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 چکیده 

کاهش اثرات آن  و یمناسب، جهت سازگار یطیمح یزیربرنامه ینده برایآ یهام در دههیر اقلییتغ یابیشناخت و ارز

ن امر، در یا دن بهیرس یاست لذا برا یکامال ضرور یخشک امرمهیژه در مناطق خشک و نیها بوستمیدر همه اکوس

-2015) یانره زمناب در دو دویاس و مک بندرعبینوپتیستگاه سیرات متوسط دما و بارش ماهانه دو ایین پژوهش تغیا

 RCP2.6 ،RCP4.5و یو سه سنار CanESM2جو  یمدل گردش عموم ی( و بر اساس خروج2045-2074و  2044

ن ید. همچنش یابین دو پارامتر ارزیندال، روند اک-قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون من یمورد بررس RCP8.5و 

مورد   RMSEو NS، R2ب یبا استفاده از ضرا یمشاهدات یهاها با دادهمدل نیشده توسط ا یسازهیشب یهاداده

امتر بارش و دما در پار یسازدر مدل SDSMمدل  یباال ییدهنده تواناب، نشانین ضرایا یقرار گرفتند. بررس یابیارز

ک بندرعباس و یوپتنیگاه سستیا RCP2.6و یج نشان داد که بارش ساالنه در سنارین نتایباشد. همچنیستگاه میهر دو ا

ک ینوپتیتگاه سسین کاهش در مؤلفه بارش در ایشتریابد و بییناب کاهش میستگاه میا RCP8.5و  RCP4.5و یدر سنار

 یوهایر سناریز سااشتر یب RCP8.5انتشار  یویدر سنار یر درجه حرارت متوسط در دوره آتیافتد. مقادیناب اتفاق میم

ناب یدر دشت م 21قرن  یر درجه حرارت در ابتدایدهد که مقادیج نشان مین نتای، ایلباشد. به طور کیانتشار م

انه قرن یه در مک یابد. در حالییش میافزا RCP2.6و یتنها در سنار یمؤلفه بارندگ یدا خواهد کرد، ولیش پیافزا

االنه ساس یکاهش دما در مق ، شاهدRCP2.6و یر سناردناب و بندرعباس تنها یک مینوپتیستگاه سی( در ا2045-2074)

ان زیرگردد، برنامهیاد مشنهیر و تعرق، پیزان تبخیش میها در افزاش دما و نقش آنیم. لذا با کاهش بارش و افزایباشیم

ن منطقه، بهین در اآاز  یبرداربهره یهات بهتر منابع آب و اصالح روشیریمد یبرا یین به دنبال راهکارهایو مسئول

اتخاذ  ن بخشید در ایجد ییط آب و هوایبا شرا یسازگار یالزم برا ی، باشند و راهکارهایکشاورز ژه در بخشیو

 ق دهند. ینده تطبیط آیند و خود را با شراینما

 و، مناطق خشکیم، گزارش پنجم، سناریر اقلیی: تغکلیدواژگان

 

                                                           
 .. دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 1

 .. استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران2
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 .. استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران4

 . استادیار دانشکده توسعه کشاورزی دانشگاه تهران.5
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 مقدمه

 کره یمیاقل ستمیس تعادل خوردن هم بر باعث آن از یناشی دما شیافزا و ریاخ دهه چند در یاگلخانه یگازها شیافزا

 ،یجهان اسیمق در نیزم کره ینواح اغلب در را یاگسترده راتییتغ و (92: 2017 ،1وهمکارانی خسرو) دهیگرد نیزم

 کمی و ستیب قرن معضل نیبزرگتر عنوان به آن، از یناش یامدهایپ و دهیپد نیا .است شده موجب یمحل وی امنطقه

 متوسط راتییتغ 2100 سال تا که شودیمی نیبشیپ کهیطوربه ،(114: 1395 همکاران، و دامنهی اسکندر) است مطرح

 دیایب باال متر 59/0 تا 18/0 نیب اهایدر متوسط سطح و ابدی شیافزا گرادیسانت درجه 4 به درجه 8/1 ازی جهانی دما

 ،4اروپا ستیز طیمح آژانس ؛2013 و 2007 ،3میاقل رییتغ الدول نیب ئتیه ؛138-137: 2014 ،2همکاران وی کاظم)

 راتییتغ کهیطوربه کرد، خواهد رییتغی بارندگ ریمتغ و متوسط لحاظ از هواوآب ،یجهان شیگرما لیدل به( 2008

: 2018 ،5لیاسماع و نور) کند جادیا دیشدی هابارش وقوع احتمال در رای ادیز نسبتا راتییتغ تواندیم آن دری کوچک

 برای مطمئناً .رودیم شمار به میاقل رییتغ راتیتأث نیترمهم ازجمله ییدما راتییتغ کنار در بارش الگوی رییتغ(. 13-14

 به دیآیم حساب به ضروری کامالً امری یمیاقل پارامترهای نیا قیدق ینیبشیپ ندهیآ برای درست زییربرنامه کی

 ندهیآ در میاقل رییتغ انیب یبرا یینما اسیزمقیر یهاروش توسعة یراب یشناسمیاقل مجامع در یادیز یهاتالش یتازگ

 قاتیتحق در روش کی عنوان به ،یینما اسیزمقیر کهیطوربه(. 6-7: 1399 همکاران، وی ریام) است رفتهیپذ صورت

 ریتأث تحتی میاقلی رهایمتغ کردن اسیزمقیری برا. است شده لیتبد ،یمیاقل راتییتغ به مربوط اطالعات ارائهی برا

: 2017 ،6همکاران وی ول) باشدیمی آمار وی کینامیدی هاروش شامل که دارد وجود روش دو میاقل رییتغ دهیپد

 جهت ابزار نیمعتبرتر. باشندینم دسترس در رانیا در که بوده برنهیهزی هاروش جزوی کینامیدی هاروش(. 425

 مناسب و مهم ابزار عنوان به حاضر حال در که باشدیمی آماری هاروش از استفاده GCM7ی هاداده کردن اسیزمقیر

(. 519-520: 2012 ،8همکاران و الیگو) است گرفته قرار توجه موردی میاقل راتییتغ ریتأثی ابیارز وی سازمدلی برا

ی برایی فضای هااسیمق دری اعتماد قابل اطالعات ها،مدل نیا دری میاقل راتییتغی سازهیشب از حاصلی خروج

 تواندیمی میاقلی هاپارامتر مدت دراز روند یبررس با که ،(1-3: 2010 ،9همکاران و مارائون) دینمایم ارائه کاربران

ی برای آماری هاروش از استفاده نهیزم دری متعدد قاتیتحق .دینما فراهم ندهیآ هایزییربرنامه جهت را بهتری دگاهید

 از خارج و داخل در آنها ازی موارد به ادامه در که است رفتهیپذ صورتی میاقل راتییتغ ریتأثی ابیارز وی سازمدل

 :است شده اشاره کشور

 استان در رودکشف زیآبخ حوضه در یمیاقل یهامؤلفه یآت راتییتغ روند انهیسال یبررس به همکاران و افشاری آقاخان

 دیجد یوهایسنار تحت ،(پنجم گزارش) میاقل رییتغ الدولنیب أتیه دیجد گزارش از استفاده با یرضو خراسان

RCP2.6، RCP4.5، RCP6.0 و RCP8.5 متوسط ندهیآ ،(2037-2006) کینزد ندهیآ یزمان بازه سه تحت و 

 در 21 قرن یانتها تا که داد نشان آنها قیتحق از حاصل جینتا .پرداختند( 2100-2070) دور ندهیآ و( 2037-2070)

                                                           
1 Khosravi et al 

2 Kazmi et al 

3 Intergovernmental Panel on Climate Change 

4 European Environment Agency et al 

5 Noor & Ismail 

6 Weli et al 

7 General circulation models 

8 Goyal et al 

9 Maraun et al 
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 طور به وها،یسنار و هامدل یتمام گرفتن درنظر با و رود کشف زیآبخ حوضه مناطق یتمام در یخیتار دوره با سهیمقا

 نشان خود از را کاهش درصد 7/10 زانیم به بارش و شیافزا گرادیسانت درجه 3/3 تا 56/0 نیب حوضه یدما متوسط

 به یورود رواناب بر میاقل رییتغ ثرا یبررس به همکاران وی منصور(. 217: 1395 همکاران و افشاری آقاخان) دهدیم

 نشان آنها قیتحق جینتا پرداختند،2021-2050 دورهی برا IPCC پنجم و چهارم گزارشات براساس 4 کارون سد مخزن

 درصد 5 و 15 بیترتبه RCP 2/6 و B1 یهاوریسنار تحت یبررس مورد ستگاهیا پنج در ساالنه بارش متوسط که داد

 یدما متوسط نیهمچن دهد،یم نشان را کاهش درصد 6 و 8 بیترتبه ،RCP 8/5 و A2 یاهویسنار تحت و شیافزا

 وهایسنار تحت گرادیسانت درجه 06/1 حداقل شیافزا نیا مقدار که دهدیم نشان را شیافزا وها،یسنار تمام در ساالنه

B1 ویسنار تحت گرادیسانت درجه 89/1 حداکثر و RCP 8/5 و آذر مهر(. 345: 1396 ن،همکارا وی منصور)  است 

 .پرداختند IPCC پنجمی ابیارز گزارش در هشتگرد دشت یکشاورز بخش بر میاقل رییتغ اثر یبررس به همکاران

 یآت دوره در متوسط طور به ساالنه حرارت درجه داد نشان آنها قیتحق در یمیاقل یوهایسناری بررس از حاصل جینتا

 وسیسلس درجه 81/1 ،52/1 ،69/1 ،34/1 بیترت به RCP8.5 9 و RCP2.6، RCP4.5، RCP6.0 یوهایسنار تحت

 راتییتغ در ینزول ای یصعود منظم روند عدم ازی حاک آنها قیتحق جینتا نیهمچن و. ابدییم شیافزا هیپا دوره به نسبت

 بارش و دما راتییتغ یسازهیشب به 1396 اکبرزاده و عساکره(. 45 :1397 ،همکاران و آذر مهر) است یبارندگ ماهانه

 مدل یخروج و  SDSMیآمار ینمای اسیریزمق از استفاده با 2010-2100 دوره یط تبریز کینوپتیس ایستگاه

CanESM2 ی وهایسنار تحتRCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 و 2040-2069 ،2010-2039ةآیند یهادوره در 

 بر تبریز ایستگاه در دما آینده یهادوره در که ددا نشان آنها قیتحقی ابیارز از حاصل نتایج .پرداختند 2070-2099

محسوس 2070-2099 و 2040-2069 دوره یبرا افزایش این .یافت خواهد افزایش بررسی مورد یسناریو سه اساس

 2070-2099 و 2010-2039 دوره دو یبرا بررسی مورد یسناریو سه در بارش طورکلیبه نیهمچن و بود خواهد تر

 یبندپهنه به فریفاتح وی گودرز .(153: 1396 اکبرزاده، و عساکره) یابدمی افزایش 2040-2069 دوره یبرا و کاهش

نیب ئتیه پنجم گزارش انتشار یوهایسنار نیدتریجد تحت بارش و دما یهاریمتغ یمیاقل راتییتغ اثر در البیس خطر

 23/0 شیافزا که داد نشان آنها قیتحق در SDSM مدل یابیارز جینتا پرداختند، یچا آذرشهر حوضه میاقل رییتغ الدول

 شده ینیبشیپ منطقه نیا در 2030-2059 یآت دوره در حداکثر یهایدب و بارش یدرصد 53/4 و دما گرادیسانت درجه

 (.99: 1397 فریفاتح وی گودرز) است

 کشور یهاتگاهایس یدما حداقل یهاداده یرو بر را SDSM نمایی ریزمقیاس روش ،عملکرد1همکاران و چما

 نشان آنهای بررس نتایج. دادند قرار ارزیابی مورد کندالمن آزمون از استفاده با 1991-2010ی آمار ةدور در را پاکستان

 که داد نشان آنهای بررس نتایج نیهمچن است دارمعنی ساالنه یدما حداقل افزایشی روند کندال-من آزمون طبق که داد

 و تان(. 63: 2011 همکاران، و چما) است داده رخ پاکستان کشور شمالی نواحی در تربیش اقلیمی دارمعنی تغییر

 بارش داشتندکه انیب مالزی در کالنتان رودخانه حوضه آب منابع بر وهواآب تغییرات بالقوه اثرات ارزیابی به 2همکاران

 نیهمچن. ابدییم شیافزا بیترت به گرادیسانت درجه 1/2 تا 6/0 و درصد 7/8 تا 2/1 زانیم به دما ممیماکز و ساالنه

(. 1: 2017 همکاران، و تان) ابدییم کاهش خشک درفصول و شیافزا تر فصول در بارش که داد نشان آنها جینتا

ی شرق شمال در Huai Luang زیآبخ حوضه دریی هواوآب راتییتغ بالقوه اثراتی بررس در 3همکاران و فولکرن

 ظرف که داد نشان جینتا. نمودند استفادهی میاقلی ویسنار شش همراه به CanESM2 و SEACAM مدل دو از لندیتا

                                                           
1 Cheema et al 

2 Tan 

3 Pholkern et al 
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 ابدییم شیافزا CanESM2 و SEACAMی هامدل در %35/18 و 85/20 زانیم به بیترت به بارش ندهیآ سال 30

 رودخانه رسوبات تغلظ و انیجر بر میاقل رییتغ اثری برس به 1کریوا و الوارین (.1518: 2018 همکاران، و فولکرن)

purna یوهایسنار تحت میاقل رییتغ از حاصل جینتا پرداختند هند کشور درRCP4.5, RCP 8.5  در آنها قیتحق در 

-2053 ،2009-2031ی )بررس مورد دوره چهار در دما و بارشی پارامترها: که داد نشانی بررس مورد دوره چهار

 (.2685: 2019 کر،یوا و الوارین) کندیم دایپ شیافزا مبنا طیشرا به نسبت( 2099-2076 و 2075-2054 ،2032

 باالخص تلف،مخی هاتداوم و شدت بای هایخشکسال با توأم که رانیا کشور بر حاکمی میاقل تیوضع به توجه با

ی امر میاقل رییتغ اب رابطه دری کاربرد قاتیتحق انجام لزوم باشد،یم متعددی کیدرولوژیه وی هواشناسی هایخشکسال

 شیبی برداررهبه لیدل بهی طرف از و خشکمهین و خشک منطقه در نابیم دشت گرفتن قرار به توجه با. استی ضرور

 نیبنابرا. دیگرد میاقل رییتغ دهیپدی بررس جهتی قیتحق ارائه به میتصم دشت، نیا دری نیرزمیز آب منابع از حد از

 GCMی هامدل از فادهاست بایی هواوآب راتییتغ ریتأث تحتی میاقلی پارامترها راتییتغی ابیارز مطالعه نیا از هدف

-یم( 2045-2015 ،2074-2046) 21 قرنی هاانهیم و لیاوا در دما وی بارندگی پارامترها راتییتغ صیتشخ جهت

 .باشد

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 53 و یمالش عرض قهیدق 57 و درجه 28 تا قهیدق 24 و درجه 25 ییایجغراف مختصات نیب حدفاصل در نابیم دشت

 شمال جهت از نطقهم نیا. استشده واقع چینویگر النهارنصف از یشرق طول قهیدق15 و درجه 59 تا قهیدق 41 و درجه

 بلوچستان و ستانیس با شرق از بوشهر و فارس یهااستان با یغرب شمال و غرب کرمان، استان با یشرق شمال و

دربرگرفته لومتریک 900 یبیتقر طول به ینوار در عمان یایدر و فارسجیخل گرم یهاآب را آن وبجن و بوده هیهمسا

. است درصد 68 ینسب رطوبت نیانگیم با گرادیسانت درجه 6/26 ساالنه یهوا یدما متوسط یدارا دشت نیا. است

 صورت به غالبا و هماهنگ یمکان و ینزما پراکنش با متریلیم 200 از کمتر منطقه نیا در انهیسال نزوالت نیانگیم

 نابیم شتد استقرار و یمیاقل مشخصات به توجه با. است زودگذر و مخرب یهاالبیس همراه به دیشد یرگبارها

 رانیا خشک و مگر مناطق از منطقه نیا. است آن یمیاقل مشهود دهیپد نیمهمتر هوا یگرم ،یاحاره فوق منطقه در

 و گرم اریبس هاابستانت در یساحل نوار یهوا دارد قرار یابانیب و یابانیب مهین یهوا و آب ریتأث تحت آن میاقل و است

 کی منطقه، نیا ییهوا و آب یهایژگیو از. کندیم تجاوز گرادیسانت درجه 52 از آن یدما زین یگاه و است مرطوب

 یهوا با ههمرا گرم فصل(. 15: 1399 همکاران، و دامنهی اسکندر) است خنک کوتاه فصل کی و گرم یطوالن فصل

 .دهدیم نشان را منطقه نیا در موجود کینوپتیسی هاستگاهیا تیموقع 1 شکل کشدیم درازا به ماه 9 یشرج

                                                           
1 Nilawar and waikar 
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 مطالعه مورد منطقهی مکان تیموقع: 1 شکل

 قیتحق روش

 میاقل رییتغ دهیپدی بررس جهت بندرعباس و نابیم کینوپتیسی هاستگاهیا روزانه ودما بارشی هاداده قیتحق نیا در

 ازی میاقل راتییتغی بررس منظور به اطالعات،ی آورجمع از پس. دیگردی آورجمع( 1982-2005ی )زمان دورهی ط

 :باشدیم ریز شرح به قیتحق نیا انجام مراحل و دیگرد استفاده و SDSM14,2 افزارنرم

  میاقل رییتغ تیوضعی بررس

 SDSM4.2 مدل از ندهیآی هادههی ط نابیم دشت در دما و بارش راتییتغی ابیزار و شناختی برا پژوهش نیا در

 مدل. است شده استفاده ،یجو اسیمق بزرگی هامدلی خروجی رو بری آماریی نما اسیزمقیری برای ابزار عنوان به

 .افتی عهتوس ،(150: 2002 ،2همکاران وی لبیو) توسط انگلستان در 2002 سال در SDSM4.2ی ساز اسیمقزیر

ی نیبشیپی )مشاهدات ستگاهیا اسیمق دری میاقلی رهایمتغ انیم ارتباط کننده جادیا عاملی گردان اسیزمقیر ندیفرآ

داده ،(1708-1710: 2013 ،3داوسون وی لبیو) است( هاکنندهی نیبشیپی )جو اسیمق بزرگی رهایمتغ و( هاشونده

 دادبرون و( 2005-1982ی )باندهید مشابه دوره در 4NCEP مرکز یهاکنندهی نیبشیپ شاملی جو اسیمق بزرگی ها

 2044-2015) ندهیآ دوره دو در وی باندهید مشابه دوره در موجودی وهایسنار تحت CanESM2 اسیمق بزرگ مدل

 که RCP2.6 یویسنار در دیگرد استخراج خام صورت به کانادا میاقل رییتغی هاداده مرکزی تارنما از( 2045-2074 و

. کندیم دنبال را یکاهش روند آن از بعد و رسدیم خود اوج به 2050 سال تا یتابش واداشت باشدیم RCP نیترکم

 یهاغلظت با و 2070 سال تا کل یتابش واداشت یروین شیافزا با ثابت یویسنار کی که ،RCP4.5 یویسنار در

 تا یتابش واداشت یروین شیافزا حال در مداوم طوربه ،RCP8.5 یویسنار نیهمچن. باشدیم 2070 سال از بعد داریپا

 به نسبت مدل نیای هاکنندهی نیبشیپ بعد مرحله در و باشدیم مربعمتر بر وات 5/8 برابر باًیتقر و 21 قرن یانتها

ی نیبشیپ انتخاب ویی شناسا جهت سپس. دندیگرد زهینرمال( 2005-1982ی )مشاهدات دوره اریمع انحراف و نیانگیم

 از درصد 95 سطح در ستگاهیا هری مشاهدات دما و بارش بای داریمعن ارتباط نیتریقوی دارا و مناسبی هاکننده

ی بررس در. شد استفادهی جزئی همبستگ لیتحل از شوندهی نیبشیپ با و( هم با) هاکنندهی نیبشیپ نیبی همبستگ لیتحل

                                                           
1 Statistical DownScaling Model 

2 Wilby  

3 Wilby & Dawson 

4 National center Environmental prediction 



 151                     .                         (دشت ميناب)مطالعه موردی:  در مناطق خشکو بارش  دما یمياقل یهالفهؤم

نش ،(R2) نییتب بیضر رینظی ابیارزی ارهایمع بای مشاهداتی اهداده و پنجم گزارشی هامدل ،یمیاقل موضوعات

 (.3 تا 1 رابطه) رندیگیم قراری ابیارز و سهیمقا مورد( RMSE) خطا مربعات شهیر جذر و ،(NS) فیساتکل

 (1) رابطه
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 در پنجم گزارشی هامدلی سازهیشبی هاداده ریمقاد ، وی مشاهداتی هاداده ریمقاد ، آنها در که

 در دما و بارش شدهی سازهیشب وی مشاهداتی هاداده ریمقاد نیانگیم بیترت به زین  و  و tی زمان واحد

 به توجه با تینها در(. 909-908: 2017 ،1همکاران و دامنهی اسکندر) باشدیم( هیپا دورهی )ابیرزای زمان دوره کل

 دما و بارشی پارامترها با NCEP مرکز اسیمق بزرگی هاکنندهی نیبشیپ نیب شده برهیکال ونیرگرس وی آمار معادالت

 و RCP2.6، RCP4.5ی وهایسنار تحت CanESM2 مدل ندهیآی هادادهی رو بریی نما اسیزمقیر ندیفرآ ،یمشاهدات

RCP8.5 ی آت دورهی برای ستگاهیا اسیمق در دما و بارش روزانهی هادادهی سر اساس نیا بر سرانجام و شد انجام

 (.2 شکل) دندیگرد دیتول وی سازهیشب

                                                           
1 Eskandari Damaneh et al 
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 SDSM4.2 افزارنرم در دما و بارش پارامتری سازاسیزمقير مراحل: 2 شکل

 کندالمن یناپارامتر آزمون

 رابطه از کندال-من آزمون آماره. یافت تکامل( 1970) کندال توسط سپس و ارائه( 1945) من توسط ابتدا آزمون این

 (.79-80: 2018 ،1همکاران وی خسرو)باشدمی محاسبه قابل زیر

 (4) 
  

 از که بوده عالمت تابع sgn (xi-xj) و زمانی سری طول n متوالی، هایداده xj و xi کندال،من آزمون آماره 

 (:19-20: 1397 همکاران، و نژادیعراق) شودمی تعیین( 2) رابطه

(5) 
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 :آیدمی بدست زیر ترتیب به آماره واریانس و E(S) نیانگیم

                                                

(6) 

 

E(S) = 0  
 

 

                                                           
1 Khosravi et al 
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 دنباله برای تعدیل یک فوق فرمول در دوم جزء. است هادنباله مقادیر تعداد  pو مقدار امین p برای هادنباله تعداد 

 1398 همکاران و دامنهی اسکندر) آیدمی بدست زیر رابطه از  آزمون شده استاندارد آماره. است حساس هایداده یا

:465.) 

 
 

(7) 

 

 
 ،1همکاران وی خسرو) دهدمی نشان را زمانی سری کاهشی روند  منفی مقدار و افزایش روند  مثبت مقدار

2017.) 

 جينتا

 ستگاهیا در خطا عاتمرب نیانگیم شهیر از استفاده با( 2005-1996) دورهی ط در دما پارامتری سنجصحت جینتا

 ستگاهیا در دما پارامتر که است نیا دهنده نشان و باشدیم 07/1 و 943/0 با برابر بیترت به نابیم و بندرعباس

 نمودار جینتا سال، طول دری بارندگ راتییتغ دامنه به توجه با. داردی مشاهداتی هاداده با را تطابق نیبهتر بندرعباس

 ستگاهیا رد خطا مربعات نیانگیم شهیر دما، پارامتری سنجصحت همانند که داد نشان بارش پارامتری سنجصحت

 نیبهتر بندرعباس گاهستیا در بارش پارامتر که دهدیم نشان نیا و باشدیم 44/4 و 81/3 بیترت به نابیم و بندرعباس

 (.4تا 1 ودارنم) داردی مشاهداتی هاداده با را تطابق

 
 (2005-1996) دوره در بندرعباس کینوپتیس ستگاهيا ماهانه بارش گنیانیمی سنجصحت: 1 نمودار

                                                           
1 Khosravi et al  
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 (2005-1996) دوره در نابیم کینوپتیس ستگاهيا ماهانه بارش گنیانیمی سنجصحت: 2 نمودار

 
 (2005-1996) رهدو در بندرعباس کینوپتیس ستگاهيا ماهانهی دما گنیانیمی سنجصحت: 3 نمودار

 
 (2005-1996) دوره در نابیم کینوپتیس ستگاهيا ماهانهی دما گنیانیمی سنجصحت: 4 نمودار
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 از شده تهیهی لیماقی سناریو سه همچنین و گذشته دوره در نابیم و بندرعباس ستگاهیا دو اقلیم رفتار به توجه با

 دوره ود در مطالعه مورد سینوپتیک ایستگاه دو دما متوسط و ماهانهی هابارش میزان ،CanESM2 مدلی خروج

ی مشاهداتی هادادهی سنجصحت وی آمار لیتحل ون،یبراسیکال زا پس. گردید محاسبه( 2045-2074 و 2015-2044)

ی حاک گرفته رتصو سهیمقا دریی نها جینتا ،SDSM مدل توسطیی هوا و آبی هادادهی بررس و دیتول آن دنبال به و

 رد آنی درصد 93/13 شیافزا و RCP4.5 و RCP2.6 ویسنا در ساالنه بارشی درصد 83/9 و 08/1 کاهش از

 RCP2.6 ویارسن در دسامبر و آگوست ه،یفور ماه بارش. باشدیم بندرعباس کینوپتیس ستگاهیا در RCP8.5 ویسنار

. داردی کاهش روند ستانزم فصل رد هابارش گرید ویسنار دو در و داردی شیافزا روند هاماه ریسا بارش اما افتهی کاهش

 نیشتریب و RCP8.5 ویسنار در متریلیم 41/9 زانیم به مارس ماه به مربوطی بارندگ ماهانه نیانگیم شیافزا نیشتریب

 دوم دورهی برا جینتا نیهمچن بود، خواهد RCP4.5 ویسنار در متریلیم 38/26 زانیم به هیفور ماه به مربوط کاهش

 در آن یدرصد 91/3 شیافزا و RCP8.5 و RCP4.5 ویسنا در ساالنه بارشی درصد 99/3 و 28/10 کاهش ازی حاک

 تابستان فصل اواخر و زمستان فصل در هابارش همچنین. باشدیم بندرعباس کینوپتیس ستگاهیا در RCP2.6 ویسنار

ی هابارش نیهمچن. اندهشد جابجا فصل نیای انتها به سرد فصلی هابارشی الگو رسدیم بنظر .است یافته کاهش

ی هادهه در ونسونم قدرت شیافزا ازی حاک که. افتی خواهد شیافزای آمار دوره با سهیمقا در تابستانه ای یمونسون

 (.5نمودار) باشدیم ندهیآ

 
ی خيارت ،(2015-2044 و 2074-2045ی )هادورهی ط بندرعباس کینوپتیس ستگاهيا ماهانه بارش راتییتغ نیانگیم: 5 نمودار

 هيپا دوره به نسبت هاکنندهی نیبشیپ و

 سه هر در نوامبر وی می هاماه جز به هاماهی تمام دری بارندگ کاهش شاهد اول دوره در نابیم کینوپتیس ستگاهیا در

یلیم 50/20 متوسط طور به دسامبر ماه در ویسنار سه هر دری بارندگ زانیم کاهش نیشتریب نیهمچن. میباشیم ویسنار

ماهی برا بیتتر به RCP2.6 ویسنار دری بارندگ شیافزا نیشتریب دوم دوره در کهی حال در. است گرفته صورت متر

 در تنهای بارندگ شیافزا شاهد RCP4.5 ویسنار در و متریلیم 45/0 و 67/0 ،95/5 زانیم بهی م و نوامبر ه،یژانوی ها

ی آمار دوره به نسبت سال فصول تمام دری بارندگ کاهش شاهد RCP8.5 ویسنار در و متریلیم 36/0 زانیم بهی م ماه

 به. میسته دوم دوره در RCP8.5 ویسناری برا انهیسال بارشی درصد 95/29 کاهش شاهد کهی طور به م،یباشیم

 و RCP8.5، RCP4.5 ویسنار سه هر در بیترت به انهیسال بارشی درصد 05/1 و 4 ،53/15 کاهش شاهدی عبارت

RCP2.6 (. 6 نمودار) میباشیم اول دوره به تنسب 
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 وی خيتار ،(2015-2044 و 2074-2045ی )هادورهی ط نابیم کینوپتیس ستگاهيا ماهانه بارش راتییتغ نیانگیم: 6 نمودار

 هيپا دوره به نسبت هاکنندهی نیبشیپ

 دری آمار دوره با مقایسه در( 2044-2015) دوره در بندر کینوپتیس ستگاهیای دما میانگین که دهدیم نشان مدل جینتا

 نیچنهم و است یافته افزایش گرادیسانت درجه 36/3 و RCP8.5 05/2، 54/2 و RCP2.6، RCP4.5ی وهایسنار

یطوربه. میهست رادگیسانت درجه 75/2 و 25/2 ،86/1 زانیم به نابیم کینوپتیس ستگاهیا در ریمقاد نیا شیافزا شاهد

 ستگاهیا دو نیب از .باشدیم بندر کینوپتیس ستگاهیا به مربوط دما شیافزا نیشتریب که ستا آن دهند نشان جینتا که

 در گرادیسانت هدرج 54/5 زانیم به را دما شیافزا نیشتریب بندر کینوپتیس ستگاهیا ماهانه اسیمق در شدهی بررس

 29/4 زانیم به بیترت به ویسنار نیا در نابیم ستگاهیا در ریمقاد نیا و است داده اختصاص خود به RCP8.5 ویسنار

 هاماهی تمام در ماد شیافزا شاهد ستگاهیا دو هر در RCP2.6 ویسنار در ماهانه اسیمق در. باشدیم گرادیسانت درجه

 فصول سمت از ماد شیافزا راتییتغ کهی طور به. میباشیم دوم دوره در دما شیافزا شاهد اول دوره همانند. میهست

 ستانزم فصل از برفی جیتدر راتییتغ منطقه، در برف بارش دادن رخ صورت در و است گرفته صورت زمستان

 (. 8 ،7 نمودار) گرددیم شروع

 
ی خيارت ،(2015-2044 و 2074-2045ی )هادورهی ط بندرعباس کینوپتیس ستگاهيا ماهانهی دما راتییتغ نیانگیم: 7 نمودار

 هيپا دوره به نسبت هاکنندهی نیبشیپ و
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 وی خيتار ،(2015-2044 و 2074-2045ی )هادورهی ط نابیم کینوپتیس ستگاهيا ماهانهی دما راتییتغ نیانگیم: 8 نمودار

 هيپا دوره به نسبت هاکنندهی نیبشیپ

 مدل و یبان دهید جینتا مقایسه برای. است گرفته صورت بارش، و دما ماهانه میانگین برای مدل ارزیابی قسمت این در

 جدول) ستا شده داده نشان RMSE و( R²) نیتبب بیضر ف،یساتکل-ناش پارامتر سه ،یبررس مورد ستگاهیا ود در

 یسازمدل در دلم یتوانمند اما باشد،یم خوب اریبس دما یسازمدل در SDSM یتوانمند که دهدیم نشان جینتا(. 1

 در یسازمدل یطاخ نیشتریب که باشدیم خوب ابنیم ستگاهیا در و قبول قابل بندرعباس کینوپتیس ستگاهیا در بارش

 مربوط نابیم کینوپتیس ستگاهیا در مارس، و هیفور دسامبر، نوامبر، ماه بارش به مربوط بندرعباس کینوپتیس ستگاهیا

 یحاک NCEP یرهایتغم و بارش دما، نیب یسازمدل جینتا نیهمچن. باشدیم مارس و هیژانو دسامبر، نوامبر، یهاماه به

 در خوب اریبس یزسامدل کالس در دما پارامتر یبرا یابیارز یارهایمع به توجه با که است یمدلساز یباال دقت از

 کالس در نابیم ستگاهیا یبرا و خوب اریبس کالس در بندرعباس ستگاهیا در بارش پارامتر یبرا و ستگاهیا دو هر

 .گرفت قرار خوب

 1982-2005 دورهی ط CanESM2 مدل و دما و بارش خطا ريمقاد: 1 جدول

 (Evaluation Criteriaی )ابیارز اریمع
 area پارامتر

RMSE نییتب بیضر (R²) لفیساتکل-ناش (NS) 

 بارش 61/0 61/0 95/10
 بندرعباس

 دما 97/0 99/0 01/1

 بارش 80/0 82/0 55/8
 نابیم

 دما 97/0 98/0 02/1

 

 1982-2005 دورهی ط NCEP و دما و بارش خطا ريمقاد: 2 جدول

 (Evaluation Criteriaی )ابیارز اریمع
 area پارامتر

RMSE نییتب بیضر (R²) لفیساتکل-ناش (NS) 

 بندرعباس بارش 83/0 87/0 60/7
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 دما 98/0 99/0 89/0

 بارش 88/0 88/0 42/5
 نابیم

 دما 97/0 98/0 04/1

 روش از ست،ا اتمسفری چرخه هاییژگیو ازی کی دما وی گبارند جمله ازی هواشناس رهاییمتغ روند در نوسانات

ی برا دما و بارش راتییتغ روند. شد استفادهی میاقلی پارامترها در راتییتغ روند دادن نشانی برا کندال -من آزمون

 در بیترت به نابیم و بندرعباس کینوپتیس ستگاهیا در( 2015-2044 و 2074-2045ی )آت دوره دو و هیپا دوره

 .است شده داده نشان( 4 و 3) اولجد

 CanESM2 مدل در بندرعباس کینوپتیس ستگاهيا در کندال-من آزمون از حاصل جينتا: 3 جدول

 پارامتر سال ویسنار Sen's slope Kendall's tau pValue روند           

 031/0 -168/0 -487/2 روندی دارا
- 1982-2014 

 بارش

 دما 0001/0 > 419/0 032/0 روندی دارا

 715/0 -020/0 -32/0 روند بدون

RCP2.

6 

2015-2044 
 بارش

 دما 0001/0 > 374/0 028/0 روندی دارا

 243/0 -044/0 -471/0 روند بدون
2045-2074 

 بارش

 دما 125/0 -071/0 -004/0 روند بدون

 025/0 099/0 669/1 روندی دارا

RCP4.

5 

2015-2044 
 بارش

 دما 0001/0 > 685/0 052/0 روندی دارا

 659/0 021/0 318/0 روند بدون
2045-2074 

 بارش

 دما 0001/0 > 398/0 025/0 روندی دارا

 025/0 530/0 389/0 روندی دارا

RCP8.

5 

2015-2044 
 بارش

 دما 0001/0 > 611/0 056/0 روندی دارا

 0001/0 > -283/0 -568/2 روندی دارا
2045-2074 

 بارش

 دما 0001/0 > 706/0 068/0 وندری دارا

 CanESM2 مدل در نابیم کینوپتیس ستگاهیا در کندال-من آزمون از حاصل جینتا: 4 جدول

 پارامتر سال ویسنار Sen's slope Kendall's tau pValue روند

 490/0 -036/0 -818/0 روند بدون
- 1982-2014 

 بارش

 دما 059/0 097/0 011/0 روند بدون

 624/0 034/0 314/0 روند بدون

RCP2.

6 

2015-2044 
 بارش

 دما 00019/0 241/0 018/0 روندی دارا

 848/0 -011/0 -068/0 روند بدون
2045-2074 

 بارش

 دما 258/0 -076/0 -007/0 روند بدون

 891/0 -010/0 -039/0 روند  بدون
RCP4.

5 

2015-2044 
 بارش

 دما 0001/0 > 611/0 046/0 روندی دارا

 بارش 2074-2045 071/0 071/0 888/0 روند بدون



 231                     .                         (دشت ميناب)مطالعه موردی:  در مناطق خشکو بارش  دما یمياقل یهالفهؤم

 دما 034/0 145/0 01/0 روندی دارا

 259/0 -069/0 -734/0 روند بدون

RCP8.

5 

2015-2044 
 بارش

 دما 0001/0 > 557/0 047/0 روندی دارا

 0001/0 > -430/0 -967/3 روندی دارا
2045-2074 

 بارش

 دما 0001/0 > 559/0 053/0 روندی دارا

 یریگجهینت و بحث

 الدولنیب ئتیه CanESM2 پنجم گزارشمدل از نابیم دشت در میاقل راتییتغی بررس منظور به حاضر پژوهش در

 گرفته رهبه ،(2015-2044 و 2074-2045) انهیم و کینزد ندهیآی زمان بازه در انتشار دیجدی وهایسنار و میاقل رییتغ

مدل یهایورود عنوان به حرارت درجه و بارش یهامؤلفه ساالنه راتییتغ روند نمودن روشن منظور به نیهمچن. شد

 .دیگرد استفاده کندال-من یرپارمتریغ آزمون از یکیدرولوژیه یها

 هر در دما، و بارش مؤلفه در CanESM2 مدل که داد نشان جینتا پنجم گزارش یهامدل دقت یابیارز از حاصل جینتا

 مدل 14 نیب از که( 217: 1395 همکاران، وی آقاخان) جینتا با که است است برخوردار یمناسب دقت از ستگاهیا دو

 به IPSL-CM5A-MR و MICRO-ESM، GFDL-ESM2G، NorESM1-M مدل چهار پنجم، گزارش یمیاقل

 دارد مطابقت د،یگرد انتخاب رود کشف زیآبخ حوزه در یمیاقل نهیبه مدل عنوان

 نابیم دشت در 21 قرن یابتدا در حرارت درجه ریمقاد که دهدیم نشان ساالنه اسیمق در لعهمطا نیا جینتای طرف از

 قرن انهیم در که یحال در. ابدییم شیافزا RCP2.6 ویسنار در تنها یبارندگ مؤلفه یول کرد، خواهد دایپ شیافزا

 در و افتدیم دمااتفاق کاهش شاهد ،RCP2.6 ویسنار در تنها بندرعباس و نابیم کینوپتیس ستگاهیا در( 2045-2074)

 یوهایسنار از یبعض در که داد نشان ماهانه بارش جینتا یبررس نیهمچن. دهدیم رخ دما شیافزا گریدی ویسنار دو

شیپ ادیز نوسان دامنهی برا( 621: 2016 ،1همکاران و روول) جینتا با که میباشیم بارش ادیز ینیبشیپ شاهد انتشار،

 .دارد مطابقت نمودند، انیب را GCM مختلف یهامدل سهیمقا در بارش ینیب

 کینوپتیس ستگاهیا در که است آن انگریب بارش مؤلفهی رو بر کندال-منی ناپارامتر آزمونی بررس از حاصل جینتا

 جینتا با که دینگرد مشاهده ریمتغ نیا شیافزا ای کاهش دری داریمعن روند وهایسنار ازی بعض در بندرعباس و نابیم

-170: 1395همکاران، وی انصار) ؛(1: 1392 همکاران، و یگتاب شناسحق) ؛(11-12: 1396 همکاران، و پور باقر)

 سطح در بارش پارامتر کاهش و شیافزا دری داریمعن روند داشتند انیب که( 2014 ،2همکاران و کگگنهوف و( 169

یم مشاهده بارشی الگو نوع در راتییتغ ای یناگهان صورت به راتییتغ تنها و است نداشته وجود درصد 95 نانیاطم

 دهدیم رخ نابیم کینوپتیس ستگاهیا در بارش مؤلفه در کاهش نیشتریب که رودیم انتظار نیبنابرا. دارد مطابقت شود،

یم کاهش ،یآتی هادههی برا کشور جنوبی نواحی برا بارش داشتند انیب که( 1389 همکاران، وی عباس) جینتا با که

 .دارد مطابقت رابطه نیا در ابد،ی

 ریمتغ نیا که داد نشان بندرعباس و نابیم کینوپتیس ستگاهیا در انهیسالی دما راتییتغ متوسطی بررس از حاصل جینتا

 باشدیم rcp2.6 ویسنار در جزء به وهایسنار همه در درصد 95 و 99 نانیاطم سطوح در داریمعنی صعود روندی دارا

 در روزانه نیانگیمی دما از حاصلی زمانی هایسری بررس در ،(169-170: 1390 همکاران، و انیورشاو) جینتا با که

 که( 711 ،1392 همکاران و یگتاب شناس حق) جینتا با و داد نشانی شیافزا داریمعن روند کرمان کینوپتیس گاهستیا

                                                           
1 Rowell et al 

2 Keggenhoff et al 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C&queryWr=%D8%AD%D9%82+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%DA%AF%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C&queryWr=%D8%AD%D9%82+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%DA%AF%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 و است شدهی راتییتغ خوش دست ریاخ دههی ط تهران استانی دما حداکثر و دما حداقل دما، متوسط که داشتند انیب

 ستگاهیا دو هر دری شیافزا روندی دارا ریمتغ نیای عبارت به دارد مطابقت شودیم دهیدی شیافزا روند هاستگاهیا تمام در

ی نیهدج) جینتا با که باشدیم ریچشمگ دما شیافزا نیا 2074 سال به شدن کینزد با کهی طور به باشدیم مذکور

یسانت درجه 2 تا 1 زانیم بهی شیافزا روند دما روزانه نیانگیم که داشتند انیب که( 899: 2014 ،1سیادیزاچار و کوالهو

 تا RCP2.6 نتشارای ویسنار از روند نیا کهی اگونه به دارد مطابقت دارد، انهیم و کینزد ندهیآ دورهی ط گراد

RCP8.5 کی حرارت درجهی اگلخانهی گازها انتشار حد از شیب شیافزا با زمان، گذشت با که است شیافزا حال در 

 آمده دست به جینتا به توجه با. دیرس خواهد خود مقدار نیشتریب به 21 قرنی انتها تا و دینمایم دنبال را مثبت روند

 و اول) جینتا با که است مشاهده قابل دما، نظر از ژهیو به ، نابیم دشت حوزه در میاقل رییتغی هانشانه گفت توانیم

 با که نمود اذعان توانیم انتها در نیبنابرا. دارد مطابقت( 267: 1397 زاده،ینب وی میکر و2-3: 2016 ،2همکاران

 بهتر تیریمدی برایی راهکارها دنبال به دیبا تعرق، و ریتبخ زانیم شیافزا در هاآن نقش و دما شیافزا و بارش کاهش

 و زانیربرنامه توسط ندهیآی هایزیربرنامه و بود منطقه نیا در آن ازی برداربهرهی هاروش اصالح و آب منابع

 وجود به نابیم دشت در آب مختلفی هابخش دری بارانیز آثار روشیپ راتییتغ که باشدی اگونه به دیبا نیمسئول

 رد،یپذ صورت آن در نهیزم نیا دری راتییتغ و دهد قیتطب ندهیآ طیشرا با را خود دیبا که هابخش نیا ازی ک. یاوردین

یی هوا و آب طیشرا بای سازگاری برا منطقه نیا با متناسب الزمی راهکارها دیبا بخش نیا. استی کشاورز بخش

 . کند سازگار ندهیآ طیشرا با را خود و دینما اتخاذ کشتی الگو نوع وی اریآب ستمیس نوع رییتغ قیطر از دیجد

                                                           
1 Zachariadis and Hadjinicolaou 

2 Awal 
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 منابع  

 آزمون از ادهاستف بای دب و بارش دما، راتییتغ روند(. 1395) صمد ،یفتوح غالمرضا؛ ،یتور م؛یمر ،یانصار. 1

 تیریمد نامه وهشپژ(. بلوچستان و ستانیس استان کاجو رودخانه زیآبخ حوزه: موردی مطالعه) کندال-من ناپارامتری

 152-158 صفحات ،3 شماره ،7 دوره زیخآب حوزه

ی ابیارز(. 1395)محسن ،یلندیب پوررضا اصغر؛یعل پور،بسالت وسف؛ی زاده،حسن ن؛یرحسیام افشار،ی آقاخان. 2

 رییتغ الدولنیب ئتیه پنجم گزارش از استفاده بای آتی هادوره در رود کشف زیآبخ حوزهی میاقلی هامؤلفه انهیسال

 .217-233 صفحات ،6 شماره ،23 دوره خاك، و آب حفاظتی هاوهشپژ هینشر م،یاقل

 یبررس(. 1399) اکبر یعل ،یبرات ن؛یحس وند،یآذرن حسن؛ ،یخسرو غالمرضا؛ ان،یزهتاب حامد؛ دامنه، یاسکندر. 3

 دور از جشسن کیتکن از استفاده با خشکمهین و خشک مناطق در یخشکسال از متأثر یاهیگ پوشش راتییتغ روند

 . 13-20 صفحات ،28 شماره ،9 دوره ابان،یب ستمیاکوس هینشر(. هرمزگان استان: یمورد ةمطالع)

 یخشکسال شیپا و لیتحل(. 1398) دیحم ،یغالم حسن؛ ،یخسرو حامد؛ دامنه، یاسکندر ؛یهاد دامنه، یاسکندر. 4

 ،13 دوره .مرتع هینشر(. نایجازمور تاالب غرب حوضه: یمورد مطالعه)  NDVIیاهیگ پوشش شاخص از استفاده با

 .461-475 صفحات ،3 شماره

 و یزمان رتباطا لیتحل و یبررس(. 1395) یعل آذره، حسن؛ ،یخسرو غالمرضا؛ ان،یزهتاب حامد؛ دامنه، یاسکندر. 5

 ییایرافجغ اطالعات یپژوهش-یعلم فصلنامه. تهران استان در یکیدرولوژیه و یهواشناس یخشکسال نیب یمکان

 .113-120 صفحات ،96 شماره ،24 رهدو ،«سپهر»

 مید گندمی زراع میتقو بر میاقل رییتغ ریتأث(. 1399) جعفر ،یمرشد ل؛یجبرئ ان،یقربان حسن؛ ،یلشکر فاطمه؛ ،یریام. 6

 ،18 دوره ان،ریا ییایجغراف انجمن یالمللنیب و یپژوهش ـ یعلم فصلنامه دزفول،ی: مورد مطالعه( چمران رقم)

 .5-18 صفحات ،65شماره

-من آزمونیی اکاری بررس(. 1396) نیام ،یمحمد ابوالحسن؛ ،یآباد فتح ؛یمرتض دیس ان،یدیس مهسا؛ باقرپور،. 7

 .11-21 فحاتص ،36 شماره ران،یای زداریآبخ علوم هینشر ،یخودهمبستگی دارای هایسر روندیی شناسا در کندال

 ستگاهیا وردیم مطالعه) کندال–من روش با کرمان استان رد میاقل رییتغ احتمالی بررس(. 1392. )بتول باهک،. 8

 .65-72 صفحات ،39 شماره ،10 دوره ن،یسرزمیی ایجغراف فصلنامه. )کرمان

 رییتغ وندری بررس(. 1392) نوربخت ،یداداش رضا؛یعل ،ینیحس بهروز؛ ،یمحسن ؛یعل رحمان ،یگتاب شناسحق. 9

ی هابحران جامع تیریمدی المللنیب کنفرانس نیپنجم بارش، و دمای حد یهاشاخص از استفاده با تهران استان میاقل

 .بحران جامع تیریمد کنفرانسی دائم رخانهیدب تهران، ،یعیطب

 اهلل شمس ،یعسگر ؛شراره ،یملبوس ال؛یل ،یمختاری گل د؛یمج نوخندان،ی بیحب مان؛یا ان،یبابائ فاطمه؛ ،یعباس. 10

 MAGICC-SCENGEN مدل کمک با نده،یآی هادهه در رانیا بارش و دما بر میلاق رییتغ ریتاثی ابیارز(. 1389)

 .91-109 صفحات ،72 شماره ،ییایجغرافی هاپژوهش

(. 1397) جواد شان،بذراف د؛یعبدالمج اقت،یل مسعود؛ ،یجیآم پورغالم محمد؛ قوجقار، یانصار شهاب؛ نژاد،یعراق. 11

 دوره ابان،یب ستمیوساک یمهندس یپژوهش یعلم مجله ران،یا در گردوغبار یهاطوفان یفراوان بر یمیاقل نوسانات ریتأث

 .32-13 صفحات ،21 شماره ،7

 دوره یط بریزت کینوپتیس ایستگاه بارش و دما راتییتغ یسازهیشب (.1396) ونسی اکبرزاده، ن؛یحس عساکره،. 12

 مخاطرات و ایجغراف ،CanESM2 مدل یخروج و  SDSMیآمار ینمای اسیریزمق- از استفاده با 2100-2010

 .153-174 صفحات ،21 شماره ،یطیمح
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 اچهیدر زیآبخ حوضه یمیاقلی پارامترها بر میاقل رییتغ اثراتی ابیارز(. 1397) عادل زاده،ینب ؛یمصطف ،یمیکر. 13

 ،65 شماره ،22 دوره ا،یجغرافی ژوهشپی علم هینشر .Lars-WG مدل از استفاده با 2040-2011ی هاسالی ط هیاروم

 .267-285 صفحات

 RCP ویسنار تحت یمیاقل راتییتغ اثر در البیس خطر یبندپهنه(. 1398) هیآت فر، یفاتح محمدرضا؛ ،یگودرز. 14

 علوم یکاربرد قاتیتحق هینشر(. یچا آذرشهر حوضه)  Gisطیمح در SWAT یکیدرولوژیه مدل از استفاده با 8,5

 .99-117 صفحات ،53 شماره 19 دوره ،ییایجغراف

 سد مخزن به یرودو رواناب بر میاقل رییتغ اثر یبررس(. 1397) حسن ؛یاحمد بابک؛ نژاد، نیام ن؛یافش ،یمنصور. 15

 ،یعیطب عمناب و یکشاورز فنون و علوم-خاك و آب علوم هینشر  .IPCCپنجم و چهارم گزارشات براساس 4 کارون

 .345-359 صفحات ،2 شماره ،22 دوره

 یکشاورز خشب بر میراقلییتغ اثرات یبررس(. 1397) ثهیحد خوب، یمیرح مشعل؛ ،یبوان مساح دا؛یآ ذر،مهرآ. 16

 ،یاریآب یمهندس و علوم  IPCCپنجم یابیارز گزارش AOGCM یهامدل تیقطع عدم بر دیتأک با هشتگرد دشت

 .59-45 صفحات ،3شماره ،41 دوره

 دمای حدی مقادیر تغییرات روند بررسی(. 1390) سهراب حجام، وذر؛ن قهرمان، ؛یعل ،یلیخل د؛یوح ان،یورشاو. 17

 صفحات ،1 شماره ،37 دوره فضا، و زمین فیزیک مجله .ایران اقلیمی نمونه چند در روزانه میانگین و حداکثر حداقل،

179-169. 
18. Awal, R., Bayabil, H. K., Fares, A., 2016. Analysis of potential future climate and climate 

Extremes in the Brazos Headwaters basin, Texas. Water, 8(12), 1–18. 
19. Cheema, S. B., Rasul, G., Ali, G., Kazmi, D. H., 2011 A comparison of minimum 

temperature trends with model projections. Pakistan Journal of Meteorology, 8(15), 39-52. 
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