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چکیده
رویداد های فرین ناشی از تغییرات آب و هوایی در پیش بینی تراز سطح دریا اهمیت زیادی دارند .در منطقه مورد مطالعه ،در
آینده فراوانی و شدت رویدادهای فرین دما و بارش افزایش خواهند یافت .نمایه های فرین ،نشان دهنده تغییر مقادیر فرین دما و
بارش نسبت به دوره پایه  1311-2212بوده است و این امر ،نشان دهنده مجموع بارش و یا دمایی بیش از صدک  39دوره پایه
است .ضریب تغیرات بارش و دما برای کل حوضه آبگیر خزر مثبت است و در ناحیه جنوبی الگوی نامنظمی بر آستانه های
بارش حاکم است .افزایش سطح دریا ( ) SLRیک نگرانی عمده برای نواحی ساحلی است .پیش بینی دقیق سطح دریای خزر
برای آینده غیر ممکن است ،اما مدل های کامپیوتری می توانند پیش بینی احتمالی تغییرات آینده را ارائه دهند .این مشکل با
استفاده از یک سیستم مدل یکپارچه به نام  SIMCLIMبا دقت مکانی  2/1درجه در 2/1درجه در خوشبینانه ترین حالت یعنی
 RCP4.5و بدبینانه ترین حالت یعنی  RCP8.5مورد بررسی قرار گرفته است .پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که
افزایش سطح دریای خزر به آرامی تا سال  2122افزایش می یابد .اگر افزایش حداکثر پیش بینی شده رخ دهد ،سواحل خزر
آسیب پذیرترین جابجایی ساحلی را تجربه خواهد کرد.
کلید واژگان :افزایش سطح دریا ،سواحل جنوبی دریای خزر ،سناریو های انتشار ،رویدادهای فرین ،ضریب تغییرات.
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مقدمه
گرمایش جهانی پدیده ای است که سبب افزایش میانگین
دمای سطح زمین و اقیانوس ها شده است .دمای کره زمین
در حدود  2/77درجه سیلسیوس در یک قرن گذشته
افزایش داشته است ( دیبایی  ،بیرگانی )1313 .در دهه های
پایانی قرن بیستم شاهد گرم ترین سال های  722سال اخیر
بوده ایم.که  12مورد از گرمترین سالها به گزارش IPCC1

در دو دهه آخر قرن بیستم به ثبت رسیده است که در 192
سال گذشته بی سابقه بوده است .سرعت گرمایش زمین از
 2/29درجه به  2/19درجه در هر دهه رسیده است( .

) IPCC, 2013در حال حاضر دمای جهان به مقدار 1/9
درجه نسبت به قبل از صنعتی شدن افزایش داشته است.
).(Lissner, T.K.; Fischer, E.M, 2016دالیل این فرآیند
روشن نیست و می تواند عوامل متعددی را در بر گیرد که
همه آنها می توانند بر تغییرات آب وهوایی زمین اثر بگذارد.
فاصله زمانی وقوع مخاطرات طبیعی که نتیجه دخالت انسان
در نظم حاکم بر فضاست ( علیجانی  ،)1333 ،در سالهای
آینده در ایران و دیگر نقاط جهان کوتاه تر از گذشته خواهد
بود .این بی نظمی از مشخصه های بارز تغییر اقلیم به شمار
می رود .با گرم شدن زمین ،الگوی بارش تغییر خواهد کرد.
براساس شبیه سازی الگو های مدل های اقلیمی انتظار می
رود تا سال  2122در برخی نقاط با افزایش بارش و در
بعضی نقاط برعکس خشکسالی تشدید شود .افزایش
سطح آب دریا سبب فراوانی ساالنه دامنه سرعت در حال
رشد سیل های جزر و مدی می شود ( Sweet, W et al. .

)  2014. 8مسئله اصلی در این نواحی نقل و انتقال و
تامین نیازهای مردمی هست که در آنجا زندگی می کنند.
افزایش و یا کاهش سطح تغییرات ،مدتها به همان اندازه
باقی خواهد ماند و در مدت خیلی کوتاه کاهش و یا افزایش
نخواهد یافت .از این رو سرمایه گذاری برای نجات انسانها
از پیامدهای ناگوار مخاطرات طبیعی در کنار حفظ محیط
زیست بایستی جایگاه ویژه داشته باشد و در مدیریت
شهرها دست اندرکاران باید برنامه های خود را متناسب و
همآهنگ با تغییرات اقلیمی طرح ریزی کنند

1. Inter Governmental Panel On Climate Change
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) .(Atalay,2014,118وقوع فاجعه ای طبیعی در آینده
محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نیست و می تواند در هر
زمان و هر مکانی رخ دهد .وقوع سیالب غیر منتظره و
فرسایش ساحلی شدید تر خواهد شد و مداخله انسان هم
بیشتر می شود ( Vitousek . S; et al 2017).متاسفانه
کشورهای در حال توسعه بدلیل اختصاصی ،منابع کمتری
برای مقابله و سازگاری با شرایط در حال تغییر ،بیشترین
تاثیرات نامطلوب را خواهند داشت .آسیب پذیری به
تغییرات آب و هوایی به نوبه خود ،تهدیدات متعددی را
برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
دریاچه خزر بزرگترین بدنه آبی محصور جهان با وسعتی
معادل371هزار کیلومتر مربع) (Ollivier et al,2016است.
هر گونه تغییرات آب و هوایی باعث تغییر در بودجه آب
این دریاچه خواهد شد .از طرف دیگر سواحل خزر سال
هاست با شرایط اقلیمی ویژه خود سازگاری یافته و تمام
فعالیتهای زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بر پایه آن
شکل گرفته است .آسیبپذیری در بخش ساحلی دریای خزر
به طور خاص با تغییرات آب و هوایی تعریف می شود.
عدم آگاهی در برابر تغییرات آب و هوایی ،سناریو های تاثیر
گذار و فرآیندهای سازگاری محیط ساحلی با تغییرات بسیار
زیانبخش خواهد بود و لذا ضرورت دارد با اعتماد به نفس
بیشتری در مورد آسیب پذیری و تغییرات آب و هوایی بلند
مدت در ناحیه مورد مطالعه پرداخته گردد .عالوه بر تغییرات
اقلیمی ،می بایست برای پیش بینی تراز آب دریا به تحول
زمین شناختی دریای خزر هم اشاره داشت .کف چاله
جنوبی دریای خزر از مواد سنگین وزن با چگالی  3تا 3/33
ساخته شده است (عالیی طالقانی .) 327 ،1311 ،این مسئله
همراه با فشاری که پالتفرم عربستان و توران به سرزمین
ایران می آورد سبب فرونشینی کف گودال خزر در مقابل
دیواره کوهستانی جنوبی آن شده است ( جداری عیوضی،
 .) 7 ،1377به هر روی تغییر سطح آب دریای خزر اثر
مهمی در روند فعالیت های انسانی و طبیعی آن می گذارد.
بنابراین ،بایستی توجه داشت که نوسانات آب حوضه به
دلیل بسته بودن در زمان کوتاه تری نسبت به اقیانوسها و
دریای آزاد بروز می کند و تغییر در پراکندگی مکان های
جغرافیایی توسط انسان سبب بروز شدیدتر تغییرات خواهد
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شد .داشتن اطالعات سازمان یافته و به روز شده و قابل

گروه در چند مدل هدایت کند و با وضوح یک کیلومتر در

دسترس برای تصمیم گیری درست تصمیم گیرندگان جهت

یک کیلومتر نشان دهد شکل  SimClim .1به منظور ارائه

مقابله با این چالش ها ضروری است .شناخت شرایط

تصویر آتی متغییر های اقلیمی از روش خطی برای

محیطی دریای خزر و همچنین علل و اثرات تغییرات در این

ریزگردانی و درون یابی مقادیر مذکور برای بهبود مقیاس

شرایط یک پیش شرط ضروری برای توسعه و اقدام برای

مکانی استفاده می کند ،همچنین به صورت افزونه ای در

حفظ منابع طبیعی آن است.

محیط نرم افزار  GISقابل اجراست .این نرم افزار عمدتا

مدیریت آب های ساحلی در طول دو دهه گذشته با توجه

برای مدیریت داده ها ،آنالیز و نمایش خروجی ریزگردانی

به تغییرات آب و هوایی پیچیده تر شده است(Treuer, .

شده مدل ها و برآورد تغییرات آتی به روش خطی است که

) Galen. 2017برای کشف حقیقت مدل های مختلف

البته امکان محاسبه میانگین گروهی خروجی مدل های

طراحی شده است تا بتوانند حقایق مبهمی که در مورد

مختلف را نیز میسر می سازد .این تحقیق ارزیابی آسیب

افزایش دمای زمین وجود دارد را آشکار سازند .مدل های

پذیری های ساحلی از منظر گزینه های روش شناختی،

گردش عمومی جو (  ) GCM2افزایش دمای میانگین

شواهد مشاهدات و پیش بینی آینده را مورد توجه قرار داده

جهانی بین  1/9تا  9/1درجه سانتی گراد را تا پایان سال

است.

 2122پیش بینی می کنند که به رشد جمعیت مربوط می
دانند .مدل ها بر پایه قوانین فیزیکی توسط قوانین ریاضی
ارئه می شود )  ( Bao ,2015,9که به نام مدل های گردش
عمومی جو  GCMشناخته می شوند .شبیه سازی با مدل
های  GCMبر اساس مبادالت انرژی و مبادالت بین
خشکی و اقیانوس – اتمسفر می باشد .این مدل ها در
مقیاس زمانی کوتاه مدت شبیه سازی متناسبی ندارند ولی
در بازه باالی  12سال شبیه سازی قابل قبولی ارائه می
دهند ) .( Loski,2015,107مدل های گردش عمومی
 GCMعلی رغم اهمیت فراوان آن قادر به پیش بینی در
مقیاس کوچک را ندارند .برای این منظور ،مدل های آماری
و دینامیکی برای شبیه سازی و تبدیل به مقیاس کوچک
ابداع شده اند.
برای درک ماهیت پیچیده جو و پیش بینی تغییرات آن در
آینده می بایست متغییرهای موثر برآب و هوای منطقه
شناسایی و استفاده شود و لذا برای شبیه سازی متغییرهای
اقلیمی و اثر متقابل فرآیندهای بزرگ مقیاس سیاره ای بر
ساحل جنوبی دریای خزر نیاز به شبیه سازی متغییرهای
اقلیمی در مقیاس کوچک و اثر متقابل آن متغییرها بر
نوسانات سطحی آب دریای خزر می باشد .بدین منظور از
یک سیستم مدل یکپارچه به نام  SimClimاستفاده شده
است که می تواند سناریوهای فضایی را به عنوان عضو یک
2 - Global Circulation Model
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شکل  SIMCLIM -7روش کتابخانه ای تغییرات اقلیمی

در ارتباط با افزایش سطح آب دریا با استفاده از افزونه

داده است .اسالنگن و همکاران )(Slangen et al, 2014

 SimClimمطالعات کاربردی فراوان در مناطق مختلف

یک مجموعه از  21مدل گردش عمومی اتمسفر -اقیانوس

جهان صورت گرفته است .جیراوات و مکبول & (Jirawat

( )AOGCMsرا از بایگانی پروژه

) (CMIP5همگام

)Mokbulبه آسیب پذیری ماهیگیران ساحلی تایلند از

سازی مدل همپوشانی استفاده کرده است که شامل تغییرات

تغییرات سطح دریا با استفاده از این مدل پرداخته است.

در گردش آب و جذب گرما ،بارگیری اتمسفر ،سهم زمین

پنینگ ) (Panpeng, J,2017به افزایش آب دریا و آسیب

یخ (از جمله یخچال ها و ورقه های یخ در گرینلند و قطب

پذیری بالقوه ماهیگیران ساحل پرداخته است .تغییرات خط

ها) ،تخلیه آب های زیرزمینی و توزیع مجدد توده در

ساحلی ناشی از افزایش سطح آب دریا و امواج در سناریو

سراسر جهان همراه با عدم اطمینان مربوط به هر دوره تا

های آب و هوایی  ،کاربرد در جزایر بالئاریک مدیترانه غربی

کنون می باشد.

(Alejandra R. Enríquez .

مطالعات زیادی با روش ها و اهداف مختلف در باره

) 2017مورد بررسی فرار گرفته است .سلیم خان و

تغییرات سطح آب دریای خزر صورت گرفته است که بسیار

همکاران ) (Saleem khan et al,2017به تغییرات اقلیمی

با اهمیت هستند .ارزیابی علمی و فنی از طرف سازمان

ناشی از افزایش آب سطح دریا و تهدید جدی آن بر

محیط زیست کشور آذربایجان به همراه چند نهاد بین الملل

اکوسیستم ارزشمند ساحلی در ایالت تامیل نادو هند پرداخته

صورت گرفته و مسائل زیست محیطی و تاثیر آن در زمینه

است .بائو و همکاران ) (Bao et all,2015به پیش بینی

های اجتماعی ،اقتصادی ،قانونی ،سیاسی مورد تجزیه و

تغییرات آب و هوایی بر عملکرد تولید سویا در ایالت

تحلیل قرار گرفته است(  .)UNDP,2002,50شبیه سازی

متحده با استفاده از مدل  SimCLIMپرداخته

واکنش سطح دریای خزر نسبت به تغییرات اقلیمی طی

است (Mcleod et al,2010) .مکلود و همکاران با استفاده

دوره آماری  1371-1332با استفاده از مدل  Regcm1توسط

از این مدل ،خطر تغییرات آب و هوایی در سیستم مخازن

الگیونی و گیورگی ( ) Elguindi & Giorgi, 2006انجام

توسط الکساندرا و انریکو

آب خانگی در کوئینزلند جنوبی استرالیا را مورد بررسی قرار
1. Regional Climate Model
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شده است و این نتیجه حاصل گردید که ضریب همبستگی

زمانی مختلف ،با توجه خاص به ریشه های احتمالی در هر

بین تغییرات واقعی سطح آب دریای خزر با مقادیر مدل

مورد بحث کرده است .مقدمه گرمایش جهانی باعث نگرانی

شده وجود دارد .پنین ( ) panin, G 2007به بررسی

های جهانی در مورد تاثیر افزایش سطح دریا در سواحل

نوسانات دریای خزر به عنوان یک نتیجه از تغییرات اقلیمی

دریای خزر می شود .پیش بینی این تأثیر آهسته است .در

منطقه چنین اشاره داشته است که ،سطح آب دریای خزر از

تحقیق دیگر مارکویچ و همکاران )(Markovic,et,al. 2013

سال  1332تا  1377حدود  3متر کاهش یافته است و این

نتایج مدل سازی با استفاده از مدل  ECHAM5بسیار

روند در سال  1377متوقف گردیده است .به همین ترتیب

چشمگیر هستند .مقایسه تغییرات دمایی نشان داد که خشک

شرایط پیش از آن مجددا جایگزین شده اند .تحقیقی دیگر

شدن هر دو دریای آرال و دریای خزر باعث افزایش متوسط

تحت عنوان ،مدل سازی نوسانات سطح آب دریای خزر

دمای ماهانه هوا در تابستان و کاهش متوسط دما در زمستان

تحت سناریوهای مختلف توسط روشن و همکاران

خواهد شد .مقدار آن در حدود  7تا  1درجه سانتی گراد در

( ) Roshan et al, 2012انجام شده است و افزایش غلظت

هر فصل است ،در حالیکه تغییرات روزانه بسیار زیاد می

دی اکسید کربن اتمسفر با استفاده از نرم افزار مدل

شود ( .روشن  )1333 .در تحقیق خود آورده است که

 MAGIC SCENGENنسخه  922محاسبه گردیده و

نوسان سطح آب دریای خزر درطول دوره تاریخی3922سال

نتایج نشان داده است که دمای منطقه در حدود  2/17درجه

گذشته در حدود  19متر بوده است ،درحالی که درطول 177

در هر دهه افزایش یافته و بارندگی در حدود 112( 2/12

سال گذشته (دوره ثبت ابزاری)  3/79متر و باالآمدگی شدید

میلی متر) و در ناحیه شمالی تر حوضه ،رودخانه ولگا 2/12

بین سالهای  1391تا  1377در حدود  2/93متر بوده است.

تا سال  2122افزایش خواهد یافت .همچنین سطح آب

درسال  2217میالدی سطح آب دریا حداقل  12سانتی متر

دریای خزر هم طی  29سال از  2279تا  2122بین  11تا

پائین تر از سال  2213ثبت شده است( .اقتصادی ؛ زاهدی.

113سانتی متر افزایش خواهد یافت .آرپ ( ) Arpe,2015

 )1332در تحقیق خود تغییرات تبخیر و بارش در  9ایستگاه

به ساخت مدلی جهت پیش بینی نوسانات سطح دریای خزر

ساحل جنوبی دریای خزر برای سال های 1333 - 2221

پرداخته است .داده های مورد نیاز برای ساخت مدل،

مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل مؤثر بر بارش ،تبخیر و دما

مشاهدات نوسانات سطح دریای خزر و داده سنجی تاریخی

در این دوره زمانی تعیین گردیده است .تبخیر متوسط

از سال  1333به بعد بوده است .در این مدل پیش بینی های

محاسبه شده در این دوره زمانی  322/3میلی متر است که از

تبخیر بر روی خزر بدلیل فرض ثابت بودن دمای سطح آب

تبخیر محاسبه شده برای دراز مدت ( 1227میلی متر در

دریا مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر به تبخیر در خشکی

سال) کمتر است .میانگین بارندگی در سال های مورد

ها پرداخته شده است ،بدین صورت که ابتدا  9درصد قاره

مطالعه برای مجموع پنج ایستگاه خزر جنوبی  1232/1میلی

ها کاهش داشته و سپس  22درصد افزایش در خشکی های

متر است که از میزان بارش محاسبه شده برای دراز مدت

اطراف دریای خزر مشاهده شده است .و داده های تخلیه را

( 221میلی متر در سال) بیشتر است .

بر اساس خروجی رودخانه های ولگا ،کورا ،اورال ،سپیدرود

عمده مطالعات بر روی دریای خزر ایجاد مدلی بر اساس

و گرگانرود جمع آوری کرده است .نیکولز و فارلی

داده سنجی تاریخی یک فاکتور آب و هوایی ( باد  ،کربن

) ( Nicholls, J, Farley 2013به دنبال مدل سازی

دی اکسید و تبخیر) بوده است  SimCLIM.نرم افزاری

اقیانوس-جو زمین با استفاده از آخرین نسل از مدل ها بوده

است که به منظور تسهیل ارزیابی خطرات تغییرات آب و

است .حوضه آزمایشی این مطالعه دریای خزر است که در

هوایی برای نظامیان  ،مشاوران ،سیاست گذاران،

آن پیش بینی تغییرات سطح آب روند تاریخی تا 19

دانشگاهیان ،سازمان های غیر دولتی و دولتی و دانش

سانتیمتر در سال دیده می شود .کرونبرگ (Krooneberg

آموختگان در زمینه های پایداری طراحی شده است .این نرم

)  ,et,al 2008در مورد تغییرات سطح دریا در پنج مقیاس

افزار امکان بررسی خروجی مقادیر ریزگردانی شده تمام
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فاکتورهای موثر در تراز آب دریای خزر (دما ،بارش ،تبخیر،

خزر تحت سناریو های مختلف  RCPریز مقیاس شده

تشعشع خورشیدی ،کربن دی اکسید ،تغییرات زمین ساختی

توسط مدل  SimCLIMرابطه معنا داری با واقعیت آینده

و فرسایش ساحلی) را بصورت گروهی و مجزا در منطقه

دارد ؟

دارد و از این نظر کم نظیر هست .بر این اساس پس از

مواد و روش ها

مطالعه منابع مختلف جهت اطمینان از هماهنگی بین
چهارچوب مفاهیم با شرایط واقعی ساحلی در چهارچوب
روش شناختی ،این پروژه بر روی پیش بینی های مختلف
تغییرات آب و هوایی تاکید نمی کند به دلیل اینکه عدم
اطمینان از پیش بینی سطوح محلی به مراتب بیشتر از عدم
اطمینان به پیش بینی های جهانی است .در نتیجه این تحقیق
در نظر دارد که ،چگونه محیط ساحلی در مقیاس محلی به
پیش بینی های تغییرات آب و هوایی در دهه های آتی
واکنش نشان می دهد .همچنین می بایست در نظر داشت که
نتایج ارزیابی بطور مستقیم برای مقایسه با دیگر ارزیابی ها
امکان پذیر نمی باشد زیرا نتایج ارزیابی های مختلف بطور
مستقیم قابل مقایسه نیستند .به عنوان مثال روش های مبتنی
بر شاخص فقط یک شاخص آسیب پذیری یا اطاعاتی را در
رابطه با یک نوع خطر و روش ارائه می دهند اگرچه مدل
 SimCLIMبا وضوح بیشتری عمل میکند .با این حال به
عنوان یک چهارچوب مبتنی بر یک سیستم مفهومی در علم
آب و هوا ،نتایج روش های مختلف ارزیابی باید به نتایج
قابل مقایسه با کیفیت منجر شود .در این تحقیق ،پیش بینی
تغییرات سطح دریای خزر و تغییرات آب و هوایی منطقه
بر اساس روش آماری ،دینامیکی و ترکیبی از این دو
صورت پذیرفته است .و مهم اینکه در پیش بینی ،جنبش
عمودی زمین  VLM1نیز لحاظ شده است.
تعیین احتمال تغییرات اقلیمی ناحیه ساحلی جنوب خزر با
تمرکز خاص به رویداد های شدید هواشناسی و آب و هوا
شناسی به طور مستقیم با استفاده ازمدل آماری -دینامیکی
اقلیم منطقه ای وتعیین مقدار سطح نوسان آب دریا به منظور

قلمرو محدوده مورد مطالعه ،ساحل دریای خزر است.
تحلیل و برآورد تغییرات اقلیم در ناحیه ساحلی دریای خزر،
از طرفی بر مبنای پارامتر های اقلیمی و جریانات آبی آن
درغالب مدل آماری اقلیم منطقه ای برای شبیه سازی وپیش
بینی استفاده گردید و از طرف دیگر ،بررسی تغییرات زمانی
شیب ساحل دریای خزر با داده های ارتفاع سنجی ماهواره
ای به منظور اندازه گیری نوسانات ارتفاع سطح دریا
 (SSH)2مورد بررسی گرفت .اساس ارتفاع سنجی بر پایه
اندازه گیری فاصله از آنتن فرستنده ماهواره تا سطح
لحظهای آب است .بدین صورت میتوان سطح لحظهای آب
( )SSHرا به صورت تفاضل ارتفاع ژئودتیک ماهواره تا
بیضوی( مداری) و فاصله اندازهگیری شده بدست آورد.
اندازه گیری های موجود درقالب فایل های  MGDR3در
7

آدرس های اینترنتی سازمان های  NASAو NOAA9A

موجود است .داده های اصلی جمع آوری  SimCLIMبا
استفاده از روش شناسی جهانی پایه متغیرهای مختلف از
مرکز

تجزیه

و

تحلیل

اطالعات

محیط

زیست

انگلستان  ،CEDA1داده های بازنگری شده ناسا  NASAو
اداره ملی اقیانوس و جو ایاالت متحده  NOAAبه دست
آمده است .منابع داده ها بر اساس بهترین اطالعات درباره
کیفیت داده ها انتخاب شد .درون یابی متغیر مورد نیاز
جهت باال بردن وضوح آنها از طریق قابلیت نهادینه شده در
افزونه مذکور ،با استفاده از دادههای شبکهبندیشده جهانی
(بر اساس دادههای دیدبانی ایستگاهی) و خروجی مدلهای
گردش عمومی ،صورت میگیرد .بر خالف داده های مکانی،
داده های سایت بر اساس مناطق مدیریت نمی شود .همه

برنامه ریزی دقیق در بخشهای مختلف برای تصمیم

داده های سایت براساس مختصات فضایی (طول و عرض

تدوین راهبرد های مؤثردر تلفیق یافته های مدل اقلیم منطقه

2 - Sea Surface Height
3 - Merged Geophysical Data Records
4 - The National Aeronautics And Space
Administration
5 - National Oceanic And Atmospheric
Administration
6 - Center For Environmental Data Analysis

گیرندگان سیاسی  ،اقتصادی و ذینفعان محلی همچنین
ای با داده های ماهواره ای و ارتفاع سنجی از جمله هدف
های این مطالعه هست .و آیا پیش بینی سطح آب دریای
1 - Vertical Land Movment

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و ششم | زمستان 1931
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جغرافیایی) بر روی دامنه جهانی تجسم می یابند .داده های

اطالعات بدست آمده توسط برنامه نباید تنها سناریو برای

سایت  SimCLIMبر اساس مجموعه داده های روزانه از

آینده منطقه باشد ،بلکه یکی از متعدد مدل های است که می

شبکه جهانی آب و هوای تاریخی GHCN1ساخته شده

تواند تکامل یابد .آینده ممکن است بهتر یا بدتر از ارزیابی

است .این مجموعه داده در مرکز داده های اقیانوس اطلس

این دو سناریو باشد.

ملی NCDC2اداره ملی اقیانوس و جو زمین نگهداری می

در مطالعه حاضر از نرم افزار شبیه ساز آب و هوایی شرکت

شود .به منظور صحت سنجی و تجزیه و تحلیل این تحقیق

 climsystemsکه اساسا بر اساس روش الیه بندی الگوها ،

بر اساس متغییرهای اقلیمی ماهانه  12ایستگاه ساحلی طی

شامل الگو های استاندارد (نرمال شده ) و الگو های فضایی

دوره زمانی  2212-1311در نظر گرفته شد ( جدول

تغییرات علمی از مدل های بسیار دشوار و پیچیده ای که

شماره ،)1تمام پایگاه ها روند خفیف افزایشی در دما و

توانایی محاسبات در مدل های سه بعدی اقلیم جهانی

بارش را نشان دادند.در اکثر موارد همبستگی اطالعات

( )GCMجهت پیش بینی های را دارد استفاده شده است.
3

پایگاه های مختلف مناسب است .با استفاده از  12مدل

طرح جهانی افزایش سطح آب دریا (  )SLRاز ژنراتور

گردش عمومی جو جهت تغییرات سطح دریای خزر و

سناریو های انتشار قابل پردازش است  ،با این حال پیش

ساحل برای سال های  2212 ،2232و  2122مدل سازی

بینی ها محلی  SLRبا استفاده از چند مدل گروه ساخته

گردید .و در نهایت متغییرهای اقلیمی تولیدی ،شامل حداکثر

شده بر مبنای مدل گردش عمومی جهانی برای منطقه مورد

و حداقل دمای ماهانه و بارش ماهانه تحت سناریوی

مطالعه انجام شد .طرح ریزی  SLRدر منطقه مورد مطالعه

 RCP4.5و  RCP8.5با سه مدل گردش عمومی

برای  2232و  2212و  2122برنامه ریزی شده است  .مولفه

 ACCESS1و  BNU.ESMو  INMCM4که با واقیعت

حرکت عمودی زمین ( )VLMهمراه با انواع دیگر عوامل

محاسبات دوره پایه همبستگی بهتری داشت برای پیش بینی

محلی در پیش بینی سطح آب دریا لحاظ شده است.

تا سال  2122مدل سازی شد.

نرم افزار  SimCLIMبا توجه به هرر یرک از سرناریو هرای

از بین  21مدل گردش عمومی موجود با متغییر های افزایش

انتشار (در مطالعه حاضر  RCP4.5و  )RCP8.5پیش بینری

CSIRO-MK36,

هررای آینررده را بررا اسررتفاده از معررادالت زیررر محاسرربه مرری

سطح دریا در  ،CMIP5سه مدل

 CanESM2و  BCC-CSM1-1در نرم افزار SIMCLIM

نمایند ): (Bao,2015,84

جهت بررسی افزایش سطح دریای خزر تا سال 2122

 × GMTC7مقادیر استاندارد شده  +حداکثر دمرای پایره =

استفاده شد .جهت بررسی توانایی و قابلیت مدل در پیش

حداکثر دمای آینده

بینی ،نتایج واقعی دوره  22ساله  1339-2219با یافته های

 × GMTCمقادیر استاندارد شده  +حرداقل دمرای پایره =

تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  .نتایج مقایسه

حداقل دمای آینده

بدست آمده در مدل های اجرا شده با دقت متفاوت

) × GMTCمقادیر استاندارد  × ) 1 +بارش پایه = برارش

همبستگی معنی داری در سطح  39درصد حاصل شد .که

آینده

نشان از واقعی بودن نتایج دارد .نتایج این مدل تنها تغییرات
بالقوه سطح دریا را بیان می کندکه می تواند با توجه به روند
انتشار گاز های گلخانه ای در  RCP4.5و  RCP8.5تا سال
 2122بدست می آید تحقق یابد.

1. Global Historical Climatology Network
2. National Climatic Data Centre

3. Sea level rise
4. Global Mean Temperature Change
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جدول  -7موقعیت ایستگاه ها

با توجه به روش الگوی مقیراس سرازی 17بررای یرک مردل

 = ∆ Vyiناهنجاری شبیه ساز  GCMیا انحراف شبیه سراز

 GCMداده شده باید الگوی تغییر پاسخ خطی یرک متغییرر

 GCMبا استفاده از رگرسیون خطی حداقل مربعات برازش

آب و هوا به تغییرات درجه حرارت میرانگین جهرانی ارائره

شده است.

شده  GCMاز هر یک از خروجی های شبیه سرازی انتشرار

 = mتعداد دوره استفاده شده از  2212 - 2122است که در

گازهای گلخانه ای به دست آیرد .روشری کره SimCLIM

مجموع  11دوره و میانگین  9ساله یک دوره می باشد.

برای ریزگردانی متغیرهای اقلیمی اسرتفاده مریکنرد روشری

نرم افزار از ابزارهای مفیردی بررای نمرایش توزیرع آمراری

تحت عنوان  pattern scalingاست کره یرک روش خطری

پدیده ها در فضا و خوشه های متمرکز بر اسراس شراخص

آماری بررای تعمریم ویژگریهرای دورهپایره بررای بررآورد

های آماری موران محلی و آماره گتیس – ارد جری اسرتفاده

تغییرات احتمالی آن در آینده است)yin,2013 ( .

می کند .

شماره ()1

∗
𝑗𝑖𝑦𝑉∆
= ∆𝑇𝑦 . ∆𝑉𝑖𝑗′
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شاخص انسلین موران محلی نشان می دهد که کجا مقادیر
زیاد یا کم در فضا به طرور خوشره ای توزیرع شرده انرد و
همچنین مناطقی که تداوم فضایی ندارند یرا ناخوشره هرا را

شماره ()2
 = Yسال یا دوره

𝑚
𝑗𝑖𝑦𝑉∆ 𝑦=1 ∆𝑇𝑦 .
𝑚
2
) 𝑦𝑇∆(𝑦=1

= ∆𝑉𝑖𝑗′

هم مشخص می کند ( عسگری .) 92، 1332 ،
()3

 = jماه
 = Iبرای یک شبکه خاص در سلول
 =Vمتغییر آب و هوا
 = ∆Tتغییر دمای میانگین ساالنه جهانی
 = ∆ Vijمقدار الگوی محلی تغییر
 = ∆Vآنومالی متغیر مورد نظر است که به صورت میرانگین
انحراف دوره مورد بررسری نسربت بره میرانگین دوره پایره

) ̅𝑋 = 1 𝑗 ≠ 𝑖 𝑤𝑖.𝑗 (𝑥𝑖 −

در فرمول باال،

𝑛
𝑗

) 𝑥 (𝑥𝑖 −
𝑠𝑖2

=𝐼

خصیصره عارضره̅ ،میرانگین خصیصره

عارضه کل منطقره،

وزن فضرایی برین هرر سرلول  Iو

سلول همسایه اش  ، jاندازه واریانس منطقه

است.

آماره گیتس ارد جی 11تداوم فضایی خوشه ها را محاسبه می
کند .نشان می دهد که در کجای داده ها مقادیر زیاد یرا کرم
خوشه بندی شده اند .به هر عارضه در چها چوب عوارضی

محاسبه میشود.
14 - pattern scaling

15 - Anselin local moran
16 - Getis Ord Gi
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که در همسایگی اش قرار دارند نگراه مری کنرد و گسرترش

دریا در هر ماه با تغییر در میانگین جهانی گرمایش سطح

فضایی و پیوستگی خوشه ها ی متمرکز شناسایی می کنرد (

دریا بر پایه روش الگوی مقیاس سازی می باشد .ارتفاع

عسگری . )79 ،1332،

سطح دریا ها از  GCMها شامل ،تغییرات منطقه ای به

()7

علت تغییرات جرم و جنبش آب ،گردش حرارتی آب و
𝑛
𝑗‚𝑖𝑤 𝑗=1

𝑥−

𝑛
𝑗𝑥 𝑗‚𝑖𝑤 𝑗=1

𝑛
2
𝑗‚𝑖𝑤 𝑗=1

] − ( 𝑛𝑗=1 𝑤𝑖‚𝑗 )2
𝑛−1

𝑛[

= ∗𝑖𝐺
𝑠

گردش باد است .اما تاثیرات جزر و مدی را شامل نمی
گردد .مقدار تغییرات افزایش سطح دریا یک سانتی متر در
سال است و هنگامی که  SLRمحلی باشد و مقدار ان
بیشتر از مقدار جهانی باشد  X ‹ 1و اگر کمتر از مقدار

سناریو های افزایش سرطح جهرانی آب دریرا بره آسرانی در

جهانی باشد  X › 1است .یک عنصر مهم در محاسبه

دسترس هستند و به طور منظم توسط  IPCCبره روز مری

افزایش سطح دریا برای پیش بینی ،بررسی تغییرات در طول

شوند .تا به امروز ،اکثر ارزیابی ها ،تاثیر گذاری و سازگاری

سالها است که می تواند تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی

ساحلی ،تغییرات منطقه ای در سناریو هرای سرطح دریرا را

قرار گیرد و با مقایسه آن ماه با باالترین سطح فعلی و ماه با

نادیده گرفته اند .ارزیابی الگو های منطقه ای توسعه حرارتی

باالترین سطح آینده در نظر گرفته شده است.

در  SRES17با استفاده از روش الگوی مقیاس سازی سازی
با فرمول زیر استاندارد شده است .با تقسیم الگروی فضرایی
متوسط تغییر برای یک دوره مشخص در آینرده برا میرانگین

یافته های پژوهش

جهانی گسترش حرارت برای همان دوره .بنابر ایرن الگروی

داده های دما و بارش برای بررسی سطح دریای خزر و

سطح استاندارد شده در سطح دریا برابر هر واحرد میرانگین

ساحل آن در سه مدل گردش عمومی  ACCESS1و

گرمای جهانی هست .معادله زیر برای محاسربه الگرو هرای

 BNU.ESMو  INMCM4که با واقیعت محاسبات دوره

صعودی سطح دریا به سانتی متر هست )(Yin,2013

پایه همبستگی بهتری داشت انتخاب شد .در این محاسبات

()9

برای منطقه مورد مطالعه با قدرت تفکیک مکانی  2/1درجه

𝑅𝐿𝑆𝐺∆+ ∆𝐺𝑆𝐿𝑅 /

1981

𝑗𝑖𝑆𝑂𝑍 𝑍𝑂𝑆𝑖𝑗 −

= 𝑗𝑖𝑆𝑂𝑍𝐷

در  2/1درجه جغرافیایی و دوره آماری  1311تا 2212
میالدی به عنوان دوره اقلیمی پایه جهت صحت سنجی

()1
∆𝐺𝑆𝐿𝑅 = 𝑍𝑂𝑆𝑇𝑂𝐺𝐴2100 − 𝑍𝑂𝑆𝑇𝑂𝐺𝐴1981

 ∆GSLRمیانگین جهانی ساالنه تغییرات سطح دریا به
دلیل گسترش حرارتی
 ZOSTOGAمیانگین جهانی تغییرات دما در سطح دریا
است.
 ZOSارتفاع سطح دریا
 i , jموقعیت عرض و طول جغرافیایی
در تحقیق حاضر ،طول و عرض جغرافیای ناحیه مورد
مطالعه  2/1 × 2/1درجه تعیین گردید .تغییر در ارتفاع آب

17 - Special Report on Emissions Scenarios

محاسبات لحاظ شده است .پیش بینی بارش و دما برای
حوضه آبگیر دریای خزر بر مبنای دو سناریوی RCP4.5

که تاکید بر انرژی پاک و کارآمد دارد ولی در آن گرمایش
همچنان ادامه داشته بعنوان خوشبینانه حالت و در سناریوی
 RCP8.5که تاکید بر استفاده بیش از حد از سوخت های
فسیلی دارد به عنوان بدبینانه ترین حالت در بین سناریو ها
بررسی و مقایسه شده است.

تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر

00

شکل  -2پیش بینی توزیع مکانی درصد تغییرات بارش نسبت به میانگین پایه (RCP8.5 ) 2722-7397

شکل  2پیش بینی درصد تغییرات بارش نسبت به میانگین
پایه طی سال های  1311 – 2122را نشان می دهد .مقدار
میانگین بارش پیش بینی شده برای سه دوره  2212 ،2232و
 2122و درصد افزایش یا کاهش نسبت به میانگین دوره پایه
 1311-2122در هر سه دوره روند افزایشی خواهد داشت.
بیشترین درصد تغییرات بارش برای سال های 2212 ،2232
و 2122به ترتیب  11/1 ، 1/7و  31درصد است ،که نشان از
افزایش آستانه های بارش در هر سه دوره را دارد .در شکل
 2تغییرات بارش پیش بینی شده برای سال  2122و درصد
افزایش یا کاهش میانگین بارش نسبت به مقدار آن در دوره
پایه در  RCP8.5ارائه شده است .با استفاده از نرم افزار،
آستانه های فرین 11محاسبه گردید .آستانه های فرین در این
مطالعه نشان دهنده درصد تغییر مقادیر فرین نسبت به دوره
پایه  1311-2122می باشند ،که نشان دهنده درصد مجموع
بارش سال های با میزان بارش بیش از صدک  39دوره پایه
می باشد .سهم ضریب تغییرات بارش ها بیش از صدک 39
جهت تحلیل و بررسی آستانه ها در شکل  3پیش بینی شده
است .برای داده های آینده از سه الگوی اقلیمی از پروژه
18- Extreme Event

 CMIP5با  RCP8.5ضریب تغییرات بارش با آستانه
صدک  39برای سال  2232بین  1درصد تا  22/1درصد و
برای  2212بین  13/7درصد تا  79/3درصد پیش بینی شد.
برای سال  2122نرخ تغییرات بارش برای کل حوضه آبگیر
خزر با احتمال  39درصد مثبت است (.شکل  ) 3و مقدار ان
از  29درصد تا  11درصد متغییر است.

09
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شکل  -9پیش بینی ضریب تغییرات بارش حوضه دریای خزر(RCP 8.5 )7397-2722

با توجه به شکل 2و  3در ناحیه شمال شرق و شرق

 1/2تا  21درصد افزایش بارش پیدا خواهد کرد و متوسط

درصدتغییرات بارش نسبت به میانگین پایه بین  21تا 31

ضریب تغییرات این ناحیه  29/3تا 31/9درصد پیش بینی

درصد افزایش پیدا خواهد کرد .ضریب تغییرات 71/29تا

شد .این ناحیه کمترین ضریب تغییرات را دارد که ناشی از

 11/2درصد بیانگر توزیع زمانی بارش با تراکم نامنظم و

پراکندگی نسبتا مناسب بارش در طول سال است .کمترین

اختالف مکانی بیشتر بارش در این ناحیه نسبت به دیگر

درصد افزایش بارش مربوط است به منطقه جنوبی حوضه

نواحی است .در ناحیه شمال ،شمال غرب ،یعنی حوضه

آبخیز خزر است .این منطقه به سه ناحیه کرانه ساحلی،

رودخانه ولگا و اطراف کوههای اورال ،درصد تغییرات

نواحی شمال غرب و البرز میانی و ناحیه شمال شرق تقسیم

بارش بین  21تا  32درصد افزایش و متوسط ضریب

می شود .برای  2122در کرانه ساحل  12درصد افزایش

تغییرات در این ناحیه بین 72/9تا  17درصد پیش بینی شد.

خواهد داشت .و ضریب تغییرات این ناحیه  93درصد پیش

این دو منطقه بیشترین درصد افزایش بارش را خواهند

بینی را نشان می دهد .در اکثر نواحی شمال غرب و البرز

داشت .دلیل افزایش بارش در ناحیه شمال شرق ،شمال و

میانی ،بارش نسبت به دوره پایه کاهش پیدا خواهد کرد و

شمال غرب افزایش نوع گردش  Cبراساس طبقه بندی

بین  2/9تا  -1/7درصد و ضریب تغییرات تا  12درصد

 Vangengeim- Grisاست این نوع گردش حرکت

خواهد بود .ناحیه شمال شرق ایران بیشترین درصد افزایش

عمودی یا نصف النهاری دارد و از طرف دریا های روسیه و

باران ناحیه جنوبی را خواهد داشت با میانگین  13درصد

اروپا منشاء می گیرد و منجر به چرحه سیکلونی در حوضه

افزایش به همراه بیشترین ضریب تغییرات یعنی  17درصد.

رودخانه ولگا ،بارش زیاد و دمای پایین می شود.

در این ناحیه ،الگوی ناهنجار و نامنظمی بر آستانه های

( .)Sidorenkov et al 2007,553ناحیه کوهستانی قفقاز

بارش حاکم خواهد شد و خطر وقوع سیالب ها در منطقه

در غرب با بارش  1122تا  1122میلی متر تا سال  2122بین

بیشتر خواهد گردید.

تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر
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شکل  : 4پیش بینی توزیع مکانی درصد تغییرات دمایی نسبت به میانگین پایه (RCP8.5 ) 2722-7397

برای داده های دمای آینده منطقه خزر ،از سه الگوی اقلیمی

سمت اطراف خواهد داشت .کمترین مقدار ها مربوط به

ACCESS1و  BNU.ESMو  INMCM4از پروژه

ناحیه سطح دریاچه بوده است و هر چه از دریاچه دور می

 CMIP5با  RCP8.5یعنی درصد تغییرات امواج گرمایی در

شویم دما افزایش پیدا خواهد کرد .بیشترین مقدار مربوط به

بیشترین شرایط انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش ناشی

دامنه جنوبی خزر و دامنه های شمالی البرز و کمترین مقدار

از آن استفاده شد .افزایش دما برای  2232بین  2/3تا

در دهه آخر قرن  21در ناحیه شمالی دریای خزر برابر 7/1

1/7درصد و برای  2212بین  2/2تا  3/1درصد پیش بینی

تا  9/2درصد تغییرات بدست آمده است(شکل  .)9میانگین

شد در شکل  7نتایج بدست آمده از افزایش دما در

درصد تغییرات دمای هر دوره نسبت به میانگین دوره قبل

سناریوی  RCP 1/9برای  2122برابر  7/2تا  9/3درصد

بیشتر است و بیشترین میانگین مربوط به دوره  2212تا

تغییر در الگو های مدل بوده است .به دلیل ماهیت و خواص

 2122است .به عبارت دیگر در سال های آینده رخداد

فیزیکی آب الگوی تغیرات دما روند منظمی را از دریاچه به

امواج گرمایی بیشتر خواهد بود.

شکل  : 5پیش بینی ضریب تغییرات دمای حوضه دریای خزر(RCP 8.5 )7397-2722
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ضریب تغییرات دما برای حوضه دریای خزر ناچیز است یعنی اینکه پراکندگی دما در طول سال توزیع مناسبی دارد .با این حال
بیشترین ضریب تغییرات در ناحیه کوهستانی قفقاز و ناحیه شمال شرق پیش بینی شد ،حدود  7درصد.
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تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر

شکل  1و شکل  7روند پیش بینی افزایش سطح دریا در

تغییرات سطح با لحاظ کردن حرکت عمودی زمین با 2

سه برآورد رگرسیون حساسیت کم ،متوسط و باال بر مبنای

میلی متر در سال که ناشی از فرو نشینی کف گودال خزر

معادله الگوی صعودی سطح آب دریا برای تغییرات سطح

است برای هر دو سناریو بدست آمده است .در کل میانگین

آب دریای خزر به سانتی متر در سناریو های انتشار RCP

ساالنه سطح دریا بدون در نظر گرفتن تغییرات فصلی بطور

 8.5که بیشترین استفاده از سوخت های فسیلی را داشته و

منظم در حال افزایش است و مقدار آن با فاصله اطمینان 39

سناریوی  RCP 4.5متعادل با استفاده از مدل SIMCLIM

درصد  1/22سانتی متر در سال برای روند برآورد باال در

را نشان می دهد ،نتایج حاصل از پیش بینی برای هر سناریو

سناریوی  RCP 8.5و  2/33سانتی متر در سناریوی RCP

بطور جداگانه در جدول شماره  2و  3برای سالهای ، 2232

 4.5محاسبه گردید .با توجه به روند نشان داده شده با

 2212و  2122آورده شده است .جدول شماره  2تغییرات

استفاده از گروه مدل های گردش عمومی جو که پارامترهای

سطح آب دریا در بهترین سناریوی انتشار گاز های گلخانه

تغییرات سطح را نشان می دهند تا سال  2122دریای خزر

ای را نشان می دهد که پیش بینی باال برای روند کل در سه

در سناریوی  2/33 RCP4.5درصد از مقدار جهانی و در

الگوی  GCMبرابر با  123/17 ، 33/27و  32/21سانتی متر

حالت سناریوی  P8.59RCبرای سال  2122تغییرات برابر

ودر جدول شماره  3در بیشترین شرایط انتشار گازهای

با  1/22درصد از مقدار جهانی افزایش سطح خواهد داشت

گلخانه ای و گرمایش ناشی از آن به دلیل تغییرات الگوهای

یعنی  22درصد بیشتر از میانگین جهانی.

بارش حوضه خزر که در باال به آن اشاره شد روند افزایشی
سطح دریا در سه الگوی  GCMبرابر با 177/22 ، 122/32
و  113/17سانتی متر پیش بینی شد .

افزایش سطح آب دریای خزر 1995-2015
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نتایج پیش بینی شده سال های  1311-2122با نتایج واقعی دوره  22ساله  1339-2219در  SIMCLIMمقایسه گردید .نتایج
حاصل از دوره پایه در سه سطح حساسیت کم  ،متوسط و باال  12/1 ، 1/7و  11/1سانتی متر است که از مقایسه آن با نتایج
پیش بینی مدل ،همبستگی معنی داری در سطح  39درصد روئیت شد.

جدول شماره  2تغییرات سطح آب در دریا در سناریوی RCP 4.5
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.جدول شماره  3تغییرات سطح آب دریای خزر در سناریوی RCP 8.5
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بحث و نتیجه گیری
در مورد تغییرات سطح آب دریای خزر مطالعات متعددی
صورت گرفته است که عمده این تحقیقات بررسی روند
تاریخی پیشروی و پسروی دریا بوده اند .اندکی از
تحقیقات بر مبنای داده های آب و هواشناسی انجام شده
است .تعدادی از این مطالعات که عمدتا تا قبل از 2212
هستند ،نتیجه تحقیقاتشان حاکی از کاهش سطح آب دریای
خزر است ولی بعد از گزارش پنجم  IPCCنتیجه
تحقیقات حاکی از افزایش است اما عمده این تحقیقات از
یک یا دو عنصر ویا عامل آب و هوایی استفاده شده است.
در مقاله حاضر ،استفاده از نرم افزار  SimCLIMبرای
اولین بار به منظور آشکار سازی تغییرات سطح آب دریای
خزر عناصر و عوامل آب و هوایی موثر در یک پروژه با
هم و یکجا مورد استفاده قرار گرفت .پایه و اساس این

پروژه پایه بر مبنای دانش سیستم های ساحلی و فرآیندهای
آن است .روشی جهت ارزیابی آسیب پذیری ساحلی و
مهندسی سواحل و چاره جوبی برای حمایت و تصمیم
گیری مبتنی بر دانش علمی در جهت حمایت از سیستم
عملکرد ساحلی و نحوه پاسخ به تغییرات آب و هوایی
پیش بینی شده در این تحقیق است.
تغییرات بارشی و دمایی بر منابع آب حوضه آبگیر خزر اثر
بخش خواهد بود .وضعیت دما و بارش برای کل حوضه
آبگیر خزر چنین مشاهده شده است که هر دو عنصر دما و
بارش روند افزایشی داشته ،اما برای تمام ناحیه خزری
یکسان نمی باشد .مناطق وسیعی از مناطق شمال ،شمال
شرق ،شمال غرب و غرب دریای خزر عالوه بر کمترین
افزایش درجه حرارت با افزایش قابل توجه بارش بین 12تا
 31درصد نسبت به دوره پایه  1311 -2122مواجه خواهند
بود و افزایش بارش همراه با افزایش ابرناکی محیط موجب
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کاهش تبخیر و افزایش آب رودخانه های شمالی و پیامد

چگونگی فعالیت اقتصادی آنها تاثیر خواهند گذاشت.

آنها افزایش سطح دریای خزر خواهد بود .کمترین منطقه

همانطور که در تحقیق حاضر مالحظه گردید ،بخش

افزایش بارش قسمت جنوبی دریای خزر پیش بینی شد.

جامعی از داده ها ،مدل ها و روش های مختلف از رشته

ناحیه شمال شرق ایران با افزایش  13درصد و کرانه های

های مربوط را برای ارائه یک سنتز فشرده از علم و مدل

دریای خزر هم  12درصد افزایش نسبت به میانگین پایه

های شبیه سازی افزایش سطح دریا در گذشته ،حال و

پیدا خواهند کرد  ،درحالیکه ناحیه شمال غرب و ناحیه

آینده ارائه گردیده است .مدل ها به طور گسترده ای در

میانی البرز که حوضه آبخیز رودخانه سفید رود را شامل

طراحی و جزئیات به طور کاربردی و ساختاری ،فضایی و

می شود با کاهش بارش مواجه حواهند شد ،در عین حال

زمانی بیولوژیکی چشم انداز و غیره کارایی را نشان می

ناحیه مزبور بیشترین درصد افزایش دما را هم پیدا خواهد

دهند .ضروری است که ارزیابی های آینده حد اقل در

کرد.

مقیاس دهه ای و یا حتی هر  9سال یکبار انجام شودتا

بر اساس معادله 9و 1الگوی صعودی سطح دریا برای

اطمینان حاصل شود که سازگاری ها کار می کنند و تا چه

 2122نسبت به دوره پایه  ،ارتفاع سطح آب دریا در هر ماه

حدودی آنچه در سناریو های خطر پذیر آمده است قابل

با تغییر در میانگین جهانی گرمایش در  RCP4.5و

قبول است .امید است که مدیران ،مهندسان و برنامه ریزان

 RCP8.5محاسبه شد .در سال  2212 ،2232و 2122

شهری به ویژه در نواحی ساحلی ،از درک بیشتر از پویایی

دامنه افزایش سطح دریا در منطقه ساحلی جنوب دریای

مدل ها برای پیش بینی علل و پیامدهای تغییر سطح دریا

خزر طبق پیش بینی های مدل بین  21سانتی متر93 ،

در سواحل جنوبی دریای خزر استفاده نمایند.همچنین

سانتی متر و  121سانتی متر با توجه به بدترین حالت یعنی

سطح اگاهی جامعه در برابر سیالب ها ،پیشروی آب دریا

 RCP 8.5و  29سانتی متر93 ،سانتی متر و  33سانتی

و اقدامات کاهش دهنده خسارات را نیز در بر می گیرد.

متر در خوش بینانه ترین حالت یعنی سناریوی RCP 4.5

همچنان افزایش خواهد داشت .داده ها برای تغییرات تا
سال  2122با استفاده از مدل های گردش عمومی جو
بدست آمده است .روند خطر سیل و آب گرفتگی مناطق
ساحلی جنوبی دریای خزر و افزایش سطح دریا به دلیل
تغییرات آب و هوایی افزایش می یابد.
این مطالعه تاثیر قابل توجهی از آب و هوای ساحلی را
نشان می دهد که با تغییر آب و هوا بشدت بر جامعه و
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