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 چکیده

 ریسک ارزیابي و زیستي محیط هیدرولوژی، اقلیم، تغییر قبیل از مطالعات از وسیعي دامنه در اقلیمي مولد های مدل از

 را مناسب دوره طول با روزانه مقیاس در مصنوعي زماني های سری قادرند ها مدل این شود. مي استفاده کشاورزی در

 با LARS-WG مدل کارگیری به با HADCM3 جو عمومي گردش مدل های داده ،تحقیق این در کنند. ایجاد

 بلغور حوضه بیشینه دمای و کمینه دمای بارش، فصلي و ماهانه تغییرات ،شده مقیاس ریز A1B و B1، A2 یهاسناریو

 ماهانه بیشینه و کمینه دمای که داد نشان نتایج گرفت. قرار بررسي مورد 2646-2665 دوره در مشهد کارده سد

 بیني پیش فصلي بیشینه و کمینه دمای تغییرات باشد. مي افزایشي تغییرات دارای پایه دوره به نسبت شده بیني پیش

 تغییرات .هستند دیگر فصل دو از بیشتر ،تابستان و بهار فصل برای ،تغییرات این ،بوده مثبت پایه دوره به نسبت شده

 تغییرات که ستا این بیانگر مطلب این .بود خواهد بیشینه دمای تغییرات از بیشتر 2646-2665 دوره کمینه دمای

 برای بارش کاهش از نشان نتایج ،همچنین بود. خواهد کمینه دمای افزایش ثیرأت تحت بیشتر آتي دوره متوسط دمای

 توان مي سناریو سه نتایج به توجه با دهد. مي را A2 سناریوی برای بارش ناچیز بسیار افزایش و A1B و B1 های سناریو

 توجه با ،بنابراین یافت.  خواهد افزایش بیشینه و کمینه دمای و کاهش بارش فوق دوره در که داشت بیان کلي صورت به

 های ریزی برنامه ها بخش سایر و محیط بر اقلیم تغییر مستقیم غیر و مستقیم منفي اثرات از آگاهي و امر این به

 رسد. مي نظر به ضروری و ناپذیر اجتناب امری جدید شرایط مدیریت برای استراتژیک و مدت بلند

 

 LARS-WG، GCM مدل ،HADCM3 جو عمومي گردش مدل ،نمایي ریزمقیاس ،دما تغییر کلیدی: یاه هواژ
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 سیل، طوفان، نظیر جوی حدی های پدیده بر آن

 بهنگام نا سرماهای و گرمایي امواج خشکسالي، تگرگ،

 حدی های یدهدپ رود مي انتظار که  طوری هب بود. خواهد

 باشد داشته افزایش روند آینده های دهه طي در

(Babaeian 2663 همکاران، و). 

 حاکم شرایط خوردن هم بر باعث مختلفي عوامل

 که شود مي زمین کره اقلیم سامانه مختلف اجزاء بر

 این بین در .بگذارد دیگر اجزاء بر را ثیراتيأت تواند مي

 سامانه بر غیرطبیعي صورت هب که عاملي تنها ،عوامل

 گازهای افزایش گذارد، مي ثیرأت زمین کره اقلیم

 امواج تا شودمي سبب افزایش این .است 1ای گلخانه

 لهیوس به پیش از بیش زمین از شده ساطع قرمز مادون

 جو شدن ترگرم باعث و شده جذب ایگلخانه گازهای

 اجزاء عیتضو بر خود نوبه به نیز جو شدن ترگرم .شود

 2اقلیم تغییر پدیده و گذاشته تأثیر اقلیم سامانه دیگر

 (.IPCC، 2667) شود مي موجب را
 گرمایش شدت به آینده اقلیم یریتغ که جا آن از

 آینده حرارت درجه بیني پیش دارد، بستگي جهاني

 سناریوهای است. برخوردار ای  ویژه اهمیت از زمین

 درجه افزایش عمومي، گردش هایمدل مختلف

 دو بین را میالدی 2666 سال برای زمین کره حرارت

 و Giorgi) اندکرده بیني پیش گراد سانتي درجه 5/2 تا

Mearns، 1331). هیئت گزارش آخرین که حالي در 

 دما افزایش میانگین (IPCC) اقلیم تغییر دول بین

 گراد سانتي درجه 5/1 حدود در را 2666 سال برای

 غلظت چنانچه .(IPPC، 2661) است کرده برآورد

 سال( در 7/6) فعلي سرعت با ای گلخانه گازهای

 برای موجود های مدل اغلب تقریب یابد افزایش

 2166 سال تا زمین کره دمای میانگین افزایش

 و Karl) است گراد سانتي درجه دو حدود میالدی

 این در قطعیت عدم وجود با (.1337 همکاران،

 درجه چنانچه که داشت خاطر به باید ،ها بیني پیش

 کره ،یابد افزایش گراد سانتي درجه یک فعلي حرارت

 سال هزار 16 طي در خود دمای ترین گرم به زمین

 (.Saunders، 1333) رسید خواهد گذشته

 حال در همواره تاریخ طول در زمین کره اقلیم

 در بشر نقش صنعتي انقالب شروع با است. بوده تغییر

                                                           
1 
Greenhouse gases 

2 
Climate change 

 عمده طور به امر این .کرد پیدا افزایش اقلیمي تغییرات

 فسیلي، هایسوخت مصرف افزایش علت به

 Cut) باشديم زایيبیابان و زدایيجنگل شهرنشیني،

Forth سریع رشد دلیل به .(1333 همکاران، و 

 به و تخریب ها جنگل از وسیعي مناطق جمعیت،

 و Hajabbasi) اند شده تبدیل زراعي های زمین

 اقلیمي، تغییرات ،اخیر های سال در (.1337 همکاران،

 گرفته قرار توجه مورد بسیار زمین شدن  گرم ویژه به

 جهاني اقلیمي های مدل ،IPCC گزارش بنابر است.

GCM، اثر در سنگین های بارش شدت افزایش 

 را ای گلخانه گازهای افزایش از ناشي جهاني گرمایش

 .(1335 همکاران، و Houghton) دهند يم نشان

 با مقایسه در کردن ریزمقیاس آماری روش

 هزینه که مواقعي در خصوصاً دینامیکي، های روش

 و آب تغییرات بر موثر عوامل تر سریع رزیابيا و کمتر

 هایقابلیت و هامزیت از باشد، نیاز مورد هوایي

 هایمدل بعضي .است برخوردار بیشتری

 ،SDSM، CLIMGEN از: عبارتند نمایي مقیاس ریز

LARS-WG، USCLIMATE، GEM، MET و Roll 

(Abdo 2663 همکاران، و.) 

 برخي وجود با 9عمومي گردش های مدل

 برای ابزار ترین نئمطم ها، آن در موجود های کاستي

 .باشندمي جهان اقلیمي آینده وضعیت بیني پیش

 گرمایش بر عمومي گردش های مدل کلیه کار اساس

 استوار ایگلخانه گازهای غلظت افزایش اثر و جهاني

 اساس بر همگي اقلیمي بعدی مدهایاپی و است

 Moen) شوند يم بیني پیش زمین سطح دمای افزایش

 با عمومي گردش های مدل .(1334 همکاران، و

 چرخه بر حرارت درجه افزایش تأثیر سازی شبیه

 بروز وسعت و شدت قادرند تمسفریا-اقیانوس-خشکي

 جهان مختلف مناطق برای را آینده اقلیمي تغییرات

 زمینه در زیادی تحقیقات کنون تا .کنند بیني پیش

 به توان مي ها آن از که است گرفته انجام اقلیم تغییر

 .کرد اشاره زیر موارد

 همکاران و Soltani وسیله به ایمطالعه در

 زماني دوره در خراسان استان در اقلیم تغییر ،(2661)

 روندی هاآن .گرفت قرار بررسي مورد 2664-1356

                                                           
3 
General Circulation Models (GCM) 



 559/   . . . اقلیم تغییر از ناشي اقلیمي های پارامتر تغییرات بیني پیشگزارش فني: 

 گذشته های دهه طي را دما بیشینه و کمینه افزایشي

 شهری و صنعتي پیشرفت دلیل به مشهد شهر در

 برای (،2663) همکاران و Abdo .کردند مشاهده

 و کمینه) هیدرولوژی بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابي

  عمومي گردش مدل از بارش( و دما بیشینه

HADCM3 ریزمقیاس مدل از کردن ریزمقیاس برای 

-2676 ،2611-2646 های دوره برای آماری نمایي

 و A2 انتشار سناریوهای تحت 2671-2633 و 2641

B2 دوره برای که دادند نشان نتایج کردند. استفاده 

 بارندگي فصل برای رواناب حجم 2671-2633 زماني

 درصد 1/16 و 6/11 ترتیب به B2 و A2 سناریوهای با

 که دادند نشان همچنین ها آن یافت. خواهد کاهش

 درجه دو دما که زماني سالیانه و فصلي رواناب

 یابد، کاهش درصد 26 بارش و افزایش گراد سانتي

 و Sanikhani .یاید مي کاهش درصد 99 تقریباً

 بر اقلیم تغییر يبین پیش برای (،2614) همکاران

 LARS-WG مدل از (GCM) عمومي گردش مبنای

 از استفاده با د.کردن استفاده نمایي ریزمقیاس برای

LARS-WG با چای آجي حوضه در اقلیم تغییر 

 A2، A1B سناریوهای و HADCM3 مدل کارگیری هب

 نتایج گرفت. قرار بررسي مورد 2655 افق در B1 و

 در بارش کاهش و دما افزایش از حاکي آمده دست به

 مدل از  (،2666) همکاران و Babaeian .بودند منطقه

ENCHO_G سناریوی تحت A1 تغییرات ارزیابي برای 

 از استفاده با ایران سینوپتیک ایستگاه 49 اقلیمي

 LARS-WG   مدل آماری نمایي ریزمقیاس روش

 دهه برای ها آن های بررسي کلي نتایج کردند. استفاده

 افزایش و بارش درصدی نه کاهش دهنده نشان 2626

 گراد سانتي درجه 5/6 حدود در دما ساالنه میانگین

 هایماه به مربوط دما ماهانه افزایش بیشترین که است

 شمالي، خراسان های استان ،همچنین .است سال سرد

 در دما ایش افز بیشترین با شرقي و غربي آذربایجان

 و Abbaspour .بود خواهند مواجه 2626 دهه

 تحت راCGCM 3.1  مدل (،2663) همکاران

 و بارش بینيپیش برای B2 و A2 انتشار های سناریو

 که داد نشان هاآن نتایج .دندکر استفاده ایران در دما

 هایماه از بیشتر پاییز های ماه در بارش تغییرات

-2693 زماني دوره دو برای هاآن .بود خواهد تابستان

 مورد سناریوهای تمامي تحت 2676-2633 و 2616

 و شمالي های قسمت در را بارش افزایش ،استفاده

 مناطق برای را بارش در درصدی 46 کاهش و جنوبي

 میزان هاآن کردند. بیني پیش کشور شرقي جنوب

 ترتیب هب گراد سانتي درجه 6/4 تا 2/9 از را دما افزایش

 هاآن کردند. بیني پیش B2 و A2 سناریوهای برای

 ترینبحراني A2 سناریوی که دادند نشان همچنین

 و Abbasi .داد خواهد نشان آینده در را وضعیت

 تغییرات بیني پیش به تحقیقي در (،2616) همکاران

 میالدی 2616-2693 دوره در جنوبي خراسان اقلیمي

 مدل خروجي آماری نمایي ریزمقیاس از استفاده با

ECHO-G از حاکي های بررسي کل نتایج .پرداختند 

 استان، در بارش درصدی چهار افزایش ،تحقیق این

 میانگین افزایش و یخبندان های روز تعداد کاهش

 نشان را گراد سانتي درجه 9/6 حدود در سالیانه دمای

 به مربوط دما ماهانه افزایش بیشترین که دهد مي

 .است گرادسانتي درجه یک میزان به زمستان فصل

Dousti سازیشبیه یبرا (2619) همکاران و 

 گلستان استان تمر ضهحو در اقلیمي های پارامتر

 و A2 سناریوی دو تحت HADCM3 مدل های داده

A1B میانگین که داد نشان نتایج .کردند ریزمقیاس 

 درجه A2، 41/2 سناریوی گرفتن نظر در با دما

 A1B، 49/2 سناریوی گرفتن نظر در با و سلسیوس

 افزایش از نتایج ،همچنین یافت. خواهد افزایش درجه

 درصدی دو و A2 سناریوی در بارش درصدی 16

 دارد. 2646-2665 دوره در A1B سناریوی در بارش

 و بررسي دوره در آفتابي های ساعت میزان طور همین

 .یافت خواهد کاهش سناریو دو هر گرفتن نظر در با

Mohammadi یساز اسیمق زیر با (،2614) همکاران و 

 کمک به CCSM4 مدل يخروج یها داده ،یآمار

LARS-WG نهیکم و دما نهیشیب يمیاقل یها پارامتر 

 تا 2619 یها سال افق در RCP4.5 یویسنار تحت دما

 دوره در که داد نشان ها افتهی شد. یساز هیشب 2623

 نیب يشیافزا سال، یها ماه يتمام در دما متوسط يآت

 سال انیپا تا ،داشته گراد يسانت درجه 5/2 تا 7/1

 در (،2619) همکاران و Kumar .ابدی    يم ادامه 2693

 LARS-WG مدل که دندیرس جهینت نیا به يپژوهش

 یها داده کردن اسیمق زیر در يکاف دقت یدارا

 لیتحل و هیتجز یبرا ،نیهمچن دارد، بارش یا نقطه

 .باشد يم دیمف حوضه یلوژ درویه یرو میاقل رییتغ آثار
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Goodarzi (2611،) یدما شیافزا خود پژوهش در 

 را یدرصد 12 بارش کاهش و گراد يسانت درجه 7/1

 و Mahat کرد. ينیب شیپ ایعل کرخه حوضه یبرا

Anderson (2619) مدل از LARS-WG يابیارز یبرا 

 یيباال قسمت یرو جنگل و یيهوا و آب راتییتغ

 ،مدل .کردند استفاده آلبرتا جنوب در رودخانه انیجر

 و زمستان فصل یبرا بارش درصد 16 از کمتر شیافزا

 تابستان فصل یبرا را بارش کاهش مقدار نیهم

 به (2614) همکاران و Osman .کرد ينیب شیپ

 یبرا LARS-WG مدل از استفاده با بارش ينیب شیپ

 و 2646-2665 ،2611-2696 يزمان دوره سه

 از يحاک جینتا .پرداختند عراق مرکز در 2633-2616

 سپتامبر و هیفور دسامبر، یها ماه یبرا بارش شیافزا

 لیآور و مارس یها ماه یبرا بارش کاهش و نوامبر تا

 يمیاقل یها پارامتر يبررس فوق قیتحق از هدف .است

 مدل یریکارگ به با 2646-2665 دوره در بارش و دما

LARS-WG یوهایسنار زمانهم سهیمقا و B1، A2 و 

A1B باشد يم مشهد کارده سد بلغور حوضه در. 

 

 ها وروش مواد

 در هضحو این :پژوهش مورد منطقه موقعیت

 آن غربي شمال محدوده در مشهد ستانشهر نزدیکي

 و مربع کیلومتر 2/39 هضحو این مساحت دارد. قرار

 نقطه بلندترین باشد. مي یلومترک 269/55 آن محیط

 ارتفاع متر 1566 آن ترین پست و متر 2746 هضحو

 شیب و متر 2/2176 هضحو متوسط ارتفاع دارد.

 از یکي هضحو این .ستا درصد 53/96 هضحو متوسط

 آبراهه که است کارده سد هیدرولوژیک های هضحوزیر

 به پیوستن از بعد هزارمسجد های کوه سمت از آن

 هیدرولوژیک غیر هضحو از عبور و مارشک آبراهه

 موقعیت ،1 شکل .دشومي هدایت سد پشت به ،سیج

 رضوی خراسان استان و ایران در مطالعه مورد منطقه

 مشاهداتي اقلیمي های ویژگي 2 و 1 های جدول و

 نشان را 1361-2616 های سال طي مطالعاتي منطقه

  دهد. مي

 

 
 رضوی خراسان استان در مطالعاتي مورد منطقه -1 شکل



 555/   . . . اقلیم تغییر از ناشي اقلیمي های پارامتر تغییرات بیني پیشگزارش فني: 

 1361-2616 آماری دوره در مشهد کارده سد بلغور ضهحو بیشینه و کمینه دمای بارش، ماهانه میانگین -1 جدول

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه
 

69/952 92/54 76/94 43/92 61/25 76/15 21/1 49/2 71/6 73/1 26/4 54/27 67/44 
 میانگین

 بارش

46/7 34/2 14/1- 36/9- 61/1- 26/2 61/6 73/11 64/16 31/11 65/16 56/12 43/1 

 میانگین

 دمای

 حداقل

42/21 41/14 93/3 64/7 33/3 33/15 67/22 65/23 27/92 61/94 54/92 11/26 21/21 

 میانگین

 دمای

 حداکثر

 
 1361-2616 آماری دوره در مشهد کارده سد بلغور ضهحو بیشینه و کمینه دمای بارش، فصلي میانگین -2 جدول

 بهار تابستان پاییز زمستان
 

 بارش میانگین 39/125 19/6 41/26 16/32

 حداقل دمای میانگین 1 46/17 31/6 47/2

 حداکثر دمای میانگین 16/26 47/99 57/22 77/1

 

 های داده کردن مقیاس ریز برای پژوهش، این در

 مدل از ،HADCM3 وج عمومي گردش مدل

 مشهورترین از یکي که LARS-WG هکنند ریزمقیاس

 باشد، مي هوا وضع تصادفي های داده مولد های مدل

 جو عمومي گردش مدل است. شده استفاده

HADCM3 مدل یک GCM جوی شده )جفت-

 در HCCPR5تحقیقاتي مرکز در که است اقیانوسي(

 ابعاد با های هشبک دارای مدل این و شده اجرا انگلیس

 طول درجه 75/9 و جغرافیایي عرض درجه 5/2

 یسناریو سه از ،حاضر تحقیق در است. جغرافیایي

 هر است. شده استفاده A1B و B1، A2 اقلیم تغییر

 رشد به مربوط جمله از هایيویژگي دهنده نشان یک

 اجتماعي هایآگاهي و جهان جمعیت جهان، اقتصاد

 باشد. مي

 روزانه های داده از ،LARS-WG مدل اجرای برای

 در آفتابي ساعات ،بارش بیشینه، دمای کمینه، دمای

 که شد استفاده (1361-2616) سال 56 آماری دوره

مي شناخته پایه دوره عنوان به 1361–2616 دوره

 عنوان به 1361–2616 گذشته سال 56 های داده شود.

 گرفته قرار استفاده مورد آینده اقلیم تغییر مبنای

 .شود مي اجرا مرحله سه در LARS-WG مدل است.

 تولید و ها داده ارزیابي واسنجي، شامل مراحل این

 دمای شامل مدل این خروجي است. آینده برای ها داده

 باشند. مي بارش و بیشینه دمای کمینه،

 دوره شده  تهیه های داده ،مدل واسنجي مرحله در

 پردازش ،مطالعه مورد حوضه برای 1361–2616 پایه

 مدل به ورود آماده ها داده سپس ،شده مرتب و

LARS-WG دوره برای مدل ،ترتیب این به .ندشد 

 دمای های پارامتر و شد اجرا 1361-2616 پایه

 این برای روزانه صورت به بارش بیشینه، دمای کمینه،

 .ندشد سازی شبیه دوره

 تحلیل مورد مدل خروجي مدل، ارزیابي مرحله در

 برای ها داده درصد 76 ،مدل ارزیابي برای .گرفت قرار

 استفاده مورد سنجي اعتبار برای درصد 96 و واسنجي

 با مشاهداتي های داده ،مدل ارزیابي برای .ندگرفت قرار

 مقایسه مورد پایه دوره برای شده سازی شبیه هایداده

 شده سازی شبیه های پارامتر و گرفتند قرار ارزیابي و

R تعیین ضریب محاسبه از استفاده با
 ،((1) رابطه) 2

 خطا مربعات مجذور نگینمیا سنجي خطا های شاخص

  و ((9) رابطه) مطلق خطای میانگین ،((2) رابطه)

 به اقدام ،((4) رابطه) ساتکلیف-نش وریهبهر ضریب

 و مدل از استفاده با شده  تولید های داده ارزیابي

 پایه دوره در موجود (شده مشاهده) واقعي های داده

 .شد

(1)                                         
∑     
 
   

√∑   
   

  
   

  

(2)                                  √
∑        

  
   

 
  

(9)                                       MAE= 
∑ |     |
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(4)NSE=[  
∑       

 

∑(     )
 ]                                 

 از استفاده با LARS-WG مدل ارزیابي از پس

 از اطمینان و تعیین ضریب و خطاسنجي های شاخص

 برای LARS-WG مدل از مدل، بودن مناسب

 جو عمومي گردش مدل های  داده کردن مقیاس ریز

HADCM3 تا 2665 دوره های داده و شد استفاده 

 تولید A1B و  B1،A2 سناریو سه از استفاده با 2646

 .شد بیني پیش مربوطه های پارامتر ترتیب این به و شد

 

 بحث و نتایج

 های داده تعیین ضریب ،مدل واسنجي برای

 در پایه دوره برای ،شده سازی شبیه و مشاهداتي

 مقادیر 9 جدول در شد، محاسبه مطالعه مورد حوضه

R
 مدل دقت دادن  نشان برای که تعیین( )ضریب 2

 نتایج این .است  شده ارائه ،گیرد مي قرار استفاده مورد

 بارش میانگین های داده که هستند مطلب این بیانگر

 میانگین و ماهیانه بیشینه دمای میانگین ماهیانه،

 دوره شده تولید ،شده مشاهده ماهیانه کمینه دمای

 برای و باشد مي برخوردار داری معني همبستگي از پایه

 های شاخص از مدل واسنجي صحت از اطمینان

 ،(RMSE) خطا مربعات مجذور میانگین سنجي خطا

-نش بهروری ضریب و (MAE) مطلق خطای میانگین

 در ها آن مقادیر که شد استفاده (NSE) ساتکلیف

-نش مقادیر بودن باال به توجه با است.  آمده 9 جدول

 و یک به مقادیر این بودن نزدیک و ساتکلیف

 مطلق خطای میانگین مقادیر بودن پایین ،همچنین

 کمینه دمای میانگین و ماهیانه بیشینه دمای میانگین

 دما های پارامتر برای را سازی مدل باالی دقت ،ماهیانه

 و خطا مربعات مجذور میانگین آماره مقدار رساند. مي

 بیشینه و کمینه دمای برای مطلق خطای میانگین

 بیانگر مسئله این ،است بارش برای مقدار از کمتر

 دما بهتر بینيپیش در LARS-WG مدل باالی توانایي

 پارامتر ماهیت علت به امر این که است بارش به نسبت

 دست به نتیجه است. پیوسته عنصری که باشد مي دما

 و Babaeian نظیر مشابهي تحقیقات نتایج با آمده

Najafinik (2666،) Ababayi و (2611) همکاران و 

Ashraf دارد. مطابقت (2611) همکاران و 

 
 (1361-2616) سازی مدل و مشاهداتي هواشناسي های متغییر خطاشناسي های آماره -3 جدول

 ماهیانه کمینه دمای میانگین ماهیانه بیشینه دمای میانگین ماهیانه بارش میانگین

R2 RMSE NSE MAE R2 RMSE NSE MAE R2 RMSE NSE MAE 

37/6 19/2 37/6 16/1 33/6 21/6 33/6 22/6 33/6 91/6 33/6 21/6 

 

-2665 دوره ماهانه بارش اختالف میزان ،2 شکل

 سه هر دهد. مي نشان را پایه دوره به نسبت 2645

 ،اردیبهشت های ماه برای A1B و B1، A2 سناریوی

 و دهند مي نشان را بارندگي کاهش بهمن و آذر

 های سناریو تحت اردیبهشت ماه در کاهش بیشترین

A2، B1 و A1B و 79/4 ،62/7 مقادیر با ترتیب به 

 تحت دسامبر ماه ،همچنین .باشد مي متر میلي 67/3

 ،94/9 مقادیر با ترتیب به B1 و A2، A1B های سناریو

  نشان را بارندگي کاهش متر میلي 96/6 و 11/1

 آوریل ماه برای بارندگي فزایشا ،حال عین در دهد. مي

 یدما افزایش به توجه با .است شده بیني پیش نیز

 احتمالي افزایش ،آن دنبال به که شده بیني پیش

 مدیریتي تدابیر است الزم داد، خواهد رخ هم تبخیر

 قرار نظر مد زمان این در آب مصرف مدیریت برای

 افزایش ثیرأت تبخیر، افزایش این که این ضمن ،گیرد

  .کند مي خنثي نیز را بارش مختصر

 دوره فصلي بارش میانگین اختالف میزان، 9 شکل

 دهد. مي نشان را پایه دوره به نسبت  2665-2646

 هر طي زمستان فصل، شودمي  مالحضه که طور همان

 نشان را بارش کاهش A1B و B1، A2 سناریوی سه

 سناریوی موجود، یویرسنا سه میان از که دهد مي

A1B نشان را بارندگي کاهش بیشترین درصد، 14 با 

 در زمستانه های بارش اهمیت به توجه با دهد. مي

 و بهار فصول در سطحي های آب منابع مدیریت

 مدیریت جهت در الزم تمهیدات است الزم تابستان،

 بهار، فصل در گیرد. قرار نظر مد ذخیره و مصرف

 19/4 و 41/19 ترتیب به A1B و B1 های سناریو

 در این ند.کنمي بیني پیش را بارش کاهش درصد



 557/   . . . اقلیم تغییر از ناشي اقلیمي های پارامتر تغییرات بیني پیشگزارش فني: 

 مختصر بسیار افزایش A2 سناریوی که ستا حالي

 که  دهکر بیني پیش 2646-2665 دوره برای را بارش

 تابستان فصل در بارش تغییراتو  نیست توجه قابل

 است. بوده ناچیز

 

 
 A1B و B1، A2 های سناریو تحت پایه دوره به تنسب ماهیانه بارش میانگین تغییرات  -2 شکل

 

 
 A1B و B1، A2 های سناریو تحت پایه دوره به تنسب فصلي بارش میانگین تغییرات بیني پیش -3 شکل

 
 دوره کمینه دمای میانگین تغییرات ،4 شکل

 دهد. مي  نشان پایه دوره به نسبت را 2665-2646

 کمینه دمای میانگین ،دشو مي هظمالح که طور همان

 به نسبت ها ماه تمامي برای 2646-2665 دوره در

 ها، ماه تمامي بین از که است یافته افزایش پایه دوره

 دما افزایش بیشترین شهریور و تیر ،اردیبهشت های ماه

 نشان را دما افزایش ترینکم آبان و مهر های ماه و را

 A1B و B1، A2 های سناریو دمای افزایش دهند. مي

 و 63/9 تا 69/1 ،39/2 تا 51/1 بین ترتیب به کدام هر

 باشد. مي گراد سانتي درجه 11/9 تا 75/1

 فصليکمینه  دمای میانگین تغییرات، 5 شکل

 دهد. مي نشان را پایه دوره به نسبت آتي دوره

 دما افزایش بیشترین، دشو مي هظمالح که طور همان

 فصل به مربوطA1B  و B1 ،A2سناریوی  سه هر برای

 فصل به مربوط دما افزایش کمترین و بهار و تابستان

 بهار و تابستان فصول در، لذا باشد. مي زمستان و پاییز

 کند.مي پیدا بیشتری اهمیت آب منابع مدیریت

 بیني پیش ماهیانه دمایبیشینه  تغییرات، 6 شکل

-2665 دوره برای LARS–WG مدلوسیله  به شده

 نشان را 1361-2616 پایه دوره به نسبت 2646

 B1، A2 های سناریو برای دما افزایش محدوده دهد. مي

 66/1 و 16/9 تا 43/1 ،13/2 تا 33/6 ترتیب به A1B و

 افزایش بیشترین. باشد مي گراد سانتي درجه 69/9 تا

 ،اردیبهشت های ماه به مربوط سناریو سه هر برای دما

 وآبان  های ماه به مربوط افزایش کمترین ومرداد  وتیر 
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 .کنند مدیریت و پایش دقت با را فصول این در آب مصرف بایستي گذارانسیاست، لذا باشد. ميدی 

 

 
 A1B و B1، A2 های سناریو تحت پایه دوره به تنسب ماهیانه کمینه دمای میانگین تغییرات بیني پیش -4 شکل

 

 
 A1B و B1، A2 های سناریو تحت پایه دوره به نسبت فصلي کمینه دمای میانگین تغییرات يبین پیش -5 شکل

 

 
 A1B و B1، A2 های سناریو تحت پایه دوره به نسبت ماهیانه بیشینه دمای میانگین تغییرات بیني پیش -6 شکل
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 553/   . . . اقلیم تغییر از ناشي اقلیمي های پارامتر تغییرات بیني پیشگزارش فني: 

 دوره فصلي بیشینه دمای تغییرات بیانگر ،7 شکل

 افزایش که باشد مي پایه دوره به نسبت 2665-2646

 نشان فصول سایر در نظر مورد سناریو سه تحت را دما

 تابستان و بهار فصل ها، فصل تمام بین از .دهد مي

 بیشترین فصلي، دمای کمینه میانگین تغییرات همانند

 را افزایش کمترین زمستان و پاییز فصل و دما افزایش

 در B1 سناریو تحت دما افزایش بیشترین اند. داشته

 افزایش کمترین و گراد سانتي درجه 45/9 با تابستان

 درجه 37/1 با زمستان فصل A2 سناریو به مربوط دما

 باشد. مي گراد سانتي

 

 
 A1B و B1، A2 های سناریو تحت ایهپ دوره به نسبت فصلي بیشینه دمای میانگین تغییرات بیني پیش -7 شکل

 

 یریگ جهینت

 برای LARS-WG مدل از ،تحقیق این در

 عمومي گردش مدل های خروجي نمایي مقیاس ریز

 A2، B1 اقلیمي سناریوی سه تحت HADCM3 جو

 مشهد کارده سد بلغور آبخیز حوزه در A1B و

 این باالی مندیتوان از حاکي نتایج، که دش فادهاست

 روزانه های داده تولید برای ،هواشناسي مولد مدل

 گرفته  صورت تحقیقات یدمو و شده  ذکر های پارامتر

 Barrow (2662،) Elshamy و Semenov وسیله به

 Najafinik و Babaeian و (2665) همکاران و

 ،پژوهش این در بررسي مورد دوره .است (2666)

 مقادیر تغییرات که بود 2646-2665 های سال

 از استفاده با بیشینه دمای و کمینه دمای بارش،

 (1361 -2616) پایه دوره با HADCM3 مدل

 بیني پیش زمینه در سناریو سه هر .دش مقایسه

 نشان را مشابهي پاسخ بررسي مورد حوضه دمای

 67/2B1=، 47/2) کمینه دمای افزایش و دادند

A2=46/2 وA1B=) 61/2) بیشینه دمای وB1=، 

41/2 A2=46/2 وA1B=) که اند کرده بیني پیش را 

 (2611) همکاران و Ashraf تحقیق موید ،نتایج

 دمای تغییرات ،دش مالحضه که طور همان .باشدمي

 این از بود، خواهد بیشینه دمای از بیشتر کمینه

 )افزایش( تغییرات که گرفت نتیجه توان مي مطلب

 ثیرأت تحت بیشتر آتي دوره در هوا متوسط دمای

 نتایج ،همچنین بود. خواهد کمینه دمای افزایش

 و B1 های سناریو برای بارش کاهش اندکي از نشان

A1B سناریوی برای بارش ناچیز مقدار افزایش و 

A2 آتي دوره که دهد مي نشان نتایج این دهد. مي را 

 که داشت خواهد فعلي شرایط با محسوسي تفاوت

  وسیله به گرفته صورت تحقیقات یجانت با توافق در

Abbasiو (2616) همکاران و Kamal و Massah 

Bovani (2616) است کشور مناطق سایر در.  
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