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چکیده
در عصر حاضر اطالع از تغییرات اقلیم و در نتیجهه لاهات تیهیهدات زم یهرای ت هدیا اسهرات سهوا ناشهی از ن ،یهرای اقلهیمشناسهان و
پژوهشگران امری ضروری است .یه هیین دلیا ،مدلهای شبیهسازی گردش عیومی جو ( )GCMگسترش پیدا کردهاند کهه ااکتورههای
اقلییی را میتوانند در ریز مقیاس ،پیشیینی کنند .در این پژوهش یر اساس مدل  ،LARS-WGدادههای گردش عیومی جو ،HADCM3
یر اساس سه سناریوی  A1B ،A2و  B1و دمای حداقا ،دمای حداکثر ،ماهانه یارش و ساعت اتهایی اسهتان بریایجهان شهرقی در دوره
 4100-4121شبیهسازی شد .نتایج نشان داد که یارشهای یهاره ،در هیه ایستگاههای مطال ه شده یه استثنای جلفا ،در مقایسه یا دوره
اولیه اازایش پیدا میکند .ییشترین اازایش یارش یه میزان  20 ،42و  01درصد یر اساس سهناریوهای  A1B ،A2و  B1و در مقایسهه یها
دوره اولیه ،یه ایستگاه تبریز مریوط یوده و در اردیبهشت ماه اتفاق خواهد ااتهاد .هیننهین مهدل یها دقهت یها یی قهادر یهه شهبیهسهازی
پارامترهای دمای حداکثر ،دمای حداقا و تایش مییاشد .در ایستگاه تبریز و مراغه در دوره ماری  4100-4121میالدی در مقایسهه یها
دوره ( ) 0110-4101میانگین ماهانه دمای حداقا ،حداکثر و یارش یهترتیب  1/88و  1/81درجه سانتیگراد و  8میلیمتر اازایش می-
یایند.

واژه های کلیدی:

بریایجانشرقی ،تغییر اقلیمLARS-WG ،GEM ،

مقدمه
حاکییت اقلیم نییه خشك در دشتهای کشاورزی استان بریایجانشرقی و کیبود ناشی از ن یاعث شده تا یهر ورد نیهاز یهی گیاههان
زراعی یك امر ضرروی در منطقه یاشد [ .]0تخیین ییش از حد ب مورد نیاز گیاه ،ضین هدر دادن ب ییهاری موجهب مانهدایی شهدن
اراضی ،شستشوی عناصرضروی مورد نیاز گیاه و لوده شدن بهای زیرزمینی میشود .در ضین تخیین کیتر نیز سبب استرس رطویتی
یه گیاه و کاهش عیلکرد میشود [ .]4پارامترهای موسر یر نیاز یی گیاهان ،چندین پارامتر اقلییی نظیر دمای هوا ،یارش و ساعات اتایی
مییاشند .هرگونه تغییر در این پارامترهای اقلییی در اسر تغییر اقلیم یر تبخیر و ت رق گیاه نیز تأسیرگذار خواهد یود [ .]2یراساس مطال ات
انجام شده ،یا وجود این که تغییرات اقلیم در نواحی واقع در عرضهای شیالی یا تر از  55درجه ،اسرات مثبتهی یهر تولیهدات کشهاورزی
خواهد داشت [ .]2ولی اسرات منفی ،این تغییرات در مناطق گرم و خشك یسیار شدید خواهد یود [ .]5ینایراین ،پیشیینیههای اقلییهی
جهت استفاده در یرنامهریزیهای کالن مدیریتی ،مهم است .م تبرترین ایزار ،جهت یررسی اسرات پدیهده تغییهر اقلهیم یهر سیسهتمههای
مختلف ،استفاده از متغیرهای اقلییی شبیهسازی شده توسط مدلهای جفت شده گردش عیومی جوی-اقیانوسی مییاشد .این مهدلهها
قادرند پارامترهای جوی و اقیانوسی را یرای یك دوره طو نی مدت یا استفاده از سناریوهای تأیید شده  IPCCمدلسازی نیایند [ .]1اما
ض ف عیده این مدلها قدرت تفکیك مکانی کم نها است که یرای اائق مدن یر این مشکا ،زم است خروجی این مهدلهها قبها از
استفاده در مطال ات ارزیایی اسرات تغییر اقلیم ،ریزمقیاس شوند .یه طورکلی ریز مقیاس نیایی را میتوان یه دو روش دینهامیکی و مهاری
انجام داد [ .]2روش ماری نسبت یه دینامیکی یه پارامترهای کیتری نیاز داشته و یه هیین دلیا در مطال ات مریوط یه علوم ب یسیار
مورد توجه قرار گراته است [.]2
هارمسن و هیکاران [ ]8از روش ریزمقیاس نیایی ماری و تات سه سناریوی اقلییی  A2 ،A1و  B1یه یررسی یارش ،تبخیر-ت رق مرجع،
کیبود یارش و کاهش نسبی عیلکرد ماصول پرداختند .نتایج نشان داد که در اسر تغییر اقلیم ،اصها یهارش مرطهویتر و اصها خشهکی
خشکتر خواهد شد .هیننین میزان تبخیر-ت رق در ماههای خشك یا کاهش یارندگی و اازایش دما اازوده خواهد شد.
کورویو [ ،]1در مالدیو اسرات تغییر اقلیم را یر تولید حبویات یررسی نیود و گزارش کرد که اازایش درجه حرارت جهانی ،منجهر یهه وقهوع
خشکی در طول دورههای رشد این تیپ یهرهوری خواهد شد.
ردریگز و هیکاران [ ]01یا استفاده از مدلسازی نیاز ب ییاری ،اازایش حدود  05تا  41درصد نیاز یی اصلی گیاهان زراعهی در دههه
 4151را در اسر تغییر اقلیم پیشیینی نیودند که ناشی از مکان و الگوی کشت است.
یاگیس و هیکاران [ ]00گزارش کردند ،اازایش دما و اازایش غلظت دی اکسید کرین هوا در دهههای تی یر روی تبخیر-ت رق تیپهای
یهرهوری زراعی در خصوص ماصو ت پاییزه ،اازایش نیاز یی مورد توجه نخواهد یود ،ولی در مورد ماصو ت یهاره ،اازایش م نیداری
در نیاز یی رخ خواهد داد.
یا توجه یه اسرات وسیع تغییر اقلیم یر یخش کشاورزی ،تاقیقات گستردهای در مورد سازگاری یا این پدیده شروع شده و زم است چنین
تاقیقاتی در ایران هم صورت گیرد و یر مبنای نها یرنامهریزیهای کالن مدیریتی اجرا شود .این تاقیق در راستای یهر ورد نیهاز یهی
اتایگردان در دو دهه تی در استان بریایجان شرقی ،اجرا شده است.
بدنه اصلی مقاله
استان بریایجانشرقی در منطقه م تدل شیالی قرار داشته و از نظر موق یت طبی ی یه دو یخهش شهیالی و جنهویی تقسهیم مهی شهود.
یلندترین نقطه استان در ارتفاعات سهند یا ارتفاع  2411متر از سطح دریا و پستترین نقطه استان در دشت جلفا یا ارتفاع  811متهر از
سطح دریا در حاشیه مرز ایران و بریایجان قرار دارد .یخشهای کوهستانی ،که دشتهای حاصلخیز یین نها قرار گراته است ،یه دلیها
دارا یودن میزان یارندگی قایا توجه از شرایط مناسب کشاورزی یرخوردار مییاشند .اما یرخی از یخشهای جنویی استان یه سبب پسهت
یودن ناحیه دارای میزان یارندگی کیی می یاشند و شرایط مناسبی یرای کشاورزی ندارند .اقلیم استان نیز یه طور م یول نییهه خشهك
است .دادههای مورد نیاز در این تاقیق ،شاما مقادیر روزانه یارش ،دمای کیینه ،دمای ییشینه و سهاعت اتهایی  2ایسهتگاه هواشناسهی
سینوپتیك (تبریز ،اهر ،میانه ،مراغه ،مرند ،شبستر و جلفا) در یك دوره ماری  41ساله ( )0110-4100یود که از مرکز اطالعات و مار
سازمان هواشناسی کشور اخذ شد.
مدل  LARS-WG5یکی از مشهورترین مدلهای تولید دادههای هواشناسی است که یرای تولید مقادیر روزانه دماهای حداقا و حهداکثر،

یارش و تایش یا ساعت اتایی در یك ایستگاه ،تات شرایط اقلیم حاضر و ینده یه کار میرود .مدل  LARS-WG5از سهه یخهش اصهلی
تشکیا شده که عبارتند از :واسنجی کردن ،ارزیایی و تولید یا شبیه سازی دادههای هواشناسی دهههای ینده .نیاز اساسی مدل در مرحله
واسنجی کردن ،اایلی است که مشخص کننده راتار اقلیم در دوره گذشته مییاشد .این اایا یا استفاده از دادههای روزانه یهارش ،دمهای
حداقا ،دمای حداکثر و ساعت اتایی کلیه ایستگاههای هواشناسی مورد مطال ه ،چناننه در یا بکر شد یا در نظر گراتن یك دوره 41
ساله یه عنوان دوره پایه ،تهیه شده و مدل یر اساس ن اجرا شد .در مرحله ی د یا اسهتفاده از مهارهههای ضهریب ت یهین ( ،)R2میهانگین
اناراف خطا ( )MAEو میانگین مطلق خطا ( )MBEکه یه صورت م اد ت 0و  4مییاشند ،اقدام یه ارزیایی داده های تولید شده توسهط
مدل و داده های واق ی (مشاهده شده) موجود در دوره پایه گردید.
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در این روایط  Xiو  Ziیه ترتیب  iامین داده واق ی (مشاهده شده) و شبیه سازی شده توسط مدل Z ،و  Xمیانگین کا دادهههای  Xiو
 Ziدر جام ه ماری و  nت داد کا نیونههای مورد ارزیایی مییاشند .پس از اطیینان از صات نتایج ارزیایی و قایلیت مدل LARS-WG5
در شبیهسازی دادههای هواشناسی ،اقدام یه اجرای مرحله سوم یا شبیهسازی دادههای اقلییی دوره  4100-4121گردید .نیاز اساسهی
مدل یرای اجرای این مرحله ،دو اایا است .اایا اول هیان دادههای روزانه ایستگاههای مورد مطال ه در دوره پایه مییاشد و اایا دوم از
خروجی یکی از مدلهای گردش عیومی جو در دوره مشایه یا دوره پایه یه دست می ید [ .]04در حقیقت در این مرحله ،مدل یا استفاده
از راتار اقلیم در دوره پایه و ریزمقیاس نیایی ماری دادههای یك مدل گردش عیومی جو ،پارامترهای اقلییی ینده را در حهد مقیهاس
منطقه مورد مطال ه (ایستگاه های هواشناسی) ،شبیه سازی می کند .در این تاقیق از دادههای مدل گردش عیومی جو HADCM3که
یکی از مدلهای جفت شده اقیانوسی-جوی است و توسط مرکز تاقیقات و پیشیینی اقلییهی ههادلی در یریتانیها [ ]02طراحهی شهده،
استفاده شد .قدرت تفکیك جوی این مدل ،شبکهای یا ای اد  4/25درجه طول جغراایایی و  2/25درجه عرض جغراایایی و قدرت تفکیك
اقیانوسی ن 0/45 ،درجه عرض جغراایایی و  0/45درجه طول جغراایایی مییاشد [.]02
سناریوی  A2که مبین رشد سریع جی یت جهان اما هیراه یا رشد اقتصادی ناهیگن در منهاطق مختلهف یهوده و ینهایراین تغییهر اقلهیم
متوسطی یرای دورههای پیش رو را ترسیم می کند .سناریوهای تغییر اقلیم مورد استفاده نیز عبارت یودند از :سناریوی یدیینانه  A1Bکه
ترسیم کننده جهانی یا رشد سریع اقتصادی و جی یتی است یه طوری که ییشینه رشد جی یت در نییه قرن رخ داده و پس از ن رونهد
اازایش جی یت ،کاهشی خواهد یود .هیننین ،رشد سریع اناوریهای نوین و مؤسر یر اساس این سناریو در دورههای تی رخ خواهد داد.
یر طبق سناریوی خوشبینانه  B1نیز در دهههای تی هیگرایی جی یت در سطح جهان رخ خواهد داد و تغییر در سهاختار اقتصهادی یها
کاهش مواد ینده و م رای منایع اناوری پاک و مؤسر ،صورت خواهد گرات [.]02
یدین ترتیب مدل  LARS-WG5یا استفاده ا ز این سه سناریوی تغییر اقلیم تأیید شده توسط  IPCCاجرا شده و مقادیر روزانه دادهههای
اقلییی یارش ،دمای کیینه ،دمای ییشینه و ساعت اتایی یرای دوره  4100-4121شبیه سازی شد .سپس میانگین ماهانه پارامترهای
مذکور در این دوره مااسبه شده و نیودارهای مریوطه ترسیم شد.
قبا از ورود یه یخش مااسبه نیاز یی یك گیاه خاص در این نرم اازار ،ایتدا زم است که اطالعات مورد نیاز ن شاما مهار هواشناسهی
(دادههای یارش ،دمای کیینه ،دمای ییشینه و ساعت اتایی و یا سایر دادههای مورد نیاز یر حسب روش انتخاب شهده مااسهبه تبخیهر-
ت رق) ،مشخصات دشت (نام دشت و حوضه یریز ،ناحیه اقلییی ،ضریب خشکی ،طول و عرض جغراایایی و ارتفاع از سطح دریای ایستگاه
هواشناسی مورد نظر و یاات خاک) ،مشخصات مریوط یه گیاه (تاریخ کشت ،طول مراحا مختلف رشد ،ضرایب گیاهی پایه ،ارتفهاع گیهاه،
عیق اولیه ریشه و میزان تایا یه شوری) اطالعات مدیریت ییاری (نوع ،زمان و مقدار ییاری) را تکییا نیود [ .]05یر این اساس ایتهدا
دادههای یارش ،دمای کیینه ،دمای ییشینه و ساعت اتایی تیامی ایستگاهها در دوره  0110-4101جهت یر ورد نیاز یی چغندرقند در
دوره پایه و دادههای شبیهسازی شده این پارامترها توسط مدل  LARS-WG5یر مبنای سناریوهای  A2 ،A1Bو  B1جهت مااسبه نیهاز
یی این گیاه در دوره  4100-4121یه عنوان اطالعات هواشناسی وارد مایط نرم اازار شد .سایر دادههای مورد نیاز نرم اازار(اطالعهات
مریوط یه خاک ،ب و گیاه) نیز یر اساس الگو و روشهای مدیریت کنونی تکییا گردید .سپس یرای مااسبه یارندگی مؤسر که در واقهع

جزئی از یارندگی است که در منطقه توس ه ریشهها بخیره شده و یه مصرف گیاه میرسد ،روش مرسوم یه اائو انتخاب شده و در نهایهت
نیاز یی اتایگردان در دوره پایه و نیز دو دهه تی یا استفاده از این نرم اازار در طول دوره رشد گیاه (اردیبهشت تا شهریور) یر ورد شد.
نتایج
یا توجه یه جدول ( )0مقادیر شاخصهای خطاسنجی نسبتاً پایین مییاشد که مؤید انطباق قایا قبول مقادیر مدلسازی شده و مشاهده
شده دوره پایه است .ینایراین ،توانایی مدل  LARS-WG5در شبیهسازی داده یه اسبات رسیده و یرای تولید دادههای اقلییهی  41سهال
تی مورد استفاده قرار گرات.
یارشهای یهاره دوره  4100-4121در اغلب ایستگاهها نسبت یه دوره پایه ( )0110-4101اازایش خواهند یاات .در خصوص یارشهای
پاییزه نیز روند مشایهی دیده میشود .در حالیکه در ماههای گرم سال یه دلیا مقادیر پایین یارش در منطقه مورد مطال ه که یهرای ایهن
نوع اقلیم (خشك و نییه خشك) امری طبی ی است ،تفاوت ماسوسی یین نتایج حاصا از سه سناریوی تغییر اقلیم یا دوره پایه ،مالحظه
نییشود .نتایج نشان داد که یارشهای یهاره ،در هیه ایستگاههای مطال ه شده یه استثنای جلفا ،در مقایسه یا دوره اولیه اازایش پیدا می-
کند .ییشترین اازایش یارش یه میزان  20 ،42و  01درصد یر اساس سناریوهای  A1B ،A2و  B1و در مقایسه یا دوره اولیه ،یه ایستگاه
تبریز مریوط یوده و در اردیبهشت ماه اتفاق خواهد ااتاد .استثناً در ایستگاه تبریز و در ماه اردیبهشت ،میزان ساعت اتایی در مقایسه یها
دوره پایه در هر سه سناریو اازایش داشته است که این موضوع در توااق کاما یا کاهش یارندگی این ایستگاه در این ماه مییاشهد .علهت
اازایش نیاز یی گیاه در شهر تبریز را میتوان یه کاهش ماسوس یارش این ایستگاه و اازایش نیاز یی اتایگردان در ایستگاه مراغه را یه
اازایش دمای هوا یه ویژه دمای حداکثر مریوط دانست .این موضوع مبین این مطلب است که صرااً اازایش یارندگی دلیلی یر کاهش نیهاز
یی گیاه نیست ،زیرا تبخیر-ت رق تای ی از متغیرهای مختلف از جیله سرعت یاد ،میزان تایش ،دمای هوا و خصوصیات خاک و نوع اقلیم
منطقه مییاشد .نیاز یی اتایگردان در سایر شهرستانهای استان شاما مرند ،میانه و اهردر طهول دوره میهانی رشهد کهاهش یااتهه کهه
ییشترین میزان کاهش یا مقدار  05درصد نسبت یه دوره پایه ،مریوط یه ایستگاه اهر مییاشد .این موضوع نیز یا توجه یه ااهزایش میهزان
یارندگی این شهرستان قایا توجیه است.
جدول  -0مقایسه میانگین و اناراف م یار یارش (میلیمتر) در دوره پایه و سالهای  4100-4121میالدی (م ادل  )0281 -2111در کا ایستگاهها
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نتیجهگیری و جمعبندی
ب و هوا مهمترین عاما تغییرپذیری سا نه تولیدات کشاورزی یوده و تغییر اقلیم نیز تاکنون یسیارکیتر نسبت یه دنیا مورد توجه
دانشیندان و سیاستگذاران قرار گراته است ،زیرا هر تغییری در ب و هوا ،عدم قط یت مریوط یه تولید ماصو ت زراعی را اازایش
خواهد داد .یه هیین دلیا گاهی از چگونگی وقوع این ارایند و اسرات ن یر نظامهای زراعی میتواند در ارائه یرنامههای جامع یرای مقایله
و یا مادگی در یرایر مخاطرات حاصله ،مؤسر واقع شود .اسرات احتیالی تغییر اقلیم یر نیاز یی اتایگردان نشان داد که این منطقه در 41
سال ینده یا پدیده اازایش دمای جهانی رو یه رو شده و تغییراتی نیز در الگوهای یارش رخ خواهد داد و در اسر این عواما ،نیاز یی گیاه
اتایگردان در مقایسه یا دوره کنونی در شهرستانهای مختلف استان دچار تغییر خواهد شد .ینایراین امری کامالً ضروری یوده یرای
یهینهسازی زمان و میزان ییاری در شرایط کیبود ب را میطلبد.
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Abstract
In the present time, the scientists and climate researchers have been focused on prediction of long-term climate
parameters caused by climate change. GCM models can predict climate parameters as LARS-WG. In this study
by using the LARS-WG5 model, downscaled the data of HADCM3 model according A2, A1B and B1
scenarios, and was simulated minimum temperature, maximum temperature and monthly amounts of
precipitations and sunshine hours in East Azarbijan province, in the period 2011-2030. The results revealed that
spring precipitation in the future period will be increased in all stations except Jolfa compared with the base
period. Most increase of precipitation equal 27, 31 and 19 percent based in A2, A1B and B1 scenarios compared
with the base period is owned Tabriz Station and will occur in ordibehesht. Also the model was able to simulate
maximum temperature, minimum temperature and radiation. So results showed that mean of minimum,
maximum temperatures and rainfall will raise, 0.88, 0.89 0C and 8 mm during period from 2011 to 2030 in
Tabriz and Maragheh respectively.
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