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 همدقم
 هک یروط هب ،هدش بوسحم ناهج کشخ همین و کشخ یاهروشک وزج یمیلقا ظاحل هب هک تسا یروشک ناریا
 یهرک یگدنراب طسوتم موس کی زا رتمک و اهیکشخ یگدنراب طسوتم موس کی دودح نآ یهنالاس یگدنراب طسوتم
 و شخبناهج) دشابیم نیمز یاهیکشخ ریخبت ربارب هس دودح ،نآ ریخبت نازیم رگید یوس زا و تسا نیمز
 دروآرب فلتخم قطانم رد اهرتماراپ نیا تسا مزال شراب و امد تیمها هب هجوت اب نیاربانب .(62 :1897 ،ناراکمه
-تیلاعف رب هک یتاریثأت صوصخ هب و لماوع ریاس رب هدرتسگ ریثأت لیلد هب شراب و امد ،یمیلقا رصانع نیب رد .دنوش
 حطس رد یمیلقا تارییغت دومن نیرتشیب ًاابیرقت هکیروط هب دشابیم رادروخرب یصاخ تیمها زا دنراد اهناسنا یاه
 (GCM) میلقا یناهج یاهلدم .(6 :6897 ،ینیسح و ییابطابط) تسا هدش زکرمتم رتماراپ ود نیا یور رب نیمز هرک
 فلتخم یاهمتسیس هک دنتسه میلقا رییغت تاریثأت یبایزرا رد یدنمتردق یاهرازبا و یددع جودزم یاهلدم نیرتمهم
 :1116 ،ناراکمه و رلوف) دنراذگیم شیامن هب و هدومن یزاس هیبش ار ایرد - خی و نیمز حطس ،سونایقا ،رفسمتا

 یناکم تقد شیازفا یارب اذل .تسا ینییاپ یناکم تقد یاراد ندوب سایقم گرزب لیلد هب اهلدم نیا یجورخ .(8527
 سایقمزیر یرامآ یاهرازبا نیرتدربراکرپ زا یکی SDSM7 لدم .دوشیم هدافتسا ینادرگ سایقمزیر یاهشور زا اهنآ
 و یبلیو) دراد  یتسیز طیحم و ییایفارغج ،یکیژولوردیه ،یسانشاوه تاعلاطم رد یرایسب دربراک هک دشابیم ینادرگ
 و دوش یم هدافتسا یهاگتسیا سایقم رد سایقم گرزب هنازور شدرگ یاهوگلا زا شور نیا رد اریز .(6 :2116 ،سیراه
 یاهدلوم دروم رد و دریگ یم رارق هدافتسا دروم دشاب  یمیلقا تارییغت زا هنیزه مک و عیرس دروآرب هب زاین هک یعقاوم رد
 :1897 ،یناوبحاسم و یدمص) تسا هداد هئارا یلوبق لباق جیاتن هتفای لکش رییغت عباوت یاه شور و یفداصت یسانشاوه
 یاهشراب یزاسهیبش یارب SDSM و LARS-WG لدم ود هسیاقم هب (1716) ناراکمه و یمشاه اتسار نیا رد .(5
 لباق و دنراد یبوخ و هباشم یاهییاناوت لدم ود ره هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ دنلزوین رد اتولک هضوح رد دیدش
 هدافتسا اب ییاوه و بآ تارییغت یسررب هب (7716) ناراکمه و یزردوگ .دنشابیم یمیلقا یاهینیبشیپ یارب هدافتسا
 هاشنامرک رد B2 و A2 یاهویرانس تحت HadCM3 یناهج لدم و SDSM یرامآ ینادرگ سایقمزیر شور زا
 تسا ترارح هجرد رثکادح و لقادح یزاسهیبش رتهب نداد ناشن هب رداق SDSM رازبا هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ
 لوبق لباق نآ جیاتن یرامآ یاهرازبا هب هجوت اب زونه اما دنزیم نیمخت رتنییاپ یمک شراب یزاس هیبش یارب هک یلاح رد
 هعلاطم رد SSVM6 و SDSM یرامآ ینادرگسایقمزیر یاهلدم یبایزرا و هسیاقم هب (6716) ناراکمه و نچ .تسا
 .دراد SSVM زا رتهب یدرکلمع SDSM لدم هک دهدیم ناشن جیاتن .دنتخادرپ نیچ روشک رد ییاوه و بآ تارییغت

 ناتسکاپ روشک رد لقادح یامد یاههداد دادنورب رد SDSM لدم درکلمع یسررب هب (9716) ناراکمه و امیچ
 و ووج .دراد دوجو SDSM طسوت هدش لدم و یعقاو یاههداد نیب یبوخ قباطت هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ
 روشک رد 9وشویج یهناخدور یهضوح یژولوردیه وکا رب هدنیآ رد یمیلقا تارییغت تاریثأت هب (5716) ناراکمه

                                                           
1- Statistical Down Scaling Model 
2- Smooth Support Vector Machine 
3- Guishui 
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 13 رد هنازور رثکادح و لقادح ترارح هجرد هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ SDSM ینادرگ سایقمزیر هدافتسا اب نیچ
 یاهناخدور نایرج رب یمیلقا تارییغت ریثأت یسررب هب (2716) ناراکمه و گناژ .تسا یشیازفا دنور یاراد هدنیآ لاس
 ینادرگ سایقمزیر لدم زا هدافتسا اب یشبات تشادو یاهویرانس تحت نیچ روشک رد 7نیک هناخدور هضوح رد

SDSM یناهج یاهلدم وCC-CSM1.1 CanESM2 و NorESM1-M طسوتم روط هب هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ 
 هرود هب تبسن ربماتپس هام ات توا هام زا و شهاک نئوژ هام ات یم هام زا یاهناخدور نایرج ،یسررب دروم یاهویرانس
 رد میلقا رییغت ینیب شیپ هب GCM فلتخم یاهلدم زا هدافتسا اب (2716) ناراکمه و الادم .دباییم شیازفا هیاپ
 .دباییم شهاک هقطنم لک رد دصرد 19 ات 3/17 نادنبخی یاهزور 1116 لاس ات هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ سازگت

 ود تحت روباشین ناغاط و راب هضوح باناور رب میلقا رییغت تارثا یبایزرا هب (6397) ناراکمه و روپنایدیمح
 شهاک و امد شیازفا زا یکاح جیاتن .دنتخادرپ SDSM لدم یرامآ ینادرگسایقمزیر شور و B2 و A2 یویرانس
 یسررب هب (9397) ناراکمه و همشچزمرق .دشابیم هیاپ هرود اب هسیاقم رد یسررب دروم یاهویرانس تحت یگدنراب
 برغ لامش رد عقاو کیتپونیس هاگتسیا تشه رد SDSM لدم ینادرگ سایقمزیر تقد رب یمیلقا -وفروم لماوع رثا
 و یگرزبتشد .تسا هتفرگ ماجنا یرتبسانم تقد اب امد یزاسهیبش هک داد ناشن لصاح جیاتن .دنتخادرپ روشک
 .دنتخادرپ ناتسزوخ ناتسا رد 6RCP یاهویرانس ساسا رب امد یدح یاهصخاش یزاسهیبش هب (5397) ناراکمه
 .دنراد یشیازفا دنور مرگ هرود ییامد یاهصخاش و یشهاک دنور درس هرود ییامد یاهصخاش هک داد ناشن جیاتن

 هدافتسا اب هیمورا هچایرد هضوح رد عقاو یاهرهش میلقا رب یناهج شیامرگ تارثا (5397) ناراکمه و فارص یراس
 طسوتم و رثکادح ،لقادح یامد ،هقطنم رد هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ اطخ تاعبرم لقادح و لادنک نم شور ود زا
 هب (2397) ناراکمه و شخبناهج .تسا هدرک هبرجت ار یشیازفا دنور یلصف سایقم رد مه و هنالاس سایقم رد مه
 3 یتآ یهرود شراب هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ هیمورا یاچ رهش هضوح شراب و امد رب میلقا رییغت ریثأت یسررب
 و ریملام .تفای دهاوخ شیازفا دارگیتناس یهجرد 18/1 رثکادح یامد و 21/7 لقادح یامد و شهاکرتمیلیم
 زیربآ ی هضوح رد شراب و امد یاهرتماراپ رب میلقا رییغت تارثا یسررب هب SDSM لدم زا هدافتسا اب (2397) ناراکمه
 یردان .تسا هدوب هیاپ هرود هب تبسن هدنیآ  هرود رد یگدنراب شهاک و امد شیازفا  هدنهد ناشن جیاتن .دنتخادرپ وس هرق
 هرمیس هضوح رد یمیلقا یاهرتماراپ رب میلقا رییغت رثا یسررب هب SDSM لدم زا هدافتسا اب (2397) ناراکمه و
 ناراکمه و فارص یراس .داد ناشن ار یسررب دروم هضوح رد شراب شهاک و امد شیازفا لصاح جیاتن دنتخارپ
 .دنتخادرپ ناریا برغ رد رابغودرگ یشبات یاه تشاداو یزاس هیبش هب WRF-CHEM لدم زا هدافتسا اب (2397)
 شبات شهاک نینچمه و دنلب جوم شبات شیازفا ،هاتوک جوم شبات شهاک ثعاب رابغودرگ تارذ هک داد ناشن جیاتن

 مشچ هب شهوژپ نیا رد ،یمیلقا تارییغت تیمها هب هجوت اب اذل .دوش یم هقطنم طسوتم رد نیمز حطس رد صلاخ
 شور زا هدافتسا اب (1816-3316 و 2516-2216) فلتخم ینامز هرود ود رد روشک برغ رد یمیلقا تارییغت هزادنا

                                                           
1- Xin River Basin 
2- Representative Concentration Pathways 
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 (RCP) یشبات تشاداو یاهویرانس تحت CanESM2 یناهج لدم یجورخ و SDSM یرامآ ینادرگ سایقم زیر
 .دوشیم هتخادرپ
 ینیب شیپ یلم زکرم یاههداد ،بختنم یاههاگتسیا شراب و رثکادح یامد ،لقادح یامد یاههداد شهوژپ نیا رد
 ,RCP 2.6) یشبات تشاداو یویرانس هس تحت CanESM2 یناهج لدم یاههداد و (NCEP) اداناک یطیحم یاهریغتم

RCP 4.5, RCP 8.5) و دیشروخ زا یتفایرد یشبات یژرنا نیب توافت روکذم یاهویرانس .تفرگ رارق هدافتسا دروم 
 یامد شهاک بجوم یفنم تشاداو و شیازفا بجوم تبثم تشاداو .دشاب یم نیمز طسوت وج هب یتشگزاب یژرنا

 یاه هداد ینادرگ سایقمزیر تهج زین SDSM لدم زا .(1116 ،میلقا رییغت لودلا نیب تئیه) ددرگیم نیمز متسیس
 طسوت هک تسا ییاوهو بآ یاه لدم زا لسن نیمراهچCanESM2 لدم .تسا هدش هدافتسا CanESM2 یناهج لدم
 رد .تسا هتفای هعسوت روشک نیا تسیز طیحم نامزاس رظن ریز (CCCma) اداناک یاوهو بآ لیلحت و یزاس لدم زکرم
 و لوط هجرد 7 رد 7 داعبا اب یا هکبش یاراد هک تسا هدش یدنب هکبش لولس 52*867 تروص هب نیمز لک لدم نیا
 سایقمزیر تهج یاهلحرم ود و یطرش ددجم یرادرب هنومن شور کی زین SDSMلدم .دشابیم ییایفارغج ضرع
 هدافتسا اب ار (شراب و امد دننام) هدننک ینیب شیپ ریغتم ادتبا شور نیا .(987 :1116 ،ناراکمه و یبلیو) تسا ینادرگ
 رد دعب هلحرم رد و هدرک سایقم کچوک ،یفداصت یسانشاوه دلوم شور کی و یبیکرت ینویسرگر یاهشور زا
 یرامآ یسانشاوه دلوم شور زا یبیکرت SDSM عقاو رد .(85 :9716 ،یموستات) ددرگیم دیلوت ًااددجم هاگتسیا لحم
 ندرک هربیلاک یارب .تسا هدش هدافتسا 6/2 ینعی نآ هخسن نیرخآ زا شهوژپ نیا رد .تسا هتفای لکش رییغت عباوت و
 یاه هداد و هعلاطم دروم یاه هاگتسیا شراب و امد یاههداد زا ،SDSMیرامآ ینادرگ سایقمزیر لدم زا هدافتسا اب

NCEP یاهریغتم .ددرگیم تفایرد اداناک میلقا رییغت تیاس زا هک دش دهاوخ هدافتسا (7237-2116) هیاپ هرود رد 
NCEP قیرط زا باختنا نیا .دنوش یم باختنا بسانم یاهریغتم اه نآ نیب زا هک ؛دنشاب یم یرفسمتا ریغتم 26 لماش 

 (7237-2116) هرود هب تبسن هک دنتسه یلامونآ تروص هب روکذم لدم یاههداد .دوش یم ماجنا یگتسبمه بیرض
 یارب NCEPلیلحتزاب یاههداد یریگراکب اب 2116 لاس ات لدم یخیرات یاههداد .تسا هدش هبساحم اهنآ یلامونآ
 یارب زین 1176 ات 2116 لاس یاههداد و دنریگیم رارق هدافتسا دروم ینادرگ سایقمزیر طباور یحارط و یجنساو
 CanESM2 لدم زا راک نیا یارب هک دنریگیم رارق هدافتسا دروم یتآ یاهههد یمیلقا تارییغت زادنا مشچ دروآرب
 رازفا مرن ،اههدننک ینیبشیپ باختنا یارب عقاو رد .دش هدافتسا RCP8.5 و RCP2.6، RCP4.5 یویرانس هس تحت

SDSM هقطنم یتادهاشم سایقم گرزب یاهریغتم و هقطنم هنازور یتادهاشم یرس نیب (NCEP) رثکادح اب یاهطبار 
 یاهریغتم یریگراکهب اب ،هطبار نیا زا هدمآ تسد هب یاهرتماراپ زا هدافتسا اب سپس و هدومن رارقرب یگتسبمه بیرض
 رد ار رظن دروم رتماراپ ینامز یرس ،یتآ هرود رد فلتخم یاهویرانس و CanESM2 لدم زا لصاح سایقم گرزب
 یارب شراب و امد ینیب شیپ تایلمع NCEP هعومجم زا اه هدننک ینیب شیپ نیرتهب باختنا زا سپ .دنکیم دیلوت هقطنم
 یاههرود یارب هنازور یاههداد دیلوت زا سپ .دریگیم تروص (1816-3316 و 2516-2216) فلتخم یاههرود
 یاهرتماراپ هناهام نیگنایم و هدش یریگنیگنایم لدم رثکادح یامد و لقادح یامد ،شراب یاهیجورخ زا ،روکذم
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 و هدش  هبساحم هیاپ یهرود نیگنایم ریداقم هب تبسن اه نآ تارییغت سپس دوشیم هبساحم یتآ یاههرود رد روکذم
 لیلحت و یبایزرا تهج .ددرگیم لیلحت و میسرت اههاگتسیا زا مادکره هب طوبرم شراب و امد تارییغت یاهرادومن
 .دش هدافتسا R2 و MAE، MSE، RMSE یاهرایعم زا زین هعلاطم دروم هقطنم رد SDSM ینادرگ سایقمزیر لدم
 هعلاطم دروم هقطنم
 تهج دشابیم روشک برغ رد نادمه و هاشنامرک ،ناتسدرک ناتسا هس لماش شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم هقطنم
 هقطنم حطس رد بختنم کیتپونیس یاههاگتسیا 2 شراب و رثکادح یامد ،لقادح یامد یتادهاشم یاه هداد زا یسررب
 دروم یاههاگتسیا و یتاعلاطم هقطنم تیعقوم .دش هدافتسا یدالیم 2116 ات 7237 هیاپ یرامآ هرود رد یسررب دروم
 .تسا هدش هدروآ (7) لودج رد یسانشاوه یاههاگتسیا تاصخشم نینچمه و (7) لکش رد یسررب

 
 روشک برغ رد هعلاطم دروم هقطنم و اههاگتسیا ییایفارغج تیعقوم -1 لکش

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم یسانشاوه یاههاگتسیا ییایفارغج تاصخشم -1 لودج
 عافترا ییایفارغج لوط ییایفارغج ضرع هاگتسیا عون هاگتسیا مان

 5/9197 11/15 6/29 کیتپونیس جدننس
 8/6627 27/25 27/29 کیتپونیس زقس
 2/7517 69/85 62/59 کیتپونیس نادمه
 1/3127 95/85 67/29 کیتپونیس نادمه هژون
 2/8797 31/15 76/69 کیتپونیس هاشنامرک
 252 62/25 16/59 کیتپونیس باهذ لپرس

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شهوژپ یاههتفای
 نیرتشیب هک (NCEP)یوج لقتسم یاهریغتم تسا مزال لدم ندرک هربیلاک زا لبق SDSM ینادرگ سایقمزیر لدم رد
 طسوتم یاهریغتم ،لصاح جیاتن ساسا رب .دندرگ نییعت دنراد یتادهاشم یمیلقا یاهرتماراپ اب ار یگتسبمه نازیم
 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم و یحطس یبسن تبوطر ،لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا ،ایرد حطس رد راشف
 طسوتم لقتسم ریغتم ،لصاح جیاتن ساسا رب .دنراد یتاعلاطم هقطنم رد یسررب دروم یاهرتماراپ اب ار طابترا نیرتشیب
 هژیو و یحطس یبسن تبوطر ریغتم و رثکادح و لقادح یامد اب ار بیرض نیرتالاب نیمز حطس یرتم ود عافترا رد امد
 .(6 لودج) دنراد یسررب دروم هقطنم رد شراب اب ار طابترا نیرتشیب فلتخم حوطس رد

 هاگتسیا و یمیلقا رتماراپ کیکفت هب لدم ندومن هربیلاک تهج هدافتسا دروم لقتسم یاهریغتم -2 لودج
 شراب لقادح یامد رثکادح یامد هاگتسیا

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا نادمه

 یحطس هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 یحطس هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 لاکساپوتکه 128 حطس رد ییارگاو
 لاکساپوتکه 128 حطس رد هژیو تبوطر
 یحطس هژیو تبوطر

 ایرد حطس رد راشف طسوتم هاشنامرک

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 ایرد حطس رد راشف طسوتم

 لاکساپوتکه 128 حطس رد هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 رد یراهنلافصن تعرس

 لاکساپوتکه 128 رد یگدنخرچ

 یحطس یبسن تبوطر

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا هژون

 یحطس هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 لاکساپوتکه 128 حطس رد هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 رد یراهنلافصن تعرس

 لاکساپوتکه 112 حطس رد هژیو تبوطر

 یحطس کیدزن یبسن تبوطر

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا زقس

 یحطس هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 لاکساپوتکه 128 حطس رد هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 ایرد حطس رد راشف طسوتم

 لاکساپوتکه 112 رد یراهنلافصن تعرس

 حطس کیدزن یبسن تبوطر

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا جدننس

 یحطس هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 یحطس هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 لاکساپوتکه 112 رد یراهنلافصن تعرس

28 لیسناتپوئژ عافترا  لاکساپوتکه 1

 حطس کیدزن یبسن تبوطر

 ایرد حطس رد راشف طسوتم باهذ لپرس

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 ایرد حطس رد راشف طسوتم

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم

 ایرد حطس رد راشف طسوتم

 لاکساپوتکه 112 لیسناتپوئژ عافترا
 لاکساپوتکه 112 حطس رد هژیو تبوطر

 یرتم ود عافترا رد امد طسوتم
 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یعقاو یاه هداد و NCEP یاهریغتم زا هدافتسا اب هدش  لدم یاهرتماراپ یبایزرا هب ،لدم تحص زا نانیمطا روظنم  هب
 لدم ریداقم نیب یرادینعم فالتخا هک داد ناشن لصاح جیاتن .دش هتخادرپ (7237 -2116) هیاپ یرامآ هرود یارب
 هدش  لدم یاههداد نیب نوسریپ یگتسبمه ریداقم و درادن دوجو 2/1 ینارحب یاطخ اب اه نآ یتادهاشم ریداقم و هدش 

 زین (MAE و RMSE، MSE) یجنساطخ یاهصخاش یسررب .دنشابیم لوبق لباق 7/1 یرادینعم حطس رد یعقاو و
 دروم یاهرتماراپ ینادرگ سایفمزیر تهج یبسانم ییآ راک زا SDSM ینادرگ سایقمزیر لدم هک تسا نآ رگنایب
 رتقفوم امد یزاسلدم هنیمز رد لدم نیا لصاح جیاتن ساسا رب .تسا رادروخرب هعلاطم دروم هقطنم حطس رد یسررب
 نیب رد .تسا هدوب لقادح یامد زا رتقفوم زین رثکادح یامد یزاسلدم هنیمز رد و تسا هدومن لمع شراب زا
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 اب طابترا رد هژیو هب جدننس و باهذ لپرس یاههاگتسیا هب طوبرم لدم یاطخ نیرتشیب زین یسررب دروم یاههاگتسیا
 .(9 لودج) دشابیم شراب

 فلتخم یاهرایعم زا هدافتسا اب SDSM ینادرگ سایقمزیر لدم درکلمع یبایزرا -3 لودج
 MSE RMSE MAE R2 رتماراپ هاگتسیا

 نادمه

 33/1 19/1 19/1 11/1 لقادح یامد

 یامد
 رثکادح

11/1 61/1 71/1 33/1 

 33/1 25/1 52/1 75/1 شراب

 هژون

 33/1 61/1 91/1 11/1 لقادح یامد

 یامد
 رثکادح

11/1 61/1 71/1 33/1 

 33/1 86/1 65/1 87/1 شراب

 
 زقس

 33/1 51/1 21/1 11/1 لقادح یامد

 یامد
 رثکادح

11/1 21/1 51/1 33/1 

 33/1 82/1 93/1 28/1 شراب

 جدننس

 33/1 61/1 61/1 11/1 لقادح یامد

 یامد
 رثکادح

11/1 61/1 71/1 33/1 

 33/1 11/7 89/7 73/7 شراب

 هاشنامرک

 33/1 61/1 61/1 11/1 لقادح یامد
 یامد
 رثکادح

11/1 61/1 71/1 33/1 

 33/1 62/1 18/1 92/1 شراب

 باهذ لپرس

 33/1 19/1 15/1 11/1 لقادح یامد

 یامد
 رثکادح

11/1 61/1 71/1 33/1 

 33/1 73/1 95/7 15/6 شراب

 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 

 و لدم طسوت یسررب دروم یاهرتماراپ هدش دیلوت ریداقم هسیاقم هب ینیبشیپ تحص زا نانیمطا و رتهب شیامن تهج 
 جیاتن طقف هطوبرم یاهرادومن دایز دادعت تلع هب یسررب نیا رد هک دش هتخادرپ هیاپ هرود رد اهنآ یتادهاشم ریداقم
 ریداقم دوشیم هدهاشم هک روط نامه تسا هدش هدروآ هلحرم نیا رد هنومن ناونع هب هژون کیتپونیس هاگتسیا هب طوبرم
 لدم بسانم درکلمع زا یکاح هک دنرادن رگیدکی اب ینادنچ فالتخا یسررب دروم یاهرتماراپ یزاسهیبش و یتادهاشم

SDSM (6 لکش) تسا هعلاطم دروم هقطنم رد یسررب دروم یاهرتماراپ زادنا مشچ یسررب و یزاسلدم تهج. 
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 هژون هاگتسیا رد SDSM لدم طسوت یسررب دروم یاهرتماراپ هدش لدم و یتادهاشم ریداقم -2 لکش

 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 CanESM2 لدم هدشدیلوت یاههداد یسررب هب نآ ندوب بسانم زا نانیمطا و ینادرگ سایقمزیر لدم یبایزرا زا سپ
16) یسررب دروم هرود ود یارب  جیاتن .دش هتخادرپ یشیات تشاداو یویرانس هس تحت (1816-3316 و 2516 -22

 همه رد 1216 ههد رد شراب هک دهدیم ناشن یتاعلاطم هاگتسیا رد یسررب دروم یاهرتماراپ هناهام یسررب زا لصاح
 زا ریغ هب اههام رثکا رد یسررب دروم یویرانس هس ره قبط رب جدننس و باهذ لپرس یاههاگتسیا زج هب اههاگتسیا
 هتشاد شهاک هیاپ هرود هب تبسن هیروف و هیوناژ نوچمه اههام یخرب رد اههاگتسیا یخرب رد و ربماسد ،ربماون یاههام
 لپرس و جدننس یاههاگتسیا رد یلو دشاب هتشاد شهاک (2516-2216) هرود لاس 16 رد شراب هک دوریم راظتنا و
 یارب 1816 ههد رد تیعضو نیا .تسا هتشاد شیازفا شراب نازیم لاس یاههام رتشیب رد ویرانس یخرب قبط رب باهذ
 .تسا هتشاد شهاک شراب نازیم لاس یاههام رتشیب رد و یتاعلاطم یاههاگتسیا رتشیب رد و دراد همادا نانچمه شراب
 ود ره رد نینچمه و ویرانس هس ره ساسا رب امد هک دهدیم ناشن زین امد رثکادح و لقادح هناهام نیگنایم یسررب
 و تشاد دهاوخ شیازفا لاس یاههام رتشیب رد یسررب دروم یاههاگتسیا همه رد (1216 و 1816) یسررب دروم ههد
 یاههاگتسیا دایز دادعت لیلد هب شهوژپ نیا رد هک تفای دهاوخ شیازفا لبق ههد هب تبسن ههد ره رد زین نآ نازیم
 ناونع هب 1216 ههد رد هژون کیتپونیس هاگتسیا رد یسررب دروم یاهرتماراپ هب طوبرم هناهام جیاتن طقف ،یسررب دروم
 .(9 لکش) تسا هدش هدروآ هنومن
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 2022 ههد رد هژون هاگتسیا رد یسرب دروم یاهرتماراپ هناهام تارییغت -3 لکش

 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رظن دروم یاهرتماراپ تدم دنلب یسررب هب هعلاطم دروم هقطنم رد یمیلقا تارییغت زادنا مشچ رتهب شیامن تهج
 هاگتسیا رد شراب نازیم هک 1216 ههد زا ریغ هب هک دهدیم ناشن شراب تدمدنلب یسربب زا لصاح جیاتن دش هتخادرپ

 همه رد 1816 ههد رد نینچمه و اههاگتسیا ریاس رد .(رتم یلیم 6 دودح) تسا هتشاد یئزج شیازفا باهذ لپرس
-3316) ینیبشیپ دروم یاههرود عومجم رد یلو (5 لکش) تسا هدرک ادیپ شهاک هیاپ هرود هب تبسن اه هاگتسیا

 نیرتشیب و نیرتمک هک تسا هدرک ادیپ شهاک هیاپ هرود هب تبسن یسررب دروم هرود یاهتنا رد شراب نازیم (2516
 هرود هب تبسن شهاک دصرد 67 اب هاشنامرک هاگتسیا و دصرد 7 اب جدننس یاههاگتسیا اب طوبرم بیترت هب شهاک نیا
 .دشابیم هیاپ

 
 یسررب دروم یاههاگتسیا رد هیاپ هرود هب تبسن هدنیآ یاههرود رد شراب تارییغت تیعضو -4 لکش

 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 ره رد نازیم نیا هک دراد یسررب دروم یاههاگتسیا رد امد شیازفا زا یکاح جیاتن ،لقادح یامد رتماراپ اب طابترا رد
 هاگتسیا هب طوبرم هعلاطم دروم هقطنم رد لقادح یامد تارییغت نیرتشیب تسا هتفای شیازفا لبق ههد هب تبسن ههد
 نیرتمک .دشابیم ینیبشیپ هرود نایاپ رد سویسلس هجرد 6 اب هاشنامرک هاگتسیا سپس و سویسلس هجرد 2/6 اب هژون
 هقطنم رد رد هک یلقادح یاهامد عقاو رد .دشابیم سویسلس هجرد 2/7 اب زقس هاگتسیا هب طوبرم زین ییامد تارییغت
 تسا هداد ناشن دوخ زا یشیامرگ دنور و هدشن هدهاشم هدنیآ هرود رد تسا هداتفا قافتا هیاپ هرود رئد هعلاطم دروم
 .(2 لکش)

 
 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم یسررب دروم یاههاگتسیا رد هیاپ هرود هب تبسن هدنیآ یاههرود رد لقادح یامد تارییغت تیعضو -0 لکش

 هک تفای دهاوخ شیازفا هقطنم حطس رد زین رثکادح یامد هک دهدیم ناشن رثکادح یامد یسررب زا لصاح جیاتن
 نایاپ رد سویسلس هجرد 2/7 اب زقس هاگتسیا و 2/6 اب هژون هاگتسیا هب طوبرم بیترت هب شیازفا نیرتمک و نیرتشیب
 هب تبسن ههد رد رثکادح یامد نازیم لصاح جیاتن ساسا رب نینچمه تسا هیاپ هرود هب تبسن ینیبشیپ دروم هرود
 .(2 لکش) تسا هتفای شیازفا هیاپ هرود و لبق ههد

 
 یسررب دروم یاههاگتسیا رد هیاپ هرود هب تبسن هدنیآ یاههرود رد رثکادح یامد تارییغت تیعضو -6 لکش

 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 
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 رد (2516-3316) ینیبشیپ دروم هرود یط رد رثکادح یامد ،لقادح یامد ریداقم ،لصاح جیاتن ساسا رب عومجم رد
 نازیم هک دش دهاوخ هتساک هیاپ هرود هب تبسن شراب نازیم زا و تفای دهاوخ شیازفا یتاعلاطم یاههاگتسیا همه
 هدش هدروآ (1) لکش رد هیاپ هرود هب تبسن (2516-3316) هدش ینیبشیپ هرود رد یسررب دروم یاهرتماراپ تارییغت
 شراب تارییغت نیرتشیب و دش دهاوخ ور هبور شراب شهاک اب هعلاطم دروم هقطنم دوشیم هدهاشم هک روط نامه .تسا
 یحاون یاههاگتسیا هب طوبرم زین لقادح یامد تارییغت نیرتشیب .تسا هعلاطم دروم هقطنم یبونج همین هب طوبرم
 دروم هقطنم یبرغ بونج و یقرش همین هب طوبرم زین رثکادح یامد تارییغت نیرتشیب و هعلاطم دروم هقطنم یقرش
 .(1 لکش) تسا هقطنم حطس رد رثکادح یامد زا رتشیب لقادح یامد تارییغت نینچمه .دشابیم هعلاطم
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 2231 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم روشک برغ رد هیاپ هرود هب تبسن (6422-2222) یتآ هرود رد یسررب دروم یاهرتماراپ تارییغت نازیم -7 لکش

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 (AR5) مجنپ شرازگ فلتخم یاهویرانس ساسا رب روشک برغ رد شراب و امد تارییغت یسررب هب شهوژپ نیا رد
 یناهج لدم یاهیجورخ و SDSM ینادرگ سایقم زیر لدم زا روظنم نیدب دش هتخادرپ 1816 و 1216 ههد ود رد

CanESM2 یشبات تشاداو ویرانس هس تحت (RCP 2.6، RCP 4.5 و RCP 8.5) بختنم کیتپونیس هاگتسیا 2 رد 
 ،MAE، MSE یاهرایعم ساسا رب و دش یبایزرا (7237-2116) هیاپ هرود یارب لدم هک نیا زا سپ .دش هتفرگ هرهب

RMSE و R2 یاههرود رد شراب و امد یاهرتماراپ تارییغت زادنا مشچ یسررب هب ،دش نییعت لدم تقد و تحص 
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 شیازفا زین امد نازیم و شهاک شراب نازیم هعلاطم دروم هقطنم حطس رد هک داد ناشن لصاح جیاتن .دش هتخادرپ هدنیآ
 دصرد 2 نازیم هب هقطنم حطس رد تدمدنلب طسوتم روط هب یتآ یاههرود رد شراب شهاک نازیم هک درک دهاوخ ادیپ
 6 ربارب بیترت هب هقطنم حطس رد تدمدنلب طسوتم روط هب زین رثکادح و لقادح یامد .تسا هدوب هیاپ هرود هب تبسن
 ناراکمه و همشچزمرق تاعلاطم لصاح جیاتن .درک دهاوخ ادیپ شیازفا هیاپ هرود هب تبسن سویسلس هجرد 3/7 و
 رارق دییأت دروم ار (2397) ناراکمه و یردان ،(2397) ناراکمه و ریملام ،(5397) ناراکمه و یگرزب تشد ،(9397)
 هقطنم رد SDSM ینادرگسایقمزیر لدم و یسررب دروم یناهج لدم یجورخ زا لصاح جیاتن ساسا رب .دهدیم
 نیمأت و هریخذ شهاک بجوم دناوتیم رما نیا هک تفای دهاوخ شهاک هیاپ هرود هب تبسن شراب نازیم هعلاطم دروم
 نازیم نینچمه .ددرگیم رییغت راچد زین هقطنم یزرواشک میلقا طیارش نآ لابند هب هک ددرگ هقطنم حطس رد یبآ عبانم
 شهاک و دشر هرود شهاک ،یفرب یاهشراب شهاک ،قرعت و ریخبت شیازفا بجوم هک درک دهاوخ ادبپ شیازفا امد
 یاهراکهار ،فلتخم یاهشخب رد هطوبرم نازیر همانرب تسا مزال نیاربانب .دوشیم یزرواشک یتالوصحم درکلمع
 .دنیامن ذاختا ار دیدج طبارش اب یراگزاس تهج مزال
 و اهلدم ،روشک یمیلقا هدنیآ هزادنا مشچ و یمیلقا تارییغت قیقد یسررب تهج هدنیآ تاعلاطم رد دوش یم داهنشیپ

 یاهلدم درکلمع هسیاقم هب نینچمه .دوش هداد هعسوت و یحارط روشک و هقطنم میلقا اب طبترم یاهویرانس
 و یبآ عبانم رب یمیلقا تارییغت تارثا و دوش هتخادرپ هعلاطم دروم هقطنم رد یکیمانید و یرامآ ینادرگسایقمزیر
  .دوش یسررب هریغ و یزرواشک تالوصحم ،یعیبط
 عبانم
 ایفارغج ،ناریا برغ رد رابغودرگ یشبات یاهتشاداو یزاس هیبش .(2397 ) .س .م ،یفجن ،.آ ،نیرز ،.ا .ع ،یلوسر ،.ب ،فارص یراس

 .967-157 صص ،66 هرامش ،یطیحم تارطاخم و

 هچایرد هضوح رد عقاو یاهرهش میلقا رب یناهج شیامرگ تارثا .(5397) .ف ،هزورفارس ،.ط ،یرصنع یلالج ،.ب ،فارص یراس

 .99-85 صص ،67 هرامش ،یرهش یسانش موب یاهشهوژپ ،هیمورا

 رظن رد اب شراب و امد رب میلقارییغت ریثأت .(2397 ) .ف ،رغصاروپ ،.ح .م ،داژنیلاع ،.م .ع ،تسود دیشروخ ،.س  ،لصا شخبناهج 

 ،6 هرود ،یژولوفوموئژوردیه ،(هیمورا یاچرهش یهضوح :یدروم یهعلاطم) یمیلقا یاهویرانس و اهلدم تیعطق مدع نتفرگ
 .117-667 صص ،1 هرامش

 ،زیربت یسانشاوه هاگتسیا یارب قرعت -ریخبت دروآرب یاه لدم لیلحت .(1897 ) .و ،یولوم ،.ا .ع ،شناد دحوم ،.س ،لصا شخبناهج
 .72-22 صص .6 هرامش ،77 دلج ،یزرواشک شناد

 زا هدافتسا اب روباشین ناغاط و راب هضوح باناور رب میلقا رییغت تارثا یبایزرا .(6397 ) .ق ،یراهدنق ،.ج ،یناطلس ،.م ،روپنایدیمح

 یتعنص یلیمکت تالیصحت هاگشناد ،ناریا یسانشاوه و بآ یلم سنارفنک نیتسخن ،(HadCM3) وج یمومع شدرگ لدم دادنورب
 .ص 77 ،نامرک ،هتفرشیپ یروانف و

 ساسا رب ناتسزوخ ناتسا یامد یدح یاهصخاش یزاسهیبش .(5397 ) .ع ،ابیکش ،.ز ،روپرفعج ،.ب ،یناجیلع ،.آ ،یگرزبتشد

 .217-967 صص ،27 هرامش ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج ،RCP یاهویرانس
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 یرامآ ندرک سایقم کچوک روظنم هب SDSM و یعونصم یبصع هکبش یاهشور یفرعم (1897) .ع ،یناوبحاسم ،.ز .س ،یدمص

 .ص 3 ،زیربت هاگشناد ،ناریا بآ عبانم تیریدم سنارفنک نیموس ،یگدنراب و امد یاههداد

-سایقم زیر لدم زا هدافتسا اب یمیلقا یاهریغتم زا یخرب تارییغت ینیبشیپ .(5397 ) .م ،یلقادخ ،.ر .ح ،یدارم ،.س ،یمریمسیئاط

 ،6 هرامش ،متفه دلج ،زیخبآ تیریدم و یسدنهم ،فلتخم یاهویرانس تحت HadCM3 لدم یجورخ و LARS-WG یزاس
 .257-227 صص

 ،هنایهام یامد طسوتم و هنایهام شراب یاهرتماراپ ساسا رب نانمس رهش رد میلقا رییغت یسررب .(6897) .م ،ینیسح ،.ع س ،ییابطابط
 .ص 8 .ناهفصا میلقا رییغت یلم سنارفنک نیلوا و یاهقطنم سنارفنک نیموس

 رب یمیلقا -وفرم لماوع رثا یسررب .(9397 ) .م .ع ،تسوددیشروخ ،.ع ،یناوبحاسم ،.م ،هشفنبییاضر ،.ا .ع ،یلوسر ،.ب ،همشچزمرق

 .227-527 صص ،6 هرامش ،2 دلج ،زیخبآ تیریدم و یسدنهم هیرشن ،SDSM لدم ینادرگ سایقم زیر تقد

 زا هدافتسا اب وس هرق هضوح باناور رب میلقا رییغت تارثا یسررب .(2397) .ق ،یراهدنق ،.س ،یرذآ فیرش ،.ا ،روپاضردمحم ،.م ،ریملام

 -269 صص ،9 هرامش ،9 هرود ،کاخ و بآ تظافح ،ایوپ یبصع هکبش و HadCM3 لدم یاه هداد یرامآ ییامن سایقمزیر
179. 

 ،یرادزیخبآ یسدنهم و مولع ،هرمیس هزوح رد یمیلقا یاهرتماراپ رب میلقا رییغت رثا .(2397) .م ،ونهد یمدق ،.م ،یزردوگ ،.س ،یردان
 .32-21 صص ،39 هرامش ،77 لاس
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