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چکیده
در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی ،اثرات تغییر اقلیم بر درجه حرارت سطح آب در خلیجفارس بررسی شده
است .بهمنظور ارزیابی این اثرات ،مدلسازی با استفاده از مدل عددی  MIKE 3FMبرای دو دوره در سالهای
( )1780-2000بهعنوان اقلیم فعلی و ( )2100-2080بهعنوان اقلیم آینده ،انجامشده و نتایج حاصل از آنها مورد
مقایسه قرار گرفته است .در مدلسازی های انجامشده از دادههای سرعت باد ،دمای هوا ،درصد رطوبت نسبی ،بارش
و میزان پوشش ابر استفاده شده است .دادههای مربوط به دوره کنترل سالهای ( )2000-1780از مدل

ECMWF

و دادههای مربوط به دوره آینده ( )2100-2080از پروژه  CORDEXو برای سناریوی  RCP 8.5استخراج شدهاند.
بر اساس نتایج حاصل از مدلسازی ،میانگین درجه حرارت سطحی خلیجفارس در سالهای  2080-2100نسبت به
میانگین دما در سالهای  ،1780-2000در تمامی فصلها افزایش خواهد یافت .فصلهای تابستان و بهار به ترتیب با
 0/2و  3/1درجه سانتیگراد میانگین افزایش دما ،بیشترین و کمترین تغییرات نسبت به سایر فصول را خواهند داشت.
برای فصلهای پاییز و زمستان نیز بهطور میانگین  0/1و  3/8درجه سانتیگراد افزایش دما پیشبینی شده است.
بر اساس نتایج حاصل از مدلسازی ،میزان تغییرات درجه حرارت در نواحی کمعمق بیشتر از نواحی عمیق
خواهد بود.

کلمات کلیدی :تغییر اقلیم ،خلیجفارس ،درجه حرارت سطحی ،کوردکس ،مدل مایک.

تغییرات شاخص و پایدار در توزیع آماری الگوهای جوی در

خورشیدی دریافت شده از سوی زمین ،تکتونیک صفحهای،
فوران آتشفشانها و تغییرات ناشی از فعالیتهای بشری بر محیط
طبیعی را نام برد ) .(NASA, 2011در دهههای اخیر تغییر اقلیم

دورههایی متغیر از چند دهه تا میلیونها سال را تغییر اقلیم
مینامند .این تغییر میتواند تغییر در شرایط جوی متوسط و یا
تغییر در توزیع آن حول شرایط متوسط باشد .از عوامل ایجادکننده
تغییرات اقلیمی میتوان فرآیندهای اقیانوسی ،تغییرات در تابش

سبب بروز تغییرات محسوسی در دمای سطحی کره زمین گشته
است .نتایج حاصل از مطالعات گوناگون نشان داده است که در
مقیاس جهانی ،درجه حرارت سطحی دریاها و اقیانوسها در
طول قرن بیستم روند افزایشی داشته است ( Stocker et al.,

 .1مقدمه
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بررسی اثرات تغییر اقلیم بر درجه حرارت سطح آب در خلیجفارس
با استفاده از مدلسازی عددی

فرخانی و حاجیزاده ذاکر /بررسی اثرات تغییر اقلیم بر درجه حرارت سطح آب در خلیجفارس با استفاده از مدلسازی عددی

گونههای آبزی ،اثر بر روی پراکنش ،بلوغ ،زمان تخمریزی ،رشد
و بقای ماهیان و سرپایان از جمله آثار منفی افزایش دمای آب
اقیانوسها به شمار میروند (Roessig et al., 2004; Strychar
) .and Sammarco, 2009با توجه به اهمیت باالی میزان
تأثیرپذیری دمای محیطهای آبی از تغییرات اقلیم ،مطالعات
گوناگونی در این زمینه در سراسر جهان صورت پذیرفته است.
بر اساس نتایج حاصل از مدلهای جهانی تغییر اقلیم ،1درجه
حرارت سطحی شش اکوسیستم دریایی بزرگ 2شمال غربی
اطلس 3تحت سناریوی  ،RCP8.5در ماههای آگوست و فوریه

).(Stigebrandt and Gustafsson, 2003

افزایش خواهد یافت
مدلسازی عددی تأثیرات تغییر اقلیم بر روی درجه حرارت
دریای ایرلند ،میانگین افزایش دمای ساالنه آب این دریا را در
قرن  21در حدود  1/7درجه سانتیگراد نشان داد (Olbert et al.,
) .2012افزایش درجه حرارت سطحی کانال مانش تحت
سناریوهای  RCP2.6و  RCP4.5در سال  2100به ترتیب حدود
 0/1درجه سانتیگراد و  2/1درجه سانتیگراد برآورد گردیده
است ) .(L'Hévéder et al., 2017بر اساس نتایج حاصل از
مدلسازی با مدل  ،POD0خلیجفارس و دریای عمان تا پایان سال

سال  2100به ترتیب  0/8درجه سانتیگراد و  3/9درجه
سانتیگراد افزایش خواهد یافت) .(Khan, 2013بر اساس نتایج
حاصل از  22مدل سری  ،CMIP5تحت سناریوی  RCP 8.5در
بازه زمانی سالهای  1792 -2077حداکثر  2درجه سانتیگراد
افزایش برای درجه حرارت سطحی اکوسیستمهای دریایی بزرگ
در نزدیکی اروپا ،آمریکای شمالی و اقیانوس منجمد شمالی
پیشبینی شده است ) .(Alexander et al., 2018بر اساس
مطالعات صورت گرفته مبنی بر ارزیابی آثار تغییر اقلیم ،برای

 ،2100در فصل تابستان بیشترین افزایش درجه حرارت و در
اواخر زمستان کمترین افزایش دما را نسبت به اقلیم فعلی خواهند
داشت .نتایج مدلسازی همچنین نشان داده است تا پایان قرن 21
میانگین ساالنه درجه حرارت دریای عمان و خلیجفارس در
حدود  2/2درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که ماه آگوست
با  0/3درجه سانتیگراد افزایش دما بیشترین تغییرات را خواهد
داشت ) .(Noori et al., 2019در مطالعه پیش رو به بررسی اثرات
تغییر اقلیم بر درجه حرارت سطح آب در خلیجفارس با استفاده

درجه حرارت سطحی دریای مدیترانه تا پایان قرن  21و بر اساس
سناریوی  RCP8.5در فصول تابستان و زمستان به ترتیب 2/7
درجه سانتیگراد و  0/1درجه سانتیگراد افزایش دما پیشبینی
شده است ) .(Scannell et al., 2016همچنین تحت سناریوی A2
برای دوره زمانی سالهای  1720-2077حدود  3/1درجه
سانتیگراد افزایش درجه حرارت سطحی برای دریای مدیترانه
برآورد شده است ) .(Somot et al., 2006برای درجه حرارت
سطحی آبهای سواحل استرالیا تا سال  2100در شرایط
سناریوی  2-0 ،RCP8.5درجه سانتیگراد افزایش دما پیشبینی

از مدلسازی عددی با مدل  MIKEپرداخته شده است.
 .1منطقه مورد مطالعه
خلیجفارس یک محیط نیمه بسته کمعمق دریایی است که در
 20تا  30درجه و  30دقیقه عرض شمالی و  08تا  12درجه و 21
دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .این
خلیج از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند
و دریای عرب مرتبط شده و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود
ختم میشود .وسعت خلیجفارس حدود  237000کیلومترمربع و
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 .)2013; Trenberth et al., 2007درجه حرارت سطحی بدنههای
آبی و تغییرات آن از عوامل تأثیرگذار بر سرعت و جهت باد و
وقوع چرخندها به شمار میرود .این تغییر در مشخصههای باد در
نهایت میتواند سبب ایجاد تغییرات در وضعیت جوی و اقلیمی
منطقه گردد ) .(Stewart, 2008تغییر درجه حرارت آب دریاها و
اقیانوسها همچنین دارای پتانسیل اثرگذاری بر اکوسیستمهای
آبی میباشد .سفید شدگی آبسنگهای مرجانی ،مهاجرت اجباری

شده است ) .(Chambers et al., 2012بر اساس نتایج حاصل از
مطالعات بر روی دریای سیاه ،دمای سطحی این دریا تحت
سناریوی  A1Bدر بازه زمانی  2080-2100نسبت به بازه زمانی
 1780-2000در حدود  3/9درجه سانتیگراد افزایش خواهد
یافت ) .(Chust et al., 2014بر اساس نتایج بهدست آمده از
مدلسازی های عددی ،تحت تأثیر تغییرات اقلیمی ،درجه حرارت
سطحی دریای بالتیک تا سال  2100به میزان  3درجه سانتیگراد
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بیشترین عرض آن  338کیلومتر میباشد .ژرفای میانگین آن 32
متر است که در تنگه هرمز عمق به  100متر نیز میرسد
) .(Reynolds, 1993اقلیم حاکم بر خلیجفارس خشک نیمه
استوایی است که در تابستان دما را در برخی نقاط به  01تا 10
درجه سانتیگراد رسانده و محیط بادخیزی را برای منطقه فراهم
میآورد .این بدنه آبی تحت تأثیر سه سیستم آب و هوایی اصلی
شامل :واچرخند سرد سیبری ،سیستم کمفشار سودان و

در این مطالعه بهمنظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر درجه
حرارت سطحی خلیجفارس ،شرایط هیدرودینامیکی و حرارتی
این خلیج برای دو دوره در سالهای  1780-2000بهعنوان اقلیم
فعلی و سالهای  2080-2100بهعنوان اقلیم آینده توسط مدل
عددی  MIKE3 FMمدلسازی شده و نتایج حاصل از آنها

مانسونهای هند میباشد ).(Al- Ghadban and Salman, 1993
این ناحیه تحت تأثیر بادهای غالب از شمال غرب موسوم به باد
شمال 1است که در قسمتهای جنوبی تغییر جهت داده و به
طرف جنوب تمایل پیدا میکند .این بادها باعث بهوجود آمدن
امواج و جریانهای سطحی در این خلیج میگردند
) .(Perrone, 1981میزان تبخیر سطحی در آبهای خلیجفارس
بین  1/00تا  1متر در سال میباشد ).(Meshal & Hassan, 1986
این در حالی است که ورودی رودخانهها بین  0/11تا  0/02متر
در سال و میزان بارش نیز  0/09تا  1متر در سال میباشد که

بهصورت میانگین با هم مورد مقایسه قرار گرفته است .بهمنظور
ایجاد شبکه محاسباتی برای اجرای مدل ،دادههای عمق سنجی
خلیجفارس برگرفته از مدل  ،ETOPO1در محیط MIKE ZERO
 – Mesh Generatorبارگذاری شده و بر اساس دقت نتایج
حاصل از مش بندی های گوناگون ،شبکه محاسباتی بهینه انتخاب
گردید (شکل .)1
مدل دارای یک مرز باز در شرق خلیجفارس است که دادههای
درجه حرارت و شوری این مرز از مقاله ) Alessi (1999استخراج
و در مدل اعمال شده است .همچنین دادههای میدانی تراز سطح

مجموع این دو مقدار از میزان تبخیر بسیار کمتر
است ) .(Reynolds, 1993خلیجفارس در زمرهی باارزشترین
زیستبومهای آبی جهان قرار دارد .این خلیج با وجود متنوعترین
رویشگاههای گرمسیری و گونههای مختلف جانداران آبزی نظیر
مرجانها ،ماهیهای خوراکی و غیرخوراکی ،صدفها ،حلزونها،
نرمتنان ،الک پشتها و  ...دارای شرایط بسیار ویژهای است که
محیطزیست آن را تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده
است( .لطفی و همکاران .)1387 ،مطالعات منطقهای در برخی

آب در بندر شهید رجایی ،تهیهشده از سازمان نقشهبرداری کشور،
بهصورت سری زمانی یکساعته در مرز باز مدل اعمال گشته
است .بهمنظور مدلسازی شرایط هیدرودینامیکی و حرارتی
خلیجفارس در سالهای  1780-2000از دادههای هواشناسی مدل
محلی  2 ECMWFشامل سرعت و جهت باد ،دمای هوا ،رطوبت
نسبی ،پوشش ابر و میزان بارندگی با دقت مکانی  0/1درجه و
گام زمانی  2ساعت استفاده شده است .بهمنظور مدلسازی شرایط
حرارتی خلیجفارس در سالهای  2080-2100از دادههای

نقاط جهان بیانگر این مسئله است که بدنههای آبی کمعمق نظیر
خلیجها در اثر گرمایش جهانی دچار تغییرات حرارتی شدیدتری
نسبت به آبهای عمیق میشوند ) .(Belkin, 2009دمای باالی
آب در خلیجفارس و شوری زیاد آن باعث میشود که جانداران
منطقه خلیجفارس در یک حالت حدی شوری و دما قرار داشته
باشند .به همین علت افزایش اندک دمای آب تأثیر بسیار زیادی
بر روی اکوسیستم این منطقه خواهد گذاشت .بنابراین ارزیابی
اثرات تغییر اقلیم بر درجه حرارت این بدنه آبی ضروری به نظر
میرسد.

ریزمقیاس شدهی مدل  ،3 CORDEXبا دقت مکانی  0/00درجه،
برای فاکتورهای سرعت باد ،دمای هوا ،میزان بارندگی ،پوشش
0
ابر و رطوبت نسبی استفاده شده است .مدلهای جهانی اقلیم
دارای محدودیتهایی از قبیل کمبود دادههای سطحی دقیق و
عدم توانایی اجرای مدل در مقیاسهای ریزتر هستند

 .2مواد و روشها

بنابراین نتایج حاصل از این مدلها هیچگاه نمیتوانند مستقیماً
برای پیشبینیهای منطقهای یا نقطهای استفاده شوند .این دادهها
نیازمند ریزمقیاس نمایی هستند تا با اعمال رفتارهای محلی در
آنها پیشبینیهایشان در مقیاسهای محلی بهبود یابند.

Shamal
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).(Sailor et al., 2000
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سازمان جهانی هواشناسی برای استانداردسازی و
ریزمقیاسنمایی برونداد مدلهای گردش عمومی پروژهای به نام
 CORDEXرا ارائه نموده است CORDEX .یک خروجی کلی از

RCP

در پنجمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم ) ،(AR5سناریوی
 8.5بهمنظور پیشبینی حداکثر تغییرات آینده انتخاب شده است.
الزم به ذکر است در پروژه  CORDEXکل جهان به  13منطقه

ترکیب چندگانه مدلهای ریزمقیاس آماری و دینامیکی با
درنظرگرفتن ترکیب چندگانه مدلهای جهانی تغییر اقلیم از
مجموعهی  CMIP5تولید میکند ) .(Giorgi et al., 2009در این
مطالعه از دادههای ریزمقیاس شدهی این پروژه استفاده شده است.
از میان سناریوهای معرفیشده توسط هیئت بینالدول تغییر اقلیم

مساوی تقسیمبندی شده و کشور ایران از نظر جغرافیایی در
مناطق ( 2جنوب آسیا) و ( 8آسیای مرکزی) پروژه یادشده قرار
میگیرد که در این تحقیق ،با توجه به موقعیت خلیجفارس از
دادههای آسیای جنوبی استفاده شده است (شکل .)2

شکل  :2منطقه ( 2جنوب آسیا) از مناطق سیزدهگانه پروژه CORDEX

 .3واسنجی و صحتسنجی مدل

آمده از مدلسازی با تصاویر ماهوارهای برداشت شده توسط
ماهواره  ،Aquaارائه شده در پژوهش )،(Hamzehei et al., 2013

بهمنظور واسنجی مدل مورداستفاده در این مقاله ،پارامترهای
درجه حرارت سطح آب و تراز سطح آب مورداستفاده قرار
گرفتهاست .بهمنظور سنجش صحت عملکرد مدل در شبیهسازی
درجه حرارت ،میانگین ماهانه درجه حرارت سطحی به دست

مقایسه شده و همخوانی بسیار باالیی مشاهده گردید .در
شکلهای  3و  0مقایسه نتایج مدلسازی و تصاویر ماهوارهای در
ماههای ژانویه و نوامبر سال  2000بهعنوان نمونه نشان داده
شدهاند.
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شکل  :1شبکه محاسباتی استفاده شده در مدلسازی با  11181المان و  2222گره
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ب)

شکل  :3میانگین درجه حرارت سطحی خلیجفارس در ماه ژانویه سال  2000الف) نتیجه مدلسازی عددی ب) تصویر ماهوارهای Aqua

(الف)

(ب)

شکل  :0میانگین درجه حرارت سطحی خلیجفارس در ماه نوامبر سال  2000الف) نتیجه مدلسازی عددی ب) تصویر ماهوارهای Aqua

همچنین از نتایج ارائهشده در پژوهش
بهمنظور صحتسنجی مدل استفاده شده است .بر اساس
مقایسههای صورت گرفته ،نتایج حاصل از مدلسازی تطابق
باالیی با الگوهای ارائهشده در پژوهش مذکور داشته و مدل
توانسته به خوبی ساختار حرارتی خلیجفارس را نشان دهد .در

اندازهگیریهای میدانی ) (Reynolds, 1993بهعنوان نمونه نشان
داده شده است.
همچنین بهمنظور واسنجی مدل مورد مطالعه ،از اطالعات تراز
سطح آب بندر بوشهر ،تهیه شده از سازمان نقشهبرداری کشور
استفاده شده است .در شکل  2مقایسه تراز سطح آب پیشبینی

شکل  1مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی برای درجه حرارت
سطحی خلیجفارس در فصل زمستان و الگوی ارائهشده حاصل از

شده توسط مدل و اندازهگیری میدانی در نزدیکی بندر بوشهر پس
از واسنجی مدل در ماه ژانویه سال  2000نشان داده شده است.

)(Reynolds, 1993
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(الف)
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شکل  :2مقایسه تراز سطح آب پیشبینیشده توسط مدل و اندازهگیری میدانی در نزدیکی بندر بوشهر پس از واسنجی مدل در ماه ژانویه سال 2000

بیشترین افزایش نسبت به سایر فصول را خواهد داشت .در مقابل
فصل بهار با میانگین افزایش دمای  3/1درجه سانتیگراد ،کمترین
تغییرات نسبت به اقلیم فعلی را در مقایسه با سایر فصلها خواهد
داشت.
در مطالعه ) ،(Noori et al., 2019نتایج حاصل از مدل عددی
 PODنیز حاکی از روند گرمایشی درجه حرارت سطحی خلیج
فارس تا سال  2100بوده است .پیشبینیهای حاصل از مدل
 PODنیز مشابه مدل  ،MIKEتا سال  2100بیشترین گرمایش را

 .4نتایج و بحث
در شکلهای  9تا  10میانگین  20ساله درجه حرارت سطح
آب در سالهای ( )2000-1780و ( )2100-2080در فصلهای
بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان مورد مقایسه قرار گرفته اند .نتایج به
دست آمده نشاندهنده افزایش درجه حرارت سطحی در تمامی
فصلهای اقلیم آینده نسبت به اقلیم فعلی میباشند .این افزایش
دمای آب ،در سازگاری با افزایش درجه حرارت هوا در اثر

در فصل تابستان و به میزان  0/3درجه سانتیگراد نشان داده
است .کمترین میزان گرمایش بر اساس نتایج حاصل از این مدل
تا سال ،2100در انتهای زمستان به وقوع خواهد پیوست.

گرمایش جهانی در منطقه خلیجفارس میباشد.
افزایش میانگین دمای سطح آب در فصلهای گوناگون در
شکل  11و در جدول  1نشان داده شده است .مطابق مقادیر به
دستآمده ،فصل تابستان با میانگین افزایش  0/2درجه سانتیگراد،
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شکل  :1مقایسه نتایج مدلسازی درجه حرارت سطحی خلیجفارس در فصل زمستان سال  1772و الگوی ارائه شده در )(Reynolds, 1993

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 27-38/10/1378
جدول  :1میانگین افزایش درجه حرارت سطح آب خلیجفارس در سالهای -2100
 2010نسبت به سالهای ( 1110-2000درجه سانتیگراد)
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

1/7

1/1

1/1

1/1

الزم به ذکر است بر اساس نتایج به دستآمده ،میزان تغییرات
دمای آب در آینده نسبت به اکنون در تمام بخشهای خلیجفارس

(ب)

(الف)

شکل  :9میانگین درجه حرارت سطحی خلیجفارس در فصل بهار در الف) اقلیم فعلی و ب) اقلیم آینده

(ب)

(الف)

شکل  :8میانگین درجه حرارت سطحی خلیج فارس در فصل تابستان در الف) اقلیم فعلی و ب) اقلیم آینده

(ب)
(الف)
شکل  :7میانگین درجه حرارت سطحی خلیج فارس در فصل پاییز در الف) اقلیم فعلی و ب) اقلیم آینده
31
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بهصورت یکسان اتفاق نخواهد افتاد و میزان تغییرات دما در
مناطق کمعمق بیشتر از مناطق عمیق خواهد بود (شکل .)11
بهعنوان نمونه در فصل تابستان کنارههای جنوبی خلیجفارس در
حدود  1/1درجه سانتیگراد افزایش درجه حرارت و بخش های
مرکزی که عمق بیشتری دارند ،در حدود  3/1درجه سانتیگراد
افزایش دما خواهند داشت.
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شکل  :11میانگین تغییرات درجه حرارت سطحی خلیجفارس در سالهای ( )2100-2080نسبت به سالهای ()2000-1780
در فصول الف) بهار ،ب) تابستان ،ج) پاییز ،د) زمستان

 .5نتیجهگیری

اساس نتایج مدل سازیهای انجامشده پیشبینی میشود تحت
سناریوی  ،RCP 8.5میانگین درجه حرارت سطحی آب خلیج
فارس در سالهای  2080-2100نسبت به سالهای 2000-1780
در تمامی فصول افزایش خواهد یافت .با توجه به اثرپذیری
مستقیم درجه حرارت سطحی دریاها و اقیانوسها از دمای هوا،

مطابق پیشبینیهای صورت گرفته توسط مدلهای جهانی
اقلیمی و همچنین اندازه گیریهای انجامشده ،دمای آب دریاها و
اقیانوسها بهواسطه پدیده گرمایش جهانی ،رو به افزایش است.
بهمنظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر درجه حرارت سطحی
خلیجفارس ،مدلسازی هیدرودینامیکی برای دو دوره در سالهای
( )2000-1780و ( )2100-2080صورت گرفته و نتایج به دست
آمده بهصورت میانگین  20ساله مورد مقایسه قرار گرفتهاند .بر

افزایش دمای آب در سازگاری کامل با افزایش درجه حرارت هوا
در اثر گرمایش جهانی در منطقه خلیجفارس میباشد .بر اساس
نتایج به دست آمده میزان تغییرات درجه حرارت در بخشهای
مختلف خلیجفارس در آینده ،یکسان نخواهد بود .بدینصورت
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(ب)
(الف)
شکل  :10میانگین درجه حرارت سطحی خلیج فارس در فصل زمستان در الف) اقلیم فعلی و ب) اقلیم آینده
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میزان تبخیر و تابش امواج حرارتی از سطح دریا به اتمسفر و
 که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ساختار حرارتی،بالعکس
 تحت تأثیر فاکتورهای اقلیمی،بدنههای آبی محسوب میشوند
 با توجه به اینکه تبادالت.دمای هوا و سرعت باد میباشند
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