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 چکیده

 آنهها در ارتبهاب بها     جوامعي کهه معیشهت آن   ویژه بههای اخیر منابع طبیعي و  هایي که در سال یکي از مهمترین پدیده

منظور دسهتیابي بهه تغییهرات     بیني متغیرهای اقلیمي به پیش ،همچنین. قرار داده، تغییر اقلیم است رتأثیرا تحت  است

در ایهن   ،پژوهشگران اسهت. بنهابراین   توجه موردهایي برای رویارویي با تغییرات اقلیمي  یسازگار نظر گرفتنآینده و در 

 ترتیه  از آزمهون   بهه بیشینه و  کمینهمیانگین دمای بیني متغیرهای بارش،  و پیشگذشته با هدف تحلیل روند بررسي، 

های خروجي مدل گردش  این منظور، داده  استفاده شد. به HadCM3کندال و مدل گردش عمومي جو -رامتریک منناپا

در منطقهه سهمیرم    LARS-WGمهدل  بها اسهتفاده از    B1و  A1B ،A2با سه سناریو تغییر اقلیم  HadCM3عمومي جو 

 مهورد ( در شش ایسهتگاه  کمینهو میانگین بیشینه متغیرهای دمایي )میانگین، میانگین  ،یج نشان دادنتاشد.  ریزمقیاس

در فصول بهار و تابستان متغیرهای دمایي مختله    ،در فصل زمستان، پاییز و در بازه ساالنه روند افزایشي داشته بررسي

 ،همچنهین دههد.   ها روند منفهي نشهان مهي    ایستگاهشتر بیبازه ساالنه در  دردهند و متغیر بارش  روند متفاوتي نشان مي

عمومها    بررسي موردبا هر سه سناریو  11در طول قرن کمینه حاکي از آن است که دمای کمینه بیني دمای  نتایج پیش

درجهه   1/4نسبت به دوره فعلي در ماه نوامبر بها بهیش از   کمینه کند و بیشترین افزایش میانگین دمای  افزایش پیدا مي

تهر شهدن    و گرمبیشینه تغییر در آستانه دمای  دهنده نشانبیشینه بیني دمای  شود. پیش گراد افزایش مشاهده مي انتيس

ماه ژوئن و سپتامبر با استفاده از هر سهه   جز بهها  و بارش در تمام ماه ژانویه است جز بههای سال  قرن حاضر در تمام ماه

 .یابد سناریو افزایش مي

 

 HadCM3، های اقلیميسازی، سناریو کندال، ریزمقیاس-تغییر اقلیم، من: کلیدی های واژه

 

 مقدمه 

 شود، مشاهده ميبه وضوح تغییر اقلیم  امروزه

مقدار بعضي از پارامترهای اقلیمي در حال نحوی که  به

در حال کاهش هستند. مثال   دیگرافزایش و برخي 

 هجمل ازافزایش دما در طول زمان یا کاهش بارندگي 

از  ،کلي طور به. بوده استمسائلي است که دائما  مطرح 

توان افزایش دمای  انواع مختل  آثار تغییر اقلیم مي

، کاهش دامنه تغییرات بیشینه، افزایش دمای کمینه

دما، تغییر در الگوی بارش را نام برد. کمتر  روزی شبانه

های گرمایي،   شدن فراواني روزهای سرد، تداوم موج
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بار  آثار زیان جمله ازو شرایط حدی دیگر  وقوع سیل

و همکاران،  Rahimzadehگرمایش جهاني است )

1445 .) 

تغییرات اقلیمي و گرم شدن جهاني همچنین بر 

برف، تگرگ، طوفان، شبنم شبانه، سیل، بارش 

و  ها ریزی برنامهسنگین، خشکسالي، گرما و سرما در 

، های بخش کشاورزی و مدیریت آب گذاری سیاست

اجتماعي و  های سامانه، رفاه انسان، زیست  محیط

دلیل اهمیت موضوع،  زیادی دارد. به تأثیراقتصادی 

المللي  ای و بین ای، قاره کشورها در ابعاد ملي، منطقه

و  Rahimzadeh) کنندمي تحلیل و  تجزیهآن را 

(. Tantawi، 1445 و Domroes؛ 1445همکاران، 

شکارسازی تغییرات شناسایي و آ ،همین منظور به

اهمیت زیادی اقلیمي و یافتن علل این تغییرات از 

 برخوردار است.

سال اخیر حدود  144دمای هوا در  ،کلي طور به

گراد افزایش داشته که البته افزایش  یک درجه سانتي

بوده است بیشینه بیش از افزایش دمای کمینه دمای 

(Vose  ،تغییر دمای هوا باعث1445و همکاران .) 

 ،تغییرات عمده در رفتارهای اقلیمي کره زمین شده

تغییرات مشهودی را در میزان و الگوی بارش، میزان 

تابش مستقیم خورشید، میزان پراکنش نور خورشید 

است( و ابرناکي ایجاد نموده  مؤثر)که در فتوسنتز 

 هیئت(. 1414و همکاران،  Babaei Finiاست )

کند که تا سال  مي بیني المللي تغییر اقلیم پیش بین

تا  1/1میانگین جهاني دمای سطح زمین بین  ،1144

یابد. با افزایش از  مي گراد افزایش  درجه سانتيچهار 

رود که تقریبا   انتظار مي ،گراد درجه سانتي 5/1تا  5/1

های گیاهي و حیواني در خطر  درصد از گونه 94تا  14

بر  اثرات نامطلوبي ،انقراض قرار گیرد و همچنین

های در حال توسعه خواهد امنیت غذایي در کشور

تغییرات اقلیمي بر  ،(. همچنینFAO ،1442داشت )

های طبیعي، جامعه و   سیل، خشکسالي، اکوسیستم

 (.Bayazit ،1449 و Oxozاقتصاد نیز مؤثر هستند )

شرایط اقلیمي در تمام دنیا در  که اینبا توجه به 

هایي  د آوردن نگرانيوجو بهباعث  باشد، ميحال تغییر 

 ویژه به ،در مورد تأثیرات این تغییرات شده است

که  است حدیدر /فراواني وقایع شدت درتغییرات 

 وجود آوردن سیل شده است. سازگاری موارد بهباعث 

کارها،  نیاز به تغییراتي در راه ذکر شده در باال

های مربوب به مدیریت آب دارد.  ها و فعالیت زیرساخت

باید ین، تأثیرات تغییرات اقلیمي بر منابع آبي نیز بنابرا

و مورد ارزیابي قرار گیرد تا در آینده  شده  شناخته

 و Chapanniereها را تحت کنترل قرار داد ) بتوان آن

Smakhtin ،1440؛ Kallache  ،1445و همکاران). 

با توجه به اهمیتي که تغییر اقلیم بر ساختار 

راستای تالش در  دارد،آن محیط کره زمین و ساکنین 

شناخت هر چه بیشتر چگونگي رخدادهای تغییر اقلیم 

در زمان فعلي  ویژه بهامری مسلم است. این ضرورت 

 تبدیلشدن جهاني به یک مسئله جدی   گرمکه بحث 

شود. در این زمینه مطالعات بسیاری  آشکار مي شده، 

در ارتباب با بررسي روند در سطح جهاني و ملي 

که در  شدهانجام بیني آینده اقلیم  و پیش گذشته

و همکاران  Salahi توان به مطالعات سطح ملي مي

(1412 ،)Goodarzi ( 1412و همکاران،) Nazeri 

Tahroudi ( 1410و همکاران ،)Salahi (1410 ،)Taei 

Semiromi ( 1415و همکاران ،)Abtahi  و همکاران

(1414 ،)Gharekhani ( 1411و همکاران ،)

Modarres  وKhodagholi (1443 و در سطح جهاني )

و  Niguse Beyene (1410 ،)Raufبه مطالعات 

 Kottiswaran و Thenmozhi(، 1410همکاران )

(1410 ،)Mekonnen و Disse (1410 ،)Sarkar  و

(، 1414و همکاران ) Osman(، 1415همکاران )

Saboohi ( و 1411و همکاران )Soltani  و همکاران

و همکاران  Nazeri Tahroudiاشاره کرد. ( 1411)

ای بارش در  روند تغییرات ایستگاهي و منطقه( 1410)

بررسي کردند. نتایج روند در هر دو  را سطح کشور

ای، روند کاهشي را در  مقیاس ایستگاهي و منطقه

ای روند  کرد. در مقیاس منطقه تأییدشمال غرب 

مرکزی دار در مناطق شمال غرب، نیمه  کاهشي معني

داری در  معني و جنوب غرب کشور، روند کاهشي غیر

دار در  معني مناطق غربي ایران و روند افزایشي غیر

  مناطق شمالي و حاشیه دریای خزر مشاهده شد.

Salahi ( اقلیم حوضه دریاچه 1410و همکاران )

بیني کردند. نتایج نشان  پیش 1454تا سال را ارومیه 

درصد نسبت  1/9دما و  درصد کاهش 11/1بارش  ،داد

و  Taei Semiromiبه دوره پایه افزایش داشته است. 

بیني تغییرات برخي  پیش منظور به (1415همکاران )
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-LARSسازی  از متغیرهای اقلیمي از مدل ریزمقیاس

WG های مدل  و خروجيHADCM3  تحت

سناریوهای مختل  در حوضه بار نیشابور استفاده 

 B1و  A1 ،A2سناریوهای  هک کردند. نتایج نشان داد

نتایج تقریبا  مشابهي مبني بر کاهش بارش و افزایش 

های آتي  تابش، دمای کمینه و دمای بیشینه در دوره

 A2نتایج حاصل از سناریوی  ،مثال عنوان بهدارد. 

حاکي از افزایش میانگین ساالنه دمای بیشینه و 

و  1/9، 1/1صورت یکسان و به میزان  کمینه تقریبا  به

، 42/4گراد، افزایش تابش به میزان  درجه سانتي 0/4

مربع در روز و کاهش  ژول در متر میلي 99/4و  94/4

ترتی  در  درصد به 3/91و  0/12، 4/10بارش به میزان 

و  Khosravanian. استها نسبت به دوره پایه  این دوره

اساس برآورد مدل  بر ،( نشان دادند1415همکاران )

LARS-WG  سناریوهای برایA2 ،A1B  وB1  در

میانگین  1414-1433و  1411-1494های  دوره

 44/4تا  50/4سو به میزان  ه آبخیز قرهزدمای حو

درجه سلسیوس افزایش و مقدار بارش نیز در مقایسه 

درصد افزایش  21/19تا  11/14با دوره پایه به میزان 

و  Osman ،در مقیاس جهاني ،همچنینیافته است. 

( مقدار بارش ساالنه را با استفاده از 1414)همکاران 

های زماني  در عراق برای دوره LARS-WGمدل 

 1414-1433و  1405-1440، 1494-1411

های  دوره ،سازی کردند. نتایج نشان داد ریزمقیاس

نوامبر افزایش روند بارش -فوریه و سپتامیر-دسامبر

ر های مارس، آوریل و مه د دارند و روند کاهشي در ماه

( 1411و همکاران ) Saboohi .شود ميمشاهده آینده 

ایستگاه سینوپتیک مطالعه نمودند  95روند دما را در 

ها در  درصد از ایستگاه 44و  00، 21و نشان دادند که 

ساالنه کمینه و بیشینه میانگین دما، میانگین دمای 

دهند و این نتایج  نشان ميداری را  روند معنيترتی   به

که اقلیم در ایران خصوصا  در  استیانگر آن ب ،همچنین

 شدن است.  گرمبهار در حال 

مطالعات باال حاکي از افزایش  ،کلي طور به

پارامترهای دمایي در دنیا است، اما پارامتر بارش در 

بعضي نقاب جهان در حال افزایش و در برخي نقاب 

الگوی بارش در کل دنیا  مجموع درکاهش یافته است. 

 منظور بهبررسي، در این  ،بنابراین. استغییر در حال ت

بررسي روند گذشته متغیرهای اقلیمي دما و بارش و 

انجام ای در منطقه سمیرم  مطالعه ،بیني آینده آن پیش

  شد.

 

 ها مواد و روش

شهرستان سمیرم با مساحت : بررسی موردمنطقه 

کیلومتری جنوب استان  105هکتار در  511444

 51˚ 49ʹتا  51˚ 12ʹ جغرافیایي اصفهان با مختصات

عرض شمالي قرار  91˚ 51ʹتا  94˚ 41ʹطول شرقي و 

(. ارتفاع متوسط این شهرستان 1گرفته است )شکل 

 ،مجموع در. استمتر از سطح دریا  1444در حدود 

ترین  که از شرقي بوده ی کوهستانيا سمیرم منطقه

دنا  های های زردکوه بختیاری آغاز شده و تا دامنه هزبان

درصد مساحت استان  4/3یابد. این شهرستان  ادامه مي

شود و از نظر موقعیت قرارگیری  اصفهان را شامل مي

های زاگرس واقع  در حاشیه جنوب شرقي رشته کوه

 شده است. 

تشکیل پایگاه  منظور به: های اقلیمی پایگاه داده

های سینوپتیک و  های اقلیمي از ایستگاه داده

داخل و مجاور منطقه سمیرم استفاده کلیماتولوژی در 

 توجه قابلها ضمن داشتن طول آماری   شد. این ایستگاه

(. 1از کمترین داده گمشده نیز برخوردارند )جدول 

شامل بارش، میانگین  بررسي موردهای اقلیمي  داده

در کمینه ، میانگین دمای بیشینهدما، میانگین دمای 

 مقیاس ماهانه و ساالنه است.

های  در این پژوهش، با استفاده از دادهوهش: پژروش 

های نزدیک و واقع در  اقلیمي بارش و دمای ایستگاه

منطقه مطالعاتي که از عوامل مهم در تغییر اقلیم 

هستند، روند عواملي اقلیمي مرتبط با دما و بارش 

بررسي شد، زیرا عوامل مرتبط با دما و بارش از 

نقش و  مهمترین عوامل هواشناسي در تعیین

های  پراکندگي سایر عناصر اقلیمي و نیز از شاخص

رود  های اقلیمي به شمار مي بندی مهم در طبقه

(Alizadeh  ،از آن1411و همکاران .) که بارش   جایي

خصوص از نوع برف در ذخیره آبي یک منطقه بسیار  به

های اتفاق افتاده در  مؤثر است و عمده خشکسالي

مختل  در اثر تغییر نوع های اخیر در مناطق  سال

بارش )از برف به باران( بوده و نه کاهش کلي بارش، 

بررسي این پارامتر از اهمیت باالیي برخوردار  ،بنابراین

(. روند Hassan Alizadeh ،1444 و Ziyaeianاست )
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عوامل اقلیمي مرتبط با دما و بارش به شرح زیر 

 .بررسي شد

 دارای  های اقلیمي ایستگاه های  داده آوری جمع -

 هواشناسي سازمان بلندمدت آمار

بررسي روند عوامل اقلیمي مرتبط با دما و بارش  -

   کندال-با استفاده از آزمون ناپارامتریک من
 

 
 اصفهاندر ایران و استان  بررسي موردموقعیت منطقه  -1شکل 

 

 های هواشناسي منتخ  مشخصات ایستگاه -1جدول 

 طول دوره آماری ارتفاع )متر( )درجه( عرض )درجه( ولط نوع ایستگاه نام ایستگاه

 1441-1410 3/1453 42/91 55/51 سینوپتیک سمیرم

 1331-1410 4/1124 15/91 24/51 کلیماتولوژی حمزوی حنا

 1351-1410 4/1135 29/91 94/51 کلیماتولوژی امام قیس

 1304-1410 4/1044 55/91 45/51 کلیماتولوژی همگین

 1311-1410 4/1104 31/91 94/51 پتیکسینو بروجن

 1312-1410 9/1110 24/94 55/51 سینوپتیک یاسوج

 

های اقلیمي و تغییر اقلیم  روند داده ،ترتی   این  به

های مربوطه با  و نقشه تعیین شد مدت طوالنيدر 

 .شدکریجینگ ترسیم  یابي استفاده از روش میان

و بارش  روند پارامترهای اقلیمي نظیر دما ،سپس

بیني بارش و دما و  پیش ،. در این رابطهشدبیني  پیش

در  مؤثریها، نقش  بر این پدیده تأثیرگذارعوامل 

اخذ  ،تعیین اقلیم و تغییرات آن و همچنینراستای 

های کشاورزی، اقتصادی و  تر در زمینه تصمیمات دقیق

و همکاران،  Alizadehاجتماعي ایفا خواهد کرد )

 از ،پارامترهای بارش و دما بیني پیش منظور به(. 1411

المللي تغییر اقلیم  بین هیئتوسیله  به شده ارائه  مدل

(IPCCو روش )  استفاده شد. 1الرس 1ریزمقیاسهای 

یکي از  :های اقلیمی کردن داده مقیاس  کوچک

بزرگ بودن مقیاس مکاني  GCMهای مدل  ضع 

. یکي از است شده  سازی شبیهمتغیرهای اقلیمي 

کم این مکاني تفکیک   کارهای فائق آمدن بر نقیصه اهر

نمایي آماری است.  ها استفاده از ریزمقیاس مدل

کردن  مقیاس  کوچکهای مختلفي برای  روش

 ها این مدل جمله ازکه  متغیرهای اقلیمي وجود دارد

                                                           
1
 Down scaling 

2
 LARS-WG 
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1
LARS-WG نمایي از  است که برای ریزمقیاس

کي از کند. این مدل ی های آماری استفاده مي روش

های تصادفي وضع هوا است  مولد دادهنوع ترین  معروف

حرارت   و برای تولید مقادیر بارش، تابش، درجه

رود  کار مي  و کمینه روزانه در یک ایستگاه بهبیشینه 

(Racsko  وSzeidl ،1331؛ Semenov و Brooks ،

مقادیر مقدار شده  یادبا استفاده از مدل (. 1333

ارت بیشینه و کمینه روزانه در بارش، تابش، درجه حر

 درو تعیین  1494تا  1411از سال  ایستگاه سمیرم

از  LARS-WGبرای بررسي عملکرد مدل  نهایت

 f، آزمون تحلیل واریانس یا tهای آماری )آزمون  آزمون

های آماری  رسم نمودار و نمایه و آزمون خي دو(،

(1
RMSE، 9

RSQ، 4
MAE، 5

NSE  0و
PBISE استفاده )

 .(Taei Semiromi ،1419؛ Salahi ،1410شد )

 

 نتایج و بحث

نشان  1جدول  :بررسی روند متغیرهای اقلیمی

در ایستگاه بروجن در تمام  میانگین دما که دهد مي

مارس(  و های ژانویه، فوریه زمستان )ماه جز بهفصول 

ژوئن، ژوئیه،  ،فوریه های در ماه ،بودهدر حال کاهش 

. دار وجود دارد روند منفي معنياوت، سپتامبر و نوامبر 

اوت و  های در ماهکمینه میانگین دمای  ،همچنین

اه دسامبر روند در مبیشینه نوامبر و میانگین دمای 

ها متغیر دمایي روند  و در بقیه ماه دده نزولي نشان مي

در فصل بیشینه افزایشي دارد. روند میانگین دمای 

و اکتبر و و مارس(، ژوئن  فوریهزمستان )ژانویه، 

ژانویه، اوت،  جز بهها  در تمام ماهکمینه میانگین دمای 

. (4و  9ول ا)جد داری دارد نوامبر و دسامبر روند معني

Arvin ( 1410و همکاران) میانگین  که نشان دادند

دو ماه  استثنای  بهدر ایستگاه بروجن کمینه دمای 

در  و بیشینه دما نیز روند افزایشي دارد ژانویه و نوامبر

که نتایج این بوده های سال در حال افزایش  ماهبیشتر 

مقدار بارش نیز در فصل  .کند مي تأییدمطالعه را 

                                                           
1
 Long Ashton Research Station Weather 

Generator 
2
 Root Mean Square Error 

3
 Determination Coefficient 

4
 Mean Absolute Error 

5
 Nash-Sutcliffe Efficiency 

6
 Percent Bias 

 ،های مه، اکتبر و دسامبر کاهشي بوده زمستان، ماه

داری  های سال از روند معني روند بارش در تمام ماه

که ایستگاه  . با توجه به این(5)جدول  کند پیروی نمي

ر دارد و جز مناطق مت 1104برابر با  يعبروجن ارتفا

، افزایش میانگین دما خصوصا  شودمحسوب ميمرتفع 

کمینه در فصول بهار و پاییز و افزایش میانگین دمای 

برف  زودهنگامدر فصل زمستان سب  ذوب بیشینه و 

با توجه به کاهش بارش در این منطقه  ،در منطقه شده

در ذخیره آب  کوهستاني موج  ایجاد مشکالت زیادی

افزایش دمای شبانه و روزانه به  ،کلي طور به .شود مي

 جمله ازباری  تواند آثاری زیان همراه کاهش بارش مي

آن را  زودهنگامکاهش ریزش برف و ذوب شدن 

دنبال داشته باشد که این مسئله باعث تبخیر و  به

 تأثیرگذاربر روی نیاز آبي گیاهان  وتعرق بیشتر شده 

   است.

ها  میانگین دما در تمام ماه ،ر ایستگاه امام قیسد 

و روند در  بودهمه، ژوئن، ژوئیه و اوت مثبت  جز به

. (1)جدول  ر استاد های ژانویه و ژوئن معني ماه

ها  در این ایستگاه در تمام ماهبیشینه میانگین دمای 

های  در ماه ،بودهدسامبر، ژانویه و مارس منفي  جز به

(. 9)جدول  دار است ت روند معنيژوئن، ژوئیه و او

 نشان دادکمینه میانگین بررسي روند دمای  ،همچنین

های سال روند مثبت  این متغیر در تمام ماه که

متغیر بارش در این ایستگاه  .(4)جدول  دار دارد معني

های  در فصل زمستان )ژانویه، فوریه و مارس( و ماه

 وند درآوریل، نوامبر و دسامبر مثبت است و این ر

دار  های فوریه، ژوئن، ژوئیه، اوت و دسامبر معني  ماه

افزایش دمای  دهنده نشاننتایج  .(5)جدول  است

 وجود با ،بودهدر منطقه  انهو کاهش دمای شب انهروز

 تأمینافزایش بارش در فصول زمستان و پاییز سب  

بخش کشاورزی شده و تا حدودی اثرات  نیاز موردآب 

 تواند تعدیل کند. ت را ميافزایش درجه حرار

ایستگاه همگین در بخش شمالي ایستگاه سمیرم 

که از  بودهمتر  1933دارای ارتفاعي برابر با  ،واقع شده

مناطق مرتفع است. در این ایستگاه میانگین دما در 

های مارس و نوامبر  در ماه جز بهمشاهداتي   طي دوره

ژانویه،  جز هبها  روند در تمام ماه ،روند افزایشي داشته

)جدول  دار است س، آوریل، نوامبر و دسامبر معنيرما

ها صعودی  ماهبیشتر در بیشینه . میانگین دمای (1
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 .(9)جدول  دار است روند در ماه آوریل معني ،بوده

برخالف دو متغیر کمینه میانگین دمای  ،همچنین

ژوئیه منفي  و فوریه جز بهها  در تمام ماه شده  اشاره

بر و دسامبر روند های آوریل، نوام ماه است و در

اما متغیر بارش در تمام   .(4)جدول داری دارد  معني

روند در  ،داشته نزوليفوریه و آوریل روند  جز بهها  ماه

)جدول  دار است های مه، ژوئن، ژوئیه و اکتبر معني ماه

ها   این ایستگاه از مناطق مرتفع بوده که بارش .(5

اما افزایش دمای  ،باشد ميبوده برف  صورت بهبیشتر 

 ،برف در ارتفاعات شده زودهنگامروزانه باعث ذوب 

سب  خشک  ،ها را کاهش داده ذخیره آبي چشمه

 این مناطق شده است.  درها  شدن بسیاری از چشمه

ایستگاه سمیرم و حمزوی حنا دو ایستگاه واقع در 

 3/1453ترتی  دارای ارتفاع  به است ومنطقه سمیرم 

میانگین دما در ایستگاه حمزوی حنا هستند.  1124و 

آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه و نوامبر  جز به ها در تمام ماه

دار است و  روند صعودی دارد و در ماه اکتبر روند معني

ها  روند میانگین دما در ایستگاه سمیرم نیز در تمام ماه

های مارس، اوت، اکتبر و نوامبر مثبت  ماه به استثنای

ها مشاهده  از ماه مکدا دار در هیچ روند معني است و

در فصل بیشینه . میانگین دمای (1)جدول  شود نمي

آوریل و اوت های  پاییز )اکتبر، نوامبر و دسامبر( و ماه

اه حمزوی حنا و در فصل تابستان )ژوئیه، گدر ایست

در  های آوریل، مه، اکتبر و نوامبر اوت و سپتامبر( و ماه

روند منفي دارد و در ماه مارس بدون ایستگاه سمیرم 

روند است که این روندها در ایستگاه حمزوی حنا در 

های ژانویه و نوامبر و در ایستگاه سمیرم در ماه  ماه

 . (9)جدول  دار است اوت معني

در فصل زمستان کمینه روند میانگین دمای 

، اوت و ژوئیه)ژانویه، فوریه و مارس(، فصل تابستان )

در ایستگاه حمزوی حنا  های مه، ژوئن و ماهسپتامبر( 

های ژانویه  در ماه جز بهدر ایستگاه سمیرم  ،منفي بوده

های سال  در بقیه ماه و و فوریه که بدون روند است

مقدار بارش در روند . (4)جدول  استروند منفي 

های ژانویه، مارس، آوریل، ژوئیه، اکتبر و دسامبر در  ماه

ر بولي بوده که در ماه دسامایستگاه حمزوی حنا نز

دار است و در ایستگاه سمیرم روند مقدار بارش  معني

های ژانویه، فوریه، آوریل، ژوئیه، نوامبر و دسامبر  در ماه

 دار است د معنينمنفي است و در ایستگاه ژانویه رو

ها در هر دو  ماهبیشتر  درمیانگین دما . (5)جدول 

فزایشي دارد که ایستگاه حمزوی حنا و سمیرم روند ا

ویژه در فصول زمستان و  به همراه کاهش بارش به

و تغییر  آبي  کمسب  ، بودهها  پاییز که اوج بارش

 درها بیشتر  بارش والگوی بارش در منطقه شده است 

بارد و با تبدیل  ، مينیستگیاهان  نیاز موردفصولي که 

باعث  ،برف به باران سب  کاهش آب زیرزمیني شده

بود،  هزارچشمهمنطقه سمیرم که سرزمین است شده 

شدن و کاهش شدید دبي آب در منطقه  خشکبا 

مواجه شوند که بخش کشاورزی و باغات این منطقه را 

بسیاری از باغات  .رو کرده است با مشکالت زیادی روبه

اما حضور کوه  ،شده  خشکدر بخش شمالي منطقه 

ه شد  سب سمیرم  برافراشته دنا در منطقه جنوبي

هایي که بر  است که تا حدودی کاهش بارش با برف

ا وجود دارد، تعدیل شود و رودخانه ماربر رگ دنکوه 

  حیاتي برای این منطقه باشد.

در ایستگاه یاسوج که در بخش جنوبي منطقه 

 جز بهها  میانگین دما در تمام ماه ،سمیرم واقع شده

فصل زمستان )ژانویه، فوریه و مارس( و ماه اکتبر 

های فوریه، مارس، اوت، سپتامبر و  در ماه ،بودهنزولي 

. میانگین دمای (1)جدول  دار است نوامبر روند معني

 ،بودهماه نوامبر صعودی  جز بهها  در تمام ماهبیشینه 

دار  های فوریه، مارس، ژوئن و ژوئیه روند معني در ماه

Ebrahimi Tabar (1443 ) و Noori. (9)جدول  است

در ایستگاه تبخیرسنجي دشت روم واقع  در بررسي که

تا  1900های  طي سال کیلومتری شهر یاسوج 14در 

بیشینه هوا در حال  ،مشخص شدانجام دادند،  1912

که هیچ روند افزایشي  کاهش است، ضمن این

قرار  تأییدکندال مورد -آزمون منبا داری  معني

 دست بهتفاوت در نتایج که رسد  نظر مي بهنگرفت. 

دروه در ها و تفاوت  علت یکسان نبودن ایستگاه به هآمد 

در این کمینه روند دمای  ،همچنینآماری باشد. 

زمستان )ژانویه، فوریه و  جز بهایستگاه در تمام فصول 

های سپتامبر، نوامبر  مارس( روند نزولي است و در ماه

. (4)جدول  دهد داری نشان مي و دسامبر روند معني

ها  بارش، روند این متغیر در تمام ماه در ارتباب با مقدار

و در ماه بوده آوریل، اوت و نوامبر روند نزولي  جز به

   .   (5)جدول  دار است نوامبر روند معني
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 های منتخ  کندال متغیر میانگین دما در ایستگاه-مقدار آماره من -2جدول 

 ایستگاه

 ماه
 یاسوج سمیرم حمزوی حنا همگین امام قیس بروجن

  *     ویهژان
 **  *    فوریه

 *      مارس

       آوریل
   *    مه
 * * **    ژوئن
 **  **    ژوئیه
 **  **    اوت
 **  **    سپتامبر
   ** *   اکتبر
 ****      نوامبر
       دسامبر
   **    ساالنه

 درصد 14داری در سطح  معني +و  درصدپنج داری در سطح  معني *، درصدیک داری در سطح  معني **
 

 های منتخ  در ایستگاهبیشینه کندال متغیر میانگین دمای -مقدار آماره من -3جدول 

 ایستگاه

 ماه
 یاسوج سمیرم حمزوی حنا همگین امام قیس بروجن

 *   *   انویهژ
 ****      فوریه
 ****      مارس
   *    آوریل
       مه
 **** **     ژوئن
 ** **     ژوئیه
  **   *  اوت
       سپتامبر
 *      اکتبر
    *   نوامبر
       دسامبر
 ****      ساالنه

 درصد 14داری در سطح  معني +و  داری در سطح پنج درصد معني *، داری در سطح یک درصد معني **
 

های جنوبي، جنوب  در بازه ساالنه در حاشیه بخش

شرقي و شرق روند منفي در متغیر میانگین دما 

از  د. همچنین، مقدار روند میانگین دماوش ميمشاهده 

های جنوبي به سمت شمال غربي منطقه افزایش  بخش

روند میانگین دمای بیشینه در  (.1یابد )شکل  مي

جز در حاشیه شمالي منطقه سمیرم  تمامي نقاب به

سمت جنوب  مثبت است و این روند از شمال منطقه به

یابد و در حوالي ایستگاه سمیرم  منطقه افزایش مي

روند است  االنه بيمتغیر میانگین دمای بیشینه س

(. متغیر میانگین دمای کمینه در بخش 9)شکل 

جنوبي منطقه و در حوالي ایستگاه سمیرم روند منفي 

ها روند مثبت مشاهده  دهد و در دیگر بخش نشان مي
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شود. همچنین، بیشترین مقدار روند در بخش  مي

 طور (. به4شمالي منطقه سمیرم وجود دارد )شکل 

ي )میانگین دما، میانگین دمای کلي، متغیرهای دمای

بیشینه و میانگین دمای کمینه( در فصل زمستان، 

پاییز و در بازه ساالنه روند افزایشي داشته، در فصول 

بهار و تابستان متغیرهای دمایي مختل  روند متفاوتي 

دهند. در بررسي ساالنه متغیر بارش مشخص  نشان مي

یشتر متغیر مقدار بارش در این بازه در ب ،شد

دهد و این روند در  ها روند منفي نشان مي ایستگاه

های شمالي منطقه مثبت است و با حرکت به  بخش

سمت بخش جنوبي مقدار روند منفي شده و 

ترین مقدار روند منفي در اطراف ایستگاه سمیرم  بزرگ

 (.5شود )شکل  مشاهده مي

 

 های منتخ  در ایستگاهه کمینکندال متغیر میانگین دمای -مقدار آماره من -4جدول 

 ایستگاه

 ماه
 یاسوج سمیرم حمزوی حنا همگین امام قیس بروجن

  **     ژانویه
 * **     فوریه
 ** **     مارس
 * ** *    آوریل
 ** **     مه
 ** **     ژوئن
 ** **     ژوئیه
  **   *  اوت
 *** **     سپتامبر
 ** **     اکتبر
 * ** *    نوامبر
 * ** *    دسامبر
 ** **     ساالنه

 درصد 14داری در سطح  معني +و  داری در سطح پنج درصد معني *، داری در سطح یک درصد معني **
 

 های منتخ  غیر مقدار بارش در ایستگاهکندال مت-مقدار آماره من -5جدول 

 ایستگاه          

 ماه
 یاسوج سمیرم حمزوی حنا همگین امام قیس بروجن

     *  ژانویه
  *     فوریه
       مارس
       آوریل
   *    مه
  ** *    ژوئن
  * *    ژوئیه
  **     اوت
       سپتامبر
   *    اکتبر
 *      نوامبر

  *  *   دسامبر
  **     ساالنه

 درصد 14داری در سطح  معني +و  داری در سطح پنج درصد معني *، داری در سطح یک درصد معني **
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 میانگین دمای ساالنه در منطقه سمیرم روند همنقشه خطوب  -2شکل 

 

 
 ساالنه در منطقه سمیرمبیشینه میانگین دمای  روند همنقشه خطوب  -3شکل 
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 ساالنه در منطقه سمیرمکمینه میانگین دمای  روند همنقشه خطوب  -4شکل 

 

 
 بارش ساالنه در منطقه سمیرم روند همنقشه خطوب  -5شکل 
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 بینی متغیرهای اقلیمی پیش

یکي از : رزیابی مدل با استفاده روش ترسیمیا

. استمزایای روش گرافیکي ارزیابي سریع و چشمي 

های  سازی داده نتایج حاکي از دقت خوب مدل در مدل

 طور که همان. استبارش، کمینه دما و بیشینه دما 

سازی  انحراف معیار مقادیر شبیه ،شود مشاهده مي

شده در بعضي از باني  بارندگي نسبت به مقادیر دیده

ها بیشتر است، زیرا بارندگي یکي از تغییرپذیرترین  ماه

بارش دارای عدم  ،چنینهم ،متغیرهای اقلیمي بوده

باني شده و  پیوستگي زماني است، اما مقادیر دیده

کمینه و بیشینه دما بر هم منطبق  شده  سازی شبیه

 .(1و  2، 0)شکل  است

 

 
 LARS-WGایستگاه سمیرم با مدل سازی بارش ماهانه  مدل -6شکل 

 

 

 LARS-WGدمای ماهانه ایستگاه سمیرم با مدل کمینه سازی  مدل -7شکل 
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 انحراف معیار مشاهداتي دمای حداقل مشاهداتي
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 LARS-WGدمای ماهانه ایستگاه سمیرم با مدل بیشینه سازی  مدل -8شکل 

 

: های آماری ارزیابی مدل با استفاده از آزمون

 قابلها  سازی بارش در تمام ماه مدل ،0مطابق جدول 

 سازی شبیهمقادیر بارش واقعي و  ناست و بی قبول 

نشان  Fتفاوتي وجود ندارد، اما نتایج آزمون  شده 

های ژوئن، سپتامبر، اکتبر و نوامبر  در ماه که دهد مي

با یکدیگر  شده  سازی شبیهواریانس بارش واقعي و 

 باال به اطمینان عدم از حاکي امر اینمتفاوت هستند. 

 زیرا بارش از تغییربود،  شده یاد فصل های بارش

ها است و دارای عدم پیوستگي زماني  پذیرترین داده

و همکاران  Taei Semiromiکه با مطالعات  است

 ،2مطابق جدول  ،همچنین کند. ( مطابقت مي1415)

دهد،  نشان ميکمینه  ینتایج ارزیابي میانگین دما

سازی میانگین  مدل توانمندی مناسبي برای شبیه

ها دارد و میانگین  ماهانه در تمام ماهمینه کدمای 

ها از یک  دیدباني در تمام ماه ،مدل شدهبیشینه دمای 

جامعه آماری هستند و مدل توانایي مناسبي برای 

 ها دارد در تمام ماهبیشینه سازی میانگین دمای  شبیه

(، 1411و همکاران ) Abbasiکه با مطالعات 

Babaeian و Najafi Nik (1440 ،)Ashraf  و همکاران

 ( مطابقت دارد.1414)

جدول : ارزیابی مدل با استفاده از معیارهای آماری

نتایج حاصل از ارزیابي مدل از طریق این  1

 دهد. پارامترهای آماری را نشان مي

 

  tو  Fو مقدار آماره  بارش شده  سازی شبیه متغیرهای اقلیمي واقعي،مقادیر  -6جدول 

 ماه متغیر
 Fآزمون  tآزمون  شده سازی شبیه باني دیده

 P value مقدار آماره P value مقدار آماره انحراف معیار متغیر انحراف معیار متغیر

بارش 

 متر( )میلي

 45/4 4/1 0/4 -50/4 3/55 111 41/10 1/114 ژانویه
 2/4 1/1 2/4 95/4 1/43 5/11 1/51 4/34 فوریه
 2/4 1/1 9/4 -32/4 4/51 5/11 1/42 45/21 مارس
 2/4 1/1 2/4 -92/4 1/90 2/04 1/99 1/50 آوریل
 1/4 3/1 1/4 -19/4 3/1 9/2 4/0 2/0 مه
 444/4 4/9 4/4 11/4 0/4 9/4 1/1 5/4 ژوئن
 0/4 1/1 1/4 12/4 4/1 9/1 2/1 5/1 ژوئیه
 2/4 9/1 5/4 -02/4 1/9 1/1 2/1 1/1 اوت
 49/4 0/1 0/4 44/4 3/4 9/4 5/1 5/4 سپتامبر
 441/4 1/0 1/4 -1/1 1/13 3/14 9/2 3/9 اکتبر
 41/4 1/1 4/4 25/4 1/92 00 5/01 3/20 نوامبر
 0/4 1/1 1/4 -11/4 1/01 2/33 1/03 1/39 دسامبر
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 1931، 1، شماره 11جلد   هندسي و مدیریت آبخیزپژوهشي م -/  نشریه علمي114

  tشده دما و مقدار آماره  سازی مقادیر متغیرهای اقلیمي واقعي، شبیه -7جدول 

 ماه متغیر
 tن آزمو شده سازی شبیه باني دیده

 P value مقدار آماره انحراف معیار متغیر انحراف معیار متغیر

 گراد( میانگین دمای حداقل )درجه سانتي

 40/4 1/1 2/4 -1/5 5/1 -5/4 ژانویه
 1/4 1/4 2/4 -4/1 4/1 -9/1 فوریه
 41/4 -1/1 0/4 1/1 0/1 2/1 مارس
 1/4 1/4 5/4 5/5 1/1 0/5 آوریل
 4/4 -1/4 4/4 41/11 1/1 1/14 مه
 3/4 1/4 4/4 0/15 3/4 0/15 ژوئن
 1/4 -0/1 9/4 3/11 1/4 0/11 ژوئیه
 9/4 1/1 9/4 5/12 1/4 2/12 اوت
 0/4 -5/4 9/4 1/14 2/4 1/14 سپتامبر
 1/4 9/4 4/4 3/1 1/4 44/3 اکتبر
 1/4 -1/1 2/4 1/1 1 4/1 نوامبر
 1/4 -1/1 0/4 -3/1 1/1 -4/1 دسامبر

 گراد( گین دمای حداکثر )درجه سانتيمیان

 41/4 1/1 2/4 1/9 3/1 4/4 ژانویه
 1/4 -1/4 2/4 9/0 2/1 9/0 فوریه
 1/4 -1/1 1/4 9/11 9/1 1/11 مارس
 1/4 1/4 3/4 5/15 5/1 0/15 آوریل
 9/4 -3/4 5/4 11 1/1 1/11 مه
 1/4 1/4 4/4 2/12 1/1 2/12 ژوئن
 1 41/4 9/4 0/94 1/1 0/94 ژوئیه
 1/4 9/1 9/4 9/13 3/4 0/13 اوت
 2/4 4/4 1/4 1/10 2/4 1/10 سپتامبر
 3/4 1/4 0/4 1/14 3/4 9/14 اکتبر
 4/4 -1/4 2/4 1/11 1/1 3/11 نوامبر
 4/4 -1/4 0/4 45/2 1/1 2/0 دسامبر

 
 با استفاده از معیارهای آماری LARS-WGارزیابي متغیرهای ورودی مدل  -8جدول 

 RMSE NSE MAE PBIAS R2 غیر اقلیميمت

 33/4 -40/4 5/1 33/4 1/4 بارش

 33/4 -41/4 19/4 1 91/4 میانگین دمای حداقل

 33/4 4 40/4 1 91/4 میانگین دمای حداقل

 

به صهفر   MAEو  RMSEمقادیر  1بر طبق جدول 

دهنده دقت باالی مدل است،  نشان که باشد مينزدیک 

Rمقدار 
ب بین مقدار داده مشهاهداتي و  حاکي از ارتبا 2

 دهنده نشان است که  و به یک نزدیک بودهبرآورد شده 

بین صهفر   NSEارتباب قوی بین دو گروه است. ضری  

و  اسهت و در بهترین حالهت برابهر بها یهک     است تا یک 

PBIAS دقهت   دهنهده  نشهان  کهه  است به صفر نزدیک

 ،اسهت. بنهابراین   نظر موردباالی مدل در برآورد متغیر 

نتایج حاصل از معیارهای آمهاری ههم حهاکي از دقهت     

  .استهای اقلیمي  باالی مدل در تولید داده

پس از : موردمطالعهبررسی تغییرات متغیرهای 

تحت  Hadcm3مدل با  نیاز موردهای  که داده آن

تولید شد، تغییرات بارش،  B2و  A1B ،A2سناریوهای 

در دوره نه بیشیو میانگین دمای کمینه میانگین دمای 

( نسبت به دوره پایه 1411-1494بیني ) پیش

 ( مورد مقایسه قرار گرفت. 1414-1441)

در طهول   که مشخص شد ،3با توجه با نتایج شکل 

ماه ژوئن و سپتامبر  جز بهها  بارش در تمام ماه 11قرن 

یابهد. بیشهترین    با استفاده از هر سه سناریو افزایش مي

که   یطور به. استاه ژانویه افزایش بارندگي مربوب به م



 115/  رمیدر منطقه سم يمیاقل یرهایمتغ ينیب شیروند گذشته و پ يبررس

 
 

متر نسهبت بهه دوره    میلي 44در این ماه بارش بیش از 

در بازه  ،یابد. همچنین ( افزایش مي1441-1414پایه )

متر در مقایسه  میلي 144ساالنه بارش افزایش بیش از 

کهههه   یطهههور بهههه، دهههد  بهها دوره پایهههه نشهههان مهههي 

Khosravanian ( نیههز در بررسههي  1415و همکههاران )

سهو اسهتان گلسهتان نشهان دادنهد       ود در حوضه قرهخ

تا  11/14مقدار بارش در مقایسه با دوره پایه به میزان 

   .یابد درصد افزایش مي 21/19

 

 

 نسبت به وضعیت فعلي  1411-1494تغییرات بارش ایستگاه سمیرم طي دوره  -9شکل 

 

مشهخص اسهت، دمهای     14طور که در شکل  همان

 بررسي موردبا هر سه سناریو  11در طول قرن کمینه 

ههای   که تعداد ماه  یطور بهکند،  عموما  افزایش پیدا مي

یابهد، امها در مهاه     گرم نسبت به دوره پایه افهزایش مهي  

نسبت به دوره پایه کهاهش  کمینه ژوئن میانگین دمای 

شهود.   یابد و سب  افزایش سرما در بدو زمستان مي مي

کمینهه  دمهای  بیشهترین افهزایش میهانگین     ،همچنین

درجه  1/4نسبت به دوره فعلي در ماه نوامبر با بیش از 

شهود. یکهي از عالئهم     گراد افزایش مشهاهده مهي   سانتي

هها و یها    تغییر در اقلیم یهک منطقهه تغییهر در آسهتانه    

بیشینه و کمینه . در مورد متغیر دما، دمای استحدها 

 ها تغییرات که تغییر در این آستانههستند هایي  آستانه

 گذارد.   شدیدی بر روی اکوسیستم مي

تغییهر در آسهتانه دمههای    دهنههده نشهان  ،11شهکل  

های سال  تر شدن قرن حاضر در تمام ماه و گرمبیشینه 

ژانویه اسهت. بها توجهه بهه ایهن شهکل مشهخص         جز به

بیشهینه  بیشترین افزایش در میهانگین دمهای    ،شود مي

و  ستاگراد  درجه سانتي 1/4در ماه مارس و با بیش از 

گهراد   درجهه سهانتي   0/4 در ماه ژانویه کاهش بهیش از 

 و Shirgholamiکهههه   یطهههور بهههه، شهههود دیهههده مهههي

Ghahreman (1445روند مثبت در ایستگاه )  ،های یزد

نشان را های شمالي و مرکزی خراسان  اصفهان و بخش

های  بیني کردند که بیشتر مناطق در سال دادند و پیش

 رو خواهند بود. آینده با افزایش دما روبه

بررسي روند گذشته متغیرهای اقلیمي  ،در مجموع

سال تغییرات  10منطقه سمیرم در طي  ،دهد نشان مي

بسیاری داشته است و بارش به مانند گذشهته در ایهن   

کاهش بارش در فصول پهاییز   ،منطقه نیست. همچنین

و زمستان به همراه تغییر الگوی بارش از برف به بهاران  

وجود آمدن شرایط بسیار دشهوار   ما سب  بهو افزایش د

برداران مراتع و خصوصا  عشهایر شهده اسهت،     برای بهره

دلیل گرمای هوا و عدم بهارش بهرف در منطقهه     زیرا به

یافتهه و بسهیاری از     ذخایر آب زیرزمیني بسیار کاهش

شهده اسهت و     ها در منطقه خشک و یا کهم آب  چشمه

دیگهر نیسهت.   ماننهد گذشهته     سرزمین هزارچشمه بهه 

وجهود افهزایش بهارش در بعضهي فصهول،       با ،همچنین

افههزایش دمهها و افههزایش شههدت بههارش باعههث کههاهش  

وجهود افهزایش    راندمان بارندگي برای گیاهان شده و با

تر است.  ماهانه و مجموع بارندگي، کمبود آب محسوس

مقدار  که شده نیز مشخص شد  های انجام بیني در پیش
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 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه

A1B 40.156 10.435 25.948 18.886 1.112 -0.029 0.181 1.387 -0.136 0.9523 20.777 24.009 143.68

A2 40.766 9.365 27.238 17.186 0.612 -0.034 0.406 1.747 -0.116 0.8923 21.587 28.649 148.3

B2 40.031 6.415 23.913 18.096 0.957 -0.034 0.301 1.687 -0.101 1.1023 23.977 30.729 147.07
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مینهه و بیشهینه در طهي دوره    بارش، میانگین دمای ک

افزایش خواههد یافهت، اگرچهه بهارش      1494تا  1411

یابد، اما افزایش دما در این منطقه صهدمات   افزایش مي

وجهود آورد، زیهرا پویهایي     تواند به ناپذیری را مي جبران

های سمیرم به برف کوه دنا بسهتگي دارد و اگهر    چشمه

در  ،دشدن زودهنگام بهرف شهو    افزایش دما سب  ذوب

شهدن تنهها رودخانهه      چنهدان دور خشهک   ای نهه  آینده

 واهد بود.خجاری یعني رودخانه ماربر قطعي 

 

 

  نسبت به وضعیت فعلي 1411-1494ایستگاه سمیرم طي دوره کمینه تغییرات میانگین دمای  -11شکل 

 

 

  به وضعیت فعلي نسبت 1411-1494ایستگاه سمیرم طي دوره بیشینه تغییرات میانگین دمای  -11شکل 

 

در پادنای  عحتي بخش کشاورزی و باغات واق

 شدن مواجه خواهند بود.  خشکسمیرم نیز با خطر 

 در حرارت درجه افزایش منفي آثار به بنابراین با توجه

 در آب میزان خاك، رطوبت زیرزمیني، آب سطح

 حرارت درجه روند به ، توجه... و خاك باالیي های الیه

 کمک تواند عوامل اقلیمي مي دیگر روند همراه به

 .نماید کشاورزی و اقتصادی بخش به شایاني

 

 

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه

A1B -0.765 0.1425 0.7652 0.2331 0.5985 0.1891 0.661 0.2409 0.5461 0.3969 0.824 0.262 0.3958

A2 -0.685 0.248 0.8965 0.3396 0.6289 0.1246 0.5587 0.1559 0.5314 0.5085 1.0028 0.4001 0.4466

B2 -0.802 0.1268 0.7738 0.1994 0.4816 0.0346 0.5648 0.2099 0.5284 0.3994 0.832 0.2501 0.3543
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 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه

A1B -0.931 0.0483 0.8654 0.1883 0.6251 0.217 0.6505 0.2789 0.5493 0.4501 0.5937 0.2462 0.3813

A2 -0.848 0.1587 0.9975 0.2928 0.6507 0.1472 0.5491 0.1965 0.5251 0.5676 0.7912 0.3845 0.4333

B2 -0.963 0.0319 0.8746 0.1525 0.5044 0.0505 0.5549 0.2404 0.5279 0.4525 0.6075 0.2362 0.3385

ر 
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Abstract 

Climate change is one of the most important phenomena in recent years that effects on 

natural resources and especially the communities whose livelihoods is relation to it. 

Prediction of climate parameters for monitoring future changes and adaptation to 

climate change have been concerned by researchers. In order to analysis previous trend 

and prediction of precipitation, mean minimum and maximum temperature, non-

parametric Mann-Kendall test and General Circulation Models, HadCM3, were used, 

respectively. The output data of HadCM3 was downscaled under three defined scenarios 

of climate change namely A1B, A2 and B1 using LARS-WG model in Semirom region. 

Results showed that temperature parameters (mean, mean minimum and mean 

maximum) had increased trend in winter and autumn seasons and annual scale in six 

studied stations. Temperature parameters showed different trend in spring and summer 

seasons and the annual precipitation is showed negative trend in most of the stations. 

Also, results of minimum temperature prediction showed that minimum temperature 

will generally increase with three scenarios during 21 century. The maximum increase 

in mean minimum temperature compared to the current period, is observed in 

November with more than 0.8 °C increase. Prediction the maximum temperature 

represents a change in the maximum temperature threshold and warming in all months 

of the year this century, except January and precipitation will expect to increase in all 

months except June and September based on three scenarios. 
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