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 دهیچک

ِ   تا HADCM3 الیاًَسی -یخَخفت ضذُ  ػوَهی گشدش دادُ ّای هذل تحمیك یيا دس  سیضهمیها  وٌٌهذُ   ههذل  وهاسگیشی  ته

LARS-WG5  سٌاسیَی سِ طثك A2 , A1B  ٍ B1   ُتأییذ ضذIPCC ٍ ُتهاسش  دههای وویٌهِ      فصلی تغییشات سیضهمیا  ضذ

 ههزوَس دس دٍسُ  ًتایح ًطهاى داد وهِ    د تشسسی لشاس گشفت.هَس  2011 -2030 دٍسُ دسضْش هطْذ  دهای تیطیٌِ ٍ ساػت آفتاتی

ضْش هطْذ تا افضایص تاسش دس ّوِ فصَل هَاخِ خَاّذ ضذ ٍ تیطتشیي هیضاى افضایص طثك ّش سِ سٌاسیَی تغییش اللهین تشسسهی   

ت تهِ دٍسُ اایهِ   ًسهث دهای وویٌِ دس ّش سِ سٌاسیَ دس ّوِ فصل ّها   ّوچٌیيضذُ دس فصل ّای صهستاى ٍ تْاس سخ خَاّذ داد. 

هطهاّذُ  دس فصهل صهسهتاى    A1B  ٍ B1تِ استثٌای دٍ سٌاسیَیهطاتْی  افضایص خَاّذ یافت. دس ساتطِ تا دهای تیطیٌِ ًیض سًٍذ

افضایص دهای هتَسه  ّهَا دس ایهي دٍسُ لاتهل     هی تَاى گفت تا ٍخَد تغییشات ووتش دهای تیطیٌِ ًسثت تِ دهای وویٌِ    ضذ ٍ

ّا تِ خض فصل تْاس وهِ افهضایص تسهیاس خضدهی دس آى     دس ّوِ فصل سال آتی 20دس ًیض آفتاتی ضْش هطْذ  ساػت .اًتظاس هی تاضذ

تٌهاتشایي طثهك    ضَد  واّص خَاّذ یافت وِ ایي هطلة هٌطثك تش افضایص تاسًذگی تِ دلیل افضایص اتشًاوی آسواى است.دیذُ هی

تی تفاٍت هحسَسی تا ضشای  فؼلی خَاّهذ داضهت ٍ تشًاههِ سیهضی     سال آ 20ایي ًتایح  ضشای  اللیوی استاى خشاساى سضَی دس 

   ضشٍسی تِ ًظش هی سسذ.ّای تلٌذهذت ٍ استشاتژیه تشای هذیشیت ایي ضشای 

 

 LARS-WG5  هذل HADCM3 ی خَهتغییش اللین  سیضهمیا  ًوایی  هذل گشدش ػوَ :یکلید اژگاىو
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 ههقده

 ساصیاللیوی ضثیِ هتغیشّای اص استفادُ  هختلف ّایتش سیستن اللین تغییش اذیذُاثشات  تشسسی خْت اتضاس تشیيهؼتثشاهشٍصُ 

 سا الیاًَسی ٍ خَی ااساهتشّای لادسًذ ّاهذل تاضذ. ایيهی 1الیاًَسی -خَی ضذُ خفتگشدش ػوَهی  ّایهذل تَس  ضذُ

 لذست ّاآى ػوذُ ضؼف . اها(12ٍ  10  8) ٌذًوای ساصیهذلIPCC  2 تأییذضذُ سٌاسیَّای اص استفادُ تا هذتتلٌذ دٍسُ یه تشای

 لذست ضؼف تِ آهذى فادك تشای. (17گیشًذ )هی ًظش دس اللیوی یٌذّایافش تشای وِ است ساصی ّاییسادًُیض  ون ٍ هىاًی تفىیه

 سیض .(9ضًَذ ) 3ا سیضهمی اللین  تغییش اثشات اسصیاتی هطالؼات دس استفادُ اص لثل ّاایي هذل خشٍخیوِ  است الصم  ااییي تفىیه

4آهاسی ًوایی همیا  سیض دس .(6) داد اًدام ٍ آهاسی دیٌاهیىی سٍش دٍ تِ تَاىهی سا ًوایی همیا 
 ّای هتذاٍلسٍش اص تَاىهی 

  6دیٌاهیىی ًوایی همیا  سیض سٍش دس . (14) وشد استفادُ  5َّاضٌاسی هَلذ ّایهذل ّوچٌیي ٍ سگشسیَى هاًٌذ آهاسی

 لثیل اص ػذدی آًالیض ّایسٍش اص تا استفادُ 7خَ ػوَهی گشدش هذل ضثىِ اص سیضتشی ّایضثىِ دس َّا تستِ تش حاون هؼادالت

-سادُ یؼٌی خَ وَهیػ ّای گشدشهذل دٍم ًمیصِ تِ تَاىهی ٍشس ایي استفادُ اص صَست دس ضًَذ وِهی حل هحذٍد تفاضل

ًوایی سا تشای یه  همیا  سیضتَاى دس ػشض چٌذ ثاًیِ  هی آهاسی ّایسٍشدس . (15ٍ  5) آهذ فادك ًیض خَی یٌذّایافش ساصی

 تاضٌذهیتا هحذٍدیت صهاًی هَاخِ  ّای دیٌاهیىی هؼوَالًحالی وِ سٍشدس  اًدام داد  دِّدس چٌذیي  سایت یا ایستگاُ هطخص

 َّایی ٍ آب تغییشات تش ػَاهل هؤثش تشسشیغ اسصیاتی ٍ تشون ّضیٌِ وِ هَالؼی دس خصَصاًّای آهاسی  لزا استفادُ اص سٍش( 6)

آهاسی  ًوایی همیا  سیض ّایهذل اًَاعاهشٍصُ استفادُ اص  .(2) است تشخَسداس ّای تیطتشیلاتلیت ٍ ّاهضیت اص تاضذ  ًیاص هَسد

اللین دس ًماط هختلف خْاى هؼوَل تَدُ ٍ  تشای هذل ساصی سفتاس LARS-WG ,CLIMGEN,SDSM   ٍMET & ROLLهاًٌذ

 (11ٍ ّوىاساى ) وی هه هَاسد صیش اضاسُ وشد.ؼات صیادی ًیض دس ایي صهیٌِ صَست گشفتِ وِ اص آى خولِ هی تَاى تِ هطال

واًادا تشسسی ًوَدًذ.  دس خٌَتی اًتاسیَی ُ ّایایستگا َّاضٌاسی دس ساصی ااساهتشّایضثیِ تشای سا CLIMGENهذل  تَاًوٌذی

 ٍ ٍیلثیدس خوَْسی چه هَسد اسصیاتی لشاس گشفت.  MET & ROLLضذُ تَس  هذل ّای تَلیذ ( داد3ُدس تحمیك دٍتشٍسىی )

دس ایي وطَس  اًگلستاى ٍ اسصیاتی تغییشات فصلی تاسش دادُ ّای تاسش ًوایی همیا  سیض تشای سا SDSM( هذل 16ّوىاساى )

 اًگلستاى دس تغییش اللین سا سٌاسیَّای   LARS-WG( تا استفادُ اص هذل13) لشاس دادًذ. صهٌف هَسد استفادُ تغییش اللین ضشای 

تا استفادُ اص ( 4الطوی ٍ ّوىاساى )ًوَدُ ٍ لاتلیت ایي هذل تشای ضثیِ ساصی دادُ ّای سٍصاًِ سا هَسد تأییذ لشاس داد.  تشسسی

تاتادیاى  .ا تیاى ًوَدًذُ ٍ ًتایح هطاتْی سداد لشاس هطالؼِ هَسدسا  اًگلستاى خٌَب اللین دس تغییش اثشات  ّای هَلذ َّاضٌاسیهذل

ّای دس ایستگاُّای تاسش  دهای وویٌِ  دهای تیطیٌِ ٍ تاتص سا تشای تَلیذ دادُ  LARS-WG( تَاًوٌذی هذل1ٍ ًدفی ًیه )

ّای ی تَلیذ ضذُ ٍ همایسِ آى تا دادُّاتِ هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس دادُ هَسد اسصیاتی لشاس دادُ ٍ تا تَخِتضسي هٌتخة خشاساى 

 ّای سٍصاًِ تأویذ ًوَدًذ. ساصی دادُتش لاتلیت تاالی ایي هذل دس ضثیِاّذُ ضذُ دٍسُ آهاسی هط

 

 

 

                                                                    

1- Atmospheric-Ocean General Circulation Model 
2- Intergovernmental Panel on Climate Change 

3- downscale 
4- Statistical downscaling 
5-Weather generator models  
6- Dynamical downscaling 

5- General circulation model 

http://www.ipcc.ch/
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 هاهواد و روش

تِ دلیل لشاس گشفتي دس هسیش تَدُ ّای وِ  ضْش هطْذ دس هٌطمِ ضوال ضشق ایشاى استهٌطمِ هَسد هطالؼِ دس ایي تحمیك  

ای داسد. تا ٍخَد ایي اهش ٍ تا تَخِ تِ هیاًگیي تاسش ٍ َدُ ٍ تٌَع اللیوی ٍیژُهختلف آب ٍ َّایی داسای ضشای  اللیوی خاصی ت

تٌذی اللیوی دٍهاستي  دسخِ ساًتی گشاد( اللین ایي هٌطمِ تِ سٍش طثمِ 1/14هتش ٍ هیلی 2/255دهای ساالًِ هطْذ )تِ تشتیة 

  هَلؼیت خغشافیایی ضْش 1ْش هطْذ ٍ دس ضىل خصَصیات اللیوی ض 1دس گشٍُ هٌاطك ًیوِ خطه لشاس گشفتِ است. دس خذٍل 

 هطْذ دس استاى خشاساى سضَی ًطاى دادُ ضذُ است.
 

 

 خصَصیات اللیوی ضْش هطْذ  -1خذٍل 

 

 ًَع اللین

ضشیة اللیوی 

 دٍهاستي

 حذالل تاسًذگی

 )هیلی هتش(

حذاوثش تاسًذگی 

 )هیلی هتش(

 تاسًذگی سالیاًِ

 )هیلی هتش(

حذاوثش دهای 

 د(هطلك )ساًتیگشا

حذالل دهای 

 هطلك )ساًتیگشاد(

هیاًگیي دهای 

 سالیاًِ )ساًتیگشاد(

 14 -28 8/43 5/257 1/427 7/130 72/10 ًیوِ خطه

 

 
 . هَلؼیت خغشافیایی ضْش هطْذ دس استاى خشاساى سضَی1ضىل 

 

وهِ یىهی اص      LARS-WG5اص هذل   HADCM3گشدش ػوَهی خَ ّای هذل ًوایی آهاسی دادُدس ایي تحمیك خْت سیضهمیا  

َلذ دادُ ّای تصادفی ٍضغ َّا هی تاضذ  استفادُ ضذُ است. ایي هذل تشای تَلیهذ همهادیش سٍصاًهِ تهاسش      ّای ههذل طَْستشیيه

تِ طهَس ولهی    تحت ضشای  اللین اایِ ٍ آیٌذُ تِ واس هی سٍد.  دهای وویٌِ  دهای تیطیٌِ ٍ تاتص یا ساػت آفتاتی دس یه ایستگاُ

ٍ تَلیهذ   ّها دادُ   اسصیهاتی ّادادُ والیثشُ وشدىگیشد وِ ػثاستٌذ اص صَست هیدس سِ هشحلِ  LARS-WG5  هذل تَلیذ دادُ تَس

اتتذا تا دس ًظشگشفتي دٍسُ تیسهت سهالِ     . تش ایي اسا  تشای اخشای ایي هذل دس تحمیك حاضشتشای دٍسُ آتی ّای َّاضٌاسیدادُ

اسش  دههای وویٌهِ  دههای تیطهیٌِ ٍ سهاػت      ته سٍصاًِ  همادیشضاهل هَسد ًیاص هذل ّای دادُ  تِ ػٌَاى دٍسُ اایِ 1991 – 2010

 ساصهاى َّاضٌاسی هشوض اطالػات ٍ آهاس اص  ایي دٍسُ آهاسیدس  1خذٍل ایستگاُ َّاضٌاسی سیٌَاتیه ًام تشدُ ضذُ دس  10آفتاتی 
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  هذل تهشای دٍسُ اایهِ اخهشا ضهذُ ٍ تهذیي تشتیهة       ّای ٍسٍدیٍ تْیِ فایلاس اص اشداصش ٍ هشتة ساصی دادُ ّا  .وطَس اخز ضذ

 9خطها  هشتؼهات هیهاًگیي  خهزس   ،8(R2) ّهای ضهشیة تؼیهیي   تا استفادُ اص آهاسُ دس هشحلِ تؼذهشحلِ والیثشُ وشدى تِ اایاى سسیذ. 

(RMSE)  ٍ10هیاًگیي خطای هطلك (MAE)  ُاّذُ ضهذُ( ٍالؼی )هطه ّای ّای تَلیذ ضذُ تَس  هذل ٍ دادُالذام تِ اسصیاتی داد 

ضهثیِ  دس  LARS-WG5ههذل  اطویٌهاى اص لاتلیهت   تشسسی ًتایح هشحلِ اسصیهاتی ٍ  اس اص  (.3)خذٍل  گشدیذ دس دٍسُ اایِ هَخَد

ایي ههذل    ّای خطاسٌدی هحاسثِ ضذُؼییي ٍ همادیش ااییي ضاخصتا تَخِ تِ همادیش تاالی ضشیة ت ساصی دادُ ّای َّاضٌاسی

تها   2011 -2030تَلیذ دادُ هصهٌَػی تهشای دٍسُ    ٍ HADCM3هذل گشدش ػوَهی خَ ّای ُدادآهاسی سیضهمیا  ًوایی  خْت

ٍ تهذیي   اخهشا ضهذُ    IPCC تأییذضذُ تَس )تِ تشتیة تذتیٌاًِ  هتَس  ٍ خَضثیٌاًِ(  A1B , A2   ٍB1سِ سٌاسیَی استفادُ اص 

ههَسد  سِ سهٌاسیَی تغییهش اللهین     ٍ  HADCM3 هذل خصَصیات  2دس خذٍل  تشتیة همادیش سٍصاًِ ااساهتشّای هزوَس تَلیذ ضذ.

 ًطاى دادُ ضذُ است.  استفادُ
 

 (7) تغییشاللینٍ سٌاسیَّای  HADCM3هذل گشدش ػوَهی خَ ٍیژگی ّای . 2خذٍل 

 

 

 خصوصیات

 هدل

 تشیتاًیا  -تیٌی اللیوی ّادلیهشوض تحمیمات ٍ ایص طشاح هذل

 تاد  فطاس سطح  ظشفیت آب هایغ  آب هایغ هَخَد دها  هؤلفِ ّای افمی سشػت هتغیشّای ایطگَیی خَی

 دها  ضَسی  هؤلفِ ّای افمی سشػت تاد دس خَ تاسٍولیٌیه  ػوك الیِ اختالط هتغیشّای ایطگَیی الیاًَسی

 دسخِ 75/3ٍ طَل خغشافیایی  75/2ػشض خغشافیایی  لذست تفىیه خَی

 دسخِ 25/1یایی ٍ طَل خغشاف 25/1ػشض خغشافیایی  لذست تفىیه الیاًَسی

  

 لذست تفىیه سطحی

 ویلَهتش 287 ×ویلَهتش  417استَا :      

 ویلَهتش 287 ×ویلَهتش  295 دسخِ :   45ػشض  

 

 خصوصیات

ی سناریوها

 تغییر اقلین

 

A1B 
  سضذ سشیغ التصادی  تیطیٌِ سضذ خوؼیت دس ًیوِ لشى ٍ اس اص آى سًٍذ واّطی

 سضذ سشیغ فٌاٍسی ّای ًَیي ٍ هؤثش

A2  سضذ سشیغ خوؼیت خْاى  التصاد ًاّوگي ٍ ّوسَ تا ضشای  هٌطمِ ای دس سشاسش

 خْاى
 

B1 
ّوگشایی خوؼیت دس سطح خْاى  تغییش دس ساختاس التصاد )واّص هَاد آالیٌذُ ٍ 

 هؼشفی هٌاتغ فٌاٍسی اان ٍ هؤثش(
 

گیهشی ضهذُ ٍ   هیهاًگیي سال آتی(  20ت آفتاتی دس ّای سٍصاًِ تاسش  دهای وویٌِ  دهای تیطیٌِ ٍ ساػ)دادُ پس خشٍخی هذلس

تِ دست آهذ. دس گهام  تش اسا  سِ سٌاسیَی تغییش اللین روش ضذُ سالِ تحت هطالؼِ  20ااساهتشّای اللیوی دس دٍسُ  ًشهال هاّاًِ

ِ  1991 -2010( اص دٍسُ اایِ )2011 -2030تؼذی اص تفاضل همادیش ًشهال هاّاًِ دٍسُ آتی ) ااساهتشّهای ههَسد    (  تغییهشات هاّاًه

 ٍ ًوَداسّای هشتَطِ سسن ضذ. تِ دست آهذُ  تغییشات فصلی ًیض تغییشات هاّاًِتا هیاًگیي گیشی اص  سشاًدام. تشسسی هحاسثِ ضذ

 

 

                                                                    

8- Coefficient of determination 

9- Root Mean square error 

10- Mean absolute error 
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 و بحث جینتا

 هی دّذ.ًطاى سا تَس  هذل ٍ دادُ ّای ٍالؼی دٍسُ اایِ ضذُ ًتایح اسصیاتی دادُ ّای ضثیِ ساصی   3خذٍل 
 

 (.1991 -2010دس دٍسُ اایِ ) LARS-WG5ی هذل سصیاتا خْتادیش آهاسُ ّای ٍاسٌدی هم. 3خذٍل 

 ایستگاُ  آهاسُ تاسش دهای وویٌِ دهای تیطیٌِ ساػت آفتاتی

0.9971 0.9984 0.9991 0.9828 R2 
 RMSE 3.0639 0.2507 0.4769 0.1900 مشهد

0.1550 0.3667 0.1833 2.4258 MAE 
 

اص هیهضاى لاتهل تهَخْی تشخهَسداس ههی تاضهذ.        تشای ّوهِ ااساهتشّها  همذاس ضشیة تؼییي طاّذُ هی ضَد  ه 3خذٍل  چٌاى چِ دس

ااییي هی تاضذ وِ هؤیذ اًطثاق ًسثی ٍ لاتل لثَل همادیش ضهثیِ سهاصی ضهذُ    ًسثتاً ّای خطاسٌدی ًیض یي همادیش ضاخصّوچٌ

ههَسد تأییهذ لهشاس     ساصیهذل دس دادٍُ تَاًایی لاتلیت ایي هَاسد  است. لزا تا تَخِ تِ تَس  هذل ٍ همادیش هطاّذُ ضذُ دٍسُ اایِ 

 یٌذُسال آ 20ًشهال ّای هاّاًِ حالت اایِ ٍ  4 خذٍل دس .سال آتی صَست گشفت 20ّا تشای ساصی دادُگشفتِ ٍ اس اص آى ضثیِ

آى ّها تغییهشات فصهلی هطهْذ دس دٍسُ     تا اسهتفادُ اص  وِ  دٍ دِّ آتیتغییشات هاّاًِ ااساهتشّای اللیوی هطْذ دس  5ٍ دس خذٍل 

 ًطاى دادُ ضذُ است. تِ دست آهذُ است   2011 -2030
 

 HADCM3 ی هذلّاسٌاسیَ طثك سال آتی 20دس  هطْذااساهتشّای اللیوی سال آتی  20 حالت اایِ ٍهاّاًِ  ّایًشهال. 4خذٍل 

Dec Nov Oct Sep Agu Jul Jun May Apr Mar Feb Jan پاراهتر سناریو 

  حالت پایه 31.61 32.58 56.55 38.16 30.31 6.22 1.95 0.92 3.84 4.05 16.11 22.67

 A1B 34.85 33.21 70.81 48.31 32.3 7.38 7.4 0.76 3.76 6.18 16.08 27.88 نرهال بارش

27.28 16.17 4.22 5.97 0.79 8.28 7.59 35.84 45.12 70.58 32.63 36.72 A2 

27.86 16.24 4.68 6.01 0.77 5.61 11.36 34.88 44.99 64.77 34.06 37.13 B1 

  حالت پایه 2.22- 0.23- 3.94 9.46 13.72 18.23 20.43 18.61 13.73 8.47 3.68 0.03

نرهال دهای 

 کوینه

0.08 3.9 8.62 14.12 18.67 21.54 18.64 14.31 10.13 4.62 -0.14 -1.89 A1B 

0.72 4.35 8.76 14.17 18.72 21.07 18.58 14.22 9.85 4.92 0.37 -2 A2 

0.29 3.73 8.52 14.23 18.88 21.01 18.48 14.2 10.02 4.74 -0.26 -2.06 B1 

  حالت پایه 7.55 10.36 15.07 21.72 27.07 32.83 34.81 33.92 29.43 23.45 16.07 10.48

نرهال دهای 

 بیشینه

10.42 16.44 23.36 29.59 33.87 35.16 33.44 27.57 21.77 15.35 9.77 7.38 A1B 

11.12 17.07 23.54 29.79 33.99 35.06 33.26 27.48 21.81 15.65 10.15 7.37 A2 

10.69 16.44 23.29 29.84 34.15 35 33.16 27.45 21.98 15.47 9.5 7.3 B1 

  حالت پایه 4.58 5.29 5.46 7.02 9.07 11.53 12.1 11.8 10.39 8.36 6.21 4.73

نرهال ساعت 

ابیآفت  

4.62 6.16 8.3 10.52 11.63 11.88 11.51 9.26 6.87 5.38 5.07 4.51 A1B 

4.53 6.12 8.39 10.54 11.6 12.07 11.44 9.4 6.94 5.19 5.06 4.6 A2 

4.64 6.08 8.35 10.52 11.6 12.06 11.41 9.46 7.03 5.3 5.04 4.53 B1 
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 HADCM3 سال آتی طثك سٌاسیَّای هذل 20ذ دس . تغییشات هاّاًِ ااساهتشّای اللیوی هط5ْخذٍل 

Dec Nov Oct Sep Agu Jul Jun May Apr Mar Feb Jan پاراهتر سناریو 

5.21 -0.03 2.13 -0.08 -0.16 5.45 1.16 1.99 10.15 14.26 0.63 3.24 A1B  تغییرات بارش 
4.61 0.06 0.17 2.13 -0.13 6.33 1.37 5.53 6.96 14.03 0.05 5.11 A2 

5.19 0.13 0.63 2.17 -0.15 3.66 5.14 4.57 6.83 8.22 1.48 5.52 B1 

0.05 0.22 0.15 0.39 0.06 1.11 0.41 0.59 0.67 0.68 0.09 0.33 A1B  تغییرات دهای

 A2 0.22 0.6 0.98 0.39 0.5 0.35 0.64 0.11 0.44 0.29 0.67 0.69 کوینه

0.26 0.05 0.05 0.5 0.27 0.58 0.25 0.48 0.56 0.8 -0.03 0.16 B1 

-0.06 0.37 -0.09 0.16 -0.05 0.35 0.61 0.5 0.05 0.28 -0.59 -0.17 A1B  تغییرات دهای

 A2 0.18- 0.21- 0.58 0.09 0.41 0.43 0.25 0.07 0.36 0.09 1 0.64 بیشینه 

0.21 0.37 -0.16 0.41 0.23 0.19 0.33 0.38 0.26 0.4 -0.86 -0.25 B1 

-0.11 -0.05 -0.06 0.13 -0.17 -0.22 -0.02 0.19 -0.15 -0.08 -0.22 -0.07 A1B  تغییرات

 A2 0.02 0.23- 0.27- 0.08- 0.33 0.09- 0.03- 0.2- 0.15 0.03 0.09- 0.2- ساعت آفتابی 

-0.09 -0.13 -0.01 0.13 -0.2 -0.04 -0.12 0.39 0.01 -0.16 -0.25 -0.05 B1 

 

  هطاّذُ هی ضَد وِ تهش اسها  تهشآٍسد ههذل  هیهضاى      5ّاًِ ااساهتشّای ایستگاُ هطْذ دس خذٍل تا ًگاّی اخوالی تِ تغییشات ها

-ّای سپتاهثش ٍ ًَاهثش دس سٌاسیَی اٍل  افضایص هیّای سال تِ استثٌای هاُ آگَست دس ّش سِ سٌاسیَ ٍ هاُتاسًذگی دس اغلة هاُ

ضایطی داضتِ است ٍ افضایص دههای وویٌهِ هؼوهَالً اص افهضایص دههای      ّا سًٍذ افیاتذ. ّوچٌیي دهای وویٌِ ٍ تیطیٌِ دس اغلة هاُ

ّا واّص خَاّذ یافت وِ هٌطثك تا افضایص تاسًذگی ًاضی اص افضایص تیطیٌِ تیطتش است. ساػت آفتاتی ایي ضْش ًیض دس تیطتش هاُ

ِ  دههای  ِ وویٌ دهای تاسش  ایص تیٌی ضذُ ااساهتشّای فصلی تغییشات َداسّایًو هیضاى اتشًاوی است.   آفتهاتی  سهاػت  ٍ تیطهیٌ

 ًطاى دادُ ضذُ است. 2دس ضىل  2011 -2030دس دٍسُ  LARS-WG5 ضْش هطْذ تا استفادُ اص هذل
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 تغییشات فصلی )الف( تاسش  )ب( دهای وویٌِ  )ج( دهای تیطیٌِ ٍ )د( ساػت آفتاتی ایستگاُ هطْذ ایص تیٌی . 2ضىل 

 HADCM3 ُ اص سیضهمیا  ًوایی آهاسی سٌاسیَّای هذلتا استفاد سال آتی 20دس 

 

دس ّوهِ فصهَل هَاخهِ خَاّهذ ضهذ ٍ      افضایص تهاسش  ضْش هطْذ تا  2011 -2030الف هطاّذُ هی ضَد وِ دس دٍسُ  2دس ضىل 

ِ دس تیطتشیي هیضاى افضایص طثك ّش سِ سٌاسیَی تغییش اللین تشسسی ضذُ دس فصل ّای صهستاى ٍ تْاس سخ خَاّذ داد. چٌهاى چه  

دههای تیطهیٌِ    داسای سًٍذ افضایطی است ّوچٌهیي  صل ّادهای وویٌِ دس ّش سِ سٌاسیَ دس ّوِ فب هالحظِ هی ضَد   2ضىل 

وهاّص دههای تیطهیٌِ دس    دس فصل صهستاى ًطاى دادُ است.  A1B  ٍ B1ّویي سًٍذ سا تِ استثٌای دٍ سٌاسیَی ج(  2)ضىل ًیض 

هطلة است وِ اذیذُ گشهایص صهستاًِ تیطتش ًاضی اص افضایص دهای وویٌِ ّهَا ههی   صهستاى طثك دٍ سٌاسیَی هزوَس هؤیذ ایي 

تا تَخِ تِ هیضاى افضایص تیطتش دهای وویٌِ َّا ًسثت تهِ دههای تیطهیٌِ ههی      2اص همایسِ لسوت ب ٍ ج ضىل ّوچٌیي تاضذ. 

ًاضی اص افضایص دههای وویٌهِ ّهَا ههی     سال آتی تیطتش  20تَاى تِ ایي اهش تذیْی دست یافت وِ افضایص دهای هتَس  َّا طی 

تْاس وِ فصل تِ خض  ّادس ّوِ فصل 2011 -2030ضْش هطْذ دس دٍسُ  اػت آفتاتید ًیض هطاّذُ هی ضَد وِ س 2دس ضىل تاضذ. 

الهف( تهِ دلیهل     2ضَد  واّص خَاّذ یافت وِ ایي هطلة هٌطثك تش افضایص تاسًذگی )ضهىل  افضایص تسیاس خضدی دس آى دیذُ هی

 یص اتشًاوی آسواى است.افضا
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Abstract 
In this research data of HADCM3 downscaled by using LARS-WG5 with three scenarios, confirmed by IPCC 

including A1B, A2 and B1 and seasonal variations of precipitation, min temperature, max temperature and 

sunshine hours of Mashhad were investigated over 2011- 2030. Results show that Mashhad will face with increase 

of precipitation in all seasons and the highest increase in the three scenarios will occur in winter and spring 

seasons.The minimum temperature in all seasons and in all three scenarios will increase compared with the base 

period.The maximum temperature had similar trend exception of two scenarios A1B and B1 were observed in 

winter and the change of  maximum temperature is less than the minimum temperature, so the average air 

temperature can be increased in this period. Also the sunny hours of Mashhad will decreases in the next 20 years in 

all seasons except spring, which increased very slightly that is matches the increase in rainfall due to increased 

cloudy sky. So according to these results, climatic conditions of Mashhad in the next 20 years will have noticeable 

different with the present conditions and seems necessary, long-term and strategic planning to manage this 

situation. 
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