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چکیده
امروزه پیشبینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطالع از میزان تغییرات و درنتیجه درنظر
گرفتن تمهیدات الزم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه اقلیم شناسان و
پژوهشگران قرار گرفته است ،در این تحقیق اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر پارامترهای بارش روزانه،
حداقل و حداکثر دما و ساعات آفتابی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (ایستگاههای سینوپتیک ارومیه،
تبریز و سقز) که دارای آمار بلند مدت بودند در دوره  0290 -9002مورد بررسی قرار گرفت .پیش-
بینیها تحت سناریوی منطقهای  A9با استفاده از مدل گردش عمومی جو  HadCM3برای
دوره زمانی  9000-9000انجام شد ،برای ریز مقیاس نمایی از مدل  Lars-WGاستفاده گردید.
نتایج حاکی از کاهش بارش میباشد .بیشترین کاهش مربوط به ماه آوریل به میزان  7/5درصد و
بیشترین افزایش آن مربوط به ماه فوریه به میزان  5/99درصد خواهد بود .درمجموع کاهش 0/03
درصدی بارش ساالنه درکل حوضه آبریز دریاچه ارومیه پیش بینی میشود .میانگین دمای حداقل،
افزایش  0/40تا  0/35درجه سانتیگرادی درکل حوضه خواهد داشت و بیشترین افزایش دمای
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حداکثر درماه نوامبر به میزان  0/97و کمترین افزایش آن در ماه ژانویه به میزان  0/33درجه خواهد
بود .میانگین ساعات آفتابی حوضه دردوره محاسباتی تغییرات اندک و نامحسوسی خواهد داشت.
واژگان کلیدی ،Lars-WG :تغییر اقلیم  ،دریاچه ارومیه  ،سناریوی انتشارHadCM3 ،

مقدمه

تغییرات بیسابقهای در اقلیم درحال وقوع است ،دگرگونیهای اقلیمی تأثیری ژرف بر
محیط طبیعی ،زندگی ،چشم انداز و استراتژیهای اقتصادی ،اجتماعی برجای مینهند.
درطول زندگی بشر ،تغییر اقلیم به سختی قابل درک است و اثرات بالقوه آن به سختی
شناخته میشود ،ولی درفاصلهای نه چندان دور انکار این که این اثرات بصورت تغییراتی در
سطح بحرانی آشکار میشوند غیر ممکن است .یکی از این بحرانها شتاب کاهش میزان
بارندگیها ،افزایش دما و خشکسالیها و اثرات ناگوار آنها بر زندگی انسان است .بررسیهای
اولیه هیئت بینالدول تغییر اقلیم نشان از تغییر پارامترهای مختلف اقلیمی همانند؛ دما،
بارندگی ،پوشش برف و سطح دریاها در اثر پدیده تغییر اقلیم دارد (رضاییبنفشه و همکاران،
 .)00 :0320پژوهشهای مختلف نشان از وجود تأثیر افزایش گازهای گلخانهای بر اقلیم
کره زمین دارد .مهمترین اثر این افزایش بر درجهحرارت جو کره زمین بوده که از آن به
عنوان گرم شدن سراسری یاد میگردد .این تأثیر فقط بر درجهحرارت نبوده و دیگر
متغیرهای اقلیمی از جمله؛ بارندگی ،تبخیر و تعرق ،تابش را نیز تحت تأثیر قرار داده است .با
توجه به اینکه تغییرات کوچک در متغیرهای اقلیمی میتواند منجر به تغییرات محسوس در
بهرهبرداری از منابع آب شود ،بررسی این تغییرات اهمیت باالیی خواهد داشت .امروزه
پیش بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطالع از میزان تغییرات و درنتیجه درنظر گرفتن
تمهیدات الزم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه اقلیم شناسان و
پژوهشگران قرار گرفته است.
معتبرترین ابزار برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستمهای مختلف ،استفاده از
متغیرهای اقلیمی شبیهسازی شده توسط مدلهای گردش عمومی جفتشده جوی-
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اقیانوسی ( )AOGCMاست (اکسترم و همکاران .)909 :9005 ،0برونداد مدلهای گردش
عمومی نمیتواند مستقیما برای پیشبینی و ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم در مقیاس منطقه-
ای و محلی مورد استفاده قرار گیرند .آنها نیازمند ریزگردانی با لحاظ رفتار اقلیمی مشاهداتی
منطقه یا ایستگاه مورد مطالعه میباشد (بابائیان و همکاران .)037 :0399 ،برهمین اساس
مدلهای شبیهسازی توسعه یافتهاند که میتوانند پارامترهای اقلیمی را در مقیاس ریزتر،
پیشبینی نمایند .در واقع این مدلها ریزمقیاس کننده دادههای خروجی مدلهای گردش
عمومی جو در زمینه تغییرات اقلیمی بویژه اقلیم آینده میباشند که به نوعی سعی در ترکیب
پیشیابیهای پهنهای مدلهای گردش عمومی جو با تغییرات نقطهای اقلیم (ایستگاهی)
یک منطقه دارند .این مدلها شامل،Lars-WG ،MAGICC SCENGEN :
( SDSMاستیل دون و همکاران )9009 ،9و  ASDمیباشد.
شبیه سازی متغیرهای بارش و دما در خراسان نشان داد که مدل الرس متغیرهای بارش،
دمای حداقل و حداکثر را در سه ایستگاه مشهد ،سبزوار و بیرجند کمتر از مقادیر واقعی پیش بینی
نموده است (بابائیان و نجفی نیک .)0392 ،اما در مقایسه دو مدل  SDSMوLars-
WGبرروی ایستگاههای تبریز و ارومیه ،برای عناصر کمینه و بیشینه دمای روزانه ،مدل
 SDSMنسبت به مدل  Lars-WGعملکرد بهتری داشته و در مورد مؤلفه بارش روزانه
عملکرد هر دو مدل در هر دو ایستگاه مشابه بوده است (سبحانی و همکاران.)022 :0320 ،
استفاده از رویکرد ریزمقیاس نمایی خروجیهای مدلهای گردش عمومی جو در
مطلعات متعدد و موضوعات متنوعی در سالهای اخیر دیده شده است .به طور مثال برای
بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر منابع آب انگلستان (کارلتون و آرنل ،)939 :9000 ،3تغییرات
اقلیمی در دو حوضه واقع در شمالشرقی ایالت متحده آمریکا با استفاده از روشهای ریز
مقیاسنمایی هشت مدل اقلیمی (چانگی ،)943 :9000 ،0و برآورد میزان تغذیه سفرهای آب
1

.Ekstrom, et.al,
. Steele-Dunne, et.al,
3
. Charlton and Arnell
4
.Chungi
2

 371

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 61

زیرزمینی در حوضه آبریز تسوج (رضاییبنفشه و همکاران )52 :0327 ،مورد استفاده قرار
گرفته است.
حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از مهمترین حوضههای آبریز کشور است که در سال-
های اخیر دچار تنشهای فراوانی شده و نوسانات ورودی آب دریاچه ،گستره آن را بسیار
بحرانی نموده است .این امر باعث شده شرایط و علل این روند به یکی از مهمترین
موضوعات پژوهشی جامعه علمی کشور تبدیل گردد.
بررسی اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،و شرایط اقلیمی آینده آن نشان داد
که روند بارش ،دمای حداکثر ،دمای حداقل و میانگین دمای ساالنه در مقیاس زمانی بلندمدت،
تحت تأثیر روند تغییر اقلیم در قرار گرفته است (جهانبخشاصل و همکاران .)0320 ،بارش
ساالنه ایستگاه تبریز روند کاهشی ،دمای حداکثر ،دمای حداقل و دمای میانگین ساالنه روند
افزایشی و در ایستگاه ارومیه بارش ساالنه ،دمایحداکثر ،دمایحداقل و میانگین دمای ساالنه
روند کاهشی را نشان میدهند (جهانبخش اصل وهمکاران؛  .)0320همچنین با استفاده از
سناریوهای  ،B0 ،A0Bو  A9و با مدل ریزمقیاس Lars-WGو مدل هیدرولوژی شبکه
عصبی مصنوعی ،مشخص شد که افزایش  9/3درجه دمای متوسط ساالنه و کاهش 3درصدی
بارش ساالنه از اواسط قرن در استان آذربایجانغربی اتفاق خواهد افتاد (ضرغامی و همکاران،
 .)037 :9000همچنین بررسی اثرات تغییراقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه
سیمینهرود نشان داد که پدیده تغییراقلیم ،کاهش  00درصدی بارش ماهانه و افزایش  9درجه-
ای دما و کاهش  95درصدی منابعآبی در حوضه سیمینهرود را درپی داشته است (رضاییزمان
و همکاران.)0952 :0329 ،
بنابراین مخاطرات زیست محیطی متعدد و حاد ،در کنار نگرانی ها و توجهات اخیر نظام
مدیریت کالن کشور به امر جلوگیری از نابودی دریاچه ارومیه به عنوان یک میراث طبیعی
ملی و بینالمللی در شمالغرب ایران و نیز توجه جامعه جهانی بهآن به عنوان یک میراث
زیست محیطی جهانی از جمله ضرورتهای اساسی در پرداختن به روند تغییرات پارامترهای
اقلیمی این حوضه آبریز میباشد.
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مواد و روش

حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای مختصات جغرافیایی  00تا  07درجه طول شرقی و 35
تا  37درجهرعرض شمالی میباشد .میانگین ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد  0975متر
است (شکل  .)0طول دریاچه ارومیه بین  030تا  004کیلومتر و عرض آن در عریضترین
قسمت  59کیلومتر و در کم عرضترین قسمت (مقابل شبه جزیره اسالمی)  05کیلومتر
است (شاهنقی و همکاران .)0392 ،مساحت حوضه آبریز دریاچه ارومیه که بزرگترین
دریاچه داخلی کشور نیز میباشد ،حدود  50974کیلومتر مربع است .این دریاچه شورترین
دریاچه دائمی ایران و یکی از دریاچههای فوقاشباع از نمک دنیا چون سالت لیک ( Salt
 )Lakeدر آمریکا و بحرالمیت در فلسطین اشغالی میباشد.
سمینوف و بارو کارایی دو مدل الرس و  WGENرا در  09ایستگاه سینوپتیک آمریکا،
اروپا و آسیا بررسی کردند و نتیجه گرفتند که مدل الرس در مقایسه با  WGENنتایج
بهتری تولید میکند (سمنوف و بارو .)0229 ،0اگرچه کریمی و قاسمی ( )300 :0324در
ارزیابی توانایی مدلهای ریزگردانی آماری ،مدل  SDSMرا مناسب تر تشخیص دادند ولی
گوردزی و همکاران ( )00 :0320در ارزیابی این دو مدل در حوضه دریاچه ارومیه برتری خاصی
را نشان ندادند .با توجه به دادههای دردسترس مدل الرس برای انجام این تحقیق انتخاب
گردیده است .گرچه مدلهای متنوع گردش عمومی ( )GCMsوجود دارد اما مدل
 HadCM3بیش از همه در مطالعات تغییر اقلیم مورد استفاده قرار گرفته است (خورانی و
جمالی005 :0325 ،؛ صالحی و همکاران075 :0324 ،؛ خسروانیان و همکاران)23 :0320 ،
به همین علت در این تحقیق نیز از دادههای خروجی این مدل استفاده گردیده است.

Semenov & Barrow

1
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شکل  -1توپوگرافی و رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نسخه اولیه مدل Lars-WGتوسط راسکو و همکاران 0در سال  0220در بوداپست
مجارستان به عنوان بخشی از پروژه ریسکهای کشاورزی ابداع شد و سپس توسط
سمینوف و بارو ارتقاء یافت .الرس یک مدل تصادفی تولید دادههای هواشناسی است که
برای شبیه سازی و تولید دادههای هوا در یک نقطه مورد استفاده قرار می گیرد (شاه کرمی،
و همکاران .)0394 ،اساس این مدل بر سری زمانی دادههای گذشته ایستگاه مورد مطالعه و
برآیند تغییرات آبوهوایی و سناریوهای گرمایش جهانی در آینده میباشد .دادههای استفاده
شده در این مدل بر اساس سری زمانی دادههای روزانه میباشد .بر این اساس ،دادههای
روزانه مورد نیاز در مدل عبارتند از :بارش ( ،)mmکمینه و بیشینه دما ،و تابش خورشیدی
(در صورتی که داده های تابش در دسترس نباشد ،می توان از داده های ساعت آفتابی به
عنوان ورودی مدل استفاده نمود) .در این مدل برای طول دوره روزهای تر و خشک ،بارش
روزانه و تابش از توزیع نیمه تجربی استفاده میشود (اکسترم و همکاران.)903 :9005 ،
مکانیسم عمل مدل به این صورت است که در ابتدا با استفاده از سناریوی تولید داده
ماهانه که در برگیرنده رفتار اقلیم پایه میباشد ،تمامی دادههای ماهانه را مطابق رابطه :0
Rasko, et.al,

1
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()0

محاسبه می کند .در این رابطه  futآینده و  obsگذشته می باشد .سپس با حفظ
میانگین ،انحرافمعیار آن ها را مطابق رابطه :9
()9
تغییر میدهد .خروجیهای این مدل شامل دمای کمینه ،دمای بیشینه ،بارش و تابش می-
باشد.
سناریوی  A2که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته یک سناریوی منطقهای می-
باشد و بر اساس این واقعیات که در منطقه اکثر کشورها در حال توسعه صنعتی بوده و یک
منطقه ویژه با مصرف انرژی باالست مناسب تر از سناریو های خانواده  Bکه خوشبینانه و
بر اساس کنترلهای اعمال شده در توسعه شتابناک و مصرف سوخت و همچنین سناریو
 A1که تمام دنیا را در موضعات باال همگرا و یکپارچه در نظر می گیرد تشخیص داده شده
است (جدول .)0
جدول  -1ویژگیهای مدل گردش عمومی HadCM3و سناریوی انتشار )2002 ،IPCC( A2

نام مدل

مدل HADCM3
سناریوی A2

گروه مؤسس
UK Met,
Office

قدرت تفکیک جوی

قدرت تفکیک اقیانوسی

9775° × 3775°

0795° × 0795°

رشد سریع جمعیت جهان ،اقتصاد نا همگن و همسو با شرایط منطقهای
در سراسر جهان

به منظور مقایسه دادههای دیدهبانی و تولید شده توسط مدل از آزمونهای آماری و
نمودارهای مقایسهای استفاده گردید .مقایسه آماری این دادهها برای  0پارامتر مذکور و
خصوصیات آماری آنها شامل میانگین ماهانه ،انحراف معیار ،خطاهای نسبی مقادیر
متوسط ،خطاهای نسبی انحراف معیار و میزان همبستگی و دیگر آزمونها (  )T-testتهیه
شدند.
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در این پژوهش از ایستگاههای سینوپتیک سقز ،ارومیه و تبریز در سه استان کردستان،
آذربایجانغربی و شرقی که دارای آمار طوالنی مدت بودند ،استفاده شده است .دوره آماری
 9002 – 0290میالدی به عنوان دوره پایه لحاظ گردیده است .دادههای آماری این دوره
بعنوان دادههای مشاهداتی با مدل  Lars-WGریزمقیاس نمایی شد و برای دوره زمانی
( )9000 -9000اثرات تغییر اقلیم بر روند پارامترهای هواشناسی مذکور پیش بینی گردید
(جدول.)9
جدول  -2مشخصات ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه درحوضه آبریز دریاچه ارومیه

نام ایستگاه
ارومیه
تبریز
سقز

عرض جغرافیایی
37° 33 ' N
39° 7 ' N
34 ° 00 ' N

طول جغرافیایی
05° 0 ' E
04° 90' E
04°04 ' E

ارتفاع ازسطح دریا

دوره آماری

 0343متر
 0305متر
 0500متر

0290-9002
0290-9002
0290-9002

به منظور کالیبره کردن و اطمینان از صحت مدل ،داده های روزانه ایستگاههای مورد
مطالعه ،شامل دما (کمینه و بیشینه) و بارش و ساعات آفتابی در دوره آماری مذکور به مدل
داده شد و بر اساس این دادهها یک سناریوی حالت پایه ( )A2به عنوان سناریوی حد واسط
مدل گردش عمومی جو ( ،) HadCM3که با واقعیات جغرافیایی منطقه همخوانی دارد،
برای بازه زمانی  30ساله ( )9000-9000ایستگاههای مورد مطالعه بصورت روزانه تدوین
گردید.
یافتهها و بحث

ارزیابی مدل از طریق مقایسه دادههای دوره مشاهداتی و دادههای تولید شده توسط
مدل با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی( )Rو شاخصهای ارزیابی ،میانگین مجذور
مربعات خطا ( ) RMSEو میانگین خطای مطلق ( ) MAEصورت گرفت (جدول.)3
مقدار ضریب همبستگی باالیی درمورد همه متغیرها ( )R =0722به دست آمد .شاخص-
های ارزیابی ازجمله میانگین خطای مطلق ،میانگین انحراف خطا و میانگین مربعات خطا نیز
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کوچک بودند .که بیانگر اختالف اندک بین مقادیر مشاهده شده و پیشبینی شده در طول دوره
آماری توسط مدل است (جدول.)3
جدول  -ارزیابی مدل در دوره پایه ( )1290-2002بااستفاده از آماره های ارزیابی

متغیر
R
RMSE

بارندگی
0722
449300

حداکثر دما
0722
44890

حداقل دما
0722
443900

ساعات آفتابی
0722
440000

MAE

449333

44393

443000

4440099

نتایج  t-testمدل نیز در آزمون پیشبینی همه متغیرها در تمام ماهها بیانگر نبود
اختالف معنیدار بین مقادیر مشاهدهشده با مقادیر پیشبینی شده در سطح احتمال  5درصد
است (جدول.)0
جدول -4مقادیر  t-testمحاسباتی مدل برای صحتسنجی درسطح احتمال  5درصد

ایستگاه
پارامتر
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر

ایستگاه ارومیه
بارش

تابش

ایستگاه تبریز

دمای

دمای

حداقل

حداکثر

بارش

تابش

ایستگاه سقز

دمای

دمای

حداقل

حداکثر

بارش

07004
07020

07000

07004

07004

07059

07000

07000

07030

07053

07059

07095

07097
07000

0709

07000

07053
07053

07004
07053

07002

07055

07000

07052

07000

07004
07053

07000

07004
07009

07053

07000

07004

07005

07053

07000

07005

07000

07053

07053

07004
07053

07059

07072

07030

07005

07004

07053

07097

07005

07004

07002

07097
07000

07005

07053

07023

07072

07059

07059

07940

07097

07000

07004
07053

07059

07930

07000
07097

07005

07004

07057

07000

07004
07053

07039

07097

07004

07004

07070

07000

07053

07053

07025

07050

07053

07043

07035

07053

07005
07053

07004
07053

07000

07059

07935

07004

07004

07094

07050
07053

07000

حداقل

حداکثر

07052
07000

07053

تابش

دمای

دمای

07030
07097

07053

07053
07004

07030
07000

07004
07053

07004

07053

07004

07000

07004

07053
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07070

07000

07053

07053

07007

07097

07053

07004

07070
07039

07000
07097

07053

07053

0790

07004

07004

07000

07000

07053

07053

07000

07053

07053

بارندگی

مقایسه میانگین بارش ماهانه دوره مشاهداتی ( )0290 -9002و دوره آینده (-9000
 )9000شکل ( 9تا .)0
اگرچه اختالف و خطای بیشتری نسب به دما وجود دارد ،اما مقادیر  p-valueآزمون t

نشان داد که مدل الرس توانایی باالیی در شبیهسازی دادههای بارش همانند دما دارد.

شکل  -2مقایسه میانگین بارندگی ()mm

شکل  -3مقایسه میانگین بارندگی ()mm

ماهانه ایستگاه ارومیه

ماهانه ایستگاه سقز

شکل  -4مقایسه میانگین بارندگی ( )mmماهانه

شکل  -5مقایسه درصدتغییرات بارندگی ماهانه ایستگاه-

ایستگاه تبریز

ها ()2011-2040

پیشبینی بارندگی در دوره آینده حکایت از افزایش اندک بارش در ایستگاه ارومیه در
فصل پاییز بخصوص ژانویه ( )%0/49و کاهش بارش در دیگر ماهها بویژه آوریل به میزان
( ) %-7/02دارد اما در ایستگاه تبریز بیشترین افزایش مربوط به مارس به میزان ( )% 4/0و
بیشترین کاهش مربوط به اکتبر به میزان ( )-%3/3است .در ایستگاه سقز دامنه تغییرات
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بیشتر بوده بطوریکه بیشترین افزایش بارش در فروردین به میزان ( )%00/03و بیشترین
کاهش در فصل پاییز و اوایل زمستان بخصوص در ژانویه به میزان ( )% -0/23پیشبینی
شده است (شکل .)5

شکل  -6مقایسه مجموع بارندگی ساالنهی ایستگاهها تحت سناریوی A2

در کل متوسط بارش ساالنه در دوره آینده روند کاهشی را نشان میدهد .براساس
پیشبینی ،بارش دوره آینده ( )9000-9000در ایستگاه تبریز با  955/40میلیمتر در مقابل
بارش دوره مشاهداتی ( 944میلیمتر) %0 ،کاهش را نشان میدهد .این کاهش در ایستگاه
سقز و ارومیه به ترتیب برابر با  4/3و  0/95درصد بوده است (شکل  .)4براساس مدل
 HadCM3تحت سناریوی  A2بطورکلی در بارش ساالنه روند کاهشی در ایستگاههای
مورد مطالعه شاهد خواهیم بود .مقدار کاهش به ترتیب در ایستگاه ارومیه  ،0تبریز  00/34و
در ایستگاه سقز  39702میلیمتر پیش بینی گردیده است.
دمای حداکثر

بین بیشینه دمای دوره مشاهداتی و مدل تطابق بسیار خوبی وجود دارد و انحراف معیار
پایین آن حاکی از دقت باالی مدل دارد (شکلهای  7تا .)2
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شکل  -2مقایسه دمای حداکثر ماهانه ایستگاه

شکل -9مقایسه دمای حداکثر ماهانه ایستگاه تبریز

ارومیه

شکل  -2مقایسه دمای حداکثر ماهانه ایستگاه سقز

شکل  -10مقایسه تغییرات میانگین دمای حداکثر
ایستگاهها

دمای حداکثر درتمامی ماهها درکلیه ایستگاهها روندی افزایشی را نشان میدهد (شکل
 .)00در مجموع میتوان نتیجه گرفت در دوره  9000 -9000شاهد افزایش دمای حداکثر
درتمام ایام سال خواهیم بود ،بطوریکه به ترتیب بیشترین افزایش دمای حداکثر در ایستگاه
ارومیه در ماه نوامبر به میزان  ،0/97ایستگاه تبریز در جوالی  0/32و در ایستگاه سقز نیز در
جوالی به میزان  0/90درجه سانتیگراد پیشبینی گردیده است.

شکل  -11مقایسه میانگین دمای حداکثر ایستگاهها تحت سناریوی A2
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میانگین دمای حداکثر در هر سه ایستگاه ارومیه ،تبریز و سقز روند افزایشی خواهد داشت
(شکل  )00که این افزایش در ایستگاه ارومیه ( )0/72درجه ،در ایستگاه تبریز و سقز به ترتیب
( )0/90و ( )0/97درجه سانتی گراد ،تحت سناریوی  A2با مدل  HadCM3پیشبینی شده
است.
دمای حداقل

بین دمای حداقل دوره مشاهداتی ( )0290-9002و دوره شبیهسازی شده (-9000
 )9000نیز تطابق مناسبی وجود دارد و انحراف معیار آنها پایین میباشد (شکلهای 03 ،09
و  .)00همانطورکه در شکل  05مالحظه میشود دمای حداقل در تمامی ماهها درکلیه
ایستگاههای مورد مطالعه روند افزایشی خواهد داشت .بیشترین افزایش در ایستگاه ارومیه
در فوریه به میزان  0/35درجه ،در ایستگاه تبریز در جوالی به میزان  0/37درجه و در
ایستگاه سقز در ماههای فوریه ،مارس و جوالی به ترتیب به میزان (  0/3، 0/92و )0/92
درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.

شکل  -12مقایسه دمای حداقل ماهانه ایستگاه

شکل  -13مقایسه دمای حداقل ماهانه ایستگاه

ارومیه

تبریز
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شکل  -14مقایسه دمای حداقل ماهانه ایستگاه سقز

شکل  -15مقایسه تغییرات میانگین دمای حداقل در
ایستگاهها

میانگین دمای حداقل در کلیه ایستگاههای مورد مطالعه روند افزایشی دارد که این
افزایش در ایستگاه ارومیه ( )0/92درجه ،درایستگاه تبریز به میزان ( )0/99درجه و
درایستگاه سقز به میزان ( )0درجه سانتی گراد پیشبینی شده است (شکل .)04

شکل  -16تغییرات میانگین دمای حداقل تحت سناریوی A2
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ساعات آفتابی

تغییرات اندکی بین دوره مشاهداتی و پیشبینی شده در میانگین ساعات آفتابی در
ایستگاهها مشاهده میشود (شکلهای  09 ،07و  .)02بیشترین افزایش و کاهش ساعات
آفتابی در ایستگاه ارومیه به ترتیب در نوامبر و دسامبر ( )0/97و ( ، )-0/04در ایستگاه تبریز
در اکتبر ( )0/94و فوریه ( )-0/09و در ایستگاه سقز در جوالی ( )0/90ساعت و در اکتبر
( )-0/3ساعت میباشد ،ولی درمجموع تغییرات ساعات آفتابی بسیار اندک و جزئی است
(شکل .)90

شکل  -12مقایسه میانگین ماهانه ساعات آفتابی

شکل  -19مقایسه میانگین ماهانه ساعات آفتابی در

در ایستگاه ارومیه

ایستگاه تبریز

obs

15

gen

10

sd obs
sd gen

0.5

0

5
0

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

dec

oct

nov

sep

jul

aug

jun

apr

may

mar

jan

feb

-0 .5

شکل  -12مقایسه میانگین ماهانه ساعات

شکل  -20مقایسه تغییرات میانگین ماهانه ساعات

آفتابی در ایستگاه سقز

آفتابی در ایستگاهها
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نتیجه گیری

به منظور بررسی اثرات احتمالی تغییراقلیم بر عناصر اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
از دادههای ایستگاهی (تبریز ،ارومیه و سقز) و خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3
تحت سناریو انتشار منطقهای  A9استفاده شد .نتایج حاصل از کاربرد مدل ریزمقیاس نمایی
آماری  Lars-WGنشان داد که دمای بیشینه در کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه (در هر
سه ایستگاه) روندی افزایش خواهد داشت و دمای کمینه درکل حوضه با افزایشی تا حدود
 0/5درجه مواجه خواهد شد و بیشترین افزایش مربوط به فصل تابستان خواهد بود (هوشیار
و همکاران )304 :0327 ،که با نتایج قبلی (جهانبخش و همکاران 0320 ،و ضرغام و
همکاران )037 :9000 ،همخوانی دارد .همچنین میزان بارندگی درمجموع در حوضه بین
 0/95تا  4درصد کاهش خواهد یافت که در تحقیقات (بهمنش و آزاد طالتپه53 :0320 ،؛
رضایی بنقشه و همکاران03 :0320 ،؛ رضایی بنقشه و جاللی )52 :0327 ،اشاره شده است.
می توان گفت که روند کلی دما در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایشی ولی بارش کاهشی
خواهد بود .این تغییرات دمایی و بارشی میتواند منجر به افزایش تبخیر و تعرق و کاهش
ورودی دریاچه و همچنین تغذیه سفرههای زیرزمینی گردد (رضایی بنقشه و جاللی:0327 ،
 ،)40که این شرایط بیالن آبی دریاچه را دستخوش تغییرات شدیدتر از شرایط فعلی خواهد
نمود.
سپاسگزاری :با تشکر از دفتر مطالعات استانداری آ.غربی ،مدیریت منابع آب منطقهای
استان آ.غربی و مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی ارومیه که ما را در انجام این تحقیق
یاری نمودند.
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