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 چکیدُ
 ،RCP2.6 ،RCP4.5  ٍRCP8.5ثز اسبس سِ سٌبریَی  2050ًشبیغ ایي دژٍّص ًطبى هی دّذ وِ سب سبل 

سوز ٍسش ثبد غبلت در ولیِ فزٍدگبُ ّبی ثیي الوللی اغلی ایزاى ثِ اسشظٌبء فزٍدگبُ ّبی سجزیش ٍ اغفْبى 

فبلذ سغییزار اسز(، سغییز هی یبثذ. ّوچٌیي سزػز ٍسش ثبد غبلت ًیش در ولیِ فزٍدگبُ  RCP2.6)در 

زاسی خَاّذ ثَد ٍ هیشاى ٍسش ثبد ، دارای سغیی2050ّبی هَرد هغبلؼِ ثز اسبس سِ سٌبریَی هشثَر سب سبل 

ًبر ثِ غفز ًشدیه هی ضَد. اس عزفی هیبًگیي سزػز ثبد ثز  13غبلت در ایي  فزٍدگبُ ّب ثب سزػز ثیص اس 

ٍ  07/0، 26/0اسبس سِ سٌبریَی هَرد هغبلؼِ، در فزٍدگبُ ّبی سجزیش، هطْذ ٍ یشد ثِ سزسیت ٍ حذالل 

ٍدگبُ ّبی هْزآثبد، اغفْبى، ضیزاس، ساّذاى ٍ ثٌذرػجبس ثِ هشز ثز طبًیِ وبّص هی یبثذ ٍ در فز 09/0

 هشز ثز طبًیِ افشایص هی یبثذ.  56/0ٍ  15/0، 76/0، 01/0، 25/0سزسیت ٍ حذالل 

در اطز سغییزار هشثَر، ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ فؼلی فزٍدگبُ ّبی سجزیش، اغفْبى ٍ ضیزاس، در سِ سٌبریَی 

 %93/99% ٍ 6/99% ، 32/97ُ ٍ در ووشزیي همذار خَد ثِ سزسیت ثزاثز ثب هَرد هغبلؼِ ثب افشایص هَاػِ ضذ

فزٍدگبُ ّبی هْزآثبد ٍ یشد در سِ سٌبریَی هشثَر، ثب وبّص هَاػِ  هی ضَد. در حبلی وِ ایي ضزیت در

% هی ضَد ٍ در فزٍدگبُ ّبی هطْذ، 67/98% ٍ 83/97ضذُ ٍ در ووشزیي همذار خَد ثِ سزسیت ثزاثز ثب 

ثب وبّص هَاػِ ، RCP2.6 ،RCP8.5  ٍRCP2.6ثٌذر ػجبس ثِ سزسیت ٍ فمظ در سٌبریَّبی  ساّذاى ٍ

% ٍ 22/93% ، 23/95ضذُ ٍ در ثمیِ سٌبریَّب افشایص هی یبثذ ٍ در ووشزیي همذار خَد ثِ سزسیت ثزاثز ثب 

ٌذر ػجبس ثِ % هی ضَد. ثبیذ سَػِ داضز وِ ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ هَػَد فزٍدگبُ ّبی ساّذاى ٍ ث37/93

%(، ووشز اسز. ثٌبثزایي ثز 95اس حذالل ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ) ،RCP8.5 ٍRCP2.6 سزسیت در سٌبریَّبی 

اسبس ایي سٌبریَّب در دٍ فزٍدگبُ هشثَر ػْز سبهیي حذالل ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ، ًیبس ثِ احذاص ثبًذ 

 ریَّب ٍػَد دارد.ضذُ در ایي سٌب دیگزی هٌغجك ثب ػْز ثبد ًبئت غبلت ضٌبسبیی

ّبی ثیي الوللی اغلی ایزاى، ایوٌی َّاًَردی  آة ٍ َّا، سغییز اللین، ثبد غبلت، فزٍدگبُ کلوبت کلیدی:

  .ٍ ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ دزٍاس
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 3، هٌَچْر فرج زادُ اصل2، رضب ثرًب1هحود خلیل ًژاد

 سْزاى، ایزاى داًطؼَی دوشزی آة ٍ َّاضٌبسی، داًطگبُ آساد اسالهی، ٍاحذ ػلَم ٍ سحمیمبر، گزٍُ ػغزافیب، 1
 ، ایزاىداًطیبر گزٍُ ػغزافیب، ٍاحذ اَّاس، داًطگبُ آساد اسالهی، اَّاس 2
 اسشبد آة ٍ َّاضٌبسی، داًطگبُ سزثیز هذرس، گزٍُ ػغزافیب، سْزاى، ایزاى 3

 
 ًبم ًَیسٌدُ هسئَل:

 رضب ثزًب

 

ٍیکرد تغییر اقلین تحلیل عٌبصر آة ٍ َّایی هَثر ثر ایوٌی َّاًَردی ثب ر

 : فرٍدگبُ ّبی ثیي الوللی اصلی ایراى()هطبلعِ هَردی
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 هقدهِ   
َّادیوبّب، سبطیزگذار ّسشٌذ وِ ػٌبغز آة ٍ َّایی هخشلفی ثز ایوٌی َّاًَردی ثَیژُ ثز ًطسز ٍ ثزخبسز  در هٌبعك هخشلف ػغزافیبیی،

رُ اس هْن سزیي آًْب هی سَاى ثِ سوز ٍ سزػز ثبد در سغح سهیي، هیذاى دیذ، ًَع، همذار ٍ ارسفبع اثز، ثبرًذگی، یخجٌذاى، دهب ٍ فطبر، اضب

آة ٍ َّا اسز وِ  (. سبطیز ػٌبغز آة ٍ َّایی ّز هٌغمِ ثز دزٍاس َّادیوبّب، یىی اس همَلِ ّبی وبرثزدیKumar 2006،427وزد )

حول ٍ ًمل ثب ضزایظ آة ٍ َّایی  مل َّایی، ثیص اس سیسشن ّبی دیگزّوَارُ هذًظز ثزًبهِ ریشاى حول ٍ ًمل َّایی لزار دارد. حول ٍ ً

ع (. ّوچٌیي ًبهسبػذ ثَدى آة ٍ َّا، ػبهل اغلی ٍ یب حذالل یىی اس ػَاهل هَطز در ٍل1381َ)ػْبًجخص اغل ٍ ّوىبراى  ارسجبط دارد

ثبد ٍ "% اس سَاًح َّاًَردی اسز. ثزرسی ّب ًطبى هی دّذ وِ یىی اس ّطز ػلز ػوذُ رخ دادى ایي سَاًح در گزٍّی، سحز ػٌَاى 2/29

(. ثبیذ سَػِ داضز وِ سوز ٍ سزػز ٍسش ثبد، ًمص سؼییي وٌٌذُ ای در 31، 1991)سزٍلیخ ٍ ػٌسي،  لزار دارد "ضؼف در همبثلِ ثب آى

% اس ول سَاًح 47ي دارد. سیزا ًبهسبػذ ثَدى ػْز ٍ سزػز ثبد، ػبهل اغلی ٍ یب حذالل یىی اس ػَاهل هَطز در اًؼبم یه دزٍاس ایو

: ثبد ػبًجی اس ایي دذیذُ ثِ سزسیت ػجبرر اس َّاًَردی هزسجظ ثب آة ٍ َّا اسز. سْن ٍضؼیز ّبی هخشلف ثبد در سَاًح َّاًَردی ًبضی

ٍیٌذ ضیز: ، %8%، ثبد گبسشی: 22%، ثبد دطز: 55ب ًسجز ثِ ػْز ثبًذ، دارای یه ساٍیِ ثبضذ(: )سوز ٍسش ثبد ًسجز ثِ هسیز دزٍاس ٍ ی

 (. 1398)ثزًب ٍ خلیل ًژاد،  % اسز2% ٍ گزد ثبد: 5%، ثبد هشغیز: 8

ػْز ثبدی ( اًؼبم ضَد. ثِ HeadWind) ّوبى گًَِ وِ هی داًین، السم اسز ولیِ ی ًطسز ٍ ثزخبسز َّادیوبّب در ٍضؼیز رٍ ثِ ثبد

گَیٌذ. ایي ثبد ًیزٍی ثبالثزی ثبل ّب را در ٌّگبم ثزخبسشي  "ثبد رٍثزٍ یب  ثبد همبثل "وِ هشضبد ثب ػْز ًطسز یب ثزخبسز َّادیوب ثبضذ،

زای َّادیوب َّادیوب افشایص دادُ ٍ ثبػض هی ضَد َّادیوب سٍدسز اس رٍی ثبًذ، ثلٌذ ضَد. ثِ ػالٍُ در ٌّگبم فزٍد، ثبد رٍثزٍ ثِ هبًٌذ سزهش ث

ػول وزدُ ٍ ثبػض هی ضَد َّادیوب دس اس عی عَل ووشزی اس ثبًذ، هشَلف ضَد. در ًشیؼِ ثزخبسشي ٍ ًطسشي َّادیوب در ٍضؼیز ثبد 

(. ثٌبثزایي اهشذاد یب ػْز ثبًذ فزٍدگبُ ّب ثبیسشی ثِ ًحَی عزاحی ضَد 71، 1376رٍثزٍ، ثِ ثبًذ وَسبُ سزی ًیبس دارد )ثْجْبًی ٍ ایوبًی 

(، ضًَذ. ثزای ایي هٌظَر السم اسز اعالػبر هزثَط ثِ ثبد اس HeadWind) وِ َّادیوبّب ٌّگبم ًطسز ٍ ثزخبسز ثب سز ٍارد ػزیبى ثبد

سبلِ، هَرد هغبلؼِ لزار گزفشِ )ثْجْبًی ٍ ایوبًی  10لجیل ػْز، هذر ٍ سزػز آى، حذالل ثزای یه دٍرُ ثزگطز دٌغ سبلِ ٍ سزػیحب 

ًذ دزٍاس در ػْز ٍسش ثبد غبلت هٌغمِ، عزاحی ٍ سبخشِ ضَد. ثز اسبس سَغیِ سبسهبى ایىبئَ، ثبیسشی ػْز گیزی ( ٍ ػْز ثب37، 1376

% 95% دزٍاسّب، ثزای فزٍد ٍ غؼَد لبثل اسشفبدُ ثبضذ وِ ثِ آى ضزیت اسشفبدُ 95ثبًذ دزٍاس ثِ ًحَی اًشخبة ٍ عزاحی ضَد وِ حذالل در 

% دزٍاسّب، ًطسز ٍ 95(. ثِ ثیبى دیگز، السم اسز ثبًذ در اهشذادی سبخشِ ضَد وِ ثزای Annex 14, 2009, 1:p 3-1) گفشِ هی ضَد

(. هوىي اسز در اطز سغییز FAA, 2016, p 8-17) ًبر، همذٍر ثبضذ 13ثزخبسز در ٍضؼیز ثبد رٍثزٍ ٍ یب ثبد ػبًجی ثب سزػز ووشز اس 

ی ػبًجی ًسجز ثِ ثبًذ هَػَد، افشایص یبثذ. در ایي ضزایظ اگز ضزیت اسشفبدُ اس ٍ در ًشیؼِ ثبدّب، ػْز ثبد غبلت هحلی سغییز ًوبیذ اللین

% ضَد، ًیبس ثِ عزاحی هؼذد ثبًذی دیگز ثِ غَرر هشمبعغ ٍ یب غیز هشمبعغ ثب ثبًذ هَػَد، 95ثبًذ در اطز افشایص ثبدّبی ػبًجی ووشز اس 

زای وبّص اطزار سغییز در الگَّبی ثبد ًبضی اس سغییز اللین، ًیبسهٌذ (. ثٌبثزایي غٌؼز َّاًَردی ثBurbidge, 2016) افشایص هی یبثذ

سزهبیِ گذاری ّبی ثیطشز در سؼْیش ٍسبیل دزًذُ ػْز افشایص ایوٌی دزٍاسّب اسز ٍ سبخز ثبًذ ػذیذ یب عزاحی ٍ سبخز فزٍدگبُ ّبی 

 سبسگبرسز ثب سغییز اللین هی سَاًذ در خػَظ ػول اًغجبق هَطز ٍالغ ضَد.

سبطیزار ثبلمَُ ٍ ضٌبخشِ ضذُ سغییز اللین ثز َّاًَردی، اطز سغییزار ثبد در اًشخبة هسیز دزٍاس َّادیوبّب هی ثبضذ. ارٍیي ٍ ّوىبراى  یىی اس

یبدآٍر ضذُ اًذ وِ دزٍاسّبی ػجَری اس فزاس ضوبل الیبًَس اعلس اس الگَی ثبدّبی فَلبًی ایي  در خػَظ اًشخبة هسیز دزٍاس ثْیٌِ،

هَلؼیز ّبی ٍسش رٍدثبدّبی لَی اسز، سبطیز دذیز ّسشٌذ ٍ غبلت دزٍاسّبی رٍ ثِ هطزق در ایي هٌغمِ اس هشایبی ثبد دطز  هٌغمِ وِ اس

(. در خػَظ اطزار Irvine et al ,2016) لَی رٍدثبدّب، اس لجیل وَسبُ ضذى هذر دزٍاس ٍ وبّص هػزف سَخز ثْزُ هٌذ هی ضًَذ

ثبرثیذع ًطبى هی دّذ وِ فزٍدگبُ ّب در اطز دیبهذّبی سغییز اللین، اس ًظز ػولیبسی ٍ وست ٍ وبر در  سغییز اللین ثز فزٍدگبُ ّب، سحمیمبر

هؼزؼ هخبعزُ ّسشٌذ. ٍی ّوچٌیي اضبرُ هی وٌذ، اطزار سغییز اللین ثز فزٍدگبُ ّب ضبهل: سغییز در ٍضؼیز ثبد، سغییز در هیشاى ثبرش، 

(. در هؼوَع ّوبى گًَِ وِ Burbidge, 2016ثیطشز ٍ ضذیذسز ضذى ّوزفز، هی ثبضذ ) افشایص سغح آة دریب ٍ عَفبى، افشایص دهب ٍ

هطبّذُ هی گزدد، ػٌبغز آة ٍ َّایی هخشلفی ثز ایوٌی َّاًَردی سبطیزگذار ّسشٌذ. در ایي هیبى ثیطشزیي سبطیز را ٍضؼیز ثبد ٍ ثِ ٍیژُ 

َّاًَردی دارد. هی سَاى چٌیي ثیبى ًوَد وِ سغییزار در ٍضؼیز ثبدّب در ضزایظ ثبد ػبًجی ٍ سغییزار ًبگْبًی ٍ لحظِ ای ثبد ثز ایوٌی 

اطز سغییز اللین، هی سَاًذ ثزای َّادیوب هخبعزُ آهیش هحسَة ضذُ ٍ ثبػض افشایص ٍضؼیز اس دسز رفشي سَاسى ٍ سؼبدل َّادیوب در دزٍاس 

ثبضٌذ، در ًشیؼِ سغییزار در ػْز ٍسش ثبدّب در اطز سغییز اللین، هی ضَد. ثِ ٍیژُ ثب سَػِ ثِ ایٌىِ اهشذاد ٍ ػْز ثبًذّبی دزٍاس طبثز هی 

ثبضذ. سَاًذ ثیطشزیي سبطیز هٌفی را ثز سَاسى ٍ سؼبدل َّادیوب در ٌّگبم ثزخبسشي اس رٍی ثبًذ ٍ یب فزٍد آى رٍی ثبًذ فزٍدگبُ، در دی داضشِ 

ٍ یب سزػز ٍسش ثبدّبی غبلت در سغح سهیي، هْن ثَدُ ٍ در ایي ثٌبثزایي سبطیز سغییز اللین ثز ٍضؼیز ثبدّب ٍ ثغَر هطخع ثز ػْز 

 هغبلؼِ ثِ هیشاى سغییزار آًْب سحز سبطیز سغییز اللین، دزداخشِ ضذُ اسز.
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 هَاد ٍ رٍش ّب

 دادُ ّبی هَرد استفبدُ -الف
ایسشگبُ ّبی سجزیش، هطْذ، : در دژٍّص حبضز اس دادُ ّبی سِ سبػشِ ٍ رٍساًِ سوز ٍ سزػز ٍسش ثبد دادُ ّبی هطبّذُ ضذُ -1

اسشفبدُ ضذُ اسز.  2017هْزآثبد، ضزق اغفْبى، یشد، ضیزاس، ساّذاى ٍ ثٌذرػجبس در دٍرُ آهبری اس ثذٍ سبسیس ایسشگبُ هزثَعِ سب سبل 

رٍش هیبًگیي  دادُ ّبی رٍساًِ ٍ سِ سبػشِ سزػز ثبد اس سبسهبى َّاضٌبسی وطَر اخذ گزدیذ ٍ دادُ ّبی رٍساًِ ػْز ثبد ثب اسشفبدُ اس

 هظلظبسی اس دادُ ّبی سِ سبػشِ ػْز ثبد وِ اس سبسهبى َّاضٌبسی وطَر اخذ ضذُ اسز، سْیِ گزدیذ.

: ایي دادُ ّب ثب سَػِ ثِ هخشػبر ػغزافیبیی ایسشگبُ ّبی هَرد هغبلؼِ اس دبیگبُ دادُ AOGCM ٍNCEP دادُ ّبی ثشري همیبس  -2

ٍ  RCPSگزدیذ. دادُ ّبی ثشري همیبس هَرد اسشفبدُ در ایي سحمیك، سحز سٌبریَّبی هذل ّبی گزدش ػوَهی ػَ وطَر وبًبدا اخذ 

ٍ  RCP2.6 ،RCP4.5ٍ ثز اسبس سٌبریَّبی  CanESM2ٍ ثِ عَر هطخع هذل  CMIP5گزدش ػوَهی ػَ سزی هذل ّبی 

RCP8.5 .هی ثبضذ 

دیوبّبی هَػَد، اس عزیك دبیگبُ اعالػبر سَاًح َّاًَردی ثزای اًَاع َّا 2016سب  2007آهبر سَاًح َّاًَردی رخ دادُ ثیي سبل ّبی  -3

 (، اخذ گزدیذ.NTSBهشؼلك ثِ ّیئز ایوٌی حول ٍ ًمل هلی ایبالر هشحذُ )

 رٍش شٌبسی تحقیق -ة
 ، رًٍذ ٍ هزاحل اًؼبم ایي سحمیك ارائِ ضذُ اسز. ثب سَػِ ثِ ایي وِ در دژٍّص حبضز دادُ ّبی ّطز ایسشگبُ ّوذیذ1در ضىل ضوبرُ 

 هغبلؼِ هی ضَد؛ ثٌبثزایي ثزای ّز یه اس ایسشگبُ ّبی هشثَر، ایي هزاحل ثِ غَرر ػذاگبًِ اًؼبم گزدیذ.

 
 هزاحل اًؼبم سحمیك :1شکل 

 

 ّب رٍش ّب ٍ اثسار تجسیِ ٍ تحلیل دادُ -ج
ایي هغبلؼِ، ثىبر  سیز ًیش درّب اسشفبدُ گزدیذ. ّوچٌیي ًزم افشارّبی  در دژٍّص حبضز اس رٍش ّبی ووی، ػْز سؼشیِ ٍ سحلیل دادُ

 : گزفشِ ضذُ اسز

 ، ثزای سزسین ًوَدارّب ٍ هحبسجِ هیبًگیي رٍساًِ ػْز ثبد ثِ رٍش هیبًگیي هظلظبسی.Excelًزم افشار  -1 

 ، ثزای آضىبر سبسی سغییزار اللیوی.Irimo Climateًزم افشار  -2

 ، ثزای سزسین ًمطِ.GISًزم افشار  -3

، 15، 12، 09، 06، 03، 00)در سبػبر ّوذیذ  ثب اسشفبدُ اس ایي ًزم افشار گلجبدّبی ضبًشدُ ػْشی سِ سبػشِ :WRPLOTًزم افشار  -4

، سزسین گزدیذ ٍ ثب 2020-2050ٍ  1991-2017، 1990( ٍ رٍساًِ ثزای سِ دٍرُ آهبری اس ثذٍ سبسیس ایسشگبُ هزثَعِ سب سبل 21ٍ  18
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ر ّز یه اس سبػبر ّوذیذ، هطخع گزدیذ ٍ ثب همبیسِ ًشبیغ سِ دٍرُ آهبری هشثَر، هیشاى ثزرسی ایي گلجبدّب؛ ٍیژگی ّبی ثبد غبلت د

 سغییزار ثبد غبلت ثذسز آهذ.

( ثِ هذل ّبی هٌغمِ ای AOGCM) اسوسفز -: ثزای ریش همیبس ًوبیی ٍ سجذیل هذل ّبی گزدش ػوَهی الیبًَسSDSMًزم افشار  -5

را دارا هی  2100لبثلیز دیص ثیٌی سزػز ٍ ػْز ثبد سب سبل  SDSM(، اس ایي ًزم افشار اسشفبدُ گزدیذ. ًزم افشار Reg CMآة ٍ َّا )

ثبضذ. ٍلی ثِ ػْز ایي وِ ثب افشایص هذر دیص ثیٌی، خغبی آى ًیش افشایص هی یبثذ؛ ثٌبثزایي در سحمیك حبضز ػْز وبّص خغبی 

 ثسٌذُ ضذُ اسز. 2050 هشثَر ثِ دیص ثیٌی سزػز ٍ ػْز ثبد سب سبل

 هحبسجِ ضریت استفبدُ از ثبًد -د

در ایي دژٍّص ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ فؼلی فزٍدگبُ ّبی ثیي الوللی اغلی ایزاى در سِ دٍرُ آهبری هَرد هغبلؼِ ٍ ثب در ًظز گزفشي 

ضبًشدُ ػْشی اسشفبدُ  1بدّبی لغجی، هحبسجِ ضذُ اسز. ثزای ایي هٌظَر اس گلجFAAًبر در سبػز( ثِ رٍش  13ثبدّبی ػبًجی هؼبس )

گزدیذ. درغذ سهبًی وِ ثبد ثب سزػز هؼیي ٍ در ػْز هؼیٌی هی ٍسد، ثز رٍی ایي گلجبد ٍ در لغؼِ هزثَعِ ًَضشِ هی ضَد. ثزای هحبسجِ 

ثِ فَاغل هسبٍی رسن )سزاًسذبراًسی( وِ ثز رٍی آى سِ خظ هَاسی  ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ فؼلی ایي فزٍدگبُ ّب اس یه ًَار وبغذی ضفبف

ضذُ اسز، اسشفبدُ گزدیذ. خظ هیبًی ًطبى دٌّذُ خظ هزوشی ثبًذ دزٍاس ٍ فبغلِ دٍ خظ عزفیي اس خظ هیبًی هؼبدل همذار ثبد ػبًجی 

ًبر( را ًطبى هی دّذ. ایي ًَار ضفبف عَری رٍی گلجبد لزار گزفز وِ خظ هیبًی آى اس هزوش گلجبد گذضشِ ٍ دٍ سز ایي خظ  13) هؼبس

 لغؼِ ّبی ٍالغ ثیي خغَط عزفیي ًَار ضفبف ضَد. ثذیي سزسیت هؼوَع اػذاد رٍیدر اهشذاد خظ هزوشی ثبًذ دزٍاس فزٍدگبُ هزثَعِ ٍالغ 

)سیز سغح ًَار ضفبف(، هحبسجِ ضذ. در هَاردی وِ لسوشی اس یه لغؼِ سیز ًَار ضفبف ٍ لسوشی خبرع اس آى ٍالغ ضَد، در ایي غَرر 

% ثبضذ، در ایي 95ت ثب ول سغح لغؼِ هحبسجِ هی گزدد. اگز ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ هَػَد هحبسجِ ضذُ ووشز اس همذار هزثَعِ هشٌبس

لزار دّین وِ اوظز اػذاد ثیزٍى اس ًَار ضفبف اٍل، داخل ًَار ضفبف ثبًذ دٍم  گلجبد هشثَرغَرر السم اسز؛ ًَار ضفبف دٍم را عَری رٍی 

فزٍدگبُ  اسشفبدُ اس ثبًذ فؼلی ثِ عَر ًوًَِ، ضزیت 2ت ثبًذ دٍم  ثذسز هی آیذ. در ضىل ضوبرُ لزار گیزًذ. ثذیي سزسیت ػْز هٌبس

 ( هحبسجِ ضذُ اسز.1991-2017) دٍرُ حبضز 03( در سبػز ّوذیذ 12-30)ثبًذ سجزیش

 
 (1991-2017 )03در سبػز ّوذیذ  فزٍدگبُ سجزیش اسشفبدُ اس ثبًذ فؼلی ضزیت: 2شکل 

 

 دٍرُ حبضز ثِ ضزح سیز هی ثبضذ: 03( در سبػز ّوذیذ 12-30)ثبًذ فزٍدگبُ سجزیش اسشفبدُ اس ثبًذ فؼلی ضزیت هحبسجبر هزثَط ثِ

07/0 + 02/0  +01/0  +04/0  +03/0  +03/0  +02/0  +02/0  +30/0  +41/2  +40/0  +02/0  +02/0  +99/40  +26/35  +2/19 

84/98  ; 

 هٌجغ : ًگبرًذگبى.

 

 یبفتِ ّبی تحقیق
ػْز سؼشیِ ٍ سحلیل دادُ ّبی هطبّذُ ضذُ ٍ دیص ثیٌی ضذُ سوز ٍ سزػز ٍسش ثبد ّطز ایسشگبُ فزٍدگبّی هَرد هغبلؼِ اس 

گلجبدّبی ضبًشدُ ػْشی اسشفبدُ ضذُ اسز. ثب سؼشیِ ٍ سحلیل گلجبدّبی هشثَر، ٍضؼیز سوز ٍ سزػز ثبد غبلت ایي فزٍدگبُ ّب در سِ 

هطخع گزدیذ ٍ ثب همبیسِ ًشبیغ سِ دٍرُ  2020-2050ٍ  1991-2017، 1990ُ هزثَعِ سب سبل دٍرُ آهبری اس ثذٍ سبسیس ایسشگب

                                                           
1. Polar graph-Wind Roses 
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آهبری هشثَر، هیشاى سغییزار ثبد غبلت ثذسز آهذ. ثزای هحبسجِ ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ هَػَد ایي فزٍدگبُ ّب اس گلجبدّبی دیگزی ثِ ًبم 

 گلجبدّبی لغجی ضبًشدُ ػْشی اسشفبدُ ضذُ اسز. 

 :ُ سجزیشفزٍدگب

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  سرعت ثبد غبلت

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1951 
 %9/93 %2/0 %3/0 %7/4 %9/8 %4/6 درػِ 90

2017-1991 
 %56/94 %1/0 %1/0 %9/2 %4/10 %1/6 درػِ 90

2050-2020RCP2.6 
 %75/98 0 0 %1/0 %7/5 %8/2 درػِ 90

2050-2020RCP4.5 
 %89/98 0 0 %1/0 %1/6 %6/3 درػِ 90

2050-2020RCP8.5 
 %32/97 0 0 %1/0 %8/5 %9/2 درػِ 90

 

 :فزٍدگبُ هطْذ

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  سرعت ثبد غبلت

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1951 
 %12/98 0 0 %3/0 %4/4 %2/4 درػِ 180

2017-1991 
 %75/97 0 0 %2/0 %7/4 %4/4 درػِ 180

2050-2020RCP2.6 
 %23/95 0 0 0 %3/9 %3/8 درػِ 5/67

2050-2020RCP4.5 
 %66/99 0 0 0 %3/9 %5/9 درػِ 5/67

2050-2020RCP8.5 
 %93/99 0 0 0 %5/8 %1/10 درػِ 45
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 :فزٍدگبُ هْزآثبد

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  سرعت ثبد غبلت

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1951 
 %81/98 %4/0 %5/0 %2/4 %7/6 %9/1 درػِ 270

2017-1991 
 %11/99 %3/0 %6/0 %8/3 %8/8 %1/2 درػِ 270

2050-

2020RCP2.6 

 %11/98 0 0 %1/0 %7/7 %1/2 درػِ 180

2050-

2020RCP4.5 

 %74/98 0 0 0 %6/6 %9/1 درػِ 225

2050-

2020RCP8.5 

 %83/97 0 0 0 %2/8 %6/2 درػ5/202ِ

 

 :فزٍدگبُ اغفْبى

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  سرعت ثبد غبلت

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1976 
 %67/97 %1/0 %1/0 %1 %4/9 %3/2 درػِ 270

2017-1991 
 %95/97 %1/0 %1/0 %2/1 %4/8 %6/3 درػِ 270

2050-2020RCP2.6 
 %78/99 0 0 0 %6/13 %6/3 درػِ 270

2050-2020RCP4.5 
 %6/99 0 0 0 %8/13 %5/4 درػِ 225

2050-2020RCP8.5 
 %86/99 0 0 0 %2/16 %4/4 درػِ 225
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 :فزٍدگبُ یشد

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  ثبد غبلتسرعت 

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1952 
 %24/98 %1/0 0 %3/1 %8/7 %6/1 درػِ 270

2017-1991 
 %9/98 0 0 %4/0 %2/7 %5/3 درػِ 270

2050-

2020RCP2.6 

 %87/98 0 0 0 %6/4 %5/4 درػِ 180

2050-

2020RCP4.5 

 %67/98 0 0 0 %2/5 %7/4 درػِ 180

2050-

2020RCP8.5 

 %67/98 0 0 0 %8/4 %3/5 درػِ 135

 

 :فزٍدگبُ ضیزاس

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  سرعت ثبد غبلت

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1951 
 %36/98 0 %1/0 %9/1 %7/6 %5 درػِ 270

2017-1991 
 %98/98 0 %1/0 %7/1 %6/5 %5/2 درػِ 270

2050-2020RCP2.6 
 %93/99 0 0 0 %8/17 %9/12 درػ5/247ِ

2050-2020RCP4.5 
 %94/99 0 0 0 %8/17 %5/12 درػ5/247ِ

2050-2020RCP8.5 
 %93/99 0 0 0 %4/17 %8/12 درػ5/247ِ
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 :فزٍدگبُ ساّذاى

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  سرعت ثبد غبلت

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1951 
 %23/94 %2/0 %1/0 %3/3 %9/10 %5/1 درػِ 0

2017-1991 
 %02/95 0 0 %5/1 %4/11 %7/2 درػِ 0

2050-

2020RCP2.6 

 %01/98 0 0 0 %1/9 %4/1 درػ5/202ِ

2050-

2020RCP4.5 

 %03/98 0 0 0 %11 %4/2 درػِ 180

2050-

2020RCP8.5 

 %22/93 0 0 0 %1/8 %7/1 درػِ 180

 

 :فزٍدگبُ ثٌذرػجبس

 

 دٍرُ

 جْت

 غبلت ثبد

ضریت  سرعت ثبد غبلت

استفبدُ از 

 ثبًد هَجَد
 5-13 ًبت 5-1

 ًبت

 25≤ ًبت22-25 ًبت22-13

1990-1957 
 %73/98 0 0 %7/2 %1/12 %5/1 درػِ 180

2017-1991 
 %17/99 0 0 %4/2 %7/14 %8/1 درػِ 180

2050-2020RCP2.6 
 %37/93 0 0 0 %4/8 %3/0 درػ5/202ِ

2050-2020RCP4.5 
 %94/99 0 0 0 %2/9 %2/0 درػِ 0

2050-2020RCP8.5 
 %25/99 0 0 0 %6/9 %2/0 درػِ 90

 

 ًتیجِ گیری
سوز ٍسش ثبد غبلت در ولیِ  ،RCP2.6 ،RCP4.5  ٍRCP8.5ثز اسبس سِ سٌبریَی  2050ًشبیغ ایي دژٍّص ًطبى هی دّذ وِ سب سبل 

فبلذ سغییزار اسز(، سغییز هی یبثذ. ّوچٌیي  RCP2.6فزٍدگبُ ّبی ثیي الوللی اغلی ایزاى ثِ اسشظٌبء فزٍدگبُ ّبی سجزیش ٍ اغفْبى )در 

زاسی خَاّذ ثَد ٍ ، دارای سغیی2050سزػز ٍسش ثبد غبلت ًیش در ولیِ فزٍدگبُ ّبی هَرد هغبلؼِ ثز اسبس سِ سٌبریَی هشثَر سب سبل 

ًبر ثِ غفز ًشدیه هی ضَد. اس عزفی هیبًگیي سزػز ثبد ثز اسبس سِ  13هیشاى ٍسش ثبد غبلت در ایي  فزٍدگبُ ّب ثب سزػز ثیص اس 

هشز ثز طبًیِ وبّص هی یبثذ ٍ در  09/0ٍ  07/0، 26/0سٌبریَی هَرد هغبلؼِ، در فزٍدگبُ ّبی سجزیش، هطْذ ٍ یشد ثِ سزسیت ٍ حذالل 



 51 - 99، ص 5911، پاییس 51در علوم زهین، شواره رویکردهای پژوهشی 
http://www.jocs.ir 

9 

هشز ثز طبًیِ افشایص هی  56/0ٍ  15/0، 76/0، 01/0، 25/0ٍدگبُ ّبی هْزآثبد، اغفْبى، ضیزاس، ساّذاى ٍ ثٌذرػجبس ثِ سزسیت ٍ حذالل فز

 یبثذ. 

در اطز سغییزار هشثَر، ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ فؼلی فزٍدگبُ ّبی سجزیش، اغفْبى ٍ ضیزاس، در سِ سٌبریَی هَرد هغبلؼِ ثب افشایص هَاػِ 

فزٍدگبُ ّبی هْزآثبد ٍ  هی ضَد. در حبلی وِ ایي ضزیت در %93/99% ٍ 6/99% ، 32/97ُ ٍ در ووشزیي همذار خَد ثِ سزسیت ثزاثز ثب ضذ

% هی ضَد ٍ در فزٍدگبُ 67/98% ٍ 83/97یشد در سِ سٌبریَی هشثَر، ثب وبّص هَاػِ ضذُ ٍ در ووشزیي همذار خَد ثِ سزسیت ثزاثز ثب 

ثب وبّص هَاػِ ضذُ ٍ در ثمیِ ، RCP2.6 ،RCP8.5  ٍRCP2.6ثٌذر ػجبس ثِ سزسیت ٍ فمظ در سٌبریَّبی  ّبی هطْذ، ساّذاى ٍ

% هی ضَد. ثبیذ سَػِ داضز وِ ضزیت 37/93% ٍ 22/93% ، 23/95سٌبریَّب افشایص هی یبثذ ٍ در ووشزیي همذار خَد ثِ سزسیت ثزاثز ثب 

اس حذالل ضزیت اسشفبدُ اس  ،RCP8.5 ٍRCP2.6 ٌذر ػجبس ثِ سزسیت در سٌبریَّبی اسشفبدُ اس ثبًذ هَػَد فزٍدگبُ ّبی ساّذاى ٍ ث

%(، ووشز اسز. ثٌبثزایي ثز اسبس ایي سٌبریَّب در دٍ فزٍدگبُ هشثَر ػْز سبهیي حذالل ضزیت اسشفبدُ اس ثبًذ، ًیبس ثِ احذاص ثبًذ 95ثبًذ)

 ریَّب ٍػَد دارد.ضذُ در ایي سٌب دیگزی هٌغجك ثب ػْز ثبد ًبئت غبلت ضٌبسبیی

 پیشٌْبدات

سهیي ثز ایوٌی ًطسز ٍ ثزخبسز َّادیوب در      فزٍدگبُ ّبی  غبلت در سغح ثبد سزػز ٍ در دژٍّص حبضز ثِ سبطیز سغییزار سوز -1

دبییي)سغح ثیي الوللی اغلی ایزاى دزداخشِ ضذُ اسز. در ایي راسشب دیطٌْبد هی ضَد؛ در خػَظ سغییزار دیگز ػٌػز ثبد در ارسفبع 

 سهیي( ًظیز ثبد گبسشی، ٍیٌذضیز ٍ ثبد هشغیز در فزٍدگبُ ّبی هشثَر هغبلؼِ ضَد.

در خػَظ سغییزار ػٌبغز آة ٍ َّا ًظیز افشایص دهب، یخجٌذاى، سغییز در هیشاى ثبرش، سغییز در هیشاى اثزًبوی، سغییزار فطبر،  -2

ٍ ػَاهلی وِ در وبّص هیذاى دیذ سبطیز  دریب)در فزٍدگبُ ثٌذرػجبس( آة سغح آهذى غبف، ثبال َّای سَرثَالًس ضذر ٍ ٍلَع افشایص

ًیبس دارًذ اس لجیل اًَاع هِ، اًَاع ثبرًذگی ّب، گزد ٍ خبن ٍ غجبر در فزٍدگبُ ّبی ثیي الوللی اغلی ایزاى، هغبلؼبر وبرثزدی ثیطشزی هَرد 
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