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 چکیده :
ات انای دستخوش تغییر بوده است، به طوری که این تغییر با نوسهای اخیر سیستم اقلیم به دلیل افزایش گازهای گلخانهدر سال

 HadCM3تغییر اقلیم در حوزه سد طرق مشهد، با استفاده از مدل  پدیده در این مطالعه، الگوی بارش و دما رابطه مستقیم دارد.

 B2و  A2دو سناریوی  و 0990-0991های بارش ماهانه دوره دادهاستفاده از مورد بررسی قرار گرفت. با  B2و  A2 یدو سناریوتحت 

دوره های آتی مربوط به  های روزانهداده، Climgen)نرم افزار )تولید شده توسط  0990-0991مشاهداتیروزانه  بارشهای دادهنیز و 

، میزان B2و  A2که سناریوهای  شد مالحظهنتایج دو سناریو بررسی با  ریز مقیاس نمائی تناسبی فراهم شدند. در نهایت، جهت

درصد  14/94 و 54/00 ،9141-9199و برای دوره درصد  44/09 و 44/00به ترتیب  ،9101-9109را برای دوره  افزایش بارش

 نشان داد که بارشدر آینده نیز  بارشدر ضمن مقایسه تغییرات فصلی  های آتی دارد.در دوره بارشکه نشان از افزایش  تخمین زدند

  یابد.های زمستان و بهار افزایش و در فصول تابستان و پاییز کاهش میفصلدر 

 

، ریز مقیاس نمائی تناسبی، نرم افزار B2و  A2، سناریوهای HadCM3های کلیدی: تغییر اقلیم، مدل واژه

Climgen. 

 

 مقدمه:

ها و سیستم اقلیم، سیستمی پیچیده همراه با فعل و انفعاالت بین اجزاء اتمسفر، سطح خشکی، برف و یخ، اقیانوس     

تأثیر زیادی روی دیگر منابع آبی و موجودات زنده است. مؤلفه جوی )اتمسفر( به عنوان مشخصه آشکار سیستم اقلیم 

 تغییرات سیستم اقلیم دارد.

ها کنند. آنگیری اقلیم زمین بازی مییک فرآیند طبیعی است که نقش اصلی در شکل 0ایاثر گازهای گلخانه     

محیطی نسبتاٌ گرم و مناسب در نزدیک سطح زمین برای بشر و دیگر اشکال زیستی که قادر به توسعه و رشد کردن هستند 

ای به عنوان ترکیب آب و هوایی که به صورت سازند. اقلیم چه در مقیاس جهانی، چه کشور یا در سطح منطقهمیفراهم 

 (.IPCC ،9112شود )دراز مدت ثبت شده باشد تعریف می

 سازی بر روی جو انجام گرفت، زیرا جو نسبت به بقیه اجزاء سیستم کماز میان اجزاء سیستم اقلیم، اولین مدل     

های کامپیوتری چرخش عمومی ، مدل0951به هر حال تا دهه (. 0059کند )عساکره، تر عمل میتر و پر تحرکاکمتر

شد. شاید بیشترین اهمیت این موضوع، افزایش اقیانوس و اتمسفر، به عنوان یک ابزار اولیه در مطالعات اقلیمی استفاده می

های یین علل تغییر اقلیم است که خود منجر به برجسته شدن نقش مدلهای مربوط به مدل برای تعتوانایی اجرای آزمایش

-چرخش عمومی در مناظرات سیاسی در زمینه تغییر اقلیم ناشی از دخالت انسان شد و هم اکنون نیز با فعالیت هیئت بین

( برگزار 0999دوژانیرو )سال های اعضاء کنوانسیون تغییر اقلیم که برای اولین بار در ریوالدول روی تغییر اقلیم و کنفرانس

 .(9111)رندال،  شد ادمه دارد
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IPCC-TGICA (9112 )( و 0995) هولمو  اسمیتهای اقلیمی که توسط برای انتخاب مدلبرخی معیارها اما      

 :شودها میبینیها باعث کاهش عدم قطعیت در پیششامل موارد زیر است و بکارگیری آن که اندتعیین شده

 ها استفاده شده است.های اخیر دارای اعتبار بیشتری هستند، زیرا از آخرین دانش در ساخت آنباال: مدل . کیفیت0

ها باعث های قدیمی دارای رزولوشن باالتری هستند. رزولوشن باالتر مدلهای اخیر نسبت به مدل. رزولوشن: مدل9

یین کننده خشکی و دریا و ....( و همچنین فرآیندهای نمایش بهتر جزئیات مکانی )برای مثال، توپوگرافی، مرزهای تع

 کننده عملکرد بهتر مدل نیست.شود. اما، رزولوشن باال، لزوماٌ تضمینمی ENSOکلیدی در تغییرپذیری اقلیم از جمله 

مدل به  کنند. اعتبار یکسازی میها بر مبنای اینکه به چه میزان اقلیم کنونی را درست شبیه. اعتبار: انتخاب مدل0

 شود.سازی شده حاصل میهای شبیههای مشاهداتی با دادهوسیله مقایسه داده

چرخش عمومی که در ارزیابی تأثیر به کار  . معرف نتایج باشد: بهتر است نتایج به دست آمده از تعداد بیشتری مدل4

رات یک متغیر کلیدی اقلیمی در منطقه ای از تغییرفته،  نمایش داده شود. انتخاب برخی نتایج معرف، در نمایش دامنه

 کند.مورد مطالعه کمک می

 

 HadCM3مدل  -

HadCM3    یک مدل چرخش عمومی مزدوج اقیانوس ،- ( اتمسفرAOGCMمی ) باشد که در مرکزHadley  در

 IPCC( TAR)های استفاده شده در سومین گزارش ارزیابی ترین مدلانگلستان توسعه یافته است. این مدل یکی از اصلی

نیازی  HadCM3(، مدل HadCM2و مراکز دیگر )حتی در  Hadleyهای اولیه مرکز AOGCMبود. برخالف  9110در سال 

سازی خوب های آب شیرین و گرمای مصنوعی در سطح اقیانوس( برای تولید یک شبیهبه تعدیل جریان )به اضافه جریان

اشاره کرد. فاکتورهای دیگر مدل  HadCM3باالی اقیانوسی  رزولوشنبه  توانندارد. از جمله فاکتور مهم در این مدل می

باشد. مدل های اتمسفری و اقیانوسی و یک برنامه پیشرفته برای ادغام اقیانوس میشامل جفت شدن مناسب مؤلفه

HadCM3داد.های بیش از هزار سال اجرا شده که خطای کمی در اقلیم سطحی را نشان سازی دوره، برای شبیه 

و  عرض جغرافیایی 4/9◦ × طول جغرافیایی 24/0◦افقی  رزولوشن، دارای HadCM3( HadAM3مدل اتمسفری )

 .باشدسطح و گام زمانی یک ساعته می 91درجه، دارای  94/0 × 94/0(، HadOM3مدل اقیانوسی ) رزولوشن

شدن و رشد سریع کشورها بدون توجه به بر صنعتی  A2های سناریوی انتشار از طرف دیگر از آن جایی که ویژگی     

به حل مشکالت محلی برای رسیدن به پایداری اقتصادی، زیست  B2ای بیشتر و محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه

های جهان امروز ما بیشتر کند و این موضوعات به واقعیتدارد تأکید می A2محیطی و اجتماعی که وضعیتی نزدیک به 

رفی در سطح دنیا برای بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر روی منابع آب، هیدرولوژی و تأثیرات زیست نزدیک است و از ط

کنند، لذا این سناریوها از میان سناریوهای موجود برای این مطالعه انتخاب محیطی از این سناریوها بیشتر استفاده می

 شدند.

های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، توجه بخشدلیل تأثیر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی روی به امروزه 

   شود که در ادامه به مواردی از این مطالعات اشاره شده است.خاصی به این بخش می

های بزرگ ( تأثیرات بالقوه تغییر اقلیم و کاربری اراضی روی خصوصیات سیالبی رودخانه9110) 9رینارد و همکاران     

برای ارزیابی تأثیر پتانسیل تغییرات اقلیم و  (CLASSIC)سازی جریان دائم بررسی قرار دادند. مدل شبیهانگلستان را مورد 

های آبخیز بزرگ انگلستان استفاده شد. سناریوهای تغییراقلیم بر مبنای های سیالبی حوضهکاربری اراضی روی رژیم

به کار برده شدند. آنچه که انتظار  Thamesو  Sevenهای باشند که برای رودخانهمی Hadleyاز مرکز  HadCM2آزمایشات 

های سیالبی دارد، افزایش هم در فراوانی ها، تأثیر زیادی روی رژیمرفت این بود که تغییر بزرگ در پوشش شهری حوضهمی

 باشد.تر از تغییرات صرفاٌ بخاطر تغییر اقلیم میو هم در مقادیر سیالب پرمعنی
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ها در تغییر اقلیم از مجموعه قطعیت )عدم قطعیتدیگری عدم  ( در مطالعه9110ران )و همکاپرودهوم      

، با استفاده از Monte Carloسازی اند که به صورت تصادفی به وسیله شبیهتایی سناریوهای اقلیمی محاسبه شده94111

اند( و تأثیر تغییر اقلیم اقلیمی، تولید شدههای و حساسیت SRES-98چندین مدل تغییر اقلیم جهانی، سناریوهای انتشار 

های جریان مربوط به های کوچک انگلستان را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه نمایش سریروی رژیم سیالبی حوضه

های رییافته پارتو با سهای تعمیمسازی شدند. توزیعشرایط کنونی و آینده با استفاده از مدل مفهومی هیدرولوژیکی شبیه

آستانه پیک برای هر سناریو برازش داده شده و سناریوهای سیالب آینده با شرایط کنونی برای چهار رویداد سیالب 

معمولی مقایسه شدند. اکثر سناریوها نشان از افزایش در مقدار و فراوانی رویدادهای سیالب را نشان دادند. بیشترین عدم 

د استفاده باشد. همچنین ضروری است که مطالعات تأثیر تغییر اقلیم براساس مور GCMتواند مربوط به نوع قطعیت می

های اتخاذی صرفاٌ بر های مختلف، مورد بررسی قرار گیرند و سیاستGCMیک سری از سناریوهای اقلیمی مشتق شده از 

 مبنای تعداد کمی از سناریوها صورت نگیرد.

و رابطه آن با تغییراقلیم  RDIوند خشکسالی با استفاده از شاخص ( در بررسی ر0059پور )نفس و اسماعیلخوش     

های به این نتیجه رسیدند که در تبریز زمان افزایش دما مصادف با آستانه 0999-9114در ایستگاه تبریز در دوره آماری 

 باشد. های اخیر میمنفی شاخص خشکسالی است که بیانگر تشدید خشکسالی در سال

( با مطالعه تغییر اقلیم در جنوب و جنوب غرب ایران از دیدگاه مشاهدات بارش، 0054ات و همکاران )السادناظم     

ویتنی و مقادیر تجمعی به منظور برآورد -های ناپارامتری منبرهمکنش با پدیده النینو نوسانات جوی، که با استفاده از روش

غرب ایران برای  نه، شش ماهه و فصلی( مناطق جنوب و جنوبهای زمانی بارش )ساالی تغییر در سریسال تغییر با نقطه

ی عطف تغییر در روند بارش در نواحی مورد صورت گردید به این نتیجه رسیدند که نقطه 0940-0999ی زمانی دوره

تمامی  در 0924باشد. همچنین نشان داده شد که بارش ساالنه بعد از می 0921ی مطالعه، عموماٌ معطوف به اواسط دهه

ی تغییر در مشاهدات بارش و نیز در های مورد مطالعه در مقایسه با قبل از این سال افزایش یافته و همچنین نقطهایستگاه

ی النینو نوسانات جنوبی بر گیری شد که پدیدهسری زمانی شاخص نوسانات جنوبی هماهنگ بودند. به عالوه نتیجه

ی النینو )دوره گرم( با روند افزایش فصول سرد ی که افزایش شدت و تواتر پدیدهتغییرات اقلیمی ایران موثر است به طور

 باشد. مناطق جنوب مرکزی و جنوب غربی ایران در ارتباط می

 09ایستگاه،  9های درجه حرارت کندال و بر اساس داده( از آزمون ناپارامتری من9112) 0بورنس و همکاران     

گیری جریان به ارزیابی روندهای ساالنه، ماهانه و چندماهه در درجه حرارت هوا، مقدار ایستگاه اندازه 5ایستگاه بارندگی و 

پرداختند. یک الگوی کلی افزایش دما و بارش،  0949-9114( در منطقه طی دوره PETبارش، رواناب، تبخیر و تعرق )

سال در  41داری در هر ای، به طور معنینه منطقهصعودی در منطقه مشهود است. میانگین دمای هوا ساال PETرواناب و 

طول دوره موردنظر افزایش داشته است. دمای حداقل روزانه بیشترین افزایش از می تا سپتامبر و دمای حداکثر روزانه 

 41 میلیمتر در هر 009داری به اندازه ای به طور معنیبیشترین افزایش در طول فوریه تا آوریل و بارش متوسط منطقه

سال افزایش یافته است.  41میلیمتر در  09داری به اندازه ای نیز به طور معنیمتوسط منطقه PETدهد. سال را نشان می

پیک ذوب برف با یک روند نزولی در رواناب آوریل و یک روند افزاینده در دمای حداکثر مارس مطابقت داشت. این تغییر 

شود. عالوه بر این، ذخیره آب در شروع زمستان حداکثر است، که به دلیل سال میباعث افزایش ذخیره آب مخازن در اوایل 

باشد. همچنین تعادل آینده بین دهد میحداکثر افزایش در بارش و رواناب که هر دو در طول تابستان و پاییز رخ می

ذخیره آب موجود در منطقه  بندی و مقدار بارش در منطقه دارای اهمیت خاصی درتغییرات دمای هوا و تغییرات زمان

 دارد. 
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( تأثیرات تغییر اقلیم روی منابع آب شیرین زیرزمینی ساحلی را بررسی کردند. در این 9119) 4رانجان و همکاران     

-9199های ( برای سالB2و  A2، به همراه دو سناریو انتشار کم و زیاد ) Hadley ،HadCM3ارزیابی از مدل اقلیمی مرکز 

اده شد. در هر دو سناریو، کاهش منابع آب زیرزمینی آشامیدنی ساالنه، یک روند طوالنی مدت صعودی در همه استف 9111

دهد. نتیجه مطالعه نشان داد که بارش و دما به صورت مناطق تحت استرس به جز شمال آفریقا/منطقه صحرا را نشان می

حال، ارتباط بین شاخص خشکی و کاهش آب زیرزمینی جداگانه همبستگی خوبی با کاهش آب زیرزمینی ندارند. به هر

داد. همچنین در این مطالعه تأثیرات کاهش منابع آب زیرزمینی شیرین روی شیرین همبستگی منفی شدیدی را نشان 

اجتماعی، مخصوصاٌ رشد جمعیت و سرانه هر نفر از منابع آب زیرزمینی شیرین نیز مورد بحث قرار -های اقتصادیفعالیت

 ه است. گرفت

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

و  09◦  00'تا  09◦  9'کیلومتر مربع و بین عرض جغرافیایی شمالی  04/000محدوده مطالعاتی دارای مساحت      

ترین تأمین  های کشف رود و مهمواقع شده است. رودخانه طرق، یکی از شاخه 49◦  00'تا  49◦  02'طول جغرافیایی شرقی 

کیلومتری جنوب شرقی شهر مشهد  94آب سد طرق مشهد است. سد طرق، که یک سد دو قوسی متقارن است، در  کننده

 (.0قرار دارد )شکل 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 : نمائی از حوزه سد طرق مشهد1شکل 

 

اولنگ اسدی و  های روزانه چهار ایستگاه باران سنجی و تبخیر سنجی )کرتیان، کالته رحمان،در این مطالعه از داده     

 ( ارائه شده است.0ها در جدول )مشهد( استفاده گردید، که مشخصات آن

 
 

 

 

 

                                                           
4
. Ranjan et al. 
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 های باران سنجی و تبخیرسنجی مورد استفاده: مشخصات ایستگاه1جدول 

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع ایستگاه )متر( نام ایستگاه

 1421 کرتیان
⸗21  '01   ◦95 

⸗42  '11  ◦03 

 551 مشهد
⸗09  '11  ◦95 '29  ◦05 

 511 اولنگ اسدی
⸗42  '22  ◦95 

⸗13  '19  ◦03 

 1311 کالته رحمان
⸗05  '2  ◦95 

⸗40  '0  ◦02 

 

 روش تحقیق -

های مشهد، کرتیان، اولنگ اسدی و کالته رحمان( که داخل و هایی )ایستگاهی بارش ایستگاههای روزانهابتدا داده     

و از روش گرادیان  RUNS TESTهای ساالنه، از روش اخذ گردید، سپس برای تست همگنی دادهباشند اطراف حوزه می

ارتفاع برای انتخاب ایستگاه شاخص که بیشترین همبستگی با متغیرهای دما و بارش حوزه مورد نظر داشته باشد  -بارش 

های متوسط ماهانه ها با دادهماهانه ایستگاههای متوسط دما و بارش استفاده شد. در نهایت با محاسبه همبستگی بین داده

رغم همبستگی مناسب و نزدیک دو ایستگاه مشهد و کرتیان، ایستگاه مشهد به دلیل طوالنی بودن آمار و حوزه، علی

های روزانه دما و بارش، برای ارتفاع متوسط سینوپتیک بودن، به عنوان ایستگاه شاخص شناخته و از آن برای کسب داده

شامل،  ClimGenهای مورد نیاز برای نرم افزار استفاده شد.  داده 0990-0991متر(، در دوره پایه  0299629حوزه ) وزنی

بارش  -های ماهانه دما )حداکثر و حداقل( ( و داده0990-0991بارش مشاهداتی )-های روزانه دما )حداکثر و حداقل( داده

 باشند. ( می0990-0991مشابه یعنی دوره )در مدت  HadCM3مربوط به  B2و  A2سناریوهای 

و  9101-9109( در دوره آینده )B2و  A2)سناریوهای  HadCM3های دما و بارش با استفاده از دو رابطه زیر، داده     

های مشاهداتی، تغییرات الگوی دما و بارش در حوزه سد طرق مورد ( کالیبره شده و با مقایسه آن با داده9199-9141

 قرار گرفتند.  بررسی

 

                                                                                                      (        0رابطه )
 ̅     

 ̅         
                                                                                                             

 
                                                                                                                                                 

  ̅         (   ) (                                                                               9رابطه )               ̅  

                                                                                                                                                      
             

( به دمای متوسط ماهانه      ̅ ، ضریب بدست آمده از تقسیم دمای متوسط ماهانه مشاهداتی )    در روابط فوق     

باشد که در رابطه می ClimGen( حاصل از نرم افزار 0990-0991در دوره پایه ) HadCM3سازی شده توسط مدل شبیه

 9101-9109در دوره آتی  HadCM3سازی شده توسط مدل های دمای متوسط ماهانه شبیهدوم برای کالیبره کردن داده

 باشد.  ها برای متغیر بارش نیز صادق میشود. این رابطهستفاده می( ا         ̅ ) 9141-9199و 

 

 نتایج و بحث -
 :4111-4105دوره آتی 

های تابستان )ژوالی، آگوست و سپتامبر( و اکتبر و فوریه کاهش بارندگی هر دو سناریو به صورت مشترک برای ماه     

(. اما در مجموع، بارش متوسط ساالنه و ماهانه در این دوره روند 0و  9بینی کردند )شکل پیش 9101-9109را برای دوره 

، به ترتیب B2و  A2برای دو سناریو  9101-9109بینی شده برای دوره توسط ساالنه پیشافزایشی را دارد. میزان بارش م
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میلیمتر است. در نتیجه میزان افزایش  90/099باشد، در مقابل میزان بارندگی مشاهداتی میلیمتر می 50/091و  09/094

 باشد.درصد می 44/09تا  44/00در این دوره، 

 

 
 ( و بارش مشاهداتی4111-4105ماهانه حاصل از دو سناریو ): تغییرات بارش متوسط 4شکل 

 

 
 ( و بارش مشاهداتی4111-4105: نمودار خطی مقادیر بارش متوسط ماهانه حاصل از دو سناریو ) 0شکل 

 

های زمستان و بهار افزایش بارندگی وجود خواهد داشت. دو سناریو، از نظر تغییرات فصلی، مالحظه شد که در فصل     

 19/04تا  54/4درصد و  0/9تا  0/2را برای فصول زمستان و بهار به ترتیب،  9101-9109میزان افزایش بارش در دوره 

شود میزان افزایش ( ارائه شده است، همان طور که مالحظه می9بینی کردند. دامنه افزایش بارش در جدول )درصد پیش

 عد قرار گرفته است.بارش در فصل بهار حداکثر و فصل زمستان در رتبه ب

 
 B2  (4105-4111)و  A2های مشاهداتی و دو سناریو : تغییرات بارش فصلی داده4جدول 

  A2 (mm) B2 (mm) مشاهداتی (mmاختالف )

42/123 21/01تا  21/40  39/153  19/151  زمستان 

تا  22/19

20/29 
23/113  0/144  45/194  بهار 

55/2 -0تا  -52/0  55/1  55/1  تابستان 

تا  -29/9

55/1- 
23/35  31/30  25/35  پاییز 
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 :4121-4135دوره آتی 

های تابستان )ژوالی، آگوست و از لحاظ تغییرات بارش این دوره، هر دو سناریو به صورت مشترک برای ماه     

متوسط ساالنه و  های می، ژوئن، اکتبر و نوامبر کاهش بارندگی را پیش بینی کردند. اما در مجموع، بارشسپتامبر( و ماه

 (. 4و  4کند )شکل ماهانه در این دوره نیز مانند دوره قبل روند افزایشی را دنبال می

 51/415و  99/094، به ترتیب B2و  A2بینی شده برای این دوره، برای دو سناریو میزان بارش متوسط ساالنه پیش     

 54/00میلیمتر است. در نتیجه میزان افزایش در این دوره،  90/099باشد، در مقابل میزان بارندگی مشاهداتی میلیمتر می

 باشد.درصد می 14/94تا 

 

 
 ( و بارش مشاهداتی4121-4135: تغییرات مقادیر بارش متوسط ماهانه حاصل از دو سناریو ) 2شکل 

 

 
 و بارش مشاهداتی(  4121-4135: نمودار خطی تغییرات مقادیر بارش متوسط ماهانه حاصل از دو سناریو ) 9شکل 

 

های زمستان و بهار افزایش بارندگی وجود خواهد داشت. دو سناریو، از نظر تغییرات فصلی، مالحظه شد که در فصل     

 04/04تا  9/9درصد و  49/09تا  0/09، برای فصول زمستان و بهار به ترتیب، 9141-9199میزان افزایش بارش را در دوره 

 (.0ل بینی کردند )جدودرصد پیش
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 B2  (4135-4121)و  A2های مشاهداتی و دو سناریو : تغییرات بارش فصلی داده0جدول 

مشاهداتی  (mm)اختالف 
(mm) 

A2 (mm) B2 (mm)  

42/123 20/05تا  34/21  20/123  35/129  زمستان 

23/113 99/25تا  21/2  25/112  11/193  بهار 

55/2 -03/0تا  -32/0  21/1  15/1  تابستان 

23/35 -20/0تا  -22/3  92/34  10/33  پاییز 

 

بارش بیشتری  B2توان مالحظه کرد که برای متغیر بارش، سناریوی ها و اطالعات ارائه شده در فوق میاز داده     

 .بینی کرده استپیش A2نسبت به سناریوی 

 

 نتیجه:

و  A2دهد. سناریوهای طرق مشهد را نشان می نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، روند افزایشی بارش در حوزه سد     

B2  به 9141-9199درصد و برای دوره  44/09و  44/00، به ترتیب 9101-9109دوره آتی میزان افزایش بارش را برای ،

تغییر در الگوی بارش نیز عالوه بر مزایای آن که باعث افزایش بینی کردند. همچنین درصد پیش 14/94و  54/00ترتیب 

گلنز و  ؛0999و همکاران،  لین)های سیالب شود، ممکن است پدیدهدر منطقه می( 9112)بورنس و همکاران، منابع آبی 

-برنامهد. لذا ی و کشاورزی منطقه را تشدید نمایعیمنابع طبو به تبع آن افزایش رسوب سد طرق و تخریب  (0995، رولین

سازگاری تواند باعث حفظ منابع طبیعی و می ،ریزی در جهت کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت ناشی از بارش

 .بیشتر با این پدیده جهانی شود
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Abstract 

During the recent years climate system has been changed mostly due to the greenhouse gases 

increase. In this research climate change has been evaluated in Toroq dam watershed using 

HadCM3 model and the A2 and B2 scenarios. Using monthly precipitation data of 1961-1990 and 

the scenarios A2 and B2 as well as daily precipitation data (produced by Climgen software), daily 

precipitation data of the next decades were prepared and downscaled. Finally, evaluation of the 

results indicated 11.44 and 19.54 percent respectively for scenarios A2 and B2 for the period 2010 

to 2039, and for the period 2040 to 2069 the amount of increase is 11.85 and 25.04. Results also 

show that the increase in precipitation occurs in winter and spring seasons while for summer and 

autumn seasons the amount of precipitation would be decreased.    

 

 


