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 ذٌيچک

 يش واستشييت تاػث تغيٌذُ خوؼيداسد. سؿذ فضا يهٌـاء اًؼاً يويشات الليياص تغ يتش ّوگاى ٍاضح اػت وِ تخؾ اػظو

دس  ين ٍ ًاٌّداسيش اللييدِ هَخة تغيؿَد ٍ دس ًتيهٌذُ يآال يّاداد واسخاًِي، ايياصاتاىيت، ييصداك خٌگلياص عش ياساض

 دس ـاىياچِ پشيدهاي دس ٍ تاسؽ تغييشات تشسػي هٌظَس گشدد. ايي پظٍّؾ تِيتاالخص دها ٍ تاسؽ ه يويالل يّاػٌحفشا

اص  ػِ هذل گشدؽ ػوَهي  واس ايي اًدام تشاي ٍ اػت گشفتِ صَست آيٌذُ ّايدس دِّ ايگلخاًِ گاصّاي افضايؾ ؿشايظ

 MAGICC يثيهذل تشو دس A1ASF ،B1ASF  ٍP50 يَيتا ػِ ػٌاس UKHADCM3 ،ECHO-G ٍ FGOALS1Gخَ 

SCENGEN .يَيػٌاسدّذ وِ يح ًـاى هيًتا اػتفادُ ؿذُ اػت P50 اص هذل UKHADCM3 ي ياًگيضاى هيي هيتشيييپا

ي يـتشيدّذ. تيسا ًـاى ه 2050ي دها تا ػال ياًگيضاى هيي هيض تاالتشيً ECHO-G دس هذل A1ASF يَيػٌاسٍ  ييدها

دس هذل  P50 يَيػٌاسضاى واّؾ دس يي هيٍ ووتش  FGOALS1Gدس هذل  A1ASF يَيػٌاستَط تِ ض هشيواّؾ تاسؽ ً

UKHADCM3 .گضاسؽ ؿذُ اػت 

هذل گشدؽ  ، MAGICC SCENGENهذل تغييشات تاسؽ ٍ دها، يهذلؼاصَ، يدسياچِ پشيـاى، ػٌاس :يکليذَبي  ياژٌ
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Abstract 

It is obvious to everyone that much of climate changes are resulting from human .Uncontrolled population 

growth led to land use change by deforestation, desertification and pollution caused by factories and resulting 

in climate changes and abnormalities in climatic parameters especially the temperature and precipitation. 

This research is conducted to study the precipitation and temperature changes in Lake of Parishan in 

increasing the greenhouse gasses during next decades. For this purpose, three general atmosphere circulation 

models of UKHADCM3, ECHO-G and FGOALS1G with three scenarios of A1ASF, B1ASF and P50 in 

MAGICC SCENGEN model are used. Results showed that in 2050, P50 scenario in UKHADCM3 model 

temperature would have the lowest average and A1ASF scenario in the ECHO-G model have the highest 

mean temperature.  Reports showed the most precipitation decrease would be in A1ASF scenario 

FGOALS1G model and the lowest decrease in the P50 scenario UKHADCM3.  

Keywords: Lake of Parishan, scenario, modeling changes of rainfall and temperature, MAGICC SCENGEN 

model, atmosphere general circulation model. 
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 مقذمٍ -الف

-ذ ثاتتيّا ٍ ؿايظگياص ٍ يداؿتِ اػت. دگشگًَ ياديتٌ يّايّا ػال گزؿتِ، دگشگًََىيليآب ٍ َّا دس عَل ّضاساى ٍ ه

اص اتؼاد  يٌذُ ًاؿين آيش اللييتغ يٌيتؾيي هٌثغ ًاهـخص دس پيذ تضسگتشيؿا (.1386تاؿذ)ػؼاوشُ،يهن يي اصل الليتش

-داسد)خضاًِ يي اًتـاسات تؼتگيٍ ػشاًِ ا ي، فٌاٍسالتصادت، يخوؼسؿذ ٌذُ تِ يدس آ يااًِگلخ يتاؿذ. اًتـاس گاصّا ياًؼاً

 وِ ايتِ گًَِ اػت افضايؾ حال دس هشتثاً ياگلخاًِ يي تش اثش اًتـاس گاصّايػغح صه يي دهاياًگيه (.1387،يداس

گشاد دس لشى گزؿتِ ٍ تا يدسخِ ػاًت 76/0خْاى سا  يؾ هتَػظ دهاين افضايش اللييالذٍل تغ تيي ّيأت اخيش ػٌاسيَّاي

 1988دس ػال  IPCC))1 اللين تغييش االذٍل تيي پاًل (.IPCC،2007وٌذ)يه يٌيتؾيپ 2100گشاد تا ػال يدسخِ ػاًت 4/6

ت يؿذ. هاهَس ( تأػيغUNEPهلل ) ػاصهاى صيؼت هحيظ تشًاهِ ٍ  (WMO) يخْاً يتَػظ ػاصهاى َّاؿٌاػ يالديه

 صهيٌِ دس تحميمات IPCC  ،تَد. الصم تِ روش اػت ييصه وشُ دس َّايي ٍ شات آبييؼه تغيس ياتيَس اسصهضت اسگشٍُو ياصل

 تش يِ گضاسؿاتيتٌْا تِ تْ IPCC  ًيؼت. پاًل ايي ٍظيفِ َّايي ًيض ٍ آب تغييشات پايؾ ٍ دّذًوي اًدام اللين تغييش

تيي ػغح دس والى گزاسيػياػت گـايساُ تتَاًذ صد وِپشداهي تحميماتي ٍ هغالؼاتي ّايهَػؼِ ػايش تحميمات هثٌاي

ظ يتحت ؿشا يويالل يشّايهتغ يػاصهذل (.1389 ،ييؿَد)صّشا اللين تغييش هحتول هخاعشات واّؾ صهيٌِ دس الوللي

-َيسّا ٍ ػٌاهذل تاؿذ.ين هيش اللييهغالؼِ تغ يتشا ي، ساّ(GCM) خَ يگشدؽ ػوَه يّاٍ هذل ياگلخاًِ ياًتـاس گاصّا

. (1389)آؿفتِ،تاؿذيي آًْا هيذتشياص خذ 2SRESاًدام ؿذُ اػت وِ  IPCCتَػظ  ن يش اللييدسساتغِ تا تغ يهتفاٍت يّا

-يؾ هين سا  ًوايش اللييداًٌذ ٍ ًحَُ ػولىشد ػَاهل هؤثش تش تغيش هيپزسا اهىاى يٍالؼ يايدً يتشا يٌيتؾيّا، پهذل

3 هذل (.1386دٌّذ)ػؼاوشُ،
MAGICC 

4
SCENGEN افتِ ي ياسيّاي گشدؽ ػوَهي خَ واستشد تؼتِ ػٌَاى يىي اص هذل

 وشد. ياتيؾيتَاى ؿشايظ الليوي آيٌذُ سا پهي اػت ٍ تا اػتفادُ اص ايي هذل

ٍ دس  تاؿذهي آًْا تشيياصلي اص آب هٌاتغ تخؾ وِ تگزاسد تأثيش هختلفي ّايتخؾ تش صياد احتوال تِ تَاًذن هييش اللييتغ

ًِ حَضِ  ين سا تش سٍيش اللييش تغي، تأث2008ل ٍ ّوىاساى دس ػال ياػتصَست گشفتِ اػت.  يفشاٍاً يّاٌِ پظٍّؾيي صهيا

 -ي هذل تاسؽيٍ ّوچٌ A1Bاًتـاس  يَيػٌاسٍ   ECHAM5 ػوَهي خَ شلٌذ تا اػتفادُ اص هذل گشدؽيٍالغ دس وـَس ا

ش خَاّذ وشد ٍ تاسؽ ييسٍدخاًِ تغ يضاى دتين هيش اللييش تغياثح ًـاى داد وِ تحت تيوشدًذ. ًتا يتشسػ HBV-Lightسٍاًاب 

 تغييش تأثيش لغؼيت ػذم تشسػي تِ ضيً( 2008)ّوىاساى ٍ يٌَيله افت.يؾ خَاّذ يتاتؼتاًِ واّؾ ٍ تاسؽ صهؼتاًِ افضا
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2 - Special Report on Emissions Scenarios 
3 - Scenario Generator 
4 - Model for Assessment of Greenhouse- Gas induced Climate Chang 
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-ح، ًـاىيًتا .ٌذ.پشداخت اًتـاس ػٌاسيَي دٍ ٍ GCMهذل  پٌحٍ  HSAMIهذل  اص اػتفادُ تا واًادا حَضِ سٍاًاب اللين تش

 ٍ ووال تاؿذ.يه يتاسؽ فصل يدسصذ 55تا  -9ش ييدها ٍ تغ يادسخِ 14تا  1ؾ يش سٍاًاب حَضِ ٍ افضاييدٌّذُ تغ

ػَ سٍاًاب حَضِ لشُ -تاسؽ يػاصِيدس ؿث يذسٍلَطيّ يّا هذل تِ هشتَط تيلغؼ ػذم يميتحم (، دس1388ّوىاساى)

شات ييـتش دها ٍ تاسؽ تش تغيش تيح ًـاى اص تاثيًتا .دادًذ لشاس ياتياسص هَسد سا AOGCM يّاهذل تيلغؼ ش ػذميتحت تاث

 .داؿت نيالل شييتغ شيتأث تحت يآت دٍسُ دس سٍاًاب شاتييتغ دِيًت دس ٍ حَصُ يىيذسٍلَطيّ

 MAGICC  تا اػتفادُ اص هذل ين ػذُ آتيً يـاى عياچِ پشيدس يويشات اللييتغ ياتيؾيّذف اصلي دس پظٍّؾ حاضش پ

– SCENGEN تاؿذ.هي 

 َب مًاد ي ريش -ة

 MAGICC – SCENGEN مذل يمعرف -1

MAGICC  يهذلْا اص يا هدوَػِ هتـىل اص وِ اػت ياگلخاًِ ياًتـاس گاصّا اص يًاؿ نيالل شييتغ ياتياسص يتشا يهذل 

تٌْا  هذل اػت. ايي ياهٌغمِ ٍ يخْاً يَّايػٌاس يّادادُ وٌٌذُ ذيتَل هيض يً SCENGENاػت.  ّن تِ هشتثظ ػادُ

ٍالغ  ّاػت. دس GCMاص  صيادي تؼذاد ًتايح حاٍي وِ اػت ػادُ اي دادُ پايگاُ يه تلىِ ًيؼت، الليوي هذل يه

SCENGEN هذل  ًتايح اص تا دّذ هي سا ايي اهىاى واستش تِ وِ اػت ػادُ افضاس ًشم يهMAGICC  ٍ گشدؽ هذلْاي 

 دس آيٌذُ ايگلخاًِ گاصّاي اًتـاس اص ٍالغ دس هذل، ايي (. ػٌاسيَّاي1388اى، ٍ ّوىاس يذ)هحوذيًوا اػتفادُ خَ ػوَهي

 et)ؿًَذ هي تيٌي پيؾ ٍ غيشُ فٌاٍسي واستشدّاي ػياػتْا، اًؼاًي، ّايفؼاليت صهيٌِ دس هختلف ّايفشض اص اػتفادُ تا

al, 2003 .(Kont شاى، وـَس يا ييايتِ هختصات خغشاف تاؿذ ٍ تا تَخِيىؼل هيدسخِ پ 5/2دس 5/2ي هذل يه ايست تفىلذ

ي هذل ٍخَد يوِ دس ا يهختلف يَّاياى ػٌاسي(. اص ه1391ؿَد)سٍؿي ٍ ّوىاساى، ين هيتمؼ ييايىؼل خغشافيپ 43ها تِ 

 يَّاياى ػٌاسيذ اص هي، تاياگلخاًِ يظ اًتـاس گاصّايٍ ؿشا يغيهحؼتي، صيظ التصاديذ تا تَخِ تِ ؿشايداسد، ّش وـَس تا

 يظ خَد داؿتِ تاؿذ)سٍؿٌيسا تا ؿشا يي ّوخَاًيـتشيسا اًتخاب وٌذ وِ ت ييَيٌاًِ ٍ هتَػظ، ػٌاسيتًِ، خَؽٌايتذت

 (. 1390،يًٍدف

 يمىطقٍ مطبلعبت -2

 عشف پشيـاى، ٍالغ ؿذُ اػت ٍ اص- حفاظت ؿذُ اسطى هٌغمِ دس ٍ فاسع اػتاى دس واصسٍى ؿشق دس ٍالغ پشيـاى تاالب

 وِ گشفتِ لشاس تَپَگشافيىى فشٍسفتگى يه دس وواتيؾ تاالب .اػت ؿذُ ؿٌاختِ وشُ صيؼت ُرخيشُ گا تؼٌَاى يًَؼىَ

 هٌغمِ اػت. ايي ؿذُ احاعِ غشب ٍ خٌَب ؿشق، دس استفاعون ّاىتشآهذگي هؼغح تَػيلِ ٍ عَالًى تـت يه تصَست

اػت.  خـه ٍ گشم ٍ عَالًى ّاىتاتؼتاى ٍ وَتاُ ٍ هؼتذل ّاىصهؼتاى وِ داساى داسد لشاس ايشاى خـه ًيوِ تخؾ دس
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-هي سخ تْاس تا پائيض هاّْاى عَل دس ّاتاسؽ ػوذُ تخؾ ٍ وٌذهي اى پيشٍىهذيتشاًِ سطين اص هٌغمِ ايي تاسًذگى سطين

 ًيض ٍ آب ػغح اص تثخيش تشتية ايي تِ ٍ اػت عثيؼى تخليِ دّاًِ فالذ تاالب .اػت خـه ػوَها تاتؼتاى هاّْاى دّذ.

ؼت اػتاى فاسع، يظ صي)اداسُ ول حفاظت هحاػت دسياچِ آب ػاهل هصشف تٌْا گياّى پَؿؾ ِتَػيل آب هصشف

تِ صَست ّش پٌح ػال دس حَضِ  يالديه 2050تا ػال  2015دها ٍ تاسؽ اص ػال  يّاي پظٍّؾ، فشاػٌحيدس ا (.1389

 . (1)خذٍل ؿذُ اػت ياتيؾيپ MAGICC – SCENGEN يثيلِ هذل تشويـاى تَػيچِ پشايدس

 هختصات خغشافيايي ٍ اعالػات دسياچِ پشيـاى -1خذٍل 

 ًام حَضِ
عَل 

 ييايخغشاف

ػشض 

 ييايخغشاف

استفاع اص ػغح 

 ايدس
 هؼاحت تاالب

هؼاحت حَضِ 

 ضيآتخ

ـاى ياچِ پشيدس

 ،تاالب فاهَس
47,  51 30, 29 820 

 52 تا 25 تيي هَالغ تيـتش دس هتغيش،

 هشتغ ويلَهتش
 هشتغ ويلَهتش 270

اص   آيٌذُ ّايدس دِّ ايگلخاًِ گاصّاي افضايؾ ؿشايظ دس ـاىياچِ پشيدهاي دس ٍ تاسؽ تغييشات تشسػي هٌظَس ِدس ٍالغ ت

 A1ASF ،B1ASF  ٍP50 يَيػٌاستا ػِ  UKHADCM3 ،ECHO-G ٍ FGOALS1Gػِ هذل گشدؽ ػوَهي خَ 

َّا يتاؿذ. ػٌاسيه  IPCC يـٌْاديپ يَّايي پظٍّؾ، ػٌاسيهَسد اػتفادُ دس ا يَّايػٌاس  (.2اػتفادُ ؿذُ اػت)خذٍل 

دس ًظش گشفتِ  يات هتفاٍتيَّا، فشضيدٌّذ. دس ػٌاسيسٍد ًـاى هيؾ هيٌذُ پيسا وِ تِ ػوت آ يشياص هؼ يشيدس ٍلاع تصَ

 اتذاػات ٍ گزاسي ػشهايِ ًشخ ّا، افضايؾ خاًَادُ ػغح دس ػَاد ػغح ػثاستٌذ اص : افضايؾ A1 يَيػٌاسات يفشضؿَد. يه

 ٍ ػمايذ خوؼيت، الوللي تيي پَياي ٍ الوللي، تحشن تيي ٍ ػغَح هلي دس اًشطي ٍ تىٌَلَطي تحصيل، يٌِصه دس

 تغييش، حال دس خْاى دس سا ّاتغييش تىٌَلَطي ٍ اًشطي هٌاتغ تَػؼِ صهيٌِ دس هَخَد َ اتْاهاتيي ػٌاسيا .تىٌَلَطي

 ّاي آگاّي اص ايُفضايٌذ ػغح آيٌذُ، وِ اػت اػتَاس اصل ايي تش   B 1خاًَادُ يَيػٌاس اصلي ػٌصش .وٌٌذهي هٌؼىغ

 تيٌيپيؾ تش ػؼي اػاع ايي تش ٍ داؿت خَاّذ ّوشاُ تِ پايذاس تَػؼِ تِ ًيل خْت دس هحيغي صيؼت ٍ اختواػي

 تيـتشي تَخِ هشدم ٍ ّاسػاًِ تاصسگاًاى، ّا،دٍلت گشٍُ ايي ػٌاسيَّاي اػاع تش ػثاستي تِ. داسد آيٌذُ دس هَخَد اتْاهات

وِ  يات هتفاٍتيل فشضي(. تِ دل1389ٍ ّوىاسى، يداؿت)هحوذ خَاٌّذ تَػؼِ اختواػي ٍ هحيغيصيؼت ّايخٌثِ تِ

 َ تْشُ گشفتِ ؿذُ ؿذُ اػت.يي پظٍّؾ اص اًَاع هتفاٍت ػٌاسيشًذ، دس ايگيَّا دس ًظش هيػٌاس

 ّاهذل هـخصات -2خذٍل

 گشٍُ هؤػغ ًام هذل
 هيلذست تفى

 يخَ ياًَػيال

UKHADCM3 UKHADCM3 5/2*75/3 5/2*75/3 

ECHO-G KMA (Korea), and Model and Data Group 5/0*5/0 8/2 *8/2 

FGOALS1G 
LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciemces, P.O. Box 9804, Beijing 100029, P.R.China 
1*1 8/2 *8/2 

 وتبيج ي بحث -ج
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 يم سذٌ آتيو يطبن طيبچٍ پريدر ت دمبيعيض -1

 يػالْا يَ، تشايٍ تا ّش ػِ ػٌاس UKHADCM3 ،ECHO-G ٍ FGOALS1G يّاشات دها دس هذلييضاى تغيًخؼت ه

َّا دس ّش ػِ يتوام ػٌاسدس ذ وِ ياػذاد ٍ اسلام تِ دػت آهذُ هـخص گشد يذ. پغ اص ٍاواٍيهحاػثِ گشد 2050-2015

 ٍ اػت افضايؾ حال دس تذسيدى صَست تِ اىگلخاًِ گاصّاى تاثيش تحت َّا دهاى ييچ اػتثٌايّهذل دس توام ػالْا تذٍى 

 يَيػٌاسدس  آٍسد.هي ٍاسد تاالب آب هٌاتغ تِ تيـتشى فـاس ًْايتا ٍ ؿَدهي آب هصشف ٍ تؼشق ٍ تثخيش افضايؾ ػثة

A1ASF دس هذل ECHO-G  ؿَد، وِ اگش يگشاد هـاّذُ هيسخِ ػاًتد 17/3ضاى يؾ دها تِ هيي افضايتاالتش 2050دس ػال

ـتش يت يـاًياد، ؿاّذ خـه ؿذى ٍ پشيش صيتاال ٍ تثخ يل دهايػفاًِ تِ دلاهت افتذ،يٌذُ اتفاق تيَ دس آيي ػٌاسيات ايفشض

ض دس يً  FGOALS1G هذل دس A1ASF  ٍ B1ASF يَّايػٌاسي هذل ٍ يدس ا B1ASF يَيػٌاس . الثتِ ن تَدياچِ خَاّيدس

  شًذ.يگيلشاس ه يٌيتؾيضاى پيي هيتاالتش يتؼذ ياّستثِ

/. هـَْد اػت. 50ضاى يتِ ه UKHADCM3هذل  B1ASF يَيػٌاسٍ دس  2015ض دس ػال يً دها يٌيتؾيضاى پيي هيووتش

 اص هذل P50 يَيػٌاسٍ  2050تا ػال  ييي دهاياًگيضاى هيي هيتاالتش ECHO-Gدس هذل  A1ASF يَيػٌاسدس ول 

UKHADCM3 (.3)خذٍلدٌّذيسا ًـاى ه 2050تاػال  ييي دهاياًگيضاى هيي هيتشيييپا 

 گشاد( دس  دسياچِ پشيـاىتغييشات دها)تش حؼة دسخِ ػاًتي -3خذٍل

 UKHADCM3 مذل FGOALS1G مذل ECHO-Gمذل  

 سبل

 يالديم

يًيسىبر
A1ASF 

يًيسىبر
B1ASF 

 يًيسىبر
P50 

يًيسىبر
A1ASF 

يًيسىبر
B1ASF 

 يًيسىبر
P50 

يًيسىبر
A1ASF 

يًيسىبر
B1ASF 

ًيسىبر

 ي
P50 

2115 70/0 68/0 70/0 64/0 62/0 65/0 56/0 50/0 56/0 

2121 88/0 85/0 87/0 82/0 76/0 80/0 71/0 62/0 69/0 

2125 16/1 09/1 05/1 08/1 98/0 98/0 93/0 79/0 84/0 

2131 50/1 36/1 26/1 38/1 23/1 16/1 20/1 99/0 1 

2135 88/1 67/1 49/1 73/1 51/1 37/1 50/1 22/1 19/1 

2141 28/2 2 73/1 11/2 81/1 60/1 83/1 46/1 38/1 

2145 72/2 35/2 98/1 51/2 12/2 83/1 17/2 71/1 58/1 

2151 17/3 70/2 24/2 93/2 45/2 07/2 53/2 97/1 79/1 

 12/1 15/1 42/1 30/1 43/1 65/1 41/1 58/1 78/1 هيبوگيم

 

ـِ يّو P50 يَيػٌاسدها ٍ  يٌيتؾيضاى پيي هيـِ تاالتشيّو A1ASF  يَيػٌاسـخص اػت وِ ض واهال هيدس ًوَداسّا ً

 .(1-3)ؿىلوٌذيه يٌيتؾيؾ دها سا پيضاى افضايي هيووتش
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 يشات دها عييت تغيٍضؼ -1ؿىل  

   ECHO-G دس هذل 2050-2015

-2050 يشات دها عييت تغيٍضؼ -2ؿىل

 FGOALS1  دس هذل 2015

-2050 يشات دها عييت تغيؼٍض -3ؿىل

 UKHADCM3 هذلدس  2015

 يم سذٌ آتيو يطبن طيبچٍ پريت ببرش دريضعي -2

 يَّايػٌاستاسؽ تَػظ  يٌيتؾيذ وِ پيـاى آؿىاس گشدياچِ پشيتاسؽ دس يٌيتؾيتِ هٌظَس پ يواستشد يّااى هذليدس ه

تِ  ين ػذُ آتيً يي تاسؽ عياًگيَ، هيٌاسي ػي. دس اٌاًِ اػتيتاس خَؽيتؼ B1ASF يَيػٌاستاالخص  ECHO-G هذل

 يتشا FGOALS1G  ٍUKHADCM3 يّاهذل ECHO-G افت. اها تش خالف هذليؾ خَاّذ يدسصذ افضا 96/20ضاى يه

 دس هذل A1ASF يَيػٌاسي واّؾ تاسؽ هشتَط تِ يـتشياًذ. توشدُ يٌيتؾي، واّؾ تاسؽ سا دس هٌغمِ پيآت يّادِّ

FGOALS1G  يَيػٌاسضاى واّؾ دس يي هيدسصذ ٍ ووتش -81/34ضاى يتِ ه P50 دس هذل UKHADCM3  ُگضاسؽ ؿذ

ٍخَد داسد،  ECHO-G   ٍFGOALS1G ي دٍ هذليـاى تياچِ پشيتاسؽ دس يٌيتؾيوِ دس پ يذيؿذ اى تضادياػت. دس ه

 .(4)خذٍلسا ؿاهل ؿذُ اػت يٌيتؾيپ ياًيحذ ه UKHADCM3 هذل

 س  دسياچِ پشيـاىتغييشات تاسؽ)تش حؼة دسصذ( د -4خذٍل
 UKHADCM3 مذل FGOALS1G مذل ECHO-Gمذل  

 سبل

 يالديم
يًيسىبر

A1ASF 

يًيسىبر

B1ASF 
 يًيسىبر

P50 

يًيسىبر

A1ASF 
يًيسىبر

B1ASF 
 يًيسىبر

P50 
يًيسىبر

A1ASF 

يًيسىبر

B1ASF 
 يًيسىبر

P50 
2115 7/7 3/9 7/7 6/12- 14- 6/12- 8/0- 1- 8/0- 

2121 8/9 5/11 6/9 9/15- 4/17- 7/15- 3/1- 2/1- 1- 

2125 9/12 8/14 7/11 21- 4/22- 19- 7/1- 5/1- 2/1- 

2131 5/16 6/18 9/13 27- 28- 7/22- 1/2- 9/1- 4/1- 

2135 8/20 8/22 4/16 9/33- 4/34- 8/26- 7/2- 4/2- 7/1- 

2141 3/25 3/27 1/19 47- 2/41- 2/31- 3/3- 9/2- 2- 

2145 1/27 5/29 9/21 9/55- 3/48- 7/35- 9/3- 3/3- 3/2- 

2151 3/33 9/33 8/24 2/65- 6/55- 5/40- 5/4- 9/3- 6/2- 
 -62/1 -51/2 -53/2 -52/25 -66/32 -81/34 63/15 96/20 17/19 هيبوگيم

ٍ واّؾ تاسؽ سا دس دٍ هذل   ECHO-Gدس هذل B1ASF يَيػٌاسؾ تاسؽ دس  يض  افضايتاسؽ ً يٌيتؾيپ يًوَداسّا

FGOALS1   ٍUKHADCM3 يَيػٌاسدٌّذ. يًـاى ه A1ASF  دس هذلFGOALS1 ضاى واّؾ سا تاصگَ يي هيـتشيت

 .(4-6)ؿىلوٌذيه
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-2050 يشات تاسؽ عييت تغيٍضؼ -4ؿىل  

   ECHO-G دس هذل 2015

-2050 يشات تاسؽ عييت تغيٍضؼ -5ؿىل

 FGOALS1 هذلدس  2015

-2050 يشات تاسؽ عييت تغيٍضؼ -6ؿىل

 UKHADCM3 هذلدس  2015

 گيريٍ جيوت -د

 يتشا MAGICC SCENGEN يثيـاى دس هذل تشوياچِ پشيدها ٍ تاسؽ دس دس يّافشاػٌح يػاصِيي پظٍّؾ ؿثيدس ا

، UKHADCM3ي ّذف اص ػِ هذل  يل تِ ايً يلشاس گشفتِ اػت. تشا يٍ ٍاواٍ يهَسد تشسػ 2015-2050 يػالْا

ECHO-G ٍ FGOALS1G  ِيَيػٌاستا ػ A1ASF ،B1ASF  ٍP50 ل اػتفادُ اص ػِ هذل ٍ ػِ يذ. دلياػتفادُ گشد

ظ يض ؿشايَّا ًيه اص ػٌاسيٍ ّش   ياگلخاًِ يضاى اًتـاس گاصّاياص ه يظ هتفاٍتيّا ؿشاه اص هذليي اػت وِ ّش يَ ايػٌاس

ح يًتا شًذ. يگيسا دس ًظش ه يليٍ ًَع ػَ خت فؼ ياساض يت، واستشي، خوؼي، فٌاٍسي، اختواػيتَػؼِ التصاداص  يهتفاٍت

 تاثيش تحت َّا دهاى ييچ اػتثٌايَّا دس ّش ػِ هذل دس توام ػالْا تذٍى ّيي پظٍّؾ ًـاى داد وِ دس توام ػٌاسيا

 ًْايتاً ٍ ؿَدهي آب ٍ هصشف تؼشق ٍ تثخيش افضايؾ ػثة ٍ اػت حال افضايؾ دس تذسيدى صَست تِ اىگلخاًِ گاصّاى

فتذ ياتفاق ت  ECHO-G دس هذل A1ASF يَيػٌاسات هشتَط تِ يآٍسد. اگش فشضهي ٍاسد تاالب آب هٌاتغ تِ تيـتشى فـاس

ضاى يي هيتشيييپا UKHADCM3 اص هذل P50 يَيػٌاسن. ياچِ تاؿيـتش دسيت يـاًيذ ؿاّذ خـه ؿذى ٍ پشيهتاػفاًِ تا

دس هذل  A1ASF يَيػٌاسض هشتَط تِ يي واّؾ تاسؽ ًيـتشيدّذ. تيسا ًـاى ه 2050تاػال  ييي دهاياًگيه

FGOALS1G  يَيػٌاسضاى واّؾ دس يي هيٍ ووتش P50  دس هذلUKHADCM3 .گضاسؽ ؿذُ اػت 
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