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تحت سناریوهای واداشت تابشی ) (RCPدر ایران
سجاد عسگری ،1نوذر قهرمان* ،2ایمان

بابائیان3

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران  ،کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان زنجان
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .3عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی –مشهد
تاریخ وصول1331/11/14:

تاریخ پذیرش1337/3/1 :

چکیده
شاخص دما  -رطوبت ( ،)THIمعرف تاثیرات توامان این دو کمیت بر موجودات زنده و بروز تنشهای محیطی است .با توجه به پیامدهای
گرمایش جهانی ،انتظار میرود مقدار این شاخص در دهههای آتی دچار تغییر شود.مطالعه حاضر به منظور کمی سازی اثرات محتمل تغییر
اقلیم بر شاخص  ،THIبه عنوان یک شاخص اقلیمی  -کشاورزی مؤثر در تولید دامها انجام شده است .در این پژوهش با توجه به رویکرد جدید
در گزارش پنجم هیئت بینالدول تغییر اقلیم ) (IPCC AR5،2014از خروجیهای ریزمقیاس شده دو مدل جهانی  CNRM-CM5و EC-
 EARTHتحت دو سناریو  RCP4.5و  RCP8.5استفاده شده است .برای این منظور ابتدا برای دوره اقلیمی پایه ( )6891-5002دادههای
 91ایستگاه هواشناسی در سطح کشور ،معرف اقلیمهای گوناگون کشور که سال تأسیس آنها  6891و یا ماقبل بوده ،گردآوری و کنترل کیفی
شد .سپس به منظور بررسی تغییرات سطوح مختلف تنش گرمایی ابتدا پهنهبندیهای اقلیمی در مقیاس فصلی در دوره اقلیمی پایه و در سه
دوره اقلیمی آتی نزدیک ( ،)5056-5000میانی ( )5002-5012و دور ( )5096-5600تا پایان قرن بیست و یکم انجام گرفت .در ادامه
مساحت پهنههای سطوح مختلف تنش گرمایی محاسبه گردید .نتایج کلی نشان از افزایش مساحت پهنههای توأم با تنش گرمایی ≥ (THI
) 72و متقابالً کاهش مساحت پهنههای فاقد تنش گرمایی ( THI <72؛ مناطق مستعد پرورش و تولید دام) در اقلیم آتی در فصول بهار و
تابستان داشت ،به طوری که مناطق مستعد تولید دام که در دوره اقلیمی پایه در فصول بهار و تابستان به ترتیب  91/8و  08درصد از مساحت
کل کشور را در قلمرو خود داشت ،بهتدریج تا پایان قرن بیست ویکم با توجه به گرمایش جهانی رو به کاهش بوده ،و در اقلیم آتی دور تحت دو
سناریو  RCP4.5و  RCP8.5به ترتیب به حدود  11/0و  20/5در فصل بهار و  55/0و  1/9درصد در فصل تابستان کاهش خواهد یافت.
شایان ذکر است در فصول پاییز و زمستان با وجود افزایش در میانگین فصلی شاخص  ، THIشاخص تا پایان قرن بیست و یکم از حد آستانه
خود ) (THI=72بیشتر نخواهد شد،به بیان دیگر ،در این دو فصل با وجود گرمایش جهانی ،احتماالً دام تا پایان قرن بیست ویکم در گستره
ایران دچار تنشهای گرمایی محسوس نخواهد شد.

واژگان کلیدی:

ایران ،تغییر اقلیم ،تنش گرمایی ،سناریو
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مییابد .جدول ( )1چشماندازی از تغییرات متوسط دمای

مقدمه
تغییر اقلیم بهعنوان پدیدهای که طیف وسیعی از جنبههای
زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار میدهد ،به یکی از
اصلیترین موضوعات مورد تحقیق در چند سال اخیر تبدیل
شده است .با افزایش غلظت گازهای گلخانهای بهخصوص

کره زمین در دهه میانی ( )2046-2065و پایانی قرن بیست و
یکم ( )2081-2100را نسبت به دوره اقلیمی پایه (-2112
 )1391تحت سناریوهای جدید در گزارش پنجمIPCC

نشان میدهد ). (IPCC AR5،2014

گاز  ،CO2میانگین دمای کره زمین نیز متقابالً افزایش
جدول  - 1چشمانداز تغییرات میانگین جهانی دما ) (°Cدر اواسط ( )2046-2065و پایانی قرن بیست ویکم ( ،)2081-2100نسبت به
دوره اقلیمی پایه ( )1891-2002تحت سناریوهای جدید در گزارش پنجم)(IPCC AR5
2081-2100

دوره اقلیمی

2046-2065

میانگین و فاصله اطمینان در سطح اعتماد  95%میانگین و فاصله اطمینان در سطح اعتماد  95%سناریوهای انتشار
)1.0 (0.3 - 1.7
)1.8 (1.1 - 2.6
)2.2 (1.4 - 3.1
)3.7 (2.6 - 4.8

)1.0 (0.4 - 1.6
)1.4 (0.9 - 2.0
)1.3 (0.8 - 1.8
)2.0(1.4 - 2.6

میانگین جهانی دما تحت سناریوهای مختلف و بسته به
منطقه جغرافیایی در اواسط قرن بیست و یکم (-2112
 )2141در محتملترین شرایط تحت سناریوهای مختلف
بین  1/4الی  2/1درجه سلسیوس و در اواخر قرن (-2111
 )2191بین  1/3تا  4/9درجه سلسیوس ) (°Cنسبت به
میانگین دوره پایه ( )1391-2112افزایش خواهد
یافت) .(IPCC AR5. ،2014در این میان انتظار میرود

RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

مرور نتایج مطالعات داخلی و خارجی نشان میدهد که با
افزایش شاخص  THIعملکرد تولید در دامها کاهش مییابد
که شدت افت بستگی بهشدت تنش گرمایی ،نوع اقلیم
منطقه ،تغذیه دام ،ژنتیک دام و غیره متفاوت است ازجمله
مطالعات داخلی مرتبط در این زمینه میتوان به حسین زاده
و اردالن ) ،(Hossein-Zadeh and Ardalan, 2011تقوی
و ناصریان ( ،)1331حسین زاده و همکاران (Hossein-

) ،Zadeh et al., 2013تقوی و همکاران ( )1333و دشتی

شاخص دما -رطوبت (THI)1یا شاخص تنش گرمایی که

و همکاران ( )1332را نام برد و از مطالعات خارجی نیز

صرفاً مبتنی بر عوامل هواشناسی بوده و باعث تغییر دمای

میتوان به کولیر و همکاران )،(Collier et al., 2006

بدن نسبت به شرایط عادی آن میگردد ;(Thom, 2003

والدوت

) ،Dikmen et al., 2009در اقلیم آتی دچار تغییرات

) ،(Nabenishi et al., 2011داش و همکاران (Dash et

اساسی گردد .تغییر در شاخص یاد شده میتواند تأثیرات

) al., 2016دیموف و همکاران )(Dimov et al., 2017

سوء بر موجودات زنده اعم از گیاهی ،جانوری و انسان

و ککانا و همکاران ) (Kekana et al., 2018قابلذکر است.

داشته باشد که تأثیرات عمده به خصوص بر فرآیندهای

که در مجموع موید روند افزایشی این شاخص و کاهش

فیزیولوژیکی (لقاح و باروری) و متابولیکی دام و نیز

تولیدات دامی بوده است .با اینکه در این مطالعات اثر

ترکیبات شیمیایی خون و میزان تولیدات شیر است.

تغییرات شاخص  THIبر عملکرد دام بررسیشده است،

(دیموف و همکاران )Dimov et al., 2017؛ کاکانا و

ولی تأثیرات تغییر اقلیم بر شاخص  THIبهویژه در اقلیم

همکاران ).)Kekana et al., 2018

آتی کمتر مورد بررسی قرارگرفته است .گرچه آشکارسازی

)2011

 ،(Vladut,نابنیشی

و

همکاران

روند متغیرهای دخیل در محاسبه آن (دما و رطوبت نسبی)
)Temperature-Humidity Index (THI

1

موضوع تحقیقات متعددی بوده است (ازجمله ،قره خانی و
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قهرمان  ،1393کتیرایی بروجردی و همکاران  .)1331از

شرقی انگلستان تعداد روزهای همراه با تنش گرمایی (THI

آنجایی که شاخص  ،THIمؤلفه مهمی در تولید و امنیت

) ≥ 72به بیش از  21روز در سال خواهد رسید.

غذایی محسوب میشود و می تواند به عنوان سنجه ای از

ماگر و همکاران ) (Mauger et al., 2015تأثیر تغییر اقلیم

راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیم و ارزیایی تاثیرات مد

بر شاخص  THIو تولیدات دامی در ایاالتمتحده آمریکا را

نظر باشد .با این وجود مطالعات محدودی در ایران با

مورد بررسی قرار دادند ،نتایج آنها نشان داد که این شاخص

استفاده از سناریوهای  RCPبخصوص در زمینه ارزیابی

 ،طی قرن بیست و یکم با شدتهای متفاوت ،بسته به

تأثیرات تغییر اقلیم بر کشاورزی انجام شده است ،ازجمله

اقلیمهای گوناگون در گستره این کشور افزایش خواهد

این مطالعات داخلی میتوان به طباطبایی و همکاران

یافت؛ که این افزایش تأثیرات قابلتوجه و معنیداری بر

( ،)1334قهرمان و همکاران ( ،)1332قهرمان و همکاران

تولیدات دامی بخصوص بر تولید شیرخواهد داشت.

) (Ghahreman et al., 2015اشاره کرد .همچنین مطالعات

سینها و همکاران ) (Sinha et al., 2017در بررسی اثر

آمن هوفر و همکاران ) ،(Ummenhofer et al., 2015آرایا

تغییرات اقلیمی بر زادآوری و تولید دام در هند ،به این

و همکاران ) (Araya et al., 2015و کارتسچال و همکاران

نتیجه رسیدند که گرمایش جهانی موجب افزایش شاخص

) (Kartschall, et al., 2015قابلذکر است .با توجه به

 THIبا شدتهای مختلف تأثیرات سوء بر تولید و نرخ

اینکه تأثیر تغییر اقلیم بر شاخص  THIمحتمل به نظر

باروری دامها شده است .بر اساس یافته های این تحقیق،

میرسد و احتمال افت تولیدات دامی در دهههای آتی با

تولید لبنیات در این کشور در چشم انداز آینده به شدت در

افزایش این شاخص وجود دارد ،به همین دلیل طی سالهای

معرض تهدید است و اتخاذ راهبردهای مدیریتی ،ازجمله

اخیر بررسی تغییرات این شاخص در اقلیم آتی بهعنوان یک

اصالح دام ،مدیریت تغذیه ،و تلقیح مصنوعی به منظور

مبحث اساسی در مطالعات راهبردی مورد توجه محققین

تعدیل اثرات نامطلوب تنش گرمایی بایستی مد نظر باشد.

کشورهای مختلف بوده است.

نتایج مشابهی توسط باالموروگان و همکاران در بررسی

سلومیسی و همکاران ) ،(Solymosi et al., 2010روند

تأثیر گرمایش جهانی بر عملکرد دام گزارش شده است.

ساالنه شاخص  THIو تعداد روزهای عبور شاخص THI

)(Balamurugan et al., 2018

از حد آستانه ) (THI ≥ 72در دوره اقلیمی پایه (-1331
 )1311و آتی ( )2121-2121در کشور مجارستان را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج مظالعه آنها نشان داد  ،روند ساالنه
شاخص  THIو تعداد روزهای توأم با تنش گرمایی در
سراسر مجارستان افزایش خواهد یافت ،ولی شدت افزایش
با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت خواهد بود به طوری که
در دوره اقلیمی مورد بررسی نسبت به دوره پایه ،افزایشی
بین  1تا  27روز در سال خواهد داشت.
دان و همکاران ) (Dunn et al., 2014در بررسی اثر تغییر
اقلیم بر شاخص  THIدر انگلستان ،روند تعداد روزهایی از
سال که در آن میانگین روزانه شاخص  THIاز سطح آستانه
خود ) (THI ≥ 72باالتر میگردد را مورد بررسی قرار
دادند ،نتایج آنها نشان داد ،روند تعداد روزهای تنش گرمایی
در مقیاس ساالنه در همه مناطق مورد مطالعه ،افزایشی
است ،بهطوریکه در اواخر قرن بیست و یکم در بخشهای

در مطالعه حاضر با پهنهبندی سطوح مختلف شاخص THI

(تنش گرمایی مالیم و شدید) در دوره اقلیمی پایه و اقلیم
آتی تحت سناریوهای مختلفRCP

تغییرات سطوح

مختلف تنش گرمایی در اقلیم آتی در مقایسه با دوره اقلیمی
پایه ( )1391-2112در گستره ایران مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین با محاسبه مساحت پهنههای فاقد تنش
گرمایی و یا مناطق مستعد برای پرورش و تولید دام (THI

) ، < 72تنش گرمایی مالیم ) (72 ≥ THI < 78و تنش
گرمایی شدید ) (78 ≥ THI < 89تغییرات سطح مناطق
تحت پوشش مقادیر مختلف شاخص در اقلیم آتی تعیین
شد .تا بدینصورت مناطق مستعد تولید دام بهویژه مناطق
مناسب احداث گاوداریها از لحاظ اقلیمی در هر یک
دورههای اقلیمی آتی نزدیک ( ،)2121-2141میانی (-2112
 )2142و دور ( )2191-2111تا پایان قرن بیست و یکم
معین شد.
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سطح کشور 91 ،ایستگاه ،بهعنوان ایستگاههای شاخص در

مواد و روشها

سطح کشور انتخاب شدند .با توجه به اینکه دوره تاریخی

منطقه مطالعاتی
محدوده مطالعاتی این پژوهش کل پهنه ایران است .متوسط
درازمدت بارش کشور حدود  224میلیمتر است .بر اساس
طبقهبندی دومارتن گسترش یافته از مساحت کل کشور،
حدود  31درصد از آن دارای اقلیم فراخشک 23 ،درصد
خشک بیابانی 21 ،درصد نیمهخشک و  12درصد اقلیم
مدیترانهای و بسیار مرطوب می باشد .بر همین اساس،
حدود  12درصد از کل مساحت کشور تحت پوشش اقلیم
خشک قرار دارد .رحیمی و همکاران (Rahimi et al.,

) ، 2010خلیلی و رحیمی

Khalili and Rahimi,

).)2014

مجموعه مدلهای اقلیمی  CMIP5از  1321تا  2112است
و دوره اقلیمی پایه در مطالعه حاضر از  1391-2112است،
بنابراین معیار انتخاب ایستگاهها در منطقه موردمطالعه داشتن
حداقل بیست سال همپوشانی با دوره تاریخی مدلهای
اقلیمی بوده است؛ بنابراین ایستگاههایی که تاریخ تأسیس
آنها  1391و یا قبل از آن بوده به عنوان ایستگاههای
موردمطالعه انتخاب شدند .دادههای اقلیمی مورداستفاده در
این تحقیق شامل کمیتهای میانگین روزانه دما و رطوبت
نسبی است .شکل ( )1منطقه موردمطالعه را همراه با
پراکندگی ایستگاهی هواشناسی در گستره کشور را نشان
میدهد.

دادههای اقلیمی مورداستفاده
در مطالعه حاضر از میان ایستگاههای همدیدی موجود در

شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای همدیدی موردمطالعه

محاسبه شاخص

در این رابطه T،دما برحسب درجه سانتیگرادRH ،

THI

در این مطالعه شاخص  THIبا استفاده از یکی از معادالت
استاندارد پیشنهادی دیکمن و هاسن

(Dikmen and

) Hansen, 2009محاسبه شد.
() 1

)THI=(1.8T+0.32)-(0.55-0.0055RH)(1.8T-26.8

رطوبت نسبی برحسب درصد است .سطوح مختلف
شاخص  THIمطابق جدول ( )2تقسیمبندی میگردد
).(Moran, 2005
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جدول  -2سطوح مختلف شاخص THI

.

تنش منجر به مرگ حیوان تنش خیلی شدید
89 ≤ THI < 98

THI ≥ 98

پس پردازش خروجیهای مدل اقلیمی
در مطالعه حاضر جهت ریزمقیاس نمایی دادههای اقلیمی از
تصحیح میانگین و انحراف معیار دادهها استفاده شد .این
روش به عنوان روش پایه برای پس پردازش دادههای
اقلیمی در نرمافزار  LARS-WGنیز مورد استفاده قرارگرفته
است .در این روش با محاسبه میانگین و انحراف معیار دوره
اقلیمی پایه ،دادههای اقلیمی آتی مدلها تحت سناریوهای
تغییر اقلیم پس پردازش میگردد .در مطالعه حاضر پس
پردازش روی میانگین و انحراف معیار خروجیهای مدل
طبق روابط ( )2و ( )3انجام میشود.
obser
GCM
Meanfut  (MeanGCM
base  Mean base )  Meanfut

که در آن  Meanfutمیانگین دادههای آینده اقلیمی ،
 MeanGCMمیانگین خروجی مدل برای دوره اقلیمی
base
 Meanobserمیانگین دادههای مشاهده شده در دوره
پایهbase ،
 MeanGCMمیانگین دادههای برآورد شده توسط
پایه و
fut
مدل برای دوره اقلیمی آینده است.

تنش شدید

تنش خفیف

سطح تنش

7 8≤ THI < 89

72≤ THI <78

محدوده THI

ایران بر اساس روش الیه خطا محاسبه شد .بهطورکلی
اساس این روش بر جستجوی یک معادله با مؤلفههای طول
و عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاهها بهصورت
 P( )    است

معادله x   y   z  
در آن )  P(ویژگی موردنظر است که در اینجا مقصود

که

میانگین دورهای شاخص  THIدر دوره اقلیمی پایه و

دورههای اقلیمی آتی نزدیک ،میانی و دور استβ ، α .
و  λضرایب معادله هستند y ، x .و

z

مختصات

جغرافیایی (طول و عرض و ارتفاع) و همینطور  خطای
برآورد است که به روش ایجاد و اعمال الیه خطا بر معادله

اضافه میگردد (خلیلی و همکاران.)1393 ،
به منظور بررسی دقیقتر تأثیر تغییر اقلیم بر هر یک از
سطوح مختلف شاخص  THIو مقایسه آن با وضعیت دوره
اقلیمی پایه ،مساحت پهنههای نقشههای ترسیمشده دوره
اقلیمی پایه و آتی را با استفاده از محیط نرمافزار  GISدر هر
یک از سناریوهای مورد مطالعه محاسبه و بهصورت درصد
از کل مساحت کشور بیان میگردد؛ و ازآنجاییکه در

STD obser
base
 STD GCM
fut
STD GCM
base

STD fut 

فصلهای پاییز و زمستان علیرغم افزایش در شاخص THI

طی قرن بیست و یکم ،میانگین فصلی آنها در گستره ایران
در هیچ از مدلها و سناریوهای مورد مطالعه از مقدار آستانه

که در آن  STD futانحراف معیار دادههای آینده اقلیمی،

خود ) (THI=72باالتر نرفت ،لذا از آوردن تحلیلها و

 STD obserانحراف معیار دادههای مشاهدهشده در دوره
base

نقشههای مربوطه صرفنظر شده و فقط نتایج آنها مورد

اقلیمی پایه،

بحث و بررسی قرار میگیرد ،همین طور در ارائه و تفسیر

 STD GCMانحراف معیار خروجی مدل برای دوره اقلیمی
base

نتایج تحقیق این مطالعه به دلیل اینکه در مطالعات مشابه و

 STD GCMانحراف معیار دادههای برآورده شده
پایه و fut
توسط مدل برای دوره اقلیمی آینده است (Babaeian and
).Kwon 2004; de Carvalho et al., 2015

پهنهبندی شاخص گرمایی

THI

در این مطالعه شاخص  THIدر دوره اقلیمی پایه (-2112
 )1391و دوره اقلیمی آتی در مختصات فضایی )(X, Y, Z

اخیر در ایران ،از خروجی های مدل اقلیمی EC-EARTH

تحت سناریوهای  RCPدر گستره ایران (قهرمان و همکاران
( ،)1332قهرمان و همکاران )(Ghahreman et al., 2015

استفاده شده است ،نتایج خروجیهای این مدل بیشتر مورد
توجه قرار گرفت.

نتایج و بحث
نتایج حاصل از این پژوهش در دو بخش ارائه میگردد ،در
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بخش اول به پهنهبندی شاخص گرمایی در دوره اقلیمی پایه

گرمایی  THIدر گستره ایران انجام گرفت ،بدین منظور با

و در سه دوره اقلیمی آتی ذکرشده تا پایان قرن بیستم و یکم

محاسبه معیارهای  MBA ،CVRMSE ،RMSEو  Rبه

پرداخته میگردد و در ادامه بهمنظور کمی سازی تغییرات

مقایسه خروجی مدلهای اقلیمی قبل (برونداد مستقیم مدل)

شاخص  THIتحت شرایط تغییر اقلیم ،مساحت پهنههای

و بعد پس پردازش با مقادیر مشاهداتی پرداخته شد .جداول

هر یک از سطوح تنش گرمایی محاسبه میگردد.

( )3و ( )4به ترتیب نتایج راست آزمایی مدلهای اقلیمی در

راستی آزمایی روش ریزمقیاس نمایی

پیشبینی فصلی شاخص  THIدر فصلهای بهار و تابستان

در این پژوهش با معیارهای استاندارد ،کارایی مدلهای

2

را نشان میدهد.

اقلیمی مبنی بر میزان دقت پیشبینی میانگین فصلی شاخص
جدول  -3کارایی مدلهای اقلیمی در پیشبینی فصلی شاخص  THIقبل و بعد پس پردازش (فصل بهار)
برون داد پس پردازش شده مدل

برون داد مستقیم مدل

معیارها

1.9
2.6%
0.86
0.902
2
2.6%
0.9
0.902

4.4
5.9%
-3.7
0.809
4.4
5.9%
-3.7
0.813

RMSE
CVRMSE
MBA
R2
RMSE
CVRMSE
MBA
R2

مدلهای اقلیمی

EC-EARTH

CNRM-CM5

جدول  -4کارایی مدلهای اقلیمی در پیشبینی فصلی شاخص  THIقبل و بعد پس پردازش (فصل تابستان)
برون داد پس پردازش شده مدل

برون داد مستقیم مدل

معیارها

2.1
3.2%
1.2
0.942
1.9
2.8%
0.6
0.941

6
9.2%
-4.9
0.807
6.5
9.9%
-5.3
0.806

RMSE
CVRMSE
MBA
R2
RMSE
CVRMSE
MBA
R2

مدلهای اقلیمی

EC-EARTH

CNRM-CM5

همانطوری که مالحظه میگردد با اعمال پس پردازش روی

باال بودن مقادیر  R2در برون داد مستقیم مدل افتوخیزهای

میانگین برون داد مستقیم مدل میزان خطاء در پیشبینی

آن قابل پذیرش است ،فلذا با اعمال پس پردازش روی

شاخص  THIبهطور قابلمالحظهای کمتر میگردد که

انحراف معیار مدلهای اقلیمی این معیار به طور

مقایسه مقادیر معیار  RMSEقبل و بعد پس پردازش

قابلمالحظهای بهبود یافته است .برای نمونه شکلهای ()2

بهخوبی این موضوع را نشان میدهد.

و ( )3بهخوبی این موضوع را قبل و بعد پس پردازش برون

در ادامه به منظور بررسی افت وخیزهای مدل با مقادیر

داد مستقیم مدل  EC-EARTHبه ترتیب برای فصلهای

مشاهداتی ،معیار  R2نیز محاسبه گردید .هرچند با توجه به

بهار و تابستان نشان می هد.

7

پیشنگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی ( )THIتحت سناریوهای واداشت تابشی ) (RCPدر ایران

الف)

ب)

شکل  -2مقایسه میانگین و افت خیزهای مقادیر مشاهداتی و خروجی مدل (فصل بهار) ؛ الف) قبل پس پردازش ب) بعد پس پردازش

الف)

ب)

شکل -3مقایسه میانگین و افت خیزها ی مقادیر مشاهداتی و خروجی مدل(فصل تابستان)؛ الف) قبل پس پردازش ب) بعد پس پردازش

با توجه به مقادیر  CVRMSEکه در حد  41%قابلقبول و
باالتر از  71%به معنی عدم دقت خروجیهای مدل
است) .(Hengl et al., 2004همانطوری که مالحظه
میگردد مدلهای اقلیمی مورد مطالعه در سطح خوبی
قابلپذیرش است .با این وجود نتایج بررسی راست آزمایی
مدلها نشان داد که در فصول گرم دقت پیشبینی فصلی
شاخص  THIباالتر است ،به طوری که به ترتیب در فصول
تابستان ،بهار ،پاییز و زمستان دقت پیشبینی در هر دو مدل
باالتر است.

نمایه  THIدر اقلیم پایه و چشمانداز آتی
به منظور ترسیم نقشههای شاخص گرمایی  THIابتدا
معادالت تغییرات متوسط شاخص  THIبا مختصات
جغرافیایی در گستره ایران برای هر یک از دورههای اقلیمی
پایه و آتی مطابق جدول ( )2و ( )1برای فصول بهار
وتابستان به دست آمد.
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جدول  - 2معادالت فضایی شاخص  THIدر دوره اقلیمی پایه و چشم انداز آتی در گستره ایران (فصل بهار)
R2
92.4
89.2
88.8
88.7
83.9
82.8
82
86.6
85.9
85.4
83.8
83.7
82.3

معادله

دوره اقلیمی

THI= 94.75 - 0.005820 z - 1.0451 Y + 0.2301 X
THI= 93.33 - 0.004967 z - 0.8702 Y + 0.1508 X
THI= 94.15 - 0.004818 z - 0.8524 Y + 0.1461 X
THI= 96.09 - 0.004923 z - 0.8406 Y + 0.1073 X
THI= 90.29 - 0.004446 z - 0.7746 Y + 0.1452 X
THI= 95.06 - 0.004191 z - 0.8234 Y + 0.1089 X
THI= 98.31 - 0.004149 z - 0.7997 Y + 0.0785 X
THI= 95.08 - 0.005227 z - 0.8301 Y + 0.0901 X
THI= 95.38 - 0.005028 z - 0.8329 Y + 0.0945 X
THI= 96.52 - 0.005146 z - 0.7985 Y + 0.0695 X
THI= 100.25 - 0.004120 z - 0.9459 Y + 0.0280 X
THI= 99.97 - 0.004173 z - 0.8808 Y + 0.0224 X
THI= 102.53 - 0.004066 z - 0.8600 Y + 0.0003 X

1986-2005
2021-2040
2046-2065
2081-2100
2021-2040
2046-2065
2081-2100
2021-2040
2046-2065
2081-2100
2021-2040
2046-2065
2081-2100

مدل و سناریو
دوره اقلیمی پایه
EC-EEARTH-RCP4.5
EC-EEARTH-RCP4.5
EC-EEARTH-RCP4.5
EC-EEARTH-RCP8.5
EC-EEARTH-RCP8.5
EC-EEARTH-RCP8.5
CNRM-CM5-RCP4.5
CNRM-CM5-RCP4.5
CNRM-CM5-RCP4.5
CNRM-CM5-RCP8.5
CNRM-CM5-RCP8.5
CNRM-CM5-RCP8.5

.
.

در معادالت باال  ،THIمتوسط شاخص گرمایی در هر یک

همانطور که بهوضوح معلوم است در هر سه دوره اقلیمی

از دورههای اقلیمی پایه و آتی است X ،Y ،Z ،و  R2به

آتی تا پایان قرن بیست و یکم مرتب شاخص  THIافزایش

ترتیب ارتفاع ،عرض جغرافیایی ،طول جغرافیایی و ضریب

پیدا میکند و بدینصورت از مساحت پهنههای فاقد تنش

تبیین است .همه معادالت در سطح معنیداری  %2معنیدار

گرمایی کاسته شده و بر مساحت پهنههای تنش گرمایی

هستند .نقشههای میانگین شاخص  THIبر اساس معادالت

مالیم و شدید افزوده میگردد .ضمن اینکه در سناریو

فضایی جداول ( )2و ( )1در دوره اقلیمی پایه و سه دوره

 RCP8.5شدت افزایش بیشتر است .مساحت پهنههای

اقلیمی آتی تحت دو سناریو اقلیمی  RCP4.5و RCP8.5

سطوح مختلف شاخص  THIدر دوره اقلیمی پایه و در سه

از مدل  EC-EARTHبه ترتیب برای فصلهای بهار و

دوره اقلیمی آتی محاسبه گردید.

تابستان ترسیم شد .شکلهای ( )4و ( )2به ترتیب نقشههای
ترسیمشده برای فصلهای بهار و تابستان را نشان میدهد.

.

3

پیشنگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی ( )THIتحت سناریوهای واداشت تابشی ) (RCPدر ایران

)Baseline period (1986-2005

EC-EARTH-RCP4.5- 2046-2065

EC-EARTH-RCP4.5-2081-2100

EC-EARTH-RCP8.5-2081-2100

EC-EARTH-RCP4.5-2021-2040

EC-EARTH-RCP8.5-2046-2065

EC-EARTH-RCP8.5-2021-2040

راهنما
THI ≤ 72

72 ≤ THI < 78

78 ≤ THI < 89

عدم تنش گرمایی

تنش گرمایی مالیم

تنش گرمایی شدید

شکل  -4تغییرات پهنههای سطوح مختلف شاخص  THIتحت سناریوهای مختلف  ،RCPبا استفاده از خروجیهای مدل EC-
( EARTHفصل بهار)
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Baseline period -1986-2005

EC-EARTH -RCP4.5 2081-2100

EC-EARTH –RCP8.5 2081-2100

EC-EARTH -RCP4.5 2046-2065

EC-EARTH -RCP4.5 2021-2040

EC-EARTH –RCP8.5 2021-2040 EC-EARTH –RCP8.5 2046-2065

راهنما
THI ≤ 72

72 ≤ THI < 78

78 ≤ THI < 89

عدم تنش گرمایی

تنش گرمایی مالیم

تنش گرمایی شدید

شکل  -2تغییرات پهنههای سطوح مختلف شاخص  THIتحت سناریوهای مختلف  ،RCPبا استفاده از خروجیهای مدل EC-
( EARTHفصل تابستان)

11

11

پیشنگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی ( )THIتحت سناریوهای واداشت تابشی ) (RCPدر ایران
جدول  - 1معادالت فضایی شاخص گرمایی  THIدر دوره اقلیمی پایه و چشم انداز آتی در گستره ایران (فصل تابستان)

معادله

دوره اقلیمی

مدل و سناریو

89.9

THI= 114.18 - 0.005228 Z -0.8644 Y -0.1012 X

1986-2005

دوره اقلیمی پایه

84.4
83.9
83.9
76.9
77.3
79.2
78.6
78
78.2
75.1
75
76.2

THI= 110.87 -0.004728 Z -0.6993 Y -0.1445 X
THI=111.89 - 0.004636 Z - 0.7229 Y - 0.1340 X
THI=115.30 - 0.004601 Z - 0.7654 Y - 0.1621 X
THI=111.76 - 0.004262 Z - 0.6809 Y - 0.1773 X
THI=112.05 - 0.004172 Z - 0.6972 Y - 0.1437 X
THI=118.14 - 0.004445 Z - 0.7137 Y - 0.2066 X
THI=110.37 - 0.005017 Z - 0.5986 Y - 0.1982 X
THI=109.98 - 0.005012 Z - 0.5664 Y - 0.1970 X
THI=111.59 - 0.005007 Z - 0.6001 Y - 0.1919 X
THI=111.11 - 0.004044 Z - 0.6633 Y - 0.1938 X
THI=113.09 - 0.003988 Z - 0.6794 Y - 0.1970 X
THI=116.05 - 0.004177 Z - 0.6772 Y - 0.2080 X

2021-2040
2046-2065
2081-2100
2021-2040
2046-2065
2081-2100
2021-2040
2046-2065
2081-2100
2021-2040
2046-2065
2081-2100

EC-EEARTH-RCP4.5
EC-EEARTH-RCP4.5
EC-EEARTH-RCP4.5
EC-EEARTH-RCP8.5
EC-EEARTH-RCP8.5
EC-EEARTH-RCP8.5
CNRM-CM5-RCP4.5
CNRM-CM5-RCP4.5
CNRM-CM5-RCP4.5
CNRM-CM5-RCP8.5
CNRM-CM5-RCP8.5
CNRM-CM5-RCP8.5

R2

در ادامه مساحت پهنههای سطوح مختلف تنشهای گرمایی

بررسی دقیقتر آن میسر گردد .جداول ( )7و ( )9به ترتیب

( THIتنش گرمایی مالیم و شدید) و همچنین مساحت

مساحت تحت پوشش هر یک از سطوح شاخص  THIبا

پهنههای فاقد تنش گرمایی در گستره ایران محاسبه شد تا

استفاده از مدلها و سناریوهای مورد مطالعه در فصول

بدین صورت با کمی شدن تأثیر تغییر اقلیم بر هر یک از

تابستان و بهار در گستره ایران برحسب درصد از مساحت

سطوح شاخص گرمایی  THIدر اقلیم آتی ،امکان مقایسه و

کل کشور را نشان میدهند.

جدول  - 7مساحت تحت پوشش سطوح مختلف شاخص  THIدر دوره اقلیمی پایه و سه دوره اقلیمی آتی تا پایان قرن بیست و یکم
با استفاده از خروجی مدلها و سناریوهای مختلف  RCPدر فصل تابستان (واحد % :از مساحت ایران)
سطوح تنش گرمایی
تنش شدید

مدلها و سناریوها

< 78 ≤ THI
89
9.9

تنش مالیم

بدون تنش گرمایی

72 ≤ THI <78

THI < 72

41.1

49

14.3

51.9

33.8

EC-EARTH-RCP4.5-2021-2040

13.4

50.5

36.1

CNRM-CM5-RCP4.5-2021-2040

1986-2005

18.6

54.4

27

EC-EARTH-RCP4.5-2046-2065

16.9

53.4

29.7

CNRM-CM5-RCP4.5-2046-2065

24.7

52.9

22.4

EC-EARTH-RCP4.5-2081-2100

23.6

52.3

24.1

CNRM-CM5-RCP4.5-2081-2100

18

58.9

23.1

EC-EARTH-RCP8.5-2021-2040

12.6

56.7

33.7

CNRM-CM5-RCP8.5-2021-2040

27.7

56.3

16

EC-EARTH-RCP8.5-2046-2065

17

61.5

21.5

CNRM-CM5-RCP8.5-2046-2065

47.5

45.7

6.8

EC-EARTH-RCP8.5-2081-2100

41.6

50.6

7.8

CNRM-CM5-RCP8.5-2081-2100
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جدول  - 9مساحت تحت پوشش سطوح مختلف شاخص  THIدر دوره اقلیمی پایه و سه دوره اقلیمی آتی تا پایان قرن بیست و یکم
با استفاده از خروجی مدلها و سناریوهای مختلف  RCPدر فصل بهار (واحد % :از مساحت ایران)
سطوح تنش گرمایی
تنش شدید
< 78 ≤ THI
89
1.5

تنش مالیم

بدون تنش گرمایی

72 ≤ THI <78

THI < 72

11.6

86.9

مدلها و سناریوها
1986-2005

1.3

15.7

83

EC-EARTH-RCP4.5-2021-2040

1.2

14.3

84.5

CNRM-CM5-RCP4.5-2021-2040

3.3

21.3

75.4

EC-EARTH-RCP4.5-2046-2065

2.4

15.3

82.3

CNRM-CM5-RCP4.5-2046-2065

8.2

25.4

66.4

EC-EARTH-RCP4.5-2081-2100

7.4

22.9

69.7

CNRM-CM5-RCP4.5-2081-2100

2.6

21.2

76.2

EC-EARTH-RCP8.5-2021-2040

2

16.5

81.5

CNRM-CM5-RCP8.5-2021-2040

5.1

24

70.9

EC-EARTH-RCP8.5-2046-2065

3.8

17.7

78.5

CNRM-CM5-RCP8.5-2046-2065

11

34.8

54.2

EC-EARTH-RCP8.5-2081-2100

9

28.5

62.5

CNRM-CM5-RCP8.5-2081-2100

.

اثر تغییر اقلیم بر تغییر پهنههای فاقد تنش
گرمایی (مناطق مستعد پرورش و تولید دام؛
(THI < 72

نتایج جداول ( )4و ( )2نشان میدهد که مساحت پهنههای
فاقد تنش گرمایی ) (THI < 72در فصل بهار و تابستان در
دوره اقلیمی پایه به ترتیب در حدود  91/3و  43درصد از
کل مساحت کشور را پوشش میدهند که این سطح پوشش
از شاخص  THIدر فصول بهار و تابستان بهتدریج در طی
قرن بیست و یکم تحت سناریوهای مورد مطالعه در هر دو
مدل با شدتهای مختلف در دورههای اقلیمی آتی رو به
کاهش خواهد بود .بهطوریکه در فصل تابستان ،در اقلیم
آتی دور ) (2081-2100تحت دو سناریو  RCP4.5و

 RCP8.5به ترتیب حدود  22/4و  1/9درصد در مدل EC-
 EARTHو  24/1و  7/9درصد در مدل CNRM-CM5
خواهد بود .در فصل بهار در اقلیم آتی دور در مدل EC-
 EARTHحدود  11/4و  24/2درصد و در مدل CNRM-

 CM5حدود  13/7و  12/2درصد مساحت کل کشور به
ترتیب تحت دو سناریو  RCP4.5و  RCP8.5پهنههای
عاری از تنش گرمایی خواهد شد .شکل ( )1برای بیان بهتر
تغییر مساحت پهنههای فاقد تنش گرمایی  THIدر گستره
ایران ،در سه دوره اقلیمی آتی نزدیک ،میانی و دور را تا
پایان قرن بیست و یکم تحت سناریوهای مدلهای اقلیمی
مورد مطالعه در فصل تابستان را نشان میدهد.

19

پیشنگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی ( )THIتحت سناریوهای واداشت تابشی ) (RCPدر ایران

شکل  -1اثر تغییر اقلیم بر تغییر مساحت پهنههای فاقد تنش گرمایی ) (THI < 72ایران در فصل تابستان (واحد % :از مساحت ایران)

اثر تغییر اقلیم بر تغییر پهنههای تنش گرمایی
مالیم)(72 ≤ THI <78

با توجه به نتایج جداول ( )4و ( )2در دوره اقلیمی پایه تنش
گرمایی مالیم ) (72 ≤ THI <78در فصل تابستان و بهار
به ترتیب  41/1و  11/1درصد از مساحت کل کشور را
پوشش میدهد و در اقلیم آتی با توجه به خروجی مدلها
در سناریوهای مختلف  RCPاین سطح پوشش در هر دو
فصل با شدتهای متفاوت در طی قرن بیست و یکم رو به
افزایش است .بهطوری که در اقلیم آتی دور مساحت
پهنههای شامل تنش گرمایی مالیم در فصل تابستان از 41/1
درصد پوشش از مساحت کل کشور در دوره اقلیمی پایه به
ترتیب تحت دو سناریو  RCP4.5و  ،RCP8.5به  22/3و
 42/7درصد مطابق خروجیهای مدل اقلیمی EC-

 EARTHو  22/3و  21/1درصد طبق خروجیهای مدل
اقلیمی  CNRM-CM5پوشش خواهند داد .ولی شدت

افزایش برای فصل تابستان در سناریوهای مورد مطالعه هر
دو مدل اقلیمی تا اقلیم آتی میانی مثبت و از اقلیم آتی میانی
تا اقلیم دور به علت افزایش محسوس در تنش گرمایی
شدید کمتر میگردد و این در شرایطی است که در فصل
بهار ،مساحت تحت پوشش این سطح تنش گرمایی در دوره
اقلیمی پایه  11/1درصد از مساحت کل کشور است که در
اقلیم آتی دور این درصد از مساحت کل کشور به ترتیب
تحت دو سناریو  RCP4.5و  22/4 ،RCP8.5و 34/9
درصد طبق خروجیهای مدل اقلیمی  EC-EARTHو
 22/3و  29/2درصد مطابق خروجیهای مدل اقلیمی
 CNRM-CM5پوشش خواهند داد .شکل ( )7تغییر
مساحت پهنههای شامل تنش گرمایی مالیم در گستره ایران،
در سه دوره اقلیمی آتی نزدیک ،میانی و دور را تا پایان قرن
بیست و یکم تحت سناریوهای مدلهای اقلیمی مورد
مطالعه در فصل تابستان را نشان میدهد.
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شکل  -7اثر تغییر اقلیم بر تغییر مساحت پهنههای شامل تنش گرمایی مالیم ایران در فصل تابستان (واحد % :از مساحت ایران)

اثر تغییر اقلیم بر تغییر پهنههای تنش گرمایی
شدید
در ادامه بررسی تغییرات مساحت پهنههای تنش گرمایی
مالیم در اقلیم آتی ،هرچند مساحت پهنههای تنش گرمایی
شدید نسبت به تنش گرمایی مالیم در گستره ایران
بخصوص در فصل بهار بسیار کمتر است و پهنههای آن
مساحت کمتری را نسبت به تنش گرمایی مالیم از گستره
ایران را پوشش میدهد ،فلذا به علت تأثیرگذاری بیشتر این
سطح تنش گرمایی بر موجودت زنده اعم از گیاهی،
جانوری ،انسان و بخصوص دام که به شدت باعث افت
تولید میگردد ،اهمیت دوچندان دارد .دادههای اقلیمی در
دوره اقلیمی پایه و خروجیهای مدلهای اقلیمی تحت
سناریوهای مختلف  RCPنشان از افزایش مساحت پهنههای
شامل تنش گرمایی شدید برای فصول بهار و تابستان دارد.
در دوره اقلیمی پایه مساحت تحت پوشش تنش گرمایی
شدید در فصلهای تابستان و بهار به ترتیب  3/3و 1/2

درصد از مساحت کل کشور را پوشش میدهند که پهنههای
این سطح تنش گرمایی در اقلیم آتی دور ) (2081-2100در
فصل تابستان به ترتیب تحت دو سناریو  RCP4.5و
 24/7 ،RCP8.5و  47/2درصد طبق خروجی مدل اقلیمی
 EC-EARTHو  23/1و  41/1درصد مطابق خروجی مدل
اقلیمی  CNRM-CM5افزایش خواهد یافت .پهنههای این
سطح تنش گرمایی در فصل بهار نیز به ترتیب تحت دو
سناریو  RCP4.5و  9/2 ،RCP8.5و  11درصد طبق
خروجی مدل اقلیمی  EC-EARTHو  7/4و  3درصد
مطابق خروجی مدل اقلیمی  CNRM-CM5افزایش خواهد
یافت .در هر دو فصل شیب تغییرات در سناریوهای مورد
مطالعه هر دو مدل ،در طی قرن بیست و یکم در هر سه
دوره اقلیم آتی نزدیک ،میانی و دور مثبت است .شکل ()9
تغییرات پهنههای تنش گرمایی شدید را با توجه به خروجی
مدل اقلیمی مورد بررسی در فصل تابستان را نشان میدهد.

15

پیشنگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی ( )THIتحت سناریوهای واداشت تابشی ) (RCPدر ایران

شکل  -9اثر تغییر اقلیم بر تغییر مساحت پهنههای شامل تنش گرمایی شدید ایران در فصل تابستان (واحد % :از مساحت ایران)

نتیجهگیری
طبق خروجیهای دو مدل اقلیمی  EC-EARTHو
 CNRM-CM5تحت سناریوهای جدید RCP4.5( RCP

و  )RCP8.5شاخص  THIدر سه دوره اقلیمی آتی نزدیک
( ،)2121-2141میانی ( )2141-2112و اقلیم آتی دور
( )2191-2111در گستره ایران با شدتهای متفاوت
افزایش خواهد یافت .این افزایش در شاخص منجر به
افزایش مساحت پهنههای شامل تنش گرمایی (THI ≥ 72؛
مناطق نامساعد برای تولید و پرورش دام) و متقابالً باعث
کاهش مساحت پهنههای فاقد تنش گرمایی (THI < 72؛
مناطق مساعد برای تولید دام و احداث گاوداریها) در
گستره ایران از لحاظ اقلیمی در آینده میگردد؛ که نهایت
این موضوع امنیت تولید دام و به ویژه تولید شیر را با توجه
به گرمایش جهانی دما محتمل مینماید که می تواند موضوع
پژوهشهای تکمیلی آینده باشد /نتایج یافتههای این تحقیق با
مطالعات محدودی که در زمینه تأثیر تغییرات اقلیمی بر
شاخص  THIو نهایت اثرگذاری آن بر تولید دام و لبنیات
انجامگرفته مطابقت دارد که ازجمله این مطالعات میتوان به
مطالعههای دان و همکاران ) (Dunn et al., 2014در
انگلستان ،ماگر و همکاران ) (Mauger et al., 2015در
ایاالت متحده آمریکا ،سینها و همکاران (Sinha et al.,
) 2017و باالموریوگان و همکاران (Balamurugan et al.,

)2018در هندوستان را نام برد ،محققان ذکر شده یا به
صورت مستقیم تأثیر تغییر اقلیم بر تولیدات دام را مورد
بررسی قرار دادهاند یا بهصورت غیرمستقیم با محاسبه

شاخص  THIتأثیرگذاری آن را بر تولیدات دامی را مورد
بررسی قرار دادهاند که نتایج همه این تحقیقات نشان از
افزایش شاخص گرمایی  THIدر اقلیم آتی هم سو با
افزایش جهانی دما را نشان میدهد .خالصه نتایج حاصله
این مطالعه به شرح ذیل است.
 به احتمال باال ،شاخص گرمایی  THIدر فصول پاییز و
زمستان تا پایان قرن بیست و یکم تحت هیچیک از
سناریوهای مورد مطالعه از حد آستانه خود )(THI=72

بیشتر نخواهد شد ،بنابراین در این دو فصل تمام گستره
ایران از لحاظ اقلیمی مساعد برای تولیدات دامی است(.به
شرط ثبات سایر عوامل)
 در دوره اقلیمی پایه ( )1391-2112مساحت پهنههای
فاقد تنش گرمایی (مناطق مستعد پرورش و تولیدات دامی)
در فصلهای بهار و تابستان به ترتیب  43و  91/3درصد از
کل مساحت کشور را در قلمرو دارد که این درصد از
مساحت کل کشور ،همسو با گرمایش جهانی در اقلیم آتی
تا پایان قرن بیست و یکم در هر دو فصل کاهش خواهد
یافت.
 مساحت پهنههای مناطق مستعد تولیدات دامی در فصل
بهار از لحاظ اقلیمی ،در اقلیم آتی نزدیک ،میانی و دور در
سناریو  RCP4.5به ترتیب  13/2 ،2و  23/2درصد و در
سناریو  RCP8.5به ترتیب  19/4 ،12/3و  37/1درصد
نسبت به دوره اقلیمی پایه کاهش مییابد.
 مساحت پهنههای مناطق مستعد تولیدات دامی در فصل
تابستان از لحاظ اقلیمی ،در اقلیم آتی نزدیک ،میانی و دور
در سناربو  RCP4.5به ترتیب  42 ،31و  24درصد و در
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