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 ذُيچک

ات تأثيطثكط ٌصاقتٝ اؾت. اظ جّٕٝ  ياثؼبز ظ٘سٌ يثط تٕبٔ يبزيظ تأثيطٓ يط الّييتغ

وكٛض ثٛزٜ وٝ  يٙيطظٔيٚ ظ يٓ زاقتٝ اؾت، وبٞف ٔٙبثغ آة ؾطحيط الّييوٝ تغ ئحؿٛؾ

 تأثيطعاٖ، ظٔبٖ ٚ ٘ٛع ثبضـ، يثط ٔ يٕيطات الّيي. تغقسٜ اؾت يبزيظ يطاتييزؾترٛـ تغ

ت يطيط زض ٘ٛع ٔسييآة، تغ يف تمبضب ثطاي، افعايف ذكىؿبِيت آة، ثبػث افعايفيزض و

ٓ يط الّييقٛز. تغياظ آٖ ٔ يبٞب ٚ ٔكىالت ٘بقيف ؾطح آة زضيٗ افعائٙبثغ آة ٚ ٕٞچٙ

 ييط حس ٟ٘بيوٝ ثط ٔمبز يت ثٝ طٛضزاقتٝ اؾ يبزيات ظتأثيطع ي٘ ييطات زٔبييتغ يثط زأٙٝ

لطاض زازٜ اؾت.  تأثيطضا تحت  ييطات زٔبييتغ يثط ثٛزٜ ٚ زأٙٝؤٙٝ ٔيكيٙٝ ٚ ثيوٕ يزٔب

ٙٝ ثٝ يكيٙٝ ٚ ثيوٕ يٓ ثط ثبضـ، زٔبيط الّييآثبض تغ يك حبضط ثطضؾيٗ ٞسف اظ تحميثٙبثطا
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ٙٝ ٚ يوٕ يطات ثبضـ، زٔبييثتب تغ يغ آٔبضيٗ ٔٙظٛض ثب اؾتفبزٜ اظ تٛظيثبقس. ثٝ ائ 2011

 80ٚ  50، 20جٛ، زض احتٕبَ ٚلٛع  ئسَ ٌطزـ ػٕٛٔ 15ٙٝ اؾترطاج قسٜ اظ يكيث

زضصس تحت ٞط زٚ  80ثٝ  20ج ٘كبٖ زاز وٝ اظ احتٕبَ ٚلٛع يس. ٘تبيزضصس ٔحبؾجٝ ٌطز

ف ٚ ثبضـ زض حبَ وبٞف يعاـٙٝ زض حبَ افيكيٙٝ ٚ ثيوٕ ئبز A1B  ٚB1 يٛيؾٙبض

بفتٝ يف يافعا B1 يٛيكتط اظ ؾٙبضيث A1B يٛيٙٝ تحت ؾٙبضيكيٙٝ ٚ ثيوٕ يثبقس. زٔبئ

بفتٝ اؾت. يكتط وبٞف يث  A1Bيٛي٘ؿجت ثٝ ؾٙبض B1 يٛيؾٙبض تأثيطاؾت ٚ ثبضـ تحت 

 ي% ٚ زٔب20تب  13ٙٝ يوٕ يب% وبٞف ٚ ز22ٔتب  19ج ٘كبٖ زاز وٝ ثبضـ يت ٘تبيزض ٟ٘ب

بفتٝ يف يؿطوبٖ افعايع تٛيآثر يحٛضٝٝ زض يپب يزضصس ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ 6/4تب  2/4ٙٝ يكيث

 اؾت.

 .غ ثتبيؿطوبٖ، تبثغ تٛظيع تٛيآثر يحٛضٝ، LARS-WGٓ، يط الّييتغ :يذيکلوات کل

 

 همذهِ

ت ٚ ٔٛضز يإٞحبئع  يٚ فطأّ ئّ يأؿئّٝ ٓ ثٝ ػٙٛاٖيط الّييتغ يسٜيأطٚظٜ پس

 يضٚ تأثيطٓ ثب يط الّييتغ يسٜيثبقس. پسئ يبؾيؾ يٚ حت يتٛجٝ ٔحبفُ ػّٕ

ت آة ضا يفيٓ ويطٔؿتميثٝ صٛضت غ يسيعاٖ ضؾٛة تِٛيثبضـ، زضجٝ حطاضت ٚ ٔ

( صٛضت 110: 1390) يوٝ تٛؾط ا٘صبض يميزٞس. زض تحميلطاض ٔ تأثيطع تحت ي٘

ك اظ يٗ تحميپطزاذت. زض ا يٙيطظٔيبثغ آة ظٓ ثط ٔٙيط الّيياثطات تغ يٌطفت ثٝ ثطضؾ

 يآت يزض زٚضٜ زٔب ٚ ثبضـ  يٙيثفيثٝ پA2  يٛيتحت ؾٙبض 1ياْ تط ئسَ ٞس ؾ

الٖ آة يٗ ثييتؼ يثطا 2اْ اؼ يٗ اظ ٔسَ جياؾتفبزٜ قس، ٕٞچٙ 2034-2015

بؼ وطزٖ يزقت اؾتفبزٜ قس. جٟت وٛچه ٔم يؿتبثيٗ ؾطح اييٚ تؼ يٙيطظٔيظ

                                                        
1- Hadcm3 
2- GMS 



 

 

 

 

ك ٘كبٖ يٗ تحميج اياؾتفبزٜ ٕ٘ٛز٘س. ٘تب 1يٛ جيزثّ-اظ ٔسَ الضؼ يٕيالّ يٞبزازٜ

اظ ثبضـ  ي٘بق يٝيط وبٞف تغصيتحت قطا يآت يٞبزض زٚضٜ يؿتبثيزاز وٝ ؾطح ا

ٚ ٕٞىبضاٖ  يوٝ تٛؾط زؾتٛضا٘ يميذٛاٞس زاقت. زض تحم يوبٞف ٔحؿٛؾ

 يٞبقبذص يٓ ثط ضٚيط الّيياثطات تغ ي( صٛضت ٌطفت ثٝ ثطضؾ14: 2011)

ٚ  RDI يك زٚ قبذص ذكىؿبِيٗ تحميعز پطزاذتٙس. زض ايؿتٍبٜ يا زض يذكىؿبِ

SPI جٛ  يٌطزـ ػٕٛٔ يٞبٔسَ تأثيط ضا تحتHadcm3 يٛيٚ تحت زٚ ؾٙبض A2 

 ٚB2 ٕٞىبضاٖ  يك وٝ تٛؾط زؾتٛضا٘ئٛضز ثطضؼ لطاض زاز٘س. زض تحم ٚ

ُ يتؼطق پتب٘ؿط ٚ يٓ ثط تجريط الّيياثطات تغ ي( صٛضت ٌطفت ثٝ ثطضؾ49:1390)

جٟت   A2 ٚB2 يٛيٚ تحت زٚ ؾٙبض Hadcm3عز صٛضت ٌطفت، اظ ٔسَ يؿتٍبٜ يا

 اؾتفبزٜ وطز٘س. 2011-2039 يآت يٙٝ زض زٚضٜيكيٙٝ ٚ ثيوٕ يزٔب يؾبظٝيقج

 ٔتط زض ؾبَيّئ 4/0 يآت يُ زض زٚضٜيط ٚ تؼطق پتب٘ؿيج ٘كبٖ زاز وٝ تجري٘تب

ضا ثب ٞسف ٔحبؾجٝ  يا( ٔطبِؼ121:2005ٝ) 2ًٙيطيغاً٘ ٚ ٘ بفتيف ذٛاٞس يافعا

س ٌٙسْ زض يٚ تِٛ يف ذبن، ضٚا٘بة ؾطحيفطؾب يٓ ضٚيط الّييات تغتأثيطُ يپتب٘ؿ

 ٚ يقٙبؾٗيظٔ ( آثبض34: 2006) ٕٞىبضاٖ ٚ 3ٔطوع اٚوالٞبٔب ا٘جبْ زاز٘س. وٛٞٗ

 ٚ طي، تجريٙيطظٔيظ يٞب/ آة يؾطح يٞبآة يٞباِؼُٕػىؽ ثط ضا يقٙبؾٙٝيچ

 زاز٘س. لطاض يثطضؾ ٔست، ٔٛضز يٓ طٛال٘يطات الّييط تغيٝ تحت قطايتغص ٚتؼطق 

 اظ ييٞبثرف زض تطيطٛال٘ يزٚضٜ ٚ كتطيث ي٘ٛؾب٘بت ثب زأٙٝج ٘كبٖ زاز وٝ ي٘تب

ٓ ياضتجبط ثب ٘ٛؾب٘بت الّ زض آثساض يٝيؿتٓ اليثٝ ؾجت پبؾد ؾ عيآثط يٞبحٛضٝ

ٚ  ي( اثطات ظٔب114٘: 2007) 4ىؽيبىبٔب ٚ ؾيج ٛ٘سز.يپئست ثٝ ٚلٛع ٔوٛتبٜ

ٚالغ  Grand يضٚزذب٘ٝ يزض حٛضٝ يٙيطظٔيآة ظ يٝيٓ ضا ثط تغصيط الّييتغ ئىب٘
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2- Zhang and Nearing 
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4- Jyrkama and Sykes 



 

 

 

 

ٌعاضـ ؾْٛ  يٞبيٙيثفيك، اظ پيٗ تحميلطاض زاز٘س. زض ا يزض وب٘بزا ٔٛضز ثطضؾ

IPCC ط ييج ٘كبٖ زاز وٝ تغيس. ٘تبيٓ اؾتفبزٜ ٌطزيط الّيياثط تغ يجٟت ثطضؾ

 يسيوٝ تبثف ذٛضق يزاضز، زض حبِ يىيسضِٚٛغيٗ اثط ضا ثط چطذٝ ٞيكتطي، ثيثبض٘سٌ

 ي( اظ آظٖٔٛ ٘بپبضأتط21: 2007) 1ضا زاقتٝ اؾت. ثٛض٘ؽ ٚ ٕٞىبضاٖ تأثيطٗ يوٕتط

ؿتٍبٜ ٚ يا 12 يؿتٍبٜ، ثبض٘سٌيا 9زضجٝ حطاضت  يٞبوٙساَ ٚ ثط اؾبؼ زازٜٔٗ

ؾبال٘ٝ، ٔبٞب٘ٝ ٚ چٙسٔبٞٝ زض  يضٚ٘سٞب يبثيؿتٍبٜ، ثٝ اضظيا 8بٖ زض يجط يطيٌا٘ساظٜ

 يزٚضٜ ي( زض ٔٙطمٝ طPETط ٚ تؼطق )يزضجٝ حطاضت ٞٛا، ٔمساض ثبضـ، ضٚا٘بة، تجر

 طييتغ آثبض يبثي( جٟت اضظ62: 2009) 2ٚ ٕٞىبضاٖپطزاذتٙس. پبؾىبَ  2005-1952

بؼ يزض ٔم يطؾطحيظ ٚ يؾطح يىيسضِٚٛغياظ ٔسَ ٞ يٙيطظٔئٙبثغ آة ظ ٓ ثطيالّ

ف يافعا زٞس وٝيج ٘كبٖ ٔي٘تباؾتفبزٜ وطز٘س.  ىبيزض آٔط ياٝضزض حٛ يثعض

 تب يبٖ آة ؾطحيعاٖ جطئ ٚ طزيصٛضت پص يٙيطظٔيؾطٛح آة ظ زض يطيچكٍٕ

 3جىؿٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ سا وٙس.يف پيزضصس( افعا33 تب زضصس9ٗ ي)ث 2080ؾبَ 

 ت آٖ ثطيٗ ػسْ لطؼييتؼ ٓ ٚيطالّييتغ آثبض ئسَ ؾبظ يمي( زض تحم84: 2010)

ا٘جبْ زاز٘س.  يٓ جٟب٘ئسَ الّ يٞبك ٔجٕٛع پطٚغٜيضا اظطط يٙيطظٔئٙبثغ آة ظ

ٗ يٙسٜ تحت چٙسيضٚا٘بة آ يضٚ٘سٞب يبثي( ثٝ اضظ68: 2010) 4جًٛ٘ ٚ چبً٘

ىب پطزاذتٙس. زض ياٚضٌبٖ آٔط 5الٔتيٚ يضٚزذب٘ٝ يٝضٓ زض حٛيط الّييتغ يٛيؾٙبض

 Willamette يضٚزذب٘ٝ يزض حٛضٝ يٚا٘بة فصّض يٞبٔؤِفٝ يضٚ٘سٞب يٗ ٔطبِؼٝيا
( زض 61: 2011) 6يٙبٚيس ٚ ا.اِكيعيآثب لطاض ٌطفت. ئٛضز ثطضؾ 21لطٖ  ياٚضٌبٖ ثطا

 يثٝ ؾفطٜ ب ٚ ٚضٚز آة قٛضيف ؾطح زضيافعا ٓ زض اضتجبط ثبيالّ طييتغ تأثيط يميتحم
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 يٙيثفيمبت پيمج تحي٘تب .لطاض زاز٘س يـضا ٔٛضز ثطضؾ زض وكٛض ٔصط يٙيطظٔيآة ظ

، 2050، 2025) يٞبؾبَ ٗ زضيطيزٞس وٝ ؾطح ٔكتطن آة قٛض/ آة قي٘كبٖ ٔ

ٔٙبطك  ٔتطزض 8/1065ٚ  ٔتط 509ٔتط،  180ٔتط، 35 ت تبي( ثٝ تطت2100ٚ 2075

 ثبقس.ئ بيف ؾطح زضيافعا ٚ ٓ يالّ طييتغ يجٝيوٝ زض ٘ت سيضؾ ٔطبِؼٝ ذٛاٞس ٔٛضز

ؿطوبٖ تٛؾط يع تٛيآثر يحٛضٝٓ ثط يط الّييتغ اثطات يك حبضط ثطضؾيٞسف اظ تحم

 ثبقس.ئ A1B  ٚB1 يٛيجٛ تحت زٚ ؾٙبض ئسَ ٌطزـ ػٕٛٔ 15

 ّاهَاد ٍ رٍش

 يهطالعات يهٌطمِ يهعرف

طاٖ يؿطوبٖ زض اؾتبٖ ٕٞساٖ زض غطة وكٛض ايع تٛيآثر يٝضك زض حٛيٗ تحميا

ثبقس وٝ يتط ٔطثغ ّٔٛٔيو  90/791ؿطوبٖ ثٝ ٚؾؼت يع تٛيآثر يٝضا٘جبْ قس. حٛ

 46/164ؿطوبٖ ثب ٔؿبحت ثٝ ٚؾؼت يزضصس اظ ٔؿبحت آٖ ضا زقت تٛ 7/20

 ئتؼسز ياضاض يوبضثط يع زاضايآثر يحٛضٝٗ يزٞس. ايُ ٔيّٛٔتط ٔطثغ تكىيو

، يزٞس. ثٝ ػجبضتيُ ٔيٓ تكىيٚ ز يآث يزقت ضا ٔٙبطك وكبٚضظ يثٛزٜ ٚ ثرف اصّ

 ثبقس. ئ يٓ ٚ آثيز ياضاض يثطوبض يع زاضايآثر يٝضزضصس اظ حٛ 24

زض  يٕيالّ يپبضأتطٞب يؾبظٝيالساْ ثٝ قج يسيىطز جسيك ثب ضٚيٗ تحميزض ا

ٔسَ  15ٗ ٔٙظٛض اظ ي% قس. ثٝ ا80% ٚ 50%، 20ثب احتٕبَ ٚلٛع  يآت يٞبزٚضٜ

ٗ ٔٙظٛض ؾٝ ٌبْ ياؾتفبزٜ قس. ثٝ ا A1B  ٚB1 يٛيؾٙبض 2جٛ ٚ  يٌطزـ ػٕٛٔ

( ٔطحّٝ 1ٓ ثطزاقتٝ قس. يط الّييتغ تأثيطزٔب ٚ ثبضـ تحت  يؾبظٝيجٟت قج ياؾبؾ

ؾبَ  8 يؿطوبٖ تٟٙب زاضايه تٛيٙٛپتيؿتٍبٜ ؾيوٝ اييٞب: اظ آ٘جبزازٜ يآٔبزٜ ؾبظ

 يؾبثمٝ يآت يٞبٔسَ زض زٚضٜ يؾبظٝيجطٜ وطزٖ ٚ قجيثٛز ٚ جٟت وبِ يآٔبض يزٚضٜ

ه فطٚزٌبٜ ٕٞساٖ يٙٛپتيؾ ؿتٍبٜيا يٞبٗ ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜي٘ساقت ثٙبثطا يوبف

 يؿطوبٖ ثب ضاثطٝيؿتٍبٜ تٛيثٝ ا يٙٝ ٚ ؾبػبت آفتبثيكيث يٙٝ، زٔبيوٕ يقبُٔ: زٔب



 

 

 

 

ؾٙج ؿتٍبٜ ثبضٖايثبضـ ا يٞباظ زازٜزض ازأٝ  ٓ زازٜ قس. ٚيتؼٕ يٖٛ فصّيضٌطؾ

ؾبَ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.  18ٝ يپب يزض زٚضٜ يآٔبض يقس. طَٛ زٚضٜاؾتفبزٜ  يؾطاث

ع يف ٘يت ٘ف ؾبتىّئطّك ٚ ضط ياؾتب٘ساضز، ذطب يذطب يكٝيض يذطب يٞبآٔبضٜ

( زض ٌبْ 2. ٗ قس٘سييتؼ يآت يٝ ٚ زٚضٜيپب يقسٜ زٚضٜ يؾبظٝيقج يٞبزازٜ يثطا

ٙٝ يكيث يطات زٔبيي(، تغTmin∆ٙٝ )يوٕ يطات زٔبييتغ يٕئسَ الّ 15اظ  يثؼس

(∆Tmax٘ؿجت تغ ٚ )يي(طات ثبضـ∆Pثطا )يٛيزٚ ؾٙبض ي A1B  ٚB1  ٔبٜ  12 يثطا

ٔسَ ٌطزـ  15ط حبصُ اظ ئمبز يؿٝيس. ثب ٔمبيؾبَ اظ ٔسَ الضؼ اؾترطاج ٌطز

ؿت يضا ٔكرص ٕ٘ٛز. ِ يٕيالّ يطٞبيطات ٔتغييتغ يتٛاٖ ٔحسٚزٜيجٛ ٔ يػٕٛٔ

 اضائٝ قسٜ اؾت.  (1)اؾتفبزٜ قسٜ زض جسَٚ  يٞبٔسَ

 يآت يّارات دها ٍ تارش در دٍرُييي تغييعجَ هَرد استفادُ جْت ت يگردش عوَه يّاهذل(1) جذٍل

 )درجِ( يک هکاًيلذرت تفک دٌّذُکطَر گسترش ًام هذل

HadCM3 ٖ2.25*3.75 اٍّ٘ؿتب 

HadGEM ٖ1.3*9/1 اٍّ٘ؿتب 

BCM2 9/1*9/1 ٘طٚغ 

CGMR 9/1*9/1 وب٘بزا 

CNCM3 8/2*8/2 وب٘بزا 

CSMK3 ِ9/1*9/1 بياؾتطا 

FGOALS 8/2*8/2 ٗيچ 

GFCM2 ٔ2*5/2 ىبيطآ 

GISAOM 3*4 ىبيآٔط 

INCM3 4*5 ٝيضٚؾ 

IPCM4 ٝ75/3*5/2 فطا٘ؿ 

MICM2 ٗ8/2*8/2 غاپ 

ECHAM5 ٖ9/1*9/1 إِٓب 

CCSM3 4/1*4/1 ىبيآٔط 

NC PCM 8/2*8/2 ىبيآٔط 



 

 

 

 

احتٕبالت ٌؿؿتٝ ثٝ صٛضت  يؿتيثب يٕيطات الّييتغ ياحتٕبالت يبثيجٟت اضظ

ٔسَ ٌطزـ  15ٔؿترطج اظ  T  ٚ∆P∆وٝ  ييجبٛؾتٝ اضائٝ قٛ٘س ٚ اظ آ٘يتٛاثغ پ

ٞط ؾٝ پبضأتط  يثطا يغ ٔٙبؾجيتٛاٖ تٛظيثبقس ٕ٘يجٛ، اظ ٘ظط تؼساز، وٓ ٔ يػٕٛٔ

 .زٞٙسيذٛز ضا اظ زؾت ٔ يئؼَٕٛ زض ثطاظـ وبضا يٞبزض ٞط ٔبٜ ثطاظـ ٕ٘ٛز ٚ ضٚـ

ٗ يٝ او يبت ذبصيغ ثتب ثٝ ػّت ذصٛصيتٛاثغ ٔرتّف تبثغ تٛظ يٗ ثب ثطضؾيثٙبثطا

ُ ٔٙبؾت ٚ يتٛا٘س تحّئٛجٛز ٔ يٞبتيس ٚ تٛجٝ ثٝ ٔحسٚزيتبثغ زاضز، ا٘تربة ٌطز

بفت يك ثؼس اظ زضيٗ تحميٗ زض اي(. ثٙبثطا1392 ،ي)ٌٛٞط زاقتٝ ثبقس يلبثُ لجِٛ

 1ثتب يغ احتٕبالتي، اظ تٛظA1B   ٚB1 يٛيطات زٔب ٚ ثبضـ زٚ ؾٙبضييت تغيضطا

ٙٝ يكيٙٝ ٚ ثيوٕ يزضصس ثبضـ، زٔب 80ٚ  50، 20ٗ احتٕبَ ٚلٛع ييجٟت تؼ

ف يتؼط 1تب  0اؾت وٝ ثط ثبظٜ  يا ٛؾتٝيپ يغ احتٕبالتيتٛظغ ثتب، ياؾتفبزٜ قس. تٛظ

 يعيآٔبض ثزض  يؼيوبضثطز ٚؾ يغ ثتب زاضاياؾت. تٛظ پبضأتط قىُزٚ  يٚ زاضا قٛز ئ

قٛز. يف ٔيٞب تؼطٗ زازٜيغ تٛؾط زٚ پبضأتط قىُ ٚ حس ثبال ٚ پبئيٗ تٛظيثبقس. ائ

ٗ قٛز. ييٞب تؼزازٜ يط زٚ پبضأتط قىُ ثط اؾبؼ چٍبِييتٛا٘س ثب تغيغ ٔيٗ تٛظيا

 يثطا يغ ٔٙبؾجيتٛا٘س تٛظيٓ ٔيط الّييتغ يٞبيٛيٗ ثب تٛجٝ ثٝ تؼساز وٓ ؾٙبضيثٙبثطا

ط يثتب ثٝ صٛضت ظ يچٍبِ يس. تبثغ احتٕبالتيٞب ثٝ قٕبض آتيفطِٔٛٝ وطزٖ ػسْ لطؼ

 قٛز.يف ٔيتؼط

(1) 
  

 يٗ ٚ ثباليحس پبئ يپبضأتطٞب a  ٚbقىُ ٚ  يپبضأتطٞب p  ٚqٗ ٔؼبزِٝ يزض ا

غ ؾطٛح ٔرتّف يٗ تٛظيثبقٙس. ثب اؾتفبزٜ اظ ايغ ثتب ٔيتبثغ تٛظ B(p,q)ٞب زازٜ

 (3 :92 ،ي)ٌٛٞط ٗ قسييثبضـ ٚ زٔب تؼ يٓ ثطايط الّييتغ يٞبيٛيؾٙبض يتاحتٕبال

 يٛيٙٝ تحت ؾٙبضيكيث يٙٝ ٚ زٔبيوٕ يثبضـ، زٔب ييطات زٔبيي، تغيزض ٌبْ ثؼس

                                                        
1- Beta Distribiution Function 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%25


 

 

 

 

A1B  ٚB1  يزٔب يٚاضز ٔسَ الضؼ قس ٚ پبضأتطٞب 80ٚ  50، 20ٚ احتٕبَ ٚلٛع 

-2031 يآت يزٚضٜ ياثط يٙٝ، ثبضـ، تككغ ٚ ؾبػبت آفتبثيكيث يٙٝ، زٔبيوٕ

ٞب ثٝ صٛضت ؾبال٘ٝ ٚ ٔبٞب٘ٝ ٔطتت قسٜ ٚ زضصس قس. زازٜ يٝ ؾبظيقج 2011

قسٜ ٘ؿجت ثٝ  يؾبظٝيقج يٕيالّ يه اظ پبضأتطٞبيٚ ؾبال٘ٝ ٞط  يطات فصّييتغ

 يٕيالّ يپبضأتطٞب يؾبظٝئطاحُ ا٘جبْ قج (1)قس. زض قىُ  يٝ ثطضؾيپب يزٚضٜ

 قسٜ اؾت. ف زازٜيٕ٘ب يآت يٞبزض زٚضٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نير اللييهراحل اًجام تخص تغ (1) ضکل

 يزٔب، ثبضـ ٚ ؾبػبت آفتبث يٞبزازٜ يؾبظآٔبزٜ

 َى هذليثراسيکال

 ذطب يٞبٗ آٔبضٜييتؼ

 رات دها ٍ تارشييتغ يتررس

 (AOGCMsجٛ ) يٌطزـ ػٕٛٔ يٞبٔسَ

 LARS-WG ٔسَ

  80ٚ  50، 20ٗ احتٕبَ ٚلٛع ييتؼ

 تتا يع احتواالتيتاتع تَز

 هذل الرس

 يآت يٞبزض زٚضٜ يٕيالّ يپبضأتطٞب يؾبظٝيقج

 سِيرات ٍ هماييدرصذ تغ يتررس



 

 

 

 

يه جٟبٖ ثب ضقس  A1: زض ذب٘ٛازٜ ؾٙبضيٛٞبي ٌطٜٚ يٕيالّ يٞبٛيؾٙبض ئؼطف

ثٝ اٚج ذٛز ذٛاٞس  21ؾطيغ التصبزي، افعايف ضقس جٕؼيت وٝ زض اٚاؾط لطٖ 

بضاتط زض ٘ظط ٞبي جسيس ٚ و يبثس ٚ ٔؼطفي تىِٙٛٛغيضؾيس ٚ اظ آٖ ثٝ ثؼس وبٞف ٔي

ٌطفتٝ قسٜ اؾت. زض ايٗ ذب٘ٛازٜ ثٝ ٔؿبئُ التصبزي ٘ؿجت ثٝ ٔحيط ظيؿت ثيكتط 

ثبقس. ؾٝ ظيطقبذٝ ٔتفبٚت اي، جٟب٘ي ٔيجبي ٔٙطمٝ ٞب ثٝيسٌبٜزتأويس قسٜ ٚ 

زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ  21ثط اؾبؼ ٘ٛع تىِٙٛٛغي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض لطٖ  A1ثطاي ٌطٜٚ 

(، اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثغ ا٘طغي غيطفؿيّي A1FIفؿيّي ) اؾت: تكسيس اؾتفبزٜ اظ ؾٛذت

(A1Tٝاؾتفبزٜ اظ ٔٙبثغ فؿيّي ٚ غيطفؿيّي ث ٚ )  ( َصٛضت ٔتؼبزA1B  .) 

 كيتحم يّاافتِي

 ي، زٔبيپبضأتطٞب يضا ثطا LARS-WGٔسَ  يذطب يٞبط آٔبضٜئمبز (2)جسَٚ 

 ف،ي، ٘ف ؾبتىّيت ٕٞجؿتٍيط ضطايزٞس. ٔمبزيكٙٝ ٚ ثبضـ ٘كبٖ ٔيث يٙٝ، زٔبيوٕ

 يزٞٙسٜ٘كبٖ يٍٕٞ (2)ٔطّك زض جسَٚ  يذطب يكٝياؾتب٘ساضز ٚ ض يكٝ ذطبيض

 يؾبظٝيقج يٞبوٓ زازٜ يٚ ذطب يقسٜ ٚ ٚالؼ يؾبظٝيط قجئمبز يثبال يٕٞجؿتٍ

زٞس ي٘كبٖ ٔ (2)ج جسَٚ ي٘تب يثبقس. ثٝ طٛض وّئ LARS-WGقسٜ تٛؾط ٔسَ 

 جطٜ قسٜ اؾت.يوبِؿطوبٖ يزقت تٛ يثطا يوٝ ٔسَ ثٝ ذٛث

 LARS-WGهذل  يخطا يّار آهارُيهماد (2)جذٍل 

 فية ًص ساتکليضر طِ استاًذارد خطاير هطلك يطِ خطاير يّوثستگ ًام پاراهتر

 96/0 57/3 43/2 96/0 ثبضـ

 99/0 26/0 17/0 99/0 ٙٝيوٕ يزٔب

 99/0 31/0 22/0 99/0 ٙٝيكيث يزٔب

زض احتٕبَ  B1  ٚA1B يٛيؾٙبض ثيطتأطات ثبضـ تحت ييتغ 3 ٚ 2زض اقىبَ 

 زضصس ثٝ صٛضت ٔبٞب٘ٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.  80ٚ  50، 20 يٞبٚلٛع



 

 

 

 

 
 B1 يَيتحت سٌاررات تارش در احتوال ٍلَع هختلف ييتغ (2) ضکل

 
 A1B يَيتحت سٌاررات تارش در احتوال ٍلَع هختلف ييتغ (3) ضکل



 

 

 

 

تحت ٔرتّف  يٞبتٕبَ ٚلٛعطات ؾبال٘ٝ ثبضـ زض احييتغ يؿٝئمب (4) زض قىُ

عاٖ ثبضـ اظ يثبقس ٔيطٛض وٝ ٔكرص ٔقٛز. ٕٞبٖيسٜ ٔيز A1B  ٚB1 يٛيؾٙبض

 B1 يٛيقٛز. تحت ؾٙبضيٛ وٕتط ٔي% تحت ٞط زٚ ؾٙبض80% ثٝ 20احتٕبَ ٚلٛع 
 80ٚ  50، 20ت زض احتٕبَ ٚلٛع ئتط ثٝ تطتيّئ 284ٚ  292، 363ط ثبضـ ئمبز

ٔتط ثٝ يّئ 295ٚ  315، 351ط ئمبز A1B يٛيبضزٞس ٚ تحت ؾٙيزضصس ضخ ٔ

ٗ يٕٞچٙ (6)زضصس ضخ ذٛاٞس زاز. قىُ  80ٚ  50، 20ت زض احتٕبَ ٚلٛع يتطت

زض ٞط  A1B يٛياظ ؾٙبض B1 يٛيزٞس وٝ ٔمساض وبٞف ثبضـ تحت ؾٙبضي٘كبٖ ٔ

ٗ يتط% ٔحت80ُٕوٝ احتٕبَ ٚلٛع  يياظ آ٘جب ثبقس.يكتط ٔيؾٝ ٘ٛع احتٕبَ ٚلٛع ث

زض  A1B  ٚB1 يٛيتحت ؾٙبض يطات ثبضـ فصّييٗ تغيذٛاٞس ثٛز، ثٙبثطا حبِت

قٛز ئ يٝ ثطضؾيپب يزٚضٜ يآٖ ثب ثبضـ فصّ يؿٝي% ٚ ٔمب80احتٕبَ ٚلٛع 

عاٖ ثبضـ زض فصَٛ ي٘ٝ تٟٙب ٔ يآت ي، زض زٚضٜ(3)(. ثب تٛجٝ ثٝ جسَٚ 3)جسَٚ 

 يقسٜ اؾت. زض زٚضٜ ع ٔتفبٚتيغ ثبضـ ٘يتٛظ يط وطزٜ اؾت ثّىٝ اٍِٛيئرتّف تغ

 119ع )ئتط( ٚ ؾپؽ پبئيّئ 140عاٖ ثبضـ زض فصُ ظٔؿتبٖ )يٗ ٔيكتطيٝ ثيپب

ٚ ثب احتٕبَ ٚلٛع  B1 يٛيت ؾٙبضحؿت وٝ تيٗ زض حبِئتط( ضخ زازٜ اؾت، ا يّئ

 84) ٔتط( ٚ ثؼس اظ آٖ ثٟبضيّئ 108ع )يعاٖ ثبضـ زض فصُ پبئيٗ ٔيكتطي%،  ث80

ٛ زض يٗ ؾٙبضيعاٖ وبٞف ثبضـ تحت ايٗ ٔيكتطيض ضٕٗ ثثبقس. زئتط( ٔيّئ

ٚ احتٕبَ ٚلٛع  A1B يٛيفصُ ظٔؿتبٖ ضخ ذٛاٞس زاز. زض فصُ ظٔؿتبٖ تحت ؾٙبض

وٝ زض ظٔؿتبٖ ثب ٔمساض  يٝ ثٛزٜ ثٝ طٛضيپب يغ ثبضـ ٕٞب٘ٙس زٚضٜيتٛظ ي% ا80ٍِٛ

ٔتط يّئ 87عاٖ يعاٖ ثبضـ ٚ ثؼس اظ آٖ فصُ ثٟبض ثٝ ٔيٗ ٔيكتطئتط ثيّئ 135

ع ذٛاٞس ثٛز. يٛ، زض فصُ پبئيٗ ؾٙبضيعاٖ وبٞف ثبضـ تحت ايٗ ٔيكتطيثبقس. ثئ

ٗ وبٞف يكتطيث A1B  ٚB1 يٛٞبي% تحت ؾٙبض80ثب احتٕبَ ٚلٛع  يثٝ طٛض وّ

 .زٞسيع ٚ ظٔؿتبٖ ضخ ٔيثبضـ، زض فصَٛ پبئ



 

 

 

 

 
 A1B  ٍB1 يَيتحت سٌاررات ساالًِ تارش در احتوال ٍلَع هختلف ييتغ (5) ضکل

 هتر(يلي)ٍاحذ: هA1B  ٍ B1 يَّايِ ٍ تحت سٌاريپا يدٍرُ يتارش فصل (3)جذٍل

 ِيپا يدٍرُ %A1B (88)%  B1 (88) فصل

 119 108 87 عيپبئ

 140 38 135 ظٔؿتبٖ

 89 84 76 ثٟبض

 17 12 18 تبثؿتبٖ

 يٛيتحت ؾٙبض% 80ٚ  50، 20ٙٝ زض احتٕبَ ٚلٛع يوٕ يزٔب 7ٚ  6اقىبَ 

A1B  ٚB1 قٛز.يٝ ٔكبٞسٜ ٔيپب يؿٝ ثب زٚضٜيثٝ طٛض ٔبٞب٘ٝ زض ٔمب 



 

 

 

 

 
 A1B يَيتحت سٌارٌِ در احتوال ٍلَع هختلف يکو يدها (6) ضکل

 
 B1 يَيتحت سٌارٌِ در احتوال ٍلَع هختلف يکو يدها (7) ضکل

تحت ٙٝ زض احتٕبَ ٚلٛع ٔرتّف يطات ؾبال٘ٝ وٕييتغ يؿٝئمب (8)قىُ 

ثبقس تحت يزٞس. ٕٞب٘طٛض وٝ زض قىُ ٔكرص ٔي٘كبٖ ٔ اضA1B  ٚ B1 يٛيؾٙبض

 يآت يٞبٙٝ زض زٚضٜيوٕ ي% زٔب80% ثٝ 20ٔصوٛض، اظ احتٕبَ ٚلٛع  يٛيٞط زٚ ؾٙبض

% ثٝ 80 % ث20ٝٙٝ اظ احتٕبَ ٚلٛع يوٕ يزٔب B1 يٛيبثس. زض ؾٙبضييف ٔيافعا

ٙٝ يوٕ ئبز A1B يٛيضؾس. زض ؾٙبضيٌطاز ٔيزضجٝ ؾب٘ت 53/4ثٝ  27/4ت اظ يتطت



 

 

 

 

ضؾس. يٌطاز ٔيزضجٝ ؾب٘ت 81/4ثٝ  29/4ت اظ ي% ثٝ تطت80% ثٝ 20اظ احتٕبَ ٚلٛع 

ثبقس ٚ ئ B1كتط اظ يث A1B يٛيٙٝ تحت ؾٙبضيوٕ يف زٔبيافعا يثٝ طٛض وّ

 (4) جسَٚ كتط ذٛاٞس قس.يث يآت يٞبٙٝ زض زٚضٜيوٕ يٛ زٔبيتحت ٞط زٚ ؾٙبض

ثب A1B  ٚ B1 يٛٞبيٝ ٚ تحت ؾٙبضيپب يزٚضٜ يٙٝيوٕ يزٔب يطات فصّييتغ

ٙٝ تحت يوٕ يزٔب يطات فصّييٗ تغيكتطيزٞس. ثي% ضا ٘كبٖ 80ٔاحتٕبَ ٚلٛع 

ٌطاز يزضجٝ ؾب٘ت 5/0ٚ  1عاٖ يع ثٝ ٔيت زض فصُ ثٟبض ٚ پبئيثٝ تطت A1B يٛيؾٙبض

 6/0ٚ  1عاٖ يت ثٝ ٔي، زض فصُ ثٟبض ٚ ظٔؿتبٖ ثٝ تطتB1 يٛيثٛزٜ ٚ تحت ؾٙبض

 يٙٝيكيطات ثييت تغيثٝ تطت 10ٚ  9ٙٝ: اقىبَ يكيث يزٔب .اؾتاز ٌطيزضجٝ ؾب٘ت

 80ٚ  50، 20 يٞبضا زض احتٕبَ ٚلٛع A1B ٚB1 يٞبيٛئبٞب٘ٝ تحت ؾٙبض يزٔب

 يٙٝيكيث يطات ؾبال٘ٝييؿٝ تغئمب زٞس.يف ٔيٕ٘ب ٝيپب يبؼ ثب زٚضٜيزضصس ضا زض ل

 يزٞس. زٔبيف ٔيا ٕ٘بض A1B  ٚB1 يٛيتحت ؾٙبضزٔب زض احتٕبَ ٚلٛع ٔرتّف 

ف يعاـٛ زض حبَ افيزضصس تحت ٞط زٚ ؾٙبض 80ٝ ـث 20تٕبَ ٚلٛع ـٙٝ اظ احيكيث

زض احتٕبَ  37/20% ثٝ 20زض احتٕبَ ٚلٛع  36/19زٔب اظ  1B يٛيثبقس. زض ؾٙبضئ

 77/19ٙٝ اظ يكيث يع زٔبي٘ A1B يٛيسٜ اؾت. تحت ؾٙبضيزضصس ضؾ 80ٚلٛع 

 بفتٝ اؾت. ٝثيف يٌطاز زض ؾبَ افعايزضجٝ ؾب٘ت 44/20ٌطاز زض ؾبَ ثٝ يزضجٝ ؾب٘ت

 B1كتط اظ يٞب ثاحتٕبَ ٚلٛع يزض تٕبٔ A1B يٛيف زٔب تحت ؾٙبضيافعا يطٛض وّ

 يٛٞبيٝ ٚ تحت ؾٙبضيپب يٙٝ زٚضٜيكيث يزٔب يطات فصّييتغ (5) ثبقس. زض جسَٚئ

A1B  ٚ B1  ازٜ قسٜ اؾت. ٝ ٘كبٖ زيپب يبؼ ثب زٚضٜي% زض ل80زض احتٕبَ ٚلٛع ضا

 فيٗ افعايكتطيثبقس. ثيفصَٛ ٔحؿٛؼ ٔ يف زٔب زض تٕبٔيٛ افعايتحت ٞط زٚ ؾٙبض

 3/25ٚ  4/25ثٝ  9/23ٙٝ اظ يكيث يزٔب ٔطثٛط ثٝ فصُ ثٟبض ثٛزٜ وٝ ٔتٛؾط زٔب

ضؾس. فصُ ظٔؿتبٖ ثب ئ A1B ٚ B1 يٛٞبيت تحت ؾٙبضيٌطاز ثٝ تطتيزضجٝ ؾب٘ت

ٚ فصُ تبثؿتبٖ ثب  A1B يٛيٌطاز تحت ؾٙبضيؾب٘ت يزضجٝ 1/1 ييف زٔبيافعا

 .ٙٝ لطاض زاض٘سيكيث يف زٔبيزْٚ، افطا يٌطاز زض ضتجٝيؾب٘ت يزضجٝ 1/1 ييف زٔبيافعا



 

 

 

 

 
 A1B يَيتحت سٌارٌِ در احتوال ٍلَع هختلف يطيت يدها (8) ضکل

 
 A1B  ٍ B1 يَيتحت سٌارٌِ در احتوال ٍلَع هختلف يرات ساالًِ کوييتغ (9) ضکل

 گراد(ي)ٍاحذ: درجِ ساًتA1B  ٍ B1ِ ٍ تحت يٌِ دٍرُ پايکو يدها (4) لجذٍ

 ِيپا يدٍرُ %A1B (88)% B1 (88) فصل

 3/0 3/0 8/0 عيپبئ

 -6/4 -4 -6/4 ظٔؿتبٖ

 7/7 7/8 7/8 ثٟبض

 3/12 7/12 13 تبثؿتبٖ



 

 

 

 

 
 1B يَيتحت سٌارٌِ در احتوال ٍلَع هختلف يطيت ي( دها18ضکل )

 
 A1B  ٍB1 يَيسٌاردها در احتوال ٍلَع هختلف  يٌِيطيرات ساالًِ تيي( تغ11ضکل )

 

 



 

 

 

 

 گراد(ي)ٍاحذ: درجِ ساًتA1B  ٍ B1ِ ٍ تحت يپا يدٍرُ يٌِيطيت ي( دها5جذٍل )

 ِيپا يدٍرُ %A1B (88)% B1 (88) فصل
 2/14 3/14 3/14 عيپبئ

 2/7 8 3/8 ظٔؿتبٖ

 9/23 3/25 4/25 ثٟبض

 7/32 7/33 6/33 تبثؿتبٖ

 8/0 3/0 3/0 

 -6/4 -4 -6/4 ظٔؿتبٖ

 7/7 7/8 7/8 ثٟبض

 يٛيزٚ ؾٙبض تأثيطتحت  يٕيالّ يطات پبضأتطٞبييزضصس تغ يثطضؾ (6)زض جسَٚ 

A1B  ٚB1 ٜٚ1/19%، 80ٝ اضائٝ قسٜ اؾت. زض احتٕبَ ٚلٛع يپب ي٘ؿجت ثٝ زض 

 يزٔبف يزضصس افعا 20ٙٝ ٚ يكيث يف زٔبيزضصس افعا 6/4زضصس وبٞف ثبضـ، 

 تأثيطٚجٛز ذٛاٞس زاقت ٚ تحت  A1B يٛيتحت ؾٙبض يآت يٞبٙٝ زض زٚضٜيوٕ

زضصس  13زٔب  يٙٝيزضصس، و22ٕ%، وبٞف ثبضـ 80ٚ احتٕبَ ٚلٛع   B1،يٛيؾٙبض

 ف زاقتٝ اؾت.يزضصس افعا 2/4زٔب،  يٙٝيكيٚ ث

 ِيپا يُرًٍسثت تِ د يويالل يات پاراهترّارييدرصذ تغ يتررس (6) جذٍل

 ٙٝ)%(يوٕ يزٔب ٙٝ)%(يكيث يزٔب ثبضـ)%( احتٕبَ ٚلٛع ٛيض٘بْ ؾٙب

 
A1B 
 

20% 8/3- 1 2/7 

50% 7/13- 8/2 5/14 

80% 1/19- 6/4 20 

 
B1 

20% 5/1 9/0- 7 
50% 20- 5/1 7/7 

80% 22- 2/4 13 



 

 

 

 

ٓ زض يط الّييبٖ زاقت تغيتٛاٖ ثئ يُ صٛضت ٌطفتٝ زض ثبال ثٝ طٛض وّيثب تحّ

ٙٝ ٚ وبٞف ثبضـ زض زقت يكيٙٝ ٚ ثيوٕ يف زٔبيثبػث افعا يآت يٞبزٚضٜ

ٌصاضز. اظ ئ تأثيططات زٔب ٚ ثبضـ ثط ٔٙبثغ آة زقت ييؿطوبٖ ذٛاٞس قس. تغيتٛ

ف زٔب زض فصَٛ ؾطز ؾبَ يٚ افعا يثبضـ فصّ يط اٍِٛييطات تغييٗ تغيٗ ايتطٟٔٓ

ٞس زاقت ثٝ ذٛا ييثؿعا تأثيطع يوكت ٔٙطمٝ ٘ يطات ثط اٍِٛييٗ تغيثبقس. ائ

ع ثب يٓ ٔٙطمٝ ثب تٛجٝ ثٝ وبٞف ثبضـ ٔحسٚز قسٜ ٚ ظٔبٖ آٖ ٘يوٝ وكت ز يطٛض

 ٔتفبٚت ذٛاٞس قس.  يطات ظٔب٘ييتٛجٝ ثٝ تغ

 يريگجِيًت

ٚ  A1B يٛيزضصس تحت ٞط زٚ ؾٙبض 80ثٝ  20ج ٘كبٖ زاز وٝ اظ احتٕبَ ٚلٛع ي٘تب

B1 يثبقس. زٔبيٞف ٔف ٚ ثبضـ زض حبَ وبيٙٝ زض حبَ افعايكيٙٝ ٚ ثيوٕ يزٔب 

ٚ  اؾتبفتٝ يف يافعا B1 يٛيكتط اظ ؾٙبضيث A1B يٛيٙٝ تحت ؾٙبضيكيٙٝ ٚ ثيوٕ

بفتٝ اؾت. يكتط وبٞف يث  A1B يٛي٘ؿجت ثٝ ؾٙبض B1 يٛيؾٙبض تأثيطثبضـ تحت 

% ٚ 20تب  13ٙٝ يوٕ ي% وبٞف ٚ زٔب22 تب 19ج ٘كبٖ زاز وٝ ثبضـ يت ٘تبيزض ٟ٘ب

ؿطوبٖ يع تٛيآثر يٝضٝ زض حٛيپب ي٘ؿجت ثٝ زٚضٜ زضصس  6/4تب  2/4ٙٝ يكيث يزٔب

ٗ وبٞف ثبضـ زض فصَٛ ؾطز يكتطيٕٞچٙيٗ ٔكرص قس وٝ ث بفتٝ اؾت.يف يافعا

ٓ، ٘ٝ تٟٙب ثبضـ يط الّييتغ تأثيطع ٚ ظٔؿتبٖ ضخ ذٛاٞس زاز. تحت يپبئ يؼٙيؾبَ 

ٓ زض زقت يط الّييع تحت اثطات تغيثبضـ ٘ يبفتٝ اؾت، ثّىٝ اٍِٛيوبٞف 

ع يٗ ٔمساض ثبضـ اظ ظٔؿتبٖ ٚ پبئيكتطيوٝ ث  يوبٖ ٔتفبٚت قسٜ اؾت. ثٝ طٛضؿطيتٛ

 يٛيع ٚ ثٟبض تحت ؾٙبضيٚ ثٝ پبئ A1B يٛيٝ ثٝ ظٔؿتبٖ ٚ ثٟبض تحت ؾٙبضيپب يزض زٚضٜ

B1 يٓ ٔٙطمٝ ٚ حتيٚ ز يوكت آث يٗ أط ثط اٍِٛيسا وطزٜ اؾت. ٕٞيتغييط پ 

جغ وبٞف طٌصاض ذٛاٞس ثٛز. ثبِ تأثيطٔٙطمٝ  يؼيوكت قسٜ ٚ پٛقف طج يٞبٌٛ٘ٝ

ع يه ٘يپ يبٖ ٚ ضٚزذب٘ٝ ٚ ظٔبٖ زثيٓ جطيظٔب٘ي آٖ، ثط ضغ يط اٍِٛييثبضـ ٚ تغ

ط ييؿطوبٖ تحت اثط تغيٙٝ زقت تٛيوٕ يٌصاض ذٛاٞس ثٛز. زض اضتجبط ثب زٔبتأثيط



 

 

 

 

 يف زٔبيٗ افعايكتطيقٛز. ثيسٜ ٔيز يف ٔحؿٛؾيٛ، افعايٞط زٚ ؾٙبض ٓ ٚ زضيالّ

 يٛيوٝ تحت ؾٙبض يَٛ ؾطز ٚ ٔؼتسَ ؾبَ ضخ زازٜ اؾت؛ ثٝ طٛضٙٝ زض فصيوٕ

A1Bيٛيع ٚ تحت ؾٙبضي، فصَٛ ثٟبض ٚ پبئ B1يكتطي، فصَٛ ثٟبض ٚ ظٔؿتبٖ ث ٗ

ٛ يع تحت ٞط زٚ ؾٙبضيؿطوبٖ ٘يزقت تٛ يٙٝيكيث يا٘س. زٔبف ضا زاقتٝيعاٖ افعائ

ٛ ضخ زازٜ يبضف زض فصُ ثٟبض تحت ٞط زٚ ؾٙيٗ افعايكتطيف زاقتٝ اؾت ٚ ثيافعا

ٚ  يوكبٚضظ يٕبيوٝ ثط ؾ يتأثيطس تٛجٝ قٛز ٌطْ قسٖ ٞٛا ػالٜٚ ثط ياؾت. ثب

ٞبي  وٝ ثطاي ٌٛ٘ٝ يطيؿت ٔحئٙطمٝ ذٛاٞس زاقت ٚ ٔكىالت ظ يؼئٙبثغ طج

ػٜ زض فصُ ثٟبض قسٜ ٚ يجبز ذٛاٞس ٕ٘ٛز، ثبػث شٚة ثطف ثٝ ٚيٌيبٞي ٚ جب٘ٛضي ا

ٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ٚؾؼت يؾٍٟٕ يٞب الةيس ؾيثٟبضٜ تِٛ ئٕىٗ اؾت ٕٞطاٜ ثب ضٌجبضٞب

 ٔٙطمٝ ذٛاٞس وبؾت. يط ثطفيٚ ظٔبٖ ٍٟ٘ساقت شذب
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