پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان  ،1911از صفحه  19تا 111

پیشبینی دما و بارش با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و مدلهای ریزمقیاس
نمایی آماری (مطالعه موردی :جنوب استان کرمان)

فرشاد سلیمانی ساردو ،1طیبه مصباح

زاده*2

 1استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت ،ایران
 2دانشیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1017/34/03 :؛ تاریخ تصویب)1011/13/30 :

چکیده
امروزه تغییر اقلیم یکی از چالشهای مهم محیطزیستی در قرن  21شناخته میشود گرمایش زمین همزمان با کاهش در میزان
بارش اثرات تغییر اقلیم را شدیدتر کرده است .در همین راستا با استفاده از مدلهای ریزمقیاس نمایی آماری و سناریوهای تغییر
اقلیم ( A2و  )B2به پیشبینی پارامترهای دما و بارش در منطقه جنوب استان کرمان پرداخته شده است .نتایج نشان داد که
مقادیر بارش در دوره آتی نسبت به حالت پایه در ایستگاه سینوپتیک بم به میزان  7/02و  0/44میلی متر به ترتیب در سناریو A2
و سناریو  B2افزایش مییابد از طرفی در ایستگاه سینوپتیک جیرفت متوسط دمای فصل ها در سناریوی ،0/00 ،24/71( A2
 -17/00و )-5/40درصد افزایش دما در فصل بهار و تابستان و کاهش دما در فصل پاییز و زمستان هست و این مقادیر در
سناریو  B2به ترتیب ( -14/45 ،0/13 ،24/41و  )-4/27درصد افزایش دما در فصل بهار و تابستان و کاهش دما در فصل پاییز و
زمستان است.

کلید واژهها :تغییر اقلیم ،مدل  ،SDSMافزایش دما ،کاهش بارش ،جنوب استان کرمان
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سرآغاز
تغییرات اقلیمی در حال حاضر اثرات قابلتوجهی بر روی بسیاری
از مولفههای چرخه آب ،بهخصوص در بارش ،پوشش برف،
رطوبت خاک ،رواناب سطحی ،فشار آب جوی و تبخیر و تعرق
دارند ( .)Bates et al., 2008باوجود پیشرفتهای صورت
گرفته در جوامع علمی انتظار میرود در شرایط افزایش انتشار
گازهای گلخانهای ،اقدامات سازگاری بهفوریت در نظر و مورد
بررسی گرفته شود ( .)Refsgaard et al., 2013از طرفی برآورد
اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر منابع آب نشاندهنده یکی از
سختترین چالشهایی است که مدیران آب با آن مواجه شدهاند
(;Fowler et al., 2003; Christensen et al., 2004

 .)VanRheenen et al., 2004بهطورکلی تغییر در اقلیم آینده،
چرخه آبشناسی منطقهای را تغییر میدهد و سپس بر روی
کمیت و کیفیت منابع آب منطقهای تاثیر میگذارد .اثر تغییرات
اقلیمی بر روی منابع آب سطحی بهطور مستقیم از راه تغییر در
پارامترهای بلندمدت عمده اقلیمی مانند بارش ،دمای هوا و تبخیر
و تعرق است (.)Gleick et al., 1989; Mikko et al., 2007
با توجه به افزایش بهرهبرداری انسان از طبیعت در دهههای اخیر
و تاثیر عوامل مختلف از جمله پدیدههای تغییر اقلیم ،خشکسالی
و غیره سبب تغییر در پایداری و ثبات حوزه آبخیز بهعنوان یک
اکوسیستم طبیعی شده است .بنابراین یکی از قسمتهای حیاتی
حوزههای آبخیز منابع آب و بخشهای هیدرولوژیکی است که
به جرات میتوان گفت همه بخشهای حوزههای آبخیز را تحت
تاثیر قرار میدهد .بنابراین ،امروزه آب ،این منبع حیاتی ،بهعنوان
یکی از عوامل تشکیل و بقای محیطزیست بیش از هر زمان
دیگر تحت تاثیرات اقلیمی قرار گرفته است ( Choobin et al.,
 .)2013مطالعه و بررسی اثر تغییر اقلیم بر ویژگیهای
هیدرولوژیکی حوزههای آبخیز از جمله رواناب از اهمیت خاصی
در بحث مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب برخوردار است.
بنابراین ،در بین عوامل مختلف تاثیرگذار بر چرخه هیدرولوژی،
پارامترهای بارش ،دمای حداکثر و حداقل و رواناب را میتوان از
جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ویژگیهای هیدرولوژیکی
حوزه آبخیز معرفی کرد .از طرفی پایداری منابع آب ،بهخصوص
منابع تولید بخش کشاورزی (آب ،خاک و هوا) وابستگی شدیدی
به رعایت جنبههای کمی و کیفی آنها دارد .بنابراین ،نظارت و
بررسی این دو پارامتر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .با
وجود این که تحقیقات و بررسیهای زیادی بر کمیت منابع آب

صورت گرفته ،ولی جنبه کیفی بهاندازه کافی تحت پوشش
تحقیقات و بررسیها قرار نگرفته است .در مقایسه مدلهای
مختلف آبوهوایی منطقهای و روشهای ریزمقیاس نمایی
آماری برای برآورد بارندگیهای شدید تحت تغییرات آبوهوایی،
به بررسی پنج روش ریزمقیاس نمایی آماری پایه بر اساس
تغییرات متداول روش عامل حاصل از نتایج چهار RCM
مختلف ،توسط  GCMهای مختلف پرداختند )Sunyer et al.,
 .(2012در این روش بازههای زمانی بارش برای سناریوی A1B
برای منطقهای در جنوب کپنهاگ در یک دوره زمانی بین
 2371-2133برای پیشبینی تغییرات آبوهوایی پرداخته شده
است .در مطالعهای به بررسی اثر پتانسیل تغییر اقلیم بر گندم در
نواحی شمالی و مرکزی تانزانیا پرداختند که در این تحقیق از
دادههای اقلیمی خروجی مدل  ،ARPEGEتحت سناریو A1B
در دوره زمانی  2371-2133استفاده کردند .طبق نتایج حاصل از
این مطالعه آنها دریافتند که درجه حرارت در هر دو ناحیه
افزایش مییابد اما بارندگی بسته به منطقه و زمان معینی از سال
افزایش یا کاهش مییابد ) .(Humme et al., 2009در
مطالعهای مقایسهی شبکه عصبی برگردانندِ و  IHACRESدر
مدلسازی جریان روزانه رودخانه پرداختند .آنها برای این کار از
دو مدل پیوندگرای پرسپترون چندالیه پیشخور ) (mlpو
دیگری شبکه جردن برگردانندِ عصبی ) (JNNاستفاده کردند.
نتایج نشان داد که استفاده تنها از  TDLسبب بروز ضعف
میشود اما در استفاده از  JNNبهبود قابل مالحظهای ایجاد
میشود و در استفاده از مدل  IHACRESبرای مطالعات
تطبیقی به این نتیجه رسیدند که هنگام در دسترس نبودن
دادههای ورودی مدلهای متریک  IHACRESبهتر از
مدلهای مفهومی عمل میکند ) .(Carcan et al., 2008اثرات
تغییر اقلیم بر پارامترهای کیفی آب رودخانه را تحت  4سناریوی
فرضی تغییر اقلیم مورد بررسی قرار دادند .این  4سناریو بر اساس
تحلیل تاریخچهای دادههای دبی رودخانه و دمای هوا استوار
است .آنها با در نظر گرفتن کاهش در میزان دبی و افزایش در
دمای هوا و ارتباطی که بین دمای هوا و دمای آب رودخانه
برقرار نمودند 4 .سناریو فرضی را اینگونه تعریف کردند ،%3
 -%13و  -%23تغییرات در دبی رودخانه و افزایش  +1 ،%3و +2
درجه در دمای هوا ،آنها بیان کردند که این  4سناریو تاثیر
قابلمالحظهای بر میزان اکسیژن محلول ،افزایش BODو
افزایش دمای آب دارد .بر اساس نتایج ،کاهش غلظت اکسیژن
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محلول تا  23/1 mg/lبرای سناریوی بحرانی  %23کاهش دبی و
 +2درجه افزایش دمای هوا به وقوع پیوسته است .همچنین
مشخص شد که کاهش دبی رودخانه ،سبب افزایش غلظت
آالیندهها در ستون آب شده است ( Rehana & Mujumdar,
 .)2011همچنین در تحقیقی به بررسی آثار تغییر اقلیم بر سطح
و بیالن آب زیرزمینی دشت سفیددشت در استان چهارمحال و
بختیاری در دورههای آتی از مدل  GMSجهت شبیهسازی
آبخوان و از مدل جفت شده اقیانوس– اتمسفر گردش عمومی
جو  HadCM3تحت سناریوی انتشار  A2برای شبیهسازی
پارامترهای اقلیمی ماهانه (بارش و دما) پرداخته شد .این دادهها
بهوسیله روش  LARS-WGبرای منطقه ریزمقیاس شدند .برای
شبیهسازی رواناب منطقه در دوره آتی ،ابتدا مدل بارش-رواناب
IHACRESبا دادههای ماهانه (دما ،بارش و رواناب) مشاهداتی
واسنجی شده و سپس متغیرهای اقلیمی تولیدی از مدل
LARS-WGبه این مدل معرفی گردید .در نهایت رواناب و
بارش تولیدی در دوره آتی تحت عنوان تغذیه به مدل آب
زیرزمینی  GMSوارد شده و اثر این تغییر در سطح ایستابی و
بیالن آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج قابلیت
متدولوژی این تحقیق را در شبیهسازی سطح و بیالن آبی یک
آبخوان تحت شرایط تغییر اقلیم در سناریو  A2نشان داد
( (Naderi Bani et al., 2013) .)Ansari, 2011به بررسی
تاثیر تغییر اقلیم بر دبیهای حداکثر در دورههای آتی در حوزه
بهشتآباد پرداختند آنها در این کار از  7مدل گردش عمومی
جو تحت دو سناریوی  A2و  B1و از مدل  LARS-WGبرای
ریزمقیاسسازی و مدل  HEC-HMSجهت پیشبینی دبی
روزانه استفاده کردند .نتایج آنها نشان از افزایش و کاهش بیشتر
دما و بارش در سناریوی  A2نسبت به سناریوی  B1بود که این
افزایش و کاهش به ترتیب  1و  2درجه سانتیگراد برای دما و
 23درصد برای بارش بوده است همچنین دریافتند که مدل
 GFDL-CM2.1مدل اقلیمی مناسبتری است .همچنین نتایج
نشان داد که دبی حداکثر رواناب شبیهسازی شده در دوره اول و
دوم به ترتیب  21درصد و  11درصد افزایش داشته است.
) (Kazemzadeh et al., 2015پدر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر
ویژگیهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز آجی چای با استفاده از
مدل  SDSMو پنج مدل داده کاوی و هوشمند شامل M5 M5
 SVM, Rules,و  ANFISجهت مدلسازی بارش -رواناب
نتیجه گرفتند که متغیرهای اقلیمی در طول  4دهه گذشته دارای
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تغییرات ناگهانی و روند بوده و مطالعه اثر تغییر اقلیم و استفاده از
سناریوی تغییر اقلیم در منطقه مطالعاتی بر جریان آب رودخانه
آجی چای ضروری است(Mohamadzadeh et al., 2015) .
در بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی منابع آبهای سطحی حوزه
تاالرسر -چهل شهیدان استان مازندران ،بیان داشتند که
پیشبینی تغییر اقلیم با استفاده از مدل  LARS-WGحاکی از
افزایش چشمگیر مقدار بارش ،مینیمم و ماکزیمم دما و کاهش
مخصوص ساعات آفتابی در منطقه بودند .در بخش دیگری از
تحقیق ،جهت شبیهسازی اثرات تغییر اقلیم بر روی دبی ،با
استفاده از مدل هوشمند بارش رواناب  TANK-Modelنتایج
حاکی از افزایش مقدار دبی در دوره  03ساله آینده و افزایش
پیک دبیهای پیشبینی شده نسبت به پیک دبیهای مشاهداتی
است (Naderi et al., 2017) .بهمنظور بررسی اثر تغییر اقلیم
بر پارامترهای اقلیمی حوزه سیمره از مدل  SDSMاستفاده
کردند و پارامترهای بارش و دمای میانگین را در دوره آینده
شبیهسازی نمودند نتایج نشان داد نتایج حاکی از آن است که
میانگین دمای حوزه در دوره  2021-2050نسبت به دوره
مشاهداتی ( )1171-2330با افزایش  1/7درجه سانتیگراد
روبهروست و میانگین بارش حوزه کاهش  47درصد را نشان
میدهد (Asakare & Akbarzadeh, 2017) .بهمنظور
شبیهسازی تغییرات دما و بارش ایستگاه سینوپتیک تبریز طی
دوره ( )2313-2133با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری
( )SDSMو خروجی مدل  CanESM2استفاده کردند نتایج
خروجی مدل ریزمقیاس نشان میدهد که در دورههای آینده ،دما
در ایستگاه تبریز بر اساس سه سناریوی مورد بررسی افزایش
خواهد یافت (Asakareh & Shahmansoori 2016) .با
استفاده از مدل  SDSMبه بررسی و پیشبینی تغییرات دمای
ایستگاه اراک بر اساس مدل ریزمقیاس نمایی آماری پرداختند
نتایج نشان داد دمای اراک روندی افزایشی خواهد داشت،
بهگونهای که دمای میانگین ،کمینه و بیشینه اراک به ترتیب از
 7/11، 10/10و  23/00تا سال  2303به حدود  7/0، 14/5و
 20/2درجة سلسیوس خواهد رسید (Rezaei et al., 2013) .به
بررسی کارایی مدل ریزمقیاس نمایی آماری ( )SDSMدر
پیشبینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک
(مطالعه موردی :کرمان و بم) پرداختند نتایج نشان داد که این
مدل در منطقه خشک نسبت به منطقه فراخشک از کارایی باالتر
و دقت قابل قبولی برای پیشبینی دما برخوردار است .همچنین

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

111

نتایج بیانگر افزایش دما در تمام ماههای سال برای هر دو
ایستگاه است .هدف از این مطالعه پیشبینی پارامترهای دما و
بارش تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در منطقه جنوب
استان کرمان هست.

مواد و روشها
معرفی منطقه موردمطالعه

جنوب استان کرمان مجموعه شهرستانهای جیرفت ،کهنوج،
عنبرآباد ،منوجان ،قلعه گنج ،فاریاب و رودبارجنوب هست (شکل
.)1

شکل ( :)1موقعیت سیاسی و جغرافیایی جنوب کرمان در استان کرمان

روش پژوهش
دادههای مورد نیاز

دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل دمای روزانه (حداقل،
متوسط ،حداکثر) و بارش روزانه است .در این مطالعه از

ایستگاههای سینوپتیک بم ،جیرفت و کهنوج که دارای روند
معنیدار میباشند و از طرف دیگر از آمار روزانه کافی برخوردار
هستند ،برای انجام مدلسازی استفاده شدند .مشخصات این
ایستگاه ها در جدول ( )1بیان شده است.

جدول ( :)1مشخصات ایستگاه های سینوپتیک بم ،کهنوج و جیرفت
نام ایستگاه

منطقه

جیرفت

جیرفت

بم
کهنوج

بم
کهنوج

عرض

طول

ارتفاع()m

نوع ایستگاه

سالهای آماری

سینوپتیک

1015-1041

سینوپتیک
سینوپتیک

1015-1005
1015-1073

جغرافیایی
570407/10

جغرافیایی
0170533/45

722

403151/00
570043/14

0211407
01533154/14

1344/1
441/7

مدل ریزمقیاس نمایی آماری ()SDSM

در این تحقیق برای بررسی تغییرات دما و بارش در منطقه مورد
مطالعه از نرمافزار  SDSM4.2در فرآیند ریزمقیاسسازی آماری
استفاده شده است .مدل ریزمقیاسسازی  SDSMدر سال 2332
در انگلستان توسط ویلبای و داوسون توسعه یافت .این مدل جز

اولین ابزارهای کمکی برای ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم محلی
است .این مدل بر اساس دادههای روزانه اقلیمی محلی (بارش و
دما) و دادههای بزرگمقیاس ناحیهای  NCEPتنظیم میشود.
بعد از آن ،آبوهوای روزانه محلی برای دورههای پایه و آینده را
با استفاده از متغیرهای بزرگ جوی ناشی شده از مدلهای اقلیم
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جهانی شبیهسازی میکند .این مدل ترکیبی از مدل مولدهای
آبوهوای رگرسیون است و برای ارزیابی ارتباط بین متغیرهای
ریزمقیاس محلی و متغیرهای بزرگمقیاس جوی از دادههای
مستقل مشاهداتی استفاده میکند .مدل  SDSMیک نرمافزار
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ویندوزی است که قابلیت اجرا بر روی کامپیوترهای شخصی را
دارد .نحوه کارکردن با این مدل ساده است و کاربر میتواند در
زمان کوتاه و با کمترین هزینه دادههای مدلهای گردش عمومی
را بهصورت ایستگاهی ریزمقیاس کند (شکل.)2

شکل ( :)2مراحل بررسی تغییرات دما نبارش در مدل SDSM

واسنجی مدل

مدل  ،SDSMاز یک الگوریتم بهینهسازی خاص پیروی میکند
که نویسندگان مدل با توجه به سالها تجربه در انجام عملیات
ریزمقیاس کردن و بررسی روشهای مختلف ریزمقیاس کردن
آماری ارایه نمودهاند .در این مرحله کاربر متغیرهای
پیشبینیکننده و پیشبینی شونده را به مدل معرفی کرده و
شرایط خاص مساله از قبیل انجام یا عدم انجام تحلیل چاو ،در
نظر گرفتن تورم آتورگرسیو ،انجام تحلیل پسماندها ،فصلی یا
ماهانه و یا ساالنه بودن و شرطی یا غیرشرطی بودن عملیات
واسنجی را برای مدل تعیین میکند .در صورت انتخاب آزمون
چاو فرآیند مدلسازی کندتر انجام میشود به خصوص زمانی که
بهینهسازی سیپلکس مضاعف انتخاب شود.
تولید داده های تاریخی و صحت سنجی مدل

در این مرحله مدل  SDSMدستههایی ازسریهای زمانی
آبوهوای روزانه را برای متغیرهای پیشبینیکننده و مدل
رگرسیونی کالیبره شده تولید میکند .این قسمت از نرمافزار
میتواند با تولید سریهای زمانی مصنوعی و مقایسهی آنها با

سریهای تاریخی به صحت سنجی مدل کالیبره شده بپردازد.
همچنین این بخش قادر به ساخت دادههای گمشده تاریخی و پر
کردن آنها است.
تولید سناریوهای اقلیمی آینده

در این مرحله نرمافزار با کمک فایل مدل کالیبره شده و برای
دوره تاریخی و آینده تعیینشده توسط کاربر و با توجه به تعداد
دسته سری زمانی مورد نیاز کاربر ،دستههای مختلف از
سریهای زمانی را برای آینده پیشبینی میکند .بهاینترتیب در
ایستگاههای موردنظر سناریوهای جهت آینده اقلیم محلی ساخته
میشوند .در بخش تولید دادههای تاریخی طول دوره تاریخی که
برای صحتسنجی در منطقه گرفته میشود ،باید با طول دوره
تاریخی که برای واسنجی در نظر گرفته میشود برابر باشد.
بنابراین ،معموال برای واسنجی نیمی از دادهها و برای
صحتسنجی هم حدود نیمی دیگر از دادهها را به کار میبرند.
یافتهها

نتایج واسنجی مدل  SDSMدر ایستگاههای سینوپتیک جیرفت،
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کهنوج و بم برای پارامترهای بارش و دما در نمودارهای زیر

نشان داده شده است.

شکل ( :)3نمودار متوسط دمای ماکزیمم در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک بم ()1331-1331

شکل ( :)3نمودار متوسط دمای مینیمم در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک بم ()1331-1331

شکل ( :)5نمودار دمای متوسط ساالنه در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک بم ()1331-1331

شکل ( :)3متوسط دمای ماکزیمم در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک کهنوج ()1333-1331
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شکل ( :)11نمودار دمای متوسط ساالنه در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک جیرفت ()1333-1331

برای واسنجی بارش مدل شده ،متغیرهای پیشگوییکننده،
بهترین همبستگی را با بارندگی روزانه ایستگاه مطالعاتی نشان
دادند .همانطور که در شکلهای ( 12تا  )14نشان داده شده

است ،بارش ایستگاههای مورد بررسی با توجه به دوره آماری
آنها برای واسنجی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.

شکل( :)12بارش ساالنه در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک بم ()1331-1331

شکل( :)13بارش ساالنه در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک کهنوج ()1333-1331

شکل( :)13بارش ساالنه در دوره واسنجی و ارزیابی مدل در ایستگاه سینوپتیک جیرفت ()1333-1331
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پس از واسنجی و صحت سنجی مدل  ،SDSMسریهای زمانی
روزانه دما و بارش در دوره  1003-1431بهصورت مستقیم با
استفاده از شبیهسازی مدل  HADCM3در مدل  SDSMتحت
سناریو انتشار ( A2و  )B2برای ایستگاه سینوپتیک بم ،جیرفت و
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کهنوج تولید شد .محدوده تغییرات ساالنه سری زمانی بلندمدت
متغیرهای دما و بارش منطقه در دوره آتی ( )1431-1003نسبت
به دوره پایه در شکلهای ( 15الی  )24نشان داده شده است.

شکل ( :)15نمودار تغییرات بارندگی ساالنه در دوره ( )1311-1311سناریوی انتشار  A2و  B2در ایستگاه جیرفت

شکل ( :)13نمودار تغییرات بارش ساالنه منطقه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی  A2و  B2در ایستگاه بم

شکل( :)13نمودار تغییرات بارش ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی  A2و  B2در ایستگاه سینوپتیک کهنوج

شکل ( :)11تغییرات دمای مینیمم ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی  A2و  B2در ایستگاه سینوپتیک جیرفت
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شکل ( :)11تغییرات دمای ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی  A2و  B2در ایستگاه سینوپتیک جیرفت

شکل ( :)21تغییرات دمای ماکزیمم ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی  A2و  B2در
ایستگاه سینوپتیک جیرفت

شکل ( :)21تغییرات دمای مینیمم ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی انتشار  A2و  B2در ایستگاه بم

شکل ( :)22تغییرات دمای ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی انتشار  A2و  B2در ایستگاه سینوپتیک بم
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شکل ( :)23تغییرات دمای ماکسیمم ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی انتشار  A2و B2

در ایستگاه سینوپتیک بم

شکل ( :)23تغییرات دمای مینیمم ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی  A2و  B2در ایستگاه سینوپتیک کهنوج

شکل ( :)25تغییرات دمای ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی انتشار  A2و  B2در ایستگاه سینوپتیک کهنوج

شکل( :)23تغییرات دمای ماکزیمم ساالنه در دوره ( )1311-1311تحت سناریوی  A2و  B2در
ایستگاه سینوپتیک کهنوج
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نتایج مدل  SDSMطی دوره آماری ( )1431-1003حاکی از
افزایش دمای منطقه در طی دوره آتی هست.
بحث و نتیجهگیری
پس از واسنجی و صحتسنجی دادههای مشاهداتی دمای
حداقل ،دمای حداکثر ،دمای روزانه و بارش ایستگاه سینوپتیک
جیرفت ،کهنوج و بم در دوره( 1040 -1001ایستگاه سینوپتیک
جیرفت و کهنوج) ( 1001-1043ایستگاه سینوپتیک بم) توسط
مدل  SDSM4.2و ریزمقیاس نمایی آنها ،سناریوهای اقلیمی
در دوره آتی 1003-1431به دست آمد .نتایج نشان داد که با
نتایج ) (Rezaei et al., 2014مطالعهای تحت عنوان بررسی
کارایی مدل ریزمقیاس نمایی آماری در پیشبینی بارش در دو
اقلیم خشک و فراخشک (مطالعه موردی ایستگاه کرمان و بم)
مطابقت دارد .بهطوریکه میزان بارش ساالنه تا سال  ،1470در
ایستگاه کرمان در سناریوهای  A2و  B2به ترتیب ( )1/0و
( )3/0میلیمتر کاهش و در ایستگاه بم حدود ()5/44( ،)4/54
میلیمتر نسبت به دوره پایه افزایش خواهد داشت .همچنین نتایج
نشان داد در دوره آماری ( )1431-1003افزایش دمای منطقه در
تمام فصلهای سال و افزایش بارش در فصلهای زمستان و
بهار مشاهده میشود بهطوریکه در ایستگاه سینوپتیک بم
متوسط دمای سالیانه به ترتیب در سناریوی  A2و  B2به میزان
 0/30و  2/15درصد افزایش پیدا خواهد کرد .همچنین در این
ایستگاه در فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به ترتیب در
سناریوهای  A2به میزان ( 2/01 ،1/01 ،0/70و  )7/11درصد
افزایش دما و در سناریوی 2/05 ،2/34 ، 4/51( B2و )5/24
درصد افزایش دما که با نتایج به طوریکه این محققین بیان
داشتند که بیشترین تغییرات دما و بارش در دوره 1014-1431
در فصل تابستان رخ داده است و افزایش دما از  3/25تا 1/1
درجه سانتیگراد در تمام ایستگاه ها مشاهده شده بود ،همچنین
تغییرات کیفیت آب رودخانه زرینرود در دوره آتی با فرض ثابت
بودن منابع آالینده دستخوش تغییرات زیادی نخواهد شد و تنها
سرشاخه چم سقز به دلیل نزدیک بودن به نقطه شهری و ورود
آالینده های متعدد شرایط بحرانی خواهد داشت ،مطابقت دارد .از
طرفی در ایستگاه سینوپتیک جیرفت متوسط دمای فصلها به

ترتیب در سناریوی  -17/00 ، 0/00 ، 24/71( A2و )-5/40
درصد افزایش دما در فصل بهار و تابستان و کاهش دما در فصل
پاییز و زمستان میباشد و این مقادیر در سناریو  B2به ترتیب
( -14/45 ، 0/13 ،24/41و  )-4/27افزایش دما در فصل بهار و
تابستان و کاهش دما در فصل پاییز و زمستان است .همچنین
متوسط دمای ساالنه به ترتیب در سناریو  A2و  B2به میزان
 3/41و  3/04درصد افزایش دما در طی دوره  1003-1431را
نشان میدهد .از طرفی در ایستگاه سینوپتیک کهنوج متوسط
دمای فصل ها به ترتیب در سناریوی ، 1/40 ،-1/54 A2
 -1/45و  )14/1درصد کاهش دما در فصل بهار و افزایش دما در
تابستان و کاهش دما در فصل پاییز و افزایش دما در فصل
زمستان است و این مقادیر در سناریو  B2به ترتیب (، 2/24
 -1/41 ،2/34و  )12/11درصد افزایش دما در فصل بهار و
تابستان و کاهش دما در فصل پاییز و افزایش دما در فصل
زمستان میباشد .همچنین متوسط دمای ساالنه به ترتیب در
سناریو  A2و  B2به میزان  1/02و  1/10درصد افزایش دما در
طی دوره  1003-1431را نشان میدهد .که با نتایج )Jafari et
 (al., 2016که بیان داشتند که مقادیر دما و بارش در دوره آتی
نسبت به حالت پایه به ترتیب به میزان  4/74و 10/12درصد در
سناریو  A2و  2/00و  14/40درصد در سناریو  B2افزایش
مییابد همچنین نتایج نشان داد که طی دوره آماری (-1003
 )1431حاکی از افزایش دمای منطقه در تمام فصلهای سال و
افزایش بارش در فصل های زمستان و بهار هست ،مطابقت دارد.
از طرفی متوسط بارش ساالنه در سناریو  A2و  B2نسبت به
دوره پایه در ایستگاههای کهنوج و جیرفت کمتر بوده است که
خود بیانگر این است که تغییرات در میزان بارش ،موجب ایجاد
تغییرات مهمی در کیفیت و کمیت منابع آب خواهد شد ،که دقت
در برنامهریزی برای بهرهبرداری از منابع آب میطلبد .با توجه به
روند نزولی میانگین بارش در جنوب استان کرمان در انتهای دهه
1011پیشنهاد میشود تدابیری در جهت اصالح نظام آبیاری،
کاهش تبخیر و استفاده مجدد از فاضالب اتخاذ گردد و
برنامههای آینده باید بهگونهای باشند که تغییرات پیش رو اثرات
زیانبار کمتری را بر منابع آبی این بخش از کشور وارد سازد.
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