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 چکیده

 واقع عراق و ایران مرز در البتا است. ایران هایتاالب ترینبزرگ از یکی و خوزستان استان تاالب ترینبزرگ هورالعظیم تاالب
 نابودی و شدن خشک حال در تاالب این متاسفانه .است عراق کشور در آن مابقی و ایران در تاالب این سوم یک حدود و شده

 از استفاده اب سپس شد. استفاده بستان ایستگاه هواشناسی روزانه آمار و اطالعات از دما تغییر بررسی جهت تحقیق این در است.
 مدل ینا کارایی میزان ابتدا بود. دما میانگین ،سنجش مورد متغیرهای گردید. بررسی تغییرات این SDSM نماییمقیاس ریز مدل

 نتایج اساس رب گرفت. قرار ارزیابی مورد هورالعظیم تاالب هنمایند عنوان به بستان ایستگاه در دما میانگین نمایی مقیاس ریز جهت
 ،شده سازیمدل ساالنه هایداده دمای میانگین و گرادسانتی 16/18 ،شده مشاهده ساالنه هایداده دمای میانگین آمده، دست به

 حاصل اطمینان از بعد آمد. دست هب گرادسانتی درجه 738/7 دما میانگین معیار انحراف همچنین شد. تعیین گرادسانتی 91/13
 برای 3HADCM دلم هایداده از استفاده با بستان ایستگاه دمای میانگین ،پایه دوره در دما سازیشبیه در مدل دقت از نمودن

 میزان داد نشان نتایج .است 2177 سال تا بستان ایستگاه دمای میانگین افزایش دهندهنشان نتایج .شد سازیشبیه نیز آتی هایدهه
 مذکور مدل که داد نشان همچنین تحقیق این از حاصل نتایج است. 2B سناریوی از بیشتر 2A سناریوی اساس بر دما افزایش
 .دارد را ایستگاه این در دما سازیشبیه برای الزم توانایی
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 رآغازس
 دوره یک رد هواشناسی هایداده متوسط دارمعنی تغییر اقلیم، تغییر
 باشدیم بیشتر یا ساله ده معموال زمانی دوره این است. زمانی معین

(Mander, 1994). به  آن از ناشی پیامدهای و اقلیم تغییر
 نقر معضل ترینبزرگ عنوان به زمین، هکر شدن گرم خصوص

 اخیر سال چند طی کهطوری به .است شده شناخته یکم و بیست
 جهان، صنعتی کشورهای سران اصلی محورهای از یکی همواره

 درصورت (.(Samadi et al., 2008 است بوده اقلیم تغییر لهمسا
 کیفی و کمی لحاظ از تواندمی اقلیم آتی تغییرات کافی، توجه عدم

 اجتماعی و اقتصادی ی هازیرساخت و آب منابع به را جدی لطمات
 تمالیاح نامطلوب تغییرات مقابل در آمادگی برای کند، وارد کشور

 آب منابع یکیف و کمی وضعیت برابر در تغییر نیز و اقلیمی شرایط
 مطالعه ،هاخسارت کاهش جهت مناسب یهاسیاست اتخاذ و

 تسا ضروری اقدامی منابع این بر آن ثیرات و هوا و آب تغییرات
(Nazimalsadat et al., 2004). گردش هایمدل حاضر حال در 

 جهانی سطح در اقلیم تغییر اثر که هستند ابزاری تنها جهان عمومی
 عناصر ،مکانی بزرگ یهاشبکه در اتمسفری عناصر برای را

 کیلومتر (977-177) بین ابعاد به یهایشبکه در را اتمسفری
 ثرا توانندمین هامدل این دلیل همین به کنند.می سازیشبیه

 روی را ... گیاهی، پوشش توپوگرافی، مانند محلی شرایط
بنابراین،  .دهند دخالت ... و بارش دما، نظیر اتمسفری متغیرهای

 نزمی گردش عمومی مدل یهاداده از بتوان که است نیاز ابزاری به
 نهمی به نمود، استفاده (آبخیز یهاحوزه سطح) محلی مقیاس در

 مجموع به که اندنموده ابداع متعددی یهاروش دانشمندان منظور
 هکلی کلی اصول واقع در .گویندمی نمایی مقیاس ریز ،هاروش این
 ردشگ هایمدل متغیرهای بین ارتباط برقراری پایه بر هاروش این

 متغیر عنوان به ) ...و باد ،هوا فشار رطوبت،( زمین جو عمومی
 متغیرهای عنوان به ... و دما بارش، مانند اقلیمی متغیر و مستقل
 باشدمی استوار اینقطه حتی و محلی ،ایمنطقه مقیاس در وابسته

Fung et al., 2011).) اقدام ریاضی روابط کمک به هامدل این 
 نند.کمی جو بر حاکم پیچیده فیزیکی اصول کردن فرموله به

 جوی هایکنندهبینیپیش بین ارتباط معنای به سازیریزمقیاس
 ش(بار و دما )عموما شونده بینیپیش متغیرهای و مقیاس بزرگ

 نشان تحقیقات .(Wilby, 2001) باشدمی ایناحیه مقیاس در
 تغییرات زمین، جو عمومی گردش هایمدل که است داده

 در مکان و زمان بعد در را بارش دما، مانند اقلیمی متغیرهای

 (& Koukidisکنندمی بینیپیش خوبی به جهانی مقیاس

.(Berg, 2009 توانمی نمایی ریزمقیاس برای زیادی هایمدل از 
 SDSM مدل به توانمی هاآن مشهورترین از که کرد استفاده

 استفاده با هواشناسی هایداده ساخت SDSM مدل در کرد. اشاره
 طی رد گیرد.می صورت رگرسیونی و احتماالتی روش دو ترکیب از

 خطی رگرسیون یک مدل، این در کردن مقیاس کوچک فرآیند
 ندهکن بینیپیش متغیرهای از محدودی تعداد میان چندمتغیره

 :همچون محلی، مقیاس در هاشونده بینیپیش و مقیاس بزرگ
 در رو، این از (Semenov, 1998). یابدمی توسعه دما و بارش

 ظیمهورالع تاالب دما میانگین تغییرات بررسی به تحقیق این
  است. شده پرداخته SDSM مدل از استفاده با بستان( )ایستگاه

 زمین هکر طبیعی یهااکوسیستم تریناهمیت با از کیی هاتاالب
 ودخ اطراف جوامع توسعه در یه سزایب نقش دیرباز از که هستند

 خطر در هاتاالب جهان سرتاسر و ایران در متاسفانه اما اندکرده ایفا
 تخریب روزافزون سرعتی با و جدی طور به و دارند قرار نابودی

 رد پی یهاخشکسالی وقوع علت به اخیر یهاسال در شوند.می
 جهان از ایمنطقه در ما کشور جغرافیایی موقعیت از ناشی که پی

 مدیریت عدم و منطقه در هنگام بهنا یهاآبی پر همچنین و است
 نطقهم و تاالب به توجهی قابل صدمات تا شده سبب استراتژیک

  (.Bigne & Heidari Qaraei, 2012) شود وارد

 نقاط در مدل این کارایی خصوص در متعددی مطالعات تاکنون
 .است گرفته صورت هامدل سایر با آن همقایس و جهان مختلف

(Dastranj et al., 2015) تغییرات مقایسه و اقلیم سازیمدل به 
 مدل از هاستفاد با البرز جنوبی و شمالی جبهه در اقلیمی پارامترهای

SDSM 2 سناریوی دو تحتA 2 وB .پرداختند (et  Dehghan

al., 2014) هایمدل ارزیابی SDSM، IDW و LARS-WG 
 رد دادند. انجام بارش و دما کردن ریزمقیاس و سازیشبیه برای
 نشان LARS-WG و SDSM مدل دو سنجیصحت تحقیق این
 دارند. بارش به نسبت دما سازیشبیه در بیشتری توانایی که داد

Molaeinia, 2013) & Ajamzadeh) عملکرد مقایسه به 
 ایستگاه در LARS-WG و SDSM نمایی ریزمقیاس هایروش

 روش هک داد نشان تحقیق این پرداختند. فارس استان تنگاب سد
SDSM است. کمتر قطعیت عدم دارای Rezaee et al., 2013)) 

 بینیپیش در SDSM آماری نمایی ریزمقیاس مدل بررسی
 ایستگاه در فراخشک و خشک اقلیم دو در دمایی پارامترهای

 SDSM مدل تحقیق این طبق بر رساندند. انجام به بم و کرمان
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 (Abkar et است. برخوردار دما بینیپیش برای قبولی قابل دقت از

(al., 2012 مدل کارایی میزان بررسی SDSM سازیشیبه در 
 در دادند. انجام خشکنیمه و خشک مناطق در دمایی هایشاخص

 3HadCM و 1CGCM عمومی گردش مدل دو از تحقیق این
 کرمان ایستگاه برای دمایی شاخص 2B و 2A سناریوی دو تحت

 (,Kohi & Sanaeinejad است. شده سازیشیبه 2177 سال تا

 دو از لحاص نتایج براساس اقلیم تغییر سناریوهای بررسی 2012)
 تحت WG-LARS و 2B و 2A سناریوی دو تحت SDSM روش

Chu(  دیگر تحقیقی در دادند. انجام ارومیه منطقه در2A سناریوی

2011 al., et( 3 مدل از استفاده با چین درHadCM دو تحت 
 را دما و بارندگی مانند اقلیمی متغیرهای 2A و 2B سناریوی

 سازیبهشی در مدل خوب عملکرد بیانگر نتایج نمودند، سازیشیبه
 مدل شش (Malcolm et al., 2009) . بود اقلیمی متغیرهای

 را دینامیکی مدل دو و SDSM مدل جمله از انتقالی تابع و آماری
 یهواشناس ایستگاه دو در سنگین هایبارش سازیشبیه برای

 ادندد قرار ارزیابی مورد انگلستان کشور شرقجنوب و غربشمال
 تدق از انتقالی تابع و آماری هایمدل که کردند گیرینتیجه و

 در SDSM مدل ،هامدل این بین زا .هستند برخوردار بیشتری
 .دنمایمی هارای بقیه به نسبت بهتر نتایج موارد از بسیاری

 

  هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
 هورالهویزه بزرگ، هور معنای به ابرخوز یا ابرهور معرب هورالعظیم

 اناست تاالب ترینبزرگ هویزه بزرگ تاالب یا هویزه( هور )معرب
 رد البتا است. ایران هایتاالب ترینبزرگ از یکی و خوزستان

 ایران در تاالب این سوم یک حدود و شده واقع عراق و ایران مرز
 رود اضافه هایآب از تاالب این .است عراق کشور در آن مابقی و

 شده تشکیل اروندرود اضافه هایآب از بخشی و دویرچ ،کرخه
 نآ وسط در تدریجبه  ولی است کم )تاالب( هور این ژرفای است.

 .ستا شده پوشیده نی با هورالعظیم سراسر رسد.می متر چند به
 هب خوزستان زیستمحیط کل اداره توسط شده مشخص مساحت

 غرب در هورالعظیم .باشدمی هکتار 118777 حدود تاالب عنوان
 دشت مرزی منطقه در کرخه رود انتهای در خوزستان استان

 طول دارای و شده واقع عراق و ایران کشور دو بین آزادگان
 ثانیه 97و دقیقه 16 درجه 01 تا دقیقه 18 و درجه 01 جغرافیای

 درجه 01 تا دقیقه 19 درجه 91 جغرافیایی عرض و شرقی طول
 یهاشهرستان در مشترکبه طور  تاالب این است. شمالی عرض
 مهورالعظی است. دهش واقع خوزستان استان هویزه و آزادگان دشت

 کزمر )کاوه( رفیع شهر و بوده واقع هویزه شهرستان غرب جنوب در
 از ناشی آب کمبود .دارد قرار آن کیلومتری 9 در نیسان بخش
 هایآسیب تاالب این به منتهی هایرودخانه مسیر در سد احداث

 بتاال ایرانی بخش از ،کرده وارد زیستگاه این به توجهی قابل
 حال در هداشت هکتار 177 و هزار 60 شامل مساحتی که هورالعظیم

 مساحت درصد 10 معادل یعنی ماندهباقی هکتار هزار 23 حاضر
 و ایران بخش کل در تاالب این مساحت ،رفته بین از تاالب این

 به کل در مساحت این که بوده هکتار هزار 971 مجموع در عراق
 .است رفته بین از آن درصد 61 یعنی یافته کاهش هکتار هزار 172

 وقوع میزان عراق در چه و ایران در چه هورالعظیم شدن خشک
 خوزستان استان شده باعث و است داده افزایش را شن هایتوفان

 (1) شکل .شود مواجه استاندارد برابر 21 حدود غبارهایی و گرد با
 .دهدمی نشان کشور در را تاالب این موقعیت

 
 هورالعظیم تاالب موقعیت (:1) شکل
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 ایستگاه دما یهاداده :تحقیق در شده استفاده یهاداده

 یرهایمتغ بینی پیش ملی مرکز ی هاداده بستان، سینوپتیک
 گرفت. قرار استفاده مورد 3HADCM ی هاداده و کانادا محیطی

 کالیبره جهت 2777 تا 1386 سال از بستان ایستگاه یهاداده
 این رمنظو بدین گرفتند. قرار استفاده مورد مدل واسنجی و نمودن

 )هر شدند. تبدیل SDSM مدل قبول قابل فرمت به ابتدا هاداده
 داگانهج ستون یک در ترتیب به و روزانه مقیاس در متغیرها از یک

 بدون هامدل این خروجی .)شدند آماده متنی فایل صورت به و
 SDSM مدل در استفاده قابل مستقیم طور به و تغییری هیچ
  .باشندمی

 ( ,.Wilby et alسال در بار اولین مدل این :SDSM مدل

 و 2770 ،2779 سال در شد. هارای 1/2 نسخه عنوان تحت 2001)
 نسخه یافته توسعه که 2/0 و 2/9 ،2/2 نسخه ترتیب به 2771

 نمایی ریزمقیاس جهت 2/0 نسخه از تحقیق این در .باشدمی 1/2
 تابع هایمدل نوع از مدل این .شد استفاده دمایی هایشاخص
 و رگرسیونی هایمدل از هیبریدی بهترین واقع در است انتقالی

 نقاط در آن کارایی تاکنون .آیدمی حساب به آماری هایمدل
 بتنس که طوری به است. گرفته قرار ارزیابی مورد جهان مختلف

 ارایه ار بخشی رضایت نتایج نمایی ریزمقیاس هایمدل سایر به
 177 تا 1 بین اجرا، مرحلة هر در است قادر مدل این است. نموده

 مدل این (.Abkar et al., 2012 ) نماید سازیشبیه را هاداده بار
 یهاادهد بینیپیش ملی مرکز شده بازتحلیل یهاداده از استفاده با

 ابلیتق خصوص، این در تحقیقاتی مراکز سایر یا آمریکا محیطی
 را 2177 سال تا بارش و دما مانند اقلیمی متغیرهای بینیپیش
 تغییر ایسناریوه تحت اقلیمی متغیرهای بینیپیش از قبل اما .دارد

 نشان هابررسی .شود واسنجی SDSM مدل است نیاز اقلیم
 لمد این نتایج بر شده بازتحلیل یهاداده زمان و نوع که دهدمی

 .(Koukidis & Berg, 2009) است ثروم

 

 نتایج

 و دمایی شاخص بینیپیش جهت مستقل متغیرهای

 SDSM مانند انتقالی تابع هایمدل در :مدل کردن کالیبره

 یشترینب که اقلیمی متغیرهای است الزم مدل کردن کالیبره از قبل
 حقیقت این در د.وش تعیین دارند، موردنظر متغیر با را همبستگی

 ،(NCEP) اتمسفری مستقل متغیرهای با دما رابطه بررسی برای
 مستقل صورت به مدل کردن کالیبره و متغیرها انتخاب مراحل

 لشام مدل نمودن کالیبره در استفاده مورد متغیرهای .شد انجام
 سطح لژئوپتانسی ارتفاع دریا، سطح فشار میانگین دما، میانگین

 هکتوپاسکال 817 سطح ژئوپتانسیل ارتفاع و هکتوپاسکال 177
 سبتن مناسب متغیرهای تعیین از بعد باشند.می NCEP هایداده

 مدل پارامترهای ضریب (1) جدول شد. اقدام مدل کردن کالیبره به
 فشار میانگین در تبیین ضریب .دهدمی نشان را سازیشبیه جهت
 817 سطح ژئوپتانسیل ارتفاع در و مقدار باالترین دریا سطح

 رتفاعا در استاندارد یخطا دارد. را مقدار کمترین هکتوپاسکال
 ینمیانگ در و مقدار رینتبیش هکتوپاسکال 817 سطح ژئوپتانسیل

 شاخص همچنین داراست. را مقدار کمترین دریا سطح فشار
 در و رمقدا باالترین دریا سطح فشار میانگین واتسون -ینبدور

 دارد. را مقدار کمترین هکتوپاسکال 817 سطح ژئوپتانسیل ارتفاع
 ایلف یک در کالیبراسیون مرحله از حاصل نتایج SDSM مدل در
 موقع در که شودمی ذخیره PRA.* پسوند و استاندارد فرمت با

 منظور به نمود. استفاده سازیشبیه جهت آن از توانمی لزوم
 ضریب هایشاخص از مستقل، متغیر ترینمناسب انتخاب

 نمودار (2) شکل شد. استفاده نقاط پراکندگی نمودار و همبستگی
 مقابل در را بستان ایستگاه شده مشاهده هایداده پراکندگی

 کهطور همان .دهدمی شانن NCEP یدما میانگین هایداده
 گریکدی با باالیی همبستگی درجه از هاداده این شود،می مشاهده
 لمستق متغیر از توانمی ،نمودار این براساس .هستند برخوردار
 رد دما میانگین سازیشبیه برای NCEP هایداده یدما میانگین
  نمود. استفاده بستان ایستگاه

 

 
 ایمشاهده دمای میانگین پراکندگی نمودار (:2شکل)

 NCEP ی هاداده دمای میانگین مقابل در بستان
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  سازیشبیه جهت مدل مترهایاپار ضریب (:1)جدول

 ماه
 ریاد سطح فشار میانگین دما میانگین

 طحس ژئوپتانسیل ارتفاع

 هکتوپاسکال 055

 حسط ژئوپتانسیل ارتفاع

 هکتوپاسکال 005
Durbin- 

Watson 
SE 2R 

Durbin- 

Watson 
SE R2 

Durbin- 

Watson 
SE R2 

Durbin- 

Watson 
SE R2 

 61/7 102/1 663/7 80/7 132/1 862/7 11/7 331/0 31/7 17/7 103/1 632/7 ژانویه

 66/7 216/0 112/7 13/7 203/0 111/7 63/7 232/0 112/7 12/7 911/0 116/7 فوریه

 17/7 011/0 328/7 61/7 922/0 701/1 10/7 129/0 112/1 19/7 961/0 71/1 مارس

 66/7 219/1 61/7 31/7 701/1 686/7 68/7 171/0 81/7 18/7 311/0 112/7 آوریل

 12/7 691/1 968/7 33/7 179/1 083/7 12/7 680/0 18/7 11/7 212/1 082/7 می

 61/7 636/0 118/7 11/7 271/0 611/7 11/7 711/0 12/7 12/7 000/0 612/7 جون

 69/7 806/9 168/7 61/7 128/9 81/7 06/7 118/9 18/7 10/7 827/9 163/7 جوالی

 19/7 179/2 381/7 18/7 601/2 709/1 11/7 603/2 70/1 11/7 631/2 338/7 آگوست

 13/7 018/9 830/7 01/7 030/9 819/7 86/7 070/9 880/7 30/7 983/9 302/7 سپتامبر

 18/7 121/0 61/7 19/7 819/9 12/7 18/7 170/9 81/7 67/7 393/9 631/7 اکتبر

 02/7 980/1 218/7 69/7 136/0 00/7 13/7 702/0 130/7 61/7 111/0 091/7 نوامبر

 06/7 216/6 071/7 12/7 167/1 69/7 01/7 610/0 811/7 18/7 718/6 061/7 دسامبر

 16/7 690/0 610/7 18/7 977/0 192/7 62/7 710/0 829/7 81/7 061/0 12/7 میانگین

SE 2 استاندارد، خطایR تعیین ضریب 

 
 از استفاده با پایه دوره در هاشاخص سازیشبیه

 فراوانی توزیع (9) هایشکل جهانی: هایمدل خروجی

 پراکنش نمودار (0) شکل و شده سازیشبیه و مشاهداتی هایداده
 NCEP متغیرهای با شده سازیشبیه و شده مشاهده هایداده

 در SDSM مدل ،(9) شکل اساس بر .دهدمی نشان را (1 )جدول
 توانسته و است برخوردار قبولیقابل دقت از دما میانگین سازیشبیه
 راکنشپ نمودار نماید. برآورد مناسبی به نسبت دقت با را دما است
 این دهدمی نشان هم شده سازیشبیه و شده مشاهده هایداده
 قتطاب از بنابراین ،اندشده توزیع راست خط یک امتداد در هاداده

 دسته ب نتایج اساس بر هستند. برخوردار یکدیگر با خوبی نسبتا
 گرادسانتی درجه16/18 شده مشاهده ساالنه دمای میانگین ،آمده

 درجه91/13 شده سازیشبیه هایداده ساالنه میانگین و
 درجه 738/7 نیز دما میانگین معیار انحراف .شد تعیین گرادسانتی
 .آمد دست هب گرادسانتی

 
 

 

 

 شده سازیشیبه شده، مشاهده یهاداده ریمقاد :(2) جدول

 بستان ایستگاه مدل یابیارز دوره در هاداده اریمع انحراف و

 ماه
 دما میانگین

 معیار انحراف شده سازی مدل شده مشاهده

 102/7 83/1 10/1 ژانویه

 112/7 67/17 77/3 فوریه

 226/7 39/19 20/12 مارس

 231/7 01/18 69/11 آوریل

 292/7 73/20 77/29 می

 219/7 19/21 68/21 جون

 011/7 91/28 36/21 جوالی

 990/7 78/21 39/21 آگوست

 233/7 60/21 71/20 سپتامبر

 237/7 88/13 11/13 اکتبر

 291/7 17/11 71/10 نوامبر

 117/7 20/17 11/13 دسامبر

 737/7 07/3 07/8 زمستان

 113/7 99/18 62/11 بهار

 233/7 86/23 27/21 تابستان

 110/7 02/27 21/13 پاییز

 738/7 91/13 16/18 ساالنه
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  شده سازیشبیه و ایمشاهده هایداده فراوانی (:3) شکل

 

 سال تا 3HadCM مدل با دما میانگین سازیشبیه

2155 
 2A سناریوهای تحت 3HadCM مدل با دما میانگین سازیشیبه

( 1 و 6های )شکل در بستان ایستگاه برای 2177 سال تا 2B و
  شود،می مشاهده شکل این در کهطور همان است. شده آورده

 

 2707-2763 ، 2717-2793 ساله سی دوره سه در هاسازیشبیه
 مشاهده کهطور همان است. گرفته صورت 2717-2177 و

 افزایش ایستگاه این در آتی هایدهه در دما میانگین شود،می
 افزایش 2A سناریوی اساس بر دما میانگین نهمچنی یافت. خواهد

 دهد.می نشان 2B سناریوی با مقایسه در را بیشتری
 

 
 در شده مشاهده هایداده پراکنش نمودار (:4) شکل

 شده سازیشبیه هایداده مقابل

 

 
  دوره در شده سازی هیشب و پایه( )دوره شده مشاهده یدما ماهانه نیانگیم سهیمقا :(6) شکل

 3HadCM مدل 2A یسناریو اساس بر 2505-2522 )ج( 2545-2562 )ب( 2515-2532 )الف(
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  دوره در شده سازی هیشب و پایه( )دوره شدههمشاهد یدما ماهانه نیانگیم سهیمقا :(0) شکل

 3HadCM مدل 2B یسناریو اساس بر 2505-2522 )ج( 2545-2562 )ب( 2515-2532 )الف(
 

 گیرینتیجه
 هایشبیه خروجی نمودن مقیاس ریزبرای  مختلفی یهاروش

 کند.می پیروی خاصی منطق از که دارد وجود جو عمومی گردش
 مختلف یهاروش از استفاده که داشت انتظار توانمی رو این از

 دالیل رینتمهم از یکی که باشد داشته دنبال به را متفاوتی نتایج
 تغییر مطالعات در زیرا،. است مدنظر یهاروش قطعیت عدم آن

 گذارند.می تاثیر نهایی نتایج بر مختلفی قطعیت عدم منابع اقلیم،
 مورد دما سازیشبیه جهت SDSM مدل کارایی تحقیق این در

 از استفاده با ارزیابی دوره از حاصل نتایج .گرفت قرار ارزیابی
 ایهپ دوره سازیشبیه از حاصل نتایج همچنین و NCEP هایداده

 SDSM مدل که داد نشان 3HadCM مدل هایداده از استفاده با
 ابلق توانایی از دما میانگین همچون: متغیرهایی سازیشبیه در

 هایداده با شده سازیشبیه هایداده و است برخوردار قبولی
 (Dastranj etنتایج با تحقیق این نتایج دارد. مطابقت مشاهداتی

al., 2015;Dehghan et al., 2014; Ajamzadeh & 

Molaeinia, 2013; Rezaee et al., 2013; Abkar et al., 

2012; Kohi & Sanaeinejad, 2012; Chu et al., 2011; 

(Malcolm et al., 2009 دارد. مطابقت  
  تمشکال اـب ددیـمتع دالیل به هورالعظیم تاالب اضرـح الـح در

 هابارش .است اقلیمی تغییرات ،هاآن جمله از که است مواجه جدی
 وضوعم این .است یافته افزایش تبخیر اما ،داشته کاهش مناطق در

 از هورالعظیم تاالب .شودمی تاالب خشکسالی سبب
 دلیل به اخیر یهادهه در که است ارزشی با یهااکوسیستم

ابراین، بن .گرفته قرار تهدید مورد خشکسالی و اقلیمی تغییرات
 ادهاستف نیازمند خشکنیمه و خشک مناطق در هاتاالب مدیریت

 افزایش دهندهنشان نتایج .است جامع و فرانگر رویکرد یک از
 مطالعه، مورد یهادهه بین در .است 2177 سال تا دما میانگین

 ورهد به نسبت را دما افزایش یشترینب میالدی 21 قرن آخر دهه
 شانن دما تغییرات تحلیل کلی، بندیجمع در .داشت خواهد پایه
 رمگ و دما افزایش روند و بوده تغییر حال در منطقه اقلیم که داد

 ولینئسم که است ضروریبنابراین،  .کندمی سپری را نسبی شدن
 آب منابع و کشاورزی یهابخش در استان ریزانبرنامه و

 آب شرایط با سازگاری و پیامدها کاهش برای را الزم راهکارهای
 االبت فیزیکی محیط بر خشکسالی اثر .نمایند اتخاذ جدید هوایی و
 فرسایش افزایش اثر در خاک سطح در موجود غذایی مواد کاهش با

 و نقل کاهش منطقه، در آبی و بادی یهافرسایش افزایش بادی،
 و خاک و گرد یهاتوفان افزایش خاک، در غذایی مواد انتقاالت
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 رب خشکسالی اثر باشد.می همراه خاک ساختمان و بافت تخریب
 وششپ کاهش منطقه، زیستیتنوع باکاهش بیولوژیکی محیط
 آبزیان و وحوش شدن تلف منطقه، جانوران آن تبع به و گیاهی
 اراضی به وحوش حمله وحوش، مثل تولید در اختالل منطقه،
 ثرا در پذیریآسیب و آنها شکار شدن ترآسان و روستاها و زراعی
 افزایش ،وحشحیات مهاجرت و غذایی عادات در تغییر شکار،

 بومی گیاهی پوشش به حشرات هجوم و وحشحیات یهابیماری
 اجتماعی -اقتصادی محیط بر خشکسالی اثر .گذاردمی اثر منطقه

 از اهواز، جمله از اطراف شهرهای به یانیروستا مهاجرت روی به

 افزایش دامداری، و کشاورزی مانند سنتی مشاغل رفتن بین
 قاچاق و کاذب مشاغل گسترش منطقه، در فقر گسترش و اریکبی
 یهاهزینه افزایش مختلف، یهابیماری گسترش منطقه، در

 کاهش و دامداران و زراعین درآمد شدید کاهش علوفه، و آبیاری
 مسیست به دامداران و کشاورزان بدهی و گیاهی و دامی تولیدات

 ضروری موارد این به توجه با .است شده داده نشان کشور بانکی
 االبت مدیریت و معضل این با مقابله برای جامعی برنامه تا است

 .شود دیده هورالعظیم
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