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چکيذُ
تغييط الّيٓ تأثيط ظيبزي ثط تٕبٔي اثؼبز ظ٘سٌي ثكط ٌصاقت ٝاؾت .اظ جّٕ ٝتأثيطات
ٔحؿٛؾي و ٝتغييط الّيٓ زاقت ٝاؾت ،وبٞف ٔٙبثغ آة ؾطحي  ٚظيطظٔيٙي وكٛض ثٛز ٜوٝ
زؾترٛـ تغييطاتي ظيبزي قس ٜاؾت .تغييطات الّيٕي ثط ٔيعاٖ ،ظٔبٖ ٛ٘ ٚع ثبضـ ،تأثيط
زض ويفيت آة ،ثبػث افعايف ذكىؿبِي ،افعايف تمبضب ثطاي آة ،تغييط زض ٘ٛع ٔسيطيت
ٔٙبثغ آة ٕٞ ٚچٙيٗ افعايف ؾطح آة زضيبٞب ٔ ٚكىالت ٘بقي اظ آٖ ٔيقٛز .تغييط الّيٓ
ثط زأٝٙي تغييطات زٔبيي ٘يع تأثيطات ظيبزي زاقت ٝاؾت ث ٝطٛضي و ٝثط ٔمبزيط حس ٟ٘بيي
زٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكئ ٝٙؤثط ثٛز ٚ ٜزأٝٙي تغييطات زٔبيي ضا تحت تأثيط لطاض زاز ٜاؾت.
ثٙبثطايٗ ٞسف اظ تحميك حبضط ثطضؾي آثبض تغييط الّيٓ ثط ثبضـ ،زٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكي ٝٙثٝ
وـٕه ٔ 15سَ ٌطزـ ػٕـٔٛي ج ٛتحت ز ٚؾـٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bزض زٚضٜي -2039

1ـ ٔحمك ٔٛؾؿ ٝتحميمبت آة ايطاٖ (وبضقٙبؼ ٔطوع ّٔي تحميمبت ٔ ٚطبِؼبت ثبضٚضي اثطٞب) تٟطاٖ (٘ٛيؿٙسٜي ٔؿئ.)َٛ
E-mail:s.poormohammadi@gmail.com

2ـ اؾتبز زا٘كٍب ٜفطزٚؾي ٔكٟسٔ ،كٟس.
3ـ زا٘كيبض زا٘كٍب ٜتٟطاٖ پطزيؽ اثٛضيحبٖ ،تٟطاٖ.
4ـ اؾتبزيبض ٞيسضٚغئِٛٛغي ،زا٘كىسٜي ػّ ْٛظٔيٗ ،زا٘كٍب ٜصٙؼتي قبٞطٚز ،قبٞطٚز.

ٔ 2011يثبقس .ث ٝايٗ ٔٙظٛض ثب اؾتفبز ٜاظ تٛظيغ آٔبضي ثتب تغييطات ثبضـ ،زٔبي وٕيٚ ٝٙ
ثيكي ٝٙاؾترطاج قس ٜاظ ٔ 15سَ ٌطزـ ػٕٔٛي ج ،ٛزض احتٕبَ ٚلٛع 80 ٚ 50 ،20
زضصس ٔحبؾجٌ ٝطزيس٘ .تبيج ٘كبٖ زاز و ٝاظ احتٕبَ ٚلٛع  20ث 80 ٝزضصس تحت ٞط زٚ
ؾٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bزٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكي ٝٙزض حبَ افـعايف  ٚثبضـ زض حبَ وبٞف
ٔيثبقس .زٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكي ٝٙتحت ؾٙبضيٛي  A1Bثيكتط اظ ؾٙبضيٛي  B1افعايف يبفتٝ
اؾت  ٚثبضـ تحت تأثيط ؾٙبضيٛي ٘ B1ؿجت ث ٝؾٙبضيٛي  A1Bثيكتط وبٞف يبفت ٝاؾت.
زض ٟ٘بيت ٘تبيج ٘كبٖ زاز و ٝثبضـ  19تب  %22وبٞف  ٚزٔبي وٕي 13 ٝٙتب  ٚ %20زٔبي
ثيكي 4/2 ٝٙتب  4/6زضصس ٘ؿجت ث ٝزٚضٜي پبي ٝزض حٛضٝي آثريع تٛيؿطوبٖ افعايف يبفتٝ
اؾت.
کلوات کليذي :تغييط الّيٓ ،LARS-WG ،حٛضٝي آثريع تٛيؿطوبٖ ،تبثغ تٛظيغ ثتب.

همذهِ
أطٚظ ٜپسيسٜي تغييط الّيٓ ث ٝػٛٙاٖ ٔؿئّٝاي ّٔي  ٚفطأّي حبئع إٞيت ٛٔ ٚضز
تٛجٔ ٝحبفُ ػّٕي  ٚحتي ؾيبؾي ٔيثبقس .پسيسٜي تغييط الّيٓ ثب تأثيط ضٚي
ثبضـ ،زضج ٝحطاضت ٔ ٚيعاٖ ضؾٛة تِٛيسي ث ٝصٛضت غيطٔؿتميٓ ويفيت آة ضا
٘يع تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس .زض تحميمي و ٝتٛؾط ا٘صبضي ( )110 :1390صٛضت
ٌطفت ث ٝثطضؾي اثطات تغييط الّيٓ ثط ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي پطزاذت .زض ايٗ تحميك اظ
ٔسَ ٞس ؾي اْ تطي 1تحت ؾٙبضيٛي  A2ث ٝپيفثيٙي زٔب  ٚثبضـ زض زٚضٜي آتي
 2015-2034اؾتفبز ٜقسٕٞ ،چٙيٗ اظ ٔسَ جي اْ اؼ 2ثطاي تؼييٗ ثيالٖ آة
ظيطظٔيٙي  ٚتؼييٗ ؾطح ايؿتبثي زقت اؾتفبز ٜقس .جٟت وٛچه ٔميبؼ وطزٖ

1- Hadcm3
2- GMS

زازٜٞبي الّيٕي اظ ٔسَ الضؼ-زثّي ٛجي 1اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س٘ .تبيج ايٗ تحميك ٘كبٖ
زاز و ٝؾطح ايؿتبثي زض زٚضٜٞبي آتي تحت قطايط وبٞف تغصيٝي ٘بقي اظ ثبضـ
وبٞف ٔحؿٛؾي ذٛاٞس زاقت .زض تحميمي و ٝتٛؾط زؾتٛضا٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ
( ) 14 :2011صٛضت ٌطفت ث ٝثطضؾي اثطات تغييط الّيٓ ثط ضٚي قبذصٞبي
ذكىؿبِي زض ايؿتٍب ٜيعز پطزاذتٙس .زض ايٗ تحميك ز ٚقبذص ذكىؿبِي ٚ RDI
 SPIضا تحت تأثيط ٔسَٞبي ٌطزـ ػٕٔٛي ج ٚ Hadcm3 ٛتحت ز ٚؾٙبضيٛي A2
ٛٔ B2 ٚضز ثطضؼ لطاض زاز٘س .زض تحميك و ٝتٛؾط زؾتٛضا٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ
( )49:1390صٛضت ٌطفت ث ٝثطضؾي اثطات تغييط الّيٓ ثط تجريط  ٚتؼطق پتب٘ؿيُ
ايؿتٍب ٜيعز صٛضت ٌطفت ،اظ ٔسَ  ٚ Hadcm3تحت ز ٚؾٙبضيٛي  B2 ٚ A2جٟت
قجيٝؾبظي زٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكي ٝٙزض زٚضٜي آتي  2011- 2039اؾتفبز ٜوطز٘س.
٘تبيج ٘كبٖ زاز و ٝتجريط  ٚتؼطق پتب٘ؿيُ زض زٚضٜي آتي ٔ 0/4يّئتط زض ؾبَ
افعايف ذٛاٞس يبفت غاً٘ ٘ ٚيطئ )121:2005( 2ًٙطبِؼٝاي ضا ثب ٞسف ٔحبؾجٝ
پتب٘ؿيُ تأثيطات تغييط الّيٓ ضٚي فطؾبيف ذبن ،ضٚا٘بة ؾطحي  ٚتِٛيس ٌٙسْ زض
ٔطوع اٚوالٞبٔب ا٘جبْ زاز٘س .وٕٞ ٚ 3ٗٞٛىبضاٖ ( )34 :2006آثبض ظٔيٗقٙبؾي ٚ
چيٝٙقٙبؾي ضا ثط ػىؽاِؼُٕٞبي آةٞبي ؾطحي  /آةٞبي ظيطظٔيٙي ،تجريط ٚ
تؼطق  ٚتغصي ٝتحت قطايط تغييطات الّيٓ طٛال٘ي ٔستٛٔ ،ضز ثطضؾي لطاض زاز٘س.
٘تبيج ٘كبٖ زاز وٛ٘ ٝؾب٘بت ثب زأٝٙي ثيكتط  ٚزٚضٜي طٛال٘يتط زض ثرفٞبيي اظ
حٛضٞٝبي آثطيع ث ٝؾجت پبؾد ؾيؿتٓ اليٝي آثساض زض اضتجبط ثب ٘ٛؾب٘بت الّيٓ
وٛتبٜٔست ثٚ ٝلٛع ٔيپي٘ٛسز .جيىبٔب  ٚؾبيىؽ )114 :2007( 4اثطات ظٔب٘ي ٚ
ٔىب٘ي تغييط الّيٓ ضا ثط تغصيٝي آة ظيطظٔيٙي زض حٛضٝي ضٚزذب٘ٝي ٚ Grandالغ
1- LARS-WG
2- Zhang and Nearing
3- Cohen et al.,
4- Jyrkama and Sykes

زض وب٘بزا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س .زض ايٗ تحميك ،اظ پيفثيٙيٞبي ٌعاضـ ؾْٛ
 IPCCجٟت ثطضؾي اثط تغييط الّيٓ اؾتفبزٌ ٜطزيس٘ .تبيج ٘كبٖ زاز و ٝتغييط
ثبض٘سٌي ،ثيكتطيٗ اثط ضا ثط چطذٞ ٝيسضِٛٚغيىي زاضز ،زض حبِي و ٝتبثف ذٛضقيسي
وٕتطيٗ تأثيط ضا زاقت ٝاؾت .ثٛض٘ؽ ٕٞ ٚىبضاٖ )21 :2007( 1اظ آظٔ٘ ٖٛبپبضأتطي
ٔٗوٙساَ  ٚثط اؾبؼ زازٜٞبي زضج ٝحطاضت  9ايؿتٍب ،ٜثبض٘سٌي  12ايؿتٍبٚ ٜ
ا٘ساظٌٜيطي جطي بٖ زض  8ايؿتٍب ،ٜث ٝاضظيبثي ض٘ٚسٞبي ؾبال٘ٔ ،ٝبٞب٘ ٚ ٝچٙسٔب ٝٞزض
زضج ٝحطاضت ٛٞأ ،مساض ثبضـ ،ضٚا٘بة ،تجريط  ٚتؼطق ( )PETزض ٔٙطم ٝطي زٚضٜي
 1952-2005پطزاذتٙس .پبؾىبَ ٕٞ ٚىبضاٖ )62 :2009( 2جٟت اضظيبثي آثبض تغييط
الّيٓ ثط ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي اظ ٔسَ ٞيسضِٛٚغيىي ؾطحي  ٚظيطؾطحي زض ٔميبؼ
ثعضي زض حٛضٝاي زض آٔطيىب اؾتفبز ٜوطز٘س٘ .تبيج ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝافعايف
چكٍٕيطي زض ؾطٛح آة ظيطظٔيٙي صٛضت پصيطز ٔ ٚيعاٖ جطيبٖ آة ؾطحي تب
3

ؾبَ ( 2080ثيٗ 9زضصس تب 33زضصس) افعايف پيسا وٙس .جىؿٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ
( )84 :2010زض تحميمي ٔسَ ؾبظي آثبض تغييطالّيٓ  ٚتؼييٗ ػسْ لطؼيت آٖ ثط
ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي ضا اظططيك ٔجٕٛع پطٚغٜٞبي ٔسَ الّيٓ جٟب٘ي ا٘جبْ زاز٘س.
ج ٚ ً٘ٛچبً٘ )68 :2010( 4ث ٝاضظيبثي ض٘ٚسٞبي ضٚا٘بة آيٙس ٜتحت چٙسيٗ
ؾٙبضيٛي تغييط الّيٓ زض حٛضٝي ضٚزذب٘ٝي ٚيالٔت 5اٚضٌبٖ آٔطيىب پطزاذتٙس .زض
ايٗ ٔطبِؼٝي ض٘ٚسٞبي ٔؤِفٞٝبي ضٚا٘بة فصّي زض حٛضٝي ضٚزذب٘ٝي Willamette
اٚضٌبٖ ثطاي لطٖ ٛٔ 21ضز ثطضؾي لطاض ٌطفت .آثبيعيس  ٚا.اِكيٙبٚي )61 :2011( 6زض
تحميمي تأثيط تغييط الّيٓ زض اضتجبط ثب افعايف ؾطح زضيب ٚ ٚضٚز آة قٛض ث ٝؾفطٜي
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آة ظيطظٔيٙي زض وكٛض ٔصط ضا ٔٛضز ثطضؾـي لطاض زاز٘س٘ .تبيج تحميمبت پيفثيٙي
٘كبٖ ٔيزٞس و ٝؾطح ٔكتطن آة قٛض /آة قيطيٗ زض ؾبَٞبي (،2050 ،2025
 )2100 ٚ2075ث ٝتطتيت تب ٔ35تطٔ 180 ،تطٔ 509 ،تط ٔ 1065/8 ٚتطزض ٔٙبطك
ٔٛضز ٔطبِؼ ٝذٛاٞس ضؾيس و ٝزض ٘تيجٝي تغييط الّيٓ  ٚافعايف ؾطح زضيب ٔيثبقس.
ٞسف اظ تحميك حبضط ثطضؾي اثطات تغييط الّيٓ ثط حٛضٝي آثريع تٛيؿطوبٖ تٛؾط
ٔ 15سَ ٌطزـ ػٕٔٛي ج ٛتحت ز ٚؾٙبضيٛي ٔ B1 ٚ A1Bيثبقس.
هَاد ٍ رٍشّا
هعرفي هٌطمِي هطالعاتي

ايٗ تحميك زض حٛضٝي آثريع تٛيؿطوبٖ زض اؾتبٖ ٕٞساٖ زض غطة وكٛض ايطاٖ
ا٘جبْ قس .حٛضٝي آثريع تٛيؿطوبٖ ثٚ ٝؾؼت  791/90وئّٛتط ٔطثغ ٔيثبقس وٝ
 20/7زضصس اظ ٔؿبحت آٖ ضا زقت تٛيؿطوبٖ ثب ٔؿبحت ثٚ ٝؾؼت 164/46
وئّٛتط ٔطثغ تكىيُ ٔيزٞس .ايٗ حٛضٝي آثريع زاضاي وبضثطي اضاضي ٔتؼسزي
ثٛز ٚ ٜثرف اصّي زقت ضا ٔٙبطك وكبٚضظي آثي  ٚزيٓ تكىيُ ٔيزٞس .ث ٝػجبضتي،
 24زضصس اظ حٛضٝي آثريع زاضاي وبضثطي اضاضي زيٓ  ٚآثي ٔيثبقس.
زض ايٗ تحميك ثب ضٚيىطز جسيسي الساْ ث ٝقجيٝؾبظي پبضأتطٞبي الّيٕي زض
زٚضٜٞبي آتي ثب احتٕبَ ٚلٛع  %80 ٚ %50 ،%20قس .ث ٝايٗ ٔٙظٛض اظ ٔ 15سَ
ٌطزـ ػٕٔٛي ج 2 ٚ ٛؾٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bاؾتفبز ٜقس .ث ٝايٗ ٔٙظٛض ؾٌ ٝبْ
اؾبؾي جٟت قجيٝؾبظي زٔب  ٚثبضـ تحت تأثيط تغييط الّيٓ ثطزاقت ٝقسٔ )1 .طحّٝ
آٔبز ٜؾبظي زازٜٞب :اظ آ٘جبييو ٝايؿتٍب ٜؾيٛٙپتيه تٛيؿطوبٖ تٟٙب زاضاي  8ؾبَ
زٚضٜي آٔبضي ثٛز  ٚجٟت وبِيجط ٜوطزٖ  ٚقجيٝؾبظي ٔسَ زض زٚضٜٞبي آتي ؾبثمٝي
وبفي ٘ساقت ثٙبثطايٗ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ايؿتٍب ٜؾيٛٙپتيه فطٚزٌبٕٞ ٜساٖ
قبُٔ :زٔبي وٕي ،ٝٙزٔبي ثيكي ٚ ٝٙؾبػبت آفتبثي ث ٝايؿتٍب ٜتٛيؿطوبٖ ثب ضاثطٝي

ضٌطؾي ٖٛفصّي تؼٕيٓ زاز ٜقس ٚ .زض ازأ ٝاظ زازٜٞبي ثبضـ ايؿتٍب ٜثبضاٖؾٙج
ؾطاثي اؾتفبز ٜقس .ط َٛزٚضٜي آٔبضي زض زٚضٜي پبي 18 ٝؾبَ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس.
آٔبضٜٞبي ذطبي ضيكٝي ذطبي اؾتب٘ساضز ،ذطبي ٔطّك  ٚضطيت ٘ف ؾبتىّيف ٘يع
ثطاي زازٜٞبي قجيٝؾبظي قس ٜزٚضٜي پبي ٚ ٝزٚضٜي آتي تؼييٗ قس٘س )2 .زض ٌبْ
ثؼسي اظ ٔ 15سَ الّيٕي تغييطات زٔبي وٕي ،)∆Tmin( ٝٙتغييطات زٔبي ثيكيٝٙ
(٘ ٚ )∆Tmaxؿجت تغييطات ثبضـ( )∆Pثطاي ز ٚؾٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bثطاي ٔ 12بٜ
ؾبَ اظ ٔسَ الضؼ اؾترطاج ٌطزيس .ثب ٔمبيؿٝي ٔمبزيط حبصُ اظ ٔ 15سَ ٌطزـ
ػٕٔٛي جٔ ٛيتٛاٖ ٔحسٚزٜي تغييطات ٔتغيطٞبي الّيٕي ضا ٔكرص ٕ٘ٛزِ .يؿت
ٔسَٞبي اؾتفبز ٜقس ٜزض جس )1( َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
جذٍل ()1هذلّاي گردش عوَهي جَ هَرد استفادُ جْت تعييي تغييرات دها ٍ تارش در دٍرُّاي آتي
ًام هذل

کطَر گسترشدٌّذُ

لذرت تفکيک هکاًي (درجِ)

HadCM3

اٍّ٘ؿتبٖ
اٍّ٘ؿتبٖ
٘طٚغ
وب٘بزا
وب٘بزا
اؾتطاِيب
چيٗ
آٔطيىب
آٔطيىب

2.25*3.75
1.3*1/9
1/9*1/9
1/9*1/9
2/8*2/8
1/9*1/9
2/8*2/8
2*2/5
3*4

ضٚؾيٝ
فطا٘ؿٝ
غاپٗ
إِٓبٖ
آٔطيىب
آٔطيىب

4*5
3/75*2/5
2/8*2/8
1/9*1/9
1/4*1/4
2/8*2/8

HadGEM
BCM2
CGMR
CNCM3
CSMK3
FGOALS
GFCM2
GISAOM
INCM3
IPCM4
MICM2
ECHAM5
CCSM3
NC PCM

جٟت اضظيبثي احتٕبالتي تغييطات الّيٕي ثبيؿتي احتٕبالت ٌؿؿت ٝث ٝصٛضت
تٛاثغ پيٛؾت ٝاضائ ٝق٘ٛس  ٚاظ آ٘جبيي ؤ ∆P ٚ ∆T ٝؿترطج اظ ٔ 15سَ ٌطزـ
ػٕٔٛي ج ،ٛاظ ٘ظط تؼساز ،وٓ ٔيثبقس ٕ٘يتٛاٖ تٛظيغ ٔٙبؾجي ثطاي ٞط ؾ ٝپبضأتط
زض ٞط ٔب ٜثطاظـ ٕ٘ٛز  ٚضٚـٞبي ٔؼٕ َٛزض ثطاظـ وبضايي ذٛز ضا اظ زؾت ٔيزٙٞس.
ثٙبثطايٗ ثب ثطضؾي تٛاثغ ٔرتّف تبثغ تٛظي غ ثتب ث ٝػّت ذصٛصيبت ذبصي و ٝايٗ
تبثغ زاضز ،ا٘تربة ٌطزيس  ٚتٛج ٝثٔ ٝحسٚزيتٞبي ٔٛجٛز ٔيتٛا٘س تحّيُ ٔٙبؾت ٚ
لبثُ لجِٛي زاقت ٝثبقس (ٌٞٛطي .)1392 ،ثٙبثطايٗ زض ايٗ تحميك ثؼس اظ زضيبفت
1
ضطايت تغييطات زٔب  ٚثبضـ ز ٚؾٙبضيٛي  ،B1 ٚ A1Bاظ تٛظيغ احتٕبالتي ثتب
جٟت تؼييٗ احتٕبَ ٚلٛع  80 ٚ 50 ،20زضصس ثبضـ ،زٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكيٝٙ
اؾتفبز ٜقس .تٛظيغ ثتب ،تٛظيغ احتٕبالتي پيٛؾتٝاي اؾت و ٝثط ثبظ 0 ٜتب  1تؼطيف
ٔيقٛز  ٚزاضاي ز ٚپبضأتط قىُ اؾت .تٛظيغ ثتب زاضاي وبضثطز ٚؾيؼي زض آٔبض ثيعي
ٔيثبقس .ايٗ تٛظيغ تٛؾط ز ٚپبضأتط قىُ  ٚحس ثبال  ٚپبئيٗ زازٜٞب تؼطيف ٔيقٛز.
ايٗ تٛظيغ ٔيتٛا٘س ثب تغيي ط ز ٚپبضأتط قىُ ثط اؾبؼ چٍبِي زازٜٞب تؼييٗ قٛز.
ثٙبثطايٗ ثب تٛج ٝث ٝتؼساز وٓ ؾٙبضيٛيٞبي تغييط الّيٓ ٔيتٛا٘س تٛظيغ ٔٙبؾجي ثطاي
فطٔ ِٝٛوطزٖ ػسْ لطؼيتٞب ث ٝقٕبض آيس .تبثغ احتٕبالتي چٍبِي ثتب ث ٝصٛضت ظيط
تؼطيف ٔيقٛز.
()1
زض ايٗ ٔؼبزِ q ٚ p ٝپبضأتطٞبي قىُ  b ٚ a ٚپبضأتطٞبي حس پبئيٗ  ٚثبالي
زازٜٞب ) B(p,qتبثغ تٛظيغ ثتب ٔيثبقٙس .ثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ تٛظيغ ؾطٛح ٔرتّف
احتٕبالتي ؾٙبضيٛيٞبي تغييط الّيٓ ثطاي ثبضـ  ٚزٔب تؼييٗ قس (ٌٞٛطي)3 :92 ،
زض ٌبْ ثؼسي ،تغييطات زٔبيي ثبضـ ،زٔبي وٕي ٚ ٝٙزٔبي ثيكي ٝٙتحت ؾٙبضيٛي
1- Beta Distribiution Function

 ٚ B1 ٚ A1Bاحتٕبَ ٚلٛع ٚ 80 ٚ 50 ،20اضز ٔسَ الضؼ قس  ٚپبضأتطٞبي زٔبي
وٕي ،ٝٙزٔبي ثيكي ،ٝٙثبضـ ،تككغ  ٚؾبػبت آفتبثي ثطاي زٚضٜي آتي - 2031
 2011قجي ٝؾبظي قس .زازٜٞب ث ٝصٛضت ؾبال٘ٔ ٚ ٝبٞب٘ٔ ٝطتت قس ٚ ٜزضصس
تغييطات فصّي  ٚؾبال٘ٞ ٝط يه اظ پبضأتطٞبي الّيٕي قجيٝؾبظي قس٘ ٜؿجت ثٝ
زٚضٜي پبي ٝثطضؾي قس .زض قىُ (ٔ )1طاحُ ا٘جبْ قجيٝؾبظي پبضأتطٞبي الّيٕي
زض زٚضٜٞبي آتي ٕ٘بيف زاز ٜقس ٜاؾت.
آٔبزٜؾبظي زازٜٞبي زٔب ،ثبضـ  ٚؾبػبت آفتبثي

ٔسَ

LARS-WG
کاليثراسيَى هذل

ٔسَٞبي ٌطزـ ػٕٔٛي ج)AOGCMs( ٛ

تؼييٗ آٔبضٜٞبي ذطب
تررسي تغييرات دها ٍ تارش
تاتع تَزيع احتواالتي تتا

تؼييٗ احتٕبَ ٚلٛع 80 ٚ 50 ،20
هذل الرس

قجيٝؾبظي پبضأتطٞبي الّيٕي زض زٚضٜٞبي آتي

تررسي درصذ تغييرات ٍ همايسِ

ضکل ( )1هراحل اًجام تخص تغيير اللين

ٔؼطفي ؾٙبضيٞٛبي الّيٕي :زض ذب٘ٛاز ٜؾٙبضيٞٛبي ٌط A1 ٜٚيه جٟبٖ ثب ضقس
ؾطيغ التصبزي ،افعايف ضقس جٕؼيت و ٝزض اٚاؾط لطٖ  21ث ٝاٚج ذٛز ذٛاٞس
ضؾيس  ٚاظ آٖ ث ٝثؼس وبٞف ٔييبثس ٔ ٚؼطفي تىِٛٛٙغيٞبي جسيس  ٚوبضاتط زض ٘ظط
ٌطفت ٝقس ٜاؾت .زض ايٗ ذب٘ٛاز ٜثٔ ٝؿبئُ التصبزي ٘ؿجت ثٔ ٝحيط ظيؿت ثيكتط
تأويس قس ٚ ٜزيسٌبٜٞب ثٝجبي ٔٙطمٝاي ،جٟب٘ي ٔيثبقس .ؾ ٝظيطقبذٔ ٝتفبٚت
ثطاي ٌط A1 ٜٚثط اؾبؼ ٘ٛع تىِٛٛٙغي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض لطٖ  21زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜ
اؾت :تكسيس اؾتفبز ٜاظ ؾٛذت فؿيّي ( ،)A1FIاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ا٘طغي غيطفؿيّي
( ٚ )A1Tاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ فؿيّي  ٚغيطفؿيّي ث ٝصٛضت ٔتؼبزَ (.)A1B
يافتِّاي تحميك
جسٔ )2( َٚمبزيط آٔبضٜٞبي ذطبي ٔسَ  LARS-WGضا ثطاي پبضأتطٞبي ،زٔبي
وٕي ،ٝٙزٔبي ثيك ٚ ٝٙثبضـ ٘كبٖ ٔيزٞسٔ .مبزيط ضطايت ٕٞجؿتٍي٘ ،ف ؾبتىّيف،
ضيك ٝذطبي اؾتب٘ساضز  ٚضيكٝي ذطبي ٔطّك زض جسٍٕٞ )2( َٚي ٘كبٖزٙٞسٜي
ٕٞجؿتٍي ثبالي ٔمبزيط قجيٝؾبظي قسٚ ٚ ٜالؼي  ٚذطبي وٓ زازٜٞبي قجيٝؾبظي
قس ٜتٛؾط ٔسَ ٔ LARS-WGيثبقس .ث ٝطٛض وّي ٘تبيج جس٘ )2( َٚكبٖ ٔيزٞس
ؤ ٝسَ ث ٝذٛثي ثطاي زقت تٛيؿطوبٖ وبِيجط ٜقس ٜاؾت.
جذٍل ( )2همادير آهارُّاي خطاي هذل LARS-WG
ًام پاراهتر

ّوثستگي

ثبضـ
زٔبي وٕيٝٙ
زٔبي ثيكيٝٙ

0/96
0/99
0/99

ريطِ خطاي هطلك ريطِ استاًذارد خطا ضرية ًص ساتکليف

2/43
0/17
0/22

3/57
0/26
0/31

0/96
0/99
0/99

زض اقىبَ  3 ٚ 2تغييطات ثبضـ تحت تأثيط ؾٙبضيٛي  A1B ٚ B1زض احتٕبَ
ٚلٛعٞبي  80 ٚ 50 ،20زضصس ث ٝصٛضت ٔبٞب٘٘ ٝكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

ضکل ( )2تغييرات تارش در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي B1

ضکل ( )3تغييرات تارش در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي A1B

زض قىُ (ٔ )4مبيؿٝي تغييطات ؾبال٘ ٝثبضـ زض احتٕبَ ٚلٛعٞبي ٔرتّف تحت
ؾٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bزيسٔ ٜيقٛزٕٞ .بٖطٛض ؤ ٝكرص ٔيثبقس ٔيعاٖ ثبضـ اظ
احتٕبَ ٚلٛع  %20ث %80 ٝتحت ٞط ز ٚؾٙبضي ٛوٕتط ٔيقٛز .تحت ؾٙبضيٛي B1
ٔمبزيط ثبضـ ٔ 284 ٚ 292 ،363يّئتط ث ٝتطتيت زض احتٕبَ ٚلٛع 80 ٚ 50 ،20
زضصس ضخ ٔيزٞس  ٚتحت ؾٙبضيٛي ٔ A1Bمبزيط ٔ 295 ٚ 315 ،351يّئتط ثٝ
تطتيت زض احتٕبَ ٚلٛع  80 ٚ 50 ،20زضصس ضخ ذٛاٞس زاز .قىُ (ٕٞ )6چٙيٗ
٘كبٖ ٔيزٞس ؤ ٝمساض وبٞف ثبضـ تحت ؾٙبضيٛي  B1اظ ؾٙبضيٛي  A1Bزض ٞط
ؾٛ٘ ٝع احتٕبَ ٚلٛع ثيكتط ٔيثبقس .اظ آ٘جبيي و ٝاحتٕبَ ٚلٛع ٔ %80حتُٕتطيٗ
حبِت ذٛاٞس ثٛز ،ثٙبثطايٗ تغييطات ثبضـ فصّي تحت ؾٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bزض
احتٕبَ ٚلٛع ٔ ٚ %80مبيؿٝي آٖ ثب ثبضـ فصّي زٚضٜي پبي ٝثطضؾي ٔيقٛز
(جس .)3 َٚثب تٛج ٝث ٝجس ،)3( َٚزض زٚضٜي آتي ٘ ٝتٟٙب ٔيعاٖ ثبضـ زض فصَٛ
ٔرتّف تغييط وطز ٜاؾت ثّى ٝاٍِٛي تٛظيغ ثبضـ ٘يع ٔتفبٚت قس ٜاؾت .زض زٚضٜي
پبي ٝثيكتطيٗ ٔيعاٖ ثبضـ زض فصُ ظٔؿتبٖ (ٔ 140يّئتط)  ٚؾپؽ پبئيع (119
ٔيّي ٔتط) ضخ زاز ٜاؾت ،ايٗ زض حبِيؿت و ٝتحت ؾٙبضيٛي  ٚ B1ثب احتٕبَ ٚلٛع
 ،%80ثيكتطيٗ ٔيعاٖ ثبضـ زض فصُ پبئيع (ٔ 108يّئتط)  ٚثؼس اظ آٖ ثٟبض (84
ٔيّئتط) ٔيثبقس .زض ضٕٗ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ وبٞف ثبضـ تحت ايٗ ؾٙبضي ٛزض
فصُ ظٔؿتبٖ ضخ ذٛاٞس زاز .زض فصُ ظٔؿتبٖ تحت ؾٙبضيٛي  ٚ A1Bاحتٕبَ ٚلٛع
 %80اٍِٛي تٛظي غ ثبضـ ٕٞب٘ٙس زٚضٜي پبي ٝثٛز ٜث ٝطٛضي و ٝزض ظٔؿتبٖ ثب ٔمساض
ٔ 135يّئتط ثيكتطيٗ ٔيعاٖ ثبضـ  ٚثؼس اظ آٖ فصُ ثٟبض ثٔ ٝيعاٖ ٔ 87يّئتط
ٔيثبقس .ثيكتطيٗ ٔيعاٖ وبٞف ثبضـ تحت ايٗ ؾٙبضي ،ٛزض فصُ پبئيع ذٛاٞس ثٛز.
ث ٝطٛض وّي ثب احتٕبَ ٚلٛع  %80تحت ؾٙبضيٞٛبي  B1 ٚ A1Bثيكتطيٗ وبٞف
ثبضـ ،زض فص َٛپبئيع  ٚظٔؿتبٖ ضخ ٔيزٞس.

ضکل ( )5تغييرات ساالًِ تارش در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي B1 ٍ A1B
جذٍل( )3تارش فصلي دٍرُي پايِ ٍ تحت سٌاريَّاي ٍ( B1 ٍ A1Bاحذ :هيليهتر)
فصل

)%88( A1B

)%88( B1

دٍرُي پايِ

پبئيع
ظٔؿتبٖ
ثٟبض
تبثؿتبٖ

87
135
76
18

108
38
84
12

119
140
89
17

اقىبَ  7 ٚ 6زٔبي وٕي ٝٙزض احتٕبَ ٚلٛع  %80 ٚ 50 ،20تحت ؾٙبضيٛي
 B1 ٚ A1Bث ٝطٛض ٔبٞب٘ ٝزض ٔمبيؿ ٝثب زٚضٜي پبئ ٝكبٞسٔ ٜيقٛز.

ضکل ( )6دهاي کويٌِ در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي A1B

ضکل ( )7دهاي کويٌِ در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي B1

قىُ (ٔ )8مبيؿٝي تغييطات ؾبال٘ ٝوٕي ٝٙزض احتٕبَ ٚلٛع ٔرتّف تحت
ؾٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bضا ٘كبٖ ٔيزٞسٕٞ .ب٘طٛض و ٝزض قىُ ٔكرص ٔيثبقس تحت
ٞط ز ٚؾٙبضيٛي ٔصوٛض ،اظ احتٕبَ ٚلٛع  %20ث %80 ٝزٔبي وٕي ٝٙزض زٚضٜٞبي آتي
افعايف ٔييبثس .زض ؾٙبضيٛي  B1زٔبي وٕي ٝٙاظ احتٕبَ ٚلٛع  %20ث %80 ٝثٝ
تطتيت اظ  4/27ث 4/53 ٝزضج ٝؾب٘تيٌطاز ٔيضؾس .زض ؾٙبضيٛي  A1Bزٔبي وٕيٝٙ

اظ احتٕبَ ٚلٛع  %20ث %80 ٝث ٝتطتيت اظ  4/29ث 4/81 ٝزضج ٝؾب٘تيٌطاز ٔيضؾس.
ث ٝطٛض وّي افعايف زٔبي وٕي ٝٙتحت ؾٙبضيٛي  A1Bثيكتط اظ ٔ B1يثبقس ٚ
تحت ٞط ز ٚؾٙبضي ٛزٔبي وٕي ٝٙزض زٚضٜٞبي آتي ثيكتط ذٛاٞس قس .جس)4( َٚ
تغييطات فصّي زٔبي وٕيٝٙي زٚضٜي پبي ٚ ٝتحت ؾٙبضيٞٛبي  B1 ٚ A1Bثب
احتٕبَ ٚلٛع  %80ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .ثيكتطيٗ تغييطات فصّي زٔبي وٕي ٝٙتحت
ؾٙبضيٛي  A1Bث ٝتطتيت زض فصُ ثٟبض  ٚپبئيع ثٔ ٝيعاٖ  0/5 ٚ 1زضج ٝؾب٘تيٌطاز
ثٛز ٚ ٜتحت ؾٙبضيٛي  ،B1زض فصُ ثٟبض  ٚظٔؿتبٖ ث ٝتطتيت ثٔ ٝيعاٖ 0/6 ٚ 1
زضج ٝؾب٘تيٌطاز اؾت .زٔبي ثيكي :ٝٙاقىبَ  10 ٚ 9ث ٝتطتيت تغييطات ثيكيٝٙي
زٔبي ٔبٞب٘ ٝتحت ؾٙبضيٛيٞبي  B1ٚ A1Bضا زض احتٕبَ ٚلٛعٞبي 80 ٚ 50 ،20
زضصس ضا زض ليبؼ ثب زٚضٜي پبيٕ٘ ٝبيف ٔيزٞسٔ .مبيؿ ٝتغييطات ؾبال٘ٝي ثيكيٝٙي
زٔب زض احتٕبَ ٚلٛع ٔرتّف تحت ؾٙبضيٛي  B1 ٚ A1Bضا ٕ٘بيف ٔيزٞس .زٔبي
ثيكي ٝٙاظ احـتٕبَ ٚلٛع  20ثـ 80 ٝزضصس تحت ٞط ز ٚؾٙبضي ٛزض حبَ افـعايف
ٔيثبقس .زض ؾٙبضيٛي  B1زٔب اظ  19/36زض احتٕبَ ٚلٛع  %20ث 20/37 ٝزض احتٕبَ
ٚلٛع  80زضصس ضؾيس ٜاؾت .تحت ؾٙبضيٛي ٘ A1Bيع زٔبي ثيكي ٝٙاظ 19/77
زضج ٝؾب٘تيٌطاز زض ؾبَ ث 20/44 ٝزضج ٝؾب٘تيٌطاز زض ؾبَ افعايف يبفت ٝاؾت .ثٝ
طٛض وّي افعايف زٔب تحت ؾٙبضيٛي  A1Bزض تٕبٔي احتٕبَ ٚلٛعٞب ثيكتط اظ B1
ٔيثبقس .زض جس )5( َٚتغييطات فصّي زٔبي ثيكي ٝٙزٚضٜي پبي ٚ ٝتحت ؾٙبضيٞٛبي
 B1 ٚ A1Bضا زض احتٕبَ ٚلٛع  %80زض ليبؼ ثب زٚضٜي پبي٘ ٝكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
تحت ٞط ز ٚؾٙبضي ٛافعايف زٔب زض تٕبٔي فصٔ َٛحؿٛؼ ٔيثبقس .ثيكتطيٗ افعايف
زٔب ٔطثٛط ث ٝفصُ ثٟبض ثٛز ٜؤ ٝتٛؾط زٔبي ثيكي ٝٙاظ  23/9ث25/3 ٚ 25/4 ٝ
زضج ٝؾب٘تيٌطاز ث ٝتطتيت تحت ؾٙبضيٞٛبي ٔ B1 ٚ A1Bيضؾس .فصُ ظٔؿتبٖ ثب
افعايف زٔبيي  1/1زضجٝي ؾب٘تيٌطاز تحت ؾٙبضيٛي  ٚ A1Bفصُ تبثؿتبٖ ثب
افعايف زٔبيي  1/1زضجٝي ؾب٘تيٌطاز زض ضتجٝي ز ،ْٚافطايف زٔبي ثيكي ٝٙلطاض زاض٘س.

ضکل ( )8دهاي تيطيٌِ در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي A1B

ضکل ( )9تغييرات ساالًِ کويٌِ در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي B1 ٍ A1B
جذٍل ( )4دهاي کويٌِ دٍرُ پايِ ٍ تحت ٍ( B1 ٍ A1Bاحذ :درجِ ساًتيگراد)
فصل

)%88( A1B

)%88( B1

دٍرُي پايِ

پبئيع
ظٔؿتبٖ
ثٟبض
تبثؿتبٖ

0/8
-4/6
8/7
13

0/3
-4
8/7
12/7

0/3
-4/6
7/7
12/3

ضکل ( )18دهاي تيطيٌِ در احتوال ٍلَع هختلف تحت سٌاريَي B1

ضکل ( )11تغييرات ساالًِ تيطيٌِي دها در احتوال ٍلَع هختلف سٌاريَي B1 ٍ A1B

جذٍل ( )5دهاي تيطيٌِي دٍرُي پايِ ٍ تحت ٍ( B1 ٍ A1Bاحذ :درجِ ساًتيگراد)
فصل

)%88( A1B

)%88( B1

دٍرُي پايِ

پبئيع
ظٔؿتبٖ
ثٟبض
تبثؿتبٖ

14/3
8/3
25/4
33/6

14/3
8
25/3
33/7

14/2
7/2
23/9
32/7

ظٔؿتبٖ
ثٟبض

0/8
-4/6
8/7

0/3
-4
8/7

0/3
-4/6
7/7

زض جس )6( َٚثطضؾي زضصس تغييطات پبضأتطٞبي الّيٕي تحت تأثيط ز ٚؾٙبضيٛي
٘ B1 ٚ A1Bؿجت ث ٝزضٜٚي پبي ٝاضائ ٝقس ٜاؾت .زض احتٕبَ ٚلٛع 19/1 ،%80
زضصس وبٞف ثبضـ 4/6 ،زضصس افعايف زٔبي ثيكي 20 ٚ ٝٙزضصس افعايف زٔبي
وٕي ٝٙزض زٚضٜٞبي آتي تحت ؾٙبضيٛي ٚ A1Bجٛز ذٛاٞس زاقت  ٚتحت تأثيط
ؾٙبضيٛي ٚ B1 ،احتٕبَ ٚلٛع  ،%80وبٞف ثبضـ 22زضصس ،وٕيٝٙي زٔب  13زضصس
 ٚثيكيٝٙي زٔب 4/2 ،زضصس افعايف زاقت ٝاؾت.
جذٍل ( )6تررسي درصذ تغييرات پاراهترّاي الليوي ًسثت تِ دٍرُي پايِ

٘بْ ؾٙبضيٛ

احتٕبَ ٚلٛع

ثبضـ()%

زٔبي ثيكي)%(ٝٙ

زٔبي وٕي)%(ٝٙ

A1B

%20
%50
%80

- 3/8
-13/7
-19/1

1
2/8
4/6

7/2
14/5
20

B1

%20
%50
%80

1/5
-20
-22

- 0/9
1/5
4/2

7
7/7
13

ثب تحّي ُ صٛضت ٌطفت ٝزض ثبال ث ٝطٛض وّي ٔيتٛاٖ ثيبٖ زاقت تغييط الّيٓ زض
زٚضٜٞبي آتي ثبػث افعايف زٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكي ٚ ٝٙوبٞف ثبضـ زض زقت
تٛيؿطوبٖ ذٛاٞس قس .تغييطات زٔب  ٚثبضـ ثط ٔٙبثغ آة زقت تأثيط ٔيٌصاضز .اظ
ٟٔٓتطيٗ ايٗ تغييطات تغييط اٍِٛي ثبضـ فصّي  ٚافعايف زٔب زض فص َٛؾطز ؾبَ
ٔيثبقس .ايٗ تغييطات ثط اٍِٛي وكت ٔٙطم٘ ٝيع تأثيط ثؿعايي ذٛاٞس زاقت ثٝ
طٛضي و ٝوكت زيٓ ٔٙطم ٝثب تٛج ٝث ٝوبٞف ثبضـ ٔحسٚز قس ٚ ٜظٔبٖ آٖ ٘يع ثب
تٛج ٝث ٝتغييطات ظٔب٘ي ٔتفبٚت ذٛاٞس قس.
ًتيجِگيري
٘تبيج ٘كبٖ زاز و ٝاظ احتٕبَ ٚلٛع  20ث 80 ٝزضصس تحت ٞط ز ٚؾٙبضيٛي ٚ A1B
 B1زٔبي وٕي ٚ ٝٙثيكي ٝٙزض حبَ افعاي ف  ٚثبضـ زض حبَ وبٞف ٔيثبقس .زٔبي
وٕي ٚ ٝٙثيكي ٝٙتحت ؾٙبضيٛي  A1Bثيكتط اظ ؾٙبضيٛي  B1افعايف يبفت ٝاؾت ٚ
ثبضـ تحت تأثيط ؾٙبضيٛي ٘ B1ؿجت ث ٝؾٙبضيٛي  A1Bثيكتط وبٞف يبفت ٝاؾت.
زض ٟ٘بيت ٘تبيج ٘كبٖ زاز و ٝثبضـ  19تب  %22وبٞف  ٚزٔبي وٕي 13 ٝٙتب ٚ %20
زٔبي ثيكي 4/2 ٝٙتب  4/6زضصس ٘ؿجت ث ٝزٚضٜي پبي ٝزض حٛضٝي آثريع تٛيؿطوبٖ
افعايف يبفت ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ ٔكرص قس و ٝثيكتطيٗ وبٞف ثبضـ زض فص َٛؾطز
ؾبَ يؼٙي پبئيع  ٚظٔؿتبٖ ضخ ذٛاٞس زاز .تحت تأثيط تغييط الّيٓ ٝ٘ ،تٟٙب ثبضـ
وبٞف يبفت ٝاؾت ،ثّى ٝاٍِٛي ثبضـ ٘يع تحت اثطات تغييط الّيٓ زض زقت
تٛيؿطوبٖ ٔتفبٚت قس ٜاؾت .ث ٝطٛضي و ٝثيكتطيٗ ٔمساض ثبضـ اظ ظٔؿتبٖ  ٚپبئيع
زض زٚضٜي پبي ٝث ٝظٔؿتبٖ  ٚثٟبض تحت ؾٙبضيٛي  ٚ A1Bث ٝپبئيع  ٚثٟبض تحت ؾٙبضيٛي
 B1تغييط پيسا وطز ٜاؾتٕٞ .يٗ أط ثط اٍِٛي وكت آثي  ٚزيٓ ٔٙطم ٚ ٝحتي
ٌٞٝ٘ٛبي وكت قس ٚ ٜپٛقف طجيؼي ٔٙطم ٝتأثيط ٌصاض ذٛاٞس ثٛز .ثبِطجغ وبٞف
ثبضـ  ٚتغييط اٍِٛي ظٔب٘ي آٖ ،ثط ضغيٓ جطيبٖ  ٚضٚزذب٘ ٚ ٝظٔبٖ زثي پيه ٘يع
تأثيطٌصاض ذٛاٞس ثٛز .زض اضتجبط ثب زٔبي وٕي ٝٙزقت تٛيؿطوبٖ تحت اثط تغييط

الّيٓ  ٚزض ٞط ز ٚؾٙبضي ،ٛافعايف ٔحؿٛؾي زيسٔ ٜيقٛز .ثيكتطيٗ افعايف زٔبي
وٕي ٝٙزض فص َٛؾطز ٔ ٚؼتسَ ؾبَ ضخ زاز ٜاؾت؛ ث ٝطٛضي و ٝتحت ؾٙبضيٛي
 ،A1Bفص َٛثٟبض  ٚپبئيع  ٚتحت ؾٙبضيٛي  ،B1فص َٛثٟبض  ٚظٔؿتبٖ ثيكتطيٗ
ٔيعاٖ افعايف ضا زاقتٝا٘س .زٔبي ثيكيٝٙي زقت تٛيؿطوبٖ ٘يع تحت ٞط ز ٚؾٙبضيٛ
افعايف زاقت ٝاؾت  ٚثيكتطيٗ افعايف زض فصُ ثٟبض تحت ٞط ز ٚؾٙبضي ٛضخ زازٜ
اؾت .ثبي س تٛج ٝقٛز ٌطْ قسٖ ٛٞا ػال ٜٚثط تأثيطي و ٝثط ؾيٕبي وكبٚضظي ٚ
ٔٙبثغ طجيؼي ٔٙطم ٝذٛاٞس زاقت ٔ ٚكىالت ظيؿت ٔحيطي و ٝثطاي ٌٞٝ٘ٛبي
ٌيبٞي  ٚجب٘ٛضي اي جبز ذٛاٞس ٕ٘ٛز ،ثبػث شٚة ثطف ثٚ ٝيػ ٜزض فصُ ثٟبض قسٚ ٜ
ٕٔىٗ اؾت ٕٞطا ٜثب ضٌجبضٞبي ثٟبض ٜتِٛيس ؾيالةٞبي ؾٍٕٟيٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ٚؾؼت
 ٚظٔبٖ ٍٟ٘ساقت شذبيط ثطفي ٔٙطم ٝذٛاٞس وبؾت.
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