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تغییر  ين پدیدهآن شده که به میکره ز میاخیر باعث برهم خوردن تعادل اقلی ياي در چند دههافزایش گازهاي گلخانه 

ر سیل، نظی میي اقلیهاي حدن، افزایش پدیدهمیاقلیم افزایش دماي متوسط کره زترین تبعات تغییر مهمشود. می گفتهاقلیم 

- بینیپیش تیار داشتنو در اخ میهاي مختلف اقلیکارگیري مدله . بباشدمیابهنگام نطوفان، تگرگ، امواج گرمایی و سرماهاي 

ید. نمامییفام هاي حدي اپدیده اي در مدیریتارزندهها، نقش بسیار با توجه به ماهیت بازه زمانی طوالنی مدت آن میهاي اقلی

 2046-2065، 2011- 2030هاي براي دوره هاي زودرس و دیررس استان اردبیلبینی یخبنداندر این پژوهش با هدف پیش

و روش کوچک  A2ت سناریو تح HADCM3و  GFDLCM2.1هاي کارگیري مدله ، دماي حداقل روزانه با ب2080- 2099و 

ش مورد استفاده این پژوه هايسازي گردید. دادهشبیهکه از قابلیت باالي بخوردار است،  LARS-WGمقیاس نمایی آماري 

هر، شیل، مشگینباد، اردبآهاي پارسروزانه در ایستگاهزمانی عناصر بارندگی، دماي حداقل و حداکثر و ساعات آفتابی در مقیاس 

سازي شده بیهش يدماي حداقل روزانه ي؛ و نیز داده2010تا  1996آماري  يان اردبیل در دورهسرعین و خلخال در است

گرفته؛  هاي صورتو بررسیهاي مورد نیاز باشد. پس از تهیه و تنظیم دادهمی HADCM3و  GFDLCM2.1هاي توسط مدل

. ستندبرخوردار ه نظرسازي متغیر مورد از قطعیت بیشتري در شبیه HADCM3و  GFDLCM2.1 هاي مشخص گردید که مدل

رد مطالعه هاي مواههاي آینده براي ایستگها، دماي حداقل روزانه دورههاي حاصل از این مدلبا کوچک مقیاس نمودن داده

. شدمشخص ) 2080- 2099و  2046-2065، 2011- 2030(ها این دورههاي زودرس و دیررس یخبندانو  گردید فراهم

 مورد یمهاي اقلیاز قابلیت قابل قبولی در کوچک مقیاس نمودن خروجی مدل LARS-WG مدلکه د ندهمینتایج نشان 

ه آتی نسبت ب هايورهدر د این عنصرهاي آتی در اکثر موارد حاکی از افزایش . بررسی دماي حداقل روزانه دورهبرخوردار است

- ها در ایستگاههاي شروع و پایان یخبندانتاریخ مورددر  GFCMو  HADCM3هاي باشد. نتایج حاصل از مدلمیدوره گذشته 

  د. نباشمیهاي مختلف متفاوت از هم 

لت ماهیت عآباد به ارسد. در ایستگاه پنشومیها از ماه اکتبر شروع شهر یخبندانهاي اردبیل، خلخال و مشگیندر ایستگاه 

ند خواهفزایش ادسامبر  ها به صورت محدود از ماه نوامبر شروع و در ماههاي دیگر، یخبندانگرمسیري منطقه نسبت به ایستگاه

اه ممحدود در  ه جز مواردبها و در بقیه ایستگاه خواهد بودآباد بیشتر در ماه مارس ها در ایستگاه پارسپایان یخبندان .یافت

ر، و تکوتاه دریجبه تآینده  هاي استان اردبیل دري یخبندان ایستگاهبا توجه به نتایج حاصل، طول دورهرسد. میآوریل به پایان 

  خواهد شد. ترطوالنیي رشد طول دوره

هاي ر از یخبندانمدت بیشتهاي کوتاهدر اکثر موارد تعداد یخبندانکه  دهدمیها نشان بررسی تداوم و شدت یخبندان 

ظر شدت، ن. همچنین از هاي دیگر استمتر از ایستگاهآباد کهاي زودرس در ایستگاه پارسد. تداوم یخبنداننباشمیمدت بلند

رس و هاي زوددانیخبن ویژگیدهد. نتایج حاصل از تحلیل مکانی میآباد کمتر رخ یخبندان شدید زودرس در ایستگاه پارس

دل مورد خروجی دو م د و در اکثر مواردنباشمیها در مناطق مختلف متفاوت از هم منطقه نشان داد که این ویژگیدر دیررس 

  هایی هستند.داراي تفاوتاستفاده باهم مطابقت نداشته و 

  ، استان اردبیلLARS-WG، مدل GFDLCM2.1، HadCM3بینی، یخبندان، پیش ها:واژه کلید
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  هممقد -1-1

تی که تغییر اقلیم در ساختار میهاي طبیعی است. بنابر اهتغییر و حرکت، جزء وجودي سامانه      

منظور شناخت هرچه بیشتر چگونگی رخدادهاي ن و ساکنان آن داشته است، تالش به میز يمحیطی کره

ن دستخوش تغییرات میز يدوم قرن نوزدهم، اقلیم کره همامري مسلم و ضروري است. از شروع نی میاقلی

شده است. به نحوي که جابجایی فراگیر رژیم بارندگی، الگوهاي فشار و دماي سطح آب دریاها  میهم

مستقیم داشته ن تاثیرات مستقیم و غیرمیز يهو کر هاي مختلف حیاتصورت گرفت که خود بر بخش

: 1390 ،مترین تاثیرات فزونی درجه حرارت و تغییرات در بارش بوده است (گودرزيهماست. از این بین، 

محیط زیست از  زدایی و تخریبها از یک طرف و جنگلاخیر، رشد صنایع و کارخانه يطی چند دهه ). 3

ن میز ياي در سطح کرهگلخانه افزون تخریب طبیعت و افزایش گازهاي طرف دیگر باعث افزایش روز

- مین میزي هوایی کرهواي در وضعیت آبمالحظه این پیامد منفی باعث ایجاد تغییرات قابل .شده است

ن به میز يهاي مختلف کرهدر بخش آب و هوایی هاي حديپدیده هاي اخیر؛ به طوري که در سالشود

   .)206: 1391عباسی و همکاران،  ( اندافزایش داشتهچشمگیري  نحو

هوایی موجب شده است تا تغییر اقلیم بیش از و هاي مختلف آب هاي گذشته بروز ناهنجاريدر دهه      

و هوایی نقش  هاي آبزان تغییرپذیري پدیدهمیپیش مورد توجه محققین قرار گیرد. شناخت عوامل و 

بینی هاي دقیق محیطی و اقتصادي دارد. براي نمونه پیشریزيمیبینی و برنااي در پیشقابل مالحظه

از جمله در بخش کشاورزي  هاریزيمیهاي زودرس و دیررس نقش زیادي در اتخاذ تدابیر و برنایخبندان

  . دارد

لزم انجــام هــاي مختلــف مســتتر در مورد تغییر اقلیم و تاثیر آن بر پدیــدهیابی به اطالعات دقیقدست      

اي مختلف هر منطقه به این تغییــرات میبینی واکنش سیستاي و پیشمطالعات گسترده در مقیاس منطقه

ماننــد  بخــش هاي جوي زیــانآماري نحوه وقوع پدیدهي مطالعهآینده و  میباشد. اطالع از وضعیت اقلیمی

استفاده از شرایط مســاعد  امکانها در هر محل آنوقوع محاسبه احتمال هاي زودرس و دیررس و یخبندان

ابــزار  میهــاي گــردش عمــومــدل .سازدمیبخش را فراهم ي زیانپدیدهاین ت ااز خسار جلوگیريجوي و 
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هاي مورد نیاز براي بررسی عناصر آب و هــوایی و آینده بوده و داده میبینی شرایط اقلیمناسبی براي پیش

-وبا توجه به موقعیت استان اردبیل از نظــر جغرافیــایی و آبد. نسازمیهاي احتمالی آینده را فراهم پدیده

انــدازي از وضــعیت د. در این پژوهش چشمنآیمیهاي اجتناب ناپذیر آن بشمار ها از ویژگییخبندان هوایی

  .شده استجو ترسیم  میهاي گردش عموهاي زودرس و دیررس منطقه با استفاده از مدلآتی یخبندان

  بیان مسأله -1-2 

 مارن به شمیه زتغییر اقلیم یکی از معضالت کنونی جامعه بشري است و تهدید و بالیی براي سیار      

نادر  اياکسیدکربن و بعضی گازهدي يمتأثر از افزایش فزاینده بیشترهوایی جدید  و آید. تغییرات آبمی

   .)141: 1388اقدم و همکار، (خلیلی اي در اتمسفر استگلخانه

هاي بینین اضافه شده و بر اساس پیشمیگراد به دماي کره زدرجه سانتی 6/0در قرن بیستم،       

. )1IPCC .2007 (گراد خواهد بوددرجه سانتی 8/5تا  4/1این مقدار بین  2100صورت گرفته تا سال 

، 2باشد (گوتراسمیهاي آتی مورد تایید ن و تغییر اقلیم براي دورهمیز يبنابراین موضوع گرمایش کره

2007 :26 .( 

لیم تغییر اق IPCCهاي مد. طبق گزارشانجامیهوایی وهوا اغلب به تشدید حوادث آب وتغییر آب        

با  واجههاي که احتمال مدر چند دهه اخیر در سطح جهان شده به گونه کیباعث تغییرات هیدرولوژی

  ).6: 1391زاده و همکاران، افزایش یافته است (حجازي میرخدادهاي حداکثر اقلی

ان از جمله د که جوانب مختلف زندگی انسنباشمیهوایی وهاي حدي آبها یکی از پدیدهیخبندان  

ورزي خش کشاد. اثرات یخبندان در بند تحت تاثیر قرار دهنتوانمیکشاورزي، حمل و نقل و انرژي را 

فر صییر دما به از تغ عبارت میم اقلیهمي پدیدهبه عنوان یک  یخبندانباشد. میهاي دیگر بیشتر از بخش

ها در بخش کشاورزي تاثیر یخبندان .)139: 1384، زاده و همکارحجازيباشد (میو یا کمتر از آن درجه 

  کند.میرس بودن آن نمود پیدا رس یا دیري زودبیشتر از جنبه

آیند و معموًال بر میشمار  ها بهاز نظر کشاورزي مضرترین یخبندان دیررسرس و ي زودهایخبندان     

ها، فعالیتاز  این، یخبندان بر بسیاري نهند. عالوه برمیناهنجاري به جا  محصوالت باغی و زراعی آثار

                                                
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 
2. Guiteras 
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انسان آسایش حرارتی  بر ها، مصرف انرژي و نیزهاي اقتصادي، سدها و آسفالت جادهها و زیرساختسازه

  . )2: 1389(عساکره، است  گذار اثر

ده ورود تو ریا وبا توجه به وضعیت جغرافیایی ایران و ارتفاع نسبتاً باالي بیشتر مناطق آن از سطح د

گیرد و یمبر  ن، وقوع سرما و یخبندان هر ساله بیشتر نقاط کشور را درمیهواهاي متفاوت به این سرز

اشاره نمود  1368توان به یخبندان اردیبهشت ماه سال میبراي نمونه  آورد.میخسارات زیادي را به بار 

لیون میصد لیارد و چهارمیما بود و حدود یک فر هایی از کشور حکمکه نزدیک به یک هفته بر قسمت

  ). 2: 1389، به نقل از علیجانی و همکاران، 1375براتی، (تومان خسارت به بار آورد 

 آسیب جدي به محصوالت زراعی واردي زودرس و دیررس هاها یخبندانتر سالبیشاستان اردبیل  در     

هزار  4از  شیب لیبهاره باغات استان اردب ررسید يبر اثر سرما 1393. در فروردین ماه سال نمایندمی

شدند هزار هکتار از باغات استان دچار خسارت  21 در اثر این سرما .دندیخسارت د الیر اردیلمی

)3URL(.  

اندن م، ناشناخته اهیخبندان مانندهاي آب و هوایی یکی از علل گسترده بودن خسارات ناشی از پدیده     

رات ت کاهش خساجه رس و دیررسهاي زودیخبندانباشد. در مواقع وقوع می هاپدیده این ابعاد و ماهیت

وانب جه شناخت نیاز ب هاآن که جهت تهیه وجود دارد منسجم مدیریتی يمیناشی از آن نیاز به یک برنا

ورت ست که در صیکی از مسائلی اها یخبندان بینیبحث پیش ؛. عالوه بر اینباشدمیمختلف این پدیده 

  کاهش اثرات این پدیده باشد.  برايتواند کمک بسیار بزرگی میاجرایی شدن آن 

ین اتوجه به  شود اما بدونمیبه کار گرفته  میهاي اقلیبینی پدیدههاي مختلفی براي پیشروش     

سی ن رو بررد. از ایاي را انجام دابینی واقع بینانهتوان پیشمیواقعیت که اقلیم در حال تغییر است، ن

قلیم ای تغییر بررس د. جهتنباید مورد توجه قرار گیر میهاي اقلیتغییر اقلیم و در پی آن تغییر در پدیده

 د.نباش استفادهد قابل نتوانمی میهاي اقلیمدل

کرده و بر اساس  سازيهیرا شب میکه روي اقل تاثیرگذار يندهایفرآ دنکنمی تالش مییهاي اقلمدل     

توان تغییرات احتمالی می میهاي اقلیبا استفاده از مدل .سازي نمایدباز ندهیهاي آسال براي را میآن اقل

هایی چون بینی نموده و با بررسی پدیدهآتی پیش هايدوره میهاي اقلیرا در اقلیم و عناصر و پدیده

هاي زمانی و مکانی آن، از این اطالعات در رس و شناخت ویژگیرس و دیرهاي زودیخبندان

                                                
3.  http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930123000376 
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شواهد حاکی از آن است که این تحقیق  در منطقه مورد بررسیهاي مختلف استفاده نمود. ریزيمیبرنا

ي در ءاو خال کفایت موضوع را نداشته است زودرس و دیررس هاينه یخبندانمیزمطالعات انجام شده در 

هاي زودرس و دیررس تحت شرایط تغییر هاي زمانی و مکانی یخبندانارتباط با بررسی دقیق ویژگی

  شود. میاحتمالی اقلیم آینده احساس 

  هاي پژوهش:السو -1-3

  باشد:میاین پژوهش در پی پاسخگویی به سواالت زیر  ،با توجه به مسائل مطرح شده   

  دماي  سازياز قطعیت بیشتري در شبیه اقیانوس - تمسفرآ میهاي گردش عمومدلکدام یک از

 باشد؟میحداقل روزانه استان اردبیل برخوردار 

  4کارایی مدلWG-LARS  میهاي اقلیحاصل از خروجی مدل دماي حداقل روزانهدر ریزگردانی 

 ؟خواهد بودهاي استان اردبیل چگونه منتخب در ایستگاه

 ینده آهاي هس استان اردبیل در دوررهاي زودرس و دیرتغییرات دماي حداقل روزانه و یخبندان

 باشد.میچگونه 

 یخ(تار رسهاي زودرس و دیرمورد استفاده و ویژگی یخبندان میهاي اقلینتایج حاصل از مدل-

 ؟خواهد بوددر مناطق مختلف استان اردبیل چگونه  و تواتر)تداوم، شدت هاي وقوع، 

  :هاي پژوهشفرضیه-1-4

  رسد مدلمیبه نظر HadCM35 استان  يدماي حداقل روزانهسازي از قطعیت بیشتري در شبیه

 .باشداردبیل برخوردار 

  مدلLARS-WG  خروجی  يوزانهدماي حداقل رتوانایی قابل قبولی در کوچک مقیاس نمودن

 هاي استان اردبیل دارد.هدر ایستگااقیانوس  - تمسفرآ میهاي گردش عمومدل

  یشتر ب اردبیل ي استانهاانگین دماي حداقل روزانه ایستگاهمیهاي آینده رسد در سالمیبه نظر

  ابد.یمیدور تغییر ي رس و دیررس به سمت آیندههاي زودیخبندان رخداد شده و تاریخ

 هاي وقوع، تداوم، تاریخ( هاي زودرس و دیررسیخبندانژگی ویهاي منتخب نتایج حاصل از مدل

 دهد. میهاي آتی مناطق مختلف استان اردبیل را متفاوت از هم نشان دوره شدت و تواتر)

                                                
4 . Long Ashton Research Station -Weather Generator 
5 . Hadley Centre Coupled Model 
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  : اهداف پژوهش -1-5

در پی آن است، عبارت است از: پژوهشاین  اصلی کهف اهدا  

 گردش هاي هاي استان اردبیل با استفاده از مدلبینی دماي حداقل روزانه در ایستگاهپیش

 اقیانوسی، - جوي میعمو

  ارزیابی کارایی مدلLARS-WG جوي میهاي گردش عمومدلخروجی نمایی  در ریزمقیاس - 

  ،هاي استان اربیلي ایستگاهبراي دماهاي حداقل روزانه اقیانوسی

 هاي آینده و تشابه دیررس براي دورههاي زودرس و هاي زمانی و مکانی یخبندانبررسی ویژگی

 (تفاوت) این اطالعات در مناطق مختلف استان اردبیل.

هاي سعی بر آن است ضمن پیگیري اهداف کلی فوق، اطالعات دقیقی از ویژگیاین تحقیق در کل در    

ینده ارائه هاي آهاي زودرس و دیررس در مناطق مختلف استان اردبیل براي دورهزمانی و مکانی یخبندان

 شود. 

 : ت پژوهشمیضرورت و اه -1-6

ناپذیر است. با دگرگونی و تحوالت کوچک اي انکاربر اساس مطالعات صورت گرفته تغییر اقلیم پدیده      

. هاي گذشته شونددچار تغییراتی نسبت به دوره هاي آتیدوره رود یخبندانمیانتظار  یو بزرگ اقلیم

 است. ندهیآ راتییتغ زانمی تیفیو ک تمیاز ک هایآگاه شیافزا رسدمی بنظر ضروريان میاین  آنچه در

هاي زودرس و دیررس که هاي حدي مثل یخبندانبررسی تغییر اقلیم و اثرات آن بر پدیدهنتایج حاصل از 

هاي راهبردي جهت ساز اتخاذ سیاستنهمید زنتوانمیاثرات زیادي بر جوانب مختلف زندگی بشري دارند، 

  د. نمدیریت این پدیده باش

- دماهاي باال و پایین در مقابلها آنپذیري و تحمل کنندمیحرارتی معین رشد  يگیاهان در محدوده     

 له کاهشأمس هستند تر از آستانه معین محدود است. بیشترین آسیبی که کشاورزان هر ساله با آن مواجه

در هر  هاوقوع یخبندانهاي زمانی و مکانی ویژگیهاي حداقل گیاهان است. بنابراین شناخت دما از آستانه

خسارت یخبندان  ریزان کشاورزي و کشاورزان به منظور کاهشمیتواند کمک شایانی به برنامیناحیه 

  داشته باشد. 

یخبنــدان، امکــان تولیــد بســیاري از محصــوالت کشــاورزي و بــاغی را در  يهاي ناشی از پدیدهآسیب     

اي کــه بــه تولیــدات دهد. سرمازدگی به دلیل خســارت قابــل مالحظــهمی پذیر کشور کاهشمناطق آسیب
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زه بــه ییهاي زود هنگام پایخبندانشود. میبندي طبیعی طبقه، در چارچوب بالیاي آوردمی رداکشاورزي و

، و دنرســانمــی همهمچنــین محصــوالت برداشــت نشــده صــد و در حــال رشــد گیاهــان وهاي فعال شاخه

، دهنــدرخ مــیرشــد و نمــو گیــاه  دهــی و مراحــل اولیــههاي دیر هنگام بهاره که هم زمان با گلیخبندان

  د. ننمایمیخسارت وارد 

به لحاظ  بهاردر  یز و آخرین رخداد آنایپفصل هاي رخداد اولین دماي صفر درجه در تاریخ      

هار بیز و یپال فصوها در و آخرین یخبندان هاي رخداد اولینباشد. از تاریخمیت میکشاورزي داراي اه

اي مناسب جهت هها و واریتهآید. این اطالعات در تعیین گونهمی به دست رویش يانگین طول دورهمی

از  وانتمی رس و دیررسهاي زودیخبندانشناخت زمان وقوع با  .رودمیدر منطقه به کار  کاشت

م تقوی یمتنظرشد،  ي. همچنین در مسائلی چون تعیین طول دورهکرد محصوالت زراعی و باغی محافظت

داراي  وارد فوقبراي تعیین ممطالعاتی انجام هاي گوناگون دیگر، مختلف و فعالیت زراعی براي محصوالت

افت  يپدیده از اراضی، افزایش تولید و کاهش خسارات ناشیبرداري بهینه از جهت بهرهباشد. میت میاه

مانی و وزیع زت در رابطه بادانش کامل و کافی  نیاز بهشدید درجه حرارت و یخبندان در مناطق مختلف 

  .وجود دارداین پدیده  مکانی وقوع

ل بدلی در این استان .است به دفعات تجربه شده ي زودرس و دیررسهاخبندانیوقوع اردبیل در استان     

باغداران  وزارعین  يمشکالت عمده ازهاي زودرس و دیررس یخبندانوقوع  هاي کشاورزيرونق فعالیت

در  دیدهپها و ارائه اطالعات در رابطه با این یخبندانبینی شود. پیشمی در طی فصل رشد محسوب

اوصاف  با این بسیار مؤثر است. هاي مختلفبه بخشرسانی هاي کاهش آسیبدستیابی به استراتژي

  .باشدمیو کاربردي  میت علمیاردبیل داراي اهدر استان  پدیدهاین مطالعه 

  ي پژوهشنهپیشی -1-7

ي یخبندان در مناطق مختلف مورد توجه محققین بوده و تغییر اقلیم و تاثیر آن، و پدیده يپدیده      

توان به میي این مطالعات از جملهمطالعات مختلفی جهت بررسی ابعاد مختلف آن انجام شده است. 

) اشاره 1962( 6پلت نبراسکا توسط روزنبرگ يدره يهاي فصل رشد منطقهماهیت یخبندان بررسی

 هايیخبندان از زودتر بهار در فرارفتی هايیخبندان انگینمی طور به نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که

 .است ترطوالنی هایخبندان نوع این دوام دوره و داده رخ تابشی هايیخبندان از دیرتر پاییز در و تابشی

                                                
6 . Rosenberg 
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در مرکز و جنوب فولوریدا نشان  ساالنه و روزانه حداقل آماري متوسط دماي با تحلیل ،)1988( 7وایلون

وقوع  خطر نظر این از .یابدمی افزایش نیز وقوع یخبندان احتمال ها،واریانس داده افزایش داد که با

- تاریخ و واریانس انگینمی آنها، شدت ساالنه، هايتعداد یخبندان نظیر عواملی با مکان یک در یخبندان

 مکان 9پاییزه را در  زودرس هايیخبندان وقوع تاریخ ،)1989( 8کاجفزاست.  شناسایی قابل وقوع، هاي

طی این  است. قرار داده مطالعه مورد 1987 و 1947 هايسال طول در در اسلوونی گورنجسکا در منطقه

 با یخبندان اولین وقوع تغییر تاریخ وجود رابطه و آمده دست به یخبندان اولین متوسط تاریخ مطالعه

 مدت نشان داد طول خطی رگرسیون مدل از استفاده با ،)1991( 9واتکینزمحل تایید شد.  تغییر ارتفاع

 این که است یافته کاهش دهه هر روز براي دو حدود در مناطق مرکزي انگلستان در یخبندان فصل

ت و تغییرا ،)1997و همکاران ( 10کارداي .نمود توجیه حرارت درجه افزایش با توانمیا ر کاهش

مشخص نمودند الگوهاي مکانی را بررسی و  1988تا  1900هاي هاي بارندگی جهان طی سالدگرگونی

)، 2003و همکاران ( 11باشد. اکسترممیکربن منطبق اکسیدزان ديمیو تغییرات بارندگی با تغییرات 

هاي ها در دوره، شدت بارندگیبرآورد نموده و نشان دادند HadRM3 هاي شدید انگلستان را با مدلبارش

هاي )، اثر تغییر اقلیم بر هیدرولوژي حوزه2006و همکاران ( 12آورد شده افزایش خواهد یافت. اندرسنبر

- ها در دورهدر دانمارك را بررسی نمودند. نتایج این تحقیق حاکی از افزایش بارندگی 13دانیشي رودخانه

هاي آتی، واکنش سطح دوره میسازي اقلی)، در شبیه2006و همکار ( 14باشد. الگانديمیهاي آتی 

بینی شده و بررسی نمودند. ابتدا تغییرات ارتفاع سطح دریا پیش میخزر را نسبت به تغییرات اقلیدریاي

دهند. میسازي، این تغییرات را به خوبی نشان هاي شبیههاي حاصل از مدلمشخص گردید که داده

هاي زان محصول برنج در چین، از مدلمیدر بررسی اثر تغییر اقلیم بر  ،)2007ران (و همکا 15میفنگ

سازي کربن در مدلاکسیداي استفاده نمودند و نشان دادند که با اعمال تاثیر مستقیم دياقلیم منطقه

و  16کند. استیلمیزان محصول کاهش پیدا مییابد و در شرایط عدم تاثیر آن میزان محصول افزایش می
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 )، به بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب در ایرلند پرداختند. در این کار از مدل2008همکاران (

ECHAM5  تحت سناریوA1B هاي مورد بررسی ها در حوضهاستفاده شد و نتایج نشان داد دبی رودخانه

زان بارش تابستانه میزان بارش زمستانه افزایش، و میهمچنین  .با تغییر اقلیم دچار تغییر خواهد شد

هاي در مقابل سرما و یخبندان راش در بررسی واکنش درخت ،)2009( 17کونیهوريکاهش خواهد یافت. 

-برگ از درصد 80 ها در این شرایط به حدودیخبندان موریوکا در ژاپن نشان داد که منطقه بهاره دیررس

 آماري نمایی مقیاس ریز مدل عملکرد ،)2010همکاران ( و 18سوویگنتد. نزنمیدرخت آسیب  هاي

SDSM سناریوهاي تحت A2 و B2  جو گردش مدل  HADCM3مورد  شیلی در واقع الکیو حوضه را در

- شبیه براي قبولی قابل دقت از SDSM روش داد نشان تحقیق این از حاصل ارزیابی قرار دادند. نتایج

 با، )2011( 19استگان .باشد فصلی بین تغییرات تواندمی دالیل از یکی که نیست برخوردار بارش سازي

 ماهانه در دماي و بارش شده بینیپیش تغییرات جو و محاسبه میعمو گردش مدل 10 از استفاده

 بارش مورد در ولیه بود یکنواخت طور به دما اظهار داشت تغییرات در اتیوپی در تانا يدریاچه يحوضه

 گردش مدل نه از چهار مدل در A2 انتشار سناریو تحت اختصاصی طور به ندارد. نتایج پایداري حالت

و همکار  20رینسدورف .بود 2080- 2010 زمانی يبازه در ساالنه جریان دارمعنی کاهش نشانگر میعمو

-مکان نشان دادند که در و یخبندان در اروپاي مرکزي و اثر آن بر چغندرقند در بررسی سرما ،)2013(

- مکان در مقابل، در .بیندمیاز یخبندان  میآسیب ک چغندر قند کلن، مانند معتدل، هايزمستان با هاي

و همکاران  21دیویدباشد. میبا آسیب جدي مواجه  رگنسبورگ کشت این محصول و گوتینگن مانند هایی

 يدوره طول در انجماد دماي ناشی از آسیب به بررسی مقاومت انواع مختلف گندم در مقابل ،)2016(

دار بین انواع مختلف گندم و مقاومت آن در معنی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان از وجود تفاوت رشد

تحمل آن میزان با بررسی تغییر ژنتیکی محصول گندم و  ،)2016( و همکار 22مقابل یخزدگی دارد. تفرا

بل سرما و یخبندان در مقابل سرما و یخبندان نشان دادند بهبود ژنتیکی این محصول تحمل آن را در مقا

  دهد.میافزایش 
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ها انجام هاي موجود مطالعات مختلفی در رابطه با تغییر اقلیم و یخبنداندر ایران نیز بنابر ضرورت     

هاي یخبندان پایان)، به بررسی و تحلیل تاریخ آغاز و 1384شده است. براي نمونه نوحی و همکاران (

هاي هاي آذربایجان غربی و شرقی پرداخته و نشان دادند یخبندانفرارفتی و فرارفتی در استان - تابشی

 25تا  1فرارفتی در پاییز آغاز گردیده و  - هاي تابشیروز دیرتر از یخبندان 40تا  6فرارفتی در منطقه از 

)، توزیع زمانی و مکانی یخبندان و لغزندگی در 1384یابد. عزیزي و همکار (می همروز زودتر در بهار خات

بررسی نموده و اظهار داشتند در مناطق  GISهاي هراز و فیروزکوه را با استفاده از تکنیک ادهج

سرد احتمال وقوع یخبندان و در مناطق ساحلی و  يکوه با شروع دورههاي هراز و فیروزکوهستانی جاده

 مترینهم)، اظهار داشتند 1385( همکارزاده و حجازيیابد. میکم ارتفاع احتمال لغزندگی بسیار افزایش 

 افزایش ارتفاع، تناسب به زیرا .باشدمی ارتفاع استان لرستان در یخبندان و فراوانی تعداد تعیین در عامل

)، اثر تغییر اقلیم بر رشد، عملکرد و 1385( همکارسلطانی و  .یابدمی افزایش ها نیزیخبندان فراوانی وقوع

هاي سازي اقلیم آینده با مدلسازي نمودند. با شبیهمصرف آب محصول نخود در منطقه مراغه را شبیه

23GISS  24وGFDL  براي زمانی که غلظتCO2  شود، نشان دادند که رشد، عملکرد و مصرف میدو برابر

سال  50ه طیمی)، به بررسی تغییر اقلیم ارو1388اقدم و همکار (خلیلیشود. میآب نخود دچار تغییر 

با روش  را متغیرهاي مربوط به دما و بارندگی و ساعات آفتابی زان تغییر درمیگذشته پرداخته و 

تغییر اقلیم جهانی در منطقه دادند. بر اساس نتایج این تحقیق  رگرسیون خطی ساده مورد مقایسه قرار

شده و روي بارندگی و تشعشع تأثیر محسوسی نداشته  ترین) منطقهترین و کمماي (بیشسبب افزایش د

 در استان یخبندان يپدیده گردشی الگوهاي )، با شناسایی1388خوشحال دستجردي و همکاران ( است.

 سوي به شرقی شمال و شمالی اروپاي پرفشارهاي و سیبري پرفشار با گسترشفارس بیان نمودند که 

 فشار با پرفشاري مرکز زاگرس، ارتفاعات در مختلف استان مناطق در حرارت درجه نزول بر عالوه ایران

 نقش استان در تشدید یخبندان و تداوم در که شودمی تشکیل هکتوپاسکال 1025 از بیش مرکزي

دیر  پاییزه و هنگام زود هايیخبندان بنديپهنه و )، با بررسی1388آبادي و همکاران (انمیدارد.  اساسی

 و شده آغاز استان شمال از پاییزه هايدادند وقوع یخبندان نشان در استان خراسان رضوي بهاره هنگام

- می پایان به زودتر در جنوب استان بهاره هايیخبندان همچنین .گیردمی بر در را جنوبی مناطق سپس

)، 1389علیجانی و همکاران ( .پیونددمی وقوع به استان شمال در بیشتر نیز زمستانه هايرسد. یخبندان
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 ،مه و اکتبر ماه دو هايیخبندان ایران پرداخته و نشان دادند وقوع در یخبندان روزهاي تداوم به بررسی

 يزنجیره ویژگی داراي هستند، مشهور هبهار دیررس و هزودرس پاییز هايیخبندان به ترتیب به که

 .است مرتبط گذشته روز میاقلی شرایط به فقط یخبندان وقوع یعنی اند،دو حالته اول مرتبه مارکوف

در  زودرس پاییزه احتمال وقوع اولین یخبندان اي نشان دادند که)، در مطالعه1389محمدي و همکار (

باشد. همچنین احتمال میدرصد  20آبان،  29ن احتمال قبل از میآذر و با ه 16بعد از  استان زنجان

درصد  20اسفند،  26ن احتمال قبل از میفروردین و با ه 22یررس بهاره بعد از یخبندان د وقوع آخرین

هاي زودرس و دیررس هاي برگشت یخبندان)، به تحلیل آماري دوره1389( همکارطاوسی و . است

هاي زودرس و دیررس ) پرداختند. نتایج نشان داد که یخبندان1360-1386آماري ( يزاهدان در دوره

تر یخبندان کوتاه ينشینی هستند. یعنی طول دورهبه سمت فصل زمستان در حال عقباز هر دو طرف 

 غالت را برکشت بهاره دیررس و پاییزه زودرس هايیخبندان )، تأثیر1389( همکارشده است. محمدي و 

 مراحل در گیاه چنانچه( بهاره دیررس یخبندان این پژوهش اساس کرج بررسی نمودند. بر شهرستان در

 با پاییزه زودرس یخبندان ولی دارد به سزایی تأثیر گندم محصول عملکرد بر) باشد گلدهی یا دهی شهخو

 به بیشتر فصل این در گیاه و آسیب نداشته گیاه عملکرد بر چندانی تأثیر گیاه، رشد در تأخیر ایجاد وجود

آبابایی و همکاران  .شودمیمربوط  سرما این با جوانه مرحله همزمانی و یخبندان شدت و کشت تاریخ

را با استفاده از مدل گردش  دشت اصفهان رود قهمنط دربر عملکرد گندم  میاقل رییاثر تغ)، 1389(

الدي بررسی می 2030تا  2011ي براي دوره LARS-WGگیري مولد اقلیم و با بکار HADCM3 میعمو

و متوسط دماي روزانه  اهیرشد گ يهمجموع بارش ساالنه در طول دورنمودند. نتایج تحقیق نشان داد 

  ، و عملکرد محصول گندم فاریاب کاهش خواهد یافت.شیافزا

ها در خانهزان آبدهی ساالنه رودمی)، به بررسی اثر تغییر اقلیم بر 1390مدرسی و همکاران (      

-Kارامتري گرگانرود پرداختند. در این تحقیق براي کوچک مقیاس نمایی اطالعات بارندگی از روش ناپ

NN  .مدل بر اساس این تحقیق استفاده شدHadCM3 بینی تغییر اقلیم ترین مدل براي پیشمناسب

بینی شده کاهش خواهد یافت. ي پیشها در دورهعنوان شد. همچنین مشخص شد حجم آبدهی رود

سد گلستان در  يزان بارش در حوضهمی)، به بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر 1390زاده و همکاران (ديهم

بر اساس  CGCM3پرداختند. در این تحقیق از مدل چرخشی  2100- 2071و  2050- 2021ي دوره

  در فصل  شانیامیکر ستگاهیدر ا انهیبارش ماه نیانگمیاستفاده شده و مشخص گردید که   A2سناریوي 
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clear that GFDLCM2.1 and HADCM3 models have more certainty in simulating the 
studied variable. By decreasing scale of the data obtained from these models, daily 
minimum temperature of future periods was provided for the studied stations. At the rest, 
early and late freezing events were determined. Obtained results indicate that LARS-WG 
model has an acceptable capability in decreasing scale of outputs of the used climate 
models. Investigation of daily minimum temperature of future periods in most cases 
suggests increase of this element in future periods compared to past period. Results 
obtained from HADCM3 and GFCM models are different about beginning and end 
freezing events’ dates in different stations. 
    In stations of Ardabil, Khalkhal and Meshginshahr, freezing starts from October. 
Because of tropical nature of this area compared to other stations, in Parsabad Station, 
freezing events start limitedly from November and increase in December. In Parsabad 
Station, freezing events end more in March and in other stations, except for limited cases, 
freezing events end in April. Based on obtained results, length of freezing period in 
stations of Ardabil Province gradually will shorten in future and length of growth period 
will increase.  
    Investigation of duration and intensity of freezing indicates that in most cases short-term 
freezing events are more than long-term freezing events. Community of early freezing 
events in Parsabad Station is less than other stations. Also in terms of intensity, early 
extensive freezing occurs less in Parsabad Station. Results obtained from spatial analysis 
of properties of early and late freezing events in the region indicated that these properties 
are different in various areas and in most cases outputs of the two used models were not 
accorded and were different. 
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