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چکیده
خوردن تعادل سیستم هماخیر و افزایش دماي ناشی از آن باعث بهاي در چند دهه هاي گلخانهافزایش گاز

. اي را در اغلب نواحی کره زمین موجب شده استاقلیمی کره زمین شده و تغییرات اقلیمی گسترده

اي باشد که داراي تغییرات زمانی و مکانی قابل مالحظههاي هواشناسی میترین پارامتربارندگی یکی از مهم

تغییرات بارش تحت شرایط تغییر اقلیم و تغییرات مقالهدر این . مناطق خشک و نیمه خشک داردویژه در به

در این . ه استآن تحت شرایط تغییرات اقلیمی آینده، در منطقه کرمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

، توسط مدل B1و A2با دو سناریو تغییر اقلیمHadcm3هاي خروجی مدل گردش عمومی جو دادهمقاله

LARS-WG5نتایج حاصل از دو ایستگاه سینوپتیک کرمان در دوره . مقیاس شده استدر شهر کرمان ریز

مورد ارزیابی و تجزیه و 2071-2100و 2041-2070و2011-2040هاي آینده و در دوره1979-2008پایه 

. تحلیل قرار گرفته است
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مقدمه 
هـاي مختلـف اعـم از منـابع آب، کشـاورزي،      تواند بر بخشمیاي هاي گلخانهافزایش گازدهند که پدیده ها نشان میبررسی

هـاي  کمترین تغییر در میـزان بـارش و درجـه حـرارت ضـربه     .محیط زیست، بهداشت، صنعت و اقتصاد اثرات منفی داشته باشد
.)2007هیئت بین دول تغییراقلیم، (گذاردهاي زیانباري را بر جاي میهاي کشاورزي و اقتصاد زده و خسارتبه بخششدیدي

یکنـواختی توزیـع بـارش    غیرچنینباعـث  هم،ها شدهها و تداوم آنگسترش خشکسالیموجبغییر اقلیم و گرمایش جهانی ت
هـواي نیمـه خشـک همـراه اسـت، امـا گـاهی در        واغلب با بارش کـم و آب گرچه خشکسالی . گذاردثیر مییتأو بر منابع آبشده

منتظره و میزان نامنظم بارنـدگی عامـل   در هر صورت نوسان غیر. افتدمناطقی هم که بطور معمول بارندگی زیاد است اتفاق می
. )1389خسروي و همکاران، (شود اصلی خشکسالی محسوب می

پـی و مـداوم و   درهاي پـی شود، خصوصاً اگر به افزایشخشکسالیالشی بزرگ محسوب میدر منطقه خاورمیانه تغییر اقلیم چ
ـ . گیرد، این چالش ابعاد وسیعی به خود مینشودتوجه آنهمچنین به رشد تقاضا براي آب و کمبود  هـاي  سـازي مـدل امطابق ب

در معرض کمبود آب در منطقه قرار خواهند گرفـت  2050میلیون نفر تا سال 100تا 80بیش از هیئت بین دولتی تغییر اقلیم
ثیر أمیلیارد نفر از ساکنین کـره زمـین تحـت تـ    4بیش از همچنین .دنیابکاهش  میبا سرعت بیشتري هاي زیرزمینی نیز و آب

اي و جهانی تغییـر اقلـیم، توجـه    بت به پیامدهاي منطقهرغم رشد علمی و افزایش آگاهی ما نسعلی. کم آبی قرار خواهند گرفت
).2007هیئت بین دول تغییراقلیم، (ثرات این تغییرات در خاورمیانه و آسیاي مرکزي نشده استاچندانی به 
خیر مـورد توجـه   اهاي هایی است که در سالپذیري منابع آب و حساسیت آنها در برابر تغییرات اقلیم از جمله چالشآسیب

ـ . دانشمندان قرار گرفته استولتمرداندو کشـاورزي و  ،و نیـاز صـنایع  گذاشـته ثیر أتغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت منابع آب ت
و بـه دنبـال آن نیـاز آبیـاري افـزوده     تبخیـر ،با توجه به افزایش میانگین دماي کره زمین. دهدتحت تأثیر قرار میشرب به آبرا 

نطقه خاورمیانه داراي منـابع آبـی فـراوان بـوده واز اقلـیم مناسـبی برخـوردار اسـت و بـه          شود که ماغلب تصور می.دخواهد ش
به منـابع آب در ایـن   در صورتی که در گذشته. شده استپوشی یا چشمنشدهپیامدهاي تغییر اقلیم در این منطقه اهمیت داده 

اقلیمی که باعث افزایش دمـا  پارامترهاي ونه تغییر در هرگ. ها بیش از اندازه بوده استمنطقه فشارهاي گوناگونی وارد و برداشت
).1996آرنل، (خواهد کرد مشکالت موجود را حادتر شود و کاهش بارندگی

تـوان در مـورد   بنابر گزارش هیئت بین الدول تغییر اقلیم، با داشتن اطالعات کافی در مورد چگونگی تغییر اقلـیم بهتـر مـی   
در این راستا، بارش به عنوان یکی از سه عامـل اساسـی   . گیري کردامع هر منطقه تصمیمهاي کالن و مدیریت جگذاريسیاست

افزایش دوره زمانی و بعد مکـانی،  . باشداقلیمی و نیز به علت تأثیر مستقیم آن در زندگی بشر مورد توجه خاص دانشمندان   می
مکـانی بـزرگ و طبیعـی    -پذیري زمـانی خصوص بارش که داراي تغییر این امر در. دهدها را کاهش میبینیدقت و اعتبار پیش

).1994گیس، گرویزمن و لی(شود بینی میهاي پیشناپایدار است، موجب دشواري در انتخاب مقیاس براي مدل
یوهاي سازي حال و آینده اقلیم کره زمین بـا سـنار  هاي جهانی اقلیم جفت شده جوي اقیانوسی، منبع اصلی براي شبیهمدل

سـازي بـارش وجـود نداشـته، بـه ایـن       کنون اطالعات قابل اعتمادي براي مدلتا). IPCC ،2001(مختلف تغییر اقلیم می باشند 
هاشـمی و  (مقیاس کردن در اندازه یک ایسـتگاه را دارنـد   عمومی نیاز به ریزگردشهايمقیاس مانند مدلهاي بزرگترتیب مدل

توانند تغییرات بارش را در مقیـاس کوچـک آشـکار کننـد در نتیجـه از      هاي اقلیمی جهانی نمیبنابراین مدل). 2009همکاران، 
.)1999ماتیازوفسکی و همکاران، (شود ها استفاده مینمایی دادهمقیاسهاي ریزروش

مولـدهاي  هـاي آمـاري،  تواند به دو روش آماري و دینـامیکی انجـام شـود، از میـان روش    ها میدادهنمودنمقیاس روش ریز
هـاي از دسـت   ها طـوالنی مـدت و داده  ها براي تولید یک سري ترکیبی از دادهاین مدل. باشندهواشناسی بسیار مورد توجه می

سـازي  کردن، براي شـبیه مقیاسهاي آماري ریزروش.)1999ویلبی،(گیرند هاي مختلف مورد استفاده قرار میرفته و تولید داده
سـازي  مقیـاس آمـاري، توانـایی شـبیه    بنـابراین ابزارهـاي ریـز   ).2002ویلبـی و همکـاران،   (باشـد  میوقایع بارش بسیار مناسب

-براساس طبقـه .)2007هیئت بین دول تغییراقلیم، (باشند رویدادهاي شدید اقلیمی به ویژه بارش در مقیاس حوضه را دارا می



کرمـان داراي اقلـیم   قلیم خشـک و نیمـه خشـک اسـت و    مساحت ایران داراي ا% 80بندي اقلیمی دومارتن اصالح شده، حدود 
).1370خلیلی وهمکاران، (باشدخشک میبیابانی داراي اقلیم فرا

شـود و تغییـرات بارنـدگی یکـی از     ترین منابع اقتصـادي کشـور محسـوب مـی    با توجه به این که کشاورزي یکی از مهملذا 
. باشـد بنابراین بررسی تغییرات بارندگی از اهمیت خاصی برخوردار مـی گذار است،پارامترهاي مهمی است که بر کشاورزي تأثیر

ناپذیري را در بخـش کشـاورزي بـه همـراه داشـته باشـد از ایـن رو        عدم آگاهی نسبت به چگونگی تغییرات آن خسارات جبران
ییـر اقلـیم و همچنـین    تغییرات بارش تحـت شـرایط تغ  مقالهدر این . شودضررورت بررسی تغییرات الگوي بارندگی احساس می

وضعیت خشکسالی موجود و تغییرات آن تحت شرایط تغییرات اقلیمی آینده، در منطقـه کرمـان مـورد بررسـی و ارزیـابی قـرار       
. ه استگرفت

بارش 
ي موجود است امـا توزیـع زمـانی و مکـانی آن بسـیار      در ایران بارش یکی از متغیرهاي اساسی براي ارزیابی منابع آب بالقوه

نگهداري و مدیریت منابع آب، تابعی از بـارش دریـافتی و   . ناهمگن است وبه همین دلیل توزیع منابع آب کشور یکنواخت نیست
تر خواهـد بـود و عرضـه دائمـی آب     تر باشد منابع آب نیز ثابتهر چه تغییرات مکانی بارش کوچک. باشدپذیري بارش میتغییر

پذیري زمانی بارش در ارزیابی منابع آب موجود آبخیزها و مطالعـه نسـبی منـابع آب    تغییربه همین دلیل . شودتر میامکان پذیر
).1390مسعودیان، (اي اهمیت زیادي دارد موجود در مقیاس محلی و منطقه

الگوي مکانی بارش در ایران 
گـردد کـه   مکانی بـارش بـاز مـی   ها از یک سو به طبیعت رفتار این تفاوت. هاي مکانی بارش در ایران بسیار زیاد استتفاوت

از سوي دیگر، تنوع بارش در نقـاط مختلـف ایـران    . دهداساسًا متغیري سرکش است و تغییرات مکانی شدیدي از خود نشان می
هـایی کـه کشـور از بـارش     به ویژه در سال. هاي جوي و زمان بارش متفاوت باشدسبب شده است تا در هر منطقه مقدار ریزش

هاي پربارش تفـاوت هـاي مکـانی بـارش نقـاط      چنین در سالهم. شودهاي مکانی شدیدتر میاست این تفاوتکمتري برخوردار 
50متر است اما بـارش دریـافتی منـاطق کـویري از     میلی250میانگین ساالنه بارش ایران نزدیک . یابدمختلف ایران کاهش می

مسعودیان، (متر است میلی1800غربی خزر بارش ساالنه نزدیک هايدر عوض در برخی از نقاط کرانه. تر استمتر هم کممیلی
1390.(

لگوي زمانی بارش در ایران ا
با ایـن کـه میـانگین    . با توجه به این که ایران در منطقه خشک واقع شده است تغییرات زمانی بارش در آن بسیار زیاد است

متر بارش هم دریافت کرده و در مقابـل در  میلی380پربارش تا هايمتر است اما در سالمیلی250ي ایران حدود بارش ساالنه
هـاي زمـانی بلنـد    این تغییرات نه تنهـا در دوره . تر بوده استمتر هم کممیلی155هاي کم بارش، بارش دریافتی کشور از سال

).1390مسعودیان، (شود بلکه در فواصل زمانی کوتاه نیز دیده می

روش تحقیقمعرفی مدل و 
از مدل ریـز مقیـاس کننـده    CGCM2و HadCM3هاي مدل گردش عمومی جو این تحقیق براي ریز مقیاس کردن دادهدر

LARS-WG5این مدل بـراي تولیـد مقـدار    . شد، استفاده شده استهاي تصادفی وضع هوا میکه یکی از مشهورترین مدل داده
. رودابی در یک ایستگاه تحت شرایط اقلیم پایه و آینده به کار میروزانه بارش، دماي کمینه، دماي بیشینه و تابش یا ساعت آفت

ل یـ براي ایستگاه کرمان پردازش و مرتب شده و فا1979-2008هاي تهیه شده دوره پایه در مرحله کالیبره کردن مدل داده
-2008ل بـراي دوره پایـه   به این ترتیب مد. شدLARS-WGتهیه شدند و داده ها آماده ورود به مدل srو stهاي ورودي مدل 

1979-2008هاي دماي کمینه، دماي بیشینه، بارش و ساعات آفتابی به صورت روزانه براي دوره پایـه  اجرا شد و پارامتر1979
هاي هاي مشاهداتی با دادهبراي ارزیابی مدل داده. در مرحله ارزیابی مدل، خروجی مدل مورد آنالیز قرار گرفت. شبیه سازي شد

ازي شده براي دوره پایه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند و پارامترهـاي شـبیه سـازي شـده بـا اسـتفاده از محاسـبه        شبیه س



، 3و میانگین خطاي مطلق فرمول 2و شاخص هاي خطا سنجی میانگین مجذور مربعات خطا فرمول 1فرمول R2ضریب تعیین 
. هاي واقعی موجود در دوره پایه گردیدادههاي تولید شده توسط مدل و داقدام به ارزیابی داده
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و د میانگین مقادیر اندازه گیري شـده  بینی توسط مدل شده و مقادیر پیشyiگیري شده و مقادیر اندازهدر معادالت باال 
.می باشدتعداد کل مشاهدات 

با استفاده از شاخص هاي خطا سنجی و ضریب تعیین و اطمینان از مناسب بودن مـدل،  LARS-WG5پس از ارزیابی مدل 
-2040هـاي  هـاي دوره اجـرا شـد و داده  HadCM3هـاي مـدل گـردش عمـومی جـو      کـردن داده مقیاساز این مدل جهت ریز

تولید شـد و بـه ایـن ترتیـب مقـادیر روزانـه       B1و A2با استفاده از دو سناریو تغییر اقلیم، 2071-2100و 2041-2070و2011
. هاي باال تولید شدهاي ذکر شده براي دورهپارامتر

نـه پـارامتر بـارش در    سال آتی از خروجی بارش مدل میانگین گیري شده و نرمال ماها30دوره 3ها برايپس از تولید داده
.دوره هاي باال با استفاده از سه سناریو تغییر اقلیم محاسبه شد

مدلسازي وتحلیل نتایج
باشـند، صـورت گرفتـه    سال مـی 30، که داراي آمار بلند مدت حداقل شهرکرمانمطالعه حاضر بر روي ایستگاه سینوپتیک 

هـاي مرتفـع   جنوب شرقی کشور ایـران و در محـل تالقـی رشـته کـوه     کیلومتر مربع در 181714استان کرمان با وسعت .است
کیلومتر واقع شده است و  عرض این کویر کرمـان را از سیسـتان و بلوچسـتان جـدا     160زاگرس و مرکزي ایران به طول تقریباً

29دقیقـه تـا   53و درجـه 26ي پهناي شـمالی و  درجه32دقیقه تا 25درجه و 55این استان از نظر جغرافیایی بین . کندمی
شـهر و  57بخـش،  45شهرستان، 16النهار گرینویچ قرار گرفته است و با دارا بودن ي درازاي خاوري از نصفدقیقه59درجه و 

درصد از مسـاحت کـل کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت        11رود و دهستان، بزرگ ترین استان کشور به شمار می132
میلیمتر و متوسـط تبخیـر بـالقوه آن    138متوسط بارندگی در استان کرمان ).1389کشورهاي جهان، اطلس شهرهاي ایران و (

میلیـارد متـر مکعـب بـرآورد     27و میزان نزوالت جوي وارده بر پهنه استان نزدیـک بـه   میلیمتر در سال است3050در حدود 
).سایت اداره کل هواشناسی استان کرمان. (گردیده است

به ارزیابی مدل و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده بـراي دوره  2008-1979براي دوره پایهLARS-WGل پس از اجراي مد
-2008هاي مشاهداتی و شبیه سازي شده توسط مدل براي دوره پایـه  براي واسنجی مدل ضریب تعیین داده. پایه پرداخته شد

. در ایستگاه کرمان محاسبه گردید1979
ایـن نتـایج   . که براي نشان دادن دقت مدل مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه شده است) تعیینضریب(R2مقادیر )1(جدول

از همبستگی معنـی داري  ) 1979-2008(بیانگر این مطلب می باشند که داده هاي مشاهداتی و تولید شده مربوط به دوره پایه 
استفاده گردید، که مقـادیر  MAEو RMSEاز شاخص هاي به عالوه براي اطمینان از درستی واسنجی مدل. برخوردار می باشند

. آمده است و با توجه به مقادیر مذکور مدل براي ایستگاه کرمان مناسب ارزیابی شد)1(آن ها در جدول 

بررسی ضریب تعیین و شاخص هاي خطا سنجی پارامتر بارش براي ایستگاه کرمان):1(جدول



کرمانایستگاه
R20.993752

RMSE1.9114
MAE1.3525

سازي شده هاي شبیهمقادیر بارش. نمودارهاي متوسط بارش ماهانه و انحراف معیار آن براي ایستگاه کرمان ارائه شده است
. باشندها کمتر از مقادیر مشاهداتی میها بیشتر و در برخی از ماهدر برخی ماه

بنـابراین نتـایج حاصـل نشـان     . باشدنمودارها در حد قابل قبول میسازي و مشاهداتی در اینهاي شبیهمیزان اختالف داده
يمتوسـط بـارش ماهانـه دادههـا    ) 2(جـدول .هاي آینده در کرمان به درستی ارزیـابی شـده اسـت   دهد مدل براي تولید دادهمی

يادههـا متوسـط بـارش ماهانـه د   ) 1(شـکل  و کرمـان ستگاهیاLARS-WGمدل ) 1979-2008(شدهيسازهیو شبیمشاهدات
.را نشان می دهدکرمانستگاهیاLARS-WGمدل ) 1979-2008(شدهيسازهیو شبیمشاهدات

ایستگاه کرمانLARS-WGمدل ) 1979- 2008(سازي شدههاي مشاهداتی و شبیهمتوسط بارش ماهانه داده:)2(جدول

JANFEBMARAPRJUNJULMAYAGUSEPOCTNOVDEC
Obs25.1624.1931.5615.467.050.530.630.540.242.015.0722.05

Sd17.37923.37521.04914.40512.7261.5881.9981.5650.7835.1657.67723.463

Sim21.3823.2127.9116.815.350.950.880.610.081.935.7218.91

Sd16.98520.26521.20717.7298.0512.7542.1881.3690.3214.5925.99318.529

ایستگاه کرمانLARS-WGمدل ) 1979- 2008(سازي شدههاي مشاهداتی و شبیهمتوسط بارش ماهانه داده:)1(شکل 

برطبق دو سناریو تغییر اقلیم بـا اسـتفاده از   LARS-WGهاي تولید شده مدل به بررسی دادهLARS-WGپس از ارزیابی مدل 
. در زیر جداول نرمال بارش ماهانه و تغییرات بـارش ایسـتگاه کرمـان آمـده اسـت      . پرداخته شده استHadCM3خروجی مدل

سـال آتـی   30رود کـه در  ها روند افزایشی داشته و انتظار مـی نشان می دهد که بارش در اغلب ماه)3(نتایج حاصل در جدول 
.مقدار بارش افزایش داشته باشد2040-2011

را نشـان داده کـه در اغلـب مـوارد     1979-2008ها نسبت به دوره پایه زایش و یا کاهش بارش را در ایستگاهمقدار اف)4(جدول 
.بیانگر افزایش بارش و در برخی کاهش جزئی دارد

HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2011- 2040سال آتی30کرمان در دوره پایه و نرمال ماهانه بارش ایستگاه)3(جدول 
KERMANJANFEBMARAPRJUNJULMAYAGUSEPOCTNOVDEC
1979-200825.1624.1931.5615.467.050.530.630.540.242.015.0722.05

A230.521.6325.1117.545.810.80.811.410.864.86.523.42
B127.3218.4922.517.725.960.391.0862.671.225.296.6622.44

HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2011-2040سال آتی30کرمان در دوره پایه و تغییرات ماهانه بارش ایستگاه)4(ولجد
KERMANJANFEBMARAPRJUNJULMAYAGUSEPOCTNOVDEC

A25.34-2.56-6.452.08-1.240.270.180.870.622.791.431.37
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B12.16-5.7-9.062.26-1.09-0.140.4562.130.983.281.590.39

HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2011-2040سال آتی30تغییرات بارش ماهانه ایستگاه کرمان در دوره پایه و )3(شکل

تغییر اقلیم مـی  B1وA2با استفاده از دو سناریور )2011-2040(سال آینده 30نمودار باال نشان دهنده تغییرات بارش در دوره 
ماه هاي فوریه ، مارس و ژوئن کاهش بـارش را داشـته و   در . افزایش بارش در آینده را پیش بینی نموده استمدل این باشد که 

و این نشان می دهد که در این ایستگاه بارش در فصل زمسـتان کـاهش و در   در سایر ماه ها هر دو سناریو روند افزایشی داشته 
ـ 30و هیکرمان در دوره پاستگاهینرمال ماهانه بارش ا)5(جدول . خواهند داشتفصل بهار و تابستان افزایش  -2070یسال آت

ســال 30و هیــکرمــان در دوره پاسـتگاه یماهانــه بــارش اراتییــتغ) 6(جـدول  و HadCm3مــدل يوهایطبـق ســنار 2041
.را نشان می دهدHadCm3مدل يوهایطبق سنار2041-2070یآت

HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2041-2070سال آتی30کرمان در دوره پایه و نرمال ماهانه بارش ایستگاه)5(جدول 
KERMANJANFEBMARAPRJUNJULMAYAGUSEPOCTNOVDEC
1979-200825.1624.1931.5615.467.050.530.630.540.242.015.0722.05

A224.9836.6419.0512.079.021.660.250.780.471.874.5216.49
B126.5626.3520.1212.77.130.850.7031.240.515.326.1820.57

HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2041-2070سال آتی30کرمان در دوره پایه و تغییرات ماهانه بارش ایستگاه)6(جدول 
KERMANJANFEBMARAPRJUNJULMAYAGUSEPOCTNOVDEC

A2-0.1812.45-12.51-3.391.971.13-0.380.240.23-0.14-0.55-5.56
B11.42.16-11.44-2.760.080.320.0730.70.273.311.11-1.48



HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2041-2070سال آتی30تغییرات بارش ماهانه ایستگاه کرمان در دوره پایه و )4(شکل

تغییر اقلیم می باشد که B1و A2با استفاده از دو سناریور  )2041-2070(سال هاينمودار باال نشان دهنده تغییرات بارش در 
کـاهش  آپریل و دسامبردر ماه هاي مارس و . را پیش بینی نموده استاین دورهدر توسط هر دو سناریو کاهش بارش این مدل 

در ایـن ایسـتگاه بـارش در    داشته و این نشان می دهد کـه جزئی افزایش را بارش را داشته و در سایر ماه ها هر دو سناریو روند 
نرمال ماهانـه  ) 7(جدول .افزایش  خواهند داشتو پاییز  به میزان جزئیل تابستانودر فصبهار و کاهش و و بهار زمستان لفص

ماهانـه  راتییتغ) 8(جدول و HadCm3مدل يوهایطبق سنار2071-2100یسال آت30و هیکرمان در دوره پاستگاهیبارش ا
.را نشان می دهدHadCm3مدل يوهایطبق سنار2071-2100یسال آت30و هیکرمان در دوره پاستگاهیبارش ا

HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2071-2100سال آتی30کرمان در دوره پایه و نرمال ماهانه بارش ایستگاه)7(جدول
KERMANJANFEBMARAPRJUNJULMAYAGUSEPOCTNOVDEC
1979-200825.1624.1931.5615.467.050.530.630.540.242.015.0722.05

A226.6718.4220.3711.775.10.710.461.010.473.753.5720.69
B126.5626.3520.1212.77.130.850.7031.240.515.326.1920.57

HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2071- 2100سال آتی30کرمان در دوره پایه و تغییرات ماهانه بارش ایستگاه)8(جدول
KERMANJANFEBMARAPRJUNJULMAYAGUSEPOCTNOVDEC

A21.51-5.77-11.19-3.69-1.950.18-0.170.470.231.74-1.5-1.36
B12.162.16-11.44-2.760.080.320.0730.70.273.311.12-1.48
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HadCm3طبق سناریوهاي مدل 2071- 2100سال آتی30تغییرات بارش ماهانه ایستگاه کرمان در دوره پایه و ) 5(شکل

تغییر اقلیم می باشد کـه  B1و A2با استفاده از دو سناریور )2071-2100(سال هاينمودار باال نشان دهنده تغییرات بارش در 
. این مدل توسط هر دو سناریو کاهش بارش در این دوره را پیش بینی نموده است

:ه گیريجنتی
نه چنـدان دور اکثـر   يادر آیندهاین مسئله. دباشهاي مهم میدر جهان کنونی رقابت براي دسترسی به منابع آب یکی از چالش

اقلـیم  مهم کـاهش منـابع آب در ایـن منـاطق، مسـئله تغییـر      یلاز دالیکی. کنداي از چالش میمناطق جهان را وارد ابعاد تازه
-اي بـه باشد که داراي تغییرات زمانی و مکانی قابل مالحظههاي هواشناسی میترین پارامتربارندگی یکی از مهم.باشدجهانی می
تغییرات بارش تحت شرایط تغییر اقلیم و همچنین وضعیت خشکسـالی  مقالهدر این . ناطق خشک و نیمه خشک داردویژه در م

در ایـن مقالـه   . داده شـد موجود و تغییرات آن تحت شرایط تغییرات اقلیمی آینده، در منطقه کرمان مورد بررسی و ارزیابی قرار 
در شـهر  LARS-WG، توسـط مـدل   B1و A2با دو سناریو تغییر اقلیمHadcm3هاي خروجی مدل گردش عمومی جو دادهنیز 

هـاي آینـده   و در دوره1979-2008ایسـتگاه سـینوپتیک کرمـان در دوره پایـه     نتـایج حاصـل از   . مقیاس شده استکرمان ریز 
. مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است2071-2100و 2041-2070و2040-2011
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