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چكيده
تبخیر -تعرق مرجع ( )EToیکی از مهمترین عوامل مؤثر در چرخه هیدرولوژیکی بوده و به عنووا نون های از تقاضوای تبخیور جوور در مبانوبه
بسیاری از شاخصهای خشکسالی و خشکی و مطالعات مربوط به پیشنگری اثرات تغییر اقلیم انتفاده شده انت .بررنی اثر تغییر اقلیم بور  EToبورای
مدیریت و برنامهریزی بلندمدت منابع آب ضروری انت .در این مطالعهر از پیشنگریهوای ریزمقیوا نمواییشوده دو مودا اقلیموی  EC-EARTHو
( GFDL-ESM2Mمبتنی بر نناریوی  )RCP8.5تبت پروژه  CORDEXانتفاده شد و میزا  EToدر حوضه دریاچه ارومیه برای دوره تواریخی
( )1976-2005و دوره آینده ( )2006-2100با انتفاده از روش تعدیلیافته پنمن -مانتیث فائو و با شموا اثرات افزایش غلظت گاز  CO2جو بور میوزا
مقاومت روزنهای گیاها ر برآورد شد .نتایج بررنی تغییرات  EToدر نه دوره آینوده نزدیو( ()2040-2011ر آینوده میوانی ( )2041-2070و آینوده دور
( )2071-2100نسبت به دوره تاریخی حاکی از روند افزایشی  EToناالنه به ویژه در آینده دور بود .تبلیل نهم متغیرهای هواشنانی در تغییرات ETo
ناالنه نشا داد متغیرهای دمای بیشینه (با میانگین نهم )91/54 %ر دمای کمینه (با میانگین نهم  )37/68 %و غلظت گاز  CO2جو (با میانگین نهم
 )41/40 %بیشترین نهم را در تغییرات  EToخواهند داشت .با این وجودر به دلیل روند افزایشی تونعه کشاورزیر اثرات آبیاری بر اقلیم و عود شوموا
اثرات آبیاری در مداهای اقلیمیر پیشنگری تغییرات  EToبر مبنای مداهای اقلیمی با عد قطعیتهایی همراه انت.
واژههاي كليدي :تبخیر-تعرق مرجعر تبلیل نهمر تغییر اقلیمر نناریوی RCP8.5
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انتشار پیونته گازهای گلخانهای به جو من ر به گرمایش جهوانی
در دوره صنعتی شده و مطابق شوبیهنوازیهوای موداهوای اقلیموی
( CMIP5فاز  5پروژه مقایسه متقابل مداهوای جفوتشوده)ر تبوت
نناریوهای انتشار RCP2.6ر  RCP4.5و RCP8.5ر میوانگین دموای
هوای کره زمین در دوره  2081-2100نسبت بوه دوره 1986-2005ر
به میزا ℃  0/4-3/8افزایش خواهد داشوت ( .)IPCC, 2013تغییور
اقلیم نبب نطوح مختلفوی از تغییورات در متغیرهوای اقلیموی ماننود
تابش خورشیدیر دمار بارشر نرعت باد و رطوبت خواهد شد ( IPCC,
 )2007که این موضوع میتواند الگوی اکوهیدرولوژیکی کل جها را
تغییر داده و نبب مسائلی در منابع آب شوود ( .)Huo et al., 2013از
 -1انوتادیارر گووروه مهندنوی آبر دانشووکده کشواورزیر دانشووگاه ارومیوهر ارومیوهر
ارومیهر ایرا
)Email :s.hejabi@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئوا:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.14.5

نگاه هیدرولوژیکیر میتوا موجودی آب کره زمین را بهصورت یو(
تعادا بین بوارش ( )Pو تبخیور -تعورق پتانسویل ( )PETبیوا نموود
( .)Roderick et al., 2014اگرچه بارش ی( متغیر قابول دیودبانی و
یکی از خروجیهای مستقیم مداهای اقلیمی انتر  PETاغلوب نوه
قابل دیدبانی انت و نه در مداهای اقلیمی بهطور مستقیم انتفاده یوا
تولید میشود .در نتی ه در مطالعات وابسته به ( PETماننود مبانوبه
برو خط شاخصهای خشکیر شاخصهای خشکسالی و موداهوای
هیدرولوژیکی) ی( مدا تبخیر -تعرق پتانسیل برای برآورد  PETبور
انا متغیرهای هواشنانی حاصل از پیشنگریهوای مودا اقلیموی
مورد نیاز انت (.)Yang et al., 2019
از میا روشهای متعودد بورآورد تبخیور-تعورق پتانسویلر روش
پنمن -مانتیث ( )Monteith, 1965تقریب نسبتاً ناده و خطیشده از
ی( نیستم غیرخطی از معادالت فیزیکی حاکم بر ترازمنودی انورژیر
وضعیت ترمودینامیکی و پخشیدگی قائم گرموا و بخوار آب انوت کوه
معموالً در مداهوای اقلیموی حول مویشووند ( Milly and Dunne,

برآورد تبخير -تعرق مرجع با استفاده از پيشنگريهاي پروژه ...

 .)2016تبخیوور -تعوورق مرجووع ( )EToنسووخه نووادهشوودهای از روش
پنمن -مانتیث انت که تونط نازما خواربار و کشاورزی ( )FAOبه
منظور برآورد شدت تبخیر -تعرق از ی( مبصووا مرجوع فرضوی بوا
ارتفاع فرضی 0/12 mر مقاومت نوطبی ثابوت  70 s m-1و آلبیودوی
 0/23ارائه شده انت که مشابه تبخیر -تعرق از ی( نطح گسترده از
چمن نبز با ارتفاع یکنواختر با رشد فعاا و خوب آبیواریشوده انوت
که به طور کامل نطح زمین را پوشانده انت (.)Allen et al., 1998
 EToنقش مهمی در برنامهریزی آبیاری داشته و یکوی از مؤلفوههوای
مهم چرخه هیدرولوژیکی در بو نوازگا زراعوی انوت ( Wu et al.,
 )2019که به دلیل وابستگی آ به دمای هوا احتماالً به شدت تبوت
تاثیر گرمایش جهانی قرار گیرد (.)Fan et al., 2016
لی و همکارا پیشنگریهای  HadCM3تبت نناریوی  A2و
 B2را با انتفاده از مدا آماری  SDSMریزمقیوا نموایی نمودنود و
نشا دادند که  EToدر چین روند افزایشی در قر  21نشوا خواهود
داد و این روند برای نااهای پس از  2050و نوناریوی  A2شودیدتر
خواهد بود ( .)Li et al., 2012ترین( و همکارا با ریزمقیا نموایی
آماری برو دادهوای  9مودا گوردش عموومی جوو  CMIP3میوزا
تغییرات  EToرا در دوره  2020-2030و  2040-2050نسبت به دوره
 2000-2009در  22کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بررنی
کردند .مقادیر ناالنه  EToدر همه کشورها و برای هر دو دوره آینوده
افوزایش معنویداری نشوا داد ( .)Terink et al., 2013رحموا و
همکارا روند آینده  EToدر بنگالدش را با انتفاده از ریزمقیا نمایی
آموواری دادههووای  CMIP5تبووت نووناریوهای مختل و بوورای دوره
 2061-2099بررنی کردند و نشا دادند کوه در بیشوتر بخوشهوای
کشور روند  EToنواالنه افزایشوی انوت (.)Rahman et al., 2019
مطالعات ان ا شده در ایرا اغلب حواکی از افوزایش  EToدر آینوده
انووت (بهموونش و همکووارا ر 1394؛ کالنکووی و کارانوودیشر 1394؛
گودرزی و همکارا ر 1397؛ حیدری تاشه کبود و خوشخور 1398؛ باب
البکمی و همکارا ر  .)1399کاراندیش و مونوی با ریزمقیا نموایی
برو دادهای  15مدا گردش عمومی جو با انتفاده از مودا LARS-
 WGتبت نناریوهای A1Bر  A2و  B1اثر تغییر اقلیم را بر  EToدر
 52ایستگاه نینوپتی( نرانر ایرا بررنی کردند .نتایج ایون مطالعوه
بیانگر روند افزایشی معنیدار  EToتا پایوا قور  21در موورد اغلوب
مداها بود ( .)Karandish and Mousavi, 2018نوری و همکوارا
از طریووق ریزمقیووا نمووایی بوورو دادهووای مووداهووای  HadCM3و
 CGCM3تبت نوناریوهای A2ر  B2و  A1Bبوا انوتفاده از مودا
ریزمقیا نمایی آماری  SDSMمقدار  EToرا در مناطق نیمهخش( و
مرطوب ایرا بورای دوره  2011-2099بورآورد کردنود و یو( رونود
افزایشی معنیدار در آینده تبت همه نناریوها به دلیل افزایش دموا و
کاهش رطوبوت نسوبی پویشنگوری کردنود (.)Nouri et al., 2018
لطفووی و همکووارا بووا انووتفاده از موودا  LARS-WGو SDSM
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بووورو دادهوووای دو مووودا  HadGEM2و  CanESM2را تبوووت
نناریوهای RCP2.6ر  RCP4.5و  RCP8.5در مناطق غربی ایورا
ریزمقیا نمایی نموده و نشا دادنود کوه  EToدر دوره 2021-2050
نسبت به  1989-2018به میزا  1تا  7/3درصد افزایش نشا خواهد
داد (.)Lotfi et al., 2020
به طور کلی اغلب پژوهشهای صوورت گرفتوه در خصووث اثور
تغییر اقلیم بر  EToدر ایرا مبتنی بر مداهای ریزمقیا نمایی آماری
و مبوودود بووه مطالعووات در مقیووا مبلووی هسووتند .در روشهووای
ریزمقیا نمایی دینوامیکیر موداهوای اقلویم منطقوهای ( )RCMبوا
تفکی( مکانی باال با انتفاده از برو داد مداهای گردش عمومی جو
به عنوا شرایط مرزی و اصوا فیزیکی حاکم بر جوو (شوامل قووانین
ترمودینامیکی و مکانی( نیاالت) اقلیم مبلی یا منطقهای را بازتولیود
میکنند و بوه دلیول برخوورداری از شوبکه یاختوهای امکوا تبلیول
تغییرپذیریهای مکوانی را تسوهیل مویکننود .امبوای و همکوارا بوا
انتفاده از م موعهای از شبیهنازیهای  20مدا  RCMتبت پروژه
 CORDEXو نناریوی  RCP4.5تغییرات بارش و  EToرا در غورب
آفریقا بررنی کردند .نتایج نشا داد که به ازای ℃  2افزایش دموا در
آیندهر  EToنسوبت بوه دوره تواریخی رونود افزایشوی خواهود داشوت
( .)Mbaye et al., 2019غوال پوور شومامی و همکوارا ( )1398بوا
انتفاده از پیشنگریهای ریزمقیوا نمواییشوده چنود مودا اقلیموی
 CMIP5به روش دینوامیکی تبوت پوروژه  CORDEXبوه ارزیوابی
بارش و  EToدر شرایط اقلیم فعلی و اقلیم آینده در انوتا کردنوتا
پرداختند .نتایج حاکی از افزایش دما و  EToدر آینده نسوبت بوه دوره
پایه  1990-2005و نونوانات بوارش در موورد تموامی ایسوتگاههوا و
مداهای اقلیمی بود.
نتایج بسیاری از مطالعات ان وا شوده در مقیوا جهوانی کوه از
برو دادهای موداهوای اقلیموی  CMIP5بورای بورآورد بورو خوط
تبخیر-تعرق پتانسیل و شواخصهوای خشوکی /خشکسوالی انوتفاده
کردهاندر حاکی از روند افزایشی قابل توجه خشکی برای قر  21انت
( ;Dai, 2013; Sherwood and Fu, 2014; Lin et al., 2015
 .)Scheff and Frierson, 2015; Naumann et al., 2018در
حالیکه ایون نتوایج در تنواقا بوا پویشنگوری مسوتقیم موداهوای
 CMIP5در خصوث افزایش رواناب و کاهش خشکی در بسویاری از
مناطق کره زمین انوت ( Roderick et al., 2015; Swann et al.,
 .)2016مطالعات اخیر نشا دادهاند که این تناقا تا حودی ناشوی از
نادیده گرفتن اثر افزایش غلظوت گواز  CO2جوو بور میوزا مقاوموت
روزنوهای گیاهوا انوت ( Roderick et al., 2015; Milly and
 .)Dunne, 2016; Swann et al., 2016لذار لباظ کورد تغییورات
مقاومووت روزنووهای در بوورآورد تبخیوور -تعوورق پتانسوویل بووه منظووور
ارزیابیهای صبیحتری از اثرات تغییر اقلیم توصیه شده انت ( Yang
 .)et al., 2019داکستانانتو و همکارا با انتفاده از بورو داد نوه
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مدا گردش عموومی جوو تبوت دو نوناریوی  RCP4.5و RCP8.5

تاثیر مقاوموت روزنوهای بور بورآورد  EToبورای دوره  2010-2099و
تغییرات  EToرا نسبت به دوره تاریخی  1980-2009در جنوب برزیل
بررنی کردند .نتایج نشوا داد کوه لبواظ کورد تغییورات مقاوموت
روزنهایر شدت روند افزایشی  EToدر آینده را کاهش مویدهود ( da
.)Costa Santos et al., 2020
از نظر تغییر اقلیمر هر گونه تغییر در متغیرهوای اقلیمویر تبخیور-
تعرق و نیاز آبی مبصووا را تبوت تواثیر قورار خواهود داد ( Goyal,
 .)2004لذار درک رابطه بین  EToو متغیرهوای اقلیموی در آینوده بوه
طراحی نازوکارهای مدیریت پایدار آب و پوشش گیواهی در منواطقی
که با کمبود آب مواجه هستندر کم( خواهد کرد .نوو و همکوارا از
طریق ریزمقیا نمایی دینامیکی برو دادهای دو مدا اقلویم جهوانی
 ECHAM5و  HadCM3میووزا  EToانووتا  Zhejiangچووین را
برای دوره آینده  2011-2040پیشنگوری کورده و از طریوق تبلیول
حسانیت و تبلیل نهم متغیرهای هواشنانی در تغییرات  EToنشا
دادند که تغییرات  EToدر آینده انانواً ناشوی از تغییورات نوه متغیور
تابش خورشیدیر رطوبت نسبی و دمای کمینه روزانوه انوت ( Xu et
 .)al., 2014دونگ و همکارا تغییرات و واداشتهای پیشرا  EToرا
برای پیشنگریهای آینده تبت دو نوناریوی  RCP4.5و RCP8.5
بررنی کردند و نشا دادند که روند افزایشی  EToناشوی از افوزایش
دما و کاهش رطوبت نسبی بوده و اثر افزایش نرعت باد با اثر کاهش
توابش خورشویدی خن وی مویشوود ( .)Dong et al., 2020ژائوو و
همکارا با بررنی تغییرات زموانی -مکوانی  EToتبوت نوناریوهای
مختل اقلیمی در چین نشا دادند که اگرچه بیشترین حسانیت ETo
به رطوبت نسبی انت .مهمترین عامل کنتوراکننوده رونود افزایشوی
 EToدر آینده میانگین دما انت (.)Zhao et al., 2020
علیرغم فراوانی مطالعات مربوط پیشنگری تغییرات  EToتبوت
نناریوهای مختل اقلیمیر تاکنو مطالعهای در مورد نهم متغیرهای
هواشنانی کنتراکننده تغییرات آتی  EToدر ایرا ان ا نشده انت و
مطالعات ان ا شده در مورد تبلیول نوهم متغیرهوای هواشنانوی در
روند ( EToمانند ;Dinpashoh et al., 2011; Tabari et al., 2012
)Nouri et al., 2017; Nouri and Bannayan, 2019ر مبدود بوه
دورههای تاریخی بوده و دورههای آینده را شامل نمیشوند.
هدف از مطالعه حاضرر انتفاده از پیشنگریهای ریزمقیا نمایی
شده دو مدا گردش عمومی جو تبت پروژه  CORDEXو نناریوی
 RCP8.5برای برآورد  EToدر مبدوده حوضه دریاچه ارومیهر بررنی
تغییرات میانگین ناالنه  EToو همچنین متغیرهای هواشنانی در نه
دوره  30ناله 2011-2040ر  2041-2070و  2071-2100نسبت بوه
دوره توواریخی  1976-2005و بررنووی نووهم متغیرهووای هواشنانووی
کنتراکننده تغییرات  EToدر آینده انت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادهها

منطقه مورد مطالعهر حوضه آبریز دریاچه ارومیوه واقوع در شوماا
غربی ایرا انت .این حوضه با مساحت  51876کیلومترمربع یکوی از
شش حوضه آبریز اصلی ایرا و یکی از بزرگترین دریاچوههوای فووق
شور در جها انت که در نااهای اخیر شدیداً با ببرا خش( شد
مواجه شده انت.
در ایوون مطالعووه از دادههووای شووبکهای پایگوواه داده CORDEX
( )Coordinated Regional Downscaling Experimentانوتفاده
شوود ( .)Giorgi et al., 2009برنامووه  CORDEXبووا انووتفاده از
مداهای اقلیم منطقهای مختل و خروجیهای چندین مودا گوردش
عمومی جور پیشبینیهای اقلیمی با مقیا های مکانی بهتر را تولیود
میکند که مورد نیاز پژوهشهای ارزیابی تاثیر و همچنوین نوازگاری
با تغییر اقلیم انوت .موداهوای اقلویم منطقوهای  CORDEXدر 14
مبدوده مختل در نرانر جها تونعه یافتهاند که دو مبدوده از آنها
ایرا را پوشش میدهند (منطقه  :6منطقه آنیای جنوبی و منطقه :13
منطقه خاورمیانه-آفریقای شومالی ( Middle East-North Africa,
 .))MENAدر مطالعه حاضرر شبیهنازیهای ان ا شوده در مبودوده
 MENAانووتفاده شوود .مبوودوده  MENAدر فاصووله عوور هووای
جغرافیایی  -6/6°Sتا  44/88°Nو طواهای جغرافیایی  -26/4°Wتا
 75/24°Eقرار دارد .مبصوالت پوروژه  CORDEX-MENAشوامل
خروجیهای مدا اقلیم منطقهای  RCA4انت که از دو مدا گردش
عمومی  GFDL-ESM2Mو  EC-EARTHبه عنوا مدا پیشورا
انتفاده میکند .تفکی( مکانی این دو م موعوه داده  0/22°و دارای
مقیا زمانی روزانه بورای دوره تواریخی  1976-2005و دوره آینوده
 2006-2100تبووت نووناریوی  RCP8.5انووت .در ایوون مطالعووهر از
متغیرهای روزانه دمای کمینوه در ارتفواع  2متوری ()tasminر دموای
بیشینه در ارتفاع  2متری ()tasmaxر نرعت باد در ارتفواع  10متوری
()sfcWindر رطوبت ویژه در ارتفاع  2متری ()hussر تابش موج کوتاه
رو به پایین ()rsdsر تابش موج کوتاه رو بوه بواال ()rsusر توابش مووج
بلند رو به پایین ( )rldsو تابش موج بلنود رو بوه بواال ()rlusر پوس از
اعماا تبدیل واحدهای الز ر انتفاده شد .شکل  1موقعیت یاختههوای
شبکه مداهای اقلیم منطقهای و ارتفاع متونط هر یاخته را در منطقه
مورد مطالعه نشا میدهد .شایا ذکر انت که تنها از یاختههایی که
در نطح خشکی هستندر انتفاده شد و یاختههایی که نوطح دریاچوه
ارومیه را پوشش میدهندر در مبانبات لباظ نشدند.
وجود اریبی نظا مند در مداهای اقلیمی مانع انتفاده مسوتقیم از
آنها میشود .روش متداوا برای رفع این اریبیهوار مقایسوه دادههوای
شووبکهای توواریخی بووا دادههووای مشوواهداتی متنوواتر ایسووتگاههووای
هواشنانی و انتفاده از روشهای تصبیح اریبی برای تولید دادههوای
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اقلیمی تصبیحشده انت .رابطه غیرخطی پنمن-مانتیث فوائو وابسوته
به متغیرهای هواشنانی زیادی انت و از طرفی رابطه تنگاتنگی بوین
متغیرهای هواشنانی وجود دارد .در تصبیح اریبوی مسوتقل متغیرهوار
نازگاری متغیرها از دید هواشنانی لباظ نمویشوود .لوذار انوتفاده از
متغیرهایی که به طور مستقل تصبیح اریبی شدهاندر میتواند من ر به
مقادیر غیر واقعی  EToشود .بنابراینر در این مطالعهر به جای تصبیح
اریبی مستقل متغیرهای هواشنانیر تصبیح اریبی روی مقوادیر ETo
اعمواا شود ( ;Srivastava et al., 2015; Obada et al., 2017
 .)Paredes et al., 2018مقادیر  EToی( بار با انتفاده از دادههوای
شووبکهای توواریخی و بووار دیگوور بووا انووتفاده از دادههووای مشوواهداتی
ایستگاهها برای دورههای آماری مشترک مبانوبه شودند و از طریوق
مقایسه آنهار پارامترهوای تصوبیح اریبوی در مقیوا زموانی ماهانوه
مبانبه شدند .با اعماا پارامترهای تصوبیح اریبوی بور مقوادیر ETo
حاصل از دادههای شبکهای و با فر عد تغییر این پارامترهوا بورای
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دوره آیندهر تصبیح اریبی  EToبرای دورههای تاریخی و آینده ان وا
شد .برای این منظورر از دادههای هواشنانی هفت ایستگاه نینوپتی(
داخوول حوضووه دریاچووه ارومیووه انووتفاده شوود .موقعیووت جغرافیووایی
ایستگاههای نینوپتی( در شکل  1و مشخصوات جغرافیوایی و اقلویم
ایستگاهها بر انا روش دمارتن در جدوا  1نشا داده شوده انوت.
اقلیم غالب حوضه آبریز دریاچه ارومیه اقلیم نیمه خش( انت.
دادههای مورد انتفاده شامل مشاهدات روزانه دمای کمینه ()Tmin
و دمای بیشینه ( )Tmaxدر ارتفواع  2متوریر رطوبوت نسوبی ( )RHدر
ارتفاع  2متریر نرعت باد در ارتفاع  10متری ( )u10و تعوداد نواعات
آفتابی ( )nبورای دوره آمواری  30نواله  1989-2018هسوتند کوه از
نازما هواشنانی جمهوری انالمی ایورا ( )IRIMOتهیوه شودند.
دادههای نرعت باد در ارتفواع  10متوری ( )u10بوا انوتفاده از رابطوه
مقطع باد ( )Allen et al., 1998به نرعت باد در ارتفاع  2متری ()u2
تبدیل شدند.

شكل  -1نقشه موقعيت جغرافيایی حوضه دریاچه اروميه ،ایستگاههاي سينوپتيک ،یاختههاي شبكه مدلهاي اقليم منطقهاي و ارتفاع ميانگين
یاختهها
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جدول  -1مشخصات ایستگاه هاي مورد مطالعه و اقليم ایستگاهها بر اساس روش دومارتن
ایستگاه
ارومیه
تکاب
مهاباد
تبریز
مراغه
نراب
نهند

استان
آذربای ا غربی

آذربای ا شرقی

اقليم
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
خش(

عرض جغرافيایی

طول جغرافيایی

ارتفاع ()m

37° 39′ 31″
36° 23′ 44″
36° 45′ 12″
38° 07′ 19″
37° 20′ 51″
37° 55′ 60″
37° 55′ 60″

45° 03′ 19″
47° 05′ 55″
45° 42′ 55″
46° 14′ 32″
46° 08′ 45″
47° 31′ 60″
46° 07′ 00″

1328.0
1817.2
1351.8
1361.0
1477.7
1682.0
1641.0

برآورد تبخير-تعرق مرجع و تصحيح اریبی

معادله برآورد تبخیر-تعرق مرجع روزانه ( )EToبوه روش پونمن-
مانتیث فائو شامل دو مؤلفه تابشی ( )ETo_rو ایرودینوامیکی ()ETo_a
بوده و به صورت زیر انت (:)Allen et al., 1998
)0.408∆(Rn -G
) ∆+γ(1+0.34u2

()1

900
) )u (e -e
Tmean +273 2 s a
) ∆+γ(1+0.34u2

= ETo =ETo_r +ETo_a

(γ
+

که  EToتبخیر-تعرق مرجع ()mm day-1ر  Rnتوابش خوالص در
نطح مبصووا ()MJ m-2 day-1ر  Gشوار گرموای خواک ( MJ m-2
)day-1ر  Tmeanمیانگین دمای هوا در ارتفاع  2متری (℃)ر  u2نرعت
باد در ارتفاع  2متری ()m s-1ر  esفشار بخوار اشوباع ()kPaر  eaفشوار
بخار واقعی ()kPaر  Δشیب منبنی فشار بخار اشباع-دما ()kPa ℃-1ر
 γثابت نایکرومتری ( )kPa ℃-1انت .جزئیات بیشوتر در نشوریه 56
فائو آمده انت (.)Allen et al., 1998
مطالعات اخیر نشا دادهاند که مبانبه برو خوط شواخصهوای
خشکی /خشکسالی که مبتنی بر  EToبه روش پنمن-مانتیوث فوائو و
خروجیهای مداهای اقلیمی هسوتندر بوه دلیول نادیوده گورفتن اثور
افزایش غلظت گاز  CO2جو بر افزایش مقاوموت نوطبیر من ور بوه
بیشبرآورد روند خشکی برای قر  21مویشوود ( Roderick et al.,
 .)2015; Milly and Dunne, 2016; Swann et al., 2016یانوگ
و همکارا با حول معکوو رابطوه پونمن-مانتیوث فوائو بور انوا
خروجیهای  16مدا CMIP5ر مقوادیر مقاوموت نوطبی را بورآورد
کرده و با بررنی تغییرات بلندمودت مقاوموت نوطبی و غلظوت گواز
 CO2جور رابطه زیر را برای مقاومت نطبی به عنوا تابعی از غلظت
گاز  CO2جو بدنت آوردند (:)Yang et al., 2019
()2
)rs ([CO2 ])=70+0.05([CO2 ]-300
-1
که  rsمقاومت نوطبی بور حسوب  s mو ] [CO2غلظوت گواز
 CO2بر حسب  ppmانت .با ترکیب معادالت ( )1و ()2ر شکل تعدیل

شدهای از رابطه پنمن-مانتیث فائو به صورت زیر ارائه شد (
:)al., 2019
()3

Yang et

900
(0.408∆(Rn -G)+γ
) )u (e -e
Tmean +273 2 s a
= ETo
])∆+γ(1+u2 [0.34+2.4×10-4 ([CO2 ]-300

در مورد دادههای مشاهداتی ایستگاههار تابش خورشیدی ( )Rsبوا
انتفاده از رابطه آنگسترو مبانبه شد:
()4

n
)R
N a

Rs =(a+b

که  Rsتابش خورشیدی ()MJ m-2 day-1ر  Raتابش مواورا جوو
()MJ m-2 day-1ر  nتعداد ناعات آفتابی واقعی ()hrر  Nحداک ر تعداد
ناعات آفتابی ممکن ( )hrو  aو  bثابتهای رگرنیونی هستند که در
این مطالعه از مقادیر توصیه شوده کوه بوه ترتیوب برابور  0/25و 0/5
هستندر انتفاده شد .در مورد دادههای شبکهایر  Rsمعادا متغیر rsds
بوده و  Rnاز رابطه زیر بدنت میآید:
()5
Rn =rsds-rsus+rlds-rlus
برای تصبیح اریبی  EToحاصل از دادههوای شوبکهایر از روش
مقیا گذاری انتفاده شد .مقدار  EToتصبیح اریبیشده در این روش
از رابطه زیر بدنت میآید (:)Obada et al., 2017
̅̅̅̅o
̅̅̅̅o
EToc,m,d =EToRCM,m,d +ET
-ET
()6
OBS,m
RCM,m
که  EToc,m,dمقدار  EToتصبیح اریبیشوده بورای روز -dاُ مواه
-mاُ ر  EToRCM,m,dمقدار  EToحاصل از دادههوای شوبکهای RCM
̅̅̅̅o
 ETمیانگین  EToحاصول از
برای روز -dاُ ماه -mاُ ر پارامتر
OBS,m
̅̅̅̅o
 ETمیوانگین
دادههای مشاهداتی بورای مواه -mاُ و پوارامتر
RCM,m
 EToحاصل از دادههای شبکهای  RCMبرای ماه -mاُ انت.
پارامترهای تصبیح اریبی بر مبنای دوره آماری مشترک دادههای
شووبکهای توواریخی و دادههووای مشوواهداتی یعنووی دوره 1989-2005
مبانبه شدند و بر مقادیر  EToحاصول از دادههوای شوبکهای بورای
دورههووای توواریخی ( )1976-2005و آینووده ( )2006-2100اعموواا
شدند.
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برآورد سهم

در این مطالعوه نوهم متغیرهوای دموای کمینوه ( )Tminو دموای
بیشینه ( )Tmaxدر ارتفاع  2متریر نرعت باد در ارتفاع  2متوری ()u2ر
تابش خورشویدی ()Rsر رطوبوت نسوبی ( )RHدر ارتفواع  2متوری و
غلظت گاز  CO2جو در تغییرات  EToبررنی شد .نوهم هور یو( از
متغیرهای هواشنانی در تغییرات  EToبه صورت زیر قابل بیا انت:
()7

∂ETo
∂ETo
∂ETo
dT +
dT +
du2
∂Tmax max ∂Tmin min ∂u2
∂ETo
∂ETo
∂ETo
dRs +
dRH+
dCO2
∂Rs
∂RH
∂CO2

≈ dETo

+

o
 ∂ETمشتق جزئی  EToنسبت به متغیر
که  dEToتغییرات EToر
∂xi
∂ETo
 xiو  dxiتغییوورات متغیوور  xiو  c(xi )= ∂x dxiنووهم متغیوور  xiدر
i
تغییرات  EToانت.
نهم نسبی متغیرها بر حسب درصد از رابطه زیر مبانبه میشود
(:)Dong et al., 2020

()8

) c(xi
×100
) ∑6i=1 c(xi

=) C(xi

نو و همکارا با مقایسه ضرایب حسانویت حاصول از دادههوای
مشاهداتیر دادههای تاریخی و آینده مدا اقلیم منطقهایر نشا دادند
که مداهای اقلیم منطقهای قادر نیستند حسانیت  EToبه متغیرهای
مختل هواشنانی را به درنتی شبیهنازی کنند و پیشنهاد کردند کوه
برای تبلیل حسانیت و تبلیل نهم از ضرایب حسانویت حاصول از
دادههای مشاهداتی انوتفاده شوود ( .)Xu et al., 2014لوذار در ایون
مطالعهر برای مبانبه مشتقات جزئیر از دادههای مشاهداتی ایستگاه-
هوا بورای دوره آمواری  1989-2018انوتفاده شود .پوس از مبانوبه
o
 ∂ETایستگاههار از این مقادیر برای کمّی نمود نهم
میانگین مقادیر
∂xi
هر ی( از متغیرهای هواشنانی در تغییورات میوانگین بلندمودت ETo
نسبت به دوره تاریخی ( )1976-2005انتفاده شد .برای این منظوورر
ابتدا دوره آینده به نه دوره  30نوالهر آینوده نزدیو( ()2040-2011ر
آینده میانی ( )2041-2070و آینوده دور ( )2071-2100تقسویم شود.
نپس در مورد هر ی( از یاختهها مقادیر تغییرات میوانگین بلندمودت
متغیر هواشنانی نسبت به دوره تاریخی ( )dxiبرای هور یو( از نوه
دوره آینووده مبانووبه و بووا انووتفاده از رابطووه ( )7نووهم هوور یوو( از
متغیرهای هواشنانوی در تغییورات  EToبورآورد شود .بورای حصووا
اطمینووا از اینکووه مشووتقات جزئووی حاصوول از دادههووای مشوواهداتی
ایستگاهها میتواند نهم متغیرها را به درنوتی نموایش دهودر تبلیول
نهم برای روند  EToدوره تاریخی مدا اقلیموی ان وا و صوبت آ
بررنی شد.

نتایج و بحث
نتووایج مقایسووه  EToمبتنووی بوور دادههووای شووبکهای مووداهووا و
مشاهدات ایستگاههار برای دوره مشترک آماری 1989-2005ر نشوا
داد که  EToمبتنی بور موداهوا کمتور از  EToمبتنوی بور مشواهدات
ایستگاهها برآورد شده انت .میوانگین  EToپویش از تصوبیح اریبویر
برای دوره مشترک آماری 1989-2005ر در مورد یاختوههوای شوبکه
موودا  )GFDL-ESM2M( EC-EARTHبرابوور 2/89 mm day-1
( )2/86انت که پس از تصبیح اریبی برابر با میانگین  EToمبتنی بر
دادههای مشاهداتی ایسوتگاههوا ( )3/32 mm day-1شودند .شوکل 2
نمودارهای مربوط به میانگین مقادیر تصبیح اریبی شوده  EToبورای
همه یاختوههوای شوبکه درو حوضوه دریاچوه ارومیوه را بورای دوره
تاریخی ( )1976-2005و دوره آینده ( )2006-2100نشا مویدهود.
نمودارهای قرمز رنگ (نقطهچین) و آبی رنگ (خط ممتد) بوه ترتیوب
مبتنی بر رابطه اصلی و رابطه تعدیل شده پنمن -مانتیث فائو هسوتند.
میانگین بلندمدت  EToدوره تاریخی برای مداهای  EC-EARTHو
 GFDL-ESM2Mبه ترتیب  3/31 mm day-1و 3/26 mm day-1
انت .مقایسه نمودارها نشا میدهد که در مورد هر دو مودار میوزا
 EToدر آینووده رونوود افزایشووی خواهوود داشووت .بهموونش و همکووارا
( )1394از طریق ریزمقیا نمایی برو دادهوای مودا  HadCM3بور
مبنای نناریوهای A1Bر  A2و  B1روند افزایشی برای  EToایستگاه
ارومیه در قر  21پیشنگری کردند .گودرزی و همکارا ( )1397نیز
نشا دادند که تبت نناریوهای B1ر A2ر  A1Bو  B2میوزا ETo
در حوضه دریاچه ارومیه بر مبنای پیشنگریهای مدا  HadCM3در
قر  21روند افزایشی خواهد داشت .با توجه به شکل 2ر میزا ETo
مبتنی بر رابطه تعدیلشده همواره کمتر از میزا  EToمبتنی بر رابطه
اصوولی انووت .در مووورد موودا )GFDL-ESM2M( EC-EARTHر
اختالف دو نمودار از نظر میانگین بلندمدت  EToبرای نه دوره آینوده
نزدی(ر آینده میوانی و آینوده دور بوهترتیوب برابور 0/07 mm day-1
()0/07ر  )0/15( 0/14 mm day-1و  )0/29( 0/28 mm day-1انوت.
بنابراین میزا اختالف دو نمودار به صورت تصاعدی بیشتر میشوود؛
چرا که بر انا نناریوی  RCP8.5غلظت گاز  CO2جو در آینده بوا
شیب تندشونده افزایش مییابد .لذا میزا مقاومت روزنوهای افوزایش
یافته و  EToمبتنی بر رابطه تعدیلشده نسبت به  EToمبتنی بر رابطه
اصلی کاهش مییابد .در تایید مطالعه داکستانانتو و همکارا ( da
 )Costa Santos et al., 2020لباظ کرد اثر افوزایش غلظوت گواز
 CO2جو بر مقاومت روزنهایر شدت روند افزایشوی  EToدر آینوده را
کاهش میدهد.
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شكل  -2ميانگين مقادیر تصحيح اریبی شده  EToبراي همه یاختههاي شبكه درون منطقه مطالعاتی در دوره تاریخی ( )1976-2005و دوره آینده
( )2006-2100مبتنی بر رابطه اصلی و رابطه تعدیل شده ( )modifiedپنمن -مانتيث فائو براي مدلهاي  )a( EC-EARTHو GFDL-ESM2M

( .)bخطوط منقطع نشاندهنده ميانگين بلندمدت  EToبراي دورههاي تاریخی ،آینده نزدیک ،آینده ميانی و آینده دور است.

برای بررنی نهم متغیرهوای مختلو هواشنانوی (Tmaxر Tminر
u2ر Rsر  RHو  )CO2در تغییرات میانگین بلندمودت  EToدوره آینوده
o
)∂ETر بوا انوتفاده از
نسبت به دوره تواریخیر ابتودا مشوتقات جزئوی (
∂xi
دادههووای مشوواهداتی ایسووتگاههووا بوورای دوره آموواری 1989-2018
o
 ∂ETایستگاهها بدنت آمد .برای کسب
مبانبه شد و میانگین مقادیر
∂xi
اطمینا از کفایوت مشوتقات جزئوی حاصول از دادههوای مشواهداتی
ایستگاهها در تبلیل نهم دادههای شبکهای مداهار در مورد هر ی(
از یاختووههووار رونوود تغییوورات  )dETo( EToو همچنووین متغیرهووای
هواشنانی ( )dxiبرای دوره تاریخی مداهوای اقلیموی مبانوبه و بوا
o
 ∂ETایستگاههوا نومت رانوت رابطوه ()7
انتفاده از میانگین مقادیر
∂xi
مبانبه و با مقادیر ( dEToنمت چپ رابطه  )7مقایسه شد .شوکل 3

نمودار پراکنش مقادیر حاصل از نومت رانوت رابطوه ( )7را در برابور
مقادیر  dEToهمه یاختهها برای مقیا زمانی ماهانه و ناالنه نشوا
میدهد .با توجوه بوه شوکل 3ر در موورد هور دو مودار اغلوب نقواط
پراکندگی منانبی در اطراف خط  1:1دارند .فاصله نقاط از خط  1:1به
ازای تغییرات بیش از  0/5 mm day-1در  EToبیشتر بوده؛ به طووری
کووه بووه صووورت کوومبرآوردهووای آشووکاری در مووورد م ودا GFDL-
 ESM2Mقابل مشاهده انت .به طور کلیر ضرایب تبیین مدا EC-
 )GFDL-ESM2M( EARTHبرای مقیا زمانی ماهانه و نواالنه
به ترتیب  )0/84( 0/83و  )0/88( 0/92انت .لذار در مورد هر دو مدا
انتفاده از مشتقات جزئی حاصل از دادههای ایستگاهها بورای تبلیول
نهم قابل اطمینا انت.

شكل  -3رابطه مجموع سهم ( )mm day-1تغييرات متغيرهاي هواشناسی در تغييرات  EToبا تغييرات  EToدر دوره تاریخی ( )1976-2005در
مقياس زمانی ماهانه و ساالنه براي یاختههاي مدلهاي  )a( EC-EARTHو  )b( GFDL-ESM2Mدر منطقه مورد مطالعه

برآورد تبخير -تعرق مرجع با استفاده از پيشنگريهاي پروژه ...

1927

شكل  -4نقشههاي تفاضل مقادیر ميانگين بلندمدت ساالنه  ،)a( EToدماي بيشينه ( ،)bدماي كمينه ( ،)cسرعت باد ( ،)dتابش خورشيدي (،)e
رطوبت نسبی ( )fو غلظت گاز  )g( CO2دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت به مقادیر متناظر آنها در
دوره تاریخی ( )2005-1976براي مدل  .EC-EARTHنقاط نشاندهنده معنیدار بودن تفاضلها در سطح معنیداري  5 %است.
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شكل  -5نقشههاي تفاضل مقادیر ميانگين بلندمدت ساالنه  ،)a( EToدماي بيشينه ( ،)bدماي كمينه ( ،)cسرعت باد ( ،)dتابش خورشيدي (،)e
رطوبت نسبی ( )fو غلظت گاز  )g( CO2دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت به مقادیر متناظر آنها در
دوره تاریخی ( )2005-1976براي مدل  .GFDL-ESM2Mنقاط نشاندهنده معنیدار بودن تفاضلها در سطح معنیداري  5 %است.

برآورد تبخير -تعرق مرجع با استفاده از پيشنگريهاي پروژه ...

1929

شكل  -6نمودارهاي مقایسه ميانگين و انحراف معيار تفاضل مقادیر ميانگين بلندمدت ساالنه  ،)a( EToدماي بيشينه ( ،)bدماي كمينه ( ،)cسرعت
باد ( ،)dتابش خورشيدي ( )eو رطوبت نسبی ( )fدورههاي آینده  )Period 2( 2070-2041 ،)Period 1( 2011-2040و Period ( 2071-2100

 )3نسبت به مقادیر متناظر آنها در دوره تاریخی ( )1976-2005براي یاختههاي مدلهاي  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mدر منطقه مورد
مطالعه

شکل  4و  5نقشههای تفاضل مقادیر میوانگین بلندمودت نواالنه
 EToو متغیرهای مختل هواشنانی دورههای آینده نزدی(ر میوانی و
دور نسبت به مقادیر متناتر آنها در دوره تاریخی را بوه ترتیوب بورای
مووودا  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mنشوووا مووویدهنووود.
نمودارهای مقایسه میانگین و انبراف معیار تفاضلها نیز در شوکل 6
نشا داده شده انت .نقاط درو یاختهها نشا دهنده ایون انوت کوه
اختالف میانگینها در نطح  5 %معنیدار انت .بوا توجوه بوه شوکل
( 4)a1-a3و شووکل ( 6)aمیووانگین بلندموودت نوواالنه  EToدر همووه
یاختههای شوبکه مودا  EC-EARTHاخوتالف معنویداری بوا دوره
تاریخی دارد .میانگین بلندمدت ناالنه  EToدورههای آینوده نزدیو(ر
میانی و دور نسبت به دوره تاریخی به ترتیوب بوه میوزا mm day-1
0/18ر  0/30 mm day-1و  0/58 mm day-1افزایش نشا میدهود.
توزیع مکانی تفاضلها در نوطح حوضوه تقریبواً یکنواخوت انوت بوه
طوری که انبراف معیار تفاضلها در دورههای آینده نزدی(ر میوانی و
دور (بوه ترتیوب 0/01 mm day-1ر  0/02 mm day-1و mm day-1
 )0/04ناچیز انت (شکل  .(6aدر مورد مدا  GFDL-ESM2Mنیوز
اخوتالف میوانگین بلندمودت نوواالنه  EToبوا دوره تواریخی در همووه
یاختووههووای شووبکه در نووطح  5%معنوویدار انووت (شووکل .)5a1-a3
میانگین بلندمدت ناالنه  EToدورههای آینوده نزدیو(ر میوانی و دور
نسبت به دوره تاریخی به ترتیب به میوزا  0/20 mm day-1و mm
 0/37 day-1و  0/51 mm day-1افزایش نشا میدهد .بنابراین مدا
 GFDL-ESM2Mبرای دورههای آینوده نزدیو( و میوانی افوزایش
بیشتر و در مورد آینده دور افزایش کمتوری را نسوبت بوه مودا EC-

 EARTHپیشبینی میکند.
مقایسه توزیع مکانی تفاضلها نیوز بیوانگر غیریکنوواختی بیشوتر
تفاضلها در میا یاختههای شبکه مدا  GFDL-ESM2Mنسبت به
مدا  EC-EARTHانت به طوری که انبراف معیار تفاضلها بورای
دورههای آینده نزدی(ر میانی و دور به ترتیب برابر ترتیب mm day-1
0/04ر  0/05 mm day-1و  0/08 mm day-1انووت (شووکل .)6a
بنووابراین بوور انوا موودا  GFDL-ESM2Mمیووزا  EToدر نیمووه
جنوبی حوضه بیشتر از نایر نواحی حوضه تبت تاثیر تغییر اقلیم قورار
میگیرند؛ در حالیکه بر انا مدا  EC-EARTHمیزا تاثیرپذیری
 EToاز تغییر اقلیم در همه نواحی حوضه کم و بیش یکسوا خواهود
بود.
با توجه به شکل ( 4)b1-b3و ( 4)c1-c3میانگین بلندمدت ناالنه
دمای بیشینه و دمای کمینه بر انوا مودا  EC-EARTHو تبوت
نناریوی  RCP8.5در تمامی نوواحی حوضوه و در تموامی دورههوای
آینده افزایش معنیداری خواهد داشت .به طوری کوه در موورد دموای
بیشینه (دمای کمینوه) میوانگین افوزایش دموای در دورههوای آینوده
نزدیوو(ر میووانی و دور بووه ترتیووب برابوور ℃ )1/58( 1/70ر ℃ 3/33
( )3/34و ℃  )5/76( 5/99خواهد بود (شکل ( .)6)b-cتوزیع مکوانی
تفاضلها در مورد هر دو دمای کمینه و بیشینه نسبتاً یکنواخت بوده و
توپوگرافی حوضه اثر قابل توجهی روی توزیع مکانی تفاضلها نودارد.
در مورد مدا GFDL-ESM2Mر نیز میانگین بلندمدت دمای بیشینه
و کمینه افزایش معنیداری را در تما یاختههای شبکه نطح حوضوه
نشا مویدهود (شوکل ( 5)b1-b3و ( )5)c1-c3و میوانگین افوزایش
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دمای بیشینه (دمای کمینه) در دورههای آینده نزدی(ر میانی و دور به
ترتیوووووووب ℃ )1/72( 1/78ر ℃  )3/32( 3/47و ℃ )5/10( 5/27
خواهد بود (شکل ( .)6)b-cدر مقایسه با مدا EC-EARTHر میوزا
افزایش دمای کمینه و بیشوینه در دورههوای آینوده نزدیو( و میوانی
اندکی بیشتر و در دوره آینده دور کمتر انت؛ اموا میوزا تغییرپوذیری
مکانی در هر نه دوره آینده نسوبت بوه مودا  EC-EARTHبیشوتر
انت .نقشههای توزیع مکانی تفاضلهای دمای کمینه و دمای بیشونه
و  EToشباهت زیادی را نشا میدهد؛ به طوری که در موورد دموای
کمینه و دمای بیشینه نیز نیمه جنوبی حوضه تاثیرپوذیری بیشوتری از
تغییر اقلیم نشا میدهند .لذار میتوا تغییرات زمانی  EToرا توا حود
زیادی به عامل دما نسبت داد .مودا  EC-EARTHتقریبواً در موورد
کل حوضهر تغییر معنیداری در میانگین بلندمدت ناالنه نورعت بواد
نشا نمیدهد (شکل ( )4)d1-d3و انبراف معیار زیاد تفاضلها حاکی
از تغییرپذیری مکوانی زیواد آنهوا انوت (شوکل  .)6dمودا GFDL-
 ESM2Mکاهش معنیداری را در میانگین بلندمدت نرعت باد بویژه
در یاختههای نیموه شومالی حوضوه بورای دوره آینوده میوانی (m s-1
 )-0/06و آینوده دور ( )-0/08 m s-1نشووا موویدهوود (شووکل (d1-
 .)5)d3توزیع مکانی تفاضلها بسیار متفواوت از مودا EC-EARTH
انت و علت این امر عد قطعیوت زیواد شوبیهنوازی نورعت بواد در
مداهای اقلیمی انوت ( .)McVicar et al., 2012شوکل (4)e1-e3
بیانگر پیشبینی کاهش میانگین بلندمدت نواالنه توابش خورشویدی
تونط مدا  EC-EARTHدر آینده انت و تفاضلها در همه یاختوه-
های شبکه نطح حوضه در دورههوای آینوده میوانی (Mj m-2 day-1
 )-0/26و آینده دور ( )-0/36 Mj m-2 day-1معنیدار انوت .وایلود و
همکارا با بررنی روند تغییرات توابش خورشویدی تبوت نوناریوی
 RCP8.5بوور انووا  39موودا اقلیمووی (از جملووه  EC-EARTHو
 )GFDL-ESM2Mنشووا دادنوود کووه علووت رونوود کاهشووی تووابش
خورشیدیر روند افزایشی ابرناکی انت ( .)Wild et al., 2015میوزا
پیشبینیشده کاهش میانگین بلندمدت تابش خورشویدی نسوبت بوه
دوره تاریخی تونط مدا  GFDL-ESM2Mبورای دورههوای آینوده
نزدی( ()-0/16 Mj m-2 day-1ر آینده میانی (-0/31 Mj m-2 day-1
) و آینده دور ( )-0/42 Mj m-2 day-1بیشتر از مودا EC-EARTH
انت (شکل  )6eو از نظر توزیع مکانیر یکنواختی بیشتری دارد (شکل
( .)5)e1-e3در مورد هر دو مدار توزیوع مکوانی تفاضولهوای توابش
خورشیدی از توپوگرافی تبعیت میکند و در منواطق مرتفوعتور میوزا
کاهش تابش خورشیدی بیشتر انت .با توجه به شکل (6)fر میوانگین
بلندمدت ناالنه رطوبت نسبی طبق مدا  EC-EARTHدر هور نوه
دوره آینده نسبت به دوره تاریخی کاهش خواهد یافت (به ترتیوب بوه
میزا -1/69 %ر  -2/48 %و  )-6/19 %و میزا تفاضولهوا در دوره
آینده نزدی( در اغلب یاختهها و در دورههوای آینوده میوانی و دور در
همه یاختهها معنیدار انت (شکل ( .)4)f1-f3میزا کاهش میوانگین

بلندمدت رطوبت نسبی نسبت به دوره تاریخی تونوط مودا GFDL-

 ESM2Mبرای دورههای آینده نزدی( ( )-2/05 %و آینده میوانی (%
 )-3/62بیشتر از مدا  EC-EARTHو در مورد آینده دور (-5/25 %
) کمتر از مدا  EC-EARTHانت (شکل  )6fو از نظر توزیع مکانیر
تغییرپذیری بیشتری دارد (شکل ( .)5)f1-f3از آن ا که در مورد غلظت
گاز  CO2از دادههای میانگین جهانی توصویه شوده تونوط CMIP5
انتفاده شده انتر این دادههوا بورای هور دو مودا  EC-EARTHو
 GFDL-ESM2Mیکسووا بوووده و همچنووین بوور خووالف دادههووای
مداهای اقلیمی به صورت شبکهای نیستند؛ لذا دارای توزیوع مکوانی
نیستند .مطابق شکل (( 4)g1-g3یا شکل ( )5)g1-g3تفاضل میانگین
بلندمدت ناالنه غلظت گاز  CO2جو در دورههای آینده نزدی(ر میانی
و دور نسبت به دوره تواریخی تبوت نوناریوی  RCP8.5بوه ترتیوب
81/53 ppmر  223/86 ppmو  452/99 ppmبوده و این تفاضولهوا
در نطح  5 %معنیدار هستند.
برای بررنی نهم هر ی( از متغیرهای هواشنانوی در تغییورات
میانگین بلندمدت  EToنسبت به دوره تواریخیر در موورد هور یاختوهر
o
 )∂ETایسوتگاههوا در مقودار تفاضول
میانگین مقادیر مشتقات جزئوی (
∂xi
متناتر ( )dxiضرب شده و مقادیر ) c(xiحاصولر بور م مووع مقوادیر
o
 )∑6i=1 c(xi ) = ∑6i=1 ∂ETتقسیم شدند .مقادیر م بت
)( c(xiیعنی dxi
∂xi
(منفی) نهم نشا دهنده این انت که تغییر متغیر هواشنانویر نوبب
افزایش (کاهش)  EToخواهد شد .شایا ذکر انت که به دلیل منفوی
بود نهم برخی متغیرهار نسوبت مقوادیر ) c(xiبوه م مووع مقوادیر
) c(xiمبدود به بازه صفر و  100درصد نبووده و مویتوانود مقوادیری
بیشتر از  100درصد یا کمتر از صفر درصد داشته باشد.
شکلهای  7و  8نقشوه درصود نوهم متغیرهوای هواشنانوی در
تغییرات میانگین  EToناالنه دورههای آینده نزدیو(ر میوانی و دور را
نسبت به میانگین  EToناالنه در دوره تاریخی برای موداهوای EC-
 EARTHو  GFDL-ESM2Mنشا میدهند.
مقایسه نقشههای توزیع مکانی درصد نهم نشا میدهد کوه در
مورد هر دو مدا  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mنوهم متغیور
دمای بیشینه در تغییرات میانگین  EToناالنه بیشتر از نوایر متغیرهوا
انت .بعالوهر نهم متغیر دمای بیشینه در همه یاختهها م بوت انوت.
یعنی افزایش دمای بیشینه در آینده نبب افزایش  EToخواهد شد .بر
انا پیشنگری مودا ( EC-EARTHمودا )GFDL-ESM2Mر
میانگین نهم دمای بیشینه در تغییورات  EToدر دوره آینوده نزدیو(ر
میووانی و دور بووهترتیووب برابوور 82/58 %ر  89/09 %و %( 89/04 %
81/39ر  96/06 %و  )111/06 %خواهد بود (شوکل  .)9بوا توجوه بوه
شکلهای  7و 8ر در مورد مدا EC-EARTHر بین دورههوای آینوده
مختل تفاوت زیادی از نظر نهم متغیر دمای بیشینه وجود نودارد اموا
در مورد مدا GFDL-ESM2Mر نوهم متغیور دموای بیشوینه رونود
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افزایشی در طی نه دوره آینده دارد .توزیع مکانی نهم دمای بیشوینه
در مقایسه با نایر متغیرها تغییرپوذیری بیشوتری دارد .انبوراف معیوار
نهم متغیر دمای بیشینه در دوره آینده نزدی(ر میانی و دور بهترتیوب

1931

برابوور 9/44 %ر  6/96 %و 15/67 %( 5/42 %ر  19/83 %و )27/56 %
خواهد بود؛ لذا در مورد مدا  GFDL-ESM2Mتغییرپذیری مکوانی
نهم متغیر دمای بیشینه بیشتر از مدا  EC-EARTHانت.

شكل  -7نقشه درصد سهم نسبی ( )C %متغيرهاي هواشناسی دماي بيشينه ( ،)aدماي كمينه ( ،)bسرعت باد ( ،)cتابش خورشيدي ( ،)dرطوبت
نسبی ( )eو غلظت گاز  )f( CO2در تغييرات ميانگين  EToساالنه دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت
به ميانگين  EToساالنه در دوره تاریخی ( )1976-2005براي مدل EC-EARTH
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شكل  -8نقشه درصد سهم نسبی ( )C %متغيرهاي هواشناسی دماي بيشينه ( ،)aدماي كمينه ( ،)bسرعت باد ( ،)cتابش خورشيدي ( ،)dرطوبت
نسبی ( )eو غلظت گاز  )f( CO2در تغييرات ميانگين  EToساالنه دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت
به ميانگين  EToساالنه در دوره تاریخی ( )1976-2005براي مدل GFDL-ESM2M

نهم متغیر دمای کمینه نیز در همه یاختوههوا م بوت انوت و در
مورد هر دو مدار نهم دمای بیشینه در تغییرات  EToبیشتر از دموای
کمینه انت (بیش از  2برابر) .به طوریکه بر انا پیشنگری مودا
( EC-EARTHموودا )GFDL-ESM2Mر میووانگین نووهم دمووای
کمینه در تغییرات  EToدر دوره آینده نزدی(ر میانی و دور بوهترتیوب

برابوووووور 32/84 %ر  38/25 %و 33/58 %( 36/57 %ر  39/09 %و %
 )45/74خواهد بود (شکل  .)9جیا و همکارا نیز نشوا دادنود کوه
دمای بیشینه نهم بیشتری نسبت به دموای کمینوه در تغییورات ETo
دارد ( .)Jian et al., 2020در مورد نهم متغیر دمای کمینه نیز مشابه
دمای بیشینهر تغییرپذیری مکوانی در موورد مودا GFDL-ESM2M
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بیشتر از مدا  EC-EARTHانت .متغیر دیگری که بیشوترین نوهم
را در تغییرات  EToداردر غلظت گاز  CO2جو انت .نهم متغیر CO2
در تما یاختهها منفی انت؛ لذا افزایش  CO2اثر کاهشوی روی ETo
خواهد داشت .انال و همکارا نیز نشا دادند که افزایش غلظت گاز
 CO2جو نبب کاهش  EToمیشود ( .)Islam et al., 2012مقایسوه
نتایج نشا میدهد که تقریباً اثر نهم م بت دمای کمینه با اثر نوهم
منفی غلظت گاز  CO2خن ی میشود .چرا که بر انوا پویشنگوری
موودا ( EC-EARTHموودا )GFDL-ESM2Mر میووانگین نووهم
غلظت گاز  CO2در تغییرات  EToدر دوره آینده نزدی(ر میوانی و دور
بهترتیوب برابور -27/08 %ر  -40/71 %و -25/94 %( -45/81 %ر %
 -42/66و  )-66/22 %خواهد بود (شکل  .)9علت تفاوت دو مودا از
نظر میانگین نهم غلظت گاز  CO2به ویژه در دوره آینده دورر ناشوی
از تفاوت دو مدا از نظر پیشنگوری تغییورات  u2بوه ویوژه در موورد
یاختههای نیمه شمالی حوضه انت .این عامل نبب اختالف دو مودا
از نظر میزا نهم ( u2و در نتی ه اختالف در )  )∑6i=1 c(xiمویشوود.
لذار عالوه بر تاثیر تفاوت دو مودا از نظور مقوادیر ) c(xiهور یو( از
متغیرهار اختالف در )  ∑6i=1 c(xiنیز نبب تفاوت دو مدا از نظر میزا
نهم نسبی () )C(xiمتغیرها میشود .نهم متغیور رطوبوت نسوبی در
همه دورههای آینده و همه یاختهها م بت و اندکی کمتر از نهم متغیر
دمای کمینه انت .به طوری کوهر میوانگین نوهم رطوبوت نسوبی در
تغییوورات  EToبوور انووا موودا ( EC-EARTHموودا GFDL-

1933

)ESM2Mر در دوره آینده نزدیو(ر میوانی و دور بوهترتیوب برابور %
24/59ر  19/85 %و 26/60 %( 27/61 %ر  29/21 %و )31/50 %
خواهد بود (شکل  .)9نهم رطوبت نسبی بوه طوور کلوی تغییرپوذیری
مکانی اندکی داشته و توزیع مکانی نهم رطوبت نسبی در مورد مودا
 EC-EARTHاندکی یکنواختتر از مدا  GFDL-ESM2Mانوت.
متغیووری کووه کمتوورین نووهم را در تغییوورات  EToدارد متغیوور تووابش
خورشیدی انت .نهم این متغیر تقریباً در همه یاختهها منفی انوت و
مشابه رطوبت نسبی تغییرپذیری مکانی انودکی دارد .میوانگین نوهم
تابش خورشویدی در تغییورات  EToبور انوا مودا EC-EARTH
(موودا )GFDL-ESM2Mر در دوره آینووده نزدیوو(ر میووانی و دور
بهترتیب برابر -3/44 %ر  -6/88 %و -7/48 %( -5/20 %ر -8/44 %
و  )-8/76 %خواهد بود (شکل  .)9عد قطعیت مداهوای اقلیموی در
شبیهنازی نرعت باد در توزیع نهم نرعت باد در تغییرات  EToنیوز
نمایا انت .با توجه به شکلهای  7و  8توزیع مکانی نوهم نورعت
باد چه از نظر عالمت و چه از نظر مقدار در یاختههای مختل حوضهر
دورههای آینده مختل و در مداهای مختل بسویار متفواوت انوت.
میانگین نهم نورعت بواد در تغییورات  EToبور انوا مودا EC-
( EARTHمدا )GFDL-ESM2Mر در دوره آینده نزدی(ر میانی و
دور بووهترتیووب برابوور -9/50 %ر  0/39 %و -8/15 %( -2/22 %ر %
 -13/25و  )-13/31 %خواهد بود (شکل .)9

شكل  -9نمودارهاي راداري ميانگين سهم نسبی ( )C(xi) %متغيرهاي دماي بيشينه ( ،)Tmaxدماي كمينه ( ،)Tminسرعت باد ( ،)u2تابش خورشيدي
( ،)Rsرطوبت نسبی ( )RHو غلظت گاز  CO2در تغييرات ميانگين بلندمدت ساالنه  EToدر دورههاي آینده -2041 ،)Period 1( 2011-2040
 )Period 2( 2070و  )Period 3( 2071-2100نسبت به دوره تاریخی ( )1976-2005براي یاختههاي مدلهاي  )a( EC-EARTHو GFDL-

 )b( ESM2Mدر منطقه مورد مطالعه
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به طور کلیر مهمترین متغیرهای موثر در تغییرات آینوده  EToدر
حوضه دریاچه ارومیه دمای بیشینهر دمای کمینه و غلظوت گواز CO2
جو انت و متغیرهای رطوبت نسبیر تابش خورشویدی و نورعت بواد
تاثیر کمتری روی تغییورات  EToدر آینوده خواهنود داشوت .جیوا و
همکارا نیز نشا دادند که دمای بیشینه بیشترین نهم را در تغییرات
 EToخواهد داشت ( .)Jian et al., 2020ژائو و همکارا و دونوگ و
همکارا نیز با بررنی تغییرات زمانی -مکانی  EToتبت نناریوهای
مختل اقلیمیر دما را مهمترین عامل کنتراکننده روند افزایشی ETo
ذکر کردند ( .)Zhao et al., 2020; Dong et al., 2020در حالیکوه
نو و همکارا نشا دادند که تغییرات  EToدر آینده با تغییرات تابش
خورشیدیر رطوبت نسبی و دمای کمینه در ارتباط انت ( Xu et al.,
.)2014

نتيجهگيري
در این مطالعه با انتفاده از پیشنگریهای ریزمقیا نمواییشوده
دو موووودا  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mتبووووت پووووروژه
 CORDEXبا انتفاده از نسخه تعدیلشده رابطه پنمن -مانتیث فوائو
و با شموا اثر افزایش غلظت  CO2بر میزا مقاومت روزنهای مقودار
 EToدر یاخته هوای نوطح حوضوه دریاچوه ارومیوه تبوت نوناریوی
 RCP8.5مبانبه و تغییرات میانگین بلندمدت  EToنواالنه در نوه
دوره آینده نزدی(ر آینده میانی و آینوده دور نسوبت بوه دوره تواریخی
بررنی شد و در ادامهر نهم تغییرات متغیرهای هواشنانی در تغییرات
 EToمورد تبلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از این مطالعه نشا داد که
در مورد هر دو مدار میزا  EToدر آینده روند افزایشی خواهد داشت.
با لباظ کرد اثر افزایش  CO2در مقاومت روزنوهایر در مقایسوه بوا
رابطه اصلی پنمن -مانتیث فائور شدت کمتوری بورای رونود افزایشوی
 EToپیشنگری شد .میزا افزایش  EToنسبت به دوره تواریخیر در
دوره آینده دور بیشتر از دوره آینده میانی و در دوره آینده میانی بیشوتر
دوره آینده نزدی( خواهود بوود .بوه طووری کوه در موورد مودا EC-
( EARTHمدا  )GFDL-ESM2Mمیانگین بلندمدت نواالنه ETo
دورههای آینده نزدی(ر میانی و دور نسبت به دوره تاریخی به ترتیوب
بوه میوزا 0/18 mm day-1ر  0/30 mm day-1و 0/58 mm day-1
( 0/20 day-1و  0/37 mm day-1و  )0/51 mm day-1افزایش نشا
داد .مطالعووات پیشووین (بهموونش و همکووارا ر 1394؛ کالنکووی و
کاراندیشر 1394؛ گودرزی و همکارا ر 1397؛ حیدری تاشوه کبوود و
خوشخور 1398؛ غال پور شمامی و همکارا ر 1398؛ باب البکموی و
همکارا ر 1399؛ Scheff and Frierson, 2014; Karandish and
)Mousavi, 2018; Nouri et al., 2018, Lotfi et al., 2020
تاییدکننده یافتههای این مطالعه مبنی بر روند افزایشی  EToدر آینوده

انت .بررنی روند متغیرهای هواشنانیر در مورد هر دو مدار حواکی
از روند افزایشی دمای بیشینه و دمای کمینه و روند کاهشوی رطوبوت
نسبی و تابش خورشیدی بود .اما روند تغییرات نرعت باد چوه از نظور
عالمت و معنیداری و چه از نظر توزیع مکانیر تفواوت زیوادی در دو
مدا نشا داد .بررنی نهم متغیرهای هواشنانوی در تغییورات ETo
نشا داد که متغیرهای دمای بیشینهر دمای کمینه و غلظت گاز CO2
جو بیشترین نهم را در تغییرات  EToخواهند داشوت .افوزایش دموای
بیشینه میزا کمبود فشوار بخوار را افوزایش داده و در نتی وه  EToرا
افزایش مویدهود ( Liu and Sun, 2017; Scheff and Frierson,
 .)2014; Zhao and Dai, 2015افزایش غلظت گاز  CO2جو نوبب
کاهش  EToشده و میزا افزایش  EToدر اثر افزایش دموا را شودیداً
تعدیل موی کنود ( .)Islam et al., 2012فعالیوتهوای بشوری ماننود
آبیاری و جنگلکاری میتواند  EToرا در آینده تبت تاثیر قورار دهود؛
در حالی که این عوامل در مداهای اقلیمی لباظ نشدهاند .آبیاریر که
در حاا حاضر بخوش بزرگوی از مصوارف آب را بوه خوود اختصواث
میدهد (ناصری و همکارا ر )1396ر میتواند اقلویم منطقوه را تبوت
تاثیر قرار داده و نبب تغییرات  EToشوود ( .)Jian et al., 2020چورا
که افزایش تبخیر -تعرق و کاهش شار گرمای مبسوو ر ترازمنودی
انرژی را تبت تاثیر قرار داده و نبب نرد شد جو ( Decker et al.,
 )2017و افزایش رطوبت هوای نزدی( نطح زمین میشود ( Huang
 .)and Ullrich, 2016عالوه بر اینر با افزایش زبری نطح زمینر در
نتی ه تونعه اراضی کشاورزی و رشد گیاها ر نرعت باد ممکن انت
کاهش پیدا کند ( .)Han et al., 2016م موعه ایون عوامولر بیوانگر
این انت که آبیاری میتواند در طی فصل رشود نوبب کواهش ETo
شود ( .)Zhang et al., 2020لذار عد در نظر گرفتن تاثیرات آبیواری
در مداهای اقلیمیر ممکن انت نبب عود قطعیوتهوایی در موورد
پیشنگری روند  EToشود.
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Abstract
The reference evapotranspiration (ET o) is one of the most important effective factors in hydrological cycle
and has been used in the calculation of many drought and aridity indices and the studies related to the projection
of climate change impacts. The investigation of climate change impact on ET o is necessary for longterm
scheduling and management of water resources. In this study, the downscaled projections of two climatic models
of EC-EARTH and GFDL-ESM2M (based on RCP8.5 scenario) under CORDEX project were used and using
the modified method of FAO Penman-Monteith and by considering the effects of the atmospheric CO2
concentration on plants stomatal resistance, the ET o was estimated for the historical period (1976-2005) and
future period (2006-2100) in lake Urmia basin. The results of investigation of ET o changes in three near-future
(2011-2040), mid-future (2041-2070) and far-future (2071-2100) periods in comparison to the historical period
revealed an increasing trend of ETo especially for far-future. The contribution analysis of the meteorological
variables in ETo changes showed that the maximum temperature (with the average contribution of 91.54 %), the
minimum temperature (with the average contribution of 37.68 %) and the atmospheric CO2 concentration (with
the average contribution of 41.40 %) will have the most contribution in ET o changes. However, because of
increasing trend of the agricultural development, the effects of irrigation on the climate and ignoring the
irrigation effects in climatic models, projection of ET o changes based on climatic models may be along with
some uncertainties.
Keywords: Climate change, Contribution analysis, RCP8.5 Scenario, Reference evapotranspiration
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