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 :چکيدٌ

ّاي فؼيلي ٍ جٌگل صدایي ٍ تياتاى صایي ٍ ... اص ػَاهل هؤثش دس افضایؾ گاصّاي افضایؾ جوؼيت ٍ سؿذ صٌایغ ٍ هصشف تيؾ اص حذ ػَخت

-س حالت افضایؾ گاصّاي گلخاًِتاؿٌذ. ایي تحقيق تشاي تشسػي ٍ اسصیاتي تغييشات تاسؽ ٍ دهاي اػتاى مشهاى داي ٍ تغييش اقلين هيگلخاًِ

-HADCM3 ٍ ECHOَ ج تِ ّوشاُ دٍ هذل گشدؽ ػوَهي  MAGICC-SENGENاي اًجام گشفتِ اػت ٍ تا اػتفادُ اص هذل تشميثي

G تا اػتفادُ اص ػِ ػٌاسیَ تغييش اقلين ٍ A1B ،B1  ٍA2 ِّصَست  2100تا  2000ّاي آیٌذُ اًجام گشفتِ اػت. تشسػي اص ػال تشاي د

گشاد ٍ دس هذل دسجِ ػاًتي 2/12تِ اًذاصُ  HADCM3ِ اػت. تش اػاع ًتایج حاصل اص تشسػي دٍ هذل هيضاى دها دس هذل گشفت

ECHO-G  گشاد افضایؾ داؿتِ اػت ٍ تغييشات تاسؽ تا اػتفادُ اص دسجِ ػاًتي 28/2تِ هيضاى HADCM3ِدسصذ ٍ دس  3/5هيضاى  ت

تشاٍسد   ECHO-Gهيضاى تغييشات دها ٍ تاسؽ سا موتش اص  HADCM3اؿتِ اػت. هذلدسصذ افضایؾ د 78/8تِ هيضاى ECHO-Gهذل 

سًٍذ مٌذتشي داؿتِ اػت ٍ اص آى پغ سًٍذ  2030دّذ مِ افضایؾ تاسؽ ٍ دها تا ػال ًوَدُ اػت. ًتایج حاصل اص دٍ هذل ًـاى هي

 افضایـي ؿذت تيـتشي داؿتِ اػت. 

 .ECHO-G ،HADCM3 ٍ MAGICC-SENGENاي، هذل گشدؽ ػوَهي جَ، اًِتغييش اقلين، گاصّاي گلخ :َاي کليدي ياژٌ

 

 مقدمٍ. 1

 ػَي اص ماستشي اساضي تغييش ٍ جْاى جوؼيت افضایؾ ٍ ػَ، یل اص فؼيلي ّايػَخت حذ اص تيؾ ٍ هصشف صٌایغ سؿذ

 ّاجٌگل تغييش [.1]َد آیذٍج تِ صهيي مشُ اقلين دس هـَْدي تغييشات تذسیج تِ صٌؼتي اًقالب اص پغ تا اػت ؿذُ ػثة دیگش،

 اقلين تغييش ٍ هحيظ صیؼت تخشیة صهيٌِ دس دًيا ػغح دس تَجِ قاتل ّايًگشاًي اص یني تِ اهشٍصُ مـاٍسصي اساضي هشاتغ تِ ٍ

 ّايصهيي تِ ٍ تخشیة، ّاجٌگل اص ٍػيؼي هٌاعق ػشیغ جوؼيت، سؿذ دليل تِ ّاي اخيشدس ػال[. 10]اػت ؿذُ تثذیل جْاًي

 صهيي مشُ دس ّاامَػيؼتن تخشیة ٍ سفتي تيي اص تا مِ اػت اًؼاى تا هشتثظ پذیذُ یل اقلينتغييش . [6] اًذ ؿذُ ذیلتث صساػي

 [.9]تَد خَاّذ ّوشاُ

تاالتش،  دهاي تا جَ دسحالي مِ .گشدد تثخيش هيضاى افضایؾ تاػث تَاًذهي ّاػغح اقياًَع دهاي ٍ جَ دهاي افضایؾ

 ػاحلي هٌاعق ٍ ّااقياًَع ّا دستَفاى اًشطي ٍ ؿذت افضایؾ تاػث تَاًذهي اهش ایي ٍ داؿت اّذخَ تيـتشي سعَتتي گٌجایؾ

 [.7]گشدد صهيي مشُ

 گشدؽ هذل اص جَ مشتيامؼيذدي تشاتش ؿذى دٍ ؿشایظ دس تثشیض تاسؽ ٍ دها ػاصيؿثيِ تشاي [2]ّوناساى ٍ صالحي

 .ًوَدًذ تشسػي تْشاى دس سا تاسؽ ٍ دها حذي ّايسًٍذ ؿاخص [4] تقَي ٍ مشدًذ. هحوذي ػوَهي،اػتفادُ

تشامنهيضاىٍمويتسٍيتشساايگلخاًِگاصّايافضایؾاصًـاىاقلينتغييشاي، تأثيشاتهغالؼِدس[ 8]ّوناساىالصاس ٍ

هغالؼِدس. سًذداقشاستشسػيهَسد 2100 2030ٍّايػالمَّؼتاًي دسهٌغقِدستْويصهاًي ٍقَعتغييشاتّوچٌييٍتشف

گشدؽ ػوَهي پٌج هذلخشٍجيتا MAGICC-SCENGEN افضاسًشماصتاسؽ ٍدهااقليويتغييشاتتشاي اسصیاتيهزمَس

 .گشدیذاػتفادCSIRO،HadCM3 ،HadCM2 ECHAM3 ، ECHAM4ُػٌاٍیي: تاجَ



ّاي آیٌذُ تا اي دس دِّخاًِتِ تشسػي تغييشات تاسؽ ٍ دها دس ؿشایظ افضایؾ گاصّاي گل[ 5]هحوذي ٍ ّوناساى 

 دس دّذهي ًـاى تحقيق ایي ًتایجػٌاسیَي تغييش اقلين پشداختٌذ.  8تِ ّوشاُ  MAGICC-SENGENاػتفادُ اص هذل 

 2025 دِّ اص دها افضایؾ ایي مِ تَد خَاّذ افضایـي داساي سًٍذ دها تغييشات آیٌذُ ّايدِّ تشاي ایشاى گاًِ 30 هٌاعق توام

 ًَاحي اص دها افضایؾ هقذاس ایشاى هشمضي ٍ جٌَتي ًَاحي جولِ اص ایشاى تشخي ًَاحي دّذ. دسهي ًـاى سا يتيـتش هقادیش

 تٌْا .ّؼتٌذ تاسؽ ماّـي سًٍذ داساي ایشاى ًَاحي تواهي آیٌذُ ّايدِّ دس تاسؽ، تغييشات ًظش اص .تَد خَاّذ تيـتش ؿوالي

 ًَاحي دس سًٍذ ماّؾ اػت. ایي تَدُ افضایـي تاسؽ سًٍذ ایشاى سمـَ ؿوالي ًَاحي اص تشخي دس مِ اػت 2000 دس دِّ

 .دّذهي ًـاى ایشاى هشمضي ٍ جٌَتي ًَاحي تِ ًؼثت سا موتشي هقادیش ایشاى ؿوالي

ٍ تا دس ًظش  HADCM2  ٍECHAM4جَ ػوَهيتا اػتفادُ اص خشٍجي دٍ هذل گشدؽ [3] ػثاػي ٍ ّوناساى

 ایي ّا پشداختٌذ. تشًوایي دادُهقياعتِ سیض MAGICC-SENGENاػتفادُ اص هذل ٍ تا  IPCCػٌاسیَ اًتـاس  18گشفتي 

 دٍسُ تشاي مِ حالي اػت دس دسصذ 2.5هيضاى  تِ 2100 دِّ تا ایشاى ّاي ماّؾ تاسؽ اص حامي  HadCM2هذل ًتایج اػاع،

 تياًگش دٍ هذل ّش ًتایج چٌيي،ّو اػت. یافتِ افضایؾ دسصذ 19.8هيضاى  تِ مـَسهاى ّايتاسؽ  ECHAM4 هذل دس هـاتِ

 3 دهاي افضایؾ هياًگيي عَس ، ت2100ِ دِّ تا هذل دٍ ایي. اػت آیٌذُ ّايدِّ دس مـَسهاى ّاياػتاى تواهي دهاي افضایؾ

 هغاتقت ّن تا دها افضایؾ هناًي تَصیغ هذل  دٍ ّش دس مِ مٌٌذ، هي تيٌيپيؾ مـَسهاى تشاي سا گشادػاًتي دسجِ 3.6تا

 .داسًذ

 . مًاد ي ريش2

 :مىطقٍ مًرد مطالعٍ. 2-1

ػاصي ٍ تشسػي تغييشات تاسؽ ٍ دها دس ؿشایظ افضایؾ گاصّاي گلخاًِ اي دس هٌغقِ مشهاى ایي هغالؼِ تِ هٌظَس هذل

تٌذي تاؿذ ٍ تشعثق عثقِصَست گشفتِ اػت. اػتاى مشهاى دس جٌَب ؿشقي ایشاى قشاس گشفتِ ٍ داساي آب ٍ َّایي خـل هي

 تاؿذ.دٍهاستي داساي اقلين خـل هياقليوي 

 A1B ، A2ػٌاسیَ 3تِ ّوشاُ  HADCM3 ٍ ECHO-Gدس ایي تحقيق تشاي اسصیاتي تغييشات تاسؽ ٍ دها، اص دٍ هذل 

ٍ B1 َّاي پيـٌْادي مِ اص ػٌاسیIPCC تاؿٌذ اػتفادُ ؿذُ اػت. ایي ػٌاسیَّا تصَیشي اص آیٌذُ سا تِ ها هي دٌّذ.هي 

تشاي اسصیاتي   MAGIGG-SENGENّاي دیٌاهيني اقليوي، هذلّاي هَجَد دس اجشاي هذلیتتا تَجِ تِ هحذٍد

 اػتفادُ ًوَدُ اػت.  HADCM3  ٍECHO-Gػوَهيّاي آیٌذُ، اص خشٍجي دٍ هذل گشدؽ تغييشات اقليوي دِّ

، 2070، 2060، 2050، 2040، 2030، 2020، 2010، 2000ّاي ّاي تاسؽ ٍ دها تشاي هٌغقِ مشهاى دس دِّدادُ

 اًذ.اًذ ٍ هَسد اسصیاتي ٍ تجضیِ ٍ تحليل قشاس گشفتِهذل ؿذُ 2100ٍ 2090، 2080
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اي اص اي اػت، مِ هتـنل اص هجوَػِگلخاًِّاي هذلي تشاي اسصیاتي تغييشاقلين، ًاؿي اص اًتـاس گاص MAGICCهذل 

تيٌي هتَػظ دهاي تشاي پيؾ 1990اص ػال  IPCCاٍليِ هَسد اػتفادُ تَػظ  ّايّاي ػادُ هشتثظ تِ ّن اػت. هذلهذل

 ؿَد. جْاًي ٍ تاال آهذى ػغح دسیا آیٌذُ اػتفادُ هي

MAGICC ُّاي مٌذ تا سفتاس هذلّاي اقليوي اػتفادُ هيّاي هذلاص دادGCM ػاصي سا تشاي هٌغقِ هَسد ًظش هذل

اي، ّاي گلخاًِّاي رٍب تشف تِ ٍجَد آهذُ اػت مِ تا تَجِ تِ اًتـاس گاصٍ هذلایي هذل اص تشمية یل چشخِ گاصي  ًوایذ.

تا اػتفادُ اص  2100تا  1990ّاي مٌذ مِ تغييشات دهاي هتَػظ جْاًي ٍ ػغح آب دسیاّا سا تيي ػالایي اهناى سا فشاّن هي

 ػٌاسیَّاي هختلف تؼييي ًوایذ.

 SCENGEN دّذ تا اص ًتایج هذل تش ایي اهناى سا هيافضاس ػادُ اػت مِ تِ ماسیل ًشمMAGICC ّاي ٍ هذل

ّاي هختلف دس هَسد پاساهتشّاي ػيؼتن ػاصد تا ماستش تِ ٍػيلِ فشضجَ اػتفادُ ًوایذ. ایي اهناى سا فشاّن هيػوَهيگشدؽ

 اقلين، پياهذّا سا تاصؿٌاػذ.

دسجِ عَل ٍ ػشض  5/2 تفنيلّاي اقليوي جْاًي تا قذست هجوَػِ دادُ MAGICC-SCENGENدس هذل 

اي اقليوي تا قذست ّاي هـاّذُجغشافيایي تشاي ػِ هتغيش اقليوي دهاي هياًگيي، تاسؽ ٍ پَؿؾ اتش ٍجَد داسًذ، اها دادُ



اًذ. ایي هذل هٌغقِ تضسه )اسٍپا، جٌَب آػيا، اهشینا ٍ افشیقاي جٌَتي( دس دػتشع 4دسجِ جغشافيایي فقظ تشاي  5/0تفنيل 

تَاًذ دهاي حذاقل، دهاي حذامثش، فـاس تخاس، ػشػت تاد ٍ هيضاى تغييشات دهاي هياًگيي ٍ تاسؽ ٍ پَؿؾ اتش، هي ػالٍُ تش

 ػاصي مٌذ.ؿثاًِ سٍصي دها سا ًيض هذل

 ي بحثوتايج . 3

 تغييرات دما 3-1

 A1B ،B1  ٍA2ػٌاسیَ   ػِتا  HADCM3   ٍECHO-Gّا تا اػتفادُ اص دٍ هذل ًتایج حاصل اص هذل ػاصي دادُ

. داسدػال آیٌذُ سٍ تِ افضایؾ اػت. اها هيضاى ایي افضایؾ دس ػٌاسیَ ّاي هختلف تفاٍت  100دّذ مِ دها دس عي ًـاى هي

هقذاس  A1Bّا ًيض، ػٌاسیَ افضایؾ تيـتشي ًـاى دادُ اػت ٍ دس تيي ػٌاسیَ ECHO-Gهيضاى تغييشات دها تا اػتفادُ اص هذل 

 سد ًوَدُ اػت. افضایؾ دها سا تيـتش تشآٍ

تِ تؼذ هيضاى افضایؾ دها تا  2030تاؿذ، اها اص دِّ داساي سًٍذ مٌذي هي 2030تا  2010هيضاى افضایؾ دها اص دِّ 

 ػٌاسیَتا اػتفادُ اص ػِ  HADCM3ػال آیٌذُ تَػظ هذل 100هياًگيي تغييشات دها دس  ؿذت تيـتشي ّوشاُ خَاّذ تَد.

B1 ،A1B ٍ A2  تغييشات دها تَػظ هذل  88/1ٍ  397/2، 059/2تِ تشتية تشاتش تا ٍECHO-G  ِػِ ػٌاسیَ رمش ؿذُ ت ٍ

هذل  دٍدس ّش  A2ػال آیٌذُ تَػظ ػٌاسیَ 100هي تاؿذ مِ هيضاى تغييشات دها دس  239/2ٍ  651/2، 256/2 تشتية تشاتش تا

 موتش تشآٍسد ؿذُ اػت.

 آهذُ اػت. 1دس جذٍل   MAGICC-SENGENهقادیشتغييشات دهاي پيؾ تيٌي ؿذُ تَػظ هذل  

ٍ هذل  1دس ًوَداس  HADCM3تَػظ هذل  2100ًوَداسّاي هشتَط تِ تشآٍسد تغييشات دهاي اػتاى مشهاى تا ػال  

ECHO-G  ػال آیٌذُ اػت ّواى عَس مِ تياى ؿذ تغييشات 100ّا تياًگش افضایؾ دها دس سآهذُ اػت. ایي ًوَدا 2دس ًوَداس

 تِ تؼذ تيـتش تَدُ اػت. 2030موتش ٍ اص ػال  2030دها تا ػال 

 
 تغييشات دهاي ؿثيِ ػاصي ؿذُ )تشحؼة دسجِ ػاًتي گشاد( تشاي هٌغقِ مشهاى  -1 جديل

 ػال
HADCM3 ECHO-G 

B1 A1B A2 B1 A1B A2 

2000 283/0 312/0 311/0 311/0 34/0 339/0 

2010 698/0 618/0 57/0 760/0 685/0 635/0 

2020 934/0 971/0 803/0 034/1 085/1 910/0 

2030 257/1 473/1 029/1 397/1 639/1 180/1 

2040 682/1 12/1 388/1 861/1 337/2 587/1 

2050 169/2 182/2 773/0 386/2 448/2 022/2 

2060 600/2 910/2 147/2 85/2 223/3 449/2 

2070 944/2 417/3 541/2 22/3 772/3 901/2 

2080 204/3 814/3 061/3 501/3 205/4 485/3 

2090 379/3 135/4 7/3 688/3 558/4 194/4 

2100 494/3 414/4 362/4 810/3 865/4 932/4 

 239/2 651/2 256/2 880/1 397/2 059/2 هياًگيي



 

ّاي هذل گشدؽ ػوَهي جَ تا اػتفادُ اص دادُ MAGICC-SENGENاي دهاي اػتاى مشهاى تَػظ هذلييشات دِّتشآٍسد تغ -1 ومًدار

HADCM3 

 
 ّاي هذل گشدؽ ػوَهي جَتا اػتفادُ اص دادُ MAGICC-SENGENاي دهاي اػتاى مشهاى تَػظ هذل تشآٍسد تغييشات دِّ  -4-2 ومًدار

ECHO-G 

 2100آهذُ اػت ٍ ًـاى دٌّذُ ایي هغلة اػت مِ تغييشات دها تا ػال  2جذٍل دس  2100هياًگيي دهاي َّا تا ػال 

تاؿذ. جذٍل تياًگش ایي هغلة اػت مِ دها سٍ تِ افضایؾ اػت ٍ هيضاى افضایؾ تَػظ هذل داساي سًٍذ افضایـي هي

HADCM3 تيٌي ؿذُ اػت. موتش پيؾ 

 تاؿذ.تاؿذ. دس آى سًٍذ افضایـي دها هـخص هيس هيتِ صَست ًوَدا 2100ًـاى تغييشات دهاي َّا تا ػال 3ًوَداس 

 

 



 MAGICC-SENGENػاصي ؿذُ تَػظ هذل هياًگيي تغييشات دهاي هذل -2 جديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 HADCM3  ٍECHO-Gتا اػتفادُ اص دٍ هذل  مشهاى اػتاى دس يادِّ يدها شاتييتغ يياًگيه -3ومًدار

 . تغييرات بارش3-2

ّاي هختلف ّاي هختلف ٍ ػٌاسیَتاؿذ ٍ تغييشات آى دس هذلداساي ًَػاًات صیادي هي ّاي هختلفتاسؽ دس عي ػال

ػاصي دادُ ّاي تاسؽ تَػظ دٍ تيٌي هتفاٍتي ًـاى دادُ اػت. ًتایج حاصل اص هذلهتفاٍت اػت. اجشاي ایي هذل ًيض پيؾ

ػال آیٌذُ  100تاسًذگي دس عي  ًـاى هي دّذ مِ A1B ،B1 ٍA2ػٌاسیَ   3 اػتفادُ اص تا HADCM3  ٍ ECHO-Gهذل 

ّاي هتفاٍتي هـاّذُ تيٌيّا ًيض پيؾٍ ایي افضایؾ دس دٍ هذل تفاٍت صیادي داؿتِ ّوچٌيي دس ػٌاسیَ سٍ تِ افضایؾ اػت

تيـتش  ECHO-Gموتش تشآٍسد ؿذُ اػت ٍ دسصذ افضایؾ تاسؽ دس هذل  HADCM3مِ تاسؽ دس هذل عَسيتِ .ؿَدهي

 تشاٍسد ؿذُ اػت.

تِ تشتية تشاتش  B1،  A1Bٍ A2ٍ ػِ ػٌاسیَ  HADCM3تا اػتفادُ اص هذل  2100افضایؾ تاسؽ تا ػال  دسصذ

ٍ 151/10، 788/10ٍ ػِ ػٌاسیَ رمش ؿذُ تِ تشتية تشاتش تا  ECHO-Gتاؿذ ٍ تا اػتفادُ اص هذل هي574/1ٍ  99/6، 339/7

 سال
 مياوگيه دما

HADCM3 ECHO-G 

2222 302/0 330/0 

2212 629/0 693/0 

2222 903/0 01/1 

2232 253/1 405/1 

2242 73/1 928/1 

2252 708/1 285/2 

2262 552/2 841/2 

2272 967/2 298/3 

2282 36/3 73/3 

2292 738/3 147/4 

2122 09/4 536/4 

 382/2 112/2 مياوگيه



موتش تشآٍسد ؿذُ  A2ػاصي ؿذُ تَػظ ػٌاسیَ ؿثيِ ّايؿَد دادُعَس مِ هـاّذُ هيّواى پيؾ تيٌي ؿذُ اػت. 588/4

 هقذاس تاسؽ سا موتش تشاٍسد مشدُ اػت.  HADCM3اػت ٍ ّوچٌيي هذل 

تا اػتفادُ اص ػِ ػٌاسیَ تغييش  HADCM3   ٍECHO-Gًـاى دٌّذُ هقذاس تاسؽ پيؾ تيٌي ؿذُ تَػظ دٍ هذل  3جذٍل 

تاؿذ. دس ایي ًوَداسّا موتش تشاٍسد ؿذى تاسؽ تَػظ ایي تغييشات هيًـاى دٌّذُ  5ٍ 4 تاؿذ. ّوپٌيي ًوَداسّاياقلين هي

 ؿَد.خَتي دیذُ هيِ ت A2ػٌاسیَ 

 
 تغييشات تاسؽ هذل ػاصي ؿذُ )تشحؼة دسصذ( تشاي هٌغقِ مشهاى  -3 جديل

 سال
HADCM3 ECHO-G 

B1 A1B A2 B1 A1B A2 

2222 948/0 304/1 291/1 37/1 726/1 713/1 

2212 814/2 798/1 37/1 752/3 802/2 345/2 

2222 308/2 095/2 715/0 815/3 809/3 31/2 

2232 583/4 855/3 14/0 017/5 338/6 128/2 

2242 583/4 662/7 378/0 256/7 91/10 357/3 

2252 992/4 12/3 055/1 24/10 11/7 78/4 

2262 101/9 295/8 295/1 85/12 98/12 82/5 

2272 75/10 51/10 425/1 9/14 82/15 85/6 

2282 01/12 86/11 224/2 46/16 71/17 568/8 

2292 93/12 8/12 436/3 57/17 13/19 83/10 

2122 71/13 59/13 262/4 44/18 34/20 779/10 

 588/4 151/10 788/10 574/1 99/6 339/7 مياوگيه

 

 

با استفاده از داده هاي مدل گردش عمومي جو  MAGICC-SENGENاي بارش استان کرمان به وسيله برآورد درصد تغييرات دهه -4 نمودار
HADCM3 



 
تا اػتفادُ اص دادُ ّاي هذل گشدؽ ػوَهي جَ  MAGICC-SENGENتشآٍسد دسصذ تغييشات دِّ اي تاسؽ اػتاى مشهاى تِ ٍػيلِ  -5 ومًدار

ECHO-G 

ي هغلة اػت مِ تغييشات تاسؽ تا ػال آهذُ اػت ٍ ًـاى دٌّذُ ای 4دس جذٍل  2100تاى مشهاى تا ػال هياًگيي تاسؽ اػ

 HADCM3تاؿذ. دس صذ افضایؾ تاسؽ تَػظ هذل تاؿذ ٍ ایي سًٍذ دس دٍ هذل هتفاٍت هيداساي سًٍذ افضایـي هي 2100

 موتش تشاٍسد ؿذُ اػت. 
 .تاؿذص هيتاؿذ. دس ایي ًوَداس سًٍذ افضایـي تاسؽ هـختِ صَست ًوَداس هي 2100ًـاى تغييشات تاسؽ تا ػال 6ًوَداس 

 

 MAGICC-SENGENهياًگيي تغييشات تاسؽ هذل ػاصي ؿذُ تَػظ هذل  -4 جديل

 سال
 میانگین بارش

HADCM3 ECHO-G 

2222 18/1 60/1 

2212 99/1 97/2 

2222 71/1 31/3 

2232 77/2 49/4 

2242 21/4 17/7 

2252 72/3 38/7 

2262 23/6 55/10 

2272 56/7 51/12 

2282 70/8 24/14 

2292 72/9 84/15 

2122 52/10 53/16 

 78/8 30/5 مياوگيه



 
 هياًگيي دسصذ تغييشات تاسؽ دِّ اي اػتاى مشهاى  -6 ومًدار

ّوچٌيي افضایؾ تاسؽ  سفت دهاي هٌغقِ سٍ تِ افضایؾ اػت ٍعَس مِ اًتظاس هيّاي اًجام ؿذ ُ ّواىتيٌيپغ تشاػاع پيؾ

 مٌين.تيٌي هيپيؾ 2100سا دس هٌغقِ تا ػال

 گيري وتيجٍ. 4
ٍ  HADCM3  تشاي سیضهقياع ًوایي اص دٍ هذل گشدؽ ػوَهي جَ  MAGICC-SENGENهغالؼِ اص هذل  دس ایي

ECHO-G  ػٌاسیَ اقليوي  3تاA1B،  B1ٍ A2  .دس ایي هغالؼِ ّش دٍ هذل رمش تش سٍي اػتاى مشهاى اػتفادُ ؿذُ اػت

داساي سًٍذ مٌذتشي تَدُ ٍ  2030سًٍذ افضایؾ دها ٍ تاسؽ تا ػال اًذ. يٌي مشدُتؿذُ، افضایؾ دها ٍ تاسؽ سا تشاي هٌغقِ پيؾ

 پغ اص آى هيضاى افضایؾ دها ٍ تاسؽ ػشػت تيـتشي داؿتِ اػت.

ٍ  112/2تِ تشتية تِ هيضاى  HADCM3   ٍECHO-Gهذل  تا اػتفادُ اص 2100تا  2000هيضاى تغييشات دها اص ػال 

هيضاى افضایؾ دها ٍ تاسؽ ّش دٍ دس تاؿذ. دسصذ هي 78/8ٍ  30/5 ؿذ ٍ تغييشات تاسؽ تِ هيضاىتاگشاد هيدسجِ ػاًتي 382/2

 هقذاس موتشي تشاٍسد ؿذُ اػت.  HADCM3هذل 

ّاي آیٌذُ افضایؾ دها ٍ تِ دًثال سٍد مِ دس دِّتَاى تِ ایي ًتيجِ سػيذ مِ اًتظاس هيتا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُ هي

 داؿتِ تاؿين.آى افضایؾ تاسؽ سا 
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