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 چکیده
 مدیریت و برنامه ریزی در دما و بارش،  مانند اقلیمی متغیرهای پیش بینی های ریز مقیاس نمایی به منظورروش

و بارش  دما متغیرهای برای پیش بینی SDSMدر این پژوهش مدل ریز مقیاس نمایی  .دارند وسیعی کاربرد محیطی

رد استفاده، شامل میانگین روزانه دما و بارش ایستگاه سینوپتیک خرم آباد، های مومورد استفاده قرار گرفته است. داده

Ncep  وH3A2a  ( می باشد. با استفاده از داده های 2115-1891برای دوره پایه )Ncep  وH3A2a  نتایج برای دو

و با دوره  د( پیش بینی شده ان2188 -2101سال ) 24( و یک دوره 2105 -2141( و )2145 -2111سال)  31دوره 

از هدف بر طبق نرمال بودن از طریق آزمون شاپیروویلک مشخص شد.  پایه مقایسه شده اند، صحت داده های پایه

می باشد.  A2پیش بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از داده های ریز مقیاس نمایی و داده های سناریوی  حاضر پژوهش

به تدریج گرم و  مهرو  اردیبهشت، فروردین، اسفندهانه، دمای ماه های یافته های تحقیق نشان می دهد که در مقیاس ما

سال آینده بر اثر تغییر  94به طور کلی دمای خرم آباد  طی خیلی گرم تر می شوند.  شهریورو  مرداد، تیر، خردادماه ها 

پاییز به تدریج گرم و  در مقیاس فصلی نیز فصل های بهار وخواهد شد.  درجه سلسیوس 22/1به مقدار  تر اقلیم گرم

، مهر، فروردین، اسفند، بهمن، دیفصل تابستان خیلی گرم می شود. از نظر متغیر بارش نیز روند کاهشی در ماه های 

قابل توجه است و از لحاظ فصلی بیشترین بارش در فصل زمستان است که نسبت به دوره پایه نیز روند  آذرو  آبان

میلی متر  49سال آینده بر اثر تغییر اقلیم به مقدار  94میزان بارش خرم آباد طی  در متغیر بارش نیزکاهشی دارد. 

درجه  11در دیماه به  درجه سلسیوس و دمای کمینه نیز 30 در تیرماه به یشترین دمای بیشینهکاهش خواهد یافت. 

ای خشک از ابتدای ماه . با توجه به نمودارهای آمبروترمیک خرم آباد  در سال های آتی، ماه هرسدسلسیوس می 

 تداوم می یابد. مهر ماهتا ابتدای  فروردین
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 مقدمه
در  را ای گسترده اقلیمی تغییرات و شده زمین کره اقلیمی تعادل خوردن هم بر باعث زمین دمای افزایش اخیر دهه چند در

اقلیم  تغییر پیامدهای ترین مهماز شود.  می یاد 1اقلیم تغییر عنوان به آن از که است گردیده موجب نزمی کره نواحی اغلب

امواج  ای،ه حار های ن طوفا تگرگ، طوفان، سیل، نظیر حدی اقلیمی های پدیده افزایش زمین، کره دمای میانگین افزایش

)حق طلب و می باشد و ... نابهنگام سرماهای ،گرمای جاموا های قطبی، یخ شدن ذوب دریاها، آب سطح افزایش گرمایی،

 این دوره .است زمانی معین دوره یک در داده های هواشناسی متوسط معنی دار تغییر اقلیم، (. تغییر1382:39همکاران، 

 تغییر لی،فسی سوخت های از حد از بیش استفادهعواملی همچون (. 1884می باشد )ماندر،  بیشتر یا ساله ده معموالً زمانی

 کره جمعیت نیازهای و رفاه تأمین صنعتی برای فعالیت های افزون روز گسترش جمعیت جهان، افزایش اراضی، کاربری

 مطالعات آنچه در اما .آید به وجود اقلیم در مشهودی تغییرات به تدریج صنعتی انقالب از پس تا است شده زمین، موجب

 بر آن ارزیابی پیامدهای همچنین و آینده تغییرات میزان کیفی و کمی ش آگاهیافزای رسد می نظره ب ضروری اقلیم تغییر

 های (. مدل149، 1381است )اسماعیلی و دیگران،  گرفته قرار توجه کمتر مورد که هایی جنبه است، مختلف های بخش

 فرآیندهایی شده تا تالش قلیمیا مدل هر در .نمی گذرد ها آن ارائه از سال 31 از بیشتر که هستند نوینی ابزارهای اقلیمی

 در بینی چون پیش. شود بینی پیش آینده های سال برای اقلیم وضعیت براساس آن و گردد سازی شبیه مؤثرند اقلیم بر که

 امکان مشخص کردن جایگزین، حل راه نیست، ممکن قطعی طور اقلیم به تغییر پدیده تأثیر تحت آینده اقلیم شرایط

 (. شناخت اثرات931، 1383شود )رضایی و همکاران،  می نامیده سناریوی اقلیمی که است آن ایبر گوناگون رخدادهای

 مدل امروزه .دارد آینده در اقلیمی سناریوهای تولید جهت ابزاری به اقلیم، نیاز با سازگار های استراتژی توسعه و تغییر اقلیم

 قادر تنها GCMباشند. مدل های  می آینده اقلیمی هایسناریو توسعه ابزار برای ترین مناسب 2GCMعمومی  گردش های

 کننده ایجاد عامل یک عنوان به هستند. ریزمقیاس نمودن بزرگ سطوح در جو عمومی مدل گردش داده های شبیه سازی به

 شونده ها( محلی )پیش بینی مقیاس در اقلیمی متغیرهای و کننده ها( مقیاس)پیش بینی بزرگ چرخه های ارتباط میان

ریزمقیاس سازی )ریزمقیاس سازی  کلی روش های دسته چهار میان از اخیر (. درسال های2119است )ویلبی،  شده تعریف

 ریزمقیاس سازی ( روش های1آماری روش های و 5تصادفی روش به هوا و ایجاد آب ،4سینوپتیکی دسته بندی ،3دینامیکی

مدل  که ریزمقیاس سازی روش های از گروه این .است گرفته قرار محققین توجه مورد سایر روش ها از بیشتر آماری،

SDSM0 شونده های پیش بینی مقیاس و بزرگ پیشگوهای آماری سابقه بر مبتنی را مقیاس را نیز شامل می شود. کاهش 

 و بودن، سادگی اقتصادی پژوهش، این در مدل انتخاب این دلیل و روش این اصلی برتری پایه ریزی می نماید. موضعی

 و ویلبی توسط SDSMمقیاس  ریز (. مدل2110می باشد )فولر و دیگران،  ریزمقیاس سازی ناحیه ای فرآیند در باال سرعت

مدل  این مبنای (.2119است )ویلبی،  یافته توسعه آماری به روش نمودن ریزمقیاس برای ابزاری همکاران به عنوان

                                                           
Climate change 1  
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 مقیاس بزرگ سیگنال های توجه به با درازمدت در را دما و بارش چون پارامترهای اقلیمی و می باشد متغیره چند رگرسیون

 با داده های هواشناسی ساخت آماری، مقیاس ریز در مدل این که دلیل به می کند. پیش بینی (Ncep)اقلیمی متغییرهای 

 نمایی، ریزمقیاس فمختل مدل های در طبقه بندی لذا می گیرد، صورت رگرسیونی و روش احتماالتی دو ترکیب از استفاده

اقلیم  تغییر هیدرولوژی اثرات تحقیقی (، در2115و دیگران ) 1الشمی (.9211می باشد )ویلبی،  مدل ها بهترین از جمله

 داده بررسی قرار مورد را انگلستان جنوب در آنالوگ کننده کوچک مقیاس مدل یک و جو عمومی گردش های مدل بوسیله

 نتایج گرفته است، قرار بررسی مورد داده تولید تکنیک توسط روزانه ماهانه به های داده دیلتب چگونگی مطالعه این اند. در

( 2115و کولیبالی ) می کند. دیبیک ریزمقیاس فصلی های داده از بهتر را هواشناسی روزانه های داده روش این که داد نشان

 و دما بارندگی مانند هواشناسی متغیرهای اعداد تصادفی( و آماری )رگرسیونی نمایی تکنیک ریزمقیاس نوع دو از استفاده با

 میانگین مقادیر در افزایش می شود، بیانگر تولید روش دو هر وسیله به که سری های زمانی نمودند پیش بینی کانادا در را

 آزمون مورد را مصنوعی و شبکه عصبی LARS-WG ،SDSMمدل  (، سه2111همکاران ) خان و .دما، می باشد و بارندگی

 ها مدل سایر از بهتر را های مشاهداتی داده درصد 95 اطمینان سطح در SDSMمدل  که بود از آن حاکی دادند، نتایج قرار

(، اثرات تغییر آب و هوا بر منابع آب ایران 2118عباسپور و همکاران ) .نماید حفظ شده مقیاس مقادیر ریز در است توانسته

 و چوارزیابی نمودند.  2111-2101و  2141-2111های را برای دوره A1B1و  A2 ،B1ی را بررسی کرند. آنها سناریوها

 و بارندگی مانند اقلیمی متغیرهایB2 و A2 سناریوی دو تحت HadCM3مدل  از استفاده چین با (، در2111همکاران )

دوره زمانی  در را دمایی اتتغییر HadCM3  از مدل استفاده با (،2111دیگران ) ژانگ و نمودند، شبیه سازی دما را

چین پیش  ( در1811-2188دوره ) در را دما (، میزان2111همکاران ) و لیو .نمودند آمریکا شبیه سازی ( در2138-2111)

 LARS-WGمدل  از استفاده با جنوبی کره اقلیمی کشور تغییرات ای مطالعه (، در1393) همکاران و بابائیان. نمودند بینی

 تحلیل های آماری از استفاده (، با1399همکاران ) و عزیزی دادند. قرار ارزیابی مورد را 2039 تا 2010 دوره زمانی در

 مدل ارزیابی و بررسی (،  به1398و همکاران ) مشکواتی پرداخته اند. کشور نیمه غربی در اقلیم تغییر بازیابی به چندمتغیره

ی اثمریو عباسی. اند ( پرداخته1883-2110آماری ) دوره در گلستان استان هواشناسی های داده شبیه سازی در الرس

 سناریوی 19 نمودن لحاظ ( و HadCM2و ECHAM4جو ) عمومی گردش الگوی دو خروجی از با استفاده  (،1381)

بابائیان و همکاران  نمودند. الگوسازی 2111و  2151، 2105، 2125، 2111در دهه های  را ایران اقلیم شرایط انتشار،

را  HADAM3P، برونداد مدل گردش عمومی جو 1881-1801ی در دوره PRECISای (، با مدل منطقه1381)

 های زمانی ماهانه و فصلی، در دو حالت با و بدون چرخههای بارش ایران را در مقیاسنمایی دینامیکی نموده، دادهریزمقیاس

مدل  بکارگیری با را HadCM3گردش عمومی جو  مدل (، داده های1381همکاران ) و اشرف سولفور، ارزیابی کردند.

LARS-WG5 سناریوی  سه طبقA1B ،A2 و B1 ریزمقیاس شده  تأییدIPCC  و کمینه دمای فصلی و تغییرات نموده 

 شبیه به خود پژوهش (، در1381. زهرایی )دادند قرار بررسی مورد 2111-2131دوره  در را رضوی استان خراسان بیشینه

 ( برنامهGCMSعمومی ) گردش مدل های ریزگردانی داده از استفاده با بلوچستان و سیستان استان ات اقلیمیتغییر سازی

پیر (، اثرات تغییر آب و هوا بر آبدهی رودخانه شش1382فرج زاده ) .اند ( پرداخته2111-2135آینده ) دوره اقلیمی برای -

رضایی و استفاده کرد.  2111و  2101، 2141های ارزیابی افقسناریو برای  9و  GCMمدل  19را تحلیل نمود. وی از 

 اقلیم دو در پارامترهای دمایی پیش بینی در (SDSM)آماری  مقیاس نمایی ریز مدل کارایی بررسیبه  (، 1383دیگران )

 دما ،  HadCM3(B2)و HadCM3(A2)داده های  کمک بهپرداخته اند،  بم(، و کرمان موردی: )مطالعه فراخشک و خشک

مظفری و دیگران  .پایه مقایسه شدند دوره با و ( پیش بینی2101-2188( و )2141-2118(، )2111-2138دوره ) سه برای

                                                           
Elshamy M.E and etal 1  
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 مقیاس ریز از استفاده ( با1381-1411طی ) بلوچستان و سیستان استان در خشکسالی شرایط (، به مطالعه ارزیابی1383)

 های بارش بینی پیش سنجی (، به مطالعه امکان1384زند و همکاران ). اندجو پرداخته  عمومی گردش مدل های داده نمایی

(، 1384دریکوندی و لشنی زند ) .آباد پرداخته اند خرم ایستگاه هواشناسی در SDSMمدل  از استفاده با فصلی و ماهانه

مورد را  سی خرم آباددر ایستگاه هواشنا SDSMامکان سنجی پیش بینی بارش های ماهانه و فصلی با استفاده از مدل 

 سال 50 در لرستان استان اقلیمی پارامترهای تغییرات بینی (، به مطالعه پیش1385نصیری و یار مرادی ) مطالعه قرار دادند.

 دما و بارش تغییرات بر روند اقلیم تغییر فرآیند تاثیر پژوهش از این هدف .پرداخته اند HADCM3مدل  از استفاده آتی با

 .می باشد نیمه خشک در دوره های پایه و پیش بینی شده در اقلیم ینوپتیک خرم آبادایستگاه س در
 

 مواد و روش
 10′در مرکز استان لرستان، در غرب کشور و در محدوده میانی کوه های زاگرس با  واقع پژوهش در مطالعه مورد محدوده

 لاین منطقه مساحتی معاد. قرار گرفته است متر ارتفاع از سطح دریا 1149و عرض شمالی  33° 21′طول شرقی،  °49

 را دارا می باشد.  هکتار 3511

 
 خرم اباد : موقعیت جغرافیایی  شهر1شکل 

 

 حاضر حال شرایط در خاص یک ایستگاه در اقلیمی داده های شبیه سازی ، برای(SDSM)آماری  نمایی ریزمقیاس مدل  

 یک روزانه برای زمانی سری های صورت به آن داده های می رود، که کاره ب اقلیم تغییر پدیده تأثیر تحت شرایط آینده در و

 جهت پژوهش، این در .می باشد جوی سایر پارامترهای و دما حداکثر و حداقل مانند بارندگی، اقلیمی متغیرهای از سری

 مورد است. داده های دهش استفاده SDSMاز نرم افزار  استفاده با HadCM3مدل  داده های از نمایی آماری، ریزمقیاس
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در بازه زمانی  NCEPایستگاه سینوپتیک خرم آباد، داده های  روزانه دماو بارش میانگین شامل، پژوهش این در استفاده

دانلود شده  B2و  A2سناریوی  که تحت( 1811-2188( در بازه زمانی )H3B2a,H3A2a) و داده های( 2111-1811)

 با شبکه ای مدل دارای این است. شده انگلستان اجرادر  2111در سال HCCPR تی تحقیقا مرکز در HadCM3اند. مدل 

)گردون  همکاران ارائه شده است و 1گردون توسط کهدرجه طول جغرافیایی است،  05/3عرض جغرافیایی و  درجه 5/2ابعاد 

 انتخاب می شوند. مستقل یرهایمتغ آنها، بین از که متغییر اتمسفری است 21شامل  NCEP. متغیرهای (2111و همکاران، 

 داشته باشد، شونده پیش بینی داده های با روابط مختلفی توانند می NCEPپیش بینی کننده  متغیرهای اینکه به توجه با

)تورینی و باشند  خطا پایین ترین واریانس و همبستگی ضریب باالترین که دارای هستند اهمیت حائز متغیرهایی لذا

، )آزمونی برای نرمال بودن داده ها در حجم بزرگی حاضر ابتدا با استفاده از آزمون شاپیروویلک مطالعه رد .(2111همکاران، 

نرمال بودن داده های روزانه مورد سنجش قرار گرفته است،  SPSS 18داده ها در نرم افزار  از داده ها استفاده می شود(

 مدل( با H3A2aجو ) عمومی گردش مدل A2سناریوی  هایداده  ازهم چنین و  NCEPداده های  از با استفادهسپس 

 میزان دمای H3A2a و Ncep داده های طریق ازاستفاده شده است.  SDSMدر نرم افزار  و سپس شده اندواسنجی 

 -2188و ) (2141 -2105)(، 2111 -2145)دوره  3برای اد آبایستگاه خرم  ، دمای بیشینه، دمای کمینه و بارشمیانگین

الزم به ذکر  می گردد. مقایسه پایه دوره با و پیش بینی، SDSMبا استفاده از داده های پیش بینی شده در مدل  (2101

، داده های پایه از اداره کل هواشناسی استان لرستان ( می باشد 1891-2115است که داده های مشاهداتی در بازه زمانی )

نهایت نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار گرفته اند. بنابراین پیش بینی  ساله تهیه شده و در 31اخذ گردیده، میانگین آمار 

سپس براساس سال صورت گرفته است،  24سال و یک دوره  31در دو دوره  2188تا سال  2111دوره های آماری از سال 

های خشک و مرطوب  ( ماه2101 -2188( و )2141 -2105(، )2111 -2145برای دوره پایه و ) نمودارهای آمبروترمیک

 مستقل انتخاب متغیرهای داده ها، تبدیل و کیفیت می باشد. کنترل شرح ذیل به مدل مراحل کارمشخص شده است. 

آماری داده  آنالیز مشاهده ای، مستقل از متغیرهای استفاده با حاضر زمان هواشناسی تولید داده های مدل، واسنجی مناسب،

می  مستقل متغیرهای از با استفاده آینده هواشناسی داده های تولید و وجی مدلخر هندسی نمایش شده، مشاهده های

 (. 2119باشد )ویلبی، 

 

 نتایج بحث
 -2105(، )2111 -2145سری های پیش بینی دمای روزانه ایستگاه خرم آباد در دوره های آماری ) SDSMبا اجرای مدل 

، Ncepعالوه بر داده های ریز مقیاس  که در این پژوهش ( انجام گردیده است. از آن جایی2101 -2188( و )2141

 نیز انجام گرفته است،  A2سناریوی 
 : نرمال بودن داده های روزانه دما و بارش ایستگاه خرم آباد1جدول 

 آزمون نرمال بودن داده ها
  Shapiro-Wilk 

 

 

Smirno-Kolmogorov 

 

 

 

sig df statistic sig df statistic  

 دما

 بارش

12/1 

11 

31/1 

31/1 

88/1 

92/1 

19/1 

11 

31/1 

31/1 

52/1 

24/1 

                                                           
Gordon 1  
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آزمون  نرمال بودن داده ها با استفاده از ( مشخص است، داده های دما و بارش بر طبق1همان طور که در جدول )

ی پیش بینی در نرم افزار قابلیت تجزیه و تحلیل داده ها برا می باشند در نتیجه 92/1و  88/1به ترتیب   شاپیروویلک

SDSM .را دارند 

 

      
: مقایسه دمای ماهانه داده های دیده بانی، ریز مقیاس  2شکل

                             (       2145 -2111سال ) 31و پیش بینی شده در دوره 

مقایسه بارش ماهانه داده های دیده بانی، ریز  : 3 شکل

(2145 -2111سال ) 31ر دوره شده د مقیاس و پیش بینی

 

 دما (2145 - 2111) در طی سال های SDSMبا استفاده از داده های پیش بینی شده در مدل  2شماره  شکل مطابق

، منحنی داده های پیش بینی دارد یروند افزایش( 2115 -1891نسبت به داده های دیده بانی ) لسیوسدرجه س 12/2حدودا 

سلسیوس درجه  2 ماه تیرز مقیاس است. بیشترین دما در منحنی داده های دیده بانی و ری شده در سطح باالتری از دو

 (2145 -2111طی سال های ) 3شماره شکل در  افزایش می یابد.سلسیوس درجه  39/2  افزایش و کمترین  دما در دیماه

میلی متر روند کاهشی  14ریز مقیاس، ، هم چنین نسبت به داده های میلی متر 31نسبت به داده های دیده بانی، تقریبا 

در نمودار بارش، منحنی داده های پیش بینی شده از دو منحنی داده های دیده بانی و ریز مقیاس در سطح پایین تری دارند. 

 51به میزان  در داده های پیش بینی شده در بهمن ماهو داده های ریز مقیاس مربوط به اسفند ماه است. بیشترین بارش در 

 یلی متر می باشد. م

 

     
ماهانه داده های دیده بانی، ریز دمای مقایسه :  4 شکل

                                    (2105 -2141سال ) 31در دوره  مقیاس و پیش بینی شده

مقایسه بارش ماهانه داده های دیده بانی، ریز :  5 شکل

 (   2105 -2141سال ) 31مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

 



 

رجه د 49/1دما حدودا  SDSM( با استفاده از داده های پیش بینی شده در مدل 2105 -2141طی دوره ) 4 شکلبراساس 

سلسیوس درجه  44/35به  ماه تیر( افزایش می یابد. بیشترین دما در 2145 -2111سال ) 31دوره نسبت به سلسیوس 

(، 2145 -2111 درجه افزایش و نسبت به دوره ) 10/3، (2115 -1891وره )نسبت به د ماه تیرافزایش می یابد، یعنی دمای 

( نسبت به دوره 2105 -2141در طی سال های ) 5 شکلبر طبق افزایش می یابد. سلسیوس درجه  81/3دوره پایه  و 94/1

میلی  5ای ریز مقیاس و هم چنین نسبت به داده ه میلی متر 45 ، نسبت به داده های دوره پایهمیلی متر 8( 2145 -2111)

روند کاهشی مشاهده می شود. هم چنان میزان بارش در داده های ریز مقیاس و پیش بینی شده به ترتیب در ماه های  متر

  می باشد. بهمن و اسفند

 

   
ماهانه داده های دیده بانی، ریز  دمای : مقایسه 1 شکل

                                          (2188 -2101سال ) 24مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

: مقایسه بارش ماهانه داده های دیده بانی، ریز  0 شکل

 (    2188 -2101سال ) 24مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

 

درجه  21/2تقریبا دما  SDSM( و براساس داده های پیش بینی شده در مدل 2188 -2101طی دوره ) 1 شکلبا توجه به 

 دوره پایه افزایش و هم چنینسلسیوس درجه  1/4 ،(2145 -2111)( و 2105 -2141افزایش نسبت به دوره )سلسیوس 

افزایش می یابد، سلسیوس درجه  11/13به  دیماهافزایش می یابد. کمترین دما در سلسیوس درجه  22/1(، 2115 -1891)

دما سلسیوس  درجه 22/1(، 2115 -1891) ایهدوره پ و 89/2(، 2145 -2111)، 53/1(، 2105 -2141نسبت به دوره )

میلی  31( 2145-2111ه دوره )نسبت ب، میلی متر 21( 2105-2141، نسبت به دوره )0 شکلبراساس افزایش می یابد. 

روند کاهشی  میلی متر 11و هم چنین نسبت به داده های ریز مقیاس  میلی متر 11نسبت به داده های دوره پایه ، متر

می  اسفند و بهمند. هم چنان میزان بارش در داده های ریز مقیاس و پیش بینی شده به ترتیب در ماه های مشاهده می شو

همان گونه که در تصاویر ماهانه دما و بارش مشخص است، پدیده تغییر اقلیم قابل مشهود است، در پارامتر دما، تغییر  باشد.

  ن ها نیز پیش رو بودن پدیده خشکسالی است.آاست، که نتایج اقلیم، به دلیل افزایش نور خورشید و کاهش بارندگی 

 



 

     
   فصلی داده های دیده بانی، ریز دمای : مقایسه  9 شکل    

                                    (2145 -2111سال ) 31مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

: مقایسه بارش فصلی داده های دیده بانی، ریز   8شکل

(2145 -2111سال ) 31یاس و پیش بینی شده در دوره مق

 
براساس داده های پیش بینی شده در مدل  فصلی داده های دیده بانی، ریز مقیاس و پیش بینی شدهدمای مقایسه  9 شکل

SDSM ( دما در فصل  زمستان 2145 -2111را نشان می دهد. در دوره ،)و  29/2، فصل تابستان 31/1، فصل بهار  04/2

نسبت به داده های دیده بانی افزایش دارند و هم چنین این افزایش نسبت به داده های سلسیوس درجه  15/2ر فصل پاییز د

(، در 2115-1891(، نسبت به دوره پایه )2145-2111بارش در دوره ) ، 8شکل با توجه به   ریز مقیاس مشاهده می شود.

، 1و هم چنین نسبت به داده های ریز مقیاس به ترتیب فصل ها  میلی متر  11و  11، 1فصل زمستان، بهار و پاییز به ترتیب 

  کاهش می یابد. میلی متر 11و  21

 

 
فصلی داده های دیده بانی، ریز  دمای : مقایسه 11 شکل

                                         (2105 -2141)سال  31مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

ه بارش فصلی داده های دیده بانی، ریز : مقایس11 شکل

 (  2105 -2141سال ) 31مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

 
فصلی داده های دیده بانی، ریز مقیاس و پیش بینی شده براساس داده های پیش بینی شده در دمای مقایسه  11 شکلدر 

(  در فصول سال نسبت 2105-2141طی دوره ) (  نشان می دهد. روند افزایشی دما2105 -2141را در دوره ) SDSMمدل 

و هم چنین داده های ریز مقیاس دیده می شود. در فصل زمستان دما به ( 2115 -1891( و )2145-2111به دوره های )

 -2111افزایش می یابد. این روند افزایشی نسبت به دوره ) 18و در فصل پاییز  34، فصل تابستان 89/22، فصل بهار  85/13

درجه  83/3و  29/4، 12/2، 51/4به ترتیب هم چنین نسبت به دوره پایه ، 09/1و  2، 91/1، 00/1به ترتیب  (2145

و دوره  (2145 -2111( نسبت به دوره )2105 -2141، بارش در دوره )11 شکلبا توجه به  افزایش می یابد.سلسیوس 



 

میلی متر و هم چنین نسبت به داده های  8و  1، 15، 2 ،11، 8( در فصل های زمستان، بهار و پاییز به ترتیب 2111-2145)

 میلی متر روند کاهشی دارد. 11و  8، 9ریز مقیاس به ترتیب فصل ها 

 

             
فصلی داده های دیده بانی، ریز دمای : مقایسه 12شکل 

                                    (2188 -2101سال ) 24مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

: مقایسه بارش دمای فصلی داده های دیده بانی، ریز 13شکل

 (2188 -2101سال ) 24مقیاس و پیش بینی شده در دوره 

 
فصلی داده های دیده بانی، ریز مقیاس و پیش بینی شده براساس داده های پیش بینی شده دمای مقایسه  12 شکلبرطبق 

 -2111) ، 1/4(، 2105 -2141نسبت به دوره ) 21/2افزایشی دما (، روند 2188 -2101را در دوره ) SDSMدر مدل 

ما در فصل تابستان در د. دمی باش 22/1داده های دیده بانی  ای ریز مقیاس و هم چنیننسبت به داده ه 51/11( ، 2145

افزایش دما نسبت به   11/0دین معنی که تقریبا می رسد، بسلسیوس درجه  03/31شترین دما ( به بی2188 -2101دوره )

(، نسبت به دوره های 2188-2101در طی سال های ) 13 شکلبراساس  ( خواهد رسید.2115 -1891انی )بداده های دیده 

، 3، 11در فصل های زمستان، بهار و پاییز به ترتیب بارش ( 2115 -1891(، دوره پایه )2145 -2111(، )2105 -2141)

روند کاهشی مشاهده می  8و  0، 8به ترتیب فصل  ین نسبت به داده های ریز مقیاسو هم چن 1و  2، 1، 1، 13، 11، 11

میلیمتر کاهش بارندگی مشهود است و این نشان از  8افزایش دما    11/0حدود با توجه به تصاویر فصلی دما و بارش،  شود.

 .( می باشد2115 -1891( نسبت به دوره )2188-2111سال از ) 94تغییر اقلیم در طی 

 

          
 A2و  Ncepداده های دیده بانی، دمای : مقایسه  14 شکل

                                                                            (2188 -2101در دوره )

 A2و  Ncep: مقایسه بارش داده های دیده بانی،  15 شکل

 (   2188 -2101در دوره )

 
براساس داده های پیش بینی شده در  )داده های پیش بینی شده(، A2داده های حاصل از سناریوی  14 شکلبا توجه به 

و کمترین افزایش دمایی در ماه ژانویه  80/31 (،  بیشترین افزایش دمایی در ماه جوالی2188-2101در دوره ) SDSMمدل 



 

و برای  2/5و  89/1دیده بانی برای ماه جوالی و  Ncepاست. این افزایش دما نسبت به داده های سلسیوس درجه  25/12

، بارش در داده 15 شکلبر طبق  می باشد.سلسیوس درجه  11/1و  08/2و برای ماه جوالی به ترتیب  1/5و  34/2ماه ژانویه 

 میلی متر که نسبت به داده های 40و   48بیشترین میزان بارش در ماه های فوریه و مارس به میزان  A2های حاصل از 

میلی متر روند کاهشی دارد و بیشترین میزان بارش در داده های ریز مقیاس در ماه های فوریه و  9و  0دیده بانی به ترتیب 

 میلی متر کاهش مشاهده می شود.  5و 1مارس که نسبت به داده های دیده بانی 

 

  
: مقایسه دمای بیشینه داده های دیده بانی و پیش 11شکل

 گاه خرم آباد بینی شده در ایست

: مقایسه دمای بیشینه داده های دیده بانی و پیش  10 شکل

 بینی شده در ایستگاه خرم آباد  

 
( و 2145 -2111(، )2105 -2141(، نسبت به دوره های )2188 -2101دمای بیشینه در دوره ) ، 11 شکلبا توجه به 

به  دیماهماه  در بیشترین دمای بیشینهافزایشی دارد.  روندسلسیوس درجه  52/5و  11/3، 28/1( به ترتیب 2115 -1891)

می باشد و از سلسیوس درجه  30به   تقریبا (2188 -2101در دوره )افزایش دما در تیر ماه  تدریج افزایش می یابد، اوج

 10 شکلابد، این روند کاهشی دما تا دسامبر مشاهده می شود. بر طبق ی یکاهش مسلسیوس درجه  31دما به  مرداد ماه

( به ترتیب 2115 -1891( و )2145 -2111(، )2105 -2141(، نسبت به دوره های )2188 -2101دمای کمینه در دوره )

به  ماه خرداددر ( 2188 -2101دمای کمینه در دوره ) بیشترین روند افزایشی دارد.سلسیوس درجه  19/3و  21/2، 88/1

 -2111(، )2105 -2141یشینه و کمینه دما نسبت به  دوره های)تغییرات ب افزایش می بابد.سلسیوس درجه  91/15

می باشد. یعنی اثر تغییر اقلیم  91/15و کمینه دما  1/1(، نشان از تاثیر تغییر اقلیم بر بیشینه دما 2115 -1891( و )2145

 افزایش دارد.یوس سلسدرجه  2و هم چنین نسبت به کمینه دما نیز سلسیوس درجه  1بیشینه دما، نسبت به دوره پایه 

 

      
 (2145 -211: آمبروترمیک ایستگاه خرم آباد در دوره ) 18 شکل  (  2115 -1891ره ): آمبروترمیک ایستگاه خرم آباد در دو 19 شکل



 

 
، تیر، خرداد (،  ماه های خشک مربوط به ماه های2115-1891در دوره پایه )مشاهده می شود  19شکل  همان طور که در

 فرا رفته است. فروردین( ماه های خشک به سمت ماه 2145 -2111، دوره )18شکل  و در شهریور و مرداد

 

       
 (2145 -211: آمبروترمیک ایستگاه خرم آباد در دوره ) 21 شکل (   2115 -1891): آمبروترمیک ایستگاه خرم آباد در دوره  21 شکل

 
رسیده است، ماه  آبانتا ابتدای ماه  فروردینابتدای ماه های خشک از  ( ماه2105 -2141، در دوره )21 شکلبا توجه به 

 -2101بیان می کند که در دوره ) 21 شکلمی باشد.  فروردینو  اسفند، بهمن، دی، آذر، آبانهای مرطوب شامل ماه های 

، دی، آذر، آبانل ماه های پیش رفته است. ماه های مرطوب نیز شام آبان ماهتا ماه  اسفندماه های خشک از ابتدای ( 2188

در دوره های پایه و پیش بینی شده وجود دارد، تفاوت در نمودارهای آمبروترمیک  همان گونه که از می باشد. اسفندو  بهمن

افزوده شدن ماه های خشک و کاسته شدن ماه های تر، بدین معنی، براساس نمودارهای آمبروترمیک، براساس افزایش دما و 

 احتمال رخدادن خشکسالی بیشتر است و نشان از رخ دادن یکی از پدیده های مهم خشکسالی باشد. کاهش بارندگی،

 

 نتیجه گیری
دماهای میانگین، بیشبنه  شامل دمایی پارامترهای مدل، حاضر بعد از کالیبره کردن داده های دما و بارش، ارزیابی در پژوهش

 گردش حاصل از مدل  A2و سناریوی  Ncepتوسط داده های (، 2115-1891برای دوره ) SDSMو کمینه توسط مدل 

 ( در شهر خرم آباد شبیه سازی شده و با داده های مشاهداتی مقایسه گردید. H3A2aجو ) عمومی

(، در همه ماه ها روند افزایش 2188 -2101( و )2105 -2141(، )2145 -2111میانگین دمای خرم آباد در دوره های )

سلسیوس درجه  30به (، دمای تیر ماه 2188 -2101در دوره ) A2ولی براساس نتایج سناریوی د، مشاهد می شوتدریجی 

بیشترین دما را نسبت به ماه های دیگر دارند. نتایج نشان می دهند که  شهریورو  مرداد، تیر، خردادمی رسد. ماه های 

  A2نتایج سناریوی  اساسدر فصل بهار دما بر یز است.فصل پایباد در اواخر فصل بهار تا اوایل بیشترین دمای ایستگاه خرم آ

 افزایش می یابد. سلسیوس درجه  95/35، فصل تابستان 14/28به 

(، 2145 -2111به طورکلی میانگین ساالنه دمای ایستگاه خرم آباد بر طبق نتایج داده های پیش بینی شده در دوره های )

افزایش می یابد. و این افزایش نیز  سلسیوس درجه  04/24و  49/22، 14/21(، به ترتیب 2188 -2101( و )2105 -2141)

 می باشد. سلسیوس درجه  22/1و  81/3، 12/2به به داده های دیده بانی به ترتیب بت نس



 

 -2111میلی متر، در دوره های ) 59به میزان  بهمن ماه دوره پایه مربوط به بیشترین میزان بارش در ایستگاه خرم آباد در

میلی متر  49و  51، 51به میزان  اسفندو  بهمنبه ترتیب در ماه های  Ncep( و 2188 -2101(، )2105 -2141(، )2145

(، 2145 -2111می باشد. از نظر میانگین فصلی نیز داده های بیشترین میزان بارش در فصل زمستان در دوره های پایه،)

میلی متر می باشد.  داده های بارش  10و  59، 58، 19، 04یب به ترت Ncep( و داده های 2188 -2101(، )2105 -2141)

، 31 به ترتیب Ncepو  (2188 -2101(، )2105 -2141، )(2145-2111)نسبت به دوره های( 2115-1891پایه ) در دوره 

 میلی متر روند کاهشی دارد. 51و  11 ،45

 از استفاده آتی با سال 50 در لرستان استان قلیمیا پارامترهای تغییرات بینی پیش( 1385 )نصیری و یارمرادی،پژوهش 

 در بررسی مورد سناریوهای برای HADCM3 برآورد مدل  اساس که بر داد نشان آن از حاصل نتایج، HADCM3مدل 

 خواهد درصد افزایش 14/12و   درجه 1/03 تا 8/1 حدود ترتیب به استان بارش و بیشینه دمای میانگین آتی، های دوره

 قابل دوره این در هوا دمای متوسط افزایش کمینه، دمای به نسبت بیشینه کمتر دمای تغییرات وجود با مچنینت. هیاف

 خواهد فعلی شرایط با محسوسی تفاوت آینده سال 50 در لرستان اقلیمی استان شرایط نتایج این د. طبقباشمی  انتظار

(، محاسبات انجام گرفته است، زیرا 1385ی و یارمرادی، وهش )نصیرژداشت. در پژوهش حاضر با دقت بیشتری نسبت به پ

و  89/2(، 2145 -2111، )53/1(، 2105 -2141سال آینده نسبت به دوره ) 94طی  ایستگاه خرم آباد در مقیاس ماهانه

 21( 2105-2141هم چنین بارش نسبت به دوره ) درجه سلسیوس دما افزایش می یابد. 22/1(، 2115 -1891دوره پایه )

میلی متر و هم چنین نسبت به  11میلی متر، نسبت به داده های دوره پایه  31( 2145-2111میلی متر، نسبت به دوره )

 میلی متر روند کاهشی مشاهده می شود. 11داده های ریز مقیاس 

 در ای دماییپارامتره پیش بینی در (SDSM)آماری  مقیاس نمایی ریز مدل کارایی بررسیبه  (، 1383 ،رضایی و دیگران)

 HadCM3(A2)داده های  کمک بهپرداخته اند،  بم(، و کرمان موردی: )مطالعه فراخشک و خشک اقلیم دو

 ( پیش بینی2101-2188( و )2141-2118(، )2111-2138) سال در دوره های 31 دوره سه برای ، دما HadCM3(B2)و

نتایج . یابد می افزایش حال زمان به نسبت 51/1و  31/1 ،1/1به ترتیب A2 و در سناریوی  پایه مقایسه شدند دوره با و

، به و از نظر نتایج متفاوت هستند منطبق استبراساس دوره ها  (1383 ،رضایی و دیگرانپژوهش حاضر، با نتایج بررسی )

(، 2145 -2111در دوره های )سال  24سال و یک دوره  31دوره  2برای طوری که در این پژوهش میانگین دما و بارش 

نسبت به دوره پایه  22/1و  89/2، 53/1به ترتیب  A2نجام گرفته است و در سناریوی ( ا2188 -2101( و )2105 -2111)

 افزایش می یابد.
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Forecast of monthly and seasonal temperature and precipitation parameters using SDSM 

model (Case study: Khorram Abad) 

 

 

Abstract 

Exponential microscopic methods are widely used in planning and environmental management to 

predict climate variables such as temperature and precipitation. In this research, the SDSM fine-scale 

model is used to predict temperature and precipitation variables. The data used include the daily 

mean temperature and precipitation of Khorramabad Synoptic Station, Ncep and H3A2a for the base 

period (1986-2015). Using Ncep and H3A2a data, the results are predicted for two periods of 30 

years (2016-2045) and (2046-2075) and a period of 24 years (2099-2076), compared to the base 

period, the accuracy of the data The base was determined to be normal according to Shapirovailk 

test. The purpose of this research is to predict climate change by using the microscale data and 

scenario data A2. Findings of the research show that on a monthly scale, the temperatures of March, 

March, May and October are gradually warming, and the months of June, June, July, August and 

September are much hotter. In general, Khorramabad temperatures will rise to 22.6 degrees Celsius 

over the next 84 years due to a warmer climate change On a seasonal scale, the spring and autumn 

seasons are warming up and the summer season gets too hot. In terms of rainfall, the decreasing 

trend is also noticeable in the months of December, February, March, March, October, November 

and December, and is the most seasonal season in winter, which is decreasing relative to the base 

period. In the rainfall variable, Khorramabad precipitation will decrease by 48 mm due to climate 

change over the next 84 years. The maximum maximum temperature was increased by 37 degrees 

Celsius in the month of July and the minimum temperature was 16 degrees Celsius in May. 

According to the ambrothermic diagrams of Khorramabad in the coming years, the dry months will 

continue from the beginning of March to the beginning of October.                                                       
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