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  چكيده
 یبلند مدت به وقوع م یزمان یها یاست که در توال یعیطب ی دهیپد کیاز صاحب نظران  یاریبس دگاهیاز د میاقل رییتغ

 یتوال یزمان یبازه  رییو تغ راتییشدت روند تغ م،یاقل رییتغ دهیاثرات پد دیسبب تشد یبشر یها تیفعال ری. تأثونددیپ

 میاقل رییتغ یبه عنوان شاخص ها یهواشناس یتوان از پارامترها یم میاقل رییتغ یشود. در بررس یم یمیاقل راتییتغ

در  یبارندگ یوالگوها زانیو در راس آنها م یمیاقل یها دهیرا بر پد یقیجهان اثرات عم یدما شیاستفاده نمود. افزا

 رییتغ طیدر شرا المیا ستگاهیا یهواشناس یپارامترها ینیب شیپ قیتحق نیهدف از ا نرویسراسر جهان خواهد داشت. از ا

 یگردان اسیزمقیمنظور در پژوهش حاضر بر اساس روش کار ر نیاست. بد یفعل طیپارامترها با شرا نیا سهیو مقا میاقل

SDSM اسیمقبا مدل بزرگ 2122-2222وره زمانی بارش و دما طی د CanESM2بر  میاقل رییو اثر تغ ینیبشی، پ

 یمیاقل طینشان داد که در شرا SDSMمدل  یقرار گرفت. نتایج بررس یموردبررس  المیاستان ا یهواشناس  یپارامترها

درجه  897/3دما  کهیطورمتحمل است. به یدما و کاهش بارندگ شیافزا 2122-2222 یدوره زمان یبرا ندهیآ

 . دیبایدرصد کاهش م 87و بارش  شیافزا گرادیسانت

 SDSM، مدل RCP یوهایسنار ،یهواشناس  یپارامترها كليدی: هایواژه

 

  مقدمه

 یهها نههیکاهش هز زیو ن دهیپد نیبا ا یجهت سازگار شتریهر چه ب یآمادگ یبرا میاقل رییمرتبط با تغ یانجام پژوهش ها

 یگلخانهه ا یغلظهت گازهها شیاز افزا یکه ناش میاقل رییتغ ی دهیباشد. پد یم یضرور اریبس راتییتغ نیاز ا یناشخسارات بار 

 دهیرسه یدیرواناب، سرعت باد، تابش خورش زانیبارش، م میدر رژ یراتییباعث تغ شد،با یکربن در جو م دیاکس یگاز د ژهیبه و

و  یاجتمهاع ،یاقتصهاد یامهدهایبهه علهت پ ریهاخ یدر سال هها یمیاقل راتییشود. توجه به تغ یهوا م یو دما نیبه سطح زم

 یبشهر تها آنجها مه یبرا دهیپد نیا یتبعات منف.  [11]کرده است  دایپ یادیز تیاهم یجو یدادهایمربوط به رو یخسارات مال

کمبود غذا و  ،یهسته ا یالح هامانند فقر، س کم،یو  ستیبشر در قرن ب یبرا زیآم دیده عامل تهد نیتواند مخرب باشد که در ب

 ئهتیه ی( طبق گزارش ها2228آب و هوا،  رییالدول تغ نیب ئتیاست )ه داده مقام اول را به خود اختصاص میاقل رییتغ دهیپد

تا  میاقل رییتغ دهیمتوقف شود، پد نیدر سطح کره زم یگلخانه ا یگازها یاگر در حال حاضر انتشار تمام میاقل رییبین الدول تغ

 نیکربن به عنوان مهم تهر دیاکس ید ساله 1۵2 یعمر ماندگار لیامر به دل نیادامه خواهد داشت که ا کمیو  ستیواخر قرن با

 یجوامهع علمه فههیوظ نیرو مههم تهر نیه(. از ا2228آب و هوا،  رییالدول تغ نیب ئتیباشد )ه یم نیدر جو زم یگاز گلخانه ا

 یبشهر و اراههه راهکارهها یمختلف زنهدگ یها و جنبه ها ستمیبر س میاقل رییثرات تغا یبررس ده،یپد نیکشورها در برخورد با ا

بها  نی( در چه2212چهو و همکهاران )به عنهوان ماهال  باشد. یم یآت یدر دوره ها دهیپد نیا یدر مقابله با تبعات منف یقیتطب

 نیهنمودنهد. در ا یسهاز هیو دما را شب یگمانند بارند یمیاقل یرهایمتغ B2 و A2 یویتحت دو سنار HadCM3 استفاده از مدل

 یمهیاقل یرههایمتغ یساز هیعملکرد خوب مدل در شب انگریب جیاستفاده شد. نتا SDSM از مدل یینما اسیزمقیمطالعه جهت ر

ز مهدل هند، با استفاده ا یگودادار زیپر بارش و دما در حوضه آبخ میاقل رییتغ یابی( به منظور ارز2218. صراف و رگوالر )[4]بود



 

 دندیرسه | جههینت نیهبه ا B2 و A2 یوهایبا سنار HadCM35 و CGCM3 جو یو دو مدل گردش عموم SDSM ساز اسیزمقیر

نسهبت  HadCM3 حداکار با مهدل یو دما شیافزا CGCM3 کاهش و با مدل HadCM3 حداقل با مدل یدما ،یکه در دوره آت

و  ایه. عبهاس ن[13]کردنهد ینهیب شیپه ارشبه یبرا شیروند افزا هر دو مدل نیدارد. همچن یشتریب شیافزا CGCM3 به مدل

و دو مهدل گهردش  SDSM بها اسهتفاده از مهدل کینوپتیسه  سهتگاهیهفت ا یروزانه  یدما ینیب شی( در پ139۱همکارانش )

 2281-2299و  22۱2 -2282 یزمهان یدر بازه ها B1 و AIB B2 ،A2 انتشار یوهایتحت سنار CGCM3 و HadCM3 یعموم

 یمه شیگراد افهزا یسانت یدرجه  2تا   1 کم،یو  ستیقرن ب یانیپا یبه طور متوسط در دهه ها رانیا یگرفتند که دما جهینت

و  یخواههد بهود. اعتمهاد دتریشهد CGCM3 نسبت به مهدل HadCM3 مختلف مدل یوهایدما  براساس سنار شیافزا نی. اابدی

داشتند  انیبه روش بوت استرپ ب SDSM و LARS-WG با دو مدل یساز اسیزمقیر تیقطع دمع ی( در بررس221۱همکاران )

 در منطقه مورد مطالعه بود. یکمتر یخطار یدارا SDSMنسبت به مدل LARS-WG با مدل یگردان اسیزمقیکه ر

 هواشناسهی در منطقهه مطالعهاتی پارامترههایدهد که مطالعات اندکی بر روی تأثیر تغییر اقلیم بهر بررسی منابع نشان می

( جههت بررسهی رونهد SRES های گزارش چههارم )سهناریوهای اقلیمهی تحهت عنهوانصورت گرفته و در تمام مطالعات از داده

سازی تغییر اقلهیم شده است. لذا در این مطالعه جهت کاهش عدم قطعیت مدلتغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن استفاده

شهده اسهت. دو پهارامتر هواشناسهی استفاده پارامترههای بینی تغییرات م برای پیشهای گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیاز داده

 SDSMمقیاس بودن خروجی مدل گردش عمهومی جهو از روش آمهاری بینی گردید. به دلیل بزرگبارش و دمای متوسط پیش

ی دما و بارش با اسهتفاده از آزمهون های بارندگی و دمای متوسط استفاده شد. روند پارامترهای اقلیمبرای ریزمقیاس نمایی داده

 بررسی شد.  Xlstatکندال و شیب سن با استفاده از برنامه -نا پارامتری من

 هامواد و روش

 موقعيت جغرافيایی منطقه موردمطالعه

دهد. استان در غرب سلسله جبال درصد مساحت کل کشور را تشکیل می 12کیلومترمربع حدود  8/2212۵استان ایالم با 

دقیقهه  12درجهه و  ۱7دقیقهه تها  2۱درجه و  ۱۵دقیقه عرض شمالی و  1۵درجه و  3۱دقیقه تا  ۵7درجه و  31رس بین زاگ

طول شرقی در گوشه غربی کشور قرارگرفته است. استان ایالم از جنوب با خوزستان، از شرق با لرستان، از شمال با کرمانشهاه و 

مشهتمل بهر  1398استان بر اساس آخرین تقسیمات سیاسهی کشهور در سهال  جوار است. پهنهاز سمت غرب با کشور عراق هم

ارتفاعهات زاگهرس  .های چرداول، آبدانان، ایوان، سیروان، ایالم، دره شهر، ملکشاهی، دهلهران، مههران و بهه دره اسهتشهرستان

ن ایالم کوهسهتانی و نهواحی جنهوب که نواحی شمالی استاطوریدارند. بهگیری اقالیم استان به عهدهترین نقش را در شکلمهم

های وسهیع گرمسهیر منطقهه مههران، دهلهران و غرب و غرب استان از اراضی پست و کم ارتفاع تشکیل یافته است؛ کهه دشهت

ترین نقطه استان کمتر از متر و پست 2892دیگر بلندترین نقطه استان ارتفاعات کبیر کوه با عبارتیگیرد. بهموسیان را دربر می

های شهمالی و استان ایالم در فصول سرد سال متأثر از سامانه .رساندمتر می 2892ها را به متر بوده که اختالف ارتفاع آن 122

های باشد. توزیع فصهلی بارنهدگیها میهای آن متأثر از فعالیت این سامانهویژه جنوب غربی بوده و ریزششمال غربی و غربی به

یابد. الزم به ذکر است که اقلیم بخش اعظمی از استان ایالم متأثر ماه ادامه میو تا اواسط اردیبهشتاین منطقه از ماه آبان آغاز 

های جنوبی شروع و ای که از اقلیم بیابانی در قسمتگونههای غربی است. ازنظر اقلیمی نیز دارای تنوع زیادی است، بهاز سامانه

تهوان بیهان کند. با توجه به موقعیهت عمهومی اسهتان میای شمالی ادامه پیدا میهای و مرطوب در قسمتهای مدیترانهتا اقلیم

ای مرطهوب در نمود که شدیدترین تضاد آب و هوایی بین شمال و جنوب استان مشهود است؛ یعنی اقلیم مرطهوب و مدیترانهه

 شود.خشک و خشک در جنوب غرب استان دیده میشمال و در مقابل، اقلیم نیمه



 

 
 های هواشناسیقشه منطقه موردمطالعه و پراكندگی ایستگاهن-1شكل 

شهده اسهت. ایهن ایسهتگاه در سهال در این تحقیق از آمار و اطالعات ایستگاه سینوپتیک شهر ایالم )فرودگاه ایالم( استفاده

شده اسهت. واقع 8/33و عرض جغرافیایی  ۱/۱8متری از سطح دریا و طول جغرافیایی  1328تأسیس گردیده و در ارتفاع  1383

اند. برای پر کردن خه  آمهاری مزبهور از همبسهتگی درون هایی وجود دارند که آماربرداری نشدهدر این ایستگاه سینوپتیک ماه

آمده است. این کهار عملایستگاهی و استفاده از نسبت موجود برای پارامترهای گرایش به مرکز نظیر میانه و میانگین استفاده به

 افزاید.ریانس در حد مشاهدات موجود شده و بر دقت کار میسبب حفظ وا

 RCPمدل اقليمی و سناریوهای انتشار 

ها، اسهتفاده از های آتی وجود دارد که یکی از معتبرترین آنسازی متغیرهای اقلیمی در دورههای مختلفی برای شبیهروش

ای می فرآینهدهای اقلیمهی را در ابعهاد جههانی و یها قهارهها قادرند تا تماهست. این مدل GCMهای گردش عمومی جو یا مدل

 های بارندگی و دمای متوسط برای دوره آینهده از مهدلسازی نمایند. در این مطالعه جهت تولید دادهطور نسبتاً دقیقی شبیهبه

CanESM2 با ریزمقیاس نمایی توسهط روش SDSM  تیک ایهالم، ههای بهارش و دمها ایسهتگاه سهینوپشهده اسهت دادهاستفاده

تحهت سهه سهناریوی واداشهت   CanESM2 ههای مهدل جههانیبینی متغیرهای محیطی کانهادا و دادههای مرکز ملی پیشداده

سازی و آنالیز اقلیم کانادا که توسط مرکز مدل CanESM2مورداستفاده قرار گرفت. مدل   RCP 2.6, RCP 4.5, RCP8.5تابشی

ی طول و عرض جغرافیایی( است در این مدل کل درجه 2871های با ابعاد حدود بکهبندی سطحی )ششده، دارای شبکهطراحی

صهورت آنومهالی هسهتند کهه نسهبت بهه دوره های مهدل مهذکور بهبندی شده است. دادهسلول شبکه 8۱*127صورت زمین به

 ههای بهاز تحلیهلرگیری دادهکابها بهه 222۵های تاریخی مدل تها سهال شده است، دادهها محاسبه( آنومالی آن222۵-1981)

NCEPنیهز بهرای  2122تا  2228های سال گیرند و دادهگردانی مورداستفاده قرار می برای واسنجی و طراحی روابط ریزمقیاس

های مشاهداتی ایستگاه موردمطالعه پهس گیرند. سپس دادههای آتی مورداستفاده قرار میدهه انداز تغییرات اقلیمیبرآورد چشم

)هریک از متغیرها در مقیاس روزانه و به ترتیب در یک سهتون  SDSM افزارصورت فرمت نرمفت از سازمان هواشناسی بهاز دریا

اولهین مجموعهه از  (IPCC) ، هیئت بین دولتی تغییهر اقلهیم1992در سال  . [16]صورت فایل متنی( آماده گردید جداگانه و به

 روزرسانی و در قالب چهار سناریو بها نهام، این سناریوها به221۱کرد. در سال  منتشر SRES سناریوهای اقلیمی را تحت عنوان

RCP شده است. در سناریویاراهه RCP8.5 ای صهورت گونه فعالیتی در راستای کاهش گازهای گلخانههفرض شده است که هیچ



 

قسهمت در  1982اکسید کربن به ت دیمیلیارد نفر برسد. بر این اساس، غلظ 12به  2122نگیرد و جمعیت جهان تا پایان سال 

جمعیت جههان در انتههای قهرن اخیهر کمتهر از هفهت میلیهارد بهرآورد شهده و غلظهت  RCP4.5 رسد. در سناریویمیلیون می

 . [6] قسمت در میلیون خواهد رسید  8۵2اکسید کربن به دی

 نتایج و بحث

-1978ی ایستگاه سینوپتیک ایالم در طول دوره آمهاری بینی تغییرات اقلیمی شهرستان ایالم از آمار هواشناسجهت پیش

های سهه سهناریوی صورت روزانه و دادهاستفاده گردید. متغیر هواشناسی موردمطالعه نیز شامل دمای متوسط و بارش به 222۵

RCP 4.5 ،RCP2.6  وRCP8.5 اقیانوسی  -ی جویمدل جفت شدهCanESM2 باشند. در مدل ریزمقیهاس گردانهی میSDSM 

( که بیشترین میزان همبستگی را با پارامترههای اقلیمهی NCEPقبل از کالیبره کردن مدل الزم است متغیرهای مستقل جوی )

دههد، بهر اسهاس متغیرهای مورداستفاده جهت کالیبره نمودن مدل را نشهان می 2مشاهداتی دارند تعیین گردند. جدول شماره 

هکتوپاسهکال و  7۵2هکتوپاسکال، ارتفاع ژهوپتانسیل  ۵22ا، ارتفاع ژهوپتانسیل این جدول متغیرهای متوسط فشار در سطح دری

متوسط دما در ارتفاع دو متری بیشترین ارتباط را با دما و همچنین متغیرهای متوسط فشار در سطح دریا، ارتفهاع ژهوپتانسهیل 

فهاع دو متهری و رطوبهت سهطحی ویهژه هکتوپاسکال، متوسهط دمها در ارت ۵22هکتوپاسکال، جهت باد سطحی در ارتفاع  ۵22

 بیشترین ارتباط را با بارش در منطقه مطالعاتی دارند.

 NCEPفهرست متغيرهای  -2جدول 

 بینی کنندهمتغیر پیش ردیف بینی کنندهمتغیر پیش ردیف

 میانگین دما در ارتفاع دو متری 1۱ فشار سطح صفر 1

 رطوبت ویژه سطحی 1۵ سرعت مداری سطحی 2

 رطوبت نسبی سطحی 18 جریان هوای سطحیقدرت  3

 هکتوپاسکال 7۵2رطوبت نسبی در ارتفاع  18 حالت گردابی سطحی ۱

النهاری سطحیسرعت نصف ۵  هکتوپاسکال ۵22رطوبت نسبی در ارتفاع  17 

 هکتوپاسکال 7۵2واگرایی در ارتفاع  19 واگرایی سطحی 8

 هکتوپاسکال 7۵2ت باد در ارتفاع جه 22 هکتوپاسکال ۵22جهت باد سطحی در ارتفاع  8

 هکتوپاسکال 7۵2ژهوپتانسیل در ارتفاع  21 هکتوپاسکال ۵22سرعت مداری در ارتفاع  7

 هکتوپاسکال 7۵2حالت گردابی در ارتفاع  22 هکتوپاسکال ۵22قدرت جریان هوا در ارتفاع  9

 هکتوپاسکال 7۵2ارتفاع النهاری در سرعت نصف 23 هکتوپاسکال ۵22حالت گردابی در ارتفاع  12

 هکتوپاسکال 7۵2سرعت مداری در ارتفاع  2۱ هکتوپاسکال ۵22النهاری در ارتفاع سرعت نصف 11

 هکتوپاسکال 7۵2قدرت جریان هوا در ارتفاع  2۵ هکتوپاسکال ۵22جهت باد در ارتفاع  12

 پاسکالهکتو ۵22واگرایی در ارتفاع  28 هکتوپاسکال ۵22ژهوپتانسیل در ارتفاع  13

 

 متغيرهای مستقل مورداستفاده جهت كاليبره نمودن مدل - 3جدول 

 NCEP بینی کنندهمتغیر پیش متغیر ردیف
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

همبستگی 

 جزهی

سطح 

 داریمعنی

1 

 دما

 ncepmslpgl 87,2- 1۱,2- 2۵,2 متوسط فشار سطح دریا

 ncepp500gl 71,2 11۵,2 2۵,2 هکتوپاسکال ۵22ژهوپتانسیل در ارتفاع  2

 Nceps850gl 89,2 188,2 2۵,2 هکتوپاسکال 7۵2ژهوپتانسیل در ارتفاع  3

 nceptempgl 92,2 28,2 2۵,2 میانگین دما در ارتفاع دو متری ۱

۵ 

 بارش

 ncepmslpgl 88,2 18,2 2۵,2 متوسط فشار سطح دریا

 ncepp500gl 89,2- 12۱,2- 2۵,2 هکتوپاسکال ۵22ژهوپتانسیل در ارتفاع  8

 nceptempgl 7۱,2- 2۱,2- 2۵,2 میانگین دما در ارتفاع دو متری 8



 

7 
 ۵22جهت باد سطحی در ارتفاع 

 هکتوپاسکال
ncepp5thgl 81,2 17,2 2۵,2 

 ncepshumgl 79,2 21,2 2۵,2 رطوبت سطحی ویژه 9

تقل متوسهط دمها در ارتفهاع دو متهری شده است. متغیهر مسهطور که در شکل زیر نشان دادهبر اساس نتایج حاصل، همان

سطح زمین باالترین ضریب را با دما متوسط و متغیر رطوبت سطحی ویژه باالترین ضریب را بها بهارش در منطقهه موردبررسهی 

 دارد.

  
 NCEPپراكندگی دما و بارش مشاهداتی ایستگاه ایالم در مقابل متغيرهای  - 7شكل 

ههای واقعهی بهرای و داده NCEP ارزیابی پارامترهای مدل شده با استفاده از متغیرهای منظور اطمینان از صحت مدل، بهبه

شهده توسهط مهدل بها اسهتفاده سازیههای مشهاهداتی و شبیهپرداخته شد کهه نتهایج ارزیهابی داده 222۵ -1978دوره آماری 

بیهانگر آن اسهت کهه  NCEP ههای( آورده شده است. نتایج حاصهل بها اسهتفاده از داده۱آماری مختلف در جدول ) هایشاخص

وجود ندارد و مقادیر همبسهتگی  2۵/2ها با خطای بحرانی شده و مقادیر مشاهداتی آنسازیاختالف معناداری بین مقادیر شبیه

باشند. برای اطمینان از صهحت واسهنجی مهدل از قبول میقابل 2821اری شده و واقعی در سطح معنادسازیهای شبیهبین داده

های خطها سهنجی بها اسهتفاده از نیز استفاده شد. درمجموع نتایج حاصل از شهاخص MAEو  RMSEهای خطا سنجی شاخص

و بارش در ایستگاه از کار آیی خوبی جهت ریز گردانی پارامتر دما  SDSMبیانگر آن است که مدل ریز گردانی  NCEPهای داده

 سینوپتیک ایالم برخوردار است.

 ارزیابی عملكرد مدل در دوره پایه با استفاده از معيارهای مختلف -4جدول 

 
R2 MAE RMSE 

Temperature 99,2 19,2 22,2 

Precipitation 98,2 19,2 22,2 

مدل شده و مقادیر مشاهداتی با استفاده از  بینی به مقایسه مقادیر دما و بارشجهت نمایش بهتر و اطمینان از صحت پیش

ههای ای در دوره پایه پرداخته شد. همچنین جهت مقایسه بهتر به تحلیل واریانس بین مقادیر مهذکور در ماهنمودارهای مقایسه

ه است. )شکل شهمار SDSMمختلف سال پرداخته شد که نتایج حاکی از اختالف کم مقادیر مشاهداتی و مدل شده توسط مدل 

7) 



 

 
 شده و مدل شده در دوره پایهمقایسه واریانس و ميانگين دما مقادیر مشاهده -8شكل 

-2222بهرای دوره ) CanESM2 ههای تولیدشهده مهدلپس از ارزیابی مدل و اطمینان از مناسب بودن آن به بررسهی داده

دههد کهه ( نشهان می9ماهانهه در شهکل )شده نتایج حاصل از بررسی دمای ( تحت سه سناریوی واداشت تابشی پرداخته2122

 متوسط دمای متوسط بر طبق هر سه سناریوی موردبررسی در همه سناریوها نسبت به دوره پایه افزایش داشته است.

 
 (2122-2222بينی ميزان دمای متوسط در دوره زمانی )مقایسه سناریوهای مختلف در پيش -9شكل 

 بررسی روند پارامترهای اقليمی

شهده اسهت، رونهد نشان داده 12و شکل  ۵کندال که نتایج آن در جدول  -نتایج حاصل از آزمون نا پارامتری من  بر طبق 

دار)که به رنگ قرمهز مشهخص شهده اسهت( و و دسامبر معنی آوریلهای مارس، فقط در ماه RCP2.6دما متوسط در سناریوی 

توان فرض صفر که مبنی بر عدم وجهود رونهد بیشتر بوده و نمی P-Valueهای دیگر مقدار باشد و در ماهدارای روند افزایشی می

دمها  RCP8.5باشد اما در سناریو های فوریه و می معنادار نمیروند تغییرات دما تنها در ماه RCP4.5است را رد کرد. در سناریو 

گراد در طهی ایهن دوره سهانتی 897/3ش است. مقدار این افزای 21/2دارای روند معنادار و مابت )افزایشی( در سطح معناداری 

 هشتاد خواهد بود.

 (2122-2222های آتی )كندال و شيب سن برای پارامتر دما در سه سناریو در طی سال -مقدار آماره من -5جدول 

 
RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 



 

Series\Test 
Kendall's 

tau 
p-value 

Sen's 

slope 

Kendall's 

tau 
p-value 

Sen's 

slope 

Kendall's 

tau 
p-value 

Sen's 

slope 

January 2۵۱,2 ۱72,2 22۱,2 222,2 227,2 221,2 ۱2۵,2 2221,2> 2۱1,2 

February 2۵۵,2 ۱82,2 22۱,2 137,2 282,2 213,2 ۱1۱,2 2221,2> 2۱8,2 

march 223,2 223,2 218,2 278,2 222,2 232,2 ۱22,2 2221,2> 2۱8,2 

April 228,2 223,2 22۵,2 182,2 233,2 222,2 ۵22,2 2221,2> 28۱,2 

May 228,2- 83۵,2 223,2- 228,2- 83۵,2 223,2- ۱19,2 2221,2> 282,2 

June 222,2 222,1 222,2 228,2 228,2 222,2 ۵21,2 2221,2> 28۱,2 

July 222,2 988,2 222,2 231,2 222,2 217,2 ۱71,2 2221,2> 2۵1,2 

August 222,2- 988,2 222,2 2۱7,2 122,2 218,2 ۱78,2 2221,2> 2۵۵,2 

September 23۵,2- 8۱۵,2 223,2- 32۵,2 2221,2> 231,2 ۵33,2 2221,2> 288,2 

October 238,2- 833,2 223,2- 2۵3,2 221,2 22۱,2 ۵12,2 2221,2> 282,2 

November 292,2 23۵,2 228,2 272,2 222,2 222,2 ۵98,2 2221,2> 289,2 

December 1۵8,2 2۱2,2 211,2 189,2 228,2 212,2 ۵2۱,2 2221,2> 2۵2,2 

Annual 131,2 273,2 2۱9,2 ۱98,2 2221,2> 211,2 889,2 2221,2> 2۵8,2 

 

 
 2122-2222های آتی طی سال RCP8.5سناریو  نمودار روند دما در -12شكل 

درصهد رونهد معنهادار  1وهن در سطح های آوریل و ژتنها در ماه RCP2.6 در رابطه با عنصر بارش در سناریوی خوش بینانه

جز هها بههتمهامی ماه RCP8.5شود اما در سناریوی بدبینانه دار بیشتر میهای با روند معنیتعداد ماه RCP 4.5است. در سناریو 

یرفت. توان فرض صفر مبنی بر عدم وجهود رونهد را نپهذباشند بنابراین نمیمی 2۵/2کمتر از  P-Valueماه سپتامبر دارای مقدار 

ههای جهوالی و آگوسهت بهه دلیهل باشد. گفتنی است در ماهشده است روند بارش کاهشی میطور که در شکل نشان دادههمان

 (11و شکل  8نشده است. )جدول کندال حساب-باشد آماره مناینکه مقدار بارندگی صفر می

 



 

 

 (2122-2222های آتی )ناریو در طی سالكندال و شيب سن برای پارامتر دما در سه س -مقدار آماره من -6جدول 

 
RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

Series\Test 
Kendall's 

tau 
p-value Sen's slope 

Kendall's 

tau 
p-value Sen's slope 

Kendall's 

tau 
p-value Sen's slope 

January 27۵,2 288,2 22۵,2 238,2- 222,2 217,2- 218,2- 22۱,2 212,2- 

February 233,2 887,2 222,2 223,2 882,2 221,2 192,2- 211,2 212,2- 

march 129,2- 1۵2,2 228,2- 288,2- 37۵,2 22۱,2- 2۱3,2- 221,2 211,2- 

April 192,2- 212,2 228,2- 188,2- 229,2 228,2- 29۱,2- 222,2 212,2- 

May 12۵,2- 12۵,2 222,2- 131,2- 291,2 222,2- 299,2- 222,2 22۵,2- 

June 182,2 2۱9,2 222,2 212,- 913,2 222,2 373,2- 2221,2> 222,2 

July 
  

222,2 
  

222,2 
  

222,2 

August 
  

222,2 
  

222,2 
  

222,2 

September 297,2 288,2 222,2 299,2- 281,2 222,2 11۱,2- 229,2 222,2 

October 29۵,2 222,2 222,2 18۱,2- 229,2 222,2 328,2- 222,2 222,2 

November 2۱2,2- ۵7۵,2 222,2- 1۵8,2- 2۱2,2 22۱,2- 311,2- 2221,2> 229,2- 

December 2۱۵,2- ۵۵۱,2 222,2- 231,2- 872,2 222,2- 2۱8,2- 221,2 21۱,2- 

Annual 23۵,2- 8۱۵,2 22۱,2- 299,2- 2221,2> 239,2- ۱92,2- 2221,2> 272,2- 

 

 
 2122-2222های آتی سالطی  RCP8.5نمودار روند دما در سناریو  -11شكل 

داده های دما همبستگی بهتری با داده های مشاهدات )در مقایسه با داده های بارندگی داشته اند، این بدان علت است کهه 

دما یک عنصر با توزیع احتمالی نرمال است و تغییر پذیری کمتری نسبت به عنصر بارش دارد. این در حهالی اسهت کهه بهارش 

(، باههک 2228و تحت تأثیر عوامل مختلفهی قهرار دارد. ایهن نتهایج بها نتهایج سهجادخان و همکهاران )عنصری گسسته است . 

( همخهوانی دارد. 139۵(، و سهالجقه و همکهاران )1393(، رضهایی و همکهاران )1393(، طایی سهمیرمی و همکهاران )1392)

(، عزیهزی آبهادی 2228سهجاد خهان و همکهاران )(، 2227همچنین، نتایج این تحقیق با نتایج محققانی چون لوپز و همکاران )

توانایی مناسبی در کوچهک مقیهاس  SDSM( در اینکه مدل 139۵(، و احمدوند کهریزی و روحانی )139۵فراهانی و همکاران )

دمها رو بهه  21کردن داده های دما و بارش دارد همسوست. با توجه به نتایج به دست آمده، مشهخص شهد کهه در طهول قهرن 



 

برویم از میهانگین  21بارش رو به کاهش است. به طور کلی، در همه سناریوها هر چه به سمت سال های انتهایی قرن  افزایش و

بیش از دو سناریوی دیگر است. این نتیجه منطبق بر نتهایج  RCP 78۵بارش کاسته خواهد شد و این مقدار کاهش در سناریوی 

 .( است1398حاصل از کار خورشید دوست و همکاران )

 گيرینتيجه

سهازی پارامترههای اقلیمهی اقدام شد در ابتدا شبیه پارامترهای هواشناسی در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر 

 نجام شهد. از خروجهی مهدلاهای گردش عمومی جو در شهر ایالم و مدل SDSM دما و بارش با استفاده از مدل چندگانه خط

CanESM2  تحت سناریوهایRCP4.5،RCP2.6  وRCP8.5 سازی شد و موردبررسی قهرار شبیه 21های آتی در قرن برای دوره

اند، ایهن های بارندگی داشهتههای مشاهدات )در مقایسه با دادههای دما همبستگی بهتری با دادهگرفت. نتایج نشان داد که داده

ذیری کمتری نسبت به عنصر بارش دارد. این در حهالی بدان علت است که دما یک عنصر با توزیع احتمالی نرمال است و تغییرپ

آمده، مشخص شد کهه در دستاست که بارش عنصری گسسته است؛ و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. با توجه به نتایج به

نتهایی قهرن های اطورکلی، در همه سناریوها هر چه به سمت سالدما رو به افزایش و بارش رو به کاهش است. به 21طول قرن 

 بیش از دو سناریوی دیگر است.  RCP 78۵برویم از میانگین بارش کاسته خواهد شد و این مقدار کاهش در سناریوی  21
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Abstract  

Climate change is a natural phenomenon that occurs in long - term time 

sequences.the effect of human activities causes the effects of climate change 

phenomena, the severity of changes and changes in time range of climate change. 
Climate change can be used as climate change indices.Global warming will affect 

all climatic variables and particularly rainfall patterns. The purpose of present 

investigation was to predict climatic parameters of Iran under future climate 

change and to compare them with the present conditions. To this end, based on the 

SDSM microscale method, precipitation and temperature during the 2020-2100 

period were predicted in the present study using the large-scale CanESM2 model, 

and the effects of climate change on the meteorological drought in Ilam Province 

were studied. The results of the analysis with the SDSM model that in the future 

climatic conditions in the 2020-2100 period, an increase in temperature and a 

decrease in precipitation are probable. To wit, temperature rises by 3.798 C  and 

precipitation decreases by 68%.  
 

Key words: Meteorological drought, RCP scenarios, SDSM model 

 

 

 

 


