand 
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ی بارش روزانه همان هاداده( برای GLM) گرفته شد که برازش مدل خطي تعميم یافتهآتمسفر بود. در این بررسي نتيجه 

 .دهدميی ماهانه هادادهنتيجه را برای ضرایب رگرسيوني بزرگتر برای برازش 

یک مقایسه بين رگرسيون خطي چندمتغيره، تحليل همبستگي کانوني و  (65، 2007و همکاران ) 1کوستوپلو

ميل  هاروشکه همه  ندو نشان داد دادندبرای دمای حداکثر و حداقل در یونان انجام  وسيلهبهي ی عصبي مصنوعهاشبکه

به کاهش بيشتر دمای حداکثر طي فصل سرد دارند در صورتي که دمای حداقل هميشه باالتر از مقدار واقعي برآورد 

دمای حداکثر ميل به واگرایي بيشتر دارد. یک نتيجه  کهحاليدر  شودمي. طي فصل گرم دمای حداقل بهتر توليد شودمي

 ی دیگر باشد.هاروشتواند مافوق نمي هاروشاز  کدامهيچست که ا مهم این

 تگاه اروپا بای خطي و غيرخطي را برای دمای روزانه زمستان در هشت ایسهاروش( 465، 2008هوس و همکاران )

ی عصبي مصنوعي هاشبکهی غيرخطي استفاده از هاروشن خطي و ی خطي شامل رگرسيوهاروش. ندهم مقایسه کرد

 یشبکه ال روشی و غير نرمروش رگرسيوني بهترین روش است ولي برای رخدادهای حدّ ،نتایج نشان داد که در کل است.

( 135، 2006دیبيک و کولي بالي ) یوسيلهبهدر این رابطه در مطالعات دیگر که  .دهدميعصبي نتایج بهتری را نشان 

ی در حدّ نه، تحليل مقادیربارش و دمای روزا نمایيریزمقياسی عصبي زماني برای هاشبکهانجام شده است، استفاده از 

روی  خصوصبهاست،  نمایيریزمقياسعصبي زماني کارآمدترین روش برای  یشمال کبکِ کانادا است. در این مطالعه شبکه

 ی.بارش های حدّ تغييرپذیری و

را برای ایستگاه ليسبن  WG-LARSو  SDSMآماری  نمایيریزمقياسی هاروشی خود ( در مطالعه2008) 2لوپز

برای  A2تحت سناریوی  HadCM3استفاده کرده و عملکردشان را مورد مقایسه قرار داد. در این بررسي که خروجي مدل 

ی مدل هادادهی مشاهداتي و هادادهشده بود،   ی دو مدل، ریزمقياس یوسيلهبهپارامترهای حداقل و حداکثر دما و بارش 

هر دو مدل عملکرد نتایج نشان داد که ویتني مورد مقایسه قرار گرفت.  -من ایمقایسهشان و آزمون شده از طریق اختالف

 سازیشبيهدر  LARS-WGکارایي بهتری داشته است، ولي مدل  هاماهبرای د SDSM. هر چند مدل اندداشتهقابل قبولي 

 بارش عملکرد بهتری داشته است.

مختلف که براساس  نمایيریزمقياسی هامدلخود عملکرد  یدر مطالعه (3107، 2010) و همکاران 3فرِرو -فرناندز

بيلبائو مورد مقایسه قرار دادند.  یمنطقهبيني بارش روی ، برای پيشاندشدهریزی بندی بيزی پایهمدل احتماالتي خوشه

ترین مدل رخدادهای خيلي کم بارش، سادهبيني پيشمشخص است. در  هامدلکه اختالف در عملکرد  دهدمينتایج نشان 
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ی دیگر دارد. در مقابل وقتي نرخ بارش هامدل، عملکرد بهتری نسبت به شودميی بيزی استفاده نهاروشکه در آن از 

 ی بيزی بهتر از شکل ساده احتمال پيشين است.هامدلپيدا کند، عملکرد افزایش 

اند که براساس یک تغيير کردهمقایسه را آماری  نمایيریزمقياسپنج روش  (119، 2011) و همکاران 1سانير

جا تمرکز خاص اند. در اینریزی شدهدست آمده، پایههب RCMمشترک در عوامل هواشناسي با استفاده از نتایج چهار مدل 

آماری را با درنظر گرفتن  نمایيریزمقياسی هاروشی شده است. در نهایت این مقاله استفاده از روی تغييرات حوادث حدّ

 .دهدميی هيدرولوژیکي مورد تأیيد قرار هامدلشان در ها و مزایایمحدودیت

آماری  نمایيریزمقياس)آماری  نمایيریزمقياسخود پنج روش  یدر مقاله (4366، 2011) و همکاران 2بورگر

ی عصبي رگرسيون هاشبکه(، BCSD(، تجزیه مکاني تصحيح اریب )ASD) شده براساس رگرسيون خودکار ریزیپایه

های مقادیر به مشخصه توجّهرا با  ((XDS) گسترش یافته نمایيریزمقياس( و TG) (، آرایش درختيQRNN) شدهکمي

ی هاروشای برای تعيين قابليت اند. در اینجا از یک روش آزمون سه مرحلهاقليم حاضر مقایسه کرده مرزی اقليمي برای

 بهترین عملکرد را داشته است. باز هم بورگر و همکارانش XDSمورد بررسي استفاده شده است که در نهایت روش 

 ند. را برای اقليم آینده مورد مقایسه قرار داد هاروشهمين  (3429، 2012)

منتقدانه با در نظر  طوربه( را SDآماری ) نمایيریزمقياسی هاروشکارائي ( 171، 2012) و همکاران 3گوتيرز

 توانميشان در مطالعات تغييراقليم مورد بازنگری قرار دادند. در این مقاله آزموني مطر  شد که با آن دقّتگرفتن کاربرد 

 آماری را در مطالعات تغييراقليم بررسي کرد. نمایيریزمقياسی هاروش دقّتعدم 

که ناگر چه پس از آ های مختلف اقليمي نيز مشکل استیمژدر ر نمایيریزمقياسی هاروشارزیابي عملکرد نسبي 

تر تر و سریعانهای متفاوت آسشان در اقليمی مختلف براساس اختالفات فصلي انجام گرفت، ارزیابيهاروشارزیابي 

لعات ی مياني، مطاهاعرضمقياس و اقليم محلي در های بزرگدليل ارتباط قوی فصلي بين سيکلوندر واقع به .باشدمي

 (.Matulla, 2005,31)  شودميجدا انجام  طوربهبرای هر فصل 

، STARDEXی به عنوان قسمتي از پروژه نمایيریزمقياسروش  22در یک مقایسه  (2007و همکاران ) 4گودس

کلي در نواحي تر بهتر از نواحي خشک طوربهدر زمستان بهتر از تابستان و  نمایيریزمقياسنتيجه گرفتند که عملکرد 

 مقياس در نواحي خشک باشد. ی فرآیندهای کوچکدهد. این مسئله شاید ناشي از مشکل در حل دوبارهجواب مي
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بارش در سه  نمایيریزمقياسروش 14که در آن  انجام شد (1142، 2006) 1وترهال در چين یک مطالعه توس 

ی هاشاخصاز  هاآنرسيدند.  (2007گودس و همکاران ) مکان در مناطق اقليمي مختلف ارزیابي شد و به همان نتایج

و یک معيار تغييرپذیری برای ارزیابي عملکرد مدل با استفاده از امتيازدهي احتمالي استفاده  STARDEXی حدی پروژه

در نواحي تر بهتر بود و در زمستان بهتر از تابستان بودند که  هامدلواضح نشان داد که عملکرد  طوربهاین مطالعه  کردند.

سالي با اضافه کردن رطوبت به بود. در این مطالعه تغييرپذیری درون مقياسبزرگناشي از پيوستگي الگوهای سيکلوني 

 اصال  شد. کنندهبينيپيشعنوان یک متغير 

 توانميت انجام شده اس هاآنلکرد مع یمقایسهآماری و  نمایيریزمقياسی هاروشجدیدترین مطالعاتي که در مورد 

 به موارد زیر اشاره کرد.

ثابت بودن واریانس توزیع مدل درمسائل  و استقالل متغيرها نسبت به زمان (263، 2013و همکاران ) 2استرادا

آماری اعم از  هایمدلبه فرضيات احتماالتي  توجّهآماری مطر  کردند.  نمایيریزمقياسی هاروشاحتياطي را در کاربرد 

در  توجّهزماني مورد بررسي از موارد قابل  یمورد بررسي و ایستا بودن برآورد پارامترهای مدل در دوره یدورهنرمال بودن 

سيکلوني در هنگام کاربرد این  هایمدلیک مسئله و این مطالعه بود. نظر نویسندگان این مقاله استفاده از معلومات فيز

 آماری برای کم کردن اثر عدم برقراری فرضيات آماری مدل است. هایمدل

را با استفاده از مدل  ECHAM5خروجي بارش مدل تغييراقليم جهاني  (312 ،2013) 3ادن و ویدمن

تصحيحات آماری روی بارش  ،این مدل یپایه( ریزمقياس نمودند. بر MOSخروجي آماری مدل ) نمایيریزمقياس

. نتایج نشان داد که همبستگي بين ميانگين ماهانه بارش شودميدست آمده از خروجي مدل جهاني انجام هب سازیشبيه

احي در بيشتر نقاط اروپا، امریکای شمالي و استراليا بوده است. برای این نو 9/0تا  8/0شده باالتر از مشاهداتي و ریزمقياس

 کنندهبينيپيشن دما و متغيرهای سيکلوني به عنوان آکامل که در  بينيپيش هایمدلواضح بهتر از  طوربه MOSمدل 

 ، بوده است.شوندمياستفاده 

ی آماری خروجي شش مدل گردش کلي و چهار مدل اقليمي هاروشبا استفاده از ( 320، 2013)و همکاران  4احمد

را  هاآنهای را ریزمقياس و اریبرق ایاالت متحده شبرای حداقل و حداکثر دمای روزانه و بارش روزانه در شمال ایمنطقه

های حاضر و مشاهداتي مقدار اریبي مشخص و در دوره هامدلخروجي  یمقایسهتصحيح نمودند. در این تحقيق با استفاده 
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ي در توجّهابل دیناميکي به عنوان یک گام مياني به تفاوت ق نمایيریزمقياساصال  شد. نتایج نشان داد که الحاق روش 

 .شودميمورد مطالعه منجر ن یبرای دامنه نمایيریزمقياسنتایج حاصل از 

در مالزی اجرا  ایمنطقهرا روی  WG-LARSو  SDSM نمایيریزمقياسدو مدل ( 243، 2014و همکاران ) 1حسن

( و ضریب همبستگي مورد بررسي RMSE) ی متوس  مربع خطاهاهای ریشهکردند و عملکرد دو مدل را براساس شاخص

 SDSMکه مدل این جزبهاست.  LARS-WGنسبت به مدل تصادفي  SDSMقرار دادند. نتایج حاکي از عملکرد بهتر مدل 

 زند.ار واقعي تخمين ميی تر و خشک بيشتر از مقدهادوره برای برآورد

مدیترانه برای بررسي  یرا که در منطقه نمایيریزمقياسی هاروش یکليه (1891، 2014و همکاران ) 2ژاکوبيت

ی هاروشی انجام شده طبق مطالعهرا باهم مقایسه کرده است.  هاآنتغييراقليم انجام شده است را مرور کرده و نتایج 

 کهطوریبهدر مورد بارندگي ارائه دادند  خصوصبه یمختلفي را در مورد دورنمای تغيير اقليم در منطقه جمختلف نتای

ی ترین نقطه( افزایش بارش فق  در شماليRCMدیناميکي ) نمایيریزمقياس هایمدلکاهش بارش،  GCM هایمدل

تر در ( افزایش بارش را در مناطق وسيعCCAهای رگرسيوني روش) آماری نمایيریزمقياسی هاروشمدیترانه و  یمنطقه

ا در کل مطالعات نشان داد که توزیع بارش به سمت مقادیر . امّ دهندميشمال و غرب منطقه را در مطالعات مختلف نشان 

ر آینده نشان ی خشک را دهادورهو جدا از بعضي انحرافات مناطق محلي، غالب نتایج افزایش  کمتر و بيشتر ميل دارد

 .دهدمي

 یمؤثر منطقه مقياسبزرگاثرات اقليمي روی بارش را با استفاده از متغيرهای (  1603 ،2014احمدی و همکاران )

مورد ارزیابي قرار دادند. در این بررسي از روش جدید آزمون  نمایيریزمقياس هایمدلایران و  رودزاینده آبخيز یحوضه

استفاده شده  یمؤثر جهاني روی منطقه مقياسبزرگهای همبستگي برای انتخاب سيگنال( و تحليل ضریب GTگاما )

بارش  بينيپيشعملکرد بهتری نسبت به روش همبستگي دارد. در این بررسي برای  GTاست. نتایج نشان داد که روش 

 عصبي ی( و شبکهKNNترین همسایگي )محک نزدیک هایمدل( و با SVMمنطقه از مدل ماشين بردار تکيه گاه )

(ANN مقایسه شده است که نتایج عملکرد بهتر روش )SVM دهد. مدل دوم استفاده از نسبت به دو روش دیگر نشان مي

مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج  یدر منطقه GCMاست که از که از خروجي مدل  SDSM نمایيریزمقياسمدل 

تر در  یبارش ماهانه کمتر است. کاربرد نتایج نشان داد که بارش در دوره بينيپيشبرای  SVMنشان داد که خطای مدل 

                                                      
1. Hassan 

2. Jacobeit 
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نشان داد ماه مارس  قطعّيتخشک کمتر از نرمال خواهد بود. همچنين تحليل عدم  یدورهآینده بيشتر از نرمال و در 

 است. قطعّيتو ماه جوالی دارای کمترین عدم  قطعيّتدارای بيشترین عدم 

 هایمدل وسيلهبهآبریز ازمير  یاثرات تغييراقليم را روی رواناب حوضه( 343، 2014) 1اوقلويستيکاوکان و ف

روند  A1Bنتایج نشان داد طبق سناریوی ارزیابي نمودند.  GR2Mعصبي و مدل هيدرولوژی  یشبکه نمایيریزمقياس

 .شودمي بينيپيشآماری برای بارش، دما و رواناب در حوضه مورد مطالعه  دارمعني

تصادفي ناپارامتری با  سازیشبيهرویکرد  در آنزماني را که  نمایيریزمقياسیک مدل ( 182، 2014) 2لي و ژئونگ

نتایج نشان داد که مدل ارائه شده . گرفتند کاربهو ارائه در ایستگاه ژینجوی کره جنوبي ژنتيک ترکيب شده است، الگوریتم 

ی بارش هادادهی آماری کليدی مانند ميانگين، انحراف معيار، چولگي، همبستگي گام اول و ماکزیمم هاشاخصد توانمي

ی بارش هاداده نمایيریزمقياسعالوه بر آن احتمال های انتقال و رخداد حوادث به خوبي برای ساعتي را پوشش دهد. 

بررسي برای ایستگاه ژینجو که  RCP 8.5و  RCP 4.5. به عبارت بهتر سناریوهای اقليمي شودميساعتي به خدمت گرفته 

ماکزیمم بارش در این ی افزایش و انحراف معيار و دارمعني طوربه( P1) شده بود، نشان داد که ميانگين و احتمال ساعات تر

 ي افزایش پيدا کرد.مسناریوها ک

د از خروجي مدل گردش کلي سناریوهای تغييراقليم گيری مجدّبا استفاده از نمونه (1، 2014)و همکاران  3لندرینک

و مدل  EC-Earthتایي که با مدل کلي هشت سازیشبيهمحلي را برای هلند تببين نمودند. در این تحقيق از یک گروه 

را کيلومتر( توليد شده، استفاده شده است. نتایج چهار سناریوی اقليمي  12نمایيبزرگ)با  RACMO2 ایمنطقهاقليمي 

 ی گرم، سرد،خشک و تر(.هاماه) دهدمينشان برای فصول تابستان و زمستان 

مدل بيزی را برای ریزمقياس کردن بارش کشور چين ارائه دادند.  نمایيریزمقياسروش جدید  (2015) 4ژانگ و یان

. شودمي( انتخاب OCMبه روش تحليل همبستگي بهينه ) مقياسبزرگهای کنندهبينيپيشای، ابتدا مرحلهدر این روش دو

شونده نسبت به  بينيپيشها همبستگي بيشتری با کنندهبينيپيششد که در این روش انتخاب، در این مطالعه نشان داده

ه ( به عنوان جانشين مدل رگرسيوني خطي استفادBMAگيری مدل بيزی )ی دوم از متوس روش سنتي دارند. در مرحله

 دارد. OCMعملکرد بهتری نسبت به ترکيب رگرسيون خطي و  OCMو  BMAشد و نشان دادند که ترکيب روش 

                                                      
1. Okkan & Fistikoglu 

2. Lee & Jeong 

3. Lenderink 

4. Zhang and Yan 
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 9ارش روزانه برای برا برای ریزمقياس کردن دما و  نمایيریزمقياسهفت روش  (377، 2015) فرجزاده و همکاران

(، ANM) گيمدل آنالو)کوهستاني غرب ایران مورد ارزیابي قرار دادند که شامل چهار الگوریتم تعييني  یمنطقهایستگاه 

شده براساس  ریزیپایه( و مدل CDFt) (، انتقال تابع توزیع تجمعيQMD) یابي دلتانقشه برداری چندکي با روش برون

 یکه(، روش سنجش و ایجاد شبGLM) یافته )مدل خطي تعميم و سه الگوریتم تصادفي (MOBبندی برگشتي)تقسيم

سي عملکرد این ( است. در این بررSDSM) ساز مرکزیتصميم نمایيریزمقياس( و مدل GaDENCE) برآورد چگالي شرطي

د ارزیابي اسميرنف مور -ضریب همبستگي پيرسن و آزمون کولموگرف یوسيلهبهی شاخص حدّ 27با استفاده از  هاروش

و  SDSM ،GaDENCEی هاروشبهترین عملکرد را داشته است و پس از آن  MOBتایج نشان داد که روش قرار گرفتند. ن

GLM در مراحل بعدی قرار گرفتند. هاروشی به ترتيب عملکرد خوبي داشتند و بقيه 

دورنمای  بينيپيشای محلي را برای رگرسيون چندجمله نمایيریزمقياسروش جدید ( 2015و همکاران ) 1جرج

کراالی هند ارائه دادند. در مقایسه با روش رگرسيون سنتي این روش رواب  غيرخطي را از طریق  یمنطقهبارش را در 

. در این روش از کندمي بندیمدلدر یک پهنای باند مشخص  کنندهبينيپيشترین همسایگي متغير مشخص کردن نزدیک

 محيطي بينيپيشتانسيل، دما، رطوبت و باد استفاده شده است که از مرکز ملي ژئوپی ارتفاعات کنندهبينيپيشمتغيرهای 

(NCEPو مرکز ملي تحقيقات جوی ) (NCAR)  نمایيریزمقياساخذ شده است. در این بررسي روش جدید با روش 

 ی عصبي مقایسه شده است و به نظر مي آید که عملکرد بهتری دارد.رگرسيون چندمتغيره و مدل شبکه

شيکوکو با  یاثرات تغييراقليم را بر دماهای حداقل، حداکثر و ابرناکي در منطقه( 87، 2015) و همکاران 2تاتسومي

سال  30بررسي کردند. در این پژوهش تغييرات پارامترهای اخير را در  SDSMاماری  نمایيریزمقياساستفاده از مدل 

گردش کلي استفاده شده عبارتند  هایمدلدست آوردند. ه( ب1961-1990پایه ) ی( نسبت به دوره2071-2099آینده )

که در فصول تابستان و  A1Bو  A2تحت سناریوهای  CGCM3و مدل  B2و  A2تحت سناریوهای  HadCM3از مدل 

ابرناکي از لحاظ زمستان این تغييرات بررسي شد. نتایج نشان داد که در زمستان ارتباط منفي بين تغييرات حداکثز دما و 

که در تابستان این نوع ارتباط مشهود نيست. همچنين همبستگي تغييرات حداقل و حداکثر است درحالي دارمعنيآماری 

 ابرناکي برای فصل رمستان نسبت به فصول دیگر مشهودتر است. وضعّيتآینده در  یدر دورهدما در 

                                                      
1. George 

2. Tatsumi  
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بارش روزانه را ریزمقياس نمودند. نتایج نشان  ،SVMو  KNNبا ترکيب دو مدل ( 286، 2015)و همکاران  1دیواک

این مدل ترکيبي نشان داد که در داشته است.  هاآنتکي  هایمدلعملکرد بهتری نسبت به  ،داد که این مدل ترکيبي

 اواس  و اواخر قرن حاضر تغييرپذیری بارش افزایش خواهد یافت.

 

العمل عکس SDSM نمایيریزمقياسو مدل  SWATبا استفاده از مدل آب وخاک  (1193، 2015) و همکاران 2ژو

آبریز دریاچه دیانچي چين بررسي نمودند. در این تحقيق که از مدل گردش  یجریان رود را در مقابل تغييراقليم در حوضه

استفاده شده است، نتایج  2080و  2050، 2020ی بيست ساله های آیندهتغييراقليم دوره بينيپيشبرای  HadCM3کلي 

 یدوره( درجه در 33/3) 71/4و  گرادسانتي( درجه 25/3) 28/4نشان داد که متوس  ساالنه حداقل و حداکثر دما تا 

تحت هر  مترميلي 74تا  20افزایش خواهد یافت. متوس  ساالنه بارش نيز  A2(B2)تحت سناریوهای  2080بيست ساله 

درصد تحت  17تا  6درصد و بين  22تا  7بين  SWATطبق مدل . متوس  دبي ساالنه یابدميدو سناریو کاهش 

 .یابدميکاهش خواهد یافت. همچنين فراواني خشکسالي و رخدادهای حدی بارش افزایش  A2(B2)سناریوهای 

 ایمنطقه اقليم سازیشبيهآماری و دیناميکي را برای  نمایيریزمقياسدو روش  (2110، 2015) و همکاران 3تانگ

استفاده شده است سپس مقادیر  SDSMآماری از مدل  نمایيریزمقياسبرده و با هم مقایسه کردند. برای روش  کاربهچين 

 WRFبا مدل دیناميکي  2041-2060اقليم آینده  یدورهگذشته و  یدورهبه عنوان  1980-200 یدورهریزمقياس شده 

تمایل به دست کم   WRFمدل کهحاليد توليد کند در توانميشرای  دمایي اقليم حاضر چين را  SDSMمدل مقایسه شد. 

 نمایيریزمقياسگرفتن دما در اکثر مناطق چين دارد. هر دو روش نياز به کار بيشتر به منظور بهبود توانایي خود برای 

ي با توجّهاختالف قابل اند که را توليد کرده 2041-2060 یبارش دارند. هر دو روش آماری و دیناميکي دمای آینده

متفاوت است. در واقع عدم  نمایيریزمقياسشده در دو روش بينيپيشتغييرات بارش گذشته دارد. با این حال  یدوره

 های زیادی در جهت و ميزان تغييرات بارش آینده در چين وجود دارد.قطعيّت

بارش تانزانيا و  بينيپيشتجربي را در  نمایيریزمقياس هایمدل دقّت (3231 ،2016) و همکاران 4تونگوریام

مجموع بارش،  بينيپيشکاربردشان در ارائه سناریوهای ریزمقياس شده آینده مورد ارزیابي قرار دادند. در این تحقيق 

لکرد محصوالت کشاورزی تأثير به عنوان پارامترهای فصلي مهم که روی عم هاآنميانگين روزهای ترو خشک و فراواني 

وابسته است.  GCM هایمدلبه  هامدلاین  دقّتنشان داد که  EOF نمایيریزمقياسدارند، در نظر گرفته شدند. روش 
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تغيير چنداني نخواهد وریل آدر مارس تا مي  و در دسامبر تا  و ی اکتبر تا دسامبر بيشترهاماهنتایج نشان داد که بارش در 

  داشت.

آماری  نمایيریزمقياسروش آماری گاوسي اتصالي و رگرسيون چندکي برای  از دو (1383، 2016) و همکاران 1آالیا

را روی بارش و حداکثر و حداقل دمای  هاروشموردی این  یبه عنوان مطالعهچندمتغيره و چند ایستگاهي استفاده کردند. 

یي را با ساحتار هاسریاستان کبک کانادا اعمال کردند و مورد ارزیابي قرار دادند. نتایج نشان داد که این رویکرد قادر است 

 نمایيریزمقياس هایمدلبينانه و تغييرپذیری زماني توليد کند. به عبارت بهتر عملکرد مدل بهتر از همبستگي واقع

 کالسيک است.

آسيب پذیری انواع مختلف پوشش زمين را در مقابل تغييراقليم بررسي کردند. برای ( 2016)  2گوئر و سيمونویک

ساسکاچوان کانادا با استفاده از مدل جدید  یاین منظور عوامل تغيير دمای خاص پوشش زمين را برای منطقه

و شرای  فيزیکي منطقه مانند پوشش زمين  مقياسبزرگاقليم  SP ( ریزمقياس نمودند. مدلSPفيزیکي ) نمایيریزمقياس

دمای آینده برای انواع مختلف پوشش  بينيپيشاز آن برای  توانميرو و از این گيردميو ارتفاع را در فرمول خود در نظر 

و نوع پوشش زمين، استفاده کرد. پس از اعتبارسنجي مدل با استفاده از  مقياسبزرگزمين تحت شرای  تغييرات اقليمي 

آینده  ی، تغييرات دمای خاص پوشش زمين را در دوره2006-2013 یدورهبرای  MODISتصاویر دریافتي ماهواره 

داد که  نمودند. نتایج نشان کيلومتر پوشش زمين ارزیابي 2اعتبارسنجي با تفکيک  یدورهنسبت به  2081 -2100

ی در شب و روز با هم اختالف دارد. عالوه براین، تغييرات دارمعني طوربهپذیری الگوی مختلف پوشش زمين آسيب

کيلومتر نيز برای انواع مختلف پوشش جنگلي مشاهده شده است. نتایج نشان داد که مناطق  1شده با تفکيک  بينيپيش

 ترین آسيب پذیری هستند.گ پهن دارای کمزار آسيب پذیرترین مناطق و جنگل های بربوته

گير برنج در کره با استفاده از های همهیبيمار سازیشبيهخود به تحليل و  یدر مطالعه (327، 2016)  3کيم و چو

ها با استفاده از سناریوهای دسترسي به احتمال تغييرات در رخداد بيماری هاآنیک مدل اپيدميک پرداختند. هدف از کار 

ها در سناریوهای تغييراقليم قطعيّتمدل گردش کلي بود. در این روش نتایج مطالعات روی عدم  11تغييراقليم براساس 

نتایج نشان داد که  گردش کلي تأکيد شد. هایمدلشده از تغييرات در شرای  اوليه به خوبي اختالف ساختاری در نتيجه

 هایمدلبهتر از  قطعيّتدر تحليل عدم  هامدلهای برنج، استفاده گروهي از اثرات تغييراقليم روی بيماری بندیمدلدر 

 تری ارائه داد.های دقيقگيریتصميم توانميدهد و اقليمي تکي نتيجه مي
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روزانه را در سطح دی بارش ، رخدادهای حCDFبا استفاده از کاربرد تابع انتقال  (15، 2016) و همکاران 1الفالم

ی هاروش( مقایسه کردند. RCM) ایمنطقه( ریزمقياس نموده و با خروجي مدل اقليمي NCDCی ایستگاه هادادهمحلي )

 25بازگشت  یدورهبارش حدی سطو   ،شده بينيپيشانجام شد و از توزیع  نقطه در نيوانگلند 58روی  نمایيریزمقياس

استراپ پارامتری با فواصل اطمينان تصحيح شده، روش بوتسه روش ارائه شد:  قطعيّتبرای تعيين عدم  ساله محاسبه شد.

های ها نتایج با توزیعاستراپ ناپارامتری با فواصل خودهمبستگي و اریب تصحيح شده و یک مدل بيزین. در همه حالتبوت

دهد که بارش در نقاط شده و گذشته ارائه شده است. نتایج نشان مي بينيپيشهای مختلف در سطو  بازگشتي بين دوره

 اند.  داشته دارمعنيتاریخي افزایش  یدورهخيلي کمي نسبت به 

 یابي اثراتآماری برای ارز نمایيریزمقياسی هاروشاکثر مطالعاتي که در داخل کشور شده است در رابطه با کاربرد 

 بوده است. نمونه ای مطالعات انجام شده به شر  زیر است.خاص  یتغييراقليم در یک منطقه

ی ضرایب بهی حاصل از محاسی ماهانههاداده( در تحقيق خود با استفاده از 1، 1384خورشيددوست و قویدل)

 ه هواشناسيی دما و بارش ایستگای متوس  ماهانههادادهمربوط به دما و بارش نقاط شبکه در مختصات ایستگاه تبریز و 

کردند.  سازیشبيه GFDLمدل گردش عمومي جو  یجو بر دما و بارش بوسيله 2CO تبریز، اثرات دو برابرشدن ميزان

ن افزایش آ ارس( ومی مقاطع ماهانه و فصلي و کاهش بارش در فصل زمستان )ماه نتایج مبين افزایش دمای تبریز در کليه

 ی آوریل و مي( هستند.هاماهدر فصل بهار )

آماری  نمایيریزمقياسبا استفاده از  2010-2039 ی( اقليم ایران را در دوره61، 1386ان و همکاران )بابائي

آماری  نمایيریزمقياسستفاده از مدل کردند. با ا سازیمدل LARS-WGگيری مدل کاربهبا  ECHO-Gخروجي مدل 

LARS-WG  خروجي مدل گردش عمومي جوECHO-G  را با سناریویA1 43بر روی  2039تا  2010ي برای دوره زمان 

ی ش آستانهدرصدی بارش در کل کشور، افزای 9ایستگاه سينوپتيک ایران ریزمقياس نمودند. نتایج حاکي از کاهش 

ی درجه 5/0دما به ميزان  یدرصد و افزایش ميانگين ساالنه 39و  13های سنگين و خيلي سنگين به ترتيب بارش

 ی سرد سال است. هاماهکه بيشترین افزایش دما مربوط به  شدباميگراد سانتي

رود را با استفاده از هفت مدل زاینده ی( تغييراقليم دما و بارندگي در حوضه99، 1386شاه کرمي و همکاران )

AOGCM  و سناریوی انتشارA2  گيری کاربهناشي از  قطعّيتمورد ارزیابي قرار دادند. برای بررسي عدم  2100تا افق سال

های آتي مدل، مقایسه شده، محدوده دما و بارندگي حوضه در دوره 7این متغيرها در  مقادیر AOGCMمختلف  هایمدل

 ی هاماهمتغيرهای دمای  سازیشبيهبيشترین وزن را در  CGCM2 هایمدلد. نتایج حاکي از آن است که شتعيين 
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Abstract: The occurrence of climate change caused by human factors, an issue that has attracted 

scientists and is one of their concerns. According to the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC), global warming will continue to accelerate and catastrophic rise in sea levels than 

have been warned. Climate prediction relies on computerized numerical models that general 

circulation models of the atmosphere is known which simulate the Earth's climate. To downscale 

general circulation models of the atmosphere and improve the accuracy of output, are presented 

dynamical and statistical downscaling models. In this study, performance of statistical downscaling 

models and comparing them has been studies in the North West of Iran. Studies have shown that 

the performance of statistical downscaling model depends on the type of climate and parameters 

studied. Because performance of these models have been different in the varied areas studies. So in 

this study, for the explanation of climate change prospect for the region, common statistical 

downscaling models (LARS, SDSM and artificial neural network models) used for the output of 

HadCM3 model under A2 emission scenario and were investigated performance of these models to 

predict future of  minimum temperature, maximum temperature and precipitation. According to the 

conclusions drawn, for minimum temperature JEN neural network model, for maximum 

temperature MFN neural network model and for precipitation SDSM model had the best 

performance in most regional stations. In accordance with the selected models, forecasts of future 

period 2046-2065 shows that the minimum temperature will be increased, averaged over the entire 

year. So that this increase in cold seasons has been more than warm seasons. For maximum 

temperature, increase in the coming period is specified in all seasons. Forecasts indicate reduced 

rainfall in the coming period is 10 to 40 percent (depending on the region of interest). So the more 

northern regions, including regions of Ardabil, Parsabad, Julfa and Khoy decline 20 to 40 percent, 

Urmia and Zanjan regions, in normal to 10 percent and the rest of the reduction from 10 to 20 

percent. 
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