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چکیده

Abstract
In this research, the impact of climate change on the snow and

در این تحقیق به تأثیرات تغییرات اقلیم بر یخچال علمکوه در استان مازندران
 وLANDSAT-7  وLANDSAT-8 با استفاده از تصاویر ماهوارهاي
همچنین رگرسیون دادههاي مشاهداتی بارش و دما در دو دهه گذشته
 برايCMIP5  با سناریوهايAOGCM ) و مدلهاي3444-3434(
) پرداخته شده3434-3444( پیشبینی وضعیت یخچال در دو دهه آینده
 شاملAOGCM  دادههاي پیشبینیشده با استفــاده از مدلهاي.است
 وMIRO-C5 ،HadGEM2-ES ،GFDL-CM3 ،EC-EARTH
 ساله مشاهده95  و با یک دوره3434-3444  براي دورهMPI-ESM-MR
 براي. مورد ارزیابی قرار گرفتند1314-3414 شده در سالهاي
 براي. استفاده شد6.4  نسخهLARS-WG ریزمقیاسنمایی دادهها از مدل
یافتن بهترین مدل که دادههاي پیشبینیشده با دادههاي دوره تاریخی
)R2  وRMSE تناسب داشته باشند از روش تعیین کمترین خطا (شامل
 داراي خطاي کمتريMIRO-C5  وEC-EARTH استفاده شد و مدلهاي
) -6%(  محاسبات نشان میدهند که منفی شش درصد. مدل بودند5 در بین
) نسبت به دوره مشاهداتی در3%( کاهش بارندگی و نه درصد افزایش دما
 نتایج بدست آمده در این تحقیق در طی، همچنین.این منطقه بهوجود میآید
 افزایش دما و کاهش تدریجی،بیست سال گذشته نشاندهنده کاهش بارش
سطح برف و یخ علم کوه بهخصوص در فصل تابستان میباشد و زوال
 ذوب کامل برف و یخ یخچال در فصل.تدریجی این یخچال را در پی دارد
تابستان تهدید جدي براي منابع آب پایین دست منطقه و محیطزیست اطراف
.این یخچال مهم میباشد
،LARS-WG6 ، یخچال علمکوه،AOGCM  مدلهاي:كلمات كلیدی
.LANDSAT ،تصاویر ماهوارهاي
1444/5/5 :تاریخ دریافت مقاله
1444/1/19 :تاریخ پذیرش مقاله

ice covering of Alamkuh glacier in Mazandaran province was
assessed using LANDSAT-7, LANDSAT-8 satellite images as
well as the regression trends of historical data of precipitation
and temperature in the last two decades (2000-2020) as well as
projection of GCM models with CMIP5 scenarios over the
next two decades (2020-2040). Projected data were evaluated
using GCM models including EC-EARTH, GFDL-CM3,
HadGEM2-ES, MIRO-C5 and MPI-ESM-MR for the period of
2020-to 2040. The observation data were used with 35-year
period (1984- 2014) and LARS-WG-6 was used for GCM
models downscaling. The least error method (including RMSE
and R2) was used to find the model in which the predicted data
best fit the historical period data; the MIRO-C5 model had the
lowest error among the 5 models. The results obtained for the
last twenty years showed a gradual decrease in the surface of
the snow and ice of Alamkuh region, especially in the summer,
demonstrating the gradual decline of this glacier. Complete
melting of the glacier in summer poses a serious threat to the
downstream water resources of the area and the environment
around the glacier.
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برف و یخ موجود در قلههاي کوهستانی و یخچالهاي طبیعی نقش
مهمی در تأمین آب شیرین بهخصوص در رودخانههاي پایین دست
آنها در آسیاي جنوبی و آسیاي میانه براي میلیونها نفر ایفا میکنند
و ممکن است رودخانههاي دائمی را به رودخانههاي فصلی تبدیل کند.
از این رو کاهش حجم آنها چالشهاي عمدهاي را به وجود خواهد آورد
که کمبود شدید آب در نیمه دوم تابستان و دورههاي پاییز میباشد
(.)Lutz et al., 2014; Huss and Hock, 2018

 -7مقدمه
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم که تا یک تا دو دهه پیش در حد یک
نظریه مطرح میشد ،امروزه بهصورت واقعی روي داده و اصلیترین
خطر جهانی بــراي بشریت شـده است .بــر اساس گزارشهاي متعدد
هیأت بینالدول تغییر اقلیم و بـهخصوص گزارش ششم 3431
( ،)IPCC, 2021تأثیرات تغییرات اقلیم بر منابع مختلف زمین به ویژه
منابع آب در سراسر جهان از جمله در آسیاي غربی و آسیاي مرکزي
در حال اتفاق است .مشکالت مربوط به منابع آب در آسیاي غربی و
مرکزي بسیار چالشبرانگیز بوده چراکه تغییرات کاهشی در مقدار
موجودیت آب باعث ایجاد شرایط شدید خشکسالی میشود.

تحقیقات بــر روي یخچالهاي هیمالیا که توسط Immerzeel et al.

) (2003انجام شده است ،افزایش قابل توجه دبی رودخانهها در
حــوضه پاییندست دامنه کوههاي هیمالیا را نشان میدهــد .در
پژوهشی ) You et al. (2017با بررسی و ارزیابی مطالعات تغییرات
آب و هوایی مشاهدهشده در منطقه هیمالیا و کوهستانهاي آن به این
نتیجه رسیدند که ذوب یخ ناشی از تغییرات آب و هوایی در این حوضه
از رودخانه موجب تأثیرات عظیمی بر معیشت شمار زیادي از جمعیت
بهویژه در مناطق پاییندست خواهد شد.

بر اساس گزارش تحقیقاتی ناسا 1در سال  ،3413گرمایش جهانی به
قدري تشدید شده است که در تابستان  3413در قطب شمال و گرینلند
تنها در طی یک روز  11میلیارد مترمکعب یخ ذوب شده است .همچنین
براساس گزارشهاي سازمان هواشناسی جهانی (،)WMO, 2019
آسیاي غربی و خاورمیانه یکی از بدترین دورانهاي تاریخی را از نظر
خشکسالی و کاهش میزان بارشها را میگذراند .کشورهایی مانند
ایران با خشکسالی شدید همراه با بیش از  15سال کاهش بارندگی و
افزایش دماي هوا مواجه هستند ( )Karimi et al., 2018و منابع آب
در سراسر کشور مورد تهدید جدي هستند .به استناد مؤسسه تحقیقات
آب در سال  3411مقدار بارشها در سال  1931مقایسه با میانگین
بارندگی در یک دوره  54ساله 94 ،درصد کاهش یافته است .نتایج
نشان میدهد که دو سوم کشور با بحران کمبود منابع آب روبرو است
که همین امر باعت کاهش حجم آب دریاچهها ،سدها و رودخانهها در
اکثر مناطق کشور شده است.

از شروع قرن بیستم ،حدود  14درصد از پوشش برف کوهستان
کلیمانجارو کاهش پیدا کرده است و پوشش آن در دهه سوم قرن
بیست و یکم تقریباً از بین خواهد رفت ( Zierl and Bugmann,
 .)2005در کوههاي آلپ سوییس ،نگرانی عمده در حال حاضر بر
تغییرات اقلیمی متمرکز است که موجب کاهش سطح یخچالهاي
طبیعی میشود .کاهش سطح یخچالهاي طبیعی در آینده موجب
کاهش دبی حاصل از ذوب شدن یخ تغذیه کننده نیروگاه برق -آبی در
کشور سوییس است که  15درصد از برق مصرفی کشور را تولید میکند
و در حدود  64درصد آن با ذخیره مجدد تولید میشود ( Swiss
.)Federal Office for Energy, 2003; Haeberli et al., 2007
همچنین ،افزایش یک درجهاي دما در حوضه کوههاي آلپ سبب
کاهش حدود  44درصدي مساحت و  54درصدي حجم یخچالهاي
طبیعی آن منطقه شده است (.)Jasper et al., 2004

یخچالهاي طبیعی کره زمین از منابع ارزشمند آّب در کره زمین هستند
که در زمستان آب را بهصورت یخ ذخیره کرده و در تابستان رها
میسازند و از منابعی هستند که به شدت تحت تأثیر گرم شدن و
تغییرات اقلیمی قرار دارند ( )Kohler et al., 2018و طبق گزارش
 NSIDCدر سال  ،3416حجم آنها در آینده کاهش قابل توجهی
خواهند داشت .یخچالها تقریباً  14درصد از سطح زمین (حدود 16
میلیون کیلومتر مربع) را پوشش میدهند ،در حالی که در آخرین عصر
یخبندان پوشش یخچالها  93درصد از سطح زمین را در برمیگرفت
( .)NSIDC, 2017از یخچالهاي معروف جهان میتوان به یخچال
هیماالیا ،یخچالهاي اروپا مانند یخچال آلپ در سوییس و
یخچالهاي ایسلند و یخچالهاي متعدد در آمریکاي شمالی (کانادا و
آمریکا) نظیر یخچالهاي آالسکا ،یخچالهاي رشته کوههاي راکی
اشاره کرد.

بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد اثرات ذوب شدن سریعتر
یخچالهاي کانادا و تأثیر آن بر منابع آب پایین دست چه سطحی و
چه زیرزمینی بخصوص در کوههاي راکی کانادا واقع در ایالتهاي
آلبرتا و بریتیش کلمبیا ،همانند دیگر مناطق جهان ،گرمایش جهانی
تأثیر خود را بر یخچالهاي این منطقه گذاشته و بهعلت ذوب سریعتر
یخها منابع آب زیرزمینی و دبی رودخانه افزایش نشان میدهد
( .)Castellazzi et al., 2019همچنین ،در یک تحقیق دیگر ،اثرات
تغییر اقلیم بر یخچال  Peytoدر ایالت آلبرتا بررسی و مشخص شد
که سطح و حجم این یخچال در حال کاهش بوده و تا سال 3144
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یخچالهاي ایران از نوع کوهستانی هستند که در پنج منطقه مهم
کوهستانی ایران به نامهاي دماوند ،اشترانکوه ،سبالن ،تختسلیمان و
زردکوه گسترش یافتهاند ( .)WRI, 2018سطح کل یخچالهاي ایران
حدود  44/6کیلومتر مربع است و در ارتفاع  3513الی  4111متر از
سطح دریا واقع شدهاند ( .)Valdanzooj et al., 2009اگرچه کل
سطوح یخچالهاي ایران در مقایسه با بسیاري از یخچالهاي طبیعی
جهان زیاد نیست اما ،منبع اصلی تأمین منابع آب مناطق و حوضههاي
مجاورشان هستند .مطالعات بــر روي یخچالهاي ایران نشانگر
کاهش سطح و حجم ناشی از افزایش دماي متوسط کشور ایران است.
) Morid and Hosseini Safa (2013حجم یخچالهاي ایران را
محاسبه کردند و نتیجه گرفتند که کاهش حجم یخچالهاي ایران در
دهههاي آینده منجر به نابودي کامل آنها خواهد شد.

این یخچال با احتمال  34-14درصد حجم خـــود را از دست
خـــواهــد داد (.)Kehrl et al., 2014
در یک تحقیق دیگر توسط ) Shannon et al. (2019اثرات تغییر
اقلیم بر یخچالهاي جهان با استفاده از سناریوهاي  CMIP5مورد
بررسی قرار گرفت و نتیجه شد که تا پایان قرن بیست و یکم بسیاري
از یخچالهاي جهان با کاهش شدید حجم یخهاي خود روبرو شده و
یا کامالً از بین میروند .در ایران نیز تحقیقات زیادي در مورد اثرات
تغییر اقلیم در مناطق مختلف در طی دو دهه گذشته صورت گرفته
است .اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ایران با مدلهاي مختلف GCM
توسط ) Afshar and Fahmi (2019مورد بررسی قرار گرفته و
نتیجهگیري کردند که تأثیر این پدیده بر روي تشدید خشکسالیها و
سیالبهاي ناگهانی ایران بطور موثري در دهههاي آینده وجود خواهد
داشت .در یک تحقیق دیگر توسط ) Dinpashoh et al. (2019اثرات
تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق ،با استفاده از دادههاي تاریخی  96ایستگاه
هواشناسی در غرب و شمال غرب ایران ،این نتیجه بدست آمد که
میزان تبخیر و تعرق به دلیل افزایش دما ناشی از گرمایش جهانی در
این منطقه از ایران حال افزایش بوده استShirkhodaei et al. .
) (2020با تحقیقی که در مورد اثرات تغییر اقلیم بر حوضه سد کرخه
و رواناب ورودي به سد با استفاده از سناریوهاي  CMIP5و مدل
 IHACRESانجام دادند به این نتیجه رسیدند که کاهش بارش و
افزایش دما در دوره آینده ( )3434-3444وجود خواهد داشت و این
تغییرات منجر به کاهش رواناب ورودي به سد کرخه خواهد گردید.
) Ghasemi et al. (2014با استفاده از سه مدل ریزمقیاسنمایی
 SDSM ،LARS-WGو شبکه عصبی مصنوعی به بررسی تغییرات
دمایی سواحل جنوبی دریاي خزر طی دوره اقلیمی  1361-1334و
آینده  3414-3444پرداختهاند .بر اساس نتایج مدل  LARS-WGطی
دوره آماري آینده ،افزایش دما تا یک درجه سانتیگراد براي همه ماهها
تشخیص داده شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد به ترتیب
مدل  LARS-WG ،SDSMو شبکه عصبی مصنوعی کمترین خطا
را داشته است Heidari et al. (2019) .با استفاده از مدلهاي
 CMIP5و روش ریزمقیاس نمایی  LRAS-WG6به ارزیابی تغییرات
بارش در شمال غرب ایران پرداختند و نتیجه گرفتند کــه تا سال
 3414میزان بارش در کل براي همه مدلها کاهشی خواهد بود.
) Karimi et al. (2014تغییرات یخچالهاي منطقه علم کوه را با
استفاده از سنجش دور مورد مطالعه قرار دادند و نتیجهگیري کردند که
که سطح یخی مناطق بدون واریزه یخچالهاي منطقه تخت سلیمان
به طور میانگین در حدود  55درصد نسبت به مساحت اولیه خود

هدف از این پژوهش ،ارزیابی وضعیت پوشش برف و یخ یخچال
علمکوه در منطقه کوهستانی تختسلیمان در دو دهه گذشته و آینده
تحت تأثیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم با استفاده از تصاویر ماهوارهاي
و مدلهاي تغییر اقلیم است که چه از نظر زیستمحیطی بر جنگلهاي
پاییندست و چه از نظر اثرات آن بر رودخانه پایین دست سردآبرود
داراي اهمیت زیادي در منطقه شمال ایران میباشد.
 -8روشها و مواد
براي برآورد اثرات تغییرات اقلیم در یک منطقه از روشهاي آماري
گوناگونی مانند میانگین متحرک ،معادالت رگرسیون و همچنین
شبیهسازي مدلهاي گردش جهانی ( )AOGCMsاستفاده میشود که
اختصاراً  GCMهم گفته میشوند .مدلهاي  GCMمتعددي در جهان
وجود دارد که توسط کشورهاي مختلف توسعه داده شدهاند که
معروفترین این مدلها عبارتند از :گروه مدلهاي ( GFDLآمریکا)،
( GISSآمریکا)( CanESM2 ،کانادا)( MIRO-C ،ژاپن)CESM1 ،
(آمریکا)( HadGEM ،انگلیس)( CSIRO ،استرالیا) و ( MPIآلمان).
مدلهاي  GCMدر بسیاري از مراجع تغییر اقلیم مانند ()IPCC ،2013
توضیح داده شدهاند.
به طور کلی براي پیشبینی و بازتاب تأثیرات تغییرات اقلیم منابع آب
یک منطقه در آینده ،خروجی مدلهاي  GCMباید با شرایط آب و
هوایی تاریخی ( )Baseمقایسه شود .به طور خاص از سال 3419
سناریوها در قالب دستهبندي  CMIP5نامیده میشوند و بهصورت
 RCP6.5 ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5دستهبندي میشوند
( .)Stocker, 2014در بین این سناریوها RCP2.6 ،خوشبینانهترین
سناریو و سناریو  RCP8.5بدبینانهترین است .الزم به توضیح است که

کاهش یافته است.
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میباشند .در ایــن تحقیق ،نسخه ششم  LARS-WGکه با
سناریوهاي  CMIP5قابل استفاده میبــاشد بــراي ریزمقیاسنمایی
خروجیهاي َ GCMاستفاده شده است.

در سال  3434و  3431هیئت بینالدول تغییر اقلیم ( )IPCCدر گزارش
ششم خود مدلهاي  CMIP6را در دسترس قرار داده است و این
مدلها توسط بسیاري از محققین در حال ارزیابی و مقایسه آنان با
مدلهاي  CMIP5میباشند ( Bourdeau and Hasanzadeh,
 .)2021; Kim et al., 2020; McBride et al., 2020بهعلت اینکه
در زمان انجام این تحقیق روش ریزمقیاسنمایی  LARS-WGکه
در این پژوهش از آن استفاده شد براي مدلهاي  CMIP6هنوز بطور
کامل بسط داده نشده است به همین دلیل از مدلهاي CMIP5
استفاده شد.

مدل  LARS-WGیک مدل تصادفی تولیدکننده آب و هوا است که
میتواند براي شبیهسازي دادههاي یک سایت مشخص تحت شرایط
آب و هوایی حال و آینده مورد استفاده قرار گیرد .دادهها در قالب یک
مجموعه سري روزانه از متغیرهاي آب و هوایی شامل بارش (میلیمتر)،
حداکثر و حداقل دما (سانتیگراد) و تابش خورشید مورد استفاده قرار
میگیرند ( .)Semenov and Barrow, 2002این مدل میانگین سري
زمانی دادههاي شبیهسازيشده مصنوعی را مطابق با ویژگیهاي
آماري ایستگاه مشاهدهاي مورد مطالعه تولید میکند .تولید دادهها در
سه مرحله انجام میشود :واسنجی ،ارزیابی و ایجاد اطالعات
هواشناسی .براي پیشبینی دادههاي هیدرولوژیکی ،با استفاده از
مدلهاي  CMIP5نسخه شش این نرمافزار مورد استفاده قرار
میگیرد .نسخه شش  LARS-WGاز پنج مدل جهانی  GCMیعنی
 MIRO-C5 ،HadGEM2-ES ،GFDL-CM3 ،EC-EARTHو
 MPI-ESM-MRاستفاده میکند .الزم به توضیح است که این پنج
مدل در کشورهاي مختلف (فرانسه ،آمریکا ،انگلیس ،ژاپن و آلمان)
ساخته شده و در نرمافزار  LARS-WG6بصورت استاندارد در برنامه
دادهها (دیتا بیس) آن وجود دارند .خصوصیات مدلهاي  GCMمورد
استفاده در این تحقیق در جدول  1نشان داده شده است.

 -7-8مدل ريز مقیاسنمايی LARS-WG6.0

مدلهاي ( GCMمدلهاي جفت اتمسفري -اقیانوسی گردش عمومی
جو) در یک محدوده وضوح بزرگمقیاس (در محدوده سلولی -144
 944کیلومتر) اجرا میشوند و به همین دلیل نیاز است تا خروجیهاي
مدلها براي مطالعات محلی ریزمقیاس شوند ،در حالی که
ریزمقیاسنمایی به فرآیندي گفته میشود که خروجی مدلهاي
 GCMبا وضوح بزرگ مقیاس را به وضوح ریزمقیاس تبدیل میکند
تا دقت اثرات تغییر اقلیم بر یک منطقه را افزایش دهد.
روشهاي ریزمقیاسنمایی به دو روش تقسیم میشوند :روشهاي
آماري و روشهاي دینامیک که روشهاي آماري نسبت به روشهاي
دینامیکی کاربردهاي گستردهتري پیدا کردهاند (;Wood et al., 2004
.)Zoo and Yang, 2012; Wilby, 2012

 -8-8يخچال علمكوه و رودخانه سردآبرود

یخچال علمکوه واقع در کوهستان تختسلیمان با ارتفاع  4145متر و
مختصات جغرافیایی با عرض  96.91و طول  54.36درجه ،منبع اصلی
رودخانه سردآبرود ( )Valdanzooj et al., 2009در شمال ایران
میباشد.

از جمله روشهاي ریزمقیاسنمایی میتوان به روش فاکتور تغییر،3
 LARS-WGو  SDSMاشاره کرد ( ;Anandhi et al., 2001
 )Willeby et al., 2001که که دو روش آخر از الگوریتمهاي
پیچیدهتر ( )Chen et al., 2011بهره میبرند و به صورت نرمافزاري

Table 1- GCM models characteristics

جدول  -7مشخصات مدلهای
Atmosphere Eq.
resolution
Lat
Long
)(Km
)(Km
120
120
275
220
210
130
155
155
210
210

Atmosphere
horizontal
resolution
)(°lat x °lon
1.1×1.1
2.5×2.0
1.9×1.2
1.4×1.4
1.9×1.9

Ocean
horizontal
resolution
)(°lat x °lon
1.0×0.8
1.0×1.0
1.0×1.0
1.6×1.4
0.4×0.4

GCM

Institute and
Country of Origin
)EC-EARTH, Europe(France
NOAA, GFDL, USA
MOHC, UK
JAMSTEC, Japan
MPI-N, Germany
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CMIP5
Model ID
EC-EARTH
GFDL-CM3
HadGEM2-ES
C5-MIRO
MPI-ESM-MR

به این رودخانه به این دلیل سردآبرود میگویند که از آبهاي بیش از
حد سرد ناشی از ذوب یخ و برف یخچال علمکوه به وجود آمده است.
یخچال علمکوه با مساحت تقریبی بین پنج کیلومتر مربع تا هشت
کیلومترمربع (فقط یخ) شاخه اصلی رودخانه سردآبرود را تغذیه میکند
(.)Azizi, 1985

یافته است (کمتر از یک میلیون مترمکعب در سال) .مقدار کمی از آب
رودخانه سردآبرود براي کشاورزي استخراج میشود در حالی که بخش
عمدهاي از آب آن به دریاي خزر میریزد .با این حال به علت عبور از
شهر کالردشت ،ناحیه جنگلی عباسآباد و روستاهاي مسیر خود ،نقش
مهمی در حوضه دریاي خزر از لحاظ زیستمحیطی ایفا میکند.

مساحت این یخچال در زمان بارش برف بسیار بیشتر میشود که
تصاویر ماهوارهاي مورد استفاده در این تحقیق این مساحت محاسبه
شده است .این رودخانه جز رودخانههاي منحصر بهفرد حوضه دریاي
خزر است .ویژگی این منطقه ،حوضه باریک و محدود آن است (شکل
 .)1که دبیهاي اوج آن در دوره فصل بهار رخ میدهد.

رودخانه سردآبرود  61کیلومتر طول و مساحت حوضه آبریز آن بیش از
 494کیلومتر مربع است که در طول سال داراي یک جریان دائمی
است .نرخ دبی متوسط ساالنه در یک دوره دادهبرداري  34ساله49/5 ،
میلیون مترمکعب با حداکثر حجم  163میلیون مترمکعب و حداکثر دبی
لحظهاي  94مترمکعب در ثانیه در سال آبی  1316-1315براي این
رودخانه ثبت شده است ( .)IWMC, 2017ایستگاه هواشناسی
کالردشت در مجاورت شهر کالردشت یکی از مهمترین مناطق این
حوضه یخچالی است .دماي متوسط ساالنه مثبت  14درجه سانتیگراد
و متوسط بارش ساالنه آن  454میلی متر است .در این تحقیق ابتدا
روش رگرسیون براي یافتن روندهاي دما ،بارش و دبی رودخانه با
استفاده از دادههاي روزانه مشاهدهاي مورد استفاده قرار گرفت.

همانند دیگر یخچالهاي جهان ،سطح و حجم یخچال علمکوه در حال
کاهش تدریجی است ،بر اساس گزارشهاي مؤسسه تحقیقات آب
( ،)WRI, 2018یخچال علمکوه در طول سالهاي  3413الی ،3411
 1/61متر از عمق یخ خود را از دست داده است که معادل  39سانتیمتر
در سال است .به عبارت دیگر ،بین سالهاي  3413الی ( 3411هفت
سال) ،حدود  3/6میلیون مترمکعب حجم یخ در این منطقه کاهش

Fig. 1- Alamkuh glacier and Sardabrud basin in Mazandaran province

شکل  -7موقعیت يخچال علمكوه و حوضه آبريز سردآبرود در استان مازندران
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 LANDSAT-7و با پوشش ابر کمتر از  14%براي بررسی کاهش
سطح کلی پوشش جامد برف و یخ یخچال علم کوه استفاده شده است.
تصاویر از سال  3443تا  3434مورد بررسی قرار گرفتند (تصاویر
سالهایی که پوشش ابر بیشتر از  14%بود به دلیل خطا در محاسبات
حذف شدند) و کاهش سطح یخچال با پوشش جامد برف و یخ در این
دوره زمانی و در ماههاي تابستان محاسبه گردید.

شکل  3روند افزایشی دما و روند کاهشی مقدار بارشها در ایستگاه
هواشناسی کالردشت ( )IWMC-2017را طی دهههاي گذشته نشان
میدهد که علت آن را با احتمال باال میتوان ناشی از تأثیرات تغییرات
اقلیمی جهانی قلمداد کرد .شکل  9دبی متوسط ساالنه  64سال از سال
 1351تا  1364را نشان میدهد که در ایستگاه هیدرومتري کالردشت
در پاییندست رودخانه اندازهگیري شده است (.)IRWM, 2017
همانگونه که در شکل  9نشان داده شده است ،روند تغییرات میزان
دبی رودخانه با کاهش بارشها بهصورت کاهشی است.

در ایــن تحقیق از  3419تا  3434از تصاویر  LANDSAT-8و قبل
از  3419از تصاویر  LANDSAT-7استفاده شــد (ماهواره
 LANDSAT-8در سال  3419و ماهواره  LANDSAT-7در تاریخ
 1334به فضا پرتاب شدند) .جدول  3نشاندهنده اطالعات 9این
تصاویر میباشد (.)USGS, 2016

 -3بررسی تصاوير ماهوارهای از وضعیت برف و يخ علم
كوه در دو دهه گذشته
در ایـــن تحقیـــق ،تــصــاویر مــاهــوارهاي  LANDSAT-8و
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50 Years Precipitation Trend- Kelardasht Station
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)Fig. 2- Observation temperature and precipitation trends in Kelardasht station (1966-2015

شکل  -8روند افزايش دما و كاهش مقدار بارش مشاهداتی در ايستگاه كالردشت 7744-8570
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60 Years Discharge Trend - Sardabrud River
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Fig. 3- Long term discharge trend (1957-2015) of Sardabrud river
شکل  -3روند دبیهای بلندمدت ( )7707-8570رودخانه سردآبرود
Table 2- Metadata of images

جدول  -8اطالعات ( )Metadataتصاوير ماهوارهای مورد استفاده
Satellite

Resolution

Projection System

LANDSAT-8

30 *30 m

UTM 39 N

LANDSAT-7

30 *30 m

UTM 39 N

براي محاسبه سطح برف و یخ یخچال در این دوره زمانی با استفاده از
کالسهبندي منطقه با روش غیر نظارتشده ( )Unsupervisedدر
برنامه پردازش تصویر از روشهاي محاسبه سطح با الیههاي برداري4
پلیگنی در محیط  GISاستفاده شد .مراحل انجام این محاسبات
(پروسه) به شرح زیر میباشد:

Bands
Numbers
11

Image
Format
GeoTiff

8

GeoTiff

Path & Row
Path165
Row- 035
Path165
Row- 035

 شناسایی و جدا نمودن سطح پوشیده از برف و یخ با حذف تمامیسطوح غیر از برف و یخ از تصویر و ایجاد یک الیه رستري که فقط
حاوي کالس سطح برف و یخ باشد؛
 تهیه یک الیه پلیگنی از تصویر رستري برف و یخ در ARCGIS؛ محاسبه سطح و محیط الیه پلیگنی برف و یخ (الیه داراي سیستمتصویري (پروژکشن) میباشد).

بعد از دانلود تصاویر ماهوارهاي با همه باندها از پایگاه دادههاي
جغرافیایی ایاالت متحده ،)USGS -Earth Explorer( 5مراحل
بدست آوردن سطح پوشیده از برف و یخ یخچال در برنامه آنالیز تصاویر
مورد استفاده (مانند برنامه  Image Analysisدر  )ArcGISبصورت
زیر انجام میشود:

 -6آنالیز نتايج و بحث
 -7-6آنالیز تصاوير ماهوارهای

تصاویر شکل  4مقایسه بارزي از تفاوت سطح یخچال پوشیده از برف
و یخ را در سالهاي  3443و  3434در ماههاي ژوییه )تیر و مرداد)
نشان میدهند که این کاهش بسیار قابل توجه است .الزم به توضیح
است که این تصاویر با رنگ آمیزي مجازي 6میباشند .شکل  5مقایسه
الیههاي مختلف سطح برف و یخ یخچال در سالهاي مختلف در
محیط  ArcGISرا نشان میدهد.

 ساخت یک تصویر ترکیبی (کمپوزیت) از باندهاي مورد نیاز (سبز،قرمز و آبی)؛
 برش تصویر از محدوده منطقه مورد مطالعه ( )Clipعلم کوه؛کالسهبندي تصاویر براي مشخص کردن نوع پوشش زمین .در اینتحقیق از کالسهبندي غیر نظارت شده استفاده گردید که توسط برنامه
آنالیز تصویر انجام میشود؛

شکل  6نمودار تغییرات سطح پوشش برفی و یخ یخچال علمکوه را از
سال  3443تا  3434در ماههاي گرم سال که دما افزایش داشته است
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نشان میدهد .معادله خط رگرسیون با ضریب منفی  -1/3نشان دهنده
روند کاهشی پوشش سطح برف و یخ یخچال میباشد که ناشی از
افزایش دما و ذوب بیشتر یخها و کاهش بارش جامد در ماههاي سرد
سال به علت تغییرات اقلیمی میباشد که در بخشهاي بعدي مقاله به
آن پرداخته خواهد شد .روند خط رگرسیون نشان میدهد سطح برف و
یخ یخچال در طی دو دهه گذشته در ماههاي تابستان به شکل
معنیداري کاهش یافته است که این کاهش از سال  3443تا  3434و
با محاسبه درصد کاهش از خط رگرسیون در شکل  ، 6باالي 64%
میباشد.

 -8-6اﺛرات تغییر اقلیم در آينده و انتخاب مدل GCM

براي ارزیابی خروجیهاي  GCMاز شبیهسازي دما و بارش در مقایسه
با دادههاي تاریخی از آمارههاي شاخص تعیین ( ،)R2خطاي میانگین
مجذور مربعات ( )RMSEو میانگین خطاي مطلق ( )MAEو مقایسه
آنها با یکدیگراستفاده شده است .همانطور که در جدول  4نشان داده
شده است تمام پنج مدل  GCMداراي تخمینهاي قابل قبول شاخص
 R2 ،RMSEو  MAEهستند .بین نتایج مدلها ،اختالف معنیداري
وجود ندارد ،تمامی مدلها میتوانند به عنوان یک مدل مرجع براي
استفاده در مرحله بعدي انتخاب شوند .با این حال همانطور که مقایسه
نتــایج خطاهــا نشـــان داده میدهد مدلهاي  EC-EARTHو
 MIRO-5مقادیر  RMSEو  MAEکمتري نسبت به سایر مدلها
دارا میباشند .با توجه به نظر )EC-EARTH ،Deblas et al. (2018
یک مدل  GCMاروپایی با عملکرد باال براي شبیهسازي تغییرات
اقلیمی است .در این مقاله ،نتایج مدل شناختهتر  MIRO-C5کشور
ژاپن مورد مطالعه قرار گرفتند.

براي معنیدار بودن مدل رگرسیونی آزمونهاي مختلفی وجود دارد که
از آن جمله میتوان به آزمون واریانس ( ،)ANOVAضریب تعیین،1
آزمون دوربین -واتسون ،و آزمون هم خطی ،ازمون نرمال بودن دادهها
اشاره کرد ( .)Naghettini, 2017ضریب تعیین ( )R2که مقدار آن بین
صفر و یک قرار دارد نشاندهنده این است که هرچقدر این مقدار به
یک نزدیکتر باشد خطاي حاصل از خط رگرسیون کمتر میباشد .با
توجه به اینکه ضریب تعیین خط رگرسیون نمودار شکل  6برابر با 4/11
شده است میتوان نتیجه گرفت که خطاي دادهها کم بوده و روند
کاهشی معنیدار میباشد .در آزمون نرمال بودن دادههاي بدست آمده،
از نرمافزار آماري  SPSSاستفاده گردید ( )Levesque, 20017و با
بدست آوردن فرم منحنی سطوح محاسبه شده که از حالت نرمال
تبعیت میکند ( نمودار سمت راست در شکل  )6معلوم میگردد که
داده پرت و با خطاي زیاد در محاسبات وجود ندارد .ضرایب چولگی
( )Skewnessبرابر با  4/3و کشیدگی ( )Kurtosisبرابر با  4/1که هر
دو در رنج (+3و )-3قرار دارند موید نرمال بودن دادهها میباشد.

جدول  5اختالف میانگین ماهانه بارش و دما را در دوره آینده (-3444
 )3434در مقایسه با دوره مشاهداتی براي مدل  MIRO-C5با
سناریوي  RCP8.5نشان میدهد .بر اساس این مقایسه افزایش دما
در تمامی ماههاي سال در دورههاي آینده با میانگین  1درجه سانتیگراد
در تمامی ماهها مشاهده میشود .از مقایسه دورههاي مشاهداتی و آینده
نتیجهگیري میشود که تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش دما و
کاهش بارش در ماه گرم سال یعنی ژوئیه (تیر و مرداد) شده است.

July 2018

July 2002

)Fig. 4- Landsat-7 image of 2002 (left) and Landsat-8 image of 2018 (right

شکل  -6تصوير ماهوارهای  LANDSAT-7سال ( 8558چپ) و تصوير ماهوارهای  LANDSAT-8سال ( 8572راست)
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)Fig. 5- Comparison of snow and ice areas- GIS layers of Alamkuh in different years (2002-2018

شکل  -0مقايسه اليههای پلیگنی  GISسطح برف و يخ علم كوه در سالهای مختلف ()8572-8558
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Snow and Ice Covering Area Changes
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Fig. 6- Decreasing trend of Alamkuh snow and ice cover

 نمودار روند كاهش سطح برف و يخ علمكوه-4 شکل
Table 4- RMSE, R2 and MAE coefficients for temperature and precipitation – outputs of GCM models
GCM

 برای بارش و دمای خروجی مدلهایMAE  وR2 ،RMSE  مقادير-6 جدول
Precipitation

Model

Temperature

RMSE

R²

MAE

RMSE

R²

MAE

EC-EARTH

4.12

0.87

3.04

3.18

0.85

2.69

GFDL-CM3

10.57

0.914

9.08

4.33

0.88

3.37

HadGEM2

4.8

0.87

3.74

3.92

0.83

3.12

MIRO-C5

3.54

0.86

3.2

3.42

0.83

2.97

MPI-ESM-MR

7.2

0.88

5.6

3.83

0.82

3.22
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Table 5- Comparison of monthly average of temperature and precipitation of RCP-8.5 scenario of MIRO-5
with observation data

) با دوره مشاهداتیRCP8.5( MIRO-C5  مقايسه مقادير میانگین ماهانه دما و بارش توسط مدل-0 جدول
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Temperature (C)
MIRO-C5
T observed
-4.07
-3.05
-3.65
-1.89
0.30
1.33
6.57
7.60
10.64
11.51
14.73
15.19
17.55
18.49
17.10
17.93
13.87
15.18
8.54
9.59
3.05
3.96
-1.61
-0.84

Precipitation (mm/month)
MIRO-C5
P observed
Precip. diff
43.56
43.42
0.14
41.18
47.27
-6.09
56.04
55.59
0.45
51.22
51.26
-0.04
41.47
48.67
-7.20
17.33
17.42
-0.09
7.42
11.78
-4.36
12.39
10.31
2.08
11.25
12.25
-1.00
30.15
37.93
-7.78
46.11
50.47
-4.36
48.10
44.72
3.38

Temp. diff
1.01
1.76
1.03
1.03
0.88
0.47
0.94
0.83
1.31
1.05
0.91
0.77

 دما در دو سناریوي مذکور بیشتر از دماي دادههاي مشاهداتی.میدهند
است و این نشان میدهد که دما در آینده افزایش خواهد یافت و
.بارشها کاهش را نشان میدهند

 نمودار بارش ماهانه1  نمودار دادههاي دماي ماهانه و شکل1 شکل
 مورد استفاده در این تحقیق را براي دو سناریويGCM مدلهاي
 در مقایسه با دادههاي مشاهداتی نشانRCP8.5  وRCP4.5

Temperature - RCP 4.5
MIROC5
GFDL-CM3

EC-EARTH
HadGEM2-ES

25

Temperature (C)

20
15
10
5
0
-5
-10
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Month

Temperature- RCP 8.5
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MPI-ESM-MR

GFDL-CM3
OBSERVATION

25
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0
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Nov Dec

Fig. 7- Projected temperature for RCP-4.5 and RCP-8.5 of GCM models
GCM  مدلهایRCP-8.5

 وRCP-4.5  دمای پیشبینیشده برای سناريوهای-7 شکل
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Fig. 8- Projected precipitation for RCP-4.5 and RCP-8.5 of GCM models

شکل  -2بارش پیشبینیشده برای سناريوهای  RCP-4.5و  RCP-8.5مدلهای

با توجه به انتخاب مدل  MIRO-5براي محاسبه دما و بارش آینده
علم کوه ،این مقادیر بصورت متوسط ماهانه محاسبه شده که در شکل
 3مقایسه متوسط ماهانه دماي مشاهداتی و متوسط ماهانه دماي مدل
 MIRO-5نشان داده شده است .همانطور که شکل  3نشان میدهد
منحنی حاصل از مدل ( MIRO-5خط سبزرنگ) براي بارش در
ماههاي اول فصلهاي زمستان ،بهار و تابستان پایینتر از منحنی
حاصل از مقادیر مشاهداتی (خط قرمز رنگ) میباشد و فقط در پاییز
بیشتر از مقادیر مشاهداتی است .همچنین ،در شکل  14مشخص است
که دماي متوسط ماهانه در آینده در کلیه ماهها (خط سبز) بیشتر از
دماي متوسط ماهانه مشاهداتی (خط قرمز) میباشد.

GCM

مجموع متوسط ماهانه بارش پیشبینیشده آینده در سال حدود 446
میلیمتر اما مجموع بارش مشاهداتی متوسط ماهانه در سال حدود 491
میلیمتر است .تفاوت بین این دو مقدار نشاندهنده کاهش 6/1
درصدي مقدار بارش در آینده است .جدول  6درصد تغییرات دما و
بارش ساالنه را بین دوره پایه و آینده نشان میدهد .شکل  11تفاوت
مقادیر ماهانه دما و بارش بین دورههاي مشاهداتی و آینده مدل
 MIRO-C5را براي سناریوي  RCP8.5نشان میدهد.
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Table 6- Temperature and precipitation percentage difference of base data and future data

 تفاوت درصد دما و بارش در آينده در مقايسه با دوره پايه-4 جدول
Temperature
ΔT= 9%

Precipitation
ΔP= - 6%

Precipitation (mm)

70
60
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30

20
10
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Observation

Fig. 9- Comparison of monthly average precipitation: observed with MIRO-5 model (RCP8.5: 20202040)

)2021-2040 :RCP8.5( MIRO-C5  مقايسه متوسط ماهانه بارش مشاهداتی و متوسط بارش مدل-7 شکل
25
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Fig. 10– Comparison of monthly average temperature: Observed with MIRO-5 model (RCP8.5: 20202040)

)2020-2040 :RCP8.5( MIRO-C5  مقايسه متوسط ماهانه دمای مشاهداتی و متوسط دمای مدل-75 شکل
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Temperature difference

)Precipitation difference (mm/month
6

3.0
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Fig. 11- Difference between monthly average of temperature and precipitation: Observed and future
)(MIRO-5 model, RCP8.5

شکل  -77تفاوت متوسط ماهانه دما و بارش :دوره مشاهداتی و آينده (مدل )MIRO-C5:RCP8.5

در حد  ( 6%با مقایسه با دادههاي مشاهداتی تاریخی) ،در دو دهه آینده
تجربه خواهد کرد و نشان میدهد که در طول دهههاي آینده همزمان
با افزایش دما و متعاقباً افزایش تبخیر و تعرق ،و کاهش بارش در
منطقه حجم بیشتري از برف و یخ منطقه علمکوه ذوب شده و زوال
تدریجی یخچال علم کوه را بهخصوص در ماههاي گرم سال به دنبال
خواهد داشت که بهشدت بر روي محیطزیست پاییندست و آب و
هواي اطراف یخچال تأثیر خواهد گذاشت .نتایج این تحقیق با نتایج
دیگر یخچالهاي جهان که شاهد زوال تدریجی یخ آنان میباشد،
تطابق دارد و نشاندهنده وضعیتی است که ناشی از گرمایش جهانی و
تغییر اقلیم میباشد.

-0نتیجهگیری
اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بر یخچالهاي جهان به طرز
بیسابقهاي در حال ذوب کردن یخ آنها میباشد و پیشبینی میشود
که اکثر یخچالهاي بزرگ و مهم جهان تا آخر قرن بیست و یکم
بیش از  14%از حجم خود را از دست میدهند .اگرچه یخچالهاي
ایران از نظر مقیاس جهانی کوچک هستند با این وجود نقش زیادي
در منطقهاي که قرار گرفتهاند از نظر منابع آب و رودخانههاي پایین
دست آنها بهعهده دارند.
در این تحقیق ،تصاویر  LANDSAT-8و  LANDSAT-7براي
تعیین وضعیت پوشش برفی و یخ علمکوه در دو دهه گذشته مورد
بررسی قرار گرفتند که مشخص شد پوشش برف و یخ علمکوه در حال
کاهش تدریجی بوده و این وضعیت از شروع قرن بیست و یکم تا سال
 2020بیش از  %64کاهش در سطح پوشش برف و یخ را نشان
میدهد .همچنین رگرسیون دادههاي مشاهداتی بارش و دما در طی
سه دهه گذشته نشان از روند افزایشی دما و روند کاهشی بارش در
منطقه دارد.

پینوشتها
1- NASA
)2- Change Factor (CF
3- Metadata
4- Vector Layers
5- https://earthexplorer.usgs.gov/
6- False Color
7- Coefficient of Determination

نتایج این تحقیق ،نشان میدهد که با استفاده از سناریوهاي مدلهاي
 CMIP5منطقه علم کوه افزایش دمایی در حد  3%و کاهش بارشی
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