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 شرایط مرزی مدلا بو مدل دریاچه  CLM4.5شده با طرحواره سطح جفت RegCMهای دمای مدل خروجی
CSIRO-MK36  تحت سناریویRCP4.5 ایجان غربی و شرقی، بهای آذردر شمالغرب و غرب کشور شامل استان

 فصل رشدای هماهطی ( 2016-2025بینی )( و دوره پیش2006-2015اردبیل، همدان و کردستان، در دوره ارزیابی )
رد ان از عمکیابی نشسازی دمای هوا در دوره ارز. ارزیابی مدل در شبیهگیردمورد بررسی قرار می )مارس تا نوامبر(

-زانه، بهزمانی رو یاسدمای هوا در مقمیانگین ویژه بهبیشینه، کمینه و در برآورد ، دریاچه ویژه مدل، بهمناسب مدل

وا نه دمای هژه کمیویدماهای بیشینه، میانگین و به ب کارایی مثبت و باالی مدل، دارد.یتر و ضردلیل خطاهای کوچک
ای وندهرابد. یفزایش میاوریل و سپتامبر، های مارس، آجز ماهها، بهاکثر ماهبینی نسبت به دهه اخیر در در دوره پیش

قد روند فا 2025تا  1996های طی سالدر مقیاس دهه مای هوا دکندال در -شده منزمانی آزمون ناپارامتری اصالح
ی افزایش ندیشترین روب ها است.ایستگاهاکثر  دار افزایشی در دار و در کل دوره مورد مطالعه دارای روند معنیمعنی

مهاباد با ینه )شترین روند کاهشی در دمای بیشبی و (در سه دهه  ºC9/6افزایش دمای کمینه )سقز با در معنادار 
  ( رخ خواهد داد.در سه دهه ºC3/3کاهش 

 ، مدل دریاچه، آزمون روندCLM، طرحواره سطح RegCMمدل های كلیدی: واژه
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Abstract 

The temperature outputs of the RegCM4.6 model, coupled with the CLM4.5 land surface 

scheme and the Lake model with boundary condition provided by CSIR-MK3.6 under RCP4.5 

Scenario, were studied in the northwestern and western parts of the country including West and 

East Azerbaijan provinces, Ardebil, Hamedan and Kurdistan in the assessment (2006-2015), and 

forecast periods (2016-2025). Evaluation of the maximum, minimum and average temperature 

simulations in the evaluation period shows the proper performance of the model, especially for 

model outputs coupled with the lake model, in estimating the temperature in daily scale due to 

the smaller errors as well as positive and higher efficiency coefficient of the model. The 

maximum, minimum, and average temperature, especially minimum temperature, will be 
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increased in the most of the studied area in the most months of the growing season, exception 

for March, April and September. The time trends of the modified non-parametric Mann-Kendall 

test reveal no significant trend in the maximum, minimum, and average temperatures from 1996 

to 2025 in the decade scale of the study. However, there is a significant incremental trend, as 

opposed to a decremented one, in the majority of the stations in the overall time period selected 

for this research. The maximum significant increasing trend will occur in the minimum 

temperature (a maximum of 6.9ºC in the three decade in Saghez), while the maximum 

significant decreasing will occure in the maximum temperature (a maximum of 3.3ºC in the 

three decade in Mahabad). 

 

Keywords: RegCM model, CLM land surface scheme, Lake model, trend test 

 

 

 مقدمه – 1
ر قرن سابقه دیببا سرعت  قابل مالحظهافزایش دمای هوا گزارشات هیئت بین الدول تغییر اقلیم  بیانگر روند 

رخ داده است.  طور غیریکنواختیهای مکانی و زمانی به(، که در مقیاسIPCC, 2014گذشته در اقلیم جهانی است )
 1985-2009جهان  در دوره آماری  هایب در در دریاچه( نیز با بررسی دمای سطح آ2015اوریلی و همکاران )

یشتر از روند سریع درجه سانتیگراد در دهه( ب 34/0دمای سطح آب تابستان ) افزایشدریافتند که میانگین سرعت روند 
زرگترین ه ارومیه از بدریاچ (.2013هارتمن و همکاران، گراد در دهه( است ). درجه سانتی/25افزایش ساالنه دمای هوا )

رقی نقش ربی و شغهای های آذربایجانهای شور و اکوسیستم آبی است که با توجه به قرارگیری در بین استاندریاچه
( با تایید نتایج 2013فتحیان و همکاران )ای در اقلیم محلی، کشاورزی و منابع آب این نواحی دارد. قابل مالحظه

وره دان دریاچه در در روند کاهشی جریهوا را موثرتر از کاهش بارندگی نقش افزایش دمای (، 2010جلیلی و همکاران )
و  های شدیدیش روند دمای هوا، کاهش بارندگی، خشکسالیتغییرات اقلیمی از جمله افزا، یافتند. 1990 -2005

آگوست تا  1999ه یمتر کاهش( از ژانو 8/6رویه آب سبب بیشترین کاهش سطح آب رودخانه )طوالنی و استفاده بی
وا طی فصل ههای دمای بینی فراسنجهای ذکرشده، پیشبا توجه به پژوهش (.2013گردد )دلجو و همکاران،  2010

اچه ا مدل دریشده بای اقلیمی جفتهای منطقهحوضه دریاچه ارومیه توسط مدلنیمه شمالغربی کشور شامل رشد در 
 رسد.ه نظر میهای کشاورزی و منابع آب امری ضروری بریزیدر برنامه

-( در شبیهGFDLو  HadGEM2شده با مدل دریاچه با شرایط مرزی متفاوت )جفت RegCMارزیابی مدل  

و همکاران،  )برایان Great Lakesهای کنترل کننده رطوبت جو )بارندگی و تبخیر و تعرق( در حوضه سازی فراسنج
% 50تعرق مرجع ) -تر و فروبرآورد تبخیرهای خشکتر  و تابستانهای مرطوبسازی زمستان( نشان از شبیه2015

ا و بدون بجفت شده  RegCMهای میانگین دمای هوا توسط مدل سازیفروبرآورد( توسط مدل دارد. ارزیابی شبیه
سازی عملکرد مناسب هر دو مدل در شبیه نشان از 1992-2008مدل دریاچه، در دریاچه ماالوی در دوره آماری 

غییرات دمای سطح بعدی دریاچه به خوبی الگوی ت( و مدل یک2017ای هوا دارد )دیالو و همکاران، الگوهای فصلی دم
-گین( شبیهه و میانبینی و ارزیابی دمای هوا )بیشینه، کمینکند. هدف این پژوهش، پیشسازی میآب دریاچه را شبیه

در مقیاس  (RegCLM-Lیاچه )و مدل در  CLM4.5شده با طرحواره سطح جفت RegCMسازی شده توسط مدل 
 چه ارومیهار دریاجوهای همکشور شامل استان و غرب غربشمالزمانی روزانه طی فصل رشد )مارس تا نوامبر( در نیمه 

  باشد.های همدان و کرمانشاه و اردبیل میهای غربی و شرقی(، استان)آذربایجان

 روش تحقیق داده ها و -2
ردن دلیل وارد ک(، به2014)جیورجی و همکاران،  RegCM4.6شدن با مدلبرای جفت CLM4.5طرحواره سطح 

شود. رفته میگهای سطح مدل در نظر های آبی و انرژی نسبت به سایر طرحوارهجزئیات بیشتر سطح و بهبود بودجه
 RegCM2 شدن در مدل( جهت جفت1990بعدی دریاچه براساس مدل ارائه شده توسط هوستلتر و بارتلین )مدل یک

مولکولی  (. آهنگ تغییرات دمای سطح آب دریاچه تابعی از مجموع ضرایب پخش1999در نظر گرفته شد )اسمال، 
)mK(  و پخش پیچکی)eK( ( برآورد می1است که از رابطه ).شود 
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بارندگی  بت ویژه،های هواشناسی شامل دمای هوا، شار، سرعت باد، رطودریاچه، فراسنجهر گام زمانی اجرای مدل 
ا و دمای هن ورودییابند. براساس ایبه مدل دریاچه انتقال می طرحواره سطحهای طول موج بلند و کوتاه از و تابش

  کند.ه محاسبه میریاچد-سطح دریاچه و آلبیدو، مدل دریاچه تبادل رطوبت، گرما و تکانه را بین جو

 
 

 محدوده مورد مطالعه (mو نقشه ارتفاعی ) های منطقه مورد مطالعهایستگاه -1شكل 

قطه نبا در محدوده مورد مطالعه  CLM4.5با مدل دریاچه و طرحواره سطح جفت شده 6/4 نسخه RegCMمدل 
نقطه  70با  Km20× Km20درجه با گام مکانی  38/37رجه و عرض جغرافیایی د 86/46مرکزی به طول جغرافیایی 

با  CSIRO-MK3.6های مدل اقلیمی ( با داده1نقطه شبکه در راستای مدار )شکل 70النهار و شبکه در راستای نصف
نسخه دیگر شود. جرا میا (2016-2025بینی )و پیش (2006-2015در دو دوره ارزیابی )  RCP4.5سناریوی تثبیت 

 ای هالتزتگ، طرحواره همرفتی ایمانوئل وشامل طرحواره الیه مرزی سیاره RegCMهای جفت شده با مدل طرحواره
(، BIASهای مدل براساس خطای اُریبی)های ارزیابی خطای خروجیباشد. شاخصمی CCM3طرحواره انتقال تابشی 

ال کندرامتری منبررسی روندهای زمانی با آزمون ناپاچنین ( و ضریب کارایی است. همMAEمیانگین قدر مطلق خطا )
کیج توسط پگر شیب سن و تخمین (2002همبستگی )یو و همکاران،  حذف اثر خودبا (  Z)آمارهاصالح شده 

ModifiedMK  در نرم افزارR .انجام شد  

 و نتایجبحث  -3

خب های منتدر  برخی ایستگاهRegCLM-L سازی شده توسط مدل های ارزیابی دمای شبیهبررسی شاخص

برآورد دمای وفر بیانگر 1 جدول در( 2006-2015در دوره ارزیابی )ها( ترین مفدار شاخصترین و کم)دارای بیش

-ها، بههدر اکثر ایستگا که دماهای میانگین و کمینه، در حالیاستها منفی( در تمام ایستگاه Biasبیشینه روزانه مدل )

ه ویژو به اهای کمینهدمای میانگین را نسبت به دم مدلکند. خوی، سلماس و ارومیه، را فروبرآورد میهای جز ایستگاه

ضرایب کارایی که یطور، بهکندها، بهتر برآورد میدر اکثر ایستگاه( MAEو  BIAS)تر دلیل خطاهای کمبیشینه، به

ه ( و کمین62/0-76/0دمای بیشینه )محدوده  ( نسبت به60/0-77/0مدل در برآورد میانگین دمای هوا )محدوده 

ایجان های آدربماهای بیشینه، کمینه و میانگین دمای هوا در استاند سازیشبیه .( باالتر است44/0-71/0)محدوده 

 دلیل، بهازی دماسشده با دریاچه در شبیهجوار دریاچه ارومیه( نشان از عملکرد مناسب مدل جفتشرقی و غربی )هم

ضرایب کارایی مثبت و باالی  ( کوچک مدل وºC3/5- ºC7/3) MAE( و -ºC8/3- ºC8/2) BIASخطاهای  محدوده

های ستگاهن در اکثر ایطور کلی مدل در برآورد دماهای بیشینه، کمینه و میانگی(، دارد. به75/0تا  44/0مدل )محدوده 

دل در ماالی بموفق است. با توجه به خطای  محدوده مورد مطالعه، با خطاهای کوچک و ضریب کارایی مثبت و باال

بینی، این پیشدوره ر ها و عدم قطعیت باال دشهر نسبت به سایر ایستگاهسنندج و مشکینهای برآورد دما در ایستگاه

 ها حذف خواهند شد.بررسی ادامه دو ایستگاه در
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دوره  ل رشد درهای فصطی ماههای منتخب در ایستگاه RegCLM-Lسازی شده مدل شبیه یهای ارزیابی دمای هواشاخص -1جدول 
 (2015-2006ارزیابی )

 RegCLM-Lشده توسط مدل  بینیی هوای بیشینه، کمینه و میانگین پیشدماتغییرات میانگین راکنش مکانی پ

باشد، که با توجه در طی فصل رشد دارای الگوهای مشابهی مینسبت به دهه اخیر  (2025-2016)بینی پیش ههدر د

مکانی دمای پراکنش تغییرات های نقشه 2. شکل شوداین دما بررسی می ،دمای کمینه در تغییراتتر به شدت بیش

 . دهدمینشان را های منتخب در برخی ماهبینی نسبت به دوره اخیر کمینه در دوره پیش

 

 
 دهه( نسبت به 2016-2025بینی )در دوره پیش RegCLM-Lسازی شده توسط مدل شبیه کمینهپراکنش مکانی تغییرات دمای  -2شكل 

 های منتخب فصل رشددر ماه (2006-2015اخیر )

جز نواحی شمالی منطقه نواحی، به در اکثر بینی نسبت به دهه اخیرمیانگین تغییرات دمای کمینه در دوره پیش

این کاهش  (.2)شکل  خواهد یافتافزایش جز مارس، آوریل و نوامبر، های فصل رشد، بهکثر ماهدر ا مورد مطالعه،

تواند منجر به افزایش شدت آینده نسبت به دهه اخیر در اوایل فصل رشد )ماه آوریل( میکمینه دمای هوا در دهه 

ویژه اکتبر(، به های سپتامبر وچنین افزایش کمینه دمای هوا در در اواخر فصل رشد )ماههمگردد.  سرمازدگی بهاره

های مجاور دریاچه ایستگاه. شدخواهد ، سبب تاخیر قابل توجهی در پایان فصل رشد در این نواحی نواحی جنوبی

های ایستگاه های کردستانایستگاه
 همدان

های ایستگاه های اردبیلایستگاه
 آذربایجان شرقی

های ایستگاه
 آذربایجان غربی

 متغییر

شاخص 
 ارزیابی

مشکین نوژه مالیر بیجار سنندج
 شهر

  خوی مهاباد اهر مراغه گرمی

7/5- 1/0- 4/0- 1/0- 2/5- 7/0- 02/2- 5/0- 8/3- 6/0- maxT 
Bias 
(ºC) 3/0- 2/0- 75/0 4 4/5- 9/1- 1/2- 54/0- 5/1- 8/0 minT 

3/3- 1/0- 1/0 1/2 3/5- 3/1- 8/2- 51/0- 7/2- 1/0 meanT 

4/6 2/4 8/3 6/3 9/6 3/5 5/4 2/5 4/4 3/4 maxT 

MAE 
(ºC) 

5/4 9/3 3/4 3/5 2/6 1/4 9/3 1/4 3/5 1/4 minT 

2/4 7/3 3/3 6/3 3/6 4/4 9/3 3/4 3/4 7/3 meanT 

25/0 77/0 79/0 81/0 15/0 49/0 56/0 71/0 62/0 76/0 maxT 

EFF 43/0 64/0 5/0 51/0 11/0 56/0 58/0 66/0 44/0 64/0 minT 

50/0 75/0 77/0 78/0 13/0 56/0 58/0 67/0 60/0 75/0 meanT 
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دماهای بیشینه، کمینه و میانگین دمای هوا در دوره آینده  شدیدی در ارومیه، با توجه به تاثیر تعدیل دریاچه، تغییرات

ها نخواهند داشت.را نسبت به سایر ایستگاه نسبت به دهه اخیر
های مختلف فصل رشد در دوره مقیاس ساالنهدمای هوا در های فراسنجشده کندال اصالح-تحلیل آزمون روند ناپارامتری من -2جدول 

 (5معناداری %سطح بیانگر * ) 1996-2025در دوره آماری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هه ددر سه ده شکندال اصالح های مرتبط با دمای هوا با آزمون ناپارامتری منفراسنجبررسی روندهای زمانی 
ی هادر دهه هاروند افزایشی دما در اکثر ایستگاه با وجود ،ایطی دوره فصل رشد در مقیاس دهه( 2025-1996)

وره ددر کل  های زمانی. بررسی روندیستندندار ها دارای روند معنییک از ایستگاههیچ، 2016-2025و  2015-2006
جدول )دارد ماهای بیشینه و میانگین دار بیشتری در دمای کمینه نسبت به دروندهای معنی( نشان از 1996-2025)
ای هوا کمینه دم. باشندا میجز تبریز و اهر، دارای روند معناداری در کمینه دمای هوها، بهکه تمام ایستگاهطوریبه، (1

در شی افزایوند بیشترین ر با اهر و مراغه، ،های مهابادجز ایستگاهبه، هاستگاهاکثر ایدر  دارای روند افزایشی معنادار
 ºC1/2اغه )کاهش ترین روند کاهشی در ایستگاه مربیشکه است، درحالی(، دههه در س  ºC9/6ش افزایایستگاه سقز )

ه( )ساکثر  در)کاهشی( شود. بررسی روند دمای بیشینه نشان از روند معنادار افزایشی ( مشاهده میسه دههدر 
سه دهه با سطح  درºC24/2 (ºC3/3 )ترین روند افزایشی )کاهشی( در حدود ی دارای روند معنادار با بیشهاایستگاه

-اکثر ایستگاه در یندر دمای میانگ %5روند افزایشی معناداری در سطح   در ایستگاه خوی )مهاباد( است. %5معناداری 

ین روند کاهشی در تر( و بیشدر سه دهه ºC4فزایش اترین روند افزایشی در ایستگاه نوژه )بیش باهای مورد مطالعه 
 . خواهد داددر سه دهه( رخ   ºC4/2مهاباد )کاهش ایستگاه 

 نام
 ایستگاه

 متغییر

گر تخمین
 سن شیب

(°C/decade) 

 Zآماره 
 نام

 ایستگاه
 متغییر

گر تخمین
 شیب سن

(°C/decade) 

آماره 
Z 

 خوی
minT 74/0 *8/3  minT 04/2 *7/5 

maxT 5/0 *1/3 نوژه maxT 5/0 *8/2 

meanT 6/0 *6/3  meanT 34/1 *5 

 مهاباد
minT 6/0- *6/2- 

 مالیر
minT 5/0 *8/3 

maxT 1/1- *3/3- maxT 17/0 9/0 

meanT 8/0- *2/3- meanT 41/0 *8/2 

 ارومیه
minT 1/1 *7/4  minT 6/0 *7/3 

maxT 4/0 *8/2 نهاوند maxT 4/0- *6/2- 

meanT 8/0 *8/2  meanT 04/0 6/0 

 اهر
minT 4/0- 6/1-  minT 3/0 *5/3 

maxT 4/0 *6/2 بیجار maxT 67/0 *8/2 

meanT 7/1 5/1  meanT 52/0 *8/3 

 مراغه
minT 7/0- *4/3- 

 سقز
minT 3/2 *6/5 

maxT 1/0- 2/1- maxT 4/0- 8/1- 

meanT 4/0- *4/2- meanT 98/0 *8/3 

 بریزت
minT 2/0- 6/1- 

 زرینه
minT 4/0 *2/3 

maxT 3/0- 2/2- maxT 17/0- 8/0- 

meanT 3/0- *2/3- meanT 6/1 9/0 

 اردبیل
minT 2 *1/5 

 قروه
minT 4/0 *5/3 

maxT 01/0 6/0 maxT 42/0 *5/3 

meanT 5/0 *5/3 meanT 38/0 *6/2 

 minT 67/0 *9/3 
 مریوان

minT 9/1 *2/5 
 -maxT 5/0- *8/2- maxT 2/0- 4/1 همدان

 meanT 02/0 1/0 meanT 85/0 *7/3 
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 نتیجه گیری و جمع بندی    4

و مدل یک  CLM4.5شده با طرحواره سطح جفت RegCM4.6مدل سازی شده توسط های دمای شبیهخروجی

بیانگر موفق های فصل رشد طی ماه( 2015-2006بعدی دریاچه در نیمه شمالغرب و غرب کشور در دوره ارزیابی )

خطاهای  دلیلبه ،ینویژه میانگبرآورد دماهای کمینه، بیشینه و به، در شده با دریاچهمدل جفته ویژمدل، بهبودن 

در ( 2017و همکاران ) یالوچنین نتایجی با نتایج پژوهش دو کارایی مثبت و باال است.  MAEو  BIASکوچک 

 مادتغییرات ی پراکنش مکان دارد.خوانی مشده با دریاچه در برآورد الگوهای دمای هوا هجفت RegCMعملکرد مدل 

مای تری ده دهه اخیر بیانگر افزایش دماهای بیشینه و میانگین و با شدت بیش( نسبت ب2025-2016در دهه آینده )

کندال -ی مند ناپارامتررون بررسی آزمون. جز مارس، آوریل و سپتامبر، خواهد بودرشد، به های فصلدر اکثر  ماهکمینه 

 تری در دماهای کمینه و میانگیندار افزایشی بیشوندهای معنیر( نشان از 2025-1996سه دهه )اصالح شده طی 

 ( توافق دارد.1396نسبت به دمای بیشینه دارد، که با نتایج علیزاده چوبری و نجفی )
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