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Introduction 

Climate change represents changes in the climate within the earth's atmosphere and its 

consequences in different parts of the planet. Changes in temperature and rainfall patterns have a 

great influence on the quantity and quality of water resources, especially in arid regions such as 

Iran, and consequences of this change on water resources are undeniable. This effect is reported 

to be on general circulation of the atmosphere, temperature, and precipitation. General 

atmospheric circulation models are the basis of all studies on climate change phenomena (Su et 

al., 2016). Because of the large network of these models and the low spatial resolution, some 

microscopic phenomena in general atmospheres cannot provide an accurate approximation of the 

climate conditions of the area; therefore, their output should be left to meteorological station’s 

micro-scale (Perkins et al., 2007).  
 

Material and Methods 

In this study, temperature and precipitation data from four stations located in Isfahan province 

including Naein, Isfahan, Kashan and Dardan stations were subjected to microscopic analysis 

using Delta. The Delta fine-scale for precipitation and temperature was performed as follows: 
 

a) Downscaling temperature: For this purpose, the average of monthly basis data for the base 

period (1971-2000) for each month was calculated and to obtain the temperature variation factor, 

the difference between the average temperature of each month in the future period and the base 

period was determined using the following equation: 

 

(1)                                                                                                                                          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                              

 

      : Additive change factor,      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    Average future temperature,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : Average base 

temperature 
 

Subsequently, in order to obtain scaled small temperature values, the calculated change factor 

was added to the corresponding value in observational data (Anandhi et al., 2011): 
 

                                                                                                                                                   (2) 

 

  : Scaled future temperature,     : Observation temperature 
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 b) Downscaling precipitation: First, the average of monthly basis data for the base period (1971-

2000) was calculated and to obtain the precipitation variation factor, the difference between the 

average precipitation of each month in the future period and the base period was determined 

using the following equation:  

 

      
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
                                                                                                                                                                    (3)  

 

     : Multiplication change factor,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Average future precipitation,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   Average base 

precipitation 

In order to obtain the quantized scale rainfall, the change factor determined from the above 

equation was multiplied by its amount in the observation data (Anandhi et al., 2011). 

 

                                                                                                                                                 (4) 

 

   : Scaled future precipitation,      : Observation precipitation 

 

Discussion and conclusion 

According to Figs. (1) and (2), under Scenario A2, the maximum monthly precipitation varies 

from early spring to the late observation period in the fall and early winter. The displacement will 

be accompanied by a 3 percent increase in rainfall. In the RCP85 Scenario of the fifth report, this 

trend will occur similarly. Also, for the fourth report in A1B Scenario, the precipitous season will 

be rising by 4.9 percent in the early winter. Under the RCP45 and RCP60 Scenarios, this shift to 

late winter will be with an increase of 18.42 and 38.6 percent, respectively.  

 

  

 
 

Fig. 1- Monthly precipitation of Isfahan, Daran, Kashan and Naein stations in the fourth report 

scenarios 
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Fig. 2- Monthly precipitation of Isfahan, Daran, Kashan and Naein stations in the fifth report 

scenarios 

Conclusion 

The results showed that in the fourth report scenarios, the average annual precipitation of 

Isfahan province during the period (2071-2100) decreased to 8% from the base period (1971-

2000) and would increase by 10.2% in the fifth report scenario. 
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تغيير اقليم  الملليت بين أهيچهارم و پنجم  هايگزارش بر اساس تغيير اقليم بر دما و بارش ثيرأتبررسي 

 )مطالعه موردي: استان اصفهان(

 
 3و علی عجم زاده* 2نیا، محمود رضا مالئی1عقیل سلطانی محمدی

 

 .دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه زابل  -1

 @uoz.ac.irm_mollaienia استادیار گروه عمران، دانشگاه زابل، نویسنده مسئول،  -*2

 .دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه زابل -3

 
 1/3/1331پذیرش:   22/2/1331 بازنگری:  11/1/1331  دریافت:

 ه چكيد
های های اقتصادی و توسعه سریع فناوریکید بر جنبهأبا ت 7002در سال  ،(IPCC) اقلیم تغییر الدول بین تأهی چهارم گزارش

 پایدار و توسعه در آن نقش و اقلیم تغییر اقتصادی و اجتماعی هایجنبه بر کید بیشترأبا ت 7023در سال  آن جدید و گزارش پنجم

ر تغییر اقلیم بر دما و بارش استان اصفهان تحت سناریوهای گزارش یثأتریسک انتشار یافت. هدف این مطالعه، مقایسه  مدیریت

 49/4 دما به ترتیب ،تا اواخر قرن بیست و یکم، تحت سناریوهای گزارش چهارم و پنجمنشان داد  نتایج باشد.چهارم و پنجم می

نتایج همچنین  درصد افزایش خواهد یافت. 98/22درصد کاهش و  86/4به میزان  گراد افزایش و بارشدرجه سانتی 29/4و 

د که تغییرات اقلیمی دانشان  اقلیمی بندیپهنهباشد. های گزارش پنجم در مقایسه با گزارش چهارم میمدل بیشترحاکی از دقت 

های مختلف در بخشکه باعث کاهش منابع آبی  باشدهای مرکزی و شرقی میبیشتر از بخش ،اصفهان های غربی استانبخش

  .شودمی

 

 .بندی اقلیم، پهنهتغییر اقلیم الدول هیئت بینتغییر اقلیم، اصفهان، : هاکلید واژه

 

 مقدمه

درون اتمسفر  یتغییرات در اقلیم هتغییر اقلیم نشان دهند
های مختلف کره زمین  در قسمت ،مدهای ناشی از آنازمین و پی

زیادی بر کمیت و  ثیرأتی بارش هادما و الگوتغییر در  .است
. دارد، کیفیت منابع آب به خصوص در مناطق خشک نظیر ایران

های متعدد در ایران خطری اخیر وقوع خشکسالیهای درسال

 .(Babran,2008) شودوب میجدی برای منابع آب محسبسیار 
 ای، پدیدهاز گازهای گلخانه ناشیزمین  چنین گرم شدن کرههم

و پیامدهای این  ثیرأتای که تغییر اقلیم را به دنبال دارد. به گونه
بر گردش  ثیرأتباشد. این تغییر بر منابع آب غیر قابل انکار می

گردش  های. مدلشوندعمومی اتمسفر، دما و بارش گزارش می
 باشندهای تغییر اقلیم میعمومی جو اساس تمام مطالعات پدیده

(Sun et al., 2016). ها و بزرگ بودن شبکه این مدل علتبه
های های ریزمقیاس در مدلپدیده تفکیک فضایی کم، برخی

توانند تقریب درستی از شرایط آب و نمیگردش عمومی جو، 
ها تا دهند؛ لذا باید خروجی آنهوایی منطقه مورد بررسی به دست 

 ,.Perkins et al) حد ایستگاه هواشناسی، ریز مقیاس شود

2007).  
Iranmanesh et al.  (2012) اقلیم بر تاثیر پدیده تغییر

-0202دمای حداقل و حداکثر را در ایستگاه کرمان در دوره )

و  LARS-WG( میالدی با استفاده از ریز مقیاس نمایی 0222
 A1Bتحت سناریوی  BCM2و  CSMK3های خروجی مدل

 ماهانه میانگین افزایش بیشترینبینی و اعالم کردند که پیش
 سانتیگراد درجه 65/2 میزان به مارس ماه به مربوط حداکثر دمای

 ماه به مربوط حداقل دمای ماهانه افزایش میانگین بیشترین و
 . بود خواهد گرادسانتی درجه 49/2 میزان به نوامبر

Ajamzadeh et al.  (2015)  اثر تغییرات اقلیم در دوره
های های مدل( میالدی را با استفاده از خروجی0202-0222)

روی  A1Bو  A2 ،B1گردش عمومی جو تحت سناریوهای 
تخصیص منابع آب رودخانه فیروز آباد استان فارس بررسی کردند. 

های آذر، اسفند و ماهنتایج، نشان دهنده کاهش بارندگی در 
 ( بود.2492-0222فروردین در دوره مورد نظر نسبت به دوره پایه )

Mozafari et al.  (2016)  به ارزیابی شرایط خشکسالی
( با 2042-2922های )در استان سیستان و بلوچستان در طی سال

های گردش عمومی جو پرداختند. استفاده از ریز مقیاس نمایی داده
 8 افزایش گویای،  مذکور دوره برای هابررسی کلی نتایج

و  یخبندان روزهای تعداد کاهش و استان در بارش درصدی
 بود. سلسیوس درجه 0/2 حدود در دما ساالنه میانگین افزایش

Santini and Paola (2015)  تغییرات دبی رودخانه 

Mad بندی شرایط اقلیمی زمان حال و نیویورک را به کمک پهنه
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ا تحت مدل هنقشه بررسی کردند. سپس به مقایسهآینده 

CMCC-CM  و سناریوهایRCP4/5  وRCP8/5 نتایج  .پرداختند
با روند  یمناطق سرد و قطب ینشان داد که آب و هوا ها آن

خشک و  یبه آب و هوا ، در حال تبدیل شدنیشیمعتدل و افزا
  است. ییاستوا

Park et al.  (2015)  را در دوره خشکسالی کره جنوبی
پیش ،  RCPتحت سناریوهای تغییر اقلیم ،( میالدی0222-0229)

نشان داد که شدیدترین خشکسالی با دوره  هاآن بینی کردند. نتایج
 با -69/0ساله و حداقل شاخص موثر خشکسالی  89بازگشت 

 خواهد داد.( رخ 0204-0292در دوره ) ،روز 652مدت 
Su et al.  (2015) را چین هوا سونگ رود جریان و بارش 

در این  .کردند بررسی RCP و SRES مختلف سناریوهای تحت
مطالعه، تغییرات احتمالی بارش و جریان در حوضه این رود با در 

تحت سناریوهای  ECHAM5نظر گرفتن شرایط آب و هوایی 
های ای از میانگین مدلو مجموعه A1Bو  A2، B1انتشار 

CMPI5  تحت سناریوهایRCP2/6 ،RCP4/5  وRCP8/5  در
بررسی شد. نتایج نشان داد بارش تحت  0222-0262های سال

تری را نسبت به ، روند افزایشی واضحRCPسناریوهای 
 دارد. SRESسناریوهای انتشار 
Kim et al.  (2013) را  زمین کاربری و اقلیم تغییرات ثیرأت

 RCP سناریوهای کره جنوبی تحت هوئیای جریان رودخانه بر

تغییر کاربری  ثیرأتبررسی کردند. نتایج نشان دادند که اگر چه 
تواند اراضی کمتر از تغییرات اقلیم می باشد، اما این تغییرات می

 هوا و آب تغییرات از ناشی رودخانه در حوضه فصلی تنوع افزایش
 .ببرد باالتر را

San Jose et al.  (2016)  تاثیر سناریوهای اقلیم جهانی
RCP4/5  وRCP8/5 ای و کیفیت آب را بر تحوالت جوی منطقه

مورد و هوایی شهرهای مادرید، آنتورپ، میالن، هلیسکی و لندن 
و  RCP4/5که سناریوهای نتیجه گرفتند  ر دادند وبررسی قرا
RCP8/5  سازی شرایط اقلیمی در دقت قابل قبولی برای شبیه

 های آینده دارند.سال
های مختلف گزارش دهی مدل پس از وزندر این مقاله، 

های مناسب با ، مدلأت بین المللی تغییر اقلیمچهارم و پنجم هی
تغییرات بارش و دمای چهار ایستگاه منطقه مورد مطالعه انتخاب و 

ع در استان اصفهان تحت سناریوهای گزارش چهارم و پنجم تا قوا
روش کوپن، و سپس به  گردیدمیالدی بررسی  0222اواخر سال 

 .شد انجام استان مختلف های بخش اقلیمی بندی هنهپ

 

 منطقه مورد مطالعه

هزار کیلومتر مربع،  229استان اصفهان با وسعت بیش از 
شود. وسعت زیاد این ششمین استان پهناور کشور محسوب می
های طبیعی و انسانی استان در کشور باعث شده است تا ویژگی

 اصفهان استان ساالنه بارش متوسط. گوناگونی در آن شکل بگیرد
درجه سانتی  6/26متوسط دمای ساالنه  و مترمیلی 252 حدود

به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و  (،2طبق شکل )باشد. گراد می
قرارگیری استان اصفهان در مرکز کشور، بررسی تغییرات اقلیم و 
مدیریت مناسب منابع آب سبب رونق هر چه بیشتر این استان و 

ها به آن شده و تأثیر این امر مهم در  شگران و توریستجذب گرد
 گردد. های مجاور نیز احساس می استان

 

 
Fig. 1- Geographical location of Isfahan province 

 موقعيت جغرافيایي استان اصفهان -6شكل 
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 هامواد و روش
 . است متفاوت داده تولید در مقیاس بزرگ هایمدل توانایی

 مقایسه نیازمند ،نمایی ریزمقیاس منظور به مناسب مدل انتخاب
 در. است مشاهداتی هایداده با هامدل توسط شده تولید هایداده
 گزارش در مدل 28 توسط شده تولید هایداده ابتدا تحقیق این

 دیدبانی هایداده با پایه دورهدر  مدل گزارش پنجم 04چهارم و 
 هایداده مقایسه به توجه با مدل هر وزن. سپس شدند مقایسه

 دیدبانی، هایهداد و ماهانه مقیاس در ،هامدل توسط شده تولید
 متغیر بین اختالف مطلق قدر معکوس دهی،وزن در. آمد دستهب

 اختالف مطلق قدر معکوس مجموع بر شده، سازیمدل و دیدبانی
 جمع که طوری بهگردید،  تقسیم شده سازیمدل و دیدبانی بین
دهی، یکی از معیارها برای انتخاب مدل وزن شود. در یک هاوزن

 وزن مدل بیشتر باشد، قدرهر  . به این ترتیب کهباشدمیبرتر، وزن 
میانگین  جذربرتر،  انتخاب مدلمدل بهتر خواهد بود. معیار دیگر 

این  باشد.میمدل برتر باشد،  هر چه کمترکه  استمربعات خطا 
 گردند:محاسبه می( 0( و )2های )طبق رابطه ها،معیار
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∑
 

   

 
   

                                                      

 

(0)      [
∑ (     )

  
   

 
]

 

 
                                      

 
  که:

Δ  : شده سازیمدل و دیدبانی متغیر بین اختالف    

 شده سازی شبیه مقادیر :  
 مشاهداتی مقادیر :  
:N مطالعه مورد آماری هایسال تعداد  

های دما و بارش برای چهار ایستگاه واقع در این تحقیق، داده
ایستگاه نایین، اصفهان، کاشان و داران با در استان اصفهان شامل 

، ریز مقیاس شد. ریز مقیاس استفاده از روش عامل تغییر یا دلتا
 نمایی دلتا برای بارش و دما به صورت زیر انجام گردید.

 الف( ریز مقیاس نمایی دما:
های ماهانه دوره برای ریز مقیاس نمایی دما، ابتدا برای داده

و این مقادیر برای هر ماه محاسبه  نگین(، میا2492-0222پایه )
برای به دست آوردن عامل تغییر دما، اختالف میانگین دمای هر 

 :تعیین گردیدماه در دوره آینده و دوره پایه طبق فرمول زیر 

 

(0)                                      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                    
 

 که در آن:

 عامل تغییر جمع      :

:    ̅̅ ̅̅ ̅̅  میانگین دمای دوره آینده ̅
:    ̅̅ ̅̅ ̅̅  میانگین دمای دوره پایه ̅̅
برای به دست آوردن مقادیر دمای ریز مقیاس شده،  ،در ادامه

های داده به مقدار متناظر در ،عامل تغییر محاسبه شده
 (.Anandhi et al., 2011)شدند  )محلی( اضافهمشاهداتی

 
(9)                                                                

 
 که در آن: 

 دمای ریز مقیاس شده آینده   :
 دمای مشاهداتی     :

 ب( ریز مقیاس نمایی بارش:
، است ،ریز مقیاس نمایی بارش، مانند ریز مقیاس نمایی دما

ها، با این تفاوت که به جای به دست آوردن اختالف میانگین
عامل تغییر طبق رابطه زیر و  تعیین شد ،هاآنحاصل تقسیم 

 د:یگردمحاسبه 
 

(6)       
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
                                                       

 
 که در آن:

 عامل تغییر ضرب      :
:    ̅̅ ̅̅ ̅̅  میانگین بارش دوره آینده ̅
:    ̅̅ ̅̅ ̅̅  میانگین بارش دوره پایه  ̅̅

برای به دست آوردن مقادیر بارش ریز مقیاس شده، عامل تغییری 
های در مقدار مربوط به خود در داده، تعیین شدبه  باالکه از فرمول 

 (.Anandhi et al., 2011)شد  مشاهداتی )محلی( ضرب
 
(5)                                                           
 

 که در آن:
 بارش ریز مقیاس شده    :

 بارش مشاهداتی      :
 

 طبقه بندي اقليمي کوپن

 میالدی 1884در سال  Koppenسیستم طبقه بندی اقلیمی 
ترین نوع عنوان رایجچنان بهر کوپن ارائه شد و همیتوسط والدیم

 میانگین از ترکیبی سیستم گردداینبندی اقلیمی استفاده میطبقه
 Peel) باشد بودن آن می فصلی و بارش و ماهانه و ساالنه دمای

et al., 2007).  ،در ادامه، با استفاده از پارامترهای دما و بارش
اقدام به پهنه بندی اقلیمی به روش کوپن و مقایسه نتایج هر دهه 

کردیم.
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 نتایج و بحث
 انتخاب مدل برتر

دهی و جذر میانگین مربعات خطا در  مقایسه مقادیر وزن
های چهارم و پنجم به ترتیب های مختلف هر یک از گزارشمدل
های مدل دهد کهنشان می ،(0( و )2)های جدولدر 

CGCM3T47، INMCM3وMIROC3.2-MEDRES  از
و CCSM4 ، CSIRO-MK36های گزارش چهارم و مدل

HADGEM2ES مجذور  که دارای کمترین از گزارش پنجم
سازگارترین مدل با و بیشترین وزن هستند،   میانگین مربعات خطا

ها دارای مقیاس این مدلهای مورد مطالعه است. شرایط ایستگاه
 باشند. درجه و مقیاس زمانی ماهانه می 6/0*6/2 در حدود مکانی
 

 تغييرات بارش
ریز مقیاس نمایی های سازگار با منطقه، پس از انتخاب مدل

( و به تفکیک سناریوها صورت 0222-0222دوره )ها برای داده
مشاهده  (9) تا( 0) هایشکلها در نمودارهای ماهانه آن .گرفت

طبق نمودارهای بارش گزارش چهارم، تحت سناریوی شوند. می
A2 در دوره مشاهداتی  ،ماهانه از اوایل فصل بهار حداکثر، بارش

 مزبور جاییهجابیابد. تغییر میبه اواخر فصل پاییز و اوایل زمستان 
 در سناریوی .همراه خواهد بوددرصدی بارش  0افزایش با 

RCP85  .گزارش پنجم نیز این روند به طور مشابه رخ خواهد داد
جایی فصل هبگزارش چهارم، جا A1Bهمچنین برای سناریوی 

درصدی بارش  4/9پرباران به سمت اوایل زمستان با افزایش 
گزارش پنجم،   RCP60 و RCP45سناریوی حت تخواهد بود. 

و  90/28جایی به سمت اواخر زمستان با افزایش به ترتیب این جاب
گزارش چهارم، ماه پرباران  B1 . در سناریویباشددرصد می 5/08

درصد افزایش  4/8در همان اوایل فصل بهار خواهد بود و بارش 

 RCP26خواهد یافت. این در حالی است که برای سناریوی 
 66/4جایی به سمت اواخر زمستان و با افزایش گزارش پنجم، جابه

 باشد.درصد می
 

 هاي سنگين و خيلي سنگينبارش
های ساله و بارش 6شت های سنگین دارای دوره بازگبارش

باشند. درصد ساله می 26دارای دوره بازگشت خیلی سنگین 
( 9( و )0های )ولها به تفکیک سناریوها در جداین بارشتغییرات 

 خیلی بارش افزایش بیشترین ،(0ول )جد ارائه شده است. طبق
 داران ایستگاه به مربوط، چهارم گزارش سناریوهای تحت سنگین

 90/98 مقدار به ،(0292-0292) دوره در A2 سناریوی تحت
 سناریوی تحت ایستگاههمین  به مربوط ،کاهش بیشترین و درصد
A1B باشدمی درصد 88/56 مقدار به ، (0292-0222) دوره در .

 به مربوط افزایش بیشترین سنگین، بارش برای ،که حالی در
ا ب ،(0292-0222) دوره در A1B سناریوی تحت داران ایستگاه

 کاشان ایستگاه به مربوط کاهش بیشترین و درصد 92/98 مقدار
 20/06 مقدار، با (0292-0292) دوره در A1B سناریوی تحت
 بارش افزایش بیشترین ،(9) طبق جدول است. همچنین درصد
 ایستگاه مربوط به، پنجم گزارش سناریوهای تحت سنگین خیلی

 به ،(0292-0222) دوره در RCP60 سناریوی تحت اصفهان
 بیشترین که است حالی در این. باشدمی درصد 96/90 میزان

 تحت کاشان ایستگاه مربوط به سنگین خیلی بارش کاهش
 58/06 میزان به ،(0292-0292) دوره در RCP45 سناریوی

 سناریوی تحت داران ایستگاه در نیز سنگین بارش است. درصد
RCP60 به افزایش بیشترین دارای ،(0222-0292) دوره در 

 RCP85 سناریوی تحت کاشان ایستگاه در و درصد 92/05 میزان

 59/28 میزان به کاهش بیشترین دارای ،(0292-0292) دوره در
 باشد. می درصد

 

  هاي گزارش چهارممقادیر وزن دهي و جذر ميانگين مربعات خطا براي انتخاب مدل  -6جدول

Table 1- Weighted and root mean squares errors for selecting the fourth report models 

Station Kashan Naein Daran Isfahan 
Model Weight RMSE* Weight RMSE Weight RMSE Weight RMSE 

Cgcm3t47 33.295 0.561 35.509 0.422 11.592 1.004 44.233 0.444 

Inmcm3/0 27.031 0.576 31.468 0.473 10.335 1.029 41.587 0.478 

Miroc3/2 medres 22.223 0.646 29.716 0.474 10.116 1.084 35.888 0.498 

Cgcm3t63 21.975 0.672 19.016 0.522 9.559 1.142 22.179 0.531 

Cnrmcm3 20.412 0.695 17.637 0.655 9.231 1.162 20.391 0.598 

Csiromk3 18.878 0.701 15.956 0.679 9.227 1.163 19.619 0.652 

Csiromk 18.565 0.719 15.553 0.712 9.063 1.242 18.655 0.668 

Echam50m 17.755 0.866 13.401 0.805 8.292 1.243 17.877 0.763 
* Root mean squared error 
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هاي گزارش چهارممقادیر وزن دهي و جذر ميانگين مربعات خطا براي انتخاب مدل  -6ادامه جدول  

Continuation table 1- Weighted and root mean squares errors for selecting the fourth report models 

Station Kashan Naein Daran Isfahan 
Model Weight RMSE Weight RMSE Weight RMSE Weight RMSE 
Echo-g 17.638 0.935 13.364 0.819 8.088 1.257 16.431 0.901 

Gfdlcm2/0 13.608 1.019 12.816 0.849 7.923 1.268 15.877 1.011 

Gfdlcm2/1 12.763 1.061 12.114 0.881 7.343 1.276 15.871 1.046 

Giss-er 12.358 1.076 11.534 0.895 7.291 1.292 15.213 1.070 

Hadcm3 11.873 1.139 11.487 1.025 7.052 1.302 14.178 1.075 

Ipslcm4 11.251 1.372 11.002 1.034 6.902 1.389 14.151 1.103 

Bcm2/0 11.126 1.434 10.521 1.078 5.846 1.409 13.212 1.108 

Mri cgcm2/3/2a 8.456 1.581 10.272 1.133 5.311 1.418 12.232 1.115 

Ncarccsm3 8.439 1.907 8.871 1.405 5.164 1.451 11.872 1.126 

Ncarpcm 7.346 2.605 8.756 1.631 4.662 1.737 10.525 1.211 

 

هاي سنگين و خيلي سنگين گزارش چهارمدرصد تغييرات بارش -2جدول   

Table 2- Percentage of heavy and so heavy precipitations in the fourth report 
Type of precipitation Period (Scenario) Kashan Naein Daran Isfahan 

S
o

 h
ea

v
y

 
 

2011-2040 (A1B) -4.09 8.86 1.71 20.31 

2011-2040 (A2) 0.36 10.26 57.03 20.44 

2011-2040 (B1) 9.49 2.77 3.85 10.85 

(A1B) 2041-2070 -1.84 -10.1 -9.09 -0.38 

(A2) 2041-2070 -6.68 -0.06 78.72 16.38 

(B1) 2041-2070 -17.23 -4.22 22.45 15.41 

2071-2100 (A1B) -7.01 20.12 -65.8 13.63 

2071-2100 (A2) -2.82 7.53 2.44 25.85 

2071-2100 (B1) -10.48 -3.22 4.81 7.29 

H
ea

v
y

 
 

2011-2040 (A1B) -4.08 3.48 15.39 9.77 

2011-2040 (A2) -0.81 -6.24 45.45 5.78 

2011-2040 (B1) -7.96 -1.06 14.44 2.98 

(A1B) 2041-2070 -25.12 -18.4 -5.85 -14.81 

(A2) 2041-2070 -7.69 -4.07 72.95 4.17 

(B1) 2041-2070 -17.23 6.96 6.37 -9.39 

2071-2100 (A1B) -7.01 36.46 78.41 -18.43 

2071-2100 (A2) -15.02 4.87 10.28 -3.36 

2071-2100 (B1) 17.49 -10.8 1.78 -20.27 

 

پنجمگزارش  هايانتخاب مدل يمربعات خطا برا نيانگيو جذر م يوزن ده ریمقاد -3جدول  

Table 3- Weighted and root mean squares errors for selecting the fifth report models 
Station Kashan Naein Daran Isfahan 
Model Weight RMSE Weight RMSE Weight RMSE Weight RMSE 

Ccsm4-R3 14.943 0.608 13.030 0.471  6.589 1.130 20.571 0.658 

Csiro-mk3-6-0-R3 14.755 0.613 11.722 0.473  6.540 1.159 20.168 0.661 
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 پنجمگزارش  هايانتخاب مدل يمربعات خطا برا نيانگيو جذر م يوزن ده ریمقاد -3ادامه جدول

Continuation table 3- Weighted and root mean squares errors for selecting the fifth report models 

Station Kashan Naein Daran Isfahan 
Model Weight RMSE Weight RMSE Weight RMSE Weight RMSE 

Hadgem2-es-R2 14.324 0.625 10.604 0.476 6.485 1.160 20.013 0.675 

Bcc-csm1-1 14.162 0.627 10.433 0.478  6.319 1.174 19.521 0.676 

Ccsm4-R1 14.110 0.628 10.421 0.482   6.222 1.177 19.070 0.679 

Ccsm4-R2 14.045 0.629 10.164 0.483  6.180 1.197 18.305 0.681 

Ccsm4-R4 13.387 0.630 10.159 0.487  6.125 1.201 18.031 0.682 

Ccsm4-R5 13.356 0.631 9.945 0.488  6.105 1.209 17.908 0.683 

Cesm1-cam5-R1 13.292 0.632 9.757 0.490 6.091 1.213 17.701 0.684 

Cesm1-cam5-R2 13.148 0.633 9.743 0.491 6.087 1.223 17.631 0.685 

Cesm1-cam5-R3 12.776 0.634 9.528 0.493 6.029 1.229 17.469 0.686 

Csiro-mk3-6-0-R1 12.544 0.635 9.393 0.496 6.004 1.231 17.390 0.688 

Csiro-mk3-6-0-R2 12.482 0.636 9.304 0.497 5.979 1.234 17.383 0.689 

Csiro-mk3-6-0-R4 12.398 0.637 9.290 0.498 5.709 1.237 17.357 0.690 

Csiro-mk3-6-0-R5 12.369 0.638 9.258 0.503 5.601 1.252 17.353 0.691 

Csiro-mk3-6-0-R6 12.346 0.639 9.173 0.512 5.560 1.255 17.320 0.693 

Csiro-mk3-6-0-R7 12.263 0.640 9.163 0.515 5.391 1.258 17.156 0.694 

Csiro-mk3-6-0-R8 12.203 0.641 9.105 0.516 5.355 1.260 16.878 0.695 

Csiro-mk3-6-0-R9 12.057 0.642 8.900 0.520 5.337 1.264 16.696 0.696 

Fio-esm-R1 12.039 0.643 8.880 0.521 5.153 1.265 16.626 0.698 

Fio-esm-R2 11.966 0.644 8.878 0.523 5.132 1.271 16.572 0.699 

Fio-esm-R3 11.861 0.646 8.836 0.524 5.006 1.280 16.449 0.701 

Gfdl-cm3 11.813 0.647 8.580 0.526 4.896 1.285 16.360 0.702 

Gfdl-esm2g 11.784 0.648 8.554 0.527 4.883 1.291 16.355 0.703 

Gfdl-esm2m 11.768 0.649 8.413 0.528 4.851 1.295 16.302 0.705 

Giss-e2-r 11.748 0.651 8.372 0.529 4.733 1.311 16.290 0.707 

Hadgem2-ao 11.744 0.653 8.267 0.530 4.785 1.313 16.122 0.708 

Hadgem2-es-R1 11.319 0.655 7.950 0.531 4.666 1.317 16.101 0.709 

Hadgem2-es-R3 11.272 0.659 7.949 0.532 4.472 1.324 16.013 0.710 

Hadgem2-es-R4 11.234 0.660 7.932 0.533 4.453 1.326 15.682 0.711 

Ipsl-cm5a-lr-R1 11.145 0.662 7.877 0.534 4.276 1.328 15.595 0.712 

Ipsl-cm5a-lr-R2 11.042 0.663 7.842 0.536 4.260 1.335 15.503 0.713 

Ipsl-cm5a-lr-R3 11.040 0.666 7.751 0.537 4.219 1.349 15.309 0.714 

Ipsl-cm5a-mr 10.924 0.670 7.724 0.538 4.066 1.356 15.279 0.716 

Miroc-esm 10.911 0.673 7.697 0.540 4.044 1.375 15.036 0.717 

Miroc-esm-chem 10.624 0.675 7.340 0.547 4.043 1.378 14.960 0.719 

Miroc5 10.391 0.678 7.078 0.549 3.824 1.391 14.947 0.723 

Noresm1-m 9.795 0.679 6.996 0.563 3.791 1.408 14.330 0.727 

Noresm1-me 9.599 0.689 6.973 0.575 3.769  1.420  14.231 0.729 
 

  

Fig. 2- Monthly precipitation of Isfahan and Daran stations in the fourth report scenarios 
 اصفهان و داران در سناریوهاي گزارش چهارم هايایستگاه ماهانه بارش -2شكل 
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Fig. 3- Monthly precipitation of Kashan and Naein stations in the fourth report scenarios 

 هاي کاشان و نایين در سناریوهاي گزارش چهارمایستگاه ماهانه بارش -3شكل 
 

  

  
 اصفهان، داران، کاشان و نایين در سناریوهاي گزارش پنجم هايایستگاه ماهانه بارش -4شكل 

Fig. 4- Monthly precipitation of Isfahan, Daran, Kashan and Naein stations in the fifth report 

scenarios 
 

هاي سنگين و خيلي سنگين گزارش پنجمتغييرات بارش درصد -4جدول   

Table 4- Percentage of heavy and so heavy precipitations in the fifth report 
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2071-2100(RCP45) 0 2071-2100(RCP60) 0
2071-2100(RCP85) 0

0

1

2

3

4

julaugsepoctnovdecjanfebmaraprmayjun

Daran1971-2000 2011-2040(RCP26)
2011-2040(RCP45) 2011-2040(RCP60)
2011-2040(RCP85) 2041-2070(RCP26)
2041-2070(RCP45) 2041-2070(RCP60)
2041-2070(RCP85) 2071-2100(RCP26)
2071-2100(RCP45) 2071-2100(RCP60)
2071-2100(RCP85)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

julaugsepoctnovdecjanfebmaraprmayjun

Naein1971-2000 2011-2040(RCP26)
2011-2040(RCP45) 2011-2040(RCP60)
2011-2040(RCP85) 2041-2070(RCP26)
2041-2070(RCP45) 2041-2070(RCP60)
2041-2070(RCP85) 2071-2100(RCP26)
2071-2100(RCP45) 2071-2100(RCP60)
2071-2100(RCP85)

0

0.3

0.6

0.9

1.2

julaugsepoctnovdecjanfebmaraprmayjun

Kashan1971-2000 2011-2040(RCP26)
2011-2040(RCP45) 2011-2040(RCP60)
2011-2040(RCP85) 2041-2070(RCP26)
2041-2070(RCP45) 2041-2070(RCP60)
2041-2070(RCP85) 2071-2100(RCP26)
2071-2100(RCP45) 2071-2100(RCP60)
2071-2100(RCP85)

Type of precipitation Period (Scenario) Kashan Naein Daran Isfahan 

S
o

 h
ea

v
y

 
 

2011-2040 (RCP26) -14.59 10.87 17.04 28.30 

2011-2040 (RCP45) -17.91 19.58 40.69 32.96 

2011-2040 (RCP60) -2.07 66.58 42.08 69.41 

2011-2040 (RCP85) -22.58 26.51 10.26 44.59 

2041-2070 (RCP26) 2.35 16.81 12.63 32.06 
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 هاي سنگين و خيلي سنگين گزارش پنجمدرصد تغييرات بارش -4ادامه جدول 

Continuation table 4- Percentage of heavy and so heavy precipitations in the fifth report 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندي اقليمي کوپننتایج پهنه

  (5( و )6های )جدولطور که از عالئم اختصاری همان
سه ایستگاه اصفهان، نایین و کاشان تحت اقلیم  پیداست،

های آینده تغییر سناریوهای مختلف گزارش چهارم و پنجم در دوره
نوع اقلیم آنها بیابانی و ای که . به گونهبخصوصی نخواهد یافت

ی هاایستگاه داران، تحت سناریوماند. خواهد باقی  نیمه بیابانی
( و 0292-0252(، )0222-0202های )گزارش چهارم در دوره

 RCP26,45,60,85چنین سناریوهای ( و هم0222-0292)
(، 0292-0262(، )0222-0202های )گزارش پنجم در دوره

( و 0202-0202در دوره ) RCP26ی (، سناریو0282-0292)
( و 0262-0252های )در دوره RCP45,60,85سناریوهای 

به اقلیم نیمه خشک تبدیل  ای( اقلیم از نوع قاره0242-0282)
های استان در این با توجه به این امر که اغلب بارششود. می

تبعات منفی زیادی از جمله کاهش  تغییر گردد، این بخش نازل می
ذخایر آبی، افزایش مصرف آب، کاهش بازدهی محصوالت 

در زمینه  کشاورزی )گندم( و بروز مشکل برای عشایر و دامداران
چنین . هماین بخش از استان خواهد شد تامین علوفه برای دام در
های شرقی استان و با توجه به کویری با افزایش دما در بخش

عالوه بر مشکالتی که مردم این بخش از استان ین مناطق، بودن ا
دارند، شاهد وقوع پدیده گرد و غبار خواهیم  مین آب شربأبرای ت

های گیاهی مقاوم و سازگار با آب و توان با کاشت گونهبود که می
 نیچنهم هوای آن منطقه، این مشکل را به حداقل ممکن رساند.

استان  یشرق مهین یمیاقل راتییگفت که تغ توانیم جیطبق نتا

 ریتحت تاث شتریاستان ب یغرب مهیدما و ن راتییتغ ریثأتحت ت شتریب
استان روند  یغرب مهیدر ن یمیاقل های. پهنهباشدیبارش م راتییتغ

 شیآرا ریجنوب شرق دارند و به شدت تحت تاث-شمال غرب
 لیبه دل ،یشرق مهیکه در نی حال رد .باشندمی هاکوهستان

ندارند. در  یروند خاص یمیاقل هایپهنه ها،یناهموار یپراکندگ
 یزریبرنامه یبرا یمناسب یمیاقل استان از توان یغرب مهیمجموع ن

 یمیاقل هایتیبرخوردار است و محدود ایهیتوسعه و عمران ناح
 نیو امکان ا نمودهعمل  ایاستان، به طور گسترده یشرق مهیدر ن

. در مقایسه نیمه غربی با دهدیرا کاهش م هایزریگونه برنامه
نیمه شرقی استان، چون میزان بارش و دما و به تبع آن پوشش 

تر از همه تراکم جمعیت از چگونگی گیاهی و جانوری و مهم
کند، دریافت نزوالت جوی ها پیروی میپراکندگی ارتفاعات و کوه

ر خود را در یابد که این امر آثادر نیمه شرقی به شدت کاهش می
گذارد. اشکال گوناگون طبیعی، اقلیمی و اقتصادی بر جای می

در این محیط های موجود ها و توانمندیبنابراین بایستی از پتانسیل
 های صحیح و کارشناسانه استفاده کنیمریزیجغرافیایی با برنامه

پرورش گیاهان  های تولید انرژی خورشیدی،توان به جنبهمی که
محیط بکر و دست نخورده بیابان و منابع ردشگری، گ دارویی،
موجود اشاره کرد تا همگام با ایجاد اشتغال و  اقتصادی -معدنی
های جمعیتی و اسکان مردم، از مهاجرت بی رویه به شهر جاذبه

  جلوگیری به عمل آید.
 

 

 

 

 

Type of precipitation Period (Scenario) Kashan Naein Daran Isfahan 

S
o

 h
ea

v
y

 
 

2041-2070 (RCP45) -25.68 18.01 3.85 21.08 

2041-2070 (RCP60) -18.03 26.34 30.68 49.75 

2041-2070 (RCP85) -20.41 -0.64 -3.01 10.01 

2071-2100 (RCP26) -11.33 31.05 27.05 37.17 

2071-2100 (RCP45) -19.58 41.14 26.98 43.77 

2071-2100 (RCP60) -15.42 54.38 26.66 73.75 

2071-2100 (RCP85) -4.98 32.58 36.45 44.59 

H
ea

v
y

 

2011-2040 (RCP26) -13.11 -1.58 7.72 -5.87 

2011-2040 (RCP45) -15.57 1.71 27.94 -1.23 

2011-2040 (RCP60) -6.03 34.65 36.71 7.02 

2011-2040 (RCP85) -3.52 6.01 12.39 -2.14 

2041-2070 (RCP26) 2.35 24.20 18.83 0.33 

2041-2070 (RCP45) -16.26 5.79 11.52 0.46 

2041-2070 (RCP60) -6.85 12.55 10.93 1.62 

2041-2070 (RCP85) -18.67 2.22 11.89 -10.21 

2071-2100 (RCP26) 1.31 21.13 31.42 15.67 

2071-2100 (RCP45) -8.98 -2.72 17.37 -5.32 

2071-2100 (RCP60) -1.11 16.17 33.45 14.63 

2071-2100 (RCP85) -9.05 20.49 6.67 -2.14 
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سناریوهاي گزارش چهارمطبقه بندي اقليمي کوپن در  -5جدول  

Table 5 - Koppen classification in the fourth report scenarios

Period Scenario Kashan Naein Daran Isfahan 
1971-2000 OBS BWh BWk Dsa BWk 

 A1B BWh BWk BSk BWk 
2011-2020 A2 BWh BWk BSk BWk 

 B1 BWh BWk BSk BWk 
 A1B BWh BWk BSk BWh 

2021-2030 A2 BWh BWk BSk BWh 
 B1 BWh BWk BSk BWk 
 A1B BWh BWk Dsa BWk 

2031-2040 A2 BWh BWk Dsa BWk 
 B1 BWh BWk Dsa BWk 
 A1B BWh BWk BSk BWk 

2041-2050 A2 BWh BWk BSk BWh 
 B1 BWh BWk BSk BWh 
 A1B BWh BWh BSk BWh 

2051-2060 A2 BWh BWh BSk BWh 
 B1 BWh BWk BSk BWh 
 A1B BWh BWh Dsa BWh 

2061-2070 A2 BWh BWh Dsa BWh 
 B1 BWh BWk Dsa BWh 
 A1B BWh BWh BSk BWh 

2071-2080 A2 BWh BWh BSk BWh 
 B1 BWh BWk BSk BWh 
 A1B BWh BWh BSk BWh 

2081-2090 A2 BWh BWh BSk BWh 
 B1 BWh BWh BSk BWh 
 A1B BWh BWh BSk BWh 

2091-2100 A2 BWh BWh BSk BWh 
 B1 BWh BWk Dsa BWh 

 

 طبقه بندي اقليمي کوپن در سناریوهاي گزارش پنجم -1جدول 

Table 6 - Koppen classification in the fifth report scenarios 
 

Period Scenario Kashan Naein Daran Isfahan 
1971-2000 OBS BWh BWk Dsa BWk 

2011-2020 

RCP26 BWh BWk BSk BWk 
RCP45 BWh BWk BSk BWk 
RCP60 BWh BWk BSk BWk 
RCP85 BWh BWk BSk BWk 

2021-2030 

RCP26 BWh BWk BSk BWh 
RCP45 BWh BWk Dsa BWh 
RCP60 BWh BWk Dsa BWk 
RCP85 BWh BWk Dsa BWh 

2031-2040 

RCP26 BWh BWk Dsa BWh 
RCP45 BWh BWk Dsa BWk 
RCP60 BWh BWk Dsa BWk 
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پنجمگزارش  يوهایسنار درکوپن  يمياقل يطبقه بند  -1ادامه جدول   

Continuation table 6- Koppen classification in the fifth report scenarios 

Period Scenario Kashan Naein Daran Isfahan 
2031-2040 RCP85 BWh BWk Dsa BWh 

2041-2050 

RCP26 BWh BWk BSk BWh 
RCP45 BWh BWk BSk BWh 
RCP60 BWh BWk BSk BWh 
RCP85 BWh BWh BSk BWh 

2051-2060 
 

RCP26 BWh BWk Dsa BWh 
RCP45 BWh BWh BSk BWh 
RCP60 BWh BWh BSk BWh 
RCP85 BWh BWh BSk BWh 

2061-2070 

RCP26 BWh BWk Dsa BWh 
RCP45 BWh BWh Dsa BWh 
RCP60 BWh BWk Dsa BWh 
RCP85 BWh BWh Dsa BWh 

2071-2080 

RCP26 BWh BWk BSk BWh 
RCP45 BWh BWk BSh BWk 
RCP60 BWh BWh BSk BWh 
RCP85 BWh BWh BSk BWh 

2081-2090 

RCP26 BWh BWk Dsa BWh 
RCP45 BWh BWh BSk BWh 
RCP60 BWh BWh BSk BWh 
RCP85 BWh BWh BSk BWh 

2091-2100 

RCP26 BWh BWk Dsa BWh 
RCP45 BWh BWh Dsa BWh 
RCP60 BWh BWh Dsa BWh 
RCP85 BWh BWh Dsa BWh 

 

* BWh: بیابانی , BWk: نیمه بیابانی , Dsa: ایقاره  , BSk: نیمه خشک 

 

 

 تغييرات دما

سناریوهای گزارش  ، درچهار ایستگاه مورد مطالعهدمای 
نه دما برای هر دهه نمودار ساال. گردیدچهارم و پنجم، ریز مقیاس 

 ایستگاه طبق نتایج، برای اند.( ترسیم شده5( و )6های )در شکل
از  RCP85از گزارش چهارم و سناریوی  A2 سناریوی دراصفهان، 

 در گرادسانتی درجه 60/6 میزان به ترتیب به  گزارش پنجم، دما
 0249در سال   گرادسانتی درجه 02/5 میالدی و  0242 سال

داران،  ایستگاه این در حالی است که دریابد. میالدی افزایش می
از  RCP85از گزارش چهارم و سناریوی  A2 سناریوی تحت

 در گرادسانتی درجه 56/6 میزان به ترتیب به  گزارش پنجم، دما
 0240در سال   گرادسانتی درجه 28/5 میالدی و  0242 سال

 A2 سناریوی نایین، تحت ایستگاه میالدی افزایش خواهد یافت.
از گزارش پنجم، با افزایش  RCP85از گزارش چهارم و سناریوی 

 سال در گرادسانتی درجه 42/5و   50/6 میزان به ترتیب به  دما
 کاشان، تحت هچنین ایستگاگردد. هممیالدی مواجه می 0280

از گزارش  RCP85از گزارش چهارم و سناریوی  A2 سناریوی
 0296 سال در گرادسانتی درجه 90/6 میزان ترتیب بهبه پنجم، دما

میالدی افزایش  0296در سال   گرادسانتی درجه 88/5 میالدی و 
های یابد. افزایش دما در استان، سبب کمبود آب در فصلمی

از طرف دیگر، در فصل تابستان، احتمال شود و پرمصرف سال می
ای که پدیده ؛بروز آتش سوزی در مراتع را به همراه خواهد داشت

ها و های اخیر سبب از بین رفتن بخش وسیعی از جنگلدر ماه
تواند محیط زیست کشور شده است. افزایش مقادیر حدی دما می

د آبی، خطر آب هایی مانند سیل، فرسایش شدیدر بر گیرنده پدیده
گرفتگی و شدت عملیات آبخیزداری شود و به طور عام، مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی خاصی را در زمینه توسعه استان به وجود 

آورد و این زمان باقی مانده تا دوره مذکور، فرصت کافی را به می
مدیریت  برایاقدامات الزم  جهت انجامسازمان مدیریت بحران 

مهمترین دهد. هر چند که می منابع طبیعی سیالب و حفاظت از
مقابله با مسائل و مشکالت تغییر اقلیم، اقدامات  برایراهکار 

ای است، اما اقدامات محلی نیز های گلخانهجهانی علیه انتشار گاز
های چنین اصالح نژاد گونهتواند از شدت خسارات بکاهد. هممی

افزایش دما، راه حل  های مقاوم در برابرکشاورزی و تولید گونه
 کشور باشد. تماممناسبی برای استان اصفهان و به طور کلی، 
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Isfahan 

 

 
Daran 

Fig. 5- Annual temperature of Isfahan and Daran stations in the fourth report scenarios 

 داران در سناریوهاي گزارش چهارمو  اصفهان هايایستگاه دماي ساالنه -5شكل 

 

 
Isfahan 

 
Daran 

Fig. 6- Annual temperature of Isfahan and Daran stations in the fifth report scenarios 

 داران در سناریوهاي گزارش پنجم و اصفهان هايایستگاه دماي ساالنه -1شكل 

 نتيجه گيري
تغییر اقلیم بر دما و  ثیرأتدر این پژوهش، سعی بر آن شد که 

های مختلف استان اصفهان تحت سناریوهای گزارش بارش بخش
و مقایسه گردد.  میالدی بررسی 0222چهارم و پنجم تا سال 

بیان های کلی این مقایسه به طور خالصه به صورت زیر یافته
 گردد:می

های های گزارش پنجم به دادههای دوره پایه در مدلداده( 2
های مدل در هیدوره پا هایداده نسبت به ،هامشاهداتی ایستگاه

های انتخاب مدلای که باشد. به گونهتر میگزارش چهارم، نزدیک
های گزارش تر از مدلسازگار با منطقه در گزارش پنجم، آسان

های گزارش که این امر نشان دهنده دقت باالی مدل استچهارم 
 است. IPCCپنجم 

نه بیشتری را های گزارش چهارم، افزایش دمای ساال( مدل0
حاکی از  کهکنند بینی میهای گزارش پنجم پیشنسبت به مدل

 باشد.می IPCCحادتر بودن شرایط تغییر اقلیم در گزارش چهارم 
های مدل در( 0222-0292های استان اصفهان در دوره )( بارش0

 استهای گزارش چهارم های مدلگزارش پنجم، بیشتر از بارش
 مطابقت دارد. Su et al. (2015) با نتایج تحقیقکه 

نه سناریوهای گزارش چهارم، میانگین دما و بارش ساال در( 9
( 2492-0222)( نسبت به دوره پایه 0292-0222استان در دوره )

  درصد کاهش خواهد یافت. 8درجه افزایش  و  50/0به ترتیب 
سناریوهای گزارش پنجم، میانگین دما و بارش ساالنه  در( 6

( 2492-0222( نسبت به دوره پایه )0292-0222استان در دوره )
 درصد افزایش خواهد یافت.  0/22درجه و  09/2به ترتیب 

( بیشترین افزایش میانگین دمای ساالنه 0292-0222در دوره )( 5
ترتیب برابر با پایه برای گزارش چهارم و پنجم بهنسبت به دوره 

 بوط به ایستگاه داران خواهد بود.درجه سانتی گراد و مر 0/2و  9/0
سناریوهای  درچنین بیشترین کاهش میانگین بارش ساالنه هم

درصد و مربوط به ایستگاه اصفهان و  00گزارش چهارم، به میزان 
سناریوهای گزارش  دربیشترین افزایش میانگین بارش ساالنه 

 باشد.درصد و مربوط به ایستگاه کاشان می 20پنجم، به میزان 
از گزارش چهارم و  A2 سناریوی تحتاصفهان،  برای ایستگاه  (9

 60/6 میزان به ترتیب به  از گزارش پنجم، دما RCP85سناریوی 
  گرادسانتی درجه 02/5 میالدی و  0242 سال در گرادسانتی درجه

 یابد.میالدی افزایش می 0249در سال 
از گزارش چهارم و  A2 سناریوی داران، تحت ایستگاه برای( 8

 56/6 میزان به ترتیب به  از گزارش پنجم، دما RCP85سناریوی 
گراد سانتی هدرج 28/5 میالدی و  0242 سال در گرادسانتی درجه

 .یابدمیالدی افزایش می 0240در سال 
از گزارش چهارم و  A2 سناریوی نایین، تحت ( برای ایستگاه4

 میزان از گزارش پنجم، افزایش دما به ترتیب به RCP85سناریوی 
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 میالدی خواهد بود. 0280 سال در گرادسانتی درجه 42/5و   50/6
از گزارش چهارم و  A2 سناریوی کاشان، تحت برای ایستگاه (22

 90/6 میزان از گزارش پنجم، دما به ترتیب به RCP85سناریوی 
گراد سانتی درجه 88/5 میالدی و  0296 سال در گرادسانتی درجه

 یابد.میالدی افزایش می 0296سال در 
برای سناریوهای گزارش چهارم، بیشترین افزایش دمای ( 22 

 58/6گوست و به میزان به ماه آماهانه نسبت به دوره پایه، مربوط 
و به  پنجم، در ماه میگراد و برای سناریوهای گزارش درجه سانتی

 خواهد بود.درجه سانتیگراد  99/9میزان 
های های غربی استان در مقایسه با بخشتغییرات اقلیم بخش( 20

مرکزی و شرقی بیشتر خواهد بود و با توجه به این امر که بخش 
باشد، تبعات منفی از قبیل در قسمت غربی می غالب بارش استان

 یش مصرف آب را در پی خواهد داشت کهکاهش ذخایر و افزا
Montazeri (2014) .نیز به این نتیجه رسید  

تغییرات دما و بارش در اواخر قرن بیست و یکم تحت ( 20
ترین وضعیت یدارای حد IPCCاز گزارش چهارم  A2سناریوی 

 مطابقت دارد. Massah Bavani (2008)باشد که با نتایج می

 ن درواقع در استا ستگاهیحداکثر ماهانه در هر چهار ا یدما( 29
 یوهایاز گزارش چهارم و سنار B1و  A1B ،A2 یوهایسنار

RCP45 ،RCP60  وRCP85 ( 0222از گزارش پنجم، در دوره-
از گزارش  RCP26 یویسنار درکه  ی( رخ خواهد داد. در حال0292

 ستگاهیهر چهار ا رسال د 02 قایبا اختالف دق راتییتغ نیپنجم، ا
 .ونددپییاستان به وقوع م

های آب و هوایی و مقابله با شرایط جهت مدیریت بهتر پدیده( 26
ها، الزم است اقداماتی از قبیل طرح نامطلوب ایجاد شده توسط آن

استان در مورد وقوع  باروری ابرها، هشدارهای اداره هواشناسی
های اجرایی جهت مخاطرات آب و هوایی و هماهنگی دستگاه

 ها انجام شود.مقابله با مخاطرات پس از وقوع آن
 

 دانيتشكر و قدر
اداره کل آب و هواشناسی و  همکاری بدین وسیله نویسندگان از

ن اصفهان در انجام این پژوهش تشکر و ای استاشرکت آب منطقه
 نمایند.می قدردانی
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