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چكيده  
پيش بينی تغييرات اقليمی و ارزیابی تأثيرات اقليمی پيش بينی شده در اکوسيستم ها   ی آب شيرین به خصوص با توجه به 
تأثيرات انسانی و پاسخ ها    به این تأثيرات بسيار پيچيده است. در ایران مطالعات محدودی خصوصًا در جنوب شرقی ایران که با 
مشكالتی از جمله خشكسالی و گردوغبار روبه روست، صورت گرفته است. در پژوهش حاضر از داده های گردش عمومی جو 
HADCM3 و مدل LARS-WG تحت سه سناریوی اصلی A2 ،A1B  و B1 از مجموعه سناریوهای مطرح شده برای پيش بينی 

دما و بارش حوضه آبریز جازموریان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در 50 سال آینده )ميانگين 20 
ساله دوره آینده ميانی( افزایش 1/5  تا 2/1 درجه  ای ميانگين دما و در 100 سال آینده )ميانگين 20 ساله دوره آینده دور( 
افزایش 2/4 تا 3/9 درجه  ای ميانگين دمای منطقه بر مبنای سناریوهای مختلف قابل انتظار است. بارش متوسط تحت سناریوی 
B1 )دوستدار محيط زیست( در هر دو ایستگاه ایران شهر و جيرفت در دوره آینده دور، افزایش 15 درصدی نسبت به دوره پایه 

را نشان می دهد. در حالی که حوضه آبریز جازموریان در طول دوره 2100- 2080 تحت سناریوی A2 )ادامه روند کنونی( 
شرایط خشک تری نسبت به دوره پایه را تجربه می کند. 
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مقدمه
اقلیم به میانگین شرایط آب وهوایی كه در یك بازه زمانی 
طوالنی  مدت در یك منطقه حاكم است، گفته می شود. حال 
اگر این الگوی آب وهوایی در طی د ه ها تا صدها سال تغییر 
 .(Jana & Majumder, 2010: 212) نماید، تغییر اقلیم رخ می دهد
باشد.  یا جهانی  مقیاس محلی و  تغییرات می تواند در  این 
تغییرات اقلیم در اثر تغییر یك یا چند مؤلفه آب و هوایی 
الگوی سیستم های  تغییر در  این معنی كه  به  رخ می دهند، 
و  باد  وزش  الگوی  ابرناكی،  رطوبت،  دما،  از  اعم  جوی 
اقلیم آن  نوع  به گونه ای تدریجی  منطقه  بارندگی، در یك 

 .(Change, 2015: 176) منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد
در  كه  هستند  مهمی  بسیار  اكوسیستم های  تاالب ها، 
متنوع  تری  كاركردهای  از  طبیعی،  اكوسیستم های  انواع  بین 
از تنوع زیستی دارای  برخوردار بوده و عالوه بر حفاظت 
اكولوژیکی،  اقتصادی،  گردشگری،  و  تفرجی  ارزش  های 
زیست محیطی و اجتماعی فراوانی بهره می برند )دانش  افروز و 
رزاق پور، 1393: 201(. تاالب ها از نظر اكولوژیکی از پربازده ترین 

و ارزنده  ترین اكوسیستم ها به شمار آمده و نقش های حیاتی 
پرندگان  برای  موقت  زیستگاه  ایجاد  جمله  از   زیادی 
مهاجر، حفاظت از اراضی و سواحل، كنترل فرسایش خاک، 
ترسیب كربن و غیره را در قالب اكوسیستم های طبیعی ایفا 

 .(Haris et al, 2010: 4) می كنند
خشکسالی، افزایش تقاضا، بهره برداری بی  رویه از منابع 
آبی و تغییرات كاربری اراضی تأثیر قابل مالحظه ای بر میزان 
آبگیری دریاچه های دائمی و فصلی و كاهش قابل مالحظه 
سطح تاالب ها داشته است (Zou et al, 2017: 453). تخمین زده 
شده كه ۳۰ تا ۵۰ درصد از سطح تاالب های جهان به واسطه 
 (Navedo & Herrera, است  رفته  بین  از  انسانی  فعالیت  های 
آبگیری  وضعیت   .2012: 375; Morzaria-Luna et al, 2014: 269)

شیمیایی  و  فیزیکی  در خصوصیات  مستقیمی  تأثیر  تاالب 
 .(Ma et al, 2017: 187) خاک و جامعه گیاهی اطراف آن دارد 
آبی  سطوح  از  بخشی  دریاچه ها،  آبگیری  میزان  كاهش  با 
تثبیت  گیاهی  پوشش  توسط  كه  سطوحی  و  شده  خشك 

شده بودند به طور قابل توجهی به بادبردگی حساس شده و 
 درنتیجه بیابان  زایی و افزایش گردوغبار به وقوع می پیوندد

 .(Shen et al, 2019: 2034)

را  بسته  زهکشی  حوضه  یك  لوت  دشت  جنوبی  لبه 
حوضه  این  وسط  در  جازموریان  تاالب  می دهد،  تشکیل 
مقصد زهکشی تمامی جریانات سطحی است. بهره برداری 
بی  رویه از منابع آبی، احداث سد بر سرشاخه  های تغذیه كننده 
تاالب، مدیریت نامناسب آب، خشکسالی و افزایش تقاضا، 
است  داشته  تاالب  این  وضعیت  بر  مالحظه ای  قابل  تأثیر 

 .(Tayebiyan et al, 2014: 57)

هم زمان با كاهش سطح پهنه آبی تاالب، سطح مرطوب 
و  ضعیف  تاالب  به  مشرف  گیاهی  پوشش  و  خشك  آن 
می شود؛  گردوغبار  تولید  مستعد  تاالب  خاک  نهایت  در 
تبدیل  تولید گردوغبار  كانون های  از  یکی  به  كه  به گونه ای 
جازموریان  تاالب   .)155  :1397 همكاران،  و  )ارجمند  است  شده 
به  سیبری  مهاجر  پرندگان  كوچ  مسیر  در  قرارگیری   با 
داشته  ارزشمندی  بسیار  كاركردهای  گذشته  در  هندوستان 
گیاهان،  حیات  حفظ  خصوص  در  این  بر  عالوه  است. 
است.  داشته  مهمی  بسیار  نقش  بومی  پرندگان  و   جانوران 
است  رفته  بین  از  تاالب  كاركردهای  حاضر  حال  در  اّما 

)راهداری و همكاران، 1393: 43(. 

و  بوده  گردوغبار  طوفان  عامل  تاالب،  شدن  خشك 
می گذارد  تأثیر  همسایه  روستاهای  و  شهرها  بر  شدت  به 
بیماری های  گردوغبار  افزایش  با   .(Osman et al, 2014: 950)

پوستی، قلبی و عروقی و همچنین بیماری های تنفسی افزایش 
پیدا می كند (Khalifa, 2016: 52). همچنین پیامدهای اجتماعی و 
اقتصادی خشك شدن تاالب ها باعث تشدید روند مهاجرت 
از مناطق در معرض گردوغبار به ویژه در اقشار متخصص 
رونق صنعت  كاهش  درآمد،  كاهش  و  بیکاری  نخبگان؛  و 

 .(Luo & Yu, 2010: 558) توریسم و گردشگری می شود
رضایی بنفشه و همکاران )1۳97( در پژوهشی با استفاده 
آب  تغذیه  بر  اقلیم  تغییر  اثر   ،Hadcm3 مدل  خروجی  از 
زیرزمینی در حوضه آبریز تسوج را مورد بررسی قرار دادند. 
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درصد  پایین  ترین  كه  می دهد  نشان  ایشان  تحقیقات  نتایج 
افتاد؛  اتفاق خواهد    A2 تغذیه آب زیرزمینی در سناریوی 
چرا كه كاهش بارش و افزایش دما در این سناریو بیش از 

دو سناریوی دیگر است. 
نزدیکی را در  نتایج مشابه و    B1 A1B و  دو سناریوی 
تغذیه آب  مقدار  نهایتًا  و  بارش  دما، كاهش  افزایش  زمینه 
دلیل  به  روان آب  مقدار  بیشترین  دادند.  نشان  زیرزمینی 
تغییر شکل بارش، نداشتن برف یخ زده روی زمین و ذوب 
بهاری، در هر سه سناریو در فصل زمستان و در ماه فوریه 
بررسی  انجام پژوهش حاضر  از  افتاد. هدف  اتفاق خواهد 
و پیش بینی وضعیت اقلیمی آینده حوضه آبریز جازموریان 
است تا از این طریق بتوان مدیریت و برنامه ریزی بلندمدتی 

به ویژه در حوزه آب انجام داد. 

داده ها و روش ها
به منظور ارزیابي تغییرات اقلیمي حوضه آبریز جازموریان 
آینده  دوره  دو  در   B1 و   A1B و،A2 انتشار  سناریوی  سه  از 
میانی )2۰۶۵- 2۰۴۶( و آینده دور )21۰۰- 2۰8۰( استفاده 
ایستگاه  های  سینوپتیکی  شده است. مطالعه حاضر بر روي 
ایران شهر در شرق و میانده جیرفت در غرب حوضه آبریز 
جازموریان در دوره آماری 2۰1۰ ـ 199۰  انجام شده است 

)جدول1(. 
پیش بینی  دوره های  در    HADCM3 مدل  خروجي 
توسط مدل آماری LARS-WG كه یك مدل تولید داده هاي 
شد.  ریزگردانی  ایستگاهي  مقیاس  تا  مي باشد،  هواشناسي 
سپس داده هاي دمای كمینه، دمای بیشینه و ماهانه بارش در 

ایستگاه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بحث و یافته ها
LARS-WG نتایج صحت  سنجی داده های اقليمی حاصل از مدل

نتایج آزمون آماری Chi-squared و آزمون t برای بارش 
نشان  جدول2  در  مینیمم  دمای  و  ماكزیمم  دمای  متوسط، 
سطح   Chi-squared آماری  آزمون  در  است.  شده  داده 
معناداری برای این آزمون ۰/۰۵ است و با درجه آزادی ۳۰ 
 (Montgomery مورد استفاده، برابر 21/۰۳ به دست می آید
(Runger, 2010: 45 &. این نتایج به خوبی دقت مدل در بازسازی 

و  می  سازد  آشکار  را  دیده بانی  دوره  اقلیمی  پارامترهای 
نشان دهنده این واقعیت است كه داده هاي مشاهده شده و 
تولید شده در دوره پایه از همبستگي معني داري برخوردار 
با توجه به دقت مناسب مدل در برآورد  بنابراین  مي باشد. 
پارامترهاي مورد مطالعه مي توان با اطمینان از این مدل براي 
ارزیابي تغییر اقلیم در حوضه آبریز جازموریان استفاده نمود.

آماره و P-value آزمون آماری t معیاری برای سنجش برابری 
مقادیر میانگین داده های مشاهداتی و بازسازی شده توسط 
نرم افزار LARS-WG به كار می رود. فرض صفر برابری مقادیر 
میانگین داده های مشاهداتی و بازسازی شده توسط نرم افزار 
و   ۰/۰۵ با  برابر  آلفای  احتساب  با  می شود.  گرفته  نظر  در 
درجه آزادی ۳۰ به منظور قبول فرض صفر، آماره t باید بین 
 (Sayemuzzaman & Jha, 2014: دو حد 2/179- و 2/179+ باشد
(185. بنابراین همانطور كه در جدول 2 مشخص است هم 

آماره t  و هم P-value آن میانگین مشابهی را برای داده هاي 
پایه  دوره  در  نرم افزار  توسط  شده  تولید  و  شده  مشاهده 
دمای  متوسط،  آماره بارش  مقادیر  كلیه  می دهند.  نشان 
سینوپتیك  ایستگاه  دو  هر  برای  مینیمم  دمای  و  ماكزیمم 
 P-value همچنین  دارند.  قرار  صفر  فرض  قبول  ناحیه  در 

جدول1: موقعيت ایستگاه  های منتخب منطقه مورد مطالعه

ایستگاه
عرض جغرافيایی 

)درجه(

طول جغرافيایی 

)درجه(

ارتفاع از سطح دریا 

)متر(

ميانگين بارندگی 

)ميلی  متر(

ميانگين دمای حداقل 

)سانتی گراد(

ميانگين دمای حداکثر 

)سانتی گراد(

28/۳۵۵7/۴۶۰117۶/217۳2/۶جیرفت

27/12۶۰/۴۵9111۳/119/۳۳۴/۳ایرانشهر
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آزمون Chi-squared بیش از سطح آلفا است. بنابراین فرض 
صفر مورد تأیید قرار می گیرد كه نشان دهنده احتمال یکسان 
هر  در  ساختگی  و  مشاهداتی  مقادیر  احتمال  توزیع  بودن 
هم  و  آماره  هم  بنابراین  است.  سینوپتیك  ایستگاه  دو 
برای  مشابهی  آماری  توزیع   Chi-squared آزمون   P-value

داده هاي مشاهده شده و تولید شده توسط نرم افزار در دوره 
پایه را نشان می دهند. 

مي  باشند  مطلب  این  بیانگر  نتایج  شد  ذكر  آنچه  بنابر 

از  پایه  دوره  در  شده  تولید  و  شده  مشاهده  داده هاي  كه 
همبستگي معني داري برخوردار هستند. 

نگاره1 نتایج بازسازی پارامترهای مختلف اقلیمی دوره 
پایه را برای هر دو ایستگاه سینوپتیك در كنار تغییرات واقعی 
مشاهده شده در دوره پایه را نشان می دهد. بنابراین با توجه 
به نتایج ارائه شده و همچنین دقت مناسب مدل در برآورد 
پارامترهاي مورد مطالعه میتوان از این مدل براي ارزیابي 

تغییر اقلیم در حوضه آبریز جازموریان استفاده نمود.

جدول2: نتایج آزمون های آماری استفاده شده برای مقایسه مقادیر مدل شده و دیده بانی پارامترهای بارش، دمای بيشينه و 
دمای کمينه در دوره پایه

Maximum temperature Minimum temperature Precipitation

Stations Month t-test P-t X2 P- X2 t-test P-t X2
 P-

X2
t-test P-t X2 P-X2

Iranshahr

Jan -0.21 0.83 0.05 1.00 0.13 0.90 0.11 1.00 0.17 0.86 0.12 1.00

Feb 1.34 0.19 0.11 1.00 0.82 0.42 0.11 1.00 -0.29 0.78 0.10 1.00

Mar -1.15 0.26 0.05 1.00 -1.52 0.14 0.05 1.00 -0.47 0.64 0.10 1.00

Apr 0.32 0.75 0.11 1.00 0.39 0.70 0.05 1.00 -0.30 0.77 0.17 0.84

May -0.24 0.81 0.11 1.00 -0.43 0.67 0.11 1.00 -0.63 0.53 0.35 0.10

Jun 0.89 0.38 0.16 0.91 -0.18 0.86 0.11 1.00 -0.63 0.54 0.19 0.77

Jul 0.22 0.83 0.11 1.00 -1.28 0.21 0.05 1.00 0.55 0.59 0.21 0.64

Aug 0.60 0.55 0.11 1.00 0.60 0.55 0.16 0.91 -0.24 0.81 0.17 0.84

Sep -0.04 0.97 0.11 1.00 -0.95 0.35 0.11 1.00 -2.39 0.02 0.39 0.04

Oct 1.39 0.17 0.11 1.00 0.85 0.40 0.11 1.00 -0.52 0.61 0.17 0.84

Nov 0.84 0.41 0.11 1.00 -0.42 0.68 0.05 1.00 0.94 0.35 0.35 0.10

Dec -0.71 0.48 0.05 1.00 -0.39 0.70 0.11 1.00 -0.23 0.82 0.19 0.77

Jiroft

Jan -0.81 0.42 0.05 1.00 -0.23 0.82 0.11 1.00 -0.47 0.65 0.17 0.86

Feb 0.53 0.60 0.11 1.00 -0.30 0.77 0.05 1.00 -0.23 0.82 0.17 0.84

Mar -1.10 0.28 0.05 1.00 -1.77 0.09 0.05 1.00 -0.48 0.64 0.12 0.99

Apr 0.35 0.73 0.11 1.00 0.73 0.47 0.11 1.00 -0.53 0.60 0.24 0.45

May -0.47 0.64 0.05 1.00 0.33 0.75 0.11 1.00 0.28 0.78 0.31 0.19

Jun 0.54 0.59 0.11 1.00 0.22 0.83 0.11 1.00 -0.59 0.56 0.26 0.36

Jul 1.61 0.12 0.16 0.91 -0.08 0.94 0.11 1.00 -0.07 0.94 0.35 0.10

Aug 0.14 0.89 0.05 1.00 0.21 0.83 0.05 1.00 1.40 0.17 0.17 0.84

Sep 0.02 0.98 0.05 1.00 -0.07 0.95 0.05 1.00 -1.34 0.19 0.61 0.00

Oct 1.99 0.06 0.11 1.00 1.09 0.28 0.11 1.00 -0.03 0.97 0.17 0.84

Nov -0.56 0.58 0.05 1.00 0.04 0.97 0.11 1.00 -0.05 0.96 0.22 0.59

Dec -0.80 0.43 0.05 1.00 -0.19 0.85 0.11 1.00 -0.17 0.87 0.18 0.79
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دما
همانطور كه در نگاره های 2 تا ۴ نمایش داده شده است، 
ماهانه  میانگین  كه  داد  نشان   Lars WG ارزیابی مدل  نتایج 
و ساالنه دمای بیشینه و دمای كمینه در همه سناریوها در 
دوره های مدل سازی بیشتر از دوره دیده بانی است. بیشترین 
 B1 و   A2 سناریوهای  در  ترتیب  به  دما  افزایش  كمترین  و 

اتفاق خواهد افتاد. 
بیشترین افزایش میانگین ماهانه دمای بیشینه در ایستگاه 
كه  اتفاق     می افتد  دور  آینده  در   A2 سناریو  تحت  ایرانشهر 
بیشینه )ماه آوریل( و ۴/۶ )ماه می( برای  ۴/۳ برای دمای 
دمای كمینه     می باشد. بیشترین افزایش میانگین ماهانه دمای 
بیشینه در ایستگاه ایرانشهر در دوره آینده میانی حدود 2/۵ 
درجه سانتی گراد كه تحت سناریوی های A2 در ماه آوریل 
مشاهده شد. در ایستگاه ایرانشهر كمترین افزایش میانگین 
ماهانه دمای بیشینه در هر دو دوره آینده در ماه اكتبر اتفاق 

    می افتد )نگاره های 2 و ۳(.  

بیشترین افزایش میانگین ماهانه دمای بیشینه در ایستگاه 
جیرفت در دوره ی آینده میانی حدود 2/7 درجه سانتی گراد 
و در دوره آینده دور حدود ۴/9 است كه تحت سناریوی های 
ایستگاه جیرفت  در  است.  آوریل مشاهده شده  ماه  در   A2

نیز همانند ایستگاه ایرانشهر كمترین افزایش میانگین ماهانه 
دمای بیشینه در هر دو دوره آینده در ماه اكتبر اتفاق     می افتد 
)نگاره های 2 و ۳(. میانگین دمای بیشینه ساالنه در ایستگاه 
 B1 سناریو  در   )2۰8۰-21۰۰( پیش بینی  دوره  در  ایرانشهر 
به ۳۶/2 و در سناریو A2 به ۳7/8 درجه سانتی گراد خواهد 
پایه  دوره  درجه ای   ۳۴/۳ میانگین  با  مقایسه  در  كه  رسید 
افزایش قابل توجه ای را نشان     می دهد. میانگین ساالنه دمای 
 )2۰8۰-21۰۰( دور  آینده  در  ایرانشهر  ایستگاه  در  كمینه 
درجه   2۳/۶ به   A2 سناریو  در  و   22/1 به   B1 سناریو  در 
 19/۳ میانگین  با  مقایسه  در  كه  رسید  خواهد  سانتی گراد 
نشان     می دهد  را  توجهی  قابل  افزایش  پایه  دوره  درجه ای 

)نگاره ۴(.

نگاره2: مقایسه مقادیر مدل شده و دیده بانی پارامترهای بارش، دمای بيشينه و دمای کمينه در دوره پایه
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نگاره2 ميانگين دمای بيشينه ماهانه دوره پایه و دوره های پيش بينی در حوضه آبریز جازموریان با استفاده از سه سناریو 
تغيير اقليم

نگاره3: ميانگين دمای کمينه دوره پایه و دوره های پيش بينی در حوضه آبریز جازموریان با استفاده از سه سناریوی تغيير اقليم
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میانگین ساالنه دمای بیشینه در ایستگاه جیرفت در دوره 
 B1 پیش بینی )21۰۰-2۰8۰( در زیست محیطی ترین سناریو
به ۳۵/2 و در سناریو A2 )تداوم وضعیت موجود( به ۳۶/9 
درجه سانتی گراد خواهد رسید كه در مقایسه با میانگین ۳۳ 
نشان     می دهد.  را  توجهی  قابل  افزایش  پایه  دوره  درجه ای 
آینده  در  جیرفت  ایستگاه  در  كمینه  دمای  ساالنه  میانگین 
سناریو  در  و   19/۴ به   B1 سناریو  در   )2۰8۰-21۰۰( دور 
A2 به 21/1 درجه سانتی گراد خواهد رسید كه در مقایسه 

با میانگین 17/2 درجه ای دوره پایه افزایش قابل توجهی را 
نشان     می دهد )نگاره ۴(.

 2۰۴۶-2۰۶۵ آماری  دوره  در  و  ایرانشهر  ایستگاه  در 
میالدی تحت سناریوهای مختلف در مقایسه با دوره پایه، 
میانگین ساالنه دمای بیشینه بین 1/1 تا 1/۶ درجه سانتی گراد 
و در ایستگاه میانده جیرفت در مقایسه دو دوره مذكور بین 

ایستگاه  در  می  یابد.  افزایش  سانتی گراد  درجه   1/9 تا   1/۵
تحت  میالدی   2۰۴۶-2۰۶۵ آماری  دوره  در  و  ایرانشهر 
سناریوهای مختلف در مقایسه با دوره پایه میانگین ساالنه 
دمای كمینه بین 1/9 تا 2/۵ درجه سانتی گراد و در ایستگاه 
میانده جیرفت در مقایسه دو دوره مذكور بین  1/۵ تا 1/9 

درجه سانتی گراد افزایش می  یابند )نگاره 2(.

بارش
در نگاره ۵ میانگین بارش ماهانه دوره پایه، دوره آینده 
در   )2۰8۰-21۰۰( دور  آینده  و   )2۰۴۶  -2۰۶۵( میانی 
حوضه آبریز جازموریان با استفاده از سه سناریو )A2 ، وB1 و 
A1B( ارائه شده است. همچنین در نگاره های ۵ و ۶ میانگین 

در  مطالعه  مورد  سینوپتیك  ایستگاه  دو  ساالنه  بارش های 
دوره پایه و دوره های آینده نشان داده شده است.

نگاره4: تغييرات ساالنه پارامتر  های  اقليمی در دوره پایه و دوره های پيش بينی در حوضه آبریز جازموریان با استفاده از سه 
سناریو تغيير اقليم
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نگاره5: ميانگين بارش ماهانه دوره پایه و دوره های پيش بينی )2065-2046( و )2100-2080( در حوضه آبریز جازموریان
)ایستگاه  های ایرنشهر و ميانده جيرفت( با استفاده از سه سناریو تغيير اقليم 

نگاره6: تغييرات ساالنه پارامتر بارش در دوره پایه و دوره های پيش بينی با استفاده از سه سناریو تغيير اقليم 
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براساس تمامی سناریوها، میزان بارش در ماه های ژانویه 
و دسامبر كاهش خواهد یافت. درحالی كه ایستگاه ایرانشهر 
در ماه مارس و اكتبر و ایستگاه جیرفت در ماه فوریه افزایش 
بارندگی را نشان می دهند. بنابراین عمده تغییرات در میزان 
بارش های زمستانه مدیترا    نه ای در منطقه اتفاق خواهد افتاد. 
مانسونی  بارش های  در  ناچیز  بسیار  تغییرات  بیانگر  نتایج 

تابستانه     می باشد )نگاره ۵(. 
نوسانات  ایستگاه  دو  هر  برای  بارش  مدل سازی  نتایج 
بیشتری در آینده دور نسبت به دوره پایه نشان داد )نگاره ۶(. 
در   )2۰8۰-21۰۰( دور   آینده  در  كه  دادند  نشان  نتایج 
افزایش   A1B و   B1 ایستگاه سناریوهای  دو  مجموع در هر 
با  برآورد كرده  اند.  پایه  به دوره  بارش را نسبت  اندكی در 
این وجود سناریوی A2 كاهش اندكی در بارندگی نسبت به 

دوره پایه را نشان     می دهد. 
كه  می دهد  نشان   B1 سناریوی  تحت  مدل سازی  نتایج 
منطقه در سال  های آینده دور )2۰8۰- 21۰۰( نسبت به آینده 
خواهد  تجربه  را  بارش  در  افزایش   )2۰۴۶-2۰۶۵( میانی  

بارش كمتری  میزان  دیگر  دو سناریوی  در حالی  كه،  كرد. 
را برای آینده دور نسبت به آینده میانی تخمین زده اند. در 
دوره آینده میانی سناریوی B1 برخالف دو سناریوی دیگر 
برای ایستگاه های ایرانشهر و میانده جیرفت میانگین ساالنه 
بارش كمتری را نسبت به دوره مشاهداتی نشان می دهد. در 
مجموع با توجه به نتایج سناریوهای مختلف به نظر   می رسد 
دوره آینده میانی بر مبنای سناریوی B1 كم باران  ترین دوره 

در قرن 21 در ایران است. 
به  رو  روند  دما  افزایش  مختلف  سناریوهای  ای  مبن بر 
رشدی را در سال های آینده خواهد داشت. به نحوی كه این 
افزایش در دوره پیش بینی آینده میانی )2۰۶۵-2۰۴۶( قابل 
دما( و در  میانگین  تا 2/1 درجه  ای  )افزایش 1/۵  مالحظه 
دوره پیش بینی آینده دور )21۰۰-2۰8۰( بسیار نگران  كننده 
است  دما(  میانگین  درجه  ای   ۳/9 تا   2/۴ افزایش  ه  )كمین

)جدول ۳(.

جدول3: جمع  بندی تغييرات اقليم حوضه آبریز جازموریان براي دوره پایه و دوره  های  پيش بينی شده

ميانده جيرفتایرانشهر

بارش
بيشينه دمای 

روزانه
کمينه دمای 

روزانه
دمای 
ميانگين

بارش
بيشينه دمای 

روزانه
بيشينه دمای 

روزانه
دمای 
ميانگين

1۰۶۳/۳۴۳/198/2۶17۶/2۰/۳۳2/171/2۵دوره پایه

دوره آینده 
)2۰۴۶-2۰۶۵(

A1B7/1179/۳۵7/218/28۰/1978/۳۴1/1927
A28/111۰/۳۶9/21۰/29۴/18۶۰/۳۵2/191/27
B1۵/1۰2۴/۳۵۳/21۴/28۴/1۶۳۴/۳۴۶/18۵/2۶

7/11۰8/۳۵۶/217/28۳/1827/۳۴۰/199/2۶میانگین

دوره آینده 
)2۰8۰-2۰99(

A1B۵/1112/۳7۰/2۳1/۳۰۵/18۳۳/۳۶۵/2۰۴/28
A21/1۰28/۳7۶/2۳7/۳۰1/17۰9/۳۶1/21۰/29
B1۴/1222/۳۶1/229/29۶/1912/۳۵۴/19۳/27

۰/1121/۳79/22۰/۳۰7/1811/۳۶۳/2۰2/28میانگین
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نتيجه  گيري
نشان  جازموریان  آبریز  حوضه  اقلیمی  تغییرات  نتایج 
می دهد كه مدل با دقت باالیي قادر به شبیه سازي پارامترهاي 
دماي حداكثر، دماي حداقل و پارامتر بارش مي باشد. نتایج 
دو  در  واقع  ایستگاه  های   هواشناسي  مختلف  پارامترهاي 
می دهد  نشان  آبریز جازموریان  و شرقی حوضه  غربی  لبه 
كه در ۵۰ سال آینده افزایش 1/۵ تا 2/1 درجه  ای میانگین 
درجه  ای   ۳/9 تا   2/۴ افزایش  آینده  سال   1۰۰ در  و  دما 
میانگین دمای منطقه بر مبنای سناریوهای مختلف محتمل 
به نظر می رسد. نتایج نشان داد كه عمده تغییرات در میزان 
بارش های زمستانه مدیترانه  ای در منطقه اتفاق خواهد افتاد 
ناچیز  بسیار  تابستانه  مانسونی  بارش  های  در  تغییرات  و 
ایرانشهر  ایستگاه  دو  نتایج  به  توجه  با  مجموع  در  است. 
سناریوهای  می رسد  نظر  به  جیرفت  میانده  ایستگاه  و 
نیمه شرقی جازموریان  برای  را  مختلف وضع خشك  تری 
مصرف  مدیریت  بنابراین  متصورند.  غربی  نیمه  به  نسبت 
برای  صنعت  و  كشاورزی  به ویژه  بخش ها  تمامی  در  آب 
جلوگیری و كاهش اثرات سوء افزایش دما و كاهش بارش 
كه منجر به محدودیت دسترسی به آب می شود بایستی در 

برنامه ریزی های بلند مدت مد نظر قرار گیرد. 
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