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 و تیریدم روظنم هب لیبدرا تشد ةدنیآ شراب و امد تاناسون یبایزرا
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 رگهحون دمحا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،تسیز طیحم هدکشناد ،داتسا ،یژولوفروموئژ یارتکد

 یزورهب دومحم
 ناریا ،ریالم ،ریالم هاگشناد یسانش میلقا یرتکد یوجشناد

 38/38/٩398 :شریذپ رودص خیرات 08/88/0398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 اب یراگزاس تهج .دش یسررب لیبدرا ۀقطنم رد مید مدنگ دشر هرود لوط ،تشک نامز رب میلقا رییغت دادخر رثا ،هعلاطم نیا رد
 رییغت دادخر ادتبا ،تفایهر نیا هب یبایتسد یارب .دش هیهت لیبدرا رد مید مدنگ تشک یارب بسانم یعارز میوقت ،میلقا رییغت ةدیدپ
 تحت SDSM رازفامرن کمک هب CanESM2 لدم یجورخ یاههداد ،یرامآ یئامنسایقمزیر زا هدافتسا اب هقطنم رد میلقا

-هیبش (0012-1012) هدنیآ ةرود یارب هقطنم یگدنراب و امد ۀنیمک ،امد ۀنیشیب یمیلقا یاهرتماراپ و یسررب RCP 4.5 یویرانس
 ةرود لوط هبساحم جیاتن .دش نییعت هدنیآ و هیاپ هرود یارب یگدنراب و امد صخاش ود هب هجوت اب تشاک خیرات سپس .دش یزاس
 نییعت صخاش نیمه ساسا رب هدنیآ یاه لاس یارب بسانم یعارز میوقت تیاهن رد و دمآ تسد هب GDD صخاش زا هدافتسا اب دشر
 دهاوخ شیازفا دارگ یتناس هجرد 2/10 هب 2/5 زا لیبدرا هنالاس یامد نیگنایم و تسا شیازفا لاح رد امد هک داد ناشن جیاتن .دش
 هرود هب تبسن زور 12 دشر هرود لوط هدنیآ میلقا طیارش تحت .دش دهاوخ هتساک رتمیلیم 50 رادقم هب یگدنراب نازیم زا اما ؛تفای
 دهاوخ هامرهم مود همین رد تشاک بسانم نامز و داتفا دهاوخ قیوعت هب زور 50 مید مدنگ تشاک خیرات .تفای دهاوخ شهاک هیاپ
 .دوب

 
 یمیلقا یاه لدم ،مدنگ ،امد ،لیبدرا تشد ،شراب :یدیلک ناگژاو
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 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم

 زاغآ هلئسم نیا لح یارب هتشذگ ۀهد زا یللملا نیب یاهشالت و هتفرگ یناهج داعبا ،میلقا رییغت هرابرد ینارگن هزورما
 دودح متسیب نرق یاهتنا ات نیمز حطس یامد نیگنایم ،رامآ ساسا رب .(893 :9398 ،ناراکمه و یدمحم) تسا هدش
 6663 ات 0٩38 لاس زا و 0138 ات 6838 یاه لاس زا شیامرگ نیرتشیب و تسا هتفای شیازفا دارگ یتناس هجرد 0/6
 ینیب شیپ ،فلتخم یاهویرانس تحت یمومع شدرگ یاه لدم ساسا رب .(8398 ،ناراکمه و هزورفارس) تسا هداد خر
 امد شیازفا نیا هک دبای شیازفا دارگ یتناس هجرد 1/0 ات 1/8 نیب 6683 ات 6338 یاه هرود یط ناهج یامد دوش یم
 .(8663 ،8میلقا رییغت لودلا نیب تئیه) دوب دهاوخ شراب ینامز و یناکم یاهوگلا رد یتارییغت اب هارمه
 و نیرت ساسح ،یزرواشک شخب و دهد یم رارق ریثأت تحت یا هزادنا ات ار یداصتقا یاه شخب ۀمه میلقا رییغت 
 و لبق یاهههد رد هدش تبث یمیلقا یاههداد دنور لیلحت و هیزجت .(099 :0338 ،یتویچ) تسا نآ نیرتریذپبیسآ
 یناهج میلقا رد دیدش تاناسون دادخر دیؤم ،هدنیآ ۀدننک ینیبشیپ ییاوه و بآ یاه لدم بلغا یجورخ جیاتن زین
 رارق ناصصختم هجوت دروم ییاوه و بآ یاهریغتم تدمدنلب ینیبشیپ ،ورنیا زا .(39 :0398 ،دار یمظاک) تسا
 .(6198 ،یناریگجاب یمایق و رفباهش) تسا هتفرگ
 :٩663) ناراکمه و گنای گناه .دنا هداد رارق یسررب دروم ار یزرواشک شخب رب میلقا رییغت تارثا یفلتخم نیققحم
 لومعم خیرات رد نیچ رد 0663 ات 9663 یاه لاس رد هک دنتفرگ هجیتن (8398) ناراکمه و یربنق زا لقن هب) (393
 .دنزب هنتوج مدنگ ات تسا مزال زور هدزیس ،تشاک رد ریخأت تروص رد و دنزیم هناوج زور ٩ رد مدنگ ،تشک
 میلقا رییغت هک دنتفایرد و دندرک یسررب یلامش یاپورا رد ار یمیلقا تارییغت رثا (933 :1663) نگاهرو و تروکرواه
 رییغت رثا لیلحت و هیزجت هب (308 :1663) جنسا و گیدول .دش دهاوخ هراق نیا رد دشر لصف ندش ینالوط بجوم
 هب مدنگ دیلوت یراگزاس (938 :3663) ناراکمه و اناتلاس .دنتخادرپ ایلارتسا بونج رد مدنگ لوصحم دیلوت رب میلقا
 میلقا رییغت رثا (310 :3663) ناراکمه و مول .دندرک یسررب ار ناتسکاپ ییاوه و بآ یهناگراهچ یحاون رد میلقا رییغت
 .دنداد رارق یبایزرا دروم ار اینازنات یزکرم و یلامش یحاون رد مدنگ رب
 رد مدنگ یرو هرهب و بآ فرصم و اوه و بآ تارییغت یسررب هب MCWLA لدم زا هدافتسا اب (9863) گناژو وئات
 و بآ تارییغت هب هجوت اب نیچ لامش تشد رد هناتسمز مدنگ هدزاب هک دنداد ناشن و دنتخادرپ نیچ لامش تشد
 یارب ار ECHAM6 ییاوه و بآ یاه هداد (0863) ناراکمه و ادوبوس .تفای دهاوخ شیازفا هدنیآ رد ییاوه
 لیلحت و هیزجت دروم 6٩63 ات 8163 و 6863 ات 8138 یاه لاس زا ینامز هزاب ود رد (NGP) ناملآ یلامش یاه تشد
 نآ رد (دارگ یتناس هجرد 3 دودح) یهجوت لباق نازیم هب هنالاس طسوتم یامد هدنیآ رد هک دنداد ناشن و دنداد رارق
63) ناراکمه و رلوم .دش دهاوخ مدنگ دشر یاه هرود رت هاتوک ببس هک دبای یم شیازفا هقطنم  رد دشر هرود لوط (08
 .دنداد رارق یسررب دروم ییاوه و بآ تارییغت طیارش تحت ار ترذ و مدنگ دیلوت قطانم
 CRORWAT زا هدافتسا اب ار زیربت رد مدنگ هایگ بآ فرصم رب میلقا رییغت تارثا (81 :8398) ناراکمه و هزورفارس
 درکلمع نیب ،میلقا رییغت طیارش تحت هک دنداد ناشن (019 :3863) نایانب و ییاضر یشیع .دنداد رارق یسررب دروم
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 :8398) ناراکمه و یربنق .دراد دوجو ناریا قرش لامش رد یهجوت لباق و تبثم طابترا یگدنراب و مید مدنگ هناد
 ناراکمه و تورم .دنداد رارق لیلحت و هیزجت دروم لیبدرا رد ار مدنگ فلتخم ماقرا رب تشاک خیرات تارثا (٩38
 رد هک دنتفایرد و هدرک یبایزرا دهشم ناتسرهش رد مدنگ تشک یعارز میوقت یور رب ار میلقا رییغت رثا (399 :3398)
 .تسا ناتسرهش نیا رد مدنگ تشاک خیرات نیرتهب هامنابآ طساوا ،1818 ات 3198 یعارز یاه لاس
 یسررب دنجریب تشد رد ار وج مدنگ یبآ زاین دشر هرود لوط رب ار میلقا رییغت رثا (911 :1398) ناراکمه و ینامحر
 .دباییم شیازفا لاس یاههام یمامت رد هنیشیب و هنیمک یاهترارح هجرد هدنیآ رد هک دندیسر هجیتن نیا هب و هدرک
 دورارس رد ار مدنگ دشر هرود لوط و تشک عورش خیرات رب ار میلقا رییغت تارثا (893 :9398) ناراکمه و یدمحم
 یسررب ار نادمه رد مدنگ یژولونف لحارم رب ار میلقا رییغت رثا (9398) ناراکمه و هاوخکین .دندرک یسررب هاشنامرک
 رد ،شیازفا نادمه رد مدنگ تشاک یارب بسانم ینامز هزاب ،هدنیآ رد امد شیازفا تلع هب هک دنداد ناشن و هدومن

 درکلمع رب ار میلقا رییغت تارثا (1398) ناراکمه و هسگرن ینیع .دش دهاوخ رتهاتوک هایگ دشر هرود لوط هکیلاح
 هدنیآ میلقا رییغت طیارش تحت هک دنداد ناشن و هدرک ینیب شیپ APSIM لدم زا هدافتسا اب ار سراف ناتسا یبآ مدنگ
 یلخاد نارگشهوژپ ،نآ رب هوالع .تشاد دهاوخ یشیازفا دنور لیسناتپ طیارش رد مدنگ هناد درکلمع ،سراف ناتسا رد
 ناراکمه و ییاضر ،(٩198) یریصن و یکچوک ،(0198) ناراکمه و یلوسر ،(0198) یناحبس و یلوسر ریظن
 نارگشهوژپ و (0398) ناراکمه و یراصنا ،(1398) ناراکمه و یگرزب تشد ،(1398) یرظن و ینیسح ،(9398)
 و (٩663) رسادوم و نیسوه ،(0663) یکوسیاو ،(0338) دلیفرتوب و نوسیراه ،(9338) نوسار نوچمه یجراخ
 اب هعلاطم نیا رد .دنتخادرپ مدنگ دشر رب میلقا رییغت تارثا یسررب هب دوخ تاقیقحت رد (1663) ناراکمه و میساک
 دشر هرود لوط و یژولونف لحارم ،تشاک خیرات رب میلقا رییغت رثا RCP4.5 یویرانس تحت GCM لدم زا هدافتسا
 .دش هسیاقم 6863 ات 6338 هیاپ هرود اب و دش ینیبشیپ 3963 ات 8863 یاه لاس یارب لیبدرا هناتسمز مید مدنگ

 قیقحت شور و داوم ،اه هداد

 تشد نیا یهدنیامن ناونع هب ناونع هب لیبدرا کیتپونیس هاگتسیا تاعالطا زا و هدوب لیبدرا تشد هعلاطم دروم هقطنم
 .تسا هداد ناشن ار لیبدرا  کیتپونیس هاگتسیا هنالاس یمیلقا یاهرتماراپ رامآ هصالخ 8 لودج .تسا هدیدرگ هدافتسا
 تحت CanESM2 وج یمومع شدرگ لدم زا هدنیآ یامد و شراب یاههداد دروآرب روظنمهب رضاح شهوژپ رد
 هدافتسا یجورخ یاههداد ییامنسایقمزیر تهج SDSM 4.2.9 یرامآ ییامنسایقمزیر لدم زا و RCP 4.5 یویرانس
 هدشتفج یمومع شدرگ یاه لدم زا لسن نیمراهچ و هدشتفج و عماج لدم کی CanESM2 لدم .دش
(CGCM4) یاه لدم یرس ءزج و تسا CMIP5 مجنپ شرازگ و (AR5) میلقا رییغت لودلانیب تئیه (IPCC) یم-
 رتالاب یقفا یریذپ کیکفت یاراد یلبق یاه CMIPاب هسیاقم رد CMIP5 یاه لدم .(0398 ،یناهارف یدابآزیزع) دشاب
 تارذ یهایگ ششوپ یاهدروخزاب لثم یکیزیف یاهدنیارف هب بسن یرت عماج رایسب راتفر هدنریگرب رد نینچمه و هدوب
 یاهدنیآرف یزاس هیبش رد اه لدم رتهب درکلمع .(٩398 ،ناراکمه و یهوکش) تسا نیمز ششوپ عون و اوه رد قلعم
 .(0398 ،ناراکمه و شوکامسروپ موصعم) تسا CMIP5 یاه یگژیو نیرت مهم زا یکی ،صاخ یدیلک
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  (لیبدرا هاگتسیا) هعلاطم دروم هقطنم :1 لکش
 0398 ،ناگدنسیون :عبنم

 و یزاسهیبش لیبدرا هاگتسیا یارب SDSM لدم نیا طسوت (8863-6163) هدنیآ هرود یامد و شراب ،شهوژپ نیا رد
 یعس هعلاطم نیا رد .تفرگ رارق یواکاو دروم هدنیآ هرود رد مدنگ هایگ تشک یور رب میلقا رییغت طیارش یگنوگچ
 طیارش نیا اب یعون هب لیبدرا رد مدنگ هایگ تشک بسانم یعارز میوقت و تشاک خیرات نیرتهب نییعت اب ات تسا هدش
 نیا .دیدرگ نیودت (3963 ات 8863 یعارز لاس) هدنیآ ۀرود رد مدنگ تشک یعارز میوقت ،اذل .دیسر یراگزاس هب
 اب تشادرب ات ندش زبس هلصاف یارب دشر زور هجرد .دش میظنت (GDD) دشر یاهزور هجرد ساسا رب یعارز میوقت
 :(0398 ،ناراکمه و یلاله) دش هبساحم ریز لومرف زا هدافتسا

𝐺𝐷𝐷 = ∑[(𝑇 𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛)/2] − 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 
𝑇 𝑚𝑎𝑥) هک + 𝑇𝑚𝑖𝑛)/2 و تسا هنازور یامد طسوتم 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 هیاپ یامد .تسا هایگ دشر یارب مزال هیاپ یامد 
 زا رتمک امد نیگنایم هک یئاجره ،زور -هجرد هبساحم رد .دش هتفرگ رظن رد دارگ یتناس هجرد 1 شهوژپ نیا رد مدنگ
 زور -هجرد نیگنایم هبساحم قیرط زا سپس .دش هتفرگ رظن رد رفص زور -هجرد رادقم ،هدمآ تسد هب هیاپ یامد
 .(0398 ،ناراکمه و یلاله) دمآ تسد هب یتآ یاههرود رد مدنگ دشر لوط ،هیاپ میلقا دشر لوط
 شراب رصنع ،هتشذگ میلقا یارب مید مدنگ تشک و یگدنراب عورش نامز نیرتبسانم نتفای روظنم هب شهوژپ نیا رد
-خیرات ،مید مدنگ تشک یاهخیرات نییعت روظنم هب .تفرگ رارق رظندم دارگ یتناس هجرد 18 ات 1 یامد هناتسآ دح و
 هک دوشیم هتفگ ینامز هب تشک خیرات هک ییاجنآ زا و دش جارختسا لیبدرا کیتپونیس هاگتسیا زا یگدنراب عورش یاه
 یارب تشاک خیرات اذل ،دشابن کشخ نآ زا دعب زور هدزناپ هک یطرش هب دسرب رتمیلیم 0 هب رهم لوا یگدنراب عومجم
 .دیدرگ نییعت هعلاطم دروم یهقطنم یهدنیآ و هتشذگ میلقا
 قیقحت یاه هتفای
 دتمم تروص هب 3 لکش رد (8863-6163) ینیب شیپ هرود و (6338-6863) هیاپ هرود هنالاس یامد هنیمک نیگنایم
 یشیازفا دنور دعب هب 6663 لاس زا و تسا شیازفا لاح رد هنالاس هنیمک یامد ،ساسا نیا رب .تسا هدش هداد ناشن



 812 ... فلتخم حوطس رابغ و درگ عبانم یبایدر

 هک هدوب 9338 لاس رد هنالاس یامد هنیمک نیگنایم رادقم نیرتمک .دوشیم هدوزفا نآ رادقم رب هلاسره و هتفرگ دیدش
 رادومن نیا .دیسر دهاوخ دارگ یتناس هجرد 1/1 هب هک 6163 لاس رد نآ رادقم نیرتشیب و هدوب دارگ یتناس هجرد 6/٩
 .دوب دهاوخ هدنیآ یاه لاس رد امد شیازفا رگناشن

 
 
 
 
 
 

 (3331 ،ناگدنسیون :عبنم) (1102-0402) هدش ینیب شیپ و (0331-0102) هیاپ هرود رد لیبدرا هاگتسیا هنالاس هنیمک یامد نیگنایم :2 لکش

-هام مامت رد هنیمک یامد ریداقم .تسا هدمآ ناشن 9 لکش رد هدش ینیبشیپ هرود و هیاپ هرود رد هناهام هنیمک یامد
 اما ،هدوب دارگ یتناس هجرد -0 هیاپ هرود رد هنیمک یامد نیگنایم ربماسد هام رد .دراد یشیازفا دنور یتآ یاه لاس یاه
 یاههام مامت رد امد شیازفا نیا .دیسر دهاوخ دارگ یتناس هجرد -1 هب (8863-6163) هلاس 69 ینیبشیپ هرود رد
 .داد دهاوخ خر لاس
 
 
 

 

 

 

 
  (1102-0402) هدش ینیب شیپ هرود اب (0331-0102) هیاپ هرود رد هناهام هنیمک یامد تدمدنلب نیگنایم هسیاقم :3 لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (1102-0402) هدش ینیب شیپ و (0331-0102) هیاپ هرود رد لیبدرا هاگتسیا هنالاس هنیشیب یامد نیگنایم :4 لکش
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 دنور .تفای دهاوخ شیازفا هیاپ هرود هب تبسن هدنیآ یاه لاس رد هنالاس هنیشیب یامد دنور هک دهدیم ناشن 1 لکش
 یاهشراب نازیم .تشاد دهاوخ یناسکی دنور دعب هب لاس نیا زا اما هتشاد همادا 6663 لاس ات هنیشیب یامد شیازفا
 نینچمه و هتشذگ هرود رد نآ یمیلقا راتفر هب هجوت اب 8863-6163 هرود رد لیبدرا کیتپونیس هاگتسیا هنازور
 هنالاس و هناهام نیگنایم رادقم یباسح یریگنیگنایم شور زا هدافتسا اب سپس .دش هبساحم RCP یمیلقا یویرانس
 هدنیآ هرود یاه لاس یط لیبدرا شراب نیگنایم .دش هیهت 0 لکش تروص هب و هبساحم هدنیآ میلقا رد رهش نیا شراب
 رتمیلیم 033 لیبدرا هنالاس شراب نیگنایم (6338-6863) هیاپ میلقا رد اما ،دوب دهاوخ رتمیلیم 813 (6163-8863)
 .دوب دهاوخ یتآ یاههرود یط هنالاس شراب نازیم شهاک رگناشن نیا و تسا هدوب

 
 
 

 

 

 

 

 
 (1102-0402) ینیبشیپ هرود اب (0331-0102) هیاپ هرود هنالاس شراب تدمدنلب نیگنایم هسیاقم :5 لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتآ یاه هرود و رضاح طیارش رد مید مدنگ تشاک یارب بسانم نامز
 هدمآ 0 لکش رد (8863-3963) هدنیآ یاه لاس یارب (رهم لوا) أدبم زا هلصاف ساسا رب مدنگ تشک زاغآ یاهخیرات
 ناشن جیاتن .دوشیم عورش هامرهم مود همین زا هدنیآ یاه لاس یط مدنگ تشک دوشیم هدهاشم هک روطنامه .تسا
 همه رد تشاک زاغآ یاهخیرات هکیروط هب ،دوش یم زاغآ رترید ،هتشذگ میلقا هب تبسن هدنیآ میلقا رد تشک خیرات داد
 رتشیب هیاپ میلقا رد تشاک زاغآ یاهخیرات تدمدنلب نیگنایم زا (8863-3963) هدنیآ هرود رد یسررب دروم یاه لاس
 میلقا رد تشاک نامز هکیلاحرد ؛تسا هامرهم لوا همین رد هتشذگ میلقا رد مدنگ تشک زاغآ نیگنایم روطهب .تسا
 شیازفا ار یتآ میلقا رد تشاک نامز ندش زاغآ رترید لیلد تفگ ناوتیم .دوشیم زاغآ دعب هب هامرهم مود همین زا یتآ
 اما ،تسا دارگ یتناس هجرد 18 ات 1 ینز هناوج و تشاک یارب امد نیرتبسانم نوچ ،تسناد هامرهم لیاوا رد امد
-یم نیا و دیسر دهاوخ هجرد 08 زا شیب هب امد هامرهم لوا ههد رد هک داد ناشن هامرهم رد هدنیآ میلقا یامد یسررب
 و رویرهش رد شراب ماگنهدوز عورش و ندوب ایهم دوجو اب هتبلا ؛دشاب هامرهم لوا ههد رد مدنگ تشاک عنام دناوت
 تشاک عنام دارگ یتناس هجرد 08 زا شیب هب امد شیازفا اما ،تسا مدنگ تشاک عورش یاهروتکاف زا یکی هک هامرهم
 یاه لاس یط لیبدرا رد مید مدنگ تشاک بسانم نامز هک تفگ ناوتیم سپ .دوب دهاوخ هامرهم لوا ههد رد مدنگ
 .داتفا دهاوخ قیوعت هب هیاپ میلقا هب تبسن زور 08 (8863-3963) هدنیآ
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  (0331-0102) هیاپ هرود رد (رهم لوا) أدبم زا هلصاف ساسا رب مید مدنگ تشک زاغآ یاهخیرات تدمدنلب نیگنایم هسیاقم :3 لکش

  (1102-3302) هدنیآ یاه لاس رد تشاک زاغآ یاهخیرات اب
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دشر هرود لوط تارییغت
 هکیروط هب ،دباییم شهاک هتشذگ میلقا هب تبسن هدنیآ میلقا رد مدنگ دشر هرود لوط هک داد ناشن ٩ هرامش لکش 
 رد دشر هرود لوط تدمدنلب نیگنایم زا (8863-3963) هدنیآ رد یسررب دروم یاه لاس همه رد دشر هرود لوط
 زور ٩83 هب هدنیآ میلقا رد اما ،هدوب زور ٩93 هتشذگ میلقا رد دشر هرود لوط تدمدنلب نیگنایم .تسا رتمک هتشذگ
 رتهاتوک زور 63 هدنیآ میلقا رد مدنگ دشر هرود لوط ،نیگنایم روطهب هک تفگ ناوتیم نیاربانب ؛تسا هتفای شهاک
 3/68 هدنیآ میلقا رد امد نیگنایم هکیروط هب .تسناد هدنیآ میلقا یامد شیازفا ناوتیم ار نآ تلع هک دش دهاوخ
 .دهدیم ناشن ار دارگ یتناس هجرد 3/3 هتشذگ میلقا رد جیاتن اما ،تسا دارگ یتناس هجرد

 
 
 
 
 
 
 

  (1102-3302) هدنیآ یاه لاس رد مید مدنگ دشر هرود لوط اب (0331-0102) هیاپ هرود رد مید مدنگ دشر هرود لوط تدمدنلب نیگنایم هسیاقم :7 لکش
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدنیآ و هتشذگ یعارز یاه لاس رد یعارز میوقت نییعت
 یامرگ هک دشابیم هامرهم لوا همین رد هیاپ میلقا رد مید مدنگ تشاک خیرات نیرتبسانم هک دهدیم ناشن 8 لودج
 دارگ یتناس هجرد 18 ات 1 نیب ینامز ۀهرب نیا رد امد و تسا هدیسرن ارف زین ناتسمز یامرس و هتفای شهاک ناتسبات
 تشاک زا سپ زور 38 ات 68 .دشابیم مدنگ تشاک یارب نامز نیرتهب و تسا هدش عورش زین هزییاپ یاهشراب و تسا
 عورش و هدز هناوج مدنگ رذب ،كاخ ندوب بوطرم نینچمه و یگدنراب عورش و امد ندوب بسانم هب هجوت اب و مدنگ
 هام نابآ رد مدنگ هایگ یاهگرب ندش زبس .تسا هدوب هامرهم مود همین رد مدنگ ینزهناوج نیاربانب ،تسا هدرک دشر هب
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 راهب هب و هدش فقوتم هایگ یگنیزبس دشر ناتسمز یامرس ندیسر ارف اب و دسریم یگرب هس هب رذآ رد و هدش عورش
 مود همین ات عقاوم یضعب رد) تشهبیدرا لیاوا و نیدرورف مود همین رد طسوتم روط هب .دوشیم لوکوم هدنیآ
 661 ندنارذگ زا سپ .دوش یم عورش نآ ینزهجنپ و هدرک زاغآ ار دوخ ددجم دشر هایگ ،(دسریم زین تشهبیدرا
 هجرد 66٩ ندنارذگ اب سپس ،دنیشنیم لگ هب هامریت رد ،دعب هب ینزهجنپ خیرات زا (GDD) دارگ یتناس هجرد
 .دشابیم نآ تشادرب عقوم و هدیسر مدنگ یاههشوخ دادرم مود همین رد (GDD) دارگ یتناس
 دشر زور هجرد ساسا رب اههداد یمامت) هدش یناب هدید یاههداد ساسا رب (3331 ات 3331) هیاپ میلقا هرود رد لیبدرا رد مدنگ هایگ تشک یعارز میوقت :1 لودج

(GDD) تسا هدش هبساحم)  

 دشر هرود تشادرب خیرات یهدلگ خیرات ینز هجنپ خیرات ینز هناوج خیرات تشاک خیرات یعارز لاس

 013 رویرهش 0 ریت 08 نیدرورف 63 رهم 98 رهم 3 6٩98-3098

 803 رویرهش 63 دادرم 0 تشهبیدرا ٩3 رهم 83 رهم 1 8٩98-6٩98

 333 رویرهش 18 ریت 69 تشهبیدرا 18 نابآ 8 رهم ٩8 3٩98-8٩98

 093 رویرهش 38 دادرم 8 تشهبیدرا 83 نابآ 1 رهم 68 9٩98-3٩98

 603 رویرهش 3 ریت 83 تشهبیدرا 9 رهم 18 رهم 9 1٩98-9٩98

 393 رویرهش ٩8 ریت 13 تشهبیدرا 63 رهم 38 رهم 8 0٩98-1٩98

 333 رویرهش 3 ریت 18 تشهبیدرا 68 رهم ٩8 رهم 68 0٩98-0٩98

 033 دادرم 63 ریت 9 نیدرورف 38 رهم 18 رهم 1 ٩٩98-0٩98

 303 دادرم 63 ریت 1 نمهب 03 رهم 08 رهم 1 ٩٩98-1٩98

 193 دادرم ٩3 ریت 18 نیدرورف ٩3 رهم 13 رهم 88 3٩98-1٩98

 103 دادرم 69 ریت ٩8 نیدرورف 89 رهم 63 رهم 0 6198-3٩98

 303 دادرم 03 ریت 38 نیدرورف 8 رهم 33 رهم 3 8198-6198

 993 رویرهش 3 ریت 93 تشهبیدرا 9 رهم 13 رهم 18 3198-8198

 193 دادرم 33 ریت 1 دنفسا ٩8 رهم 38 رهم 1 9198-3198

 633 دادرم 93 ریت 68 نیدرورف 03 رهم ٩3 رهم ٩8 1198-9198

 ٩93 دادرم 0 دادرخ 83 دنفسا ٩8 رهم 38 رهم 0 0198-1198

 383 دادرم 83 ریت 1 نیدرورف 83 رهم 08 رهم 0 0198-0198

 ٩33 رویرهش 8 ریت 08 نیدرورف 38 رهم 18 رهم 0 ٩198-0198

 ٩13 دادرم 0 دادرخ 33 دنفسا 3 رهم 18 رهم 8 ٩198-1198

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ،دارگ یتناس هجرد 18 ات 1 هناتسآ زا امد روبع و هامرهم یامد ندش مرگ هب هجوت اب ،(3818 ات 6398) هدنیآ میلقا رد
 نامز .دباییم لاقتنا هام نابآ لوا همین هب مدنگ رذب ینزهناوج .داتفا دهاوخ قیوعت هب هامرهم مود همین هب تشاک نامز
 قافتا هام تشهبیدرا مود همین رد ناتسمز یامرس ندرک یرپس و هامرذآ و نابآ رد ندش زبس زا سپ مدنگ هایگ ینزهجنپ

 یاه لاس یط لیبدرا رد مید مدنگ تشادرب نامز تیاهن رد .دشابیم هامریت مود همین رد یهدلگ خیرات .داتفا دهاوخ
-یم ار هدنیآ و هتشذگ میلقا نیب مید مدنگ یژولونف یاههرود نامز فالتخا .دوب دهاوخ هامدادرم موس ههد رد هدنیآ
 نامز تسیابیم ،هدنیآ یاه لاس یط هامرهم رفسمتا شیامرگ هب هجوت اب هک دید ینزهجنپ و تشاک نامز رد ناوت
 مدنگ رذب ینزهناوج عنام ،هدرک روبع هناتسآ دح زا هک اوه یامرگ ات تخادنا قیوعت هب زور 08 یلا 68 ار تشاک
 .(1-9 لودج) دوشن



 512 ... فلتخم حوطس رابغ و درگ عبانم یبایدر

 ساسا رب اههداد) RCP یویرانس و SDSM لدم یاههداد ساسا رب (3141 ات 0331) هدنیآ میلقا هرود رد لیبدرا رد مدنگ هایگ تشک یعارز میوقت :2 لودج

  (تسا هدش هبساحم (GDD) دشر زور هجرد
 دشر هرود تشادرب خیرات یهدلگ خیرات ینز هجنپ خیرات ینز هناوج خیرات تشاک خیرات یعارز لاس

 893 دادرم 03 ریت 38 تشهبیدرا 8 رهم 69 رهم 38 8398-6398
 633 دادرم 33 ریت 08 تشهبیدرا 0 نابآ ا رهم 18 3398-8398
 083 رویرهش 9 ریت 63 تشهبیدرا 98 رهم 03 رهم 38 9398-3398
 133 دادرم 69 ریت 18 تشهبیدرا 68 رهم 33 رهم ٩8 1398-9398
 933 دادرم ٩3 ریت 18 نیدرورف 13 رهم 63 رهم 1 0398-1398
 933 دادرم 33 ریت 08 تشهبیدرا 0 رهم 33 رهم 08 0398-0398
 063 دادرم 33 ریت 08 تشهبیدرا 1 نابآ 3 رهم 93 ٩398-0398
 693 دادرم 03 ریت 88 تشهبیدرا 1 نابآ 88 رهم 93 ٩398-1398
 683 رویرهش 9 ریت 03 تشهبیدرا 63 نابآ 38 رهم ٩3 3398-1398
 633 دادرم 03 ریت 18 تشهبیدرا 3 رهم 13 رهم 98 6618-3398
 ٩83 دادرم ٩3 ریت ٩8 تشهبیدرا ٩ نابآ 9 رهم 38 8618-6618
 993 دادرم 33 ریت 08 تشهبیدرا 3 رهم 03 رهم 98 3618-8618
 183 دادرم 13 ریت 68 تشهبیدرا ٩3 رهم ٩3 رهم 18 9618-3618
 183 دادرم 13 ریت 08 تشهبیدرا ٩ نابآ 0 رهم 33 1618-9618
 033 دادرم ٩3 ریت 38 تشهبیدرا 3 نابآ 8 رهم 08 0618-1618
 383 رویرهش 9 ریت 33 تشهبیدرا 18 نابآ 38 رهم ٩3 0618-0618
 133 رویرهش 1 ریت 83 تشهبیدرا 98 نابآ 8 رهم 18 ٩618-0618
 383 رویرهش 0 ریت 13 تشهبیدرا 33 نابآ 08 رهم 13 ٩618-1618
 033 دادرم 33 ریت 08 نیدرورف ٩3 رهم 93 رهم 88 3618-1618
 033 دادرم 03 ریت 88 نیدرورف 89 رهم ٩3 رهم 08 6818-3618
 163 رویرهش 3 ریت 83 تشهبیدرا 33 نابآ 63 نابآ 0 8818-6818
 083 رویرهش 1 ریت 03 تشهبیدرا 83 نابآ 03 نابآ 8 3818-8818
 138 دادرم 03 ریت 88 تشهبیدرا 1 نابآ 3 رهم 38 9818-3818
 083 رویرهش 9 ریت 83 تشهبیدرا 98 نابآ ٩8 رهم ٩3 1818-9818
 183 رویرهش 1 ریت 13 تشهبیدرا 83 نابآ 18 رهم ٩3 0818-1818
 ٩83 رویرهش 9 ریت 83 تشهبیدرا 33 نابآ 98 رهم 33 0818-0818
 883 دادرم 33 ریت 08 تشهبیدرا 0 نابآ 0 رهم 03 ٩818-0818
 183 رویرهش 8 ریت 38 تشهبیدرا 3 نابآ 0 رهم 13 ٩818-1818
 ٩83 دادرم 03 ریت 88 تشهبیدرا 0 نابآ 9 رهم 63 3818-1818

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یریگ هجیتن
 نیگنایم .تسا ندش مرگ لاح رد نیمز هرک میلقا اب گنهامه لیبدرا هاگتسیا میلقا هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن
 RCP4.5 یویرانس تحت SDSM لدم زا هدافتسا اب ییامن سایقمزیر و یزاسلدم زا سپ هنیشیب و هنیمک یامد
 اب شهوژپ نیا جیاتن .دوشیم هدوزفا یمیلقا یاهرتماراپ نیا نازیم رب هلاسره و تسا شیازفا لاح رد هک دش صخشم
 و ینامحر ؛3398 ،ناراکمه و تورم ؛1198 ،ناراکمه و نایئاباب ریظن میلقا رییغت هنیمز رد تاعلاطم زا یرایسب جیاتن
 خیرات رب میلقا رییغت رثا ،هعلاطم نیا رد .تسا هدنیآ یاه لاس رد امد شیازفا رگناشن و هدوب وسمه 1398 ،ناراکمه
 اب هک دهدیم ناشن جیاتن و دش یسررب لیبدرا رد مدنگ یعارز میوقت و مدنگ هایگ دشر هرود لوط ،مید مدنگ تشاک
 مود همین هب هامرهم لوا همین زا لیبدرا رد مید مدنگ تشاک خیرات ،هدنیآ یاه لاس یط رفسمتا شیامرگ هب هجوت
 هجرد 18 ات 1) مدنگ ینز هناوج هناتسآ دح زا امد روبع و هامرهم رد امد شیازفا نآ یلصا لیلد هک داتفا دهاوخ هامرهم
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 08 زا شیب هب هامرهم لوا همین رد (3818 ات 6398) هدنیآ یعارز یاه لاس همه رد امد هکیروط هب تسا (دارگ یتناس
 رد اما ؛دتفیب قیوعت هب زور 08 یلا 68 هب تشاک خیرات هک دوش یم ثعاب طیارش نیا و دیسر دهاوخ دارگ یتناس هجرد
8) ناراکمه و یدمحم هک یاهعلاطم  خیرات هک دندیسر هجیتن نیا هب دنداد ماجنا هاشنامرک دورارس هاگتسیا رد (939
 هام زا مدنگ تشاک و دوب دهاوخ هیاپ میلقا زا رتدوز زور 63-3 هاگتسیا نیا رد هدنیآ یاه لاس رد مید مدنگ تشاک
-هدرک رکذ اه یگدنراب رتدوز عورش ار نآ لیلد هک دیسر دهاوخ هدنیآ میلقا رد ربتکا موس همین هب هیاپ میلقا رد ربماسد
 زا شیب یامرگ هک لیلد نیا هب دوب دهاوخ رترید زور 68 لیبدرا رد مید مدنگ تشاک هک داد ناشن شهوژپ نیا اما ،دنا

 شهاک هب رجنم تیاهن رد و یژولونف لحارم رگید و هدش رذب ینزهناوج نازیم تفا ثعاب (هجرد 18) هناتسآ دح
 یکچوک و (1398) ناراکمه و ینامحر ،(1398) ناراکمه و هسگرن ینیع یاههتفای اب جیاتن نیا  .دش دهاوخ درکلمع
 .دراد تقباطم نآ تشاک خیرات و مدنگ درکلمع رب میلقا رییغت تارثا صوصخرد (٩198) یریصن و
 رد لیبدرا رد مدنگ هایگ دشر هرود لوط هک تسا نیا زا یکاح جیاتن و دش یسررب زین دشر هرود لوط هعلاطم نیا رد
 دهاوخ هتساک دشر هرود لوط زا زور 63 و دیسر دهاوخ زور ٩83 هب هدنیآ میلقا رد هک هدوب زور ٩93 هیاپ میلقا هرود
 رییغت هک دنداد ناشن زین (9398) ناراکمه و یدمحم .دنناد یم امد شیازفا ار نآ یلصا لیلد نیققحم رتشیب هک دش
 هب هیاپ میلقا رد زور 363 زا و دش دهاوخ هاشنامرک دورارس رد مدنگ دشر هرود لوط شهاک بجوم هدنیآ رد میلقا

 .دیسر دهاوخ هدنیآ میلقا رد زور 118
 لیبدرا رد تشاک خیرات هک داد ناشن و دش هیهت زین هدنیآ یاه لاس یارب لیبدرا رد مید مدنگ یعارز میوقت تیاهن رد
 و ریت مود همین رد یهدلگ ،تشهبیدرا مود همین رد ینزهجنپ ،نابآ لوا رد ینزهناوج ،دوب دهاوخ هامرهم مود همین
 رد مدنگ تشک یارب یعارز میوقت زین (3398) ناراکمه و تورم .دش دهاوخ ماجنا دادرم مود همین رد مه تشادرب
 دهشم رد 1818 ات 3198 یعارز یاه لاس رد مدنگ تشاک خیرات هک دنداد ناشن و هدرک هیهت دهشم یارب هدنیآ میلقا
 و تشهبیدرا طساوا رد یهدلگ خیرات ،دنفسا لیاوا رد ینزهجنپ خیرات ،رذآ لیاوا رد ینزهناوج خیرات ،نابآ طساوا رد
 ود نیا یعارز میوقت هدمع توافت .دوب دهاوخ هامدادرخ مود همین رد تشادرب و مدنگ لماک یگدیسر خیرات هرخالاب
 نیا هک تسا 3/3 لیبدرا رد و 9/18 دهشم رد امد نیگنایم هکیروط هب ،دشابیم امد نیگنایم لیلد هب روشک زا هقطنم
  .تسا هدش هقطنم ود نیا یکیژولونف لحارم و یعارز میوقت رد توافت بجوم امد فالتخا
  عبانم
 -نم یرتماراپان نومزآ زا هدافتسا اب یبد و شراب ،امد تارییغت دنور یسررب .(0398) دمص ،یحوتف و ؛اضرمالغ ،یرون ،.میرم ،یراصنا

 .308-108 :18 ش ،زیخبآ هزوح تیریدم همانشهوژپ ،(ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد وجاک هناخدور زیخبآ هزوح) لادنک

 رییغت یبایزرا .(1198) هرارش ،یسوبلم و ؛دماح ،بدا ،.دیجم ،نادنخون یبیبح ،.همطاف ،یسابع لباز ،.ارهز ،کین یفجن ،.نامیا ،نایئاباب
 ایفارغج هلجم .ECHO-G وج یمومع شدرگ لدم یاه هداد ییامن سایقمزیر زا هدافتسا اب یدالیم 6863-3963 ۀرود رد روشک میلقا
 .098-308 :08 ش ،هعسوت و

 ،یراگزاس و یریذپبیسآ یبایزرا :مراهچ شخب ،اوه و بآ رییغت یلم شرازگ نیموس .(1398) اضردمحم ،یرظن و ؛ردفص دیس ،ینیسح
 .میلقا رییغت زا روشک یزرواشک شخب یداصتقا یریذپبیسآ یبایزرا :شخبریز

 ناتسا یامد یدح یاه صخاش یزاس هیبش .(1398) اضریلع ،ابیکش و ؛نیدباعلانیز ،روپرفعج ،.لولهب ،یناجیلع ،.هنمآ ،یگرزب تشد
 .068-938 :08 ش ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج ،RCP یاهویرانس ساسا رب ناتسزوخ
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 زاین و دشر لحارم لوط رب میلقا رییغت ریثأت .(1398) یفطصم ،یدنغزا هدازیداه و ؛یلع ،یدیهش ،.دیجم ،یدمحالایماج ،.ارتیم ،ینامحر
 .911-601 :1 هرامش ،٩ دلج ،یزرواشک یسانش موب هیرشن .دنجریب تشد :یدروم هعلاطم ،وج و مدنگ یبآ

 ،لیبدرا ناتسا رد مید مدنگ تشک بسانم خیرات و دعاسم قطانم نییعت رد یگدنراب شقن .(0198) زورهب ،یناحبس و ؛ربکا یلع ،یلوسر
 .368-٩88 :1٩ ش ،ییایفارغج تاقیقحت هلجم

 مید مدنگ تشک یارب دعاسم قطانم نییعت رد عافترا و شراب شقن .(1198) زورهب ،یناحبس و ؛مظاک ،یناذعلگ یمساق ،.ربکا یلع ،یلوسر
 .918-338 :0 ش ،9 هرود ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،لیبدرا ناتسا :یدروم هعلاطم ،ییایفارغج تاعالطا هناماس زا هدافتسا اب

 ییامن سایقمزیر لدم ییاراک یسررب .(9398) یدهم ،یگیر یهزاکریم و ؛هموصعم ،یئاضر ،.ناجیلع ،راکبآ ،.دمحم ،یناتهن ،.میرم ،یئاضر
 تیریدم همانشهوژپ .(مب و نامرک :یدروم هعلاطم) کشخارف و کشخ میلقا ود رد ییامد یاهرتماراپ ینیب شیپ رد SDSM یرامآ

 .٩88-898 :68 ش ،زیخبآ هزوح

 لوصحم بآ فرصم رب هدنیآ میلقا رییغت تارثا یبایزرا .(8398) لضفلاوبا ،یلامج و ؛هرهاط ،یلالج ،.دوعسم ،یلالج ،.همطاف ،هزورفارس
 .81-03 :٩9 ش ،رها ییایفارغج یاضف یشهوژپ -یملع همانلصف .زیربت رد مدنگ

 رد CMIP5 یمیلقا یاه لدم ِمشراب و امد یزاسهیبش یبایزرا .(٩398) دمحم ،لوا نایانب ،.نیسح دیس ،داژن یئانث ،.یبتجم ،یهوکش
 ،(یزرواشک عیانص و مولع) كاخ و بآ هیرشن ،(ناریا رد مید مدنگ دیلوت هدمع قطانم :یدروم هعلاطم) میلقا رییغت یا هقطنم تاعلاطم
0: 1368-9868. 

-شور و یمومع شدرگ یموقر یاهلدم طسوت یمیلقا یاهریغتم تدمزارد ینیبشیپ .(6198) یلع ،یناریگجاب یمایق و اضریلع ،رفباهش
 .1 ش .8 دلج ،یسانش میلقا زکرم یملع نتلوب ،یا هقطنم هب یناهج سایقم زا اه لدم نیا یاهیجورخ سایقم لیدبت یاه

  -یتخس یاه ینحنم رب میلقا رییغت ریثأت یسررب .(0398) نسحم ،روپاضر ،.شروک ،یرداق ،.مارهب ،یرایتخب ،.هدوعسم ،یناهارف یدابآزیزع
 .91٩-10٩ :1 ش ،٩1 هرود ،ناریا كاخ و بآ تاقیقحت ،لصفم عباوت زا هدافتسا اب وسهرق زیربآ هزوح یلاسکشخ یناوارف -تدم

 درکلمع رب میلقا رییغت تارثا ینیب شیپ .(1398) دیما ،یرون و ؛دوعسم ،تقیقح ،.دیعس ،هداز یفوص ،.اضر ،درف میهید ،.دماح ،هسگرن ینیع
 .963-133 :1 ش ،متشه دلج ،یعارز یهایگ تادیلوت هیرشن ،APSIM لدم زا هدافتسا اب سراف ناتسا یبآ مدنگ

 مدنگ ماقرا هناد درکلمع و یعارز تایصوصخ یخرب رب تشاک خیرات رثا .(8398) لضفلاوبا ،یلسوت ،.نسح ،ینشور ،.دمحا ،یربنق
 .٩38-118 صص .(33)3 هرامش ،مشش دلج ،یعارز ناهایگ یژولویزیفوکا یشهوژپ -یملع هلجم .هناتسمز

 یروانف و شهوژپ .یدالیم 8863 - 6963 هرود رد ناجنز هاگتسیا یمیلقا یاهرتماراپ رییغت دنور یسررب .(0398) ندال ،دار یمظاک
 .39-01 :ش ،لوا هرود ،تسیز طیحم

 یبایزرا و ناریا رد مدنگ درکلمع رب CO2 تظلغ شیازفا اب هارمه میلقا رییغت رثا .(٩198) یدهم ،یتالحم یریصن و اضریلع ،یکچوک
 .8 ش ،مشش دلج .ناریا یعارز یاهشهوژپ هلجم .یراگزاس یاهراکهار

 دشر هرود لوط و تشاک نامز رب نآ ریثأت و میلقا رییغت دادخر یسررب .(9398) ابیرف ،یدمحم و ؛هلا تجح ،هانپ نادزی .ماهلا ،یدمحم
 .893-013 :3 ش ،یعیبط یایفارغج یاه شهوژپ ،هاشنامرک دورارس هاگتسیا :یدروم هعلاطم ،(مید) مورود مدنگ

 یعارز میوقت یور رب نآ رثا و میلقا رییغت طیارش یبایزرا .(3398) ثرمویک ،یقاتسرالک شخب و ؛نیسح ،یمیهاربا ،.رغصا یلع دیس ،تورم
 .399-109 :1 هرامش ،یزرواشک نیون یاههتفای هیرشن .دهشم رد مدنگ تشک

 یاه هداد لباقم CMIP5 یمیلقا یاه لدم یاه هداد یبایزرا .(0398) همطاف ،رمکروپ ،.یضترم ،یریم ،.رفعج ،شوکامسروپ موصعم
 .61-90 :1 ،ناریا کیزیفوئژ هلجم ،ناریا یا هدهاشم

 شیامه نیمود ،نادمه رد مدنگ یژولونف لحارم رب میلقا رییغت رثا یسررب .(9398) بارهس ،ماجح و یلعمالغ ،یلامک ،.نیمرآ ،هاوخ کین
 .نارهت ،رادیاپ یعیبط عبانم و یزرواشک یرسارس

 هنازور و یتعاس یاه هداد زا هدافتسا اب مدنگ دشر (GDD) زور هجرد ریداقم هسیاقم .(0398) یلع ،یلیلخ ،.رذون ،نامرهق ،.لیلج ،یلاله
 .3-18 :688 ،تعارز هیرشن ،ناریا یمیلقا هنومن ود رد امد
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