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 چکیذٌ

پؿتتتٍ َمبوىتتس ثؿتتيبضي اظ زضذتتتبن ميتتًٌ مىتتبير ويمتتٍ هطمؿتتيطي زض  طذتتٍ ؾتتب يبوٍ ذتتًز ثتتٍ يتتع زيضٌ ؾتتطمب ويتتبظ زاضز تتتب ث تتس اظ مُيتتب    
مرتلفتتي جُتتت محبؾتتجٍ ويتتبظ ؾتتطمبيي اؾتتتفبزٌ ثتتسيه مىرتتًض اظ متتسل َتتبي  َتتب اتفتتبت افتتتس قتتسن قتتطايا مىبؾتتت، قتتبًفبيي يجي تتي جًاوتتٍ
َتبي ؾتٍ ؾتبعتٍ     اضزکتبن ياعتد زض اؾتتبن يتعز متي ثبقتس  ثتطاي او تبق ايته تحديتر اظ زازٌ           -ميگطزز  پُىٍ جغطافيبيي مًضز مطب  تٍ، زقتت يتعز   

 پؿتتتٍ بَبوتتٍم ييؾتتطمب ؾتتبعبت م متتً  ثتتط يضزثتتٍ مىرتتًض متتسل ؾتتبظي ي   1021-1032زمتتبي ايؿتتتگبٌ ؾتتيىًپتيع يتتعز يتتي زيضٌ  متتبضي  
ي اظ  SDSMجُتت متسل ؾتبظي زض متتسل     1321-6884اؾتتفبزٌ هطزيتس، َمیىتيه اظ زازٌ َتبي ضيظاوتٍ زمتبي ايته ايؿتتگبٌ يتي زيضٌ  متبضي           

مرتلتت   يًَبيتحتتت ؾتتىبض CanESM2قتتسٌ متتسل  بؼيتتعمديض يَتتب زازٌ يبثيتتاضظجُتتت  1004 -1031َتتبي  متتبض مبَبوتتٍ زمتتبي ؾتتبل 
RCP    او تبق پتصيطفت  يبفتتٍ َتبي پتػيَف اتبکي اظ  ن اؾتت         1088-1063ت متسل ؾتبظي ثتطاي ؾتبل َتبي      اؾتفبزٌ ثٍ عمتل  متس  زض وُبيت

زضجتتٍ ؾتتبوتي هتتطاز ي پبضامتطَتتبي زمتتبيي مبَبوتتٍ، وريتتط ميتتبوگيه اتتساعل زمتتب،  6/1کتتٍ ثتتيه ؾتتبعبت ت م تتي مبَبوتتٍ زمبَتتبي ثتتيه نتتفط تتتب 
ؾتتبعتي زمتتب، َتتبي ًز زاضز کتتٍ زض قتتطايا عتتسق زؾتطؾتتي ثتتٍ زازٌميتتبوگيه اتتساکمط زمتتب ي ميتتبوگيه زمتتبي مبَبوتتٍ، َمجؿتتتگي م ىتتي زاضي يجتت

ثطاي مسل ؾبظي ي ت ييه ؾبعبت ت م ي مبَبوتٍ متي تتًان اظ  ن اؾتتفبزٌ کتطز  َمیىتيه يبفتتٍ َتب وكتبن متي زَتس کتٍ ويتبظ ؾتطمبيي ث  تي                
 اظ اضعبق پؿتٍ زض ؾبل َبي  تي تبميه ي ثطذي زيگط تبميه ومي هطزز 

 اضزکبن -يعز، SDSM، يط اعليم، ويبظ ؾطمبييتغي، پؿتٍ :کلیذي ياشگان

 

 مقذمٍ

 کميتٍ ثيه ا سيلت طي  ثطاؾبؼ ثب ايه تًني    محسيزٌ ذبل ي يع زيضٌ ذبل اؾت اعليم قطايا متًؾا  ة ي ًَا ثطاي يع 
وؿجت ثٍ ضفتبضي کٍ زض ٍ عجبضت اؾت اظ تغييط ثطهكت وبپصيط زض متًؾا قطايا  ة ي ًَايي يع مىطد تغييط اعليم، IPCC))4تغييط اعليم 

ايه ت طي  ثٍ َطهًوٍ تغييط زض اعليم کٍ   ظمبوي ثلىس مست اظ ايالعبت مكبَسٌ يب ثجت قسٌ زض  ن مىطدٍ مًضز اوتربض اؾت يًل يع افر
مي ثبقس   ة ي  متفبيتکًتبٌ مست اعليمي َبي ي اظ وًؾبناقبضٌ زاضز اوؿبوي يب وبپبيساضي يجي ي ؾيؿتم اعليمي اؾت َبي وبقي اظ ف ب يت

َبي علمي ي تبىً ًغيبي زض ظميىٍ افعايف  يجًز تمبمي پيكطفتثب  ًَا يبي اظ عًامل ت ييه کىىسٌ ثُطٌ يضي زض ثرف کكبيضظي اؾت 
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زض کًتبٌ   ٍتغييطات  ن ي اعليمي  ، ثٍ َميه ز يل، تىً  اثؿتٍ اؾتعملبطز ي تً يس محهًالت ظضاعي، کكبيضظي ثٍ قست ثٍ  ة يًَا ي
تأثيط تغييطات اعليمي اؾت کٍ ثٍ َميه ز يل ي  زاضز زض مًفديت تً يست ييه کىىسٌ اي مست، ؾُم   ٍ زضاظ ( يزض يًل فهل ضقس)مست 
 ثطاؿتتبثيط اعليم ثط کكبيضظي (  1030)کً بي ي َمببضان،  کكبيضظي مًضز تًجٍ جًامد علمي ثيه ا مللي عطاض هطفتٍ اؾتثط يىسٌ 

 ة ي  تبثدتىً   وُب زض جُبن ي کكبيضظي َبي زض مديبؼ مىطدٍ اي تببمل ؾيؿتم  متفبيت اؾت ،بثي اثطاتمديبؼ مببوي ي ظمبوي اضظي
 قطايا  ة ي ًَايي کىتطل مي هطزز تًؾا، تغييطات فهلي ي ثيه فهلي زض ضقس ي ومً هيبَبن ،زض اب ي کٍ زض مديبؼ کً بتط، اؾت ًَا

هيطي کطز کٍ ثطيظ َطهًوٍ تغييط ااتمب ي زض اعليم  يىسٌ، تً يسات کكبيضظي ضا  ان وتي ٍمي تً ثط ايه اؾبؼ  (1330ي َمببضان ضيظوعييع)
 (  1004زض ؾطًح مرتل  زؾترًـ تغييطات جسي ذًاَس ؾبذت )وهيطي محالتي ي کً بي، 

وسيقه ي اامسيبن، )ج فطي  اؾت بؾٍيبوًازٌ  وب کبضزذي ذعان کىىسٌ اظ ٍيزي پب ،يطيهطمؿ مٍيو يبَي( هpistacia vera) پؿتٍ   
 جىؽ  هطزٌ افكبوي ثٍ نًضت  ظاز ي ثٍ يؾيلٍ ثبز نًضت مي هيطزي ايه ذبوًازٌ ثٍ نًضت زضذت ي زضذتیٍ َؿتىس هيبَبن  ( 1001

زض ايطان ( p.mutica) ( ي ثىp.khinjukٍ(، ذى ع )p.vera)هًوٍ پؿتٍ تىُب ؾٍ هًوٍ پؿتٍ اَلي  11 اظ ميبن  هًوٍ اؾت 11پؿتٍ زاضاي 
-، ميًٌپؿتٍ اَليَبي هًوٍ(  1032َؿتىس)اؿيىي فطز ي َمببضان، ثديٍ هًوٍ َب ثًمي ؾبيط مىبير زويب  ضييف زاضوس ي  ًضت ذًزضيثٍ ن

يب هبَي ايعبت ثٍ  تً يس ؾدع، ثطاي پؿتٍ اَليکىىس ي ؾبيط هًوٍ َب ثيكتط ثٍ عىًان پبيٍ  ذًضاکي ثب اضظـ اعتهبزي ثبال تً يس ميَبي 
(  هيبٌ پؿتٍ اظ جملٍ هيبَبوي اؾت کٍ ثٍ قست ياثؿتٍ ثٍ قطايا  ة ي ًَايي 1346)ظيَبضي،  هيطوس اؾتفبزٌ عطاض مي نًضت ظيىتي مًضز

ًَاقىبؾي، ااتمبل ضذساز يعبيد اسي ضا ثيكتط ومًزٌ ي َبي محل اؾت  تغييطات جُبوي  ة ي ًَا ثب تغييط زض متًؾا ي ياضيبوؽ زازٌ
هيبٌ ثٍ زوجبل ذًاَس زاقت  تغييطات  ة ي ًَايي ثط ميعان زمبي ًَا، ا گًي ثبضـ، تجريط ؾطحي، اؾبؾي زض  طذٍ ؾبالوٍ َبي پيبمس

(  زضذتبن ميًٌ مىبير م تس ٍ زض  طذٍ ؾب يبوٍ ذًز ثٍ 1003ميعان ضياوبة ي شذبيط ضيًثتي ذبک تبثيط هصاض اؾت )ذؿطيي ي َمببضان، 
َب اتفبت افتس  ايه ؾطمبي مًضز ويبظ اظ زي جعء: زضجٍ مىبؾت، قبًفبيي يجي ي جًاوٍ يع زيضٌ ؾطمب ويبظ زاضوس تب ث س اظ مُيب قسن قطايا

ايه ويبظ ثطاي ايه محهًل ثيه اضعبق پؿتٍ س ي ثبق يضي تً يس  ن تبث ي اظ تأميه ويبظؾطمبيي ميؾبل قًز تكبيل مي اطاضت ي مست ظمبن
 ( 1000 ثبزي ي جًاوكبٌ،  اؾت )ابمؾبعت هعاضـ قسٌ  1688تب  288اَلي متفبيت ي ثيه 

پؿىس، ثبزامي  مُمتطيه اضعبق ت بضي پؿتٍ زض ايطان، اياسي)فىسعي(، کلٍ عً ي، اامس  عبيي، اکجطي، ممتبظ، ذى طي، عجبؾ لي، قبٌ   
(  1032، پػيَكبسٌ پؿتٍ، ؾفيس، عطمع، زاوكمىسي، کبل ذىسان، ابج عجسا ُي ي ثبزامي اضزکبن مي ثبقىس )يظاضت جُبز کكبيضظي

  .َب ي اتي اضعبق مرتل  متفبيت اؾتويبظؾطمبيي ي محسيزٌ زمبيي مًثط زض هًوٍ

تحديدبت هؿتطزٌ اي زض ظميىٍ پيف ثيىي ويبظ ؾطمبيي زضذتبن ميًٌ ذعان زاض زض ؾطح جُبن او بق پصيطفتٍ اؾت  ثب سيکي ي يين    
 عطناياذط  کٍ تب  زض کب يفطويب مكرم کطزوس غييط اعليمب ثطضؾي اوجبقت ؾطمبيي زض زيضٌ پبيٍ ي  يىسٌ تحت قطايا ت( ث6880)

اثطات اوجبقت ؾطمبيي ضا ثط ضيي  (6810)ي َمببضان    ًمي  اظ ميًٌ َب زض کب يفطويب تبميه ورًاَس قس ؾطمبيي ثؿيبضي اوجبقت ،61
(CH)يي ؾبعبت ؾطمب ٍ مسلؾ ، ثطاي او بق ايه تحدير اظثطضؾي کطزوس اؾتطا يب عملبطز زضذتبن پؿتٍ زض مىبير هطق ي ذكع

يًتب  ،1
(UT)

(CP) زيىبميبيي 6
 088زمبي  ي زازٌ َبي  وُب ثب اؾتفبزٌ اظ مسل يًتبت ييه قس   مسلي مسل يًتب ثٍ عىًان ثُتطيه  اؾتفبزٌ هطزيس 0

ي کبَف اوجبقت ز يل انلي طضؾي ضا ث  6808 زيضٌ  يىسٌ تب ؾبل ي يض يت اوجبقت ؾطمبيي زض زيضٌ هصقتٍ، ايؿتگبٌ زض اؾتطا يب
يبظ ؾطمبيي پؿتٍ ي ضاثطٍ ثيه ميبوگيه زمبي ضيظاوٍ ي ويبظ ( و1036اکجطي ي َمببضان )  ضا افعايف هطمبيف جُبوي زاوؿتىس ؾطمبيي

 يي ،يع ؾبعتٍ زمبَبي زازٌ ايه پػيَف ثطاؾبؼ زض زض ايطان ضا مًضز ثطضؾي عطاض زازوس  ي ضفؿى بن کطمبنَبي ؾطمبيي زض قُطؾتبن

ي ثب اؾتفبزٌ اظ  ت ييه زضذتبن پؿتٍ ؾطمبيي ويبظ، (UT)يًتب  ي (CH)ؾبعت ؾطمبيي مسل  اؾتفبزٌ اظ زي بثي 1010-1000ضاعي ؾبل ظ

                                                      
1 - Chilling hours 

2 - Utah 

3 - Chill portions 



  01 )مطب  ٍ مًضزي: يعز(  SDSMسل  ن ثب اؾتفبزٌ اظ م يىيث فيپؿتٍ ي پ بٌيويبظ ؾطمبيي ه طاتييضيوس تغ

 

اوجبقت ؾطمبيي ( 6810هيً ي َمببضان ) .هطزيسمسل ضيبضي ويبظ ؾطمبيي ثط اؾبؼ ميبوگيه زمبي ضيظاوٍ ت ييه  يًالوي مست،َبي زازٌ
ؾطمبيي زض ويبظ ضيوس افعايكي ، ؾب ٍ 48ؾطي ظمبوي  وُب مكرم کطزوس کٍ زض، ىبير م تس ٍ ضا ثطضؾي کطزوسثطاي هلسَي زضذتبن ميًٌ م

ض اضظيبثي عملبطز ؾٍ مسل عسزي اضظيبثي اوجبقت ( ز6812  کبفمه ي ثالوع )ضاب ي کٍ اوجبقت ؾطمبيي تدطيجبً ايؿتب ثًزٌ اؾتيجًز زاضز، ز
ؾت  فالح عب ُطي ي کبَف پيسا کطزٌ ا اوجبقت ؾطمبيي، کٍ زض اثط تغييطات  ة ي ًَاييطزوس مكرم ک ،ؾطمبيي زضذتبن ميًٌ زض   مبن

ؾبعت ؾطمبيي، يااسَبي ؾطمبيي َبي ؾطمبيي مىبير ؾطزؾيط ايطان اظ مسل اوجبقت ٍ مىرًض ياکبيي ا گًيث (1031اامسي )
ايؿتگبٌ ًَاقىبؾي  60ؾٍ ؾبعتٍ زمبي ًَا ثطاي َبي اظ زازٌ زض ايه تحديريضزٌ اوجبقت ؾطمبيي اؾتفبزٌ ومًزوس  زيىبميبي ثطاي ثط  ي

 ياوجبقت ؾطمبي بزٌ هطزيس  وتبيج تحدير وكبن زاز کٍ ميعاناؾتف 6810تب  1304زض مىبير ؾطزؾيط ي کًَؿتبوي کكًض اظ ؾبل  ؾيىًپتيع
ي ثب َسف ثطضؾي اوجبقت ؾطمبيي  (CH)مبيي   تحدير ابضط ثب اؾتفبزٌ اظمسل ؾبعبت ؾطاذيط اؾتَبي هصقتٍ ثيكتط اظ زٍََبي زض زٍَ

اضزکبن ي اثط تغييط اعليم ي هطمبيف جُبوي ثط تبميه ويبظ ؾطمبيي پؿتٍ زض  -ظمؿتبوٍ ثطاي ت سازي اظ اضعبق مُم پؿتٍ زض ؾطح زقت يعز
 ايه مىطدٍ او بق پصيطفتٍ اؾت 

 دادٌ َا ي ريش َا

قمب ي ثب  06°04′تب   01°14′قطعي ي عطو جغطافيبيي  40°48′تب  40°14′اضزکبن زض محسيزٌ يًل جغطافيبيي  -زقت يعز   
(  ايه زقت يبي اظ مىبير عمسٌ کبقت پؿتٍ زض ؾطح اؾتبن محؿًة مي 1کيلًمتطمطثد زض اؾتبن يعز عطاض زاضز )قبل  2488مؿبات 

 01°40′01″کٍ زض عطو جغطافيبيي  قًز  ايؿتگبٌ ًَاقىبؾي ؾيىًپتيع يعز اظ جملٍ ايؿتگبٌ َبي ثؿيبض عسيمي زض ايه مىطدٍ اؾت
متط  اظ ؾطح زضيب زض قُط يعز ياعد هطزيسٌ ي م طف مىبؾجي ثطاي محسيزٌ  1601قطعي ي  اضتفب   40°11′68″قمب ي ، يًل جغطافيبيي 
 ي مًضز مطب  ٍ مي ثبقس 
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ضکًضز، يي  64888َبي ؾٍ ؾبعتٍ زمبي ايه ايؿتگبٌ، قبمل  طمبيي اضعبق مرتل  پؿتٍ، اظ زازٌثطاي ثطضؾي اثط تغييط اعليم ثط ويبظ ؾ   
اؾتفبزٌ هطزيس  جُت  پؿتٍ مبَبوٍ ييؾطمب ؾبعبت م مً  ثط يضزقمؿي، ثٍ مىرًض مسل ؾبظي ي  1021-1032زيضٌ  مبضي 

قمؿي اؾتفبزٌ قس  ايه زيضٌ  1000 غبيت  1003ضٌ  مبضي ي اظ  مبض ضيظاوٍ زمبي ايه ايؿتگبٌ يي زي SDSM 1ومبيي اظ مسل  ضيعمديبؼ
َبي قمؿي ثٍ  ميالزي اؾت کٍ ثب تًجٍ ثٍ مبَيت مسل ي ويبظ ثٍ زيضٌ  مبضي ميالزي، اثتسا تبضيد 1321-6884مهبزف ثب ؾب ُبي 

 بؼيعمدضي يَب زازٌ يبثياضظت جُ 1004-1031ميالزي تجسيل ي ؾپؽ ياضز مسل مصکًض هطزيسوس  زض وُبيت اظ  مبض مبَبوٍ زمبي ؾب ُبي 
CanESM2 قسٌ مسل

RCPرتل  م يًَبيحت ؾىبضت 6
 اؾتفبزٌ ثٍ عمل  مس  0

 دما  يرمقاد ييوما اسیسمقير

، RCP  4/0تحت ؾٍ ؾىبضيً  CanESM2 َبي زمبي  يىسٌ اظ مسل هطزـ عمًمي جً  زض پػيَف  ابضط ثٍ مىرًض ثط يضز زازٌ  
4/0  RCP 2/6ي RCP ومبيي  مبضييبؼ ي اظ مسل ضيعمدSDSM   ٍَبي ذطيجي اؾتفبزٌ قسٌ  جُت ضيعمديبؼ ومبيي زازٌ 0/4وؿر

اؾت ي جعء  0( CGCM4َبي هطزـ عمًمي جفت قسٌ ) يع مسل جبمد ي جفت قسٌ ي  ُبضميه وؿل اظ مسل CanESM2اؾت  مسل 
2ي هعاضـ پى م CMIP5 4ؾطي مسل َبي 

 (AR 5َيئت ثيه )  ا سيل تغييط اعليم (IPCC  )(  زض 6811)اضيضا ي َمببضان،  مي ثبقس
، محسيزٌ  RCPَب وؿجت ثٍ هعاضـ پيكيه افعايف يبفتٍ اؾت  زض ؾىبضيًَبي هعاضـ پى م زعت قجيٍ ؾبظي ي يضًح مببوي مسل

اضظيبثي  3(AR4زضهعاضـ  ُبضق ) SRES 0( وؿجت ثٍ ؾىبضيً َبي GHGs)1 اي   مؿتسل تطي اظ ذا ؾيطَبي تً يسهبظَبي  هلربوٍ
 سٌ اؾت ق

 يکبَكتت يًيؾتتىبض عيتت قتتبملRCP  يًَبيؾتتىبض  اؾتتت بفتتتٍي کتتبَف طيتتاذ هتتعاضـ زض َتتب تيتتعط  عتتسق ييتتًضکل ثتتٍ  
 سيتتتتً  ثتتتب( RCP 4/0) ىبوتتتٍيثسث يًيؾتتتىبض ع( ي يتتتRCP 2ي RCP  4/0) ، زي ؾتتتىبضيًي اتتتس ياؾتتتا(2/6RCP) طاوٍيؾتتترتگ

اثتط هبظَتبي هلربوتٍ اي ثتط يازاقتت تبثكتي ضا زض        RCP 2/6ي RCP، 4/0  RCP 2  ،  ثبقتىس ي مت  ثتبال  بضيثؿت ي ا ٍهلربوت  يهبظَتب 
يتتع اثتتعاض   SDSM(  متتسل ,6810IPCCيات ثتتط متطمطثتتد ترمتتيه ظزٌ اوتتس )    2/6ي  4/0، 2، 4/0ثتتٍ تطتيتتت تتتب    6188ؾتتبل 

 ضهطؾيًن ثىيبن  ىسهبوتٍ اؾتت ي امتطيظٌ ثتٍ عىتًان پطکتبضثطزتطيه متسل ضيتع مديتبؼ ومتبيي ي ثُتتطيه مً تس زازٌ قتطيي زض ؾتطح              
( زض تحديدتي زض ذهتًل ثطضؾتي کتبضايي متسل ضيتع مديتبؼ ومتبيي  متبضي          1030جُبن قتىبذتٍ قتسٌ اؾتت  ضضتبيي ي َمبتبضان )     

SDSM   زض پتتيف ثيىتتي پبضامتطَتتبي زمتتبيي زي اعلتتيم ذكتتع ي ويمتتٍ ذكتتع کطمتتبن ي ثتتم وكتتبن زازوتتس کتتٍ ايتته متتسل اظ کتتبضايي
  َ (، عبؾتتمي فتتط ي َمبتتبضان 1030میىتتيه ؾتتجحبوي ي َمبتتبضان )ثتتبالتط ي عبثتتل عجتتً ي ثتتطاي پتتيف ثيىتتي زمتتب ثطذتتًضزاض اؾتتت  

متتس ي ثتتب ذطتتبي ثؿتتيبض پتتبييه جُتتت   SDSM( وكتتبن زازوتتس متتسل 6812( ي کتتبن ي َمبتتبضان )6880(،  تتًپع ي َمبتتبضان )1034)
ًز: زض  ُتبض مطالتٍ ذالنتٍ متي قت      SDSMقجيٍ ؾبظي ي اضظيبثي اثطات تغييتط اعلتيم ثتٍ ييتػٌ زمتب اؾتت  عملبتطز ي ؾتبذتبض متسل          

اوترتتبة متغيطَتتبي پتتيف ثيىتتي کىىتتسٌ ثتتٍ وتتبق متغيتتط مؿتتتدل، ياؾتتى ي متتسل، اضظيتتبثي متتسل ي تً يتتس ؾتتىبضيًَبي  تتتي )ييجلتتي ي  
(  ث تس اظ  ن کب يجطاؾتيًن متسل او تبق متي پتصيطز ي ثتب ؾت ي ي ذطتب ي زض ورتط هتطفته م يبضَتبي اضظيتبثي، ثُتتطيه               6810َمببضان، 

                                                      
1 - Statisticah Downscaling Model  

2 - Second generation Canadian Earth System Model 

3 -Representative concentration pathway  
4 -Fourth-generation Coupled Global Climate Model 

5 -Coupled Model Intercompaison Project Phase5 

6 -Fifth Assessment Report of the IPCC  

7 - Greenhouse Gases 
8 -Special Report on Emissions Scenarios 

9 - Fourth Assessment Report of the IPCC 
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قتتًز کتتٍ ثيكتتتطيه َمجؿتتتگي ضا ثتتب زازٌ َتتبي مكتتبَساتي زاقتتتٍ ثبقتتس  ثتتطاي  ظمتتًن  زيضٌ اظ ثتتيه  ن َتتب ؾتتطي اي اوترتتبة متتي
 (  1030اؾتفبزٌ مي قًز )يبئي ؾميطيمي ي َمببضان،0MAE ي   1R2 ،6RMSE کبضايي مسل اظ م يبضَبي

زازٌ َبي تبضيري ثٍ ذطيجي مسل جُبوي، قبذم زمب ثب اؾتفبزٌ اظ  SDSMزض ايه مطب  ٍ ثٍ مىرًض ثطضؾي ميعان اؿبؾيت مسل   
قجيٍ ؾبظي ي ؾپؽ ثب زازٌ َبي مكبَساتي مدبيؿٍ ي تًاوبيي مسل ثعضگ مديبؼ زض تً يس ؾىبضيً ثطاي زيضٌ َبي  تي  CanESM2مسل 

مًضز اضظيبثي عطاض هطفت  پؽ اظ ايه مطاال ثب اؾتفبزٌ اظ زازٌ َبي زيضٌ ظمبوي  يىسٌ مسل ثعضگ مديبؼ مًضز ورط ، زازٌ َبي زمب ثطاي 
 ثط يضز هطزيس  IPCCتحت ؾٍ ؾىبضيً تبييس قسٌ  1088-1063يضٌ ظمبوي ز

 مذل َاي ویاز سرمايي

م بزل زمبي ؾبعتي ثط اؿت  Tمت سزي اؾتفبزٌ مي قًز زض تمبمي ايه مسل َب اطف َبي جُت ثط يضز مدبزيط ويبظ ؾطمبيي اظ مسل  
ن زازٌ مي قًز، يبي اظ پط کبضثطزتطيه مسل َب مي ثبقس کٍ ثٍ ( وكبCHمسل ؾبعبت ؾطمبيي کٍ ثب عالمت ) زضجٍ ؾبوتي هطاز اؾت 

ايه مسل يع تبثد تع مطالٍ اي اؾت کٍ ويبظ ؾطمبيي يع ؾبعت ضا ثطاي َط ثبظٌ ظمبوي ثب  ( 1348م طيف اؾت )يايىجطهط،  مسل يايىجطهط
)ظمبن اظ  غبظ زيضٌ ضکًز ثط اؿت  tمبيي زض ظمبن زضجٍ ؾبوتي هطاز ثجت مي کىس  زض ايه مسل ت ساز ؾبعبت ؾط 6/1تب  نفط زمبيي زض ثيه 

 ثسؾت مي  يس   1ؾبعت( ثط اؾبؼ م بز ٍ 

 

                     1م بز ٍ 

 

 

( ثٍ عىًان يع مسل يظن زاض قسٌ، زمبَبي ثبال ثط ضيي اوجبقت ؾطمبيي اثط مىفي مي هصاضوس  زض ايه مسل  UTيًتب )  زض مسل  
زضجٍ ؾبوتي هطاز،  3/14زضجٍ ؾبوتي هطاز ثسين اضظـ ؾطمبيي ي زمبَبي ثبالتط اظ 0/16زضجٍ ؾبوتي هطاز ي ثيكتط اظ  0/1 زمبَبي کمتط اظ

ي  1زضجٍ، زاضاي اضظـ ؾطمبيي  1/3تب  0/6/ ، زمبَبي ثيه 4زضجٍ، زاضاي اضظـ ؾطمبيي 0/6تب  0/1اثطي مىفي زاضوس  زمبَبي ثيه 
ثط  t/  ثطذًضزاض مي ثبقىس   زض ايه مسل ت ساز ؾبعبت ؾطمبيي زض ظمبن 4وتي هطاز ويع اظ اضظـ ؾطمبييزضجٍ ؾب 0/16تب  1/3زمبَبي ثيه

 ثسؾت مي  يس  6اؾبؼ م بز ٍ 

  6م بز ٍ 

 

                                                      
1- R.squared 
2- Root Mean Square Error 
3-Mean Absolute Error 
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مي زضجٍ ؾبوتي هطاز ثسين اضظـ ؾطمبيي  0/16زضجٍ ؾبوتي هطاز ي ثيكتط اظ 0/1زمبَبي کمتط اظ  1(UTposزض مسل يًتب ممجت )  
 t( ، زمبَبي ثبالتط ويع ثسين اضظـ ؾطمبيي مي ثبقىس  زض ايه مسل ت ساز ؾبعبت ؾطمبيي زض ظمبن UTثبقىس، ضمه ايىبٍ ثط ذالف مسل )

 ثسؾت مي  يس  0ثط اؾبؼ م بز ٍ

 

  0م بز ٍ

                                  

 

ؾبعت زض قجبوٍ ضيظ زض زؾتطؼ ثبقس، اظ  و ب کٍ  مبض ؾبظمبن ًَاقىبؾي ثٍ ثطاي ت ييه اوجبقت ؾطمبيي الظق اؾت کٍ زمبي َط  
نًضت ؾيىًح ؾٍ ؾبعتٍ زض اذتيبض کبضثطان عطاض مي هيطز  ثطاي محبؾجٍ اوجبقت ؾطمبيي الظق اؾت زمبي َط ؾبعت زض َط قجبوٍ ضيظ 

محبؾجٍ کىىس  صا اظ ضيـ زضين يبثي ذطي ثطاي مكرم تب مسل َب ي محبؾجٍ ؾبعبت ؾطمبيي ثتًاوىس اضظـ ؾطمبيي ؾبعبت مرتل  ضا 
تجسيل زمبي ؾٍ ؾبعتٍ ثٍ زمبي ؾبعتي اؾتفبزٌ قس  زض ايه ضيـ اذتالف زمبي ؾٍ ؾبعت عجل ثب ؾٍ ؾبعت ث س محبؾجٍ ي ثب تدؿيم ثط 

ب، ايه مدساض ثٍ زمبي عجلي ثبظٌ ؾٍ ؾبعتٍ ،ميعان افعايف ي يب کبَف زمب زض َط ؾبعت ثسؾت مي  يس کٍ ثب تًجٍ ثٍ افعايف ي يبکبَف زم
افعيزٌ ي يب کم مي قًز  ثسيه مىرًض ثب اؾتفبزٌ اظ امببوبت ثطوبمٍ وًيؿي وطق افعاض اکؿل، ثطوبمٍ الظق وًقتٍ ي ؾپؽ ثب اعمبل زازٌ 

ي ثط ثطاي زيضٌ ضکًز محبؾجٍ هطزيس  زضوُبيت ميعان ؾبعبت ؾطمبي 1021-1032ؾبعتي، ؾطي ظمبوي م مً  اوجبقت ؾبعتي اظ ؾبل 
اؾبؼ اضعبق مرتل  ت ييه ي اضتجبط ثيه ؾبعبت ؾطمبيي ضيظاوٍ ثب مدبزيط ميبوگيه زمبي اساعل ي اساکمط ي ميبوگيه زمبي مبَبوٍ ثب َسف 

بن پبيکبضثطز  ن زض اضائٍ مسل وُبئي مًضز اؾتفبزٌ عطاض هطفت  زيضٌ ظمبوي محبؾجٍ ويبظ ؾطمبيي ثطاي زضذتبن پؿتٍ زض ايطان اظ ويمٍ  ثبن تب 
ؾبعت هعاضـ قسٌ اؾت)ابم  ثبزي ي  1688تب  288ثُمه مبٌ مي ثبقس  ايه ويبظ ؾطمبيي ثيه اضعبق مرتل  پؿتٍ اَلي متفبيت ي ثيه 

 اضائٍ هطزيسٌ اؾت   1ويبظ ؾطمبيي اضعبق مُم زض مىطدٍ مطب  بتي زض جسيل   ( 1000جًاوكبٌ،

 

 ویاز سرمایی ارقام غالب پستٍ  -1جذيل

 ؾبعت اضعبق

 288 ٍ عًجيکل
 اياسي

 اامس  عبيي
 اکجطي

088 
1888 
1688 

 1688 فىسعي

 (1000مبذص:ابم  ثبزي ي جًاوكبٌ )

 

 

                                                      
1- UTpos 
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 ي بحث   وتايج

 برآيرد مجمًع ساػات سرمايي ماَاوٍ پستٍ با استفادٌ از مذل َاي تؼییه ویاز سرمايي

             ٌ قتسن يتًل ضيظ ي کتبَف زمتب، هيتبٌ ياضز       ثب فطا ضؾتيسن فهتل پتبييع، ضقتس زضذتتبن ذتعان زاض متًعت  متي قتًز ي ثتب کًتتب
مطالٍ ضکًز مي قًز، ي ي ذتطيج اظ ايته مطالتٍ مؿتتلعق تتبميه ويتبظ ؾتطمبيي هيتبٌ متي ثبقتس، ثتٍ يتًضي کتٍ ثتسين ايته مطالتٍ،                 

(  اتساعل ظمتبن الظق ثتطاي ؾتطمبزَي يتع      1021يتب  ي،  ( طذٍ ؾتبالوٍ هيتبٌ تبميتل وكتسٌ ي عتبزض ثتٍ ضقتس يجي تي ورًاَتس ثتًز          
 فهل ضکًز کٍ مًجت اظ ؾط هيطي ضقس يجي ي  ن زض فهل ضييف مي قًز ويبظ ؾطمبيي وبميسٌ مي قًز   ضعم زض يي

، م تتبزالت مرتلتت  ترمتتيه م متتً  ؾتتبعبت ؾتتطمبيي مبَبوتتٍ پؿتتتٍ زض ايؿتتتگبٌ يتتعز اضائتتٍ قتتسٌ اؾتتت  زض ايتته  6زض جتتسيل   
(، Tminمتطَتتبي ميتتبوگيه زمتتبي اتتساعل مبَبوتتٍ )َتتبي مرتلتت  ثتتط يضز ويتتبظ ؾتتطمبيي اؾتتتفبزٌ قتتسٌ ي ثتتٍ کمتتع پبضا جتتسيل اظ متتسل

(، م متً  ؾتبعبت ؾتطمبيي مبَبوتٍ پؿتتٍ ثتط اؿتت ؾتبعت         Tavg( ي زمتبي ميتبوگيه مبَبوتٍ )   Tmaxميبوگيه زمتبي اتساکمط مبَبوتٍ )   
( ي متتسل UT(، متتسل يااتتسَبي ؾتتطمبيي يًتتتب )CHزضجتتٍ ؾلؿتتيًؼ ) 6/1تتتب  8زض متتبٌ، عبثتتل ثتتط يضز اؾتتت  متتسل زمبَتتبي ثتتيه  

ثبقتتس  مُمتتتطيه معيتتت م تتبزالت متتصکًض،  ( ؾتتٍ متتسل اؾتتتفبزٌ قتتسٌ زض ايتته پتتػيَف متتيUposي ؾتتطمبيي يًتتتب ممجتتت )يااتتسَب
ؾًُ ت کتبضثطي  وُتب ثتس يل اؾتتفبزٌ اظ پبضامتطَتبي ًَاقىبؾتي عبثتل ينتًل، ثتطاي ثتط يضز ؾتبعبت ؾتطمبيي مبَبوتٍ، ي ىتي زمتبي                

تًاوتتس  ( اؾتتت، ثطًضيبتتٍ کتتبضثط متتيTavg( ي زمتتبي ميتتبوگيه مبَبوتتٍ )Tmax(، ميتتبوگيه زمتتبي اتتساکمط مبَبوتتٍ )Tminاتتساعل مبَبوتتٍ )
       ٌ َتبي ؾتبل ) ثتبن،  شض، زي ي ثُمته( ي اؾتتفبزٌ اظ م تبزالت متصکًض،         پؽ اظ محبؾجٍ يبي اظ ايته ؾتٍ پتبضامتط ثتطاي َتط يتع اظ متب

 ثٍ م مً  ؾبعبت ؾطمبيي مبَبوٍ پؿتٍ ثط اؿت ؾبعت زض مبٌ زؾت يبثس  

ه مجمًع ساعات سرمایی ماَاوٍ پستٍ از طریق مذلُای مختلف برآيرد ویاز سرمایی بٍ کمک پارامترَای میاوگیه دمای معادالت تخمی -2جذيل 

 ( در ایستگاٌ یسدTavg( ي دمای میاوگیه ماَاوٍ )Tmax(، میاوگیه دمای حذاکثر ماَاوٍ )Tminحذاقل ماَاوٍ )

وبق مسل ثط يضز ؾبعبت 
 ؾطمبيي هيبٌ

اي ترميه م مً  پبضامتط مًضز ويبظ ثط
 ؾبعبت ؾطمبيي 

م بز ٍ ترميه ؾبعبت ؾطمبيي )ثط 
 اؿت ؾبعت زض مبٌ(

 زعت م بز ٍ مطثًيٍ

MAE RMSE r R2 

مسل ؾبعبت ؾطمبيي 
(CH) 

-=CH (Tminميبوگيه زمبي اساعل مبَبوٍ ) 01/01 * Tmin + 0/000  00 20 01/8  142/8  

-CH = 00/60 (Tmaxميبوگيه زمبي اساکمط مبَبوٍ ) * Tmax 6/234  46 21 04/8  160/8  

 زمبي ميبوگيه مبَبوٍ
 (Tavg) 

CH = 00/00- * Tavg + 0/422  00 43 03/8  102/8  

مسل يااسَبي ؾطمبيي 
 (UTيًتب )

-U = 40/08 (Tminميبوگيه زمبي اساعل مبَبوٍ ) * Tmin + 0/001  11 181 11/8  401/8  

-U = 01/06 (Tmaxميبوگيه زمبي اساکمط مبَبوٍ ) * Tmax + 6/134  10 34 08/8  204/8  

 زمبي ميبوگيه مبَبوٍ
 (Tavg) 

U = 21/00- * Tavg + 1/202  10 30 01/8  240/8  

مسل يااسَبي ؾطمبيي 
 (UTposيًتب ممجت )

-U+ = 03/63 (Tminميبوگيه زمبي اساعل مبَبوٍ ) * Tmin + 6/010  12 36 23/8  010/8  

-U+ = 16/60 (Tmaxميبوگيه زمبي اساکمط مبَبوٍ ) * Tmax + 1/230  12 31 18/8  002/8  

 زمبي ميبوگيه مبَبوٍ 
(Tavg) 

U+ = 20/61- * Tavg + 6/438  10 03 16/8  410/8  

 مبذص: محبؾجبت وگبضوسٌ

ذطب، مطثًط ثٍ َط م بز ٍ ثٍ مىرًض تكريم کبض يي َط يع اظ م بزالت مصکًض اضائٍ هطزيسٌ اؾت  ايه َبي زض ايه جسيل،  مبضٌ  
( اؾت  R2( ي ضطيت تجييه )r(، ضطيت َمجؿتگي )RMSE(، م صيض ميبوگيه مطث بت ذطب )MAEقبمل ميبوگيه ذطبي مطلر ) َب  مبضٌ

تط ثًزن مسل مًضز ورط ثطاي ترميه  ثٍ مىع ٍ مىبؾت R2ي  rي ثبالتط ثًزن مدبزيط  RMSEي  MAEثسيُي اؾت کٍ کمتط ثًزن مدبزيط 
يب  CH ،UTثبقس  ث ىًان ممبل، زض َط ؾٍ مسل ثط يضز ويبظ ؾطمبيي ي ىي  ؿتگبٌ يعز ميزض اي م مً  ؾبعبت ؾطمبيي مبَبوٍ پؿتٍ

UTpos ، ن زؾتٍ اظ م بزالتي کٍ ثط مجىبي Tavg  َؿتىس، زعت ثبالتطي وؿجت ثٍ م بزالت ثط مجىبيTmin  يTmax  زاضوس ي ثٍ َميه ز يل
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اوس  امب نطفىرط اظ ايىبٍ وتبيج  تط وكبن زازٌ قسٌ ايه م بزالت ثهًضت تيطٌثبقىس  زض جسيل مصکًض،  ايه زؾتٍ اظ م بزالت عبثل تًنيٍ مي
اظ زيسهبٌ فيعيً ًغي هيبٌ پؿتٍ زعت ي نحت ثبالتطي زاضوس، امب اظ  َبي مًجًز، زض ظميىٍ ثط يضز ؾبعبت ؾطمبيي پؿتٍ کساميع اظ مسل

َبي مًجًز ي متغيطَبي مرتل   بط  مبضي مىبؾت ثيه وتبيج مسلؾبظي اثطات تغييط اعليم زض  يىسٌ ي ثٍ مىرًض اي بز اضتج زيسهبٌ مسل
 CHوؿجت ثٍ مسل َبي يًتب ي يًتب ممجت، اضجح تكريم زازٌ قس ثطًضيبٍ وتبيج مسل  CH(، مسل Tavgي  Tmin ،Tmaxًَاقىبؾي )

وؿجت ثٍ  Tavgمصکًض، پبضامتط زاضز  َمیىيه زض ثيه متغيطَبي  Tmaxي  Tavg ،Tminَمجؿتگي  مبضي مىبؾجي ثب َط يع اظ متغيطَبي 
( 0هطزز کٍ اظ ضاثطٍ ضهطؾيًوي ظيط )م بز ٍ  تط تكريم زازٌ قس  ثىبثطايه پيكىُبز مي ثطاي مسل ؾبظي مىبؾت Tmaxي  Tminپبضامتطَبي 

 ثطاي مس ؿبظي اثطات تغييط اعليم ثط ويبظ ؾطمبيي پؿتٍ اؾتفبزٌ قًز:

 

= CH 0م بز ٍ  00/00- * Tavg + 0/422     (with MAE=00, RMSE= 43, r= 03/8 , R2= 102/8 ) 

 

زضجٍ ؾلؿيًؼ زض مبٌ مًضز ورط )ثط  6/1تب  8م مً  مبَبوٍ ؾبعبت ؾطمبيي ثيه  CHميبوگيه زمبي مبَبوٍ ي  Tavgزض ايه م بز ٍ،   
يبٍ ثب زاقته زمبي ميبوگيه ؾبعتي زمبي ًَا کبضثطز زاضز، ثٍ يًضَبي  ثبقس  ايه م بز ٍ زض قطايا عسق زؾتطؾي ثٍ زازٌ اؿت ؾبعت( مي
يب ت ساز ؾبعبتي کٍ زمبي ًَا ثيه نفط  CHتًان ثٍ تدطيجي اظ ؾبعبت ؾطمبيي ابزث قسٌ زض  ن مبٌ ثط اؿت ؾبعت ) ًَا زض َط مبٌ، مي

عطاض زاضز، اظ ويمٍ  ثبن تب  ذط ثُمه زضجٍ ؾلؿيًؼ ثًزٌ اؾت( ضؾيس  زض مًضز هيبٌ پؿتٍ ثب تًجٍ ثٍ ايىبٍ زيضٌ ضکًز ايه هيبٌ  6/1تب 
زض َط مبٌ ي وُبيتبً ثب ت ميد  CHتًان اعساق ثٍ محبؾجٍ  َب، مي ثسيُي اؾت کٍ زض نًضت زاقته ميبوگيه زمبي ًَا زض َط يع اظ ايه مبٌ

  وُب، کل ؾبعبت ؾطمبيي ابزث قسٌ يي زيضٌ مصکًض ضا ثط اؿت ؾبعت ثط يضز ومًز  

 ز سرمايي پستٍ در ديرٌ پايٍ بٍ ريش آزمًن ضیب سىستؼییه ريوذ تغییرات ویا

جُت ثط يضز ومًزن قيت ياع ي يع ضيوس زض يع ؾطي ظمبوي، اؾتفبزٌ اظ ضيـ وبپبضامتطيع ؾىؽ يبي اظ ضيـ َبي مىبؾت زض   
ثبقس، فطو يجًز ضيوس َط زي ممجت  Qزض ايه ضيـ وكبن زَىسٌ قيت ذا مي ثبقس، اهط اس ثبال ي پبييه  Qايه ظميىٍ مي ثبقس  مدبزيط 

 افعايكي زض زمب ضز ومي قًز  

َط زي مىفي ثبقس فطو يجًز ضيوس کبَكي زض زمب ثبثت مي قًز ي اهط اس ثبال ي پبييه ممجت ي مىفي ثبقس،  Qاهط اس ثبال ي پبييه   
 34زض ؾطح ايميىبن  Qي پبييه  (  ثط ايه اؾبؼ ثب تًجٍ ثٍ مدبزيط مىفي اس ثبال 1000فطو يجًز ضيوس تبييس ومي هطزز)مؿ ًزيبن، 

زضجٍ ؾبوتي هطاز زض زيضٌ ضکًز زضذتبن پؿتٍ زض مىطدٍ مطب  بتي  6/1زضنس، ضيوس مدبزيط ؾبعبت ؾطمبيي ت م ي زمبَبي ثيه نفط تب 
ظ (  ثطًض کلي ثطاظـ ومًزاض ذا ؾىؽ ويع ابکي ا0( ثهًضت مىفي ي وعي ي ثًزٌ اؾت )جسيل 1021-1032يي ؾي ؾبل تحت ثطضؾي )

 ( 6کبَف مدبزيط ؾبعبت ؾطمبيي زض يًل زيضٌ  مبضي زض ايؿتگبٌ مًضز مطب  ٍ اؾت )قبل

  درصد )ایستگاه سینوپتیک یزد( 99و  99اطمینان  وتایج حاصل از آزمًن سىس در سطًح  -3جذيل 
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 درجٍ ساوتي گراد در طي ديرٌ آماري  2/7تا  0: برازش ومًدار خط سىس بر ساػات تجمؼي دماَاي بیه 2ضکل

   CanESM2مقايسٍ دماَاي ديرٌ پايٍ با وتايج بذست آمذٌ تًسط مذل جُاوي 

 ي هيبوگيم اظ ، CanESM2( ي قجيٍ ؾبظي قسٌ تًؾا مسل 1321-6884ثٍ مىرًض مدبيؿٍ زمبَبي مكبَساتي زض زيضٌ پبيٍ) 
ميبوگيه ي ياضيبوؽ زمبي اساعل ي اساکمط  ،0 قبلثٍ اؾتىبز   سيهطز اؾتفبزٌ عزي ؿتگبٌيا ضيظاوٍ يزمب اکمط اس ي اساعل يزمب بوؽيياض

 مىبؾجي ثطذًضزاضوس  بتجطاظ او ي ثًزٌ قجيٍ َم بضيثؿ قسٌ يؾبظ ٍيقج ي ٍيپب زيضٌ زض ايؿتگبٌ يعز

 
 میاوگیه دماي حذاکثر

 
 رياوس دماي حذاکثريا

 

 
 میاوگیه دماي حذاقل

 
 يارياوس دماي حذاقل

 

َای مذل  مقایسٍ میاوگیه ي ياریاوس دمای حذاقل ي حذاکثر ایستگاٌ یسد پس از اوجام کالیبراسیًن ي ریسمقیاس سازی دادٌ -3شکل 

CanESM2  تًسط ورم افسارSDSM 
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 CanESM2ضبیٍ سازي يضؼیت دماي آيىذٌ تًسط مذل 

تبيج ابنل اظ مدبيؿٍ ميبوگيه زمبي اساعل ،ميبوگيه زمبي اساکمط ي ميبوگيه زمبي مبَبوٍ مكبَسٌ قسٌ زض ايؿتگبٌ يعز زض زيضٌ و  
-1063َبي  تي ) زض زٍَ RCPي ؾىبضيًَبي مرتل   CanESM2َبي نًضت هطفتٍ تًؾا مسل  ثيىي ( ثب پيف1021-1032پبيٍ)

   اضائٍ هطزيسٌ اؾت  0(زض جسيل  1088

(با 1367-1396مقایسٍ میاوگیه دمای حذاقل ، حذاکثر ي میاوگیه دمای ماَاوٍ مشاَذٌ شذٌ در ایستگاٌ یسد در ديرٌ پایٍ ) -4ذيلج

 (1411-1429َای آتی ) در دٍَ RCPي سىاریًَای مختلف  CanESM2َای صًرت گرفتٍ تًسط مذل  بیىی پیش

 زيضٌ پبيٍ يؾىبضيً
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6/4  ثبن  0/68  1/16  6/0  61 2/16  0/0  61 1/16  1/0  0/68  4/16  

0/1  شض  0/12  3/0  6/1  11 1/3  0/8  2/11  1/0  1 1/11  3 

-2/8 زي  1/16  1/2  1/1-  0/10  6/2  1/8-  2/10  0/2  0 /-  0/10  4/2  

-/ 2 ثُمه  1/10  0/1  0/8  0/10  0/1  0/8  1/10  4/1  0 /  0/10  2/1  

 

 4/0ي RCP ،4/0  RCP 2/6ؾبظي وكبن ميسَس ميبوگيه زمبي اساعل مبَبوٍ زض مبَُبي  ثبن ، شض ي زي زض ؾىبضيًَبي وتبيج مسل   
RCP وؿجت ثٍ زيضٌ پبيٍ کبَف ي زض ثُمه افعايف مي يبثس  ميبوگيه زمبي اساکمط مبَبوٍ زض تمبمي مبٌ َب ي زض تمبمي ؾىبضيًَب 

افعايكي ثًزٌ ي ميبوگيه زمبي مبَبوٍ زض مبٌ َبي  ثبن ي  شض، اًل ميبوگيه ي زض مبٌ َبي زي ي ثُمه ثب قيت ماليم زاضاي ضيوس افعايكي 
 اؾت 

 2002-2012 يزماو بازٌ يطبیىي دماي ايستگاٌ يسد  در پیص RCPارزيابي ي مقايسٍ وتايج حاصل از سىاريًَاي مختلف  

ميالزي(، جعء زيضٌ  6833ثٍ ث س )تب ؾبل  6882مطثًط ثٍ ثبظٌ ظمبوي  CanESM2عساز اضائٍ قسٌ تًؾا مسل ثب تًجٍ ثٍ ايىبٍ ا  
(مًجًز ثًزٌ 1004-1031) 6810تب  6882هطزز، ي اظ يطفي ايه زيضٌ عمالً ضخ زازٌ ي  مبض ياع ي مطثًط ثٍ  پيف ثيىي مسل محؿًة مي

فطاَم  1031 تب 1004 يثبظٌ ظمبو يي عزي ؿتگبٌيا يزمب يىيث فيزض پ RCPمرتل   يًَبيکؿت قسٌ اظ ؾىبض جيوتباؾت، امببن مدبيؿٍ 
اضظيبثي ضيـ َبي مًضز اؾتفبزٌ زض ثط يضز زمب، مدبيؿٍ زازٌ َبي تً يس قسٌ تًؾا مسل ي زازٌ َبي ياع ي ثب اؾتفبزٌ اظ  هطزيس  ثٍ مىرًض

( ي ميبوگيه ذطبي مطلر RMSE) ، جصض ميبوگيه مطث بت ذطب(R2(، ضطيت ت ييه )r) م يبض َبي متسايل  مبضي ضطيت َمجؿتگي
(MAE او بق قس کٍ وتبيج زض جسيل )اضائٍ هطزيسٌ اؾت  4 
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 1385-1397طی بازٌ زماوی  RCPتحت سىاریًَای مختلف  CanESM2َای ریسمقیاس شذٌ مذل  ارزیابی دادٌ -5جذيل 

 پبضامتط پيف ثيىي قسٌ وبق ؾىبضيً
 زعت ؾىبضيً

MAE RMSE r R2 

2/6RCP 

 / 10 / 02 0/4 6/0 زمبي اساعل
 / 23 / 00 1/2 1/0 زمبي اساکمط

 / 08 / 03 2/0 2/0 زمبي ميبوگيه

4/0RCP 

 / 10 / 02 0/4 6/0 زمبي اساعل

 / 23 / 00 1/2 1/0 زمبي اساکمط

 / 13 / 03 2/0 2/0 زمبي ميبوگيه

4/0RCP 

 / 10 / 02 0/4 6/0 زمبي اساعل

 / 23 / 00 1/2 1/0 اساکمط زمبي

 / 08 / 03 4/0 4/0 زمبي ميبوگيه

 

( اظ کبضايي مكبثُي زض ثط يضز زمبي اساعل، 4/0RCP ، 4/0RCP ،2/6RCPثطاؾبؼ جسيل فًت، تدطيجبً ؾىبضيًَبي تغييط اعليم )  
زمبي ميبوگيه، وؿجت ثٍ پبضامتطَبي زمبي اساعل ي  زمبي اساکمط ي زمبي ميبوگيه مبَبوٍ زض ايؿتگبٌ يعز ثطذًضزاضوس، امب ثٍ ز يل ايىبٍ زض

 ثيكتط مي ثبقس،  صا زمبي ميبوگيه، کبضايي ثيكتطي وؿجت ثٍ ؾبيط پبضامتطَب زاضز    R2 ي rکمتط ي مدبزيطMAE ي RMSEاساکمط، مدبزيط 

 َاي آتي ي مقايسٍ آن با ديرٌ پايٍ برآيرد ویاز سرمايي ماَاوٍ ي ساالوٍ پستٍ در دٍَ 

تًجٍ ثٍ زعت ثيكتط پبضامتط ميبوگيه زمبي مبَبوٍ زض مدبيؿٍ ثب پبضامتطَبي ميبوگيه  زمبي اساعل ي اساکمط مبَبوٍ زض ثط يضز ويبظ ثب   
 2ي جسيل  0ثطضؾي قبل  ي اؾتفبزٌ ثٍ عمل  مس  ت يَب زٍَ زض پؿتٍ ؾبالوٍ ي مبَبوٍؾطمبيي، اظ ايه پبضامتط ثطاي ثط يضز ويبظ ؾطمبيي 

ميعان ؾبعبت ؾطمبيي زض  ثبن زض ؾىبضيًَبي ؾترطاج قسٌ اظ قبل مصکًض ضا وكبن ميسَس ثيبن کىىسٌ ايه مًضً  اؾت کٍ کٍ مدبزيط ا
2/6 RCP 4/0ي RCP  4/0افعايكي ي زضRCP  4/0  تدطيجب م بزل زيضٌ پبيٍ مي ثبقس  زض  شض ثٍ جعRCP    کٍ ؾبعبت ؾطمبيي افعايف

ي مي ثبقس  زض مبَُبي زي ي ثُمه زض تمبمي ؾىبضيًَب کبَف تبميه ويبظ ؾطمبيي يجًز کبَك 4/0RCPي   RCP 2/6يبفتٍ اؾت زض
 زاضز  

 
َای صًرت گرفتٍ تًسط مذل  بیىی ( با پیش1367-1396مقایسٍ مجمًع ساعات سرمایی ماَاوٍ ایستگاٌ یسد در ديرٌ پایٍ ) -4شکل 

CanESM2  تحت سىاریًَای مختلفRCP ٍَ(1411-1429َای آتی ) در د 

 

 

 بهمه دی آذر آبان
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َای صًرت گرفتٍ تًسط مذل  بیىی ( با پیش1367-1396مقایسٍ مجمًع ساعات سرمایی ماَاوٍ ایستگاٌ یسد در ديرٌ پایٍ ) -6جذيل 

CanESM2  تحت سىاریًَای مختلفRCP ٍَ(1411-1429َای آتی ) در د 

 ؾىبضيً 
 
 مبٌ

RCP پبيٍ 2/6  RCP 4/0  RCP 4/0  

 101 163 106 160  ثبن

 644 624 640 621  شض

 000 048 040 040 زي

 080 080 018 010 ثُمه

 1800 1846 1803 1821 جمد

ؾبعت تبميه قسٌ اؾت  1821وكبن ميسَس کٍ ؾبعبت ؾطمبيي مًضز ويبظ اضعبق پؿتٍ زض زيضٌ پبيٍ ثٍ ميعان  4قبل    
 بعت کبَف يبفتٍ اؾت ؾ 1800ثٍ    4/0RCPي  1846ثٍ   4/0RCP،  1803ثٍ   2/6RCPزضاب ي کٍ ايه ميعان زض  

 
َای صًرت گرفتٍ تًسط مذل  بیىی (با پیش1367-1396مقایسٍ مجمًع ساعات سرمایی ساالوٍ ایستگاٌ یسد در ديرٌ پایٍ ) -5شکل 

CanESM2  تحت سىاریًَای مختلفRCP ٍَ(1411-1429َای آتی ) در د  

ت ثٍ مدبيؿٍ م مً  ؾبعبت ؾطمبيي ؾبالوٍ زض زيضٌ پبيٍ، پيف ثٍ مىرًض ثطضؾي ميعان تبميه ويبظ ؾطمبيي اضعبق مرتل  پؿتٍ، وؿج  
 (1ثيىي مسل ي َمیىيه محبؾجٍ مبظاز ي يب کمجًز ويبظ ؾطمبيي اضعبق مرتل  اعساق هطزيس )جسيل 
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ی ارقام ي میسان تأمیه ویاز سرمای RCPمقایسٍ مجمًع ساعات سرمایی در ديرٌ پایٍ ي پیش بیىی مذل براساس سىاریًَای مختلف  -7جذيل 

 مختلف پستٍ در ایستگاٌ یسد

مبظاز يب کمجًز ويبظ ؾطمبيي اضعبق ثط 
 اؿت ؾبعت

ويبظ ؾطمبيي ؾبالوٍ اضعبق ثط 
 اؿت ؾبعت

 اضعبق پؿتٍ
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1800 4/0RCP 

 

 مي تًان وتي ٍ هطفت: 1 ثط اؾبؼ وتبيج ابنل زض جسيل

ؾبعت ويبظ ؾطمبيي تبميه قسٌ اؾت کٍ ايه ميعان ثطاي تبميه ويبظ ؾطمبيي اضعبق کلٍ عً ي، اياسي ي اامس  1821زض زيضٌ پبيٍ،   -1
 ؾبعت کمجًز ويبظ ؾطمبيي زاضوس  -103قس، ثطًضي کٍ زي ضعم اذيط  عبيي  کبفي  ي ثطاي اضعبق اکجطي ي فىسعي وبکبفي مي ثب

ؾبعت ويبظ ؾطمبيي تبميه کٍ ايه ميعان ثطاي تبميه ويبظ ؾطمبيي اضعبق کلٍ عً ي، اياسي ي اامس  2/6RCP  ،1803زض ؾىبضيً -6
 عت کمجًز ويبظ ؾطمبيي زاضوس ؾب -141 عبيي کبفي ي ثطاي اضعبق اکجطي ي فىسعي وبکبفي مي ثبقس، ثطًضي کٍ زي ضعم اذيط 

ؾبعت ويبظ ؾطمبيي تبميه  کٍ ايه ميعان ثطاي تبميه ويبظ ؾطمبيي اضعبق کلٍ عً ي، اياسي ي اامس  RCP ،1846 4/0زض ؾىبضيً -0
 ؾبعت کمجًز ويبظ ؾطمبيي زاضوس  -100 عبيي کبفي ي ثطاي اضعبق اکجطي ي فىسعي وبکبفي مي ثبقس، ثطًضي کٍ زي ضعم اذيط 

ؾبعت ويبظ ؾطمبيي تبميه  کٍ ايه ميعان ثطاي تبميه ويبظ ؾطمبيي اضعبق کلٍ عً ي، اياسي ي اامس  RCP ،1803 4/0ض ؾىبضيً ز-0
 ؾبعت کمجًز ويبظ ؾطمبيي زاضوس  -126 عبيي کبفي ي ثطاي اضعبق اکجطي ي فىسعي وبکبفي مي ثبقس، ثطًضي کٍ زي ضعم اذيط 

( اؾت کٍ 1031بقت ؾطمبيي زض زٍَ َبي اذيط مىطجر ثط مطب  بت فالح عب ُطي ي َمببضان )وتبيج ايه مطب  ٍ اظ ورط کبَف اوج  
( 1030وكبن زَىسٌ کبَف اوجبقت ؾطمبيي زض ايؿتگبٌ َبي مىبير ؾطزؾيط ي کًَؿتبوي ايطان اؾت  َمیىيه ؾجعي پطيض ي َمببضان )

ميعان ويبظ ؾطمبيي زضذتبن ذعان زاض زض اؾتبن َمسان کبفي         زض تحديدي وكبن زازوس کٍ ثٍ ز يل هطمبيف جُبوي، زض ؾب ُبي  يىسٌ 
( ي 6812(، ظاوگ ي َمببضان )6880ومي ثبقس  افعين ثط ايه، وتبيج ثسؾت  مسٌ اظ ايه تحدير مىطجر ثطمطب  بت  ثًضضکًئطکً ي َمببضان )
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يط اعليم ثط ثبغ َبي ميًٌ ،کبَف اوجبقت ؾطمبيي اظ ( اؾت کٍ وكبن ميسَس يبي اظ جىجٍ َبي ثؿيبض مُم تغي6812ؾبوتًظ ي َمببضان )
 يطير ظمؿتبن َبي ماليم اؾت 

  گیري وتیجٍ

 يثطا م تس ٍ مىطدٍ زض ضکًز هيا   طزيه عطاض ذًاة ي ضکًز زض کبمل ثطًض بٌيه تب اؾت ظمؿتبن ي عييپب يًل زض يىسيفطا ييؾطمب بظيو  
 فهل زض ي ثمبوىس ظوسٌ ظمؿتبن وبمؿبعس ايقطا زض زضذتبن زَس يم اجبظٌ کٍ قًز يم محؿًة ومً اظ فبظ عي کىىسٌ ذعان ًٌيم زضذتبن

  ثبقىس زاقتٍ مىبؾت محهًل  ٍيوت زض ي مىبؾت يزَ هل ، يزَ هل

 عزي عيىًپتيؾ يًَاقىبؾ ؿتگبٌيا  مبض اظ اؾتفبزٌ ثب ي اضزکبن -عزي زقت زض ظمؿتبوٍ ييؾطمب اوجبقت يثطضؾ َسف ثب ابضط مطب  ٍ  
 ؾبل ؾي يي پؿتٍ زضذتبن ضکًز زيضٌ زض بظيو مًضز ييؾطمب ؾبعبت عانيم کٍ زاز وكبن پػيَف هيا اظ ابنل جيوتب ، فتهط نًضت
 پؿتٍ ؾطمبيي ويبظ تبميه ؾبعبت اظ ؾبعت 1/4 اسيز زض ؾبالوٍ ميبوگيه، ثطًض ي ثًزٌ يضيوسکبَك( 6811  غبيت 1300 ؾبل اظ) هصقتٍ
 َب ؾبل َمٍ زض تدطيجبً اياسي ي عً ي کلٍ وريط اضعبمي ثطاي پؿتٍ ؾبالوٍ ؾطمبيي ويبظ مصکًض، ضي مب زيضٌ يي َمیىيه  اؾت قسٌ کبؾتٍ
   اؾت وكسٌ تبميه کبمل ثطًض َيیگبٌ فىسعي ي اکجطي وريط اضعبمي ثطاي ي هطزيسٌ تبميه

 ميبوگيه زمب، اساعل ميبوگيه، ريطو مبَبوٍ زمبيي پبضامتطَبي ي ؾلؿيًؼ زضجٍ 6/1 تب نفط ثيه زمبَبي مبَبوٍ ت م ي ؾبعبت ثيه  
 اؾترطاج عبثل ضهطؾيًوي م بزالت ثهًضت کٍ ضياثا ايه  اؾت ثطعطاض مىبؾجي ضهطؾيًوي اضتجبط مبَبوٍ زمبي ميبوگيه ي زمب اساکمط
 تب نفط ثيه زمبَبي مبَبوٍ ت م ي ؾبعبت ت ييه ي ؾبظي مسل ثطاي ي ًَا زمبي ؾبعتيَبي زازٌ ثٍ زؾتطؾي عسق قطايا زض َؿتىس،

 َط زض ميبوگيه يب ي اساکمط اساعل، زمبي ميبوگيه زاقته ثب ثطًضيبٍ زاضوس، کبضثطز مبَبوٍ زمبيي پبضامتطَبي کمع ثٍ ؾلؿيًؼ زضجٍ 6/1
 زمب هيبوگيم پبضامتط مصکًض، يطَبيمتغ هيث زض هيَمیى  يبفت زؾت مبٌ َط زض ؾطمبيي ؾبعبت م مً  ثٍ ثبال تيتدط ثب تًان مي مبٌ،

 او بق يؾبظ مسل، ن يمجىب ثط تيوُب زض کٍ ثبقس يم تط مىبؾت يؾبظ مسل يثطا اساکمط هيبوگيم ي اساعل هيبوگيم يپبضامتطَب ثٍ وؿجت
 هطفتٍ نًضت مرتل  بَبنيه زض ييؾطمب ؾبعبت محبؾجٍ مىرًض ثٍ کٍ اؾت يمطب  بت طيؾب ثب مطب  ٍ هيا يتفبيتُب اظ يبي ضيـ هيا  قس

   اؾت

ي ًَبيؾىبض زض عانيم هيا کٍ ثبقسي م ؾبعت 1821 ٍيپب زيضٌ زض ؾبالوٍيي ؾطمب ؾبعبت جمد ، 2 جسيلي َب بفتٍي اؾبؼ ثط  
2/6RCP ٍ4/0ؾبعت ،  1803ثRCP   ٍ4/0ؾبعت ي 1846ث RCP  ٍؾبعت کبَف يبفتٍ اؾت، ثىبثط ايه ويبظ ؾطمبيي اضعبق اامس  1804ث

( تبميه ي ويبظ ؾطمبيي اضعبق اکجطي ي فىسعي تبميه 1088-1063بل َبي   تي )زض ؾمطب  ٍ  عبيي، اياسي ي کلٍ عً ي زض مىطدٍ مًضز 
َمیىيه افعايف امًاج ي زيضٌ َبي هطمبيي زض زيضٌ ؾطز  ،ومي هطزز  قيت کبَكي زض ؾطي اوجبقت ؾطمبيي زض پيًوس ثب هطمبيف جُبوي

ٍ ضيعي َبي  تي زض ورط هطفتٍ قًز ي ثطوبمٍ ضيعان امط کٍ ثبيس زض ثطوبمثبقسذططي ثطاي کكت اضعبق مرتل  پؿتٍ  ظوگ مي تًاوس ،ؾبل
 کكبيضظي ثبيس اظ اضعبق مىبؾت ثب قطايا پيف ضي ثطاي کبقت اعساق ومبيىس  
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 مىابغ

 ( ت ييه ويبظ ؾطمبيي پؿتٍ ي ضاثطٍ ي ثيه ميبوگيه زمبي ضيظاوٍ ي ويبظ ؾطمبيي 1036اکجطي، يجيٍُ؛ کمب ي، غالم لي؛ جًاوكبٌ، امبن اهلل  )
 ، کطمبن زيميه کىفطاوؽ ثيه ا مللي مسل ؾبظي هيبٌ،  ة، ذبک ي ًَاکطمبن ي ضفؿى بن(  َبي )مطب  ٍ  قُطؾتبن

  ( 1001ج فتتطي وسيقتته، علتتي؛ اامتتسيبن، اؿتتى لي ٌ کىتتتطل  ن، ؾتتبظمبن جُتتبز  َتتبي (  پؿتتيل م متتً ي پؿتٍ)قتتيطٌ ذكتتع( ي ضا
  14-1، نم 111وكطيٍ قمبضٌ  ،کكبيضظي اؾتبن يعز 

 ( مسيطيت تلفيدي ابنلريعي ذبک ي تغصيٍ زض زضذتبن پؿتٍ  1032اؿيىي فطز، ؾيس جًاز؛ ثهيطت، م يس؛ نساعتي، وبنط؛ اذيبوي، اامس  )
 مًؾؿٍ تحديدبت ذبک ي ة  مًؾؿٍ تحديدبت علًق ثبغجبوي)پػيَكبسٌ پؿتٍ کكًض(،يظاضت جُبز کكبيضظي، 

    ( 1000ابم  ثبزي، اؿتيه؛ جًاوكتبٌ، امتبن اهلل  )  زض پؿتتٍ  قتًضاي اوتكتبضات مًؾؿتٍ تحديدتبت       امیه وی از س رمايي ي اَمی ت آن   ت
  08پؿتٍ کكًض  نم 

  (تغييتتط اعلتتيم ي تتتبثيط  ن ثتتط مىتتبثد  ة ذتتبيض ميبوتتٍ    1003ذؿتتطيي،محمًز؛ اؾتتمبعيل وػاز،مطت تتي؛ ورتتطي پًض،اميتتس  ) ُتتبضميه 
  0  ظاَسان  نمکىگطٌ ثيه ا مللي جغطافيساوبن جُبن اؾالق  ايطان

 (  کبضايي ا گًَبي ضيع مديبؼ ومبيي مسل 1030حبوي، ثُطيظ؛ انالاي، مُسي؛ ثبثبييبن، ايمبن)ؾجSDSM يLARSWG  زض قجيٍ ؾبظي
  412-033  نم0  قمبضٌ 01  زيضٌ وكطيٍ پػيَف َبي جغطافيبي يجي يمتغييطَبي ًَاقىبؾي زض اًظٌ  ثطيع زضيب ٍ اضيميٍ  

 (  اثتتط تغييتتط اعلتتيم ثتتط ضيوتتس تتتبميه ويتتبظ ؾتتطمبيي هيبَتتبن ذتتعان زاض)مطب  تتٍ  1030ب)ؾتتجعي پطيض،علتتي اکجتتط؛ وتتًضيظ يالقتتسي، ضضتت
  021-040، نم 63، جلس وكطيٍ علًق ثبغجبويمًضزي:اؾتبن َمسان(  

 (قجيٍ ؾبظي ي پيف ثيىي ثطذي متغيط َبي اعليمي تًؾا مسل  ىس 1030يبئي ؾميطمي، ؾيبيـ؛ مطازي،اميس ضضب؛ ذساعلي، مطت ي  )
-1  نم60  قمبضٌ وكطيٍ اوؿبن ي محياي مسل َبي هطزـ عمًمي جً)مطب  ٍ مًضزي:اًظٌ  ثريع ثبض ويكبثًض(   SDSMهبوٍ ذطي 
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 (1011ياليي، عليطضب  )ٍاوتكبضات زاوكگبٌ تُطانفیسيًلًشي درختان میًٌ مىاطق مؼتذل    

 (ٌياکتتبيي اوجبقتتت ؾتتطمبيي مىتتبير ؾ1031فتتالح عتتب ُطي، غالم جتتبؼ؛ اامتتسي، امتتع  ) طزؾتتيط ايتتطان ثتتط اؾتتبؼ متتس ُبيCH ، 

Utah  ،CP ،ٍ 168-33،نم 41، قمبضٌ م لٍ جغطافيب ي تًؾ  

   (ثطضؾتتي تغييتتطات زمتتبيي ؾتتًاال جىتتًثي ذتتعض ثتتب اؾتتتفبزٌ اظ ؾتتٍ   1034عبؾتتمي فتتط، ا ُتتبق؛ علي تتبوي، ثُلتتًل؛ ؾتتليدٍ، محمتتس  )
  08-60  نم 00مبضٌ   قفهل وبمٍ جغطافيبي يجي يي مسل قجبٍ عهجي مهىًعي   sdsmي LARSWGمسل

 (ثطضؾي تبثيط تغييط اعليم ثط کكبيضظي ايطان، پيف ثيىي يض يت 1030کً بي، عليطضب؛ وهيطي محالتي، مُسي؛ ج فطي،  يال  )
  220-241، نم  0، قمبضٌ 10، جلس ظضاعي ايطانَبي وكطيٍ پػيَف هطيکليمبتيع  يىسٌ، 

 ( ثطضؾي ضيوس زمبيي1000مؿ ًزيبن، ؾيس اثًا ف ل  )  182-03ايطان زض ويم ؾسٌ ي هصقتٍ  م لٍ جغطافيب ي تًؾ ٍ  نم  

  ( وتتب يع قتتبذم1004وهتتيطي محالتتتي، مُتتسي؛ کتتً بي، عليطضتتب   ) م لتتٍ  هطيکليمبتيتتع ايتتطان زض قتتطايا تغييتتط اعلتتيم،  َتتبي
  106-123، نم 1، قمبضٌ ظضاعي ايطانَبي پػيَف

  ٍ1031يظاضت جُبز کكبيضظي مًؾؿٍ تحديدبت پؿت  

 Abuquerque N., Garcia montiel F., Carrillo A.,    Burqos L. (2008). Chilling and heat requirements 

of sweet cherry cultivars and relationship between  altitude and the probability of satisfying the chill 

requirments. Environmental and Experimental Botany, 64,162-170. 
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