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 هقدهه -

،  افضايص 2100گشدد تب سبل ، تجؼبت هٌفي ثش اقلين کشُ صهيي داضتِ است ٍ پيص ثيٌي هيClimate Changeپذيذُ تغييش اقلين يب      

سبًتيوتش سا سجت  18 -59دسجِ سبًتيگشاد ٍ ثبال آهذى تشاص سطح دسيب ثيي  1/1- 4/6( ثيي Global Warmingهتَسط جْبًي دهب )

گشدد. ػالٍُ ثش تغييش دس هيبًگيي هتغيشّبي اقليوي، تغييش دس هقبديش حذي ثبسًذگي ًسجت ثِ هقبديش گزضتِ آى ًيض اص ديگش پيبهذّب 

. (IPCC, 2007) ّبي هتَالي ٍقَع آًْب استطک يب هشطَة ٍ ّوچٌيي سبلّبي خخَاّذ ثَد کِ ثِ هؼٌبي افضايص دس ضذت سبل

ثبضذ ٍ الصم است اص ّن  تشيي آًْب هي ّبي هختلفي تبثيش خَاّذ داضت کِ ثخص هٌبثغ آة ٍ کطبٍسصي اص اصليايي پذيذُ ثش ثخص

کبس کطَسّب چِ ثِ لحبظ پژٍّطي ٍ چِ ثِ  ثب آى دس دستَس (adaptation)پزيشي ٍ دس اداهِ، ساّکبسّبي تطجيق  اکٌَى ثشسسي آسيت

 IPCC (Intergovernmentalتغييش اقلين  اي ثب ًبم ّيئت ثيي دٍلهَسسِ 1988لحبظ اجشايي قشاس گيشد. الجتِ دس ايي ساستب، دس سبل 

Panel of Climate Change ثِ ٍسيلِ سبصهبى جْبًي َّاضٌبسي )WMO (World Meteorological Organization ِثشًبه ٍ )

(  تبسيس ضذ. ّذف اصلي ايي هَسسِ ضٌبختي United Nation Environmental Program) UNEPهحيط صيست سبصهبى هلل 

( ٍ طي ايي هذت اقذاهبت IPCC, 2007ّبي اًسبًي ثش آى ثَد )ّبي تغييش اقلين ٍ ثِ ٍيژُ تؼييي چگًَگي تبثيش فؼبليتتوبم جٌجِ

 اًذ.ّشچٌذ هٌجش ثِ اقذاهبتي ػولي دس سطح کطَسّب ًطذُ ُ اًجبم دادُ،هَثشي دسثبسُ ضٌبخت ايي پذيذ

ّبي جغشافيبيي پبييي، ثيطتشيي  کطَس هب ًيض اص اثشات ًبضي اص پذيذُ تغييش اقلين هصَى ًجَدُ ٍ ثب تَجِ ثِ قشاس گشفتي دس ػشض     

استبى هشکضي دس ًبحيِ خطک ٍ ًيوِ خطک کطَس ٍاقغ . دس ايي هيبى (IPCC, 2007)تجؼبت هٌفي ايي پذيذُ سا هتحول خَاّذ ضذ 

ضذُ ٍ ثؼالٍُ ػوذُ هٌبثغ آة آى ًبضي اص سيضضْبي جَي دس سطح استبى است، لزا دس سطح هخبصى سذّبي هْن استبى اص جولِ 

ن آة رخيشُ اي سا دسحجتَاًذ اثشات هْن ٍ قبثل هالحظِخشداد تغييشات اقليوي هي 15سذ کوبل صبلح، سذ الغذيش سبٍُ ٍ سذ 

 ضذُ دس ايي سذّب داضتِ ثبضذ.      

 اهداف تحقيق -

ًيبص توبم هطبلؼبت هشتجط ثب تغييش اقلين، آگبّي اص چگًَگي تغييشات پبساهتشّبي هَثش اقليوي هَثش ثش هٌبثغ آة دس آيٌذُ پيص     

اص لحبظ تبهيي آة، استخشاج هيضاى تغييش ّبي اصلي استبى هشکضي است. لزا ّذف اص اًجبم تحقيق حبضش ًيض ثب توشکض ثش هحذٍدُ

ثبضذ. دس اداهِ ًيض اثشات تغييش اقلين ثش هتغيشّبي اقليوي دهب ٍ ثبسًذگي دس دٍ حَضِ سذ کوبل صبلح ٍ حَضِ سذ الغذيش سبٍُ هي

 ضَد.جشيبى سطحي ٍسٍدي ثِ دٍ سذ ثشسسي هي

 روند انجام تحقيق -

ثش جشيبى سطحي ٍسٍدي ثِ سذ دس دٍ حَضِ هطبلؼبتي پس اص هشٍسي ثش  پذيذُ تغييش اقلين ثِ هٌظَس ثشسسي اثشايي تحقيق  دس    

هَسد ثشسسي قشاس گشفتِ ّبي هطبلؼبتي سپس هطخصبت حَضِ. گشديذاسائِ  ،هجبًي سٍضْب ٍ هذلْبي استفبدُ ضذُهطبلؼبت هشتجط، 

کبسسبصي تغييش اقلين دس حَضِ سذ کوبل صبلح هَسد اثتذا آض اداهِ. دس ضذهطخص ايستگبّْبي اقليوي ٍ ّيذسٍهتشي ضبخص  ٍ

سٌبسيَّبي تغييش اقلين دهب ٍ ثبسش حَضِ حبصل ضذُ ٍ ثش اسبس  AOGCMثب استفبدُ اص هذلْبي . سپس گشفتثشسسي قشاس 

بدُ ٍ ثب استف حبصل 2070-2099ٍ  2010-2039آتي ّبي ايستگبّْبي ضبخص دهب ٍ ثبسش، سشي صهبًي پبساهتشّبي اقليوي دٍسُ



. دس هَسد حَضِ سذ الغذيش سبٍُ اص گشديذّبي آتي ٍسٍدي ثِ سذ حبصل هيضاى سٍاًبة دٍسُ IHACRESسٍاًبة  -اص هذل ثبسش

اي اص جشيبى، ثذٍى ٍجَد سًٍذ هطخصي تَسط استبى آًجبييکِ تحليلْبي اًجبم ضذُ هطخص ًوَد کِ دس ثبالدست سذ سْن ػوذُ

ثِ تَاى کبّص سٍاًبة ٍسٍدي ثِ سذ سا صشفب ٍاثستِ ثِ تغييش اقلين داًست ٍ لزا لزا ًويُ، ى ثِ سٍضْبي گًَبگَى استفبدُ ضذّوذا

 . هب ٍ ثبسش ايي حَضِ اکتفب ضذثذست آٍسدى سٌبسيَّبي تغييش اقلين د

 هواد و روشها -

 آشکارساسي تغييز اقلين

ٍ  صبلح اص آصهًَْبي ًبپبساهتشيک ًقطِ ػطفدس ايي تحقيق ثِ هٌظَس تحليل تصبدفي ثَدى پبساهتشّبي اقليوي حَضِ سذ کوبل 

 استفبدُ ضذ. ٍ آصهَى پبساهتشيک سگشسيَى خطي کٌذال، اسپيشهي -ٍ ثشاي ثشسسي سًٍذ اص آصهًَْبي ًبپبساهتشيک هي خَدّوجستگي

 AOGCM اقلين اس خزوجي هدلهايتغييز سناريوهاي توليد 

-ثبضذ، ساُ جبيگضيي هطخص پذيذُ تغييش اقلين ثِ طَس قطؼي هوکي ًويثيٌي ٍضؼيت اقلين آيٌذُ تحت تبثيش  اص آًجب کِ پيص

ضَد. دس حبل حبضش هؼتجشتشيي اثضاس جْت تَليذ  ّبي سخذاد گًَبگَى ثشاي آى است کِ سٌبسيَي اقليوي ًبهيذُ هيکشدى اهکبى

ثِ ٍسيلِ سٍاثط سيبضي دس يک ضجکِ ّب ثش پبيِ قَاًيي فيضيکي ثَدُ کِ  ثبضذ. ايي هذل هي AOGCMّبي  سٌبسيَّبي اقليوي، هذل

اي اص هذلْبي گضاسش چْبسم صيشهجوَػِ، دس ايي تحقيق ثکبس سفتِ AOGCMگشدًذ. هذلْبي  هيسِ ثؼذي دس سطح کشُ صهيي حل 

 ّستٌذ. (IPCC AR4)اسصيبثي 

 IHACRESساسي رواناب با استفاده اس هدل شبيه

 (. صيشهَسد ثشسسي قشاس گشفت )ضکل   IHACRESسبصي سٍاًبة، سٍش استفبدُ اص هذل هفَْهي ثِ هٌظَس ضجيِ     

 

 هاي خطي و غيز خطيرواناب هوزاه با هدول –ساسي بارشچگونگي شبيه

  نتايج تحقيق -

اس هياى آسهًَْاي اًجام ضذُ، ًتايج بذست آهذُ اس آسهَى ًقاط  آضکارساسي پذيذُ تغييز اقلين در حَضِ سذ کوال صالحدر 

عطف، ّواٌّگي کوتزي با سايز آسهًَْا اس خَد ًطاى داد. در تحليل دهاي هتَسط، اکثز ايستگاّْا رًٍذ افشايطي دهاي ساالًِ ٍ فصلي 

حذاکثز حَضِ ّن در اکثز ايستگاّْا رًٍذ % داضتٌذ. در تحليل دهاي حذاقل ٍ  90)حذاقل در يک فصل( را با سطح اطويٌاى بيص اس 

افشايطي ساالًِ ٍ فصلي ديذُ ضذ ّزچٌذ رًٍذ افشايص دهاي حذاقل هحسَستز اس دهاي حذاکثز بَد. در بزرسي تصادفي بَدى ٍ رًٍذ 

 95اطويٌاى باالي  اّطي بارش سالياًِ در اکثز ايستگاّْاي هَرد بزرسي با سطحکسزي سهاًي بارش ساالًِ ٍ فصلي ًتايج حاکي اس رًٍذ 



% بَد. ّوچٌيي رًٍذ افشايطي بارش تابستاًِ ٍ کاّطي بارش سهستاًِ اثبات گزديذ. بِ طَر کلي رد فزض تصادفي بَدى سزي سهاًي دها 

صالح تَاى بِ عٌَاى دليلي بز ٍجَد تغييز اقلين در حَضِ کوال ّاي حَضِ ٍ ٍجَد رًٍذ در اکثز آًْا را هيٍ بارش  تعذادي اس ايستگاُ

% رًٍذ کاّطي رٍاًاب ساالًِ حَضِ را 90استٌباط کزد. در هَرد رٍاًاب ّن، جش در يک هَرد توام آسهًَْا با سطح اطويٌاى باالي 

ًطاى دادًذ. در بزرسي فصلي ّيچکذام اس آسهًَْا رًٍذي در هقذار هتَسط رٍاًاب فصل سهستاى ًطاى ًذادًذ. اها در هَرد سايز فصَل 

  % ديذُ ضذ.90طح اطويٌاى باالي رًٍذ کاّطي با س

، A2  ٍB1ٍ سٌاريَّاي اًتطار  HADCM3  ٍGFDLضاهل  IPCCگشارش چْارم  AOGCMدر اداهِ با استفادُ اس دٍ هذل 

حاصل ضذ. در حَضِ سذ کوال صالح تغييزات دها  2070-2099ٍ  2010-2039سٌاريَّاي تغييز اقلين در دٍ حَضِ بزاي دٍ دٍرُ آتي 

درجِ ساًتيگزاد(  2/7تا  6/1)بيي  C ° 8/3حذٍد 2080درجِ ساًتيگزاد( ٍ در دٍرُ  1/2تا  1/0)بيي  C ° 2/1حذٍد 2020در دٍرُ 

درصذ)بيي  -34حذٍد  2080درصذ( ٍ در دٍرُ  63بيي تا  -95درصذ ) -7/6در حذٍد  2020بذست آهذ. ّوچٌيي تغييزات بارش دٍرُ 

با استفادُ  درصذ( حاصل ضذ. در اداهِ سٌاريَّاي اقليوي بارش ٍ دهاي حَضِ سذ کوال صالح در دٍ دٍرُ آتي تَليذ ضذُ ٍ 29تا  -98

هتَسط  2020در دٍرُ  داد. ًتايج ًطاى بذست آهذّاي آتي ، سزي سهاًي رٍاًاب دٍرIHACRESُرٍاًاب  -اس هذل ضبيِ ساسي بارش

 -73ًسبت بِ دٍرُ پايِ ّن بيي  2080کٌذ. تغييزات آى در دٍرُ درصذ ًسبت بِ دٍرُ پايِ تغييز هي 2/13درصذ تا  - 5/3دبي ساالًِ بيي 

  C ° 2/1 حذٍد 2020درصذ تخويي سدُ ضذ. در هَرد حَضِ سذ الغذيز ساٍُ پس اس پزداسش، تغييزات دها در دٍرُ  -25 درصذ تا

ساسي ضذ. درصذ تغييزات درجِ ساًتيگزاد( ضبيِ 2/7تا  6/1)بيي  C ° 8/3حذٍد 2080درجِ ساًتيگزاد( ٍ در دٍرُ  5/2تا  1/0)بيي 

درصذ )هتَسط  29تا  -84بيي  2080درصذ( ٍ در دٍرُ  -4/6درصذ )هتَسط  34تا  -75بيي  2020ُ بارش ًسبت بِ دٍرُ پايِ ًيش در دٍر

درصذ( بذست آهذ. در بزرسي رٍاًاب ايي حَضِ بِ دليل عذم ّوخَاًي هقاديز هتغيزّاي اقليوي با هيشاى رٍاًاب بِ دليل هصزف  -31

اى ٍ بزرسيْاي اًجام ضذُ هطخص ضذ کِ دبي ٍرٍي بِ سذ الغذيز ضذيذ آب سطحي در باالدست سذ بِ ٍيژُ در هحذٍدُ استاى ّوذ

اس تغييز اقلين باضذ، هتاثز اس عَاهل اًساًي باالدست است ٍ لذا در ايي حَضِ بِ تَليذ سٌاريَّاي تغييز اقلين  بسيار بيطتز اس آًچِ هتاثز

 اکتفا گزديذ.


