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  چكيده

اين . باشدهاي پاييني در حال وقوع مياي در اليههاي گلخانه انباشت گازدليل بهتغيير اقليم جهاني 

اندن هاي بشر شامل سوز فعاليت علت آنباشد كهها در سطح جهان در حال افزايش ميگاز

) كربناكسيدجذب دي( و قطع درختان جنگل) سيد كربنكايآزاد سازي د(هاي فسيلي  سوخت

هاي چرخش عمومي يا مدل هاي اقليم جهانيبيني تغيرات اقليم در آينده از مدلبراي پيش. باشد مي

درجه  5/3 تا 1دماي كره زمين را  هاي اقليمي افزايش متوسطبيني مدلپيش .گردداستفاده مي

ريزي  در مديريت  ديريت و برنامهترين مسائل در ميكي از مهم .دهد نشان مي2100گراد تا سال  سانتي

هاي خروجي  روشي براي كوچك مقياس كردن دادهپژوهشدر اين  .باشدبيني بارش ميمنابع آب پيش

ها براي سپس اين داده. هاي تغير اقليم با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي ارائه گرديدمدل

 تاثيرات تغيير اقليم بر بارش در ايستگاه پژوهشدر اين  .شد استفاده  روزانهبارشميزان بيني پيش

 1 درسد گلستانواقع در حوضه )  با اقليم نيمه خشك(و رباط قربيل ) مرطوببا اقليم ( ايشانكريم

مدل چرخش عمومي مورد استفاده در اين تحقيق  .مورد بررسي قرار گرفت استان گلستان

-2071 و 2050-2021 بازه زماني  براي دوB1 و A2 سناريوي 2باشد كه براي  مي CGCM3مدل

 به دست آمدهنتايج . شدعنوان دوره پايه انتخاب   به2000 تا 1971ماني زدوره .  اجرا گرديد2100
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متر ميلي 43 در فصل پاييز و زمستان تا در ايستگاه كريم ايشانميانگين بارش ماهيانه دهد  نشان مي

 32 پاييز و زمستان تا  و در ايستگاه رباط قربيل درمتر كاهشميلي 23 ابستان تاافزايش و در بهار و ت

   .متر كاهش خواهد يافت ميلي11متر افزايش و در بهار و تابستان تا ميلي

  

، يهاي چرخش عمومي، روش شبكه عصب  مدل،سد گلستان حوضه  تغيير اقليم،:ي كليديها واژه

  كوچك مقياس كردن  

  

 قدمهم

تشخيص تغييرات . باشد ر يك مكان يا ناحيه خاص ميجوي د تغيير متوسط شرايط ،تغيير اقليم  

1اقليمي
2از تغييرپذيري اقليم 

تغييرپذيري اقليمي .  مشكل استبه شدتهاي فصلي  بخصوص در اقليم 

ميانگين دماي سطح . )1997 ،هوگت( باشد ميهاي جوي از همان نوع  هاي ميان ميانگين حالت تفاوت

ت أ هيكه سناريوهاي اخير طوري اي در حال افزايش است به نهزمين بر اثر انتشار گازهاي گلخا

 تا 1/1در قرن گذشته و گراد  درجه سانتي 76/0 افزايش متوسط جهاني دما را 3الدول تغيير اقليم بين

عالوه بر تغيير در ميانگين متغير هاي اقليمي، . كنند ميبيني گراد در قرن حاضر پيش  درجه سانتي4/6

 حدي بارندگي نسبت به مقادير گذشته آن نيز از ديگر پيامدها خواهد بود كه به معناي تغيير در مقادير

   ).2007ت بين الدول تغيير اقليم، أهي(باشد هاي خشك يا مرطوب ميت در سالافزايش شد

بارندگي و دما دو عامل اثرگذار بر بسياري از فرآيند هاي مرتبط با مديريت منابع آب هستند كه 

 طرفي از و آب سرانه مصرف و جمعيت رشد .باشدترين آنها ميرواناب و نياز آبي از مهمتغيير در 

 آمدن فائق .گذارد مي رو پيش دور چندان نه ايآينده در را آبي هايعمران هايي ازاقليمي، افق تغييرات

 از بهينه برداريرهبه در ريزي برنامه و مديريت سايه در تنها ها،آن سوء اثرات كاهش و ها بحران اين بر

 اساسي ركن دو شامل كلي حالت در آب مديريت منابع .باشد  م عملي روز دانش به اتكاء با و آب منابع

 راحت امري نسبتاً دست پايين نيازهاي برآورد .است جريان بينيپيش و آب تقاضاي ميزان برآورد

 نياز و دست زيركشت پايين آبي راضيا گرفتن نظر در با نياز مورد كشاورزي آب ميزان ، زيراباشد مي

                                                 
1- Climate change 

2- Climate variation  

3- IPCC:  International panel of climate change 
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 جريان بينيپيش سازد، مي دشوار را لهامس آنچه. است محاسبه قابل مختلف هايماه در محصوالت آبي

هاي  در ابتدا بارش براي ماهبايدبيني جريان رودخانه براي پيش .باشديم آينده هايماه در رودخانه

متر در سال از كشورهاي خشك جهان و   ميلي260الت جوي ايران با متوسط نزو. بيني گردد آينده پيش

عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي . داراي منابع آب محدود است

ها، تقاضاي آب را روز به روز سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستم

يران، سرانه منابع آب تجديد شونده ساالنه كه در سال با توجه به رشد جمعيت در ا .كند بيشتر مي

شود كه تا  ي ميبين  مترمكعب كاهش يافته و پيش2000 به 1375 مترمكعب بوده، در سال 7000، 1335

با . است)  مترمكعب1000(تر از مرز كم آبي  مترمكعب كاهش يابد كه پايين800  به حدود1400سال 

 ايران نه تنها شرايط تنش و فشار ناشي از يادشدهمتحد، در سال توجه به تقسيم بندي سازمان ملل 

، چي و ابريشمتجريشي( گردد بي شديد آب ميياكمبود آب را تجربه خواهدكرد، بلكه وارد شرايط كم

2006.(  

تغيير  .بيني فصلي تفاوت زيادي دارد بيني چند روزه وضع هوا و يا پيشبيني تغيير اقليم با پيشپيش     

 الزم است در طول اين مدت تمام بنابراينهاي طوالني چند ساله بوده و  م  براي مدت زماناقلي

بيني وضع هوا تنها با جو  در پيش .كنند را مد نظر قرار دهيم  تغيير ميهايي كه تغيير و يا احتماالً گزينه

ز در نظر گرفته شده ها ني بيني فصلي عالوه بر جو زمين وضعيت اقيانوس زمين سرو كار داريم، در پيش

ها، ها، پوشش يخ، جنگلها، خشكيبيني اقليم مجموعه جو، زمين، اقيانوس و باالخره در پيش

تر باشد، بيني بلند مدتدر واقع هرچه پيش. دخالت دارند. ..ها، تكنولوژي وها، زلزله، انسانآتشفشان

  ).2007ن الدول تغيير اقليم، ت بيأهي (بيني دخالت دهيمپارامترهاي بيشتري را بايد در پيش

هر مدل اقليمي  .گذرد سال از عمر آن نمي30هاي اقليمي بحث جديدي است كه بيشتر از  مدل   

سازي كرده و بر اساس آن اقليم را گذارند را شبيه  ميأثيرتهايي كه روي اقليم  تا فرآيندكند ميتالش

غيير اقليم  پديده ت تأثيروضعيت اقليم آينده تحتبيني  چون پيش.  كندبينيهاي آينده پيشبراي سال

هاي رخداد گوناگون براي آن باشد، راه حل جايگزين مشخص كردن امكانطور قطعي ممكن نمي به

در حال حاضر معتبر ترين ابزار جهت توليد اين سناريوها . است كه سناريوي اقليمي ناميده مي شود

ها بر پايه قوانين فيزيكي بوده كه به وسيله روابط رياضي اين مدل .باشد  مي1 چرخش عموميهايمدل

                                                 
1- GCM: General Circulation Model  
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ير سطحي غها هشت مت در تمام اين مدل .شوند ميدر يك شبكه سه بعدي در سطح كره زمين حل

اقليمي شامل ميزان بارندگي، ميانگين فشار سطح دريا، تابش خورشيدي، دماي ميانگين، دماي نقطه 

 تحت 2100 متري تا سال 10حداكثر و سرعت باد در ارتفاع شبنم، دماي هواي حداقل، دماي هواي 

 سناريوهاي انتشار در برگيرنده اطالعاتي از وضعيت .اند سازي شده سناريوهاي مختلف انتشار شبيه

الدول تغيير ت بينأهي .اي در اتمسفر كره زمين است اجتماعي و ميزان انتشار گازهاي گلخانه-اقتصادي

 و سري جديد سناريوهاي انتشار را  IS92 با نام1992هاي انتشار را در سال  سري اول سناريو اقليم

در مجموع .  ارائه كرد SRESمنظور به روز كردن و جايگزيني سناريوهاي قبلي با نام  به1996در سال 

 سناريوي متفاوت در برگيرنده طيف وسيعي از ميزان جمعيت انسان در آينده و عوامل اقتصادي و 40

از اين سري سناريوها . اي و ذرات معلق ارائه شده استيكي موثر بر انتشار گازهاي گلخانهتكنولوژ

 بر پايه تقويت نيروهاي جمعيتي منطقه اي ، رشد A2سناريو . اشاره نمود B1و A2  توان به سناريومي

 سناريو رد .و سرعت كمتر در پيشرفت اقتصادي مي باشد) 2100 ميليارد نفر  تا سال 15(زياد جمعيت 

 B1 هاي جديد  تكنولوژي. رسدمي  ميليارد نفر 9 افزايش پيدا كرده و به 2050افزايش جمعيت تا سال

اكسيد كربن موجود در   دي.دهندارائه مي و به مردم خدمات نمايدو بويژه اطالعاتي به شدت رشد مي

 در مراكز مختلف جهان ها  اين مدل.كند نسبت به حال حاضر افزايش پيدا مي درصد20 ،2100سال 

-ها وابسته به زمان و داراي شبيهاين مدل. باشند و تحت عناوين مختلف در دسترس مياجرا شده

 -اقيانوس - هاي يخبادالت گرمايي و اندركنشهاي عددي سه بعدي شامل حركات جوي، تسازي

 CSIRO_Mk2: تند ازها در مراكز مختلفي اجرا شده اند كه برخي از آنها عباراين مد .خشكي است

 در DKRZ در مركز تحقيقاتي ECHAM3,ECHAM4 در استراليا، مدل  CSIROدر مركز تحقيقاتي

 ,CGCM2 در انگليس و مدل HCCPR در مركز تحقيقاتي HADCM2 ,HADCM3آلمان،

CGCM3 در مركز CCCMAمعتبرترين هاي چرخش عمومي از آنجايي كه خروجي مدل . در كانادا

 زماني و مكاني دقت داراي ها مدل اين خروجي طرفي از  وباشدات تغيير اقليم ميروش جهت مطالع

هاي خروجي الزم است داده باشدينم هاي هيدرولوژيمبرسيست اقليم تغيير ثيرأت مطالعات براي كافي

  ).2007،  همكارانگراهام(هاي چرخش عمومي كوچك مقياس گردند مدل
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ها شامل اين روش.  وجود داردهاي بارش كردن دادهكوچك مقياسهاي مختلفي براي روش

1هاي ديناميكيروش
 جزء هاي ديناميكيروش). 2004،  و همكارانويلبي( باشدهاي آماري ميو روش 

معتبر ترين ابزار جهت كوچك مقياس . باشدهاي هزينه بر بوده كه در ايران در دسترس نميروش

 و صمدي( باشدهاي آماري ميش ما استفاده از رو در كشورمدل چرخش عموميهاي كردن داده

 جو تركيبي هايمدل براي را مرزي اقليمي شرايط هاي مدل ديناميكي، هاي روش  در.)2007 ،همكاران

 را اقليمي هايلمد روش همان تئوري نظر از مدل  اين.كنندمي فراهم باال تجزيه مكاني قدرت با زمين-

 همان بنابراين كنند، مي استفاده كوچكتري بندي شبكه از كه اين است آنها تفاوت تنها و كنند مي دنبال

 متغيرهاي بين روابط توسعه شامل آماري كردن مقياس كوچك. دارند را اقليمي هاي لمد هايپيچيدگي

 سه روش اصلي .است )شونده بينيپيش( محلي متغيرهاي سطحي و) كننده بينيپيش( مقياس بزرگ

 آماري عبارتند از روش طبقه بندي هواشناسي، روش مولدهاي هواشناسي و كوچك مقياس كردن

هاي رگرسيون خطي، روش شبكه روش مولدهاي رگرسيوني شامل روش. روش مولدهاي رگرسيوني

CCA، روش همبستگي  مصنوعيعصبي
هاي  در روشعمومي شكل در .باشدش كريجينگ ميو رو 2

 مانند  نيزديگري انواع .شوند مطرح مي هاكننده بينيپيش از يتابع عنوان به هاشده بينيپيش ،آماري

 مقاديرحدي فراواني يا هاشونده بيني پيش آماري توزيع هايپارامتر و هاكننده بينيپيش بين رابطه

ي در رابطه با تغيير تحقيقات متعدد .)2006،  و همكارانآذرانفر( اند رفته كار به نيز ها ه شد بيني پيش

ي به بررسي پژوهشدر  ،)2009 ( و همكارانرعباسپو. تاثير آن بر منابع آب صورت گرفته استاقليم و 

 CGCM3  با استفاده از خروجي مدلهاآن. ندتاثيرات تغيير اقليم بر منابع آب ايران پرداخت
بارش و  3

اده از يك هاي مدل چرخش عمومي با استف دادهپژوهش در اين .دندسازي نمو  مدل21دما را براي قرن 

ك و شتغييرات بارش در مناطق خ. روش آماري ساده براي مناطق مختلف ايران كوچك مقياس گرديد

هاي در ايستگاهنشانگر تغييرات مثبت و منفي در ميزان بارش نتايج  .مرطوب مورد بررسي قرار گرفت

هاي ر روش تأثيHadCM3 ، با استفاده از خروجي مدل)2009( موز و همكارانآ كار.مختلف بود

هاي مورد  روش. نمودند را بر بارش در جنوب شرقي ايران بررسي آماريكوچك مقياس كردن

. باشدشبكه عصبي المان ميون چند اليه وتر شبكه عصبي پرسپ روش رگرسيون چند متغيره،،استفاده

                                                 
1- RCM: Regional Circulation Model 

2- Canonical Correlation Analysis 

3- The Third Generation Coupled Global Climate Model 
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. شتنسبت به روش شبكه عصبي خواهد دانتايج نشان داد روش رگرسيون چند متغيره نتايج بهتري 

 در آفريقاي جنوبي انجام گرديد، واكنش ،)2005( كه توسط ژائو و همكاران پژوهشيدر  همچنين

 از پژوهشدر اين . اي مورد بررسي قرار گرفتمتغيرهاي اقليمي اين منطقه به افزايش گازهاي گلخانه

داد كه تا ها نشان مينتايج شبيه سازي.  استفاده گرديدB2 مدل چرخش عمومي و سناريو 3خروجي 

 درصد كاهش 2/8جنوبي آفريقاي جنوبي، بارندگي به ميزان ، بارندگي در بيشتر مناطق 21پايان قرن 

هاي كوچك مقياس  بر روي روش  انجام شدهمطالعات نتايج ).2005،  و همكارانژائو( خواهد يافت

راي اطمينان  نشان داد، مطالعات در سطح ايستگاهي داهاي خروجي مدل چرخش عموميدادهكردن 

 .هاي روزانه بارش نتايج بهتري در كوچك مقياس كردن خواهد داشتن دادههمچني. باشندبيشتري مي

هاي روزانه عملكرد بهتري در كوچك مقياس كردن دادهرگرسيوني -هاي آماريروش وي نشان داد

ير تغيير اقليم ي تاثپژوهش در 2006اندرسون و همكاران در سال ). 2007،  و همكارانصمدي( دارند

 A2هيدرولوژي را در حوضه رودخانه دنيش با استفاده از يك مدل چرخش عمومي تحت سناريو بر 

هاي مختلف انتخاب ا مساحت حوضه ب6در اين بررسي . مورد بررسي قرار دادندبراي دو دوره زماني 

 .)2006،  و همكارانسوناندر( متر افزايش خواهد يافت ميلي47نتايج نشان داد بارش ساليانه . گرديد

 با استفاده از خروجي مدل چرخش عمومي به بررسي مطابقت روند تغييرات 2000 در سالگنزالس 

 با استفاده از روش پژوهش در اين . پرداخت در جنوب غرب اروپامشاهداتي و شبيه سازي شدهبارش 

رش در تمامي منطقه نتايج افزايش با. هاي چرخش عمومي كوچك مقياس گرديدآماري خروجي مدل

هاي روند تغييرات بارش در دهه ند نشان دادآنها همچنين. دادساحل شمالي منطقه را نشان ميجز 

 به بررسي 2006 در سالو همكاران آذرانفر .  مشاهداتي مطابقت داردآينده با روند تغييرات بارش

هاي خروجي  دادهپژوهشين در ا. ند در حوضه زاينده رود پرداخت21تغييرات بارش و دما در قرن 

 سازي بارش در منطقه  نتايج شبيه.  از روش آماري كوچك مقياس گرديد با استفادهCGCM2مدل 

الدول   در گزارش سوم هيات بين.هاي دسامبر و ژانويه بود افزايش بارش در ماهبيانگر مورد مطالعه

اني در نيمكره شمالي، شمال هاي ميدر زمستان مناطق با عرضتغيير اقليم آمده است كه بارش 

هاي شمالي نيمكره و بيشترين افزايش مربوط به عرضهاي مياني، و قطب جنوب افزايش داشته  عرض

ولي در مناطق جنوب شرق اي آفريقا نيز افزايش بارش داشته همچنين مناطق حاره. باشدشمالي مي

مناطق آسياي جنوبي . خواهد داشت آسيا تغييرات اندك و در آمريكاي مركزي و استراليا كاهش بارش

در مورد آسياي مركزي و ايران . افزايش و يا تغييرات اندك در تابستان خواهد داشتو مديترانه 
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 ) درصد20 تا 5( و در تابستان كاهش اندك)  درصد20 تا 5(توان گفت در زمستان افزايش اندك  مي

سالي در اروپا، شمال هاي خشك دورههمچنين در اين گزارش علمي آمده است تعداد. خواهد داشت

 پژوهشهدف از انجام اين . )2001 الدول تغيير اقليم، هيات بين( آمريكا و استراليا افزايش خواهد يافت

با استفاده از يوي تغيير اقليم  سنار2 با استفاده از 21در قرن  ييرات ميانگين بارش ماهيانهبررسي تغ

  .باشدمي ستگاه واقع در حوضه سد گلستان اي2 در هاي چرخش عموميخروجي مدل

  

  ها مواد و روش

برابر  اين حوضه داراي مساحتي .باشدمنطقه مورد مطالعه حوضه سد گلستان مي :منطقه مورد مطالعه

 كيلومتر مربع بوده كه قسمت اعظم آن  در استان گلستان و مقداري از آن جزء استان خراسان 5500با

سنجي كريم ايشان با طول ، ايستگاه بارانمورد استفاده در اين حوضههاي  ايستگاه.استشمالي 

 دقيقه شرق و ميانگين 63 درجه و 37 دقيقه شمال و عرض جغرافيايي 72 درجه و 55جغرافيايي 

 دقيقه 18 درجه و 56متر و ايستگاه باران سنجي رباط قربيل با طول جغرافيايي   ميلي530بارش ساليانه 

موقعيت . باشد متر در سال مي  ميلي210 دقيقه شرق و ميانگين بارش 21جه و  در37شمال و عرض 

 ساله از سال 21هاي بارش روزانه  در اين بررسي از داده. است داده شده  نشان1ها در شكل ايستگاه

هاي بارش روزانه بزرگ مقياس خروجي  داده. عنوان دوره پايه استفاده شده است  به2000 تا 1979

 در اين تحقيق براي ماههاي مختلف ميالدي به صورت جداگانه CGCM3خش عمومي  چرمدل

هر دو ايستگاه نام برده واقع در  .بيني بارش ماهيانه در منطقه مورد استفاده قرار گرفتجهت پيش

اي به عرض حوضه سد گلستان در منطقه. حوضه باال دست سد گلستان واقع گرديده است

 دقيقه تا 33 درجه و 55 دقيقه شمالي و طول 76 درجه و 37دقيقه تا   98 درجه و 36جغرافيايي

 44/53  در فاصله  CGCM3اين حوضه در يك سلول از مدل .  دقيقه شرقي قرار دارد39درجه و 56

  . شمالي قرار ميگيرد67/37 تا 88/34 شرقي و 25/56تا 
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  هانقشه استان گلستان و محل ايستگاه -1 شكل

  

صورت  صورت روزانه به  بهCGCM3 خروجي مدل  بارشهايداده پژوهشدر اين : رشباسازي  شبيه

اين مدل در گزارش .  تهيه گرديد1بزرگ مقياس از پايگاه مركز كانادايي مدل سازي و تغيير اقليم كانادا

  .باشد هاي جديد مي انتشار يافت و جزء مدل2007در سال  چهارمين ارزيابي

مورد استفاده در  بارش هاي خروجي  داده.استT 63  و  T47پذير كيكنوع تفدو اين مدل داراي 

 وضوح مكاني .باشدمي T63 با تفكيك پذيري CGCM3 خروجي هاي روزانه بارش  دادهپژوهشاين 

وضوح مكاني . باشد  سطح ارتفاعي مي31 درجه بوده و داراي 8/2×8/2در خشكي  CGCM3  مدلدر

باشد كه نسبت به   سطح ارتفاعي مي29 درجه بوده و داراي 94/0×4/1 روي اقيانوس براي اين مدل

سناريوهاي مورد استفاده در اين تحقيق . اشدب  داراي درجه تفكيك باالتري ميT47مدل 

-2100 و 2021- 2050هاي  ساله سال30 كه براي دو دوره زماني باشند ميB1 و  A2سناريوهاي

و به صورت بزرگ مقياس بوده CGCM3  هاي استخراج شده از خروجي مدلداده .شدتهيه  2071

بدين . اي كوچك مقياس شوندهاي منطقهالزم است با توجه به منطقه مورد مطالعه با استفاده از داده

هاي مشاهداتي عنوان داده ل بههاي بارش روزانه دو ايستگاه كريم ايشان و رباط قره بيمنظور از داده

                                                 
1- Canadian Center for Climate Modeling and Analysis Canada, (www.ipcc_data.org)  
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 استفاده نمودند جهت كوچك ،)2004( از روشي كه دتينگر و همكاران پژوهشدر اين  .اده گرديداستف

هاي آماري كوچك مقياس كردن اين روش جزء روش. هاي بارش استفاده گرديدمقياس كردن داده

هاي خروجي كه توابع توزيع احتمال دادهبا توجه به اين . باشدهاي چرخش عمومي ميخروجي مدل

باشد، با استفاده و توسعه توابع هاي تاريخي منطبق نميهاي چرخش عمومي بر توزيع احتمال دادهمدل

در اين روش . شوند تا تطابق الزم بين توابع توزيع احتمال به دست آيدهاي خام اصالح مي داده،قطعي

بدست آوردن براي ( بيني شده براي دوره پايه به صورت نزولي هاي بارش مشاهداتي و پيشداده

براي هر ماه و هر ايستگاه به صورت مستقل مرتب شده و با استفاده از ) احتمال وقوع برابر يا كمتر از

 شبكه عصبي مورد نياز جهت شبيه .گرددروابطي مانند ويبول احتمال وقوع برابر يا كمتر از محاسبه مي

 از پژوهشدر اين .  گرديد طراحي6/7 نسخه MATLABهاي بارش در محيط نرم افزار سازي داده

 با تعداد شبكه عصبي براي هر ماه .شبكه پرسپترون چند اليه با الگوريتم پس انتشار خطا استفاده گرديد

لوگ سيگموئيد طراحي و پس از  تانژانت سيگموئيد و تابع محرك و  اليه نهان3 تا 1  و   نرون10 تا 5

پس از اجراي شبكه عصبي براي هر ماه ميالدي، .  شبكه با عملكرد بهينه انتخاب گرديد، سعي و خطا

هاي كوچك مقياس هاي مشاهداتي و داده و دادهCGCM3هاي خروجي مدل تابع توزيع احتمال داده

 مربع وهاي مشاهداتي و شبيه سازي شده همبستگي دادهه و ضريب تگاه رسم گرديدشده براي هر ايس

ها به هاي طراحي شده از اين شبكه از صحت شبكهپس از اطمينان. محاسبه گرديدميانگين خطا  

هاي خروجي مدل چرخش عمومي به داده منظور به اين. شدبيني بارش در آينده استفاده منظور پيش

 به عنوان آينده نزديك و 2050 تا 2021هاي عنوان ورودي به شبكه عصبي وارد گرديد و بارش سال

سازي  هاي عصبي شبيه با استفاده از شبكهB1 و A2 سناريو2 عنوان آينده دور  براي  به2100 تا 2071

   .گرديد

 

  بحث نتايج و

ي ها درصد داده90سازي شده توسط شبكه عصبيهاي بارش شبيهبراي اطمينان از صحت داده

ضريب . درصد جهت صحت سنجي مورد استفاده گرفت10 جهت آموزش و دوره مشاهداتي

 027/0 مربع ميانگين خطا بين 997/0 تا 966/0يه سازي شده بين هاي مشاهداتي و شبهمبستگي داده

هاي دادهسازي شده، بزرگ مقياس و  هاي بارش شبيه پس از آن تابع توزيع داده.باشد مي78/0تا 

هاي مشاهداتي سازي شده و داده هاي شبيهتابع توزيع داده نتايج نشان داد. مشاهداتي رسم گرديد
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 هاي بارش در ايستگاه كريم ايشان نتيجه كوچك مقياس كردن داده3 شكلدر. همپوشاني مناسبي دارند

  خروجي مدل تابع توزيع بارش مشاهده ميگردد كه. استشدهبراي ماه ژانويه به صورت نمونه آورده

CGCM3 ها با روش ذكر  با بارش مشاهداتي متفاوت است، ولي پس از كوچك مقياس كردن داده

  . مشاهداتي همپوشاني مناسبي دارندهاي كوچك مقياس شده ودهدا براي هر ماه، شده

  
 

   بارش روزانه  و كوچك مقياس شده CGCM3 هاي مشاهداتي، تابع توزيع داده-3 شكل

  ايستگاه كريم ايشان در ماه ژانويه

  

و  در ايستگاه كريم ايشانميانگين ماهانه و ساليانه دراز مدت   بارش و محاسبهسازي پس از شبيه

 2050 تا 2021 هاي هاي شبيه سازي شده براي سال ، دادهCGCM3هاي   با استفاده از دادهرباط قربيل

 . مقايسه گرديد2000 تا 1979دوره  هاي مشاهداتي  با دادهB1 و  A2 سناريو2براي  2100 تا 2071و 

ل تابستان و وصفدر هر دو ايستگاه در طور كلي بارش ميانگين ماهيانه  دهد بهنتايج حاصل نشان مي

 در دوره زماني در ايستگاه رباط قربيل. دهد در فصول زمستان و پاييز افزايش نشان مي بهار كاهش و

 و در فصول بهار و در فصل پاييز و زمستان افزايش بارش ميانگين ماهيانه بلند مدت 2050 تا 2021

 تا  و پائيز ر كاهش و در زمستانمت ميلي25هاي فصل تابستان تا در ماه. دهد  نشان ميتابستان كاهش

 در اين 2100 تا  2071زماني در دوره . گرددمشاهده ميمتر كاهش بارش در ميانگين ماهيانه  ميلي20

متر  ميلي45متر كاهش و در فصول پائيز و زمستان تا  ميلي25در فصول بهار و تابستان تا ايستگاه 

ي تغييرات بارش در ايستگاه رباط قربيل براي دو دوره  الگو.هاي مختلف رخ خواهد داد افزايش در ماه
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 بلند  ماهيانه متوسط بارش1  همچنين در جدول . آورده شده است5 و 4هاي زماني ذكر شده در شكل

 تا 2071بارش متوسط ساليانه در دوره زماني .  هردوره آورده شده استساليانهميانگين مدت و بارش 

درصد نسبت به دوره مشاهداتي افزايش داشته و در بقيه موارد  15 حدود A2 براي سناريو 2100

  .گردد مشاهده نميافزايش محسوسي 

 

  
  

   و دوره مشاهداتي تحت 2050 -2021  بارش براي دوره ميانگينالگوي تغييرات -4شكل

  ايستگاه رباط قربيلدر B1وA2 سناريو 

 

  

  
  

   و دوره مشاهداتي تحت 2071-2100 بارش براي دوره  ميانگين الگوي تغييرات -5 شكل

  ايستگاه رباط قربيلدر B1و  A2سناريو
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 2050-2021هاي   براي سال1B و 2Aهاي مشاهداتي بارش و سناريوهاي ميانگين ماهانه دراز مدت داده -1جدول 

  براي ايستگاه رباط قربيل  

 سناريو ژانويه ريه فو مارس آوريل مه ژوئن ژوئيه اوت سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ساليانه

214 3/21  9/27  5/17  6/2  6/7  8/2  4/9  9/19  3/16  5/43  8/20  5/25  A2 (2021-2050) 

212 6/26  6/23  1/13  1/1  7/7  6/1  1/7  4/23  3/24  7/43  21 8/20  B1 (2021-2050) 

240 4/33  5/26  3/24  7/4  9/5  6/3  1/4  3/16  7/17  8/41  3/28  4/25  A2 (2071-2100) 

210 7/26  2/24  8/17  5/7  1/10  5/4  8/4  8/16  8/15  9/31  1/24  3/25  B1 (2071-2100) 

208 5/23  9/18  9 9/2  9/4  1/4  7/8  3/27  7/26  2/32  7/26  2/22  )1979-2000(مشاهداتي 

  

 بارش 2050 تا 2021 دوره زماني براي  نيز مانند ايستگاه رباط قربيلكريم ايشاندر ايستگاه 

. دهد  مي و  در فصول بهار و تابستان كاهشدر فصل پاييز و زمستان افزايشميانگين ماهيانه بلند مدت 

متر كاهش بارش در  ميلي23متر كاهش و در زمستان و پائيز  تا ميلي15هاي فصل تابستان تا در ماه

ل بهار و  در اين ايستگاه در فصو2100 تا 2071در دوره زماني . گرددميانگين ماهيانه مشاهده مي

متر افزايش در ماههاي مختلف  ميلي50متر كاهش و در فصول پائيز و زمستان تا  ميلي25تا تابستان 

الگوي تغييرات بارش در ايستگاه رباط قربيل براي دو دوره زماني ذكر شده در . رخ خواهد داد

 بارش متوسط ماهيانه بلند مدت و بارش 2همچنين در جدول .   آورده شده است7 و 6هاي  شكل

 براي 2100 تا 2071بارش متوسط ساليانه در دوره زماني . ن ساليانه هردوره آورده شده استميانگي

 درصد نسبت به دوره مشاهداتي افزايش داشته و در بقيه موارد افزايش 20 حدود A2سناريو 

  . گرددمحسوسي  مشاهده نمي

تر منطقه محسوس  نيمه خشكتغييرات الگوي بارش در ايستگاه رباط قربيل با توجه به اقليم

 برابر 2سال تا هاي متر در بعضي از ماه ميلي208 در اين ايستگاه با بارش ميانگين ساليانه .باشد مي

 با A2تغييرات الگوي بارش در اين ايستگاه براي سناريو  .دهدنسبت به حال حاضر افزايش نشان مي

 .باشد مي540 با بارش ميانگين طوبمر داراي اقليم ايستگاه كريم ايشان. شدت بيشتري خواهد داشت

      . باشدت بيشتري رخ خواهد دادA2در اين ايستگاه نيز تغييرات در بارش براي سناريو 
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  و دوره مشاهداتي تحت  2050 تا 2021  بارش براي دوره ميانگين گوي تغييرات ال-6شكل 

  .ايستگاه كريم ايشان  در B1 و A2سناريو 

  

  
  

   و دوره مشاهداتي تحت 2100 تا 2071بارش براي دوره ميانگين يرات  الگوي تغي-7شكل 

   ايستگاه كريم ايشان در B1 و A2سناريو 
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 2050-2021هاي   براي سال1B و 2Aهاي مشاهداتي بارش و سناريوهاي  ميانگين ماهانه دراز مدت داده-2جدول 

 .كريم ايشانبراي ايستگاه 

 سناريو ژانويه فوريه  مارس آوريل مه ژوئن ژوئيه اوت تامبرسپ اكتبر نوامبر دسامبر ساليانه

558 8/68  5/69  3/42  1/15  3/30  1/12  6/12  33 8/41  8/85  9/89  1/64  A2 (2021-2050) 

564 4/82  1/72  1/37  3/11  6/20  1/13  7/9  38 9/59  2/95  7/75  3/56  B1 (2021-2050) 

656 2/75  63 8/48  18 4/20  1/14  7/5  3/49  2/34  5/70  3/81  2/65  A2 (2071-2100) 

538 5/96  100 5/73  9/25  1/28  8/13  6/5  28 2/42  4/89  4/89  8/70  B1 (2071-2100) 

539 8/63  2/57  9/27  1/20  8/29  8/9  7/14  2/48  6/57  79 6/69  7/57  )1979-2000(مشاهداتي 

 

  گيري نتيجه

طبق .  بارش گرددعدم تغيير دريا  باعث كاهش، افزايش وتواند مي مناطق مختلف  درتغيير اقليم

در استان گلستان براي بارش ، 2009در سال و همكاران  عباسپور ات انجام شده توسطپژوهش

گزارش سوم طبق همچنين . دهد  افزايش نشان مي در صد50تا سناريوهاي مختلف و دو دوره زماني 

ش در زمستان افزايش و در تابستان  بار، در منطقه ايران،2001 در سال  تغيير اقليملهيات بين الدو

 ، روش آماري2008  و همكاراندست آمده توسط صمدي  با توجه به نتايج به.دهدكاهش نشان مي

هاي بارش مورد استفاده قرار جهت كوچك مقياس كردن داده) شبكه عصبي( رگرسيون غير خطي

گلستان انجام گرديد،  كه به منظور بررسي تغييرات بارش در حوضه سد پژوهشدر اين  .گرفت

هاي بارش داده. شدافزايش بارش در فصول پاييز و زمستان و كاهش بارش در بهار و تابستان مشاهده 

نتايج در . باشدمي اقليم متفاوت نيمه خشك و مرطوب 2 از دو ايستگاه با پژوهشمورد استفاده در اين 

 بارش ،ر هردو ايستگاه مورد استفادهدمورد هر دو اقليم مرطوب و نيمه خشك توافق نشان ميدهد و

  در مورد بارش ساليانه،.دهد نشان ميافزايشو در نيمه دوم  كاهشبيني شده در نيمه اول سال پيش

 2100 تا 2071براي دوره زماني   قربيل براي ايستگاه رباط،دهد ميزان بارش ساليانه نشان مينتايج

 و تحت سناريو 2100 تا 2071 كريم ايشان در دوره  درصد و براي ايستگاه15تا   A2تحت سناريوي 

A2 زايش خواهد يافت درصد اف20 تا .  
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Abstract 

Lower atmosphere. The global concentration of these gases is increasing, 

mainly due to human activities, such as the combustion of fossil fuels (which 

release carbon dioxide) and deforestation (because forests remove carbon from the 

atmosphere). Projections of future climate change are derived from global climate 

model or general circulation model (GCM) experiments. Climate model projections 

show an increase in the global mean air temperature by 1 to 3.5˚C by 2100.  One of 

the most important problems in the management and planning of water resources is 

forecasting of precipitation. This research explored the issues of downscaling the 

outputs of GCMs using an artificial neural network (ANN) approach. This data 

used in daily precipitation forecasting. This study focuses on the impact of climate 

changes on precipitation in the karimisaha (humid climate) and Robat gharebil 

station (semi-arid climate) in Golestan dam basin in Golestan. GCM model in this 

research is CGCM3. These data are derived from two scenarios, A2 and B1 for two 

periods: 2021-2050 and 2071-2100. Precipitation data for 1979 to 2000 period 

selected for base period. Result showed that Increase monthly average precipitation 

in winter and autumn to 43 mm in karim ishan station and 32mm in robat gharbil 

station and decrease in spring and summer to 23 mm in Karim ishan station and 11 

mm in robat gharbl station. 
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