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مقدمه
تغییر اقلیم یکی از تهدیدات مهم قرن بیستویکم است .نگرانی اصلی در خصوص اثرهای تغییر اقلیم معطوف به
وردشهای احتمالی مرتبط با وردایی اقلیم و بهتبع آن افزایش رخدادهای فرین است (گراس و همکاران.)14 :2020 ،
تغییرات فراسنج دما تأثیرات گوناگونی در سامانة اقلیم دارد .تغییر طوالنیمدت میانگین ساالنة دما در سطح جهانی یکی
از نشانگرهای گرمایش جهانی است که تأثیرات چشمگیری در اکوسیستمهای زمینی دارد .این تأثیرات میتواند
دربرگیرندة چرخههای هیدرولوژیکی ،کشاورزی ،و خشکسالی باشد (دای و همکاران .)47 :2011 ،بر این اساس ،بررسی
تغییرات ساالنه و دههای میانگین دما در سطح منطقهای بسیار مهم است .همچنین ،درک چگونگی تغییر دما و
شاخصهای مرتبط با آن همانند تنشهای گرمایی در مقیاسهای زمانی مختلف مهم است تا بر اساس آن تصمیمات
آگاهانهای در رابطه با توسعة اقتصادی و برنامههای اقدام اقلیم ( 1)CAPاتخاذ کرد.
یکی از منابع عمدة داده برای مطالعة تغییر اقلیم مدلهای گردش کلی جو ( )GCMهستند که بهطور گستردهای
 نویسندة مسئول ،تلفن05138805287 :

Email: zarrin@um.ac.ir
)1. Climate Action Plan (CAP
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برای پایش و پیشنگری تغییر اقلیم گذشته و آینده (هی و همکاران )2019 ،و برآورد مخاطرات ریسک منطقهای از آن
استفاده میشود (خان و دیگرانGCM .)2020 ،ها توانایی قابل توجهی را برای شبیهسازی دما و بارش دارند .با این حال،
آنها محدودیتهایی نیز دارند .از جملة این محدودیتها خطاهای سیستماتیک ( )IPCC, 2013در بازتولید میانگین دما
و بارش بهویژه در مناطقی با توپوگرافی پیچیده ،همانند ایران ،است .پروژة مقایسة مدلهای جفتشدة مرحلة ششم
( )CMIP6مرحلة جدیدی از مدلهای اقلیمی و به عبارتی GCMهایی هستند که از سال  2015با بهخدمتگرفتن
سناریوهای جدید ( )SSPsو همچنین مجموعهای جدید از مشخصات غلظت ،انتشار ،و سناریوهای پوشش سطح زمین
(گیدن و همکاران )2019 ،به شبیهسازی اقلیم آیندة زمین پرداختهاند .هنوز مشخص نیست مدلهای جدید  CMIP6تا
چه میزان قادر به بازتولید متغیرهای اقلیمی برای ایران باشند و عملکرد این مدلها در شریط کاربست مستقیم ،تصحیح
اریبی ،و ایجاد یک مدل همادی به چه شکل خواهد بود .بنابراین ،این پژوهش به بررسی برونداد خام ،تصحیحشدة
اریبی ،و در نهایت کاربست یک رویکرد چندمدلی ( )MMEبرای دمای ایران با استفاده از مدلهای  CMIP6میپردازد.
ارائة پیشنگریهای اقلیمی در هر سه رویکرد گفتهشده (برونداد مستقیم ،تصحیحشدة اریبی ،و ایجاد مدل همادی) با
کمترین عدم قطعیت برای برنامههای راهبردی و مدیریتی از اهمیت ویژهای برخوردار است .یک روش معمول برای کاستن
از عدم قطعیت مدلها گزینش مدلی با کمترین مقدار اریبی است .در این رویکرد عملکرد مدل برای دورة تاریخی با توجه به
مشاهدات ایستگاهی و دادههای بازتحلیلشده آزمون میشود (لی و وانگ .)101 :2014 ،با این حال ،کاربست این رویکرد با
مشکالتی همراه است که میتوان به وردایی زیاد مدل در دورة تاریخی اشاره کرد (یان و همکاران.)1333 :2019 ،
بهطورکلی ،عدم قطعیت پیشنگریهای اقلیمی را میتوان در سه بخش تفکیک کرد .1 :عدم قطعیت ناشی از سناریو:
این نوع از عدم قطعیت در سناریوهای مختلف انتشار میتواند بهعنوان واداشت خارجی برای مدلهای اقلیمی مورد استفاده
قرار گیرد؛  .2عدم قطعیت پاسخ مدل :این حالت مربوط به پاسخ مدلهای مختلف نسبت به شرایط محیطی است؛  .3وردایی
طبیعی :وردایی رفتار ذاتی سامانة اقلیم است و عدم قطعیت ناشی از آن در همة مدلها دیده میشود (هاوکینز و ساتون،
 .)1096 :2009کاهش عدم قطعیت مدلهای اقلیمی دشوار است؛ زیرا این امر مستلزم دانش آینده در خصوص انتشار
گازهای گلخانهای و انتشار ذرات معلق در هوا و همچنین پیشرفت در فناوریهای مربوط به مدلسازی است که بهطور
بالقوه ممکن است در آینده با توسعة بیشتر مدلهای اقلیمی مقدار آن نیز کمتر شود (ماس و همکاران .)749 :2010 ،عدم
قطعیت مدل ممکن است با پیشرفت دانش فرایندهای طبیعی و تفکیک افقی آنها کاهش یابد .بهعنوانمثال ،افزایش
تفکیک افقی مدلهای اقلیم منطقهای ( 1)RCMاز  0/44تا  0/11درجة قوسی تأثیر معنیداری در عملکرد مدل دارد که
اغلب بهعنوان «ارزشافزوده» مدلها نامیده میشود .از سوی دیگر ،افزایش قابلیتهای محاسباتی در دسترس برای
گروههای مدلسازی و پیشرفتهای بیشتر در توصیف دقیقتر فرایندهای موجود در مدلها این توانایی را برای کاهش عدم
قطعیت دارد .اما افزودن پیچیدگی بیشتر به مدلها ممکن است به عدم قطعیتهای باالتر در پیشنگریها منجر شود (لورنز
و همکاران .)4507 :2018 ،همانطورکه گفته شد ،بخش سوم عدم قطعیت در پیشنگریهای اقلیمی وردایی طبیعی است.
وردایی طبیعی میتواند با اندرکنش بین اجزای داخلی سامانة اقلیم همراه باشد که نتیجة آن به وردشهای ساالنه ،دههای،
یا حتی چنددههای مانند  ENSO2و  NAO3منجر شود (ژانگ و همکاران.)4019 :2018 ،
)1. Regional Climate Models (RCM
)2. El Niño–Southern Oscillation (ENSO
)3. North Atlantic Oscillation (NAO
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در مدلهای  CMIP6از سناریوهای جدید ( )SSPاستفاده شدند .سناریوهای جدید بهخدمتگرفتهشده در مرحلة
ششم ) ،(CMIP6عالوه بر درنظرگرفتن انتشار گازهای گلخانهای ،از تلفیق خط سیرهای اجتماعی -اقتصادی مشترک
در کنار خط سیرهای نمایندة غلظت گازهای گلخانهای برای تحلیل پسخورهای بین تغییر اقلیم و فاکتورهای اجتماعی–
اقتصادی نظیر رشد جهانی جمعیت ،توسعة اقتصادی ،و پیشرفتهای فناوری استفاده شده است.
در پژوهشهای بسیاری به بررسی مدلهای اقلیمی برای پیشنگری دما در سطح جهانی پرداخته شده است .این
پژوهشها را میتوان در دو دستة کلی قرار داد :در دستة نخست ،که طیف بیشتری از مطالعات را دربر میگیرد ،به تحلیل
نتایج منتج از بهترین مدل (کمترین عدم قطعیت) ،از بین مجموعه مدلهای مورد بررسی پرداخته شده است و در دستة
دوم از رویکرد همادی برای بررسی وردایی و پیشنگری تغییر اقلیم مربوط به دما و بارش استفاده شده است.
برای نمونه ،کیم و همکاران ( )2020با همادیکردن چند مدل  CMIP6و  CMIP5مشابه و بررسی فرینهای
اقلیمی در سطح جهانی به این نتیجه رسیدند که  CMIP6عدم قطعیت کمتری نسبت به  CMIP5دارد .نتایج این
تحقیق نشان داد که روزهای گرم روند افزایشی و شبهای سرد روند کاهشی خواهند داشت .ارزیابی مدلهای همادی
امریکای شمالی پژوهشی است که بکر و همکاران ( )2020به مطالعة آن پرداختند .بررسی آنها از توانمندی مدلهای
همادی نشاندهندة بهبود قابلتوجه فراسنج دماست .بای و همکاران ( )2020از مدلهای همادی  CMIP6برای بررسی
تغییر اقلیم آینده و اثر آن در عملکرد محصول گندم دشتهای شمالی چین استفاده کردند .آنها نشان دادند که دما تحت
سناریوی  SSP3-7.0تا پایان قرن حاضر  1درجة سلسیوس و بر اساس سناریوی  1 SSP5-8.5تا  6درجة سلسیوس
افزایش خواهد داشت و این تغییرات دما در تولید گندم نقش چشمگیری دارد .یو و همکاران ( )2020به ارزیابی  18مدل
اقلیمی از مجموعه مدلهای  CMIP5برای بررسی تغییرات دمای جهانی در مقیاسهای زمانی مختلف پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که مدلها در سطح اقیانوسها بهتر از سطح زمین دما را برآورد میکنند .پیشنگری تغییرات
فرینهای گرم ،خشک ،و مرطوب با کاربست مدلهای همادی  CMIP6پژوهشی است که وگل و همکاران ()2020
انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد تحت پدیدة گرمایش جهانی فرینهای دمایی به شکل قابل توجهی افزایش
خواهند یافت.
در پژوهشهای بسیاری بررسی دمای ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ از جملة این مطالعات میتوان به پژوهش
مسعودیان ( )1390اشاره کرد که نواحی دمایی و تغییرات آن را در نیم قرن گذشته با استفاده از دادههای ایستگاهی
بررسی کرده است .همچنین ،مطالعاتی همچون علیزاده چوبری و نجفی ( )1396با بررسی روند تغییرات دمای هوا و
بارش در مناطق مختلف ایران روندهای افزایشی دماهای کمینه ،بیشینه ،و میانگین روزانه را در بیشتر مناطق ایران
گزارش کردند .احمدی و همکاران ( ،)1398ضمن بررسی عملکرد مدل  HadGEM2-ESاز پروژة ،CORDEX
بیهنجاری فصلی دمای ایران را مطالعه کردند؛ نتایج آنها نشان داد بیهنجاری دما در همة فصول ،سناریوها ،و
دورههای زمانی تا پایان قرن  21مثبت است و فصل زمستان بیشینة بیهنجاری دما را در بین فصول داراست .در همین

راستا ،فالح قالهری و همکاران ( )2019نیز بیهنجاری مثبت دما را در ارتفاعات شمال غرب و غرب ایران بر اساس
مدلهای  CMIP5نشان دادند.
اغلب مطالعاتی که ذکر شد بر پیشنگری دمای کشور با استفاده از برونداد پروژة مرحلة سوم) (CMIP3و پنجم
) (CMIP5مدلهای جفتشدة اقلیمی با استفاده از مدلهای منفرد متمرکز شدهاند .هرچندکه کاربست مدلهای همادی
نیز برای دیگر متغیرهای اقلیمی همچون بارش (آزادی و همکاران1391 ،؛ نجفی و همکاران )1396 ،انجام شده است،
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این امر برای دما تاکنون بررسی نشده است .برونداد مرحلة ششم ) (CMIP6پروژة مقایسة مدلهای جفتشدة اقلیمی
مدتی است که در دسترس قرار گرفته است و معدود مطالعاتی همچون زرین و همکاران ( )1400و زرین و داداشی
رودباری ( )1399به بررسی بیهنجاری و روند دمای ایران با استفاده از مدلهای 100کیلومتری  CMIP6پرداختهاند.
کاربست مدلهای منفرد عدم قطعیت باالیی دارند؛ به همین منظور ،در این پژوهش ایجاد یک مدل همادی برای دمای
ایران مورد توجه قرار گرفته است .هدف از این پژوهش ایجاد یک مدل همادی ( )MMEبا استفاده از برونداد مدلهای
تصحیحشدة اریبی  CMIP6برای پیشنگری دمای ایران و طول مدت دورة گرما در آیندة نزدیک ( )2040-2021است.

مواد و روشﻫﺎ
دادهﻫﺎي مورداسهفﺎده
ایتهگﺎهﻫﺎي ﻫﻤدید

برای درستیسنجی متغیر دمای مدلهای  CMIP6در دورة تاریخی  1995تا ( 2014این دورة بیستساله بهعنوان مبنای
مطالعة حاضر درنظر گرفته شد) از مجموعه دادههای ایستگاههای همدید ایران ( 120ایستگاه در شکل  )1استفاده شد.
بهمنظور گزینش این ایستگاهها ،عالوه بر مشارکت حداکثری در مناطق مختلف اقلیمی ایران ،تالش شد تا ایستگاههایی
مطالعه شوند که کمترین دادة مفقود را در کل سری زمانی داشته باشند.
ﺟفمﺷدة مﺮحلة ﺷنم ()CMIP6
پﺮوژة مقﺎیتةمد ﻫﺎي 

کارگروه مدلهای جفتشده ( )WGCMاز برنامة تحقیقات جهانی آبوهوا ( )WCRPبر پروژة مقایسة مدلهای
جفتشدة نظارت میکند؛ پروژهای که اکنون در مرحلة ششم است .مدلهای  CMIP6نسبت به نسخة پیشین
( ،)CMIP5ضمن بهبود سازوکار فرایندهای فیزیکی و همرفت ،ماژولهای جدیدی را نیز در بخشهای اقیانوس،
بیوژئوشیمی اقیانوس ،و یخ دریا اضافه کردهاند (سوارت و همکاران2019 ،؛ تاتبه و همکاران2019 ،؛ ژو و یانگ.)2020 ،
در این پژوهش پنج مدل از سری مدلهای  CMIP6با تفکیک افقی  0/5درجة قوسی (اطالعات مدلهای مورد استفاده
در جدول  1آمده است) تحت سناریوهای خط سیر مشترک اجتماعی -اقتصادی (( )SSPsریاحی و همکاران)2017 ،
استفاده شد .سناریوهای  SSPدر پنج گروه با عنوان  SSP1تا  SSP5نامگذاری شدهاند .در این پژوهش از سناریوهای
بدبینانه ( )High challenges to mitigation and adaptation( )SSP3-7.0و خیلی بدبینانه (High ( )SSP5-8.5

شنگری دمای ساالنه و تنش گرمایی تحت
 )challenges to mitigation, low challenges to adaptationبرای پی 
شرایط تغییر اقلیم برای دورة آیندة نزدیک ( )2040-2021استفاده شده است.
ﺟدو .1مد ﻫﺎيCMIP6موردبﺮرسﯽدراینپژوﻫﺶ

مد 
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL

مؤستةسﺎزنده
آزمایشگاه دینامیک شارههای ژئوفیزیکی امریکا
مؤسسة پیر سیمون الپالس فرانسه
مدل سامانة زمین مؤسسة ماکس پالنک آلمان
مؤسسة تحقیقات هواشناسی ژاپن
مرکز هدلی ،ادارة هواشناسی انگلستان

تفکﯿکاﻓقﯽ(درﺟةقوسﯽ)
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
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اﯿلومهﺮيبﺮوندادمد ﻫﺎي(CMIP6راسم)
ایتهگﺎهﻫﺎيﻫﻤدیدمنهخب(چپ)بهﻫﻤﺮاهﺷﺒکة50


ﺷکل.1

روشﻫﺎي آمﺎري
هﯽسنیﯽ مد ﻫﺎي منهخب
درس 

از سنجههای آماری برای درستیسنجی عملکرد مدلها استفاده میشود تا شباهت بین دادههای مشاهداتی و
مدلسازیشده در قالب مقادیر آماری نشان داده شود (گوپتا و همکاران .)84 :2009 ،در این مطالعه برای درستیسنجی
عملکرد و همچنین محاسبة مقدار اریبی مدلهای مورد بررسی از سنجههای مجذور میانگین مربعات خطای بهنجار
( 1)NRMSEو میانگین خطای اریبی ( 2)MBEاستفاده شد .علت استفاده از این دو روش از بین روشهای موجود
بهدلیل سنجش بهتر خطا و اریبی مدلها از یکسو و همچنین متداولبودن این روشها از سوی دیگر است؛ زیرا
متداولبودن سنجههای نامبرده قابلیت مقایسه را با سایر پژوهشها و نتایج بهدستآمده ایجاد میکند.
()1

(Pi  O i )2
n
O

()2

1 n
)) i 1(z *  X i   Z (X i
n
MBE 
n

NRMSE 

در رابطة  n 1تعداد کل گامهای زمانی است؛ 𝑖𝑃 مقدار شبیهسازیشده (دمای ساالنة مدل همادی ایجادشده با  )CMIP6و
𝑖𝑂 مقدار مشاهداتی (ایستگاههای همدید منتخب) است.در رابطة  𝑧 ∗ (𝑋𝑖 ) ،2مقدار دما در برونداد همادی  CMIP6در 𝑖𝑋،
) 𝑖𝑋(𝑍 ،مقدار مشاهدهای متغیر در 𝑖𝑋 n ،تعداد نقاط متغیر مشاهدهای است (نوبن و همکاران.)4327 :2019 ،
بهمنظور تصحﯿح اریﺒﯽ بﺎ روش تﻐﯿﯿﺮ عﺎمل دلهﺎ (3)DCF
مقﯿﺎساﺎﻫﯽ مد ﻫﺎي  CMIP6

مدلهای گردش کلی جو ( )GCMsمعموالً دارای دو مشخصة اصلی بزرگمقیاسبودن و داشتن اریبی نسبت به دادههای
)1. Normalized Root Mean Square Error (NRMSE
)2. Mean Bias Error (MBE
)3. Delta change Factor (DCF
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مشاهداتی هستند .بر این اساس ،ضرورت دارد به جای استفادة مستقیم از دادههای مدل در مطالعات مرتبط با تغییر اقلیم
از میانگین دورهای درازمدت این دادهها استفاده شود (علیزاده و همکاران .)1399 ،برای تصحیح اریبی مدلهای CMIP6

از دادههای  120ایستگاه همدید استفاده شد .شرح محاسباتی کامل این روش را زرین و داداشی رودباری ( )1399و
علیزاده و همکاران ( )1399ارائه کردهاند.
ﻫﻤﺎدي چندمدلﯽ پﺮوژةمقﺎیتةمد ﻫﺎيﺟفمﺷادةمﺮحلاةﺷنام ()MME-CMIP6باﺎ اساهفﺎده از روش
مﯿﺎنگﯿنوزنﯽمتهقل(1)IWM

با توجه به پیچیدگی سامانة اقلیم ،توصیف کافی از تغییر اقلیم با یک مدل غیرممکن است .برای کاهش عدم قطعیت،
میانگین ،یا ترکیب از نتایج حاصل از چندین مدل در پیشنگریهای اقلیمی استفاده میشود .از رویکرد همادی میتوان
برای درک بهتر و کاهش عدم قطعیت در مطالعات تغییر اقلیم استفاده کرد .بیشاپ و آبراموویتز ( )2013یک روش
میانگین وزنی با رویکرد مستقل ( )IWMایجاد کردند که وابستگی بین مدلهای تعریفشده را با استفاده از کوواریانس
خطاهای مدل نشان میدهد .در این مطالعه از  IWMبرای همادیکردن مدلهای منتخب (GFDL-ESM4, MPI-

 )UKESM1-0-LL, ESM1-2-HR, IPSL-CM6A-LR, MRI-ESM2-0استفاده شد .روش  IWMدر حقیقت
ترکیب خطی یک مجموعه از شبیهسازیهای مدل است که میانگین اختالف مربع ( )MSDرا با توجه به مشاهدات به
حداقل میرساند .این روش بر اساس رابطة  3محاسبه میشود (برای کاهش حجم مقاله سایر جزئیات ارائه نشد).
K

J

k 1

j 1

( μej  y i )2where μej  w T x j  w k x ki

()3

در رابطة  )1, … , 𝑗, … , 𝐽( ،3گامهای زمانی مقادیر ساالنة دما (در این پژوهش مقادیر همادی دمای ساالنه) و
(𝐾 GCM )1, … , 𝑘, … ,های منتخب  CMIP6هستند 𝜇𝑒𝑗 .مقدار دمای همادیشدة چندمدلی و  𝑗𝑡ℎگام زمانی است؛
𝑖 𝑦 نشاندهندة  𝑗𝑡ℎگام زمانی در دورة مشاهداتی است 𝑤 .وزن هر مدل از مجموعه مدلهای همادی است که جمع آن
 1خواهد بود .درنهایت 𝑥 𝑗 ،ضریب مدل در ترکیب خطی است (بای و همکاران.)27 :2020 ،
ﺷﺎخص ﻃو مدت رﺮمﺎ ()WSDI

شاخص  WSDIتعداد روزهایی در هر سال با حداقل شش روز متوالی که

90th

 TX> TXباشد تعریف میشود .این

شاخص توسط کارگروه  ETCCDIتوسعه و ارائه شده است .در این شاخص  TXدمای بیشینة روزانه و

90th

 TXصدک

90ام دمای بیشینة روزانه است .برای محاسبة  TX90thبرای هر روز ،از میانگین متحرک پنجروزه در طول دورة تاریخی و
پیشنگریشده استفاده شد .این شاخص نمایانگر تنش گرمایی است.

یﺎﻓههﻫﺎيتحقﯿخ

ندﻫﯽ مد ﻫﺎي منهخب CMIP6
درسهﯽسنیﯽ و وز 


برای تحلیل بهتر پاسخ هر مدل و کاهش حجم مقاله یک ایستگاه نماینده از پهنههای کالنمقیاس اقلیمی ایران
(مسعودیان )179 :1390 ،بررسی شد .بر اساس برونداد مستقیم مدلها ) 2 (DMOدر اقلیم کرانههای دریای عمان و
)1. Independence Weighted Mean (IWM
)2. Direct Model Output (DMO
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خزر هر پنج مدل  CMIP6میانگین دمای ساالنه را کمتر برآورد کردند (جدول  2ایستگاههای چابهار و رشت) .با این
حال ،مدلهای  CMIP6در سایر اقلیمهای ایران ،میانگین دمای ساالنه را بیشتر برآورد کردند .از طرف دیگر ،مقدار
اریبی میانگین ساالنة دما ،تغییرات زیادی را در پهنة کشور نشان میدهد .از نظر گسترة مکانی ،مقادیر اریبی دمای
میانگین ساالنه در مناطق شمالی ایران زیاد است (اریبی مدل  MRI-ESM2-0برای ایستگاه رشت  -4/10درجة
سلسیوس است) .باالبودن اریبی دما در مناطق شمالی ایران و عرضهای جغرافیایی باالتر ممکن است با توپوگرافی
پیچیده ،تقابل دریا و خشکی ،و همچنین تنوع زیاد پوشش سطح زمین در مقیاس مکانی کوچک در این مناطق در ارتباط
باشد .مطالعات قبلی بر اساس مدلهای  CMIP5نشان دادند که عملکرد GCMها بسیار متفاوت است و همچنین
تغییرات متغیرهای اقلیمی همچون دما و بارش به پارامترهای متفاوتی همچون توپوگرافی ،عرض جغرافیایی ،نوع پوشش
منطقه ،و دوری /نزدیکی به منابع رطوبتی بستگی دارد (پاتاک و همکاران .)6 :2019 ،پس از تصحیح اریبی مدلهای
منتخب با استفاده از روش  DCFو ایجاد مدل همادی چندگانه ( )MMEبا روش  IWMمقدار اریبی به شکل
قابلتوجهی کاهش یافته است (جدول  .)2در مطالعة حاضر بررسی دامنة اریبی مدل همادی در پهنههای مختلف اقلیمی
نشاندهندة عملکرد رضایتبخش  MME-CMIP6در ایران است؛ اما در خصوص کاربست برونداد مدلهای CMIP6

برای مناطق شمالی ایران حتی در صورت تصحیح اریبی و استفاده از رویکرد  MME-CMIP6نیز باید احتیاط بیشتری
کرد .برای این مناطق استفاده از روش مقیاسکاهی دینامیکی که شرایط جغرافیایی منطقه بهعنوان شرایط آغازین در
مدلهای منطقة محدود وارد میشود الزامی است.
بخش انتهایی جدول  2وزن هر یک از مدلها را در دورة تاریخی ( )2014-1995نشان داده است .در همة
ایستگاههای نمونه وزن مدل  UKESM1-0-LLبیشتر از چهار مدل دیگر است .سپس ،مدل IPSL-CM6A-LR

بیشترین وزن را در مدل همادی به خود اختصاص داده است .مدل  GFDL-ESM4در غالب مناطق ایران و در بیشتر
ایستگاههای نمونه فقط یکپنجم کل وزن  MME-CMIP6را در روش  IWMبه خود اختصاص داده است .این مدل
بیشترین مقدار اریبی را در بین مدلهای منتخب داشته است.
برای مقایسة بهتر عملکرد مدلهای منتخب در شبیهسازی میانگین دمای ساالنة کشور در دورة تاریخی (-1995
 ،)2014از مجذور میانگین مربعات خطای بهنجار ( )NRMSEو میانگین خطای اریبی ( )MBEاستفاده شده است (شکل
 .)2باید توجه داشت که مقادیر  NRMSEو  MBEبهطور مستقیم قابلمقایسه نیستند؛ زیرا رابطة آنها غیروابسته است
و تا حدودی به ضریب تغییرات ( )CVسری زمانی مشاهداتی بستگی دارد .بنابراین ،نتایج سنجة  NRMSEنمیتواند
راهنمایی برای درک  MBEباشد.
مقادیر سنجة  NRMSEخطای بهنجارشدة مدل همادی ایجادشده تلقی میشود و هر چه مقدار آن کمتر باشد،
نشاندهندة عملکرد مناسب مدل است .همانطورکه در شکل  2نیز دیده میشود ،مقدار  NRMSEدر بیشتر ایستگاههای
مورد بررسی برای مدل همادی ایجادشده کمتر از  0/05است که بر این اساس میتوان اذعان کرد رویکرد MME-

 CMIP6عملکرد خوبی را در شبیهسازی دمای ایران دارد .برونداد  MME-CMIP6در مناطق خشک و نیمهخشک
ایران از عملکرد باالتری برخوردار است .بررسی سنجة اریبی ( )MBEکه میزان انحرافات و متعاقب آن بیشبرآوردی و
کمبرآوردی را آزمون میکند ،بیانگر این است که  MME-CMIP6دما را در کل بیشتر از واقعیت برآورد میکند؛ زیرا
متوسط اریبی ایران مثبت است .متوسط اریبی برای مدل MPI- ،0/962 ،IPSL-CM6A-LR ،1/00 ،GFDL-ESM4

 ،1/001 ،MRI-ESM2-0 ،0/983 ،ESM1-2-HRو  0/936 ،UKESM1-0-LLدرجة سلسیوس به دست آمده است.
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بنابراین ،مدلهای  UKESM1-0-LLو  IPSL-CM6A-LRبهترتیب مدلهای کارا برای برآورد دمای ایران در بین
مدلهای بررسیشدهاند .مقدار اریبی دما در ایران  -2/27تا  2/70درجة سلسیوس در نوسان است .جنوب شرق ،ایران
مرکزی ،و سواحل مکران و خلیجفارس کمترین مقدار اریبی دما را نشان میدهند و در مقابل غرب ،شمال شرق ،و
بخشهایی از ایران مرکزی بیشینة مقدار اریبی را نشان میدهند .سواحل خزری نیز بیشترین مقدار اریبی منفی
(کمبرآوردی) را برای دما تحت مدل  MME-CMIP6نشان میدهد .بهطور کلی ،میتوان اذعان کرد که برونداد مدل
 MME-CMIP6در مناطق مرکزی ،فالت شرقی ،و سواحل جنوبی ایران نتایج مناسبتری ارائه میدهد.
ﻫﺎينﻤونةمنﺎﻃخمخهلفاقلﯿﻤﯽایﺮانبﺎروشﻫﺎي


درایتهگﺎه
ﺟدو .2مﯿﺎنگﯿنخطﺎياریﺒﯽووزنمد ﻫﺎيمنهخبCMIP6
(دورةآمﺎريبﯿتمسﺎله)2014-1995
،DCF،DMOوIWM

پهنةاقلﯿﻤﯽ

ایتهگﺎه

اقلیم بلندیها

کرمانشاه

اقلیم کوهپایه غربی

شیراز

اقلیم کرانههای
خلیجفارس

اهواز

اقلیم دامنههای شمالی
البرز

گرگان

اقلیم کرانههای خزر

رشت

اقلیم کوهپایههای
شرقی

مشهد

اقلیم فالت شرقی

زاهدان

اقلیم کرانههای عمان

چابهار

مد
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL
GFDL-ESM4
IPSL-CM6A-LR
MPI-ESM1-2-HR
MRI-ESM2-0
UKESM1-0-LL

مﯿﺎنگﯿنخطﺎياریﺒﯽ()MBE
DMO

DCF

3/88
3/99
3/61
3/74
3/89
3/54
2/95
3/48
4/01
3/68
1/65
1/47
1/67
2/03
2/00
3/98
3/45
3/69
3/47
3/54
-3/99
-3/87
-3/54
-4/10
-3/30
2/98
2/84
2/93
3/01
2/91
3/14
2/87
3/09
2/98
2/91
-1/87
-1/54
-1/97
-2/12
-1/35

2/22
2/02
2/39
1/98
1/72
1/78
1/87
1/89
1/91
1/69
0/61
0/58
0/74
0/78
0/533
2/83
2/68
2/47
2/78
2/12
-3/10
-2/67
-3/07
-3/45
-2/64
2/64
2/01
2/05
2/54
1/87
2/43
2/29
2/27
2/25
2/11
-0/92
-0/97
-1/02
-1/32
-0/74

IWM

1/87

1/65

0/57

2/09

-2/08

1/40

2/08

-0/61

وزنﻫﺮمد در
روشIWM
0/125
0/276
0/167
0/154
0/278
0/124
0/261
0/190
0/139
0/286
0/173
0/223
0/151
0/142
0/311
0/133
0/239
0/182
0/154
0/292
0/111
0/279
0/192
0/134
0/284
0/109
0/267
0/191
0/118
0/315
0/108
0/270
0/182
0/149
0/289
0/127
0/299
0/144
0/110
0/320
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درایﺮانمﺒهنﯽبﺮسنیهﻫﺎيمیذورمﯿﺎنگﯿنمﺮبﻌﺎتخطﺎي

بﺮبﺮوندادمد MME-CMIP6
ﺷکل.2عﻤلکﺮدﻓﺮاسنجدمﺎمﺒهنﯽ

بهنیﺎر()NRMSEومﯿﺎنگﯿنخطﺎياریﺒﯽ()MBEدردورةتﺎریخﯽ()2014-1995

تﻐﯿﯿﺮات مﯿﺎنگﯿن دمﺎي سﺎ نه و ﺷﺎخص ﻃو مدت رﺮمﺎ ﻃﯽ دورةتﺎریخﯽ ()2014-1995
تغییرات بلندمدت دمای ایران و شاخص طول مدت گرما ( )WSDIبرای یک دورة بیستساله با استفاده از مدل MME-

 CMIP6بررسی شد (شکل  .)3دمای متوسط ساالنة ایران بر اساس برونداد  MME-CMIP6بین  6/27و  27/7درجة
سلسیوس در نوسان است .سواحل خلیج فارس و دریای عمان بیشینة دما و مناطق شمالغربی ایران کمینة دما را نشان
دادند .دامنة طول مدت گرما در ایران در طی دورة تاریخی بین  3/48تا  12/5روز در تغییر است .سواحل خلیج فارس
بیشینه و مناطق شمالی و شمال غربی ایران بخصوص استان اردبیل به همراه مناطقی از شمال شرق ایران کمینة
شاخص  WSDIرا نشان دادند.


نهمﺒهنﯽبﺮبﺮوندادMME-CMIP6؛ب)ﺷﺎخصﻃو مدترﺮمﺎ()WSDIﻃﯽدورة
ﺷکل.3الف)مﯿﺎنگﯿنبلندمدتدمﺎيسﺎ

تﺎریخﯽ()2014-1995
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بﺮونداد MME-CMIP6در آیندةنزدیک ()2040-2021
پﯿﺶنگﺮي دمﺎيانورمﺒهنﯽ بﺮ



دمای پیشنگریشده در هر دو سناریوی  SSP3-7.0و  SSP5-8.5در آینده افزایش بیشتری را در مناطق داخلی ،شمال
غرب ،شمال ،و شمال شرق ایران نشان میدهد .برای دورة آیندة نزدیک طی سالهای  2040-2021بهطور متوسط
بیهنجاری ساالنة دمای ایران  1/13و  1/26درجة سلسیوس بهترتیب بر اساس سناریوهای  SSP3-7.0و SSP5-8.5

برآورد شده است (شکل  .)4کمینة بیهنجاری دمای کشور بر اساس سناریوی  0/765 ،SSP3-7.0و بیشینة آن 1/227
درجة سلسیوس است .همچنین ،برای سناریوی  SSP5-8.5نیز بیهنجاری دما برای مقادیر کمینه و بیشینة دمای ساالنه
بهترتیب  0/785و  1/380درجة سلسیوس بهدست آمده است .بیشینة گسترة مکانی تغییرات دما در بخشهای شمال
غربی ،ارتفاعات غربی ،و شمال ایران دیده میشود .سایر مناطق ایران هم تحت هر دو سناریوی منتخب ،تغییرات مداوم
افزایشی دما را در دورة مورد مطالعه نشان داد .همانطور که انتظار میرود ،بیشینة افزایش میانگین ساالنة دما در ایران
تحت سناریوی  SSP5-8.5رخ داده است .بیهنجاری مثبت دما در ارتفاعات ایران بخصوص در مناطق شمالی و شمال
غربی باعث تسریع ذوب یخچالهای طبیعی در این منطقه میشود .در همین راستا ،رحمان و همکاران ( )2018نیز به
این نتیجه رسیدند که رشتهکوههای بزرگ جهان ،همانند هندوکوش و مناطق غربی هیمالیا ،بیشینة بیهنجاری مثبت دما
را بر اساس مدلهای  CMIP6نشان میدهند.


بﺮبﺮوندادMME-CMIP6بﺮايدوسنﺎریوي
پﯿﺶنگﺮيدمﺎيسﺎ نةانوردرآیندةنزدیک()2040-2021مﺒهنﯽ
ﺷکل .4

بدبﯿنﺎنه(SSP3-7.0چپ)وخﯿلﯽبدبﯿنﺎنه(SSP5-8.5راسم)

پیشنگری تغییرات سری زمانی فراسنج دما در هشت ایستگاه نمایندة ایران برای آیندة نزدیک تحت سناریوهای
 SSP3-7.0و  SSP5-8.5نشان داد که مقدار گرمایش در مناطق مختلف ایران متفاوت است (شکل  .)5شیب روند
افزایشی به ازای هر سال بر اساس سناریوی  ،0/032 ،0/039 ،0/049 ،0/055 ،0/034 ،0/028 ،0/028 ،SSP3-7.0و
 0/025و سناریوی  ،0/043 ،0/039 ،0/051 ،0/048 ،0/055 ،0/056 ،0/051 ،SSP5-8.5و  0/028بهترتیب در رشت،
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گرگان ،مشهد ،کرمانشاه ،اهواز ،شیراز ،زاهدان ،و چابهار بهدست آمده است (شکل  .)4بیشینة گرمایش بهترتیب در
کرمانشاه ،اهواز ،و مشهد دیده میشود که از بزرگترین مناطق جمعیتی ایران هستند .به عبارت دیگر ،اقلیم کرانههای
دریای عمان کمترین شدت روند افزایشی دما را در بیست سال آینده خواهد داشت .درست در نقطة مقابل اقلیم کرانههای
ساحلی دریای عمان ،در مناطق مرتفع دما شدت روند افزایشی بیشتری خواهد داشت؛ بهطوریکه در اقلیم دامنههای
شمالی البرز ،کوهپایة شرقی ،و اقلیم بلندیها شیب روند افزایشی دما نسبت به پهنههای کمارتفاع بیشتر است .دلیل
اختالف شدت تغییرات دما در پهنههای اقلیمی مختلف کشور میتواند با سطح توسعة این شهرها در سالهای مختلف در
ارتباط باشد .توسعة شهرها میتواند تابش خورشیدی طول موج بلند خروجی را در شب کاهش دهد و همچنین با جذب و
ذخیرة تابش خورشیدی در طول روز در افزایش دما نقشی مهمی داشته باشد.


درایتهگﺎهﻫﺎيمنهخبانوردرآیندةنزدیک()2040-2021

ﺷکل.5روندتﻐﯿﯿﺮاتمﯿﺎنگﯿندمﺎيسﺎ نةMME-CMIP6
بﺮايدوسنﺎریويSSP3-7.0وSSP5-8.5

از شاخص طول مدت گرما ( )WSDIبرای پیشنگری تنشهای گرمایی ایران استفاده شد .شکل  6بیهنجاری
ساالنة شاخص  WSDIمبتنی بر  MME-CMIP6را تحت سناریوهای  SSP3-7.0و  SSP5-8.5نشان میدهد.
بیهنجاری شاخص طول مدت دورة گرمایی در ایران بر اساس سناریوی  SSP3-7.0حداقل  13/1و حداکثر  58/6روز
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افزایش خواهد داشت .همچنین ،نتایج مربوط به سناریوی خیلی بدبینانه ( )SSP5-8.5نیز یک افزایش حداقلی  17/4روزه
و حداکثری  74/5روزه را در ایران نشان داده است .سواحل خزری ،بخشهایی از شمال غرب در استان اردبیل ،و شمال
شرقی ایران کمترین افزایش را برای طول مدت گرما نشان دادند .در مقابل شاخص  WSDIدر سواحل خلیج فارس
بخصوص در دو استان بوشهر و هرمزگان افزایش بسیار زیادی را نشان میدهد .بررسی الگوی مکانی طول مدت گرما در
ایران نشان داد هستههای گرمایی عموماً در مناطق جنوبی ایران بهویژه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند.
ایم و همکاران ( )2017نیز با بررسی امواج گرمایی کشورهای آسیایی به این نتیجه رسیدند که در پایان قرن حاضر وقوع
موج گرما هر  10تا  20روز یک بار اتفاق خواهد افتاد و شهرهای ساحلی جنوب ایران همانند دوبی ،ابوظبی ،و دوحه از
جمله مناطقی خواهند بود که بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت .مقایسة نتایج بهدستآمده از این پژوهش با پژوهشهای
پیشین (شار2016 ،؛ ایم و همکاران )2017 ،حاکی از افزایش تنشهای حرارتی مناطق جنوبی ایران در سالهای پیش رو
دورههای
است .بنابراین ،گرمایش جهانی نهتنها باعث افزایش دما در ایران شده است ،بلکه همچنین باعث افزایش 
متوالی رخداد فرین گرمایی (بهعنوان مثال  )WSDIمیشود.


بﺎاسهفﺎدهازسنﺎریوﻫﺎيSSP3-7.0و

.بﯽﻫنیﺎريﺷﺎخصﻃو مدترﺮمﺎ()WSDIمﺒهنﯽبﺮرویکﺮدMME-CMIP6
ﺷکل 6
نگﺮيﺷدةآیندةنزدیک()2041-2021

آمﺎريپﯿﺶ
SSP5-8.5ﻃﯽدورة


نهﯿیهرﯿﺮي
بحث و

بررسی برونداد مستقیم پنج مدل از سری مدلهای جفتشدة مرحلة ششم ( GFDL-ESM4, MPI-ESM1-2-HR,

 )IPSL-CM6A-LR, MRI-ESM2-0, UKESM1-0-LLدر دورة تاریخی  2014-1995نشان داد که با آنکه برخی
مدلها در بعضی از مناطق اقلیمی کشور عملکرد بهتری نشان دادند ،استفاده از برونداد مستقیم مدلهای منفرد باعث
افزایش عدم قطعیت در نتایج شد .بدین منظور ،با استفاده از روش میانگین وزنی مستقل ( ،)IWMبرونداد مدلها
همادی گردید .درستیسنجی برونداد مدل همادی نسبت به برونداد مستقیم مدلها و همچنین اعمال روش DCF

نشان داد که برونداد  MME-CMIP6اریبی کمتری نسبت به دادههای ایستگاهی در دورة تاریخی نشان میدهد و بهتر
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میتواند تغییرات دمای ساالنه را در ایران نشان دهد .در همین راستا ،یو و کانگ ( )2005دریافتند که مدل همادی در
مقایسه با مدلهای منفرد نتایج بهتری ارائه میدهد .بهطور کلی ،نتایج درستیسنجی مدلها نشان داد که برونداد
مدلهای  CMIP6چه بعد از تصحیح اریبی یا همادیکردن برای مناطق خشک و نیمهخشک ایران از عملکرد باالتری
برخوردار است .اما برای استفاده از این مدلها در مناطق اقلیمی خیلی مرطوب (پهنة شمالی ایران) باید احتیاط بیشتری
داشت؛ زیرا حتی با وجود تصحیح اریبی و همادیکردن نیز اریبی این مدلها بیشتر از  2درجة سلسیوس برای مناطق
نامبرده است.
دالیل احتمالی متعددی وجود دارد که باعث ایجاد اریبی باال در برونداد مستقیم مدل ( )DMOمیشود .علت اول
ممکن است پوشش ناکافی ایستگاههای هواشناسی در مناطقی با توپوگرافی پیچیده همانند سواحل شمالی ایران باشد ،که
طیف کاملی از شرایط اقلیمی را بهویژه در مناطق مرتفع بهتصویر نمیکشند .بیشتر ایستگاههای این منطقه از ایران در
مناطق هموار و ساحلی (قراخیل قائمشهر ،بابلسر ،نوشهر ،رامسر ،رشت ،و بندر انزلی) واقع شدهاند .همچنین ،مدلهای
اقلیمی معموالً توپوگرافی هموارتری نسبت به مشاهدات درنظر میگیرند (یانگ و همکاران .)2018 ،اختالف ارتفاع بین
مدل و مشاهدات یکی از موارد مهم در عدم قطعیت مدلها و اختالف بین  DMOو  DCFاست که در مدلهای اقلیمی
به اریبی منفی (کمبرآوردی) منجر میشود (یو و همکاران .)2020 ،دلیل دوم ممکن است بهدلیل ناکارآمدی مدلها در
شبیهسازی بازخورد برف -آلبدو باشد (کانگ و همکاران.)2019 ،
بهطور کلی ،نتایج پیشنگری  MME-CMIP6نشاندهندة افزایش دمای ساالنه در ایران است .بیهنجاری متوسط
دمای ساالنة ایران بهترتیب  1/13و  1/26درجة سلسیوس تحت سناریوهای  SSP3-7.0و  SSP5-8.5طی دورة آیندة
نزدیک ( )2040-2021افزایش خواهد داشت .نتایج بهدستآمده حاکی از نقش بسیار مهم ناهمواریها در توزیع ناهمگون
دما در افزایش میانگین دمای ساالنة کشور در دو دهة پیش رو است .حداقل بیهنجاری دما در جنوب شرقی ایران و
حداکثر آن در مناطق شمال غربی و مرکزی محتمل خواهد بود.
پیشنگری شاخص طول مدت گرما ( )WSDIنشان از بیهنجاری سراسر افزایشی در کشور دارد .کانون اصلی
افزایش  WSDIدر سواحل جنوبی ایران و بخصوص خلیج فارس است که بر اساس نتایج سناریوی خیلی بدبینانه
افزایشی معادل با  74/5روز خواهد داشت .افزایش  WSDIتنها معطوف به ایران نیست ،بلکه شار ( )2016و ایم و
همکاران ( )2017همین روند افزایشی قابل توجه را برای موجهای گرمایی کشورهای حوزة خلیج فارس پیشنگری
کردند .در سطح جهانی با استفاده از مدلهای ( CMIP5لو و همکاران )2018 ،و اخیراً با مدلهای ( CMIP6کیم و
همکاران )2020 ،این روند افزایشی گسترده گزارش شده است.
تجزیه و تحلیل تغییرات میانگین دمای ساالنة  MME-CMIP6نشان میدهد که ایران در دورة آیندة نزدیک
( )2040-2021نسبت به دورة تاریخی ( )2014-1995با شتاب بیشتری گرم خواهد شد .گرمایش بیشتر بهویژه در مناطق
مرتفع و برفگیر بر زیستبومهای طبیعی اثر گذاشته و دسترسی به منابع آب در آینده را تحت تأثیر قرار میدهد .عمدة
مناطق داخلی ،شرقی ،و جنوبی ایران دارای اقلیم خشک یا نیمهخشک هستند و افزایش شدید دما تحت سناریوی خیلی
بدبینانه ( )SSP5-8.5به تخریب محیط زیست و تشدید خشکسالی از یک طرف و افزایش بیابانزایی از طرف دیگر
منجر خواهد شد.
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