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بررسي و ارزيابي تأثیرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرواقلیمي
حوضۀ سد اکباتان (استان همدان)
هادی نظری پويا ،1پرويز کردواني ،2عبدالرضا فرجي راد
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 .1دانشجوی دکتری جغرافیا اقلیمشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
 .2استاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1395/06/13؛ تاریخ تصویب )1395/08/21

چکیده
تغییر اقلیم یکی از عوامل مهمی است که بخشهای مختلف زندگی انسان روی کرۀ زمیی را تحیت تیثییر قیرار خواهید داد و
تثییرات زیانباری بر منابع زیستمحیطی ،اقتصادی اجتماعی و بهویژه منابع آب ،با تغیییر در بارنیدگی ،مقیدار و زمیان وقیو
رواناب خواهد داشت .یکی از راهکارهای کاهش تثییرات ناشی از تغییر اقلیم ،ارزیابی تثییرات آن بر بارندگی ،دمیا و روانیاب
در هر منطقه است .در ای تحقیق عدم قطعیت تثییرات ناشی از تغییر اقلیم بر دما ،بارندگی و روانیاب در حوضی آبخیی سید
اکباتان با استفاده از مقایس مدلهای  MPEH5,HadCM3و  IPCM4تحت دو سیناریوی  A2و  B1بیرای دورۀ 2065 -2045
ارزیابی شده است .بنابرای  ،ابتدا کارایی مدل  LARS-WGبرای ری مقیاسنمایی متغیرهای بارش و دمیا تعییی و سیس

میدل

هیدرولوژیکی  IHACRESبهمنظور شبیهسازی رواناب بررسی شد .در نهایت ،اطالعات ماهان بارندگی ،دمیا و روانیاب بیرای
دورۀ 2045ی  2065نسبت به دورۀ پای 1983ی  2010بررسی شدند .نتایج نشان میدهد می ان دمای متوسط ساالن دورۀ 2045ی
 2065طبق سناریوی  2/12 ،A2و  1/12 ،B1درج سانتیگراد اف ایش و می ان بارندگی طبق سیناریوی  -6/1 ،A2و -1/4 ،B1
درصد کاهش مییابد .همچنی طبق سیناریوی  A2میی ان روانیاب  -17/2درصید و  -4/19 ،B1درصید کیاهش میییابید .بیا
درنظرگرفت عدم قطعیت مدلهای اقلیمی تحت دو سناریوی  A2و  B1مقدار دمای حوضه اف ایش و بارندگی کاهش مییابید
و ای تغییرات تثییرات منفی زیادی بر رواناب حوضه خواهد

داشت .

کلیدواژگان :تغییر اقلیم ،رواناب ،عدم قطعیت ،مدل .LARS-WG ،IHACRES
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مقدمه
در ﭼند دﻫۀ اﺧﻴﺮ اﻓﺰایﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔلخﺎن ه اي ب ه ﺧصههو

ﮔﺎز

 CO2درنتﻴجه مصﺮف سههوﺧ ﻫههﺎي ﻓسﻴلﻲ،موﺟﺐ اﻓههﺰایﺶ
ﻏلﻈ ایﻦ ﮔﺎز از 280 ppmدر سﺎل  1750ب  380 ppmدر
سﺎل  2005شده اس  .ﮔﺰارشﻫﺎي 1IPCC1نشهﺎ مهﻲدﻫهد
در ﺻورت ادامۀ روند ﻛنونﻲ مصﺮف ایﻦ سوﺧ ﻫهﺎ ،ﻏلﻈ ایﻦ
ﮔﺎز ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎیﺎ ﻗﺮ بﻴس ویه

ممکهﻦ اسه به بﻴﺶ از

یﻦﮔﺎزﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ نﻴﺎبد ،متوسﻂ
 600 ppmبﺮسد .اﮔﺮ انتشﺎر ا 
دمﺎي سﻄﺤﻲ ﻛﺮۀ زمﻴﻦ  1/1ﺗﺎ  6/4درﺟۀ سههههﺎنتﻲﮔههههﺮاد ﺗﺎ
یﺶدمﺎي سﻄﺢ زمﻴﻦ و
ل 2100ﺧواﻫهههد رسهههﻴد .اﻓههههﺰا 
سﺎ 

در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻟﮕوﻫﺎي بﺎرندﮔﻲ ﭘدیدهﻫهﺎي ﻏﺎﻟهﺐ 
اسهه ﻛ ایﻦ دو ﺗقﺮیﺒههﺎً ﺗمﺎم بخههﺶﻫههﺎي دیﮕﺮ ﭼﺮﺧۀ آبرا
ﺗﺤ ﺗأثﻴﺮ ﻗﺮار مﻲدﻫند.
2
اﻏلﺐ مدلﻫﺎي AOGCMsاﻓﺰایﺶ دمهﺎ در سﻄﺢ زمﻴﻦ و
و اﻓﺰایﺶ شدت بﺎرش و مقدار آ بﺮ اثﺮ اﻓﺰایﺶ ﻏلﻈ ﮔﺎزﻫﺎي
ﮔلخﺎن اي را در ﻗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺶبﻴنهﻲ مهﻲﻛننهد .ﺗﺤقﻴقهﺎت و
بﺮرسﻲﻫﺎي ارزندهاي در ایﻦ ﺧصو در ﻛشور ﺻهورت ﮔﺮﻓته
اس ه ﻛ ه ب ه بﺮﺧههﻲ از آن ههﺎ اشههﺎره مههﻲشههود .مسﺎح بوانﻲ و
ﻫمکﺎرانﺶ ( )1384ﺗأثﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴهﺮ اﻗلهﻴﻢ بهﺮ ﺟﺮیههﺎ رودﺧﺎنۀ
زایندهرود را ﺗﺤ دو سنﺎریوي اﻗلﻴمهﻲ  A2و   B2در دو دورۀ
2070ه  2099و 2010ه  2039ارزیﺎبﻲ ﻛﺮدند .یﺎﻓت ﻫﺎي آن هﺎ
بﻴههﺎنﮕﺮﻛﺎﻫﺶ بﺎرش در ﻫﺮ دو دوره ب مﻴﺰا  10و  16درﺻد و
اﻓهﺰایﺶ دمهﺎب مﻴﺰا  4/6و  3/2درﺟۀ سﺎنتﻲﮔهﺮاد ب ﺗﺮﺗﻴههﺐ
در سه هنﺎریوﻫﺎي  A2و  B2اس ه  .آن هﺎ بﺎ ﻛﺎربﺮد روش شﺒکۀ
ﻋصهﺒﻲ بهﺎرش ه روانهﺎب را درﺣوﺿ شﺒﻴ سهﺎزي ﻛهﺮدند ﻛهه
یﺎﻓت ه ﻫﺎیشههﺎ نشههﺎ دﻫنههدۀ ﻛهههﺎﻫﺶ ﺟﺮیﺎ ﺗﺎ  5/8درﺻد و
اﻓﺰایﺶ ﺿﺮیﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮیﺎ ﺗﺎ  3بﺮابههههﺮ دورۀ آمههههﺎري در
آینهده اس ] .[12ﻋﺒﺎسپور و ﻫمکهﺎرانﺶ ( )2009بهﺎ بﺮرسهﻲ
مدل اﻗلﻴمﻲ  CGCMبﺮاي سهنﺎریوﻫﺎي  A1B, B1, A2بهﺮاي
 37ایستﮕﺎه ﻫواشنﺎسهﻲ در ﻛشهور ایهﺮا نتﻴجه ﮔﺮﻓتنهد ﻛه
بﺎرندﮔﻲ در دورۀ 2070ه  2100در منﺎطق ﺧش ﻛﺎﻫﺶ و در
منﺎطق مﺮطوب اﻓﺰایﺶ مﻲیﺎبد ]  .[14ﺗأثﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴهﺮ و نوسهﺎنﺎت
اﻗلﻴمهﻲ بهﺮروانﺎب زیﺮﺣوﺿ ﻗﺮهسهو بﺎ دﺧﺎﻟ ﻋههدم ﻗﻄﻌﻴ
دو مدل ﻫﻴدروﻟوژي ﺗوسهﻂ ﻛمهﺎل و مسههﺎح بههوانﻲ ()1389
مﻄﺎﻟﻌههه شهههد .بﺮاي ایﻦ منﻈور مدل آمﺎري SDSMرا بﺮاي
ﻛوﭼ مقﻴهﺎ ﻛﺮد بﺮو داد مدل  HadCM3به ﻛهﺎر بﺮدند.
1.Intergovernmental Panel on Climate Change
2.Atmosphere-Ocean Global Circulation Models

ﻫهﺎي ﭘﮋوﻫﺶ نشهﺎ داد مﻴهﺰا روانهﺎب در ﻓصﻞ ﭘههﺎیﻴﺰ

یﺎﻓته
ﻛﺎﻫﺶ مههﻲیﺎبههد و در سه هﺎیﺮﻓصول طههﻲ دورۀ 2040ه 2069
اﻓهﺰایﺶ ﺧواﻫد یﺎﻓه ] .[10ﻗﺮبﺎنﻲزاده و ﻫمکﺎرانهﺶ ()1388
اثﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ بﺮ ﺗوزیﻊ زمﺎنﻲ ﺟﺮیﺎ روانﺎب نﺎشﻲ از ذوب بﺮف
در ﺣوﺿۀ ﻛﺎرو را بﺎ ب ﻛﺎرﮔﻴﺮي بﺮو داد دو سنﺎریوي اﻗلﻴمهﻲ
از مهدل ﮔهﺮدشﻋمهومﻲ  3ECHAM4در دو دورۀ  25سههﺎﻟۀ
 2000ﺗهههﺎ  2050مﻄﺎﻟﻌهه ﻛﺮدند و دریﺎﻓتند ﻛ زمﺎ بﻴشﻴنۀ
ﺟﺮیﺎ از ب ﺎر ب زمستﺎ انتقهﺎل ﺧواﻫد یﺎﻓ  .ﻫمﭽنﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﺮدنههد ﻛ در ایﻦ ﺣوﺿ دبﻲ زمسهههتﺎ  10درﺻد اﻓﺰایﺶ و
دبﻲ ب ﺎر و ﺗﺎبسهتﺎ ﻛهﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد ] .[8آذري و ﻫمکﺎرانﺶ بﺎ
بﺮرسﻲ و ارزیﺎبﻲ ﺗأثﻴﺮات ﻫﻴدروﻟوژیکﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلهﻴﻢ در ﺣوﺿه
آبخﻴﺰ ﮔﺮﮔﺎ رود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدند ﻛ متوسﻂ بﺎرندﮔﻲ سﺎالن بﺮاي
دورۀ 2070ه  2099ب مﻴﺰا  3/2ﺗﺎ  6/7درﺻد ﻛﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد
و بﻴشﻴن دمﺎي سﺎالن بﻴﻦ مدلﻫﺎي مختلف از  3ﺗﺎ  5/7درﺟ
و ﺣداﻗﻞ دمﺎي سﺎالن  2/8ﺗﺎ  5/2درﺟ سهﺎنتﻲﮔهﺮاد اﻓهﺰایﺶ
ﺧواﻫد یﺎﻓ  .آن ﺎ نتﻴج ﮔﺮﻓتند ﻛ ﺣﺎﺻﻞ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗلﻴمﻲ
در بخﺶ آب ﻛﺎﻫﺶ مقدار روانﺎب سﻄﺤﻲ ب مﻴﺰا  0/4ﺗﺎ 7/7
درﺻد را ب ﻫمﺮاه ﺧواﻫد داش ].[1
ﻗﺎسمﻲ و ﻫمکﺎرانﺶ ( )1392بﺎ بﺮرسﻲ ﺗأثﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴهﺮ اﻗلهﻴﻢ
بﺮ روانﺎب بﺎ رویکﺮد ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ مدلﻫﺎي ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟهوّ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدند ﻛ مهدلﻫهﺎي  AOGCMدر ﺗخمهﻴﻦ مﻴهﺎنﮕﻴﻦ
بلندمدت دمﺎ و بﺎرش مﺎﻫﺎن منﻄق بهﺎ یکهدیﮕﺮ ﺗﻄهﺎبق ندارنهد
ﻛ ﺧود بﻴﺎنﮕﺮ وﺟود ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ در ﺧﺮوﺟﻲ ایﻦ مدلﻫﺎس .
بنﺎبﺮایﻦ ،ب منﻈور مشخصﻛﺮد مﺤدودۀ ﺗﻐﻴﻴﺮات رژیﻢ دمهﺎ و
بﺎرش از رویکﺮد بﻴﺰ استفﺎده ﻛﺮدند .بﺮرسﻲ سهنﺎریوﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴهﺮ
اﻗلﻴﻢ دمﺎ و بﺎرندﮔﻲ ب دس آمده از مدلﻫﺎي ﮔهﺮدش ﻋمهومﻲ
ﺟوّ نشهﺎ داد دمهﺎي ﺣوﺿه در دورۀ آﺗهﻲ بهﻴﻦ  0/1ﺗهﺎ 2/53
درﺟ سﺎنتﻲﮔﺮاد و بﺎرنهدﮔﻲ بهﻴﻦ  -34ﺗهﺎ  46درﺻهد نوسهﺎ
ﺧواﻫد داش ] .[7س ﺮابﻴﺎ و ﻫمکﺎرانﺶ ( )1394ﺗأثﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻗلهﻴﻢ بهﺮ آبهدﻫﻲ ﺣوﺿه بهﺎ اسهتفﺎده از مهدل ﻫﻴهدروﻟوژي
 IHACRESدر ﺣوﺿ ﮔﺎﻟﻴکﺶ در استﺎ ﮔلسهتﺎ را بﺮرسهﻲ
ﻛﺮدند و نتﻴج ﮔﺮﻓتند ﻛ روانﺎب در دورۀ آﺗﻲ نسﺒ به دورۀ
مشهﺎﻫداﺗﻲ در ﻫهﺮ سه سهنﺎریوي  B1و  A1B، A2به ﺗﺮﺗﻴهﺐ
 4/43 ،6/37و  7/94متﺮمکﻌﺐ در ثﺎنﻴ  ،ﻛهﺎﻫﺶ مهﻲیﺎبهد ].[3
سﺎدات آشفت و ﻫمکهﺎرانﺶ ( )1389بهﺎ بﺮرسهﻲ ﺗهأثﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴهﺮ
اﻗلﻴﻢ بﺮ دبﻲﻫﺎي ﺣهداﻛرﺮ در ﺣوﺿه آیهدوﻏموش ،آذربﺎیجهﺎ
 .3مدل اﻗلﻴمﻲ مؤسس ﻫواشنﺎسﻲ مﺎﻛسﭘالن

آﻟمﺎ
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روانﺎب مﺎﻫﺎن ﺣوﺿ را شﺒﻴ سﺎزي ﻛﺮد و نتﻴجه ﮔﺮﻓه ﻛه
روانﺎب سﺎالن ﺣوﺿ ﺣدود  9/43درﺻهد ﻛهﺎﻫﺶ مهﻲیﺎبهد و
روانﺎب آﺗﻲ در بﺮﺧﻲ مﺎهﻫﺎ (ژانوی  ،ﻓوری  ،مﻲ و ژوئﻦ) ،اﻓﺰایﺶ
را نسﺒ ب دورۀ مشﺎﻫداﺗﻲ  2001-1972نشﺎ مﻴدﻫد].[5
ﭼنگ و یﺎنگ ( )2010مﻴهﺰا روانههﺎب سههﺎالن  ،ﻓصههلﻲ و
مقهﺎدیﺮﻛمﻴنهه و بﻴشههﻴنۀ روانههﺎب و ﻋههدم ﻗﻄﻌﻴهه آ را در
 218زیهههﺮﺣوﺿههه رودﺧﺎنۀ  Willametteایﺎﻟ اورﮔﺎ بﺮرسﻲ
ﻛﺮدند .نتﺎیج مﻄﺎﻟﻌههه ه آن هههههﺎ نشﺎ داد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓصلﻲ روانﺎب
بههه ﺻهههورت اﻓﺰایﺶ در ﺟﺮیﺎ زمسههههتﺎن وﻛﺎﻫﺶ در ﺟﺮیﺎ
ﺗﺎبستﺎن اسهه و ﺗﻐﻴﻴﺮات زمﺎنﻲ و مکهههﺎنﻲ روانهههﺎبنﻴﺰ ممکﻦ
اس در آینده دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ شهههود ﻛههه مقهههدار و ﺟ ههه آ
بهههههه ﺧصوﺻﻴﺎت زیﺮﺣوﺿ بستﮕﻲ دارد ] .[16ﮔوسههههههﻴﻦ و
ﻫمکﺎرانﺶ ( )2006ﺗأثﻴﺮ سنﺎریوﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلهﻴﻢ بﺮ دبﻲ ﺟﺮیﺎ
در  12ﺣوﺿهه  رودﺧﺎنه ﻫهﺎي ﻫند را بﺮاي دورۀ 2041ه 2060
مﻄﺎﻟﻌههه ﻛﺮدنهههد.نتﺎیج مﻄﺎﻟﻌۀ آن ه هﺎ دالﻟ بﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮیﺎ و
اﻓﺰایﺶ شهههدت سهههﻴالب و ﺧشکسههﺎﻟﻲ دارد ] .[17ﭘﺮوسکﻲ و
نﻴﺮینگ ( )2002بﺎ استفﺎده از ﺧﺮوﺟﻲﻫهﺎيبﺎرندﮔﻲ مﺎﻫﺎنۀ مدل
  HadCM3اثﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رژیﻢ بﺎرندﮔﻲ بﺮ روانهههههﺎبدر ﻫش
منطق ایﺎالتمتﺤده آمﺮیکهﺎ را بﺮرسهﻲ ﻛﺮدنهد و نتﻴج ﮔﺮﻓتنهد
ﻛ بﺎرندﮔﻲ سﺎالن از  -9/6درﺻد ﺗهههههههﺎ  1/6درﺻد و ﺗﻐﻴﻴﺮ در
مﻴﺰا روانﺎب از  -42/5درﺻد ﺗهههﺎ  14درﺻهههد متﻐﻴهههﺮاسهه
] .[22ﺗأثﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ بﺎ ﻛﺎربﺮد بﺮو داد مدلﻫﺎي منﻄقه اي
بههﺎ دوسنﺎریوي   A2و  A1Bبﺮ ﺣوﺿه رودﺧﺎنهه ﻛﺮاﺗههﻲ در
ﺟنهوب ﻛشهورایتﺎﻟﻴﺎ ﺗوسﻂ سنﺎﺗور و ﻫمکﺎرانهﺶ مﻄﺎﻟﻌه شهد.
آن ﺎﭘﻴﺶبﻴنهﻲ ﻛﺮدند ﻛ در دورۀ 2070ه  2099مﻴﺎنﮕﻴﻦ دمﺎي
ایﻦ ﺣوﺿ بﻴﻦ  3/5ﺗﺎ  3/9درﺟۀ سﺎنتﻲﮔهﺮاد اﻓهﺰایﺶ مهﻲیﺎبهد،
درﺣﺎﻟﻲﻛ بهﺎرش بهه مقدار  9ﺗﺎ  12درﺻد ﻛﺎﻫﺶ ﺧواﻫد یﺎﻓ .
ایﻦ شﺮایﻂ موﺟههههههﺐ ﻛههههههﺎﻫﺶشدید بﺮف ﺗجمﻌﻲ سﺎالن
به مﻴههﺰا  28ﺗههﺎ  29درﺻههد ﺧواﻫههد شههد.ﻫمﭽنﻴﻦ مﻴﺰا
بسﻄﺤﻲ
آبﻫهههﺎي زیﺮسﻄﺤﻲ بﻴﻦ  -6/5ﺗﺎ  41/4درﺻد و روانﺎ 
بﻴﻦ  -52/4درﺻد ﺗﺎ  -14/2درﺻد ﻛﺎﻫﺶ ﺧواﻫد یﺎﻓ ].[25
یﻲ و ﻫمکﺎرانﺶ ( )1997مهدل IHACRESرا بهﺮاي  3ﺣوﺿه

شﺮﻗﻲ و بﺎ مﻌﺮﻓﻲ مقﺎدیﺮ دمﺎ و بﺎرندﮔﻲ ﻛوﭼه مقﻴهﺎ شهدۀ
دورۀ آﺗﻲ به مهدل  1IHACRESنتﻴجه ﮔﺮﻓتنهد ﻛه شهدت
دبﻲﻫﺎ بﺮاي دورۀ بﺎزﮔش ﻫهﺎي ﺗهﺎ  50سهﺎل ﺗفهﺎوت ﭼنهدانﻲ
نکﺮده اس و بﺎ اﻓﺰایﺶ دورۀ بﺎزﮔش  ،شهدت آ در دورۀ آﺗهﻲ
اﻓﺰایﺶ ﺧواﻫد یﺎﻓ ] .[4مﺰیﻦ و ﻫمکﺎرانﺶ ( )1394اثﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻗلﻴﻢ بﺮ ﺟﺮیﺎنﺎت ﻛﻢآبﻲ را بﺎ اسهتفﺎده از ﺧﺮوﺟهﻲﻫهﺎي دمهﺎ و
بﺎرش  10مدل ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟوّ ﺗﺤ سنﺎریوي انتشﺎر  A2و
مدل ﻫﻴدروﻟوژیکﻲ  IHACRESارزیهﺎبﻲ و ﺗﻌﻴهﻴﻦ ﻛﺮدنهد ﻛه
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ در آینده ،ﺗﺎ ﺣد زیﺎدي ﺟﺮیﺎ ﻛﻢآبﻲ را ﺗﺤ ﺗهأثﻴﺮ
ﻗﺮار مﻲدﻫد ] .[13طﺎئﻲ سهمﻴﺮمﻲ ( )1393ﺗﻐﻴﻴهﺮات ﺟﺮیهﺎ
رودﺧﺎن بﺎر نﻴشﺎبور را ﺗﺤ سنﺎریوﻫﺎي مختلهف ﺗﻐﻴﻴهﺮ اﻗلهﻴﻢ
بﺮرسﻲ ﻛﺮد و ﺟﺮیﺎ رودﺧﺎنه بهﺮاي دورهﻫهﺎي آﺗهﻲ و ﺗﺤه
سهنﺎریوﻫﺎي مختلههف را بهﺎ اسههتفﺎده از مههدل بهﺎرشه روانههﺎب
 IHACRESﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶبﻴنﻲ ﻛﺮد ﻛه ﺟﺮیهﺎ رودﺧﺎنه ،9
 44و  66درﺻد ب ﺗﺮﺗﻴﺐ در دورهﻫهﺎي 2011ه 2046 ،2030ه
 2065و 2080ه  2099نسﺒ ب دورۀ ﭘﺎی ﻛهﺎﻫﺶ مهﻲیﺎبهد.
ب طور ﻛلﻲ و بﺎ ﺗوﺟ ب نتﺎیج مدلﻫﺎي اسهتفﺎدهشهده در ایهﻦ
ﺗﺤقﻴق مشخص مﻲشود ﻛ دمهﺎ و بهﺎرش در طهول ﻗهﺮ 21
ب ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰایﺶ و ﻛهﺎﻫﺶ ﭘﻴهدا مهﻲﻛنهد ﻛه ایهﻦ ﺗﻐﻴﻴهﺮات
مﻲﺗواند ﺗأثﻴﺮات منفﻲ زیﺎدي روي ﺟﺮیﺎ رودﺧﺎن بﺎر نﻴشهﺎبور
داشت بﺎشد ].[9
ﮔودرزي و ﻫمکﺎرانﺶ ( )1394ﺗأثﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴهﺮات اﻗلﻴمهﻲ بهﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮات روانﺎب سﻄﺤﻲ ﺣوﺿ آبﺮیﺰ دریﺎﭼ ارومﻴ را بﺮرسهﻲ
ﻛﺮدند و نتﻴج ﮔﺮﻓتند ﻛ مهدل بهﺎرشه روانهﺎب IHACRES
نﻴﺰ دﻗ ﺧوب و منﺎسﺒﻲ در شﺒﻴ سهﺎزي ﺗﻐﻴﻴهﺮات روانهﺎب در
ﺣوﺿ آبﺮیﺰ دریﺎﭼ ارومﻴ دارد .ﻫمﭽنﻴﻦ نتﻴج ﮔﺮﻓتنهد ﻛه
متوسﻂ روانﺎب سﺎالن بلندمدت در دﻫ ﻫهﺎي  2050 ،2020و
 2080نسههﺒ ب ه دورۀ ﭘﺎی ه ب ه ﺗﺮﺗﻴههﺐ  35/22 ،4/5و 4/65
درﺻد ﻛﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد و بﺮاسهﺎ نتهﺎیج سهنﺎریوﻫﺎي مختلهف،
ﺣوﺿ آبﺮیﺰ دریﺎﭼ ارومﻴ در دورهﻫﺎي آﺗﻲ بﺎ مشکﻞ ﻛهﺎﻫﺶ
روانﺎب سﻄﺤﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ بﺎرندﮔﻲ و اﻓﺰایﺶ دمهﺎ روبه رو ﺧواﻫهد
بود ] .[11ﺣجهﺎزيزاده ( )1394بهﺎ ﺗﺤلﻴهﻞ ﺗﻐﻴﻴهﺮات ﺟﺮیهﺎ
ﺗﺤ شﺮایﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ بﺎ استفﺎده از مدل شﺒﻴ سﺎزي بهﺎرشه
روانﺎب در ﺣوﺿ رودﺧﺎنه ﻛُهﺮ بهﺎ اسهتفﺎده از ﺧﺮوﺟهﻲ مهدل
2
 ،3رابﻄه بهﺎرشه  IHACRESو بﺎ واسهنجﻲ مهدل  HadCM

 1582و 517ﻛﻴلومتﺮمﺮبههﻊ بﺎ متوسﻂ آبدﻫﻲ سﺎالنۀ ﺗقﺮیﺒهﺎً ،10
 12و  2درﺻد بﺎرش در ﭘﺎیهه ﻫههﺎي زمﺎنﻲ روزان بهه ﻛههﺎر بﺮدند.

1. Identification of unit Hydrographs And Component flows
from Rainfall, Evaporation and Streamflow data.
2. Hadley Centre Coupled Model, version 3

ﺧﻄﺎي مﻄلق در ﺟﺮیﺎ روزان بﺎ اسهههههتفﺎدهاز10 IHACRES
مﻴلﻲمتهﺮ در روز در دورۀ ارزیﺎبﻲ مﺤﺎسهﺒ و مشهخص شهد ﻛه
مدل  IHACRESبﺮاسﺎ مﻌﻴﺎر نﺎشه سﺎﺗکلﻴف دﻗه منﺎسههﺒﻲ

آبخﻴهﺰ بهﺎ آبدﻫﻲ مﺤدود در استﺮاﻟﻴﺎ بهه ﺗﺮﺗﻴههﺐ بههﺎ مههسﺎﺣ
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] .[24ﻛهﺮوك و ﻫمکهﺎرانهﺶ ( )2004مههدل IHACRES

دارد
را بهﺮاي ی

ﺣوﺿۀ آبخﻴههﺰ  42ﻫهﺰار ﻛﻴلهومتﺮمﺮبﻌﻲ در ﺟنوب

واﻟﺰ ،استﺮاﻟﻴﺎ ،به روش نﻴم ﺗوزیﻌﻲ ب ﻛﺎربﺮدند .آن هﺎ نسهخ اي از
 IHACRESﻛ شﺎمﻞ ی بخهههه هﺶ رطوبهههه ه ﺧﺎك بود را
استفﺎده ﻛﺮدند و در روش یکپﺎرﭼ بﺮاي دادهﻫههﺎي روزان ﻫههههﺮ
زیﺮﺣوﺿ ب ﻛﺎر بﺮدنههد ].[27
ب طور ﻛلهﻲ ،بﺎ ﺗوﺟ ب ﺗﺤقﻴقهﺎت انجهﺎمشهده ،مالﺣﻈه
مﻲشود ﻛ وﻗوع ﺗﻐﻴﻴهﺮ اﻗلهﻴﻢ ﺗهأثﻴﺮات ﻓﺮاوانهﻲ به ویهﮋه روي
ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ ،ﻫﻴدروﻟوژیکﻲ در ﻫﺮ منﻄق ﺧواﻫد داش ،
بنﺎبﺮایﻦ ﺿﺮوري اس بﺮاي مقﺎبل و ﻛﺎﻫﺶ آثﺎر زیﺎ بﺎر نﺎشﻲ از
آ وﺿههﻌﻴ ﺗﻐﻴﻴههﺮات ﭘﺎرامتﺮﻫههﺎي اﻗلﻴمههﻲ و ﻫﻴههدروﻟوژیکﻲ
ﺣوﺿ ﻫﺎدر دورهﻫﺎي آﺗﻲ بﺮرسﻲ شود .از طﺮف دیﮕﺮ ،بﺎ ﺗوﺟه
ب اینک ﺗﻐﻴﻴﺮات نسﺒ ب زمﺎ و مکﺎ ﻫهﺎي مختلهف متفﺎوت
اس ه  ،ﺿههﺮوري اس ه ﭼﮕونﮕﻲ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣوﺿ ه ﻫههﺎي
مختلف ب طورﺟداﮔﺎن ارزیﺎبﻲ شود .از ایﻦرو ،در ﺗﺤقﻴق ﺣﺎﺿﺮ
ﺗالش شده اس ﺗأثﻴﺮ ﭘدیدۀ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ بﺮمتﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ
دمﺎ ،بﺎرندﮔﻲ و ب ویﮋه روانﺎب سهﻄﺤﻲ در ﺣوﺿه آبخﻴهﺰ سهد
اﻛﺒﺎﺗﺎ واﻗﻊ دراستﺎ ﻫمدا طﻲ دورۀ آﺗﻲ  2045ه  2065بهﺎ
ارزیﺎبﻲ  3مدل ﮔهﺮدش ﻋمهومﻲ ﺟهو  MPEH5, HadCM3و
1
 IPCM4ﺗﺤ سنﺎریوي  A2و  B1بﺮرسﻲ شود.

مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

زیﺮﺣوﺿ سد اﻛﺒﺎﺗﺎ بﺎ مسﺎﺣ  160ﻛﻴلومتﺮمﺮبﻊ در مﺮﻛﺰ
اسههههتﺎ ﻫمههههدا بﻴﻦ ' 48° 41و ' 48° 30طول شﺮﻗﻲ و
' 34°36و ' 34°46ﻋﺮض شمﺎﻟﻲ در دامن ﻫﺎي شمﺎﻟﻲ اﻟوند
ﻗﺮار دارد .رودﺧﺎن زیﺮﺣوﺿ بﺮرسﻲشده از دامن ﻫﺎي شمﺎﻟﻲ
ﭘﺮبﺮف ﻛوه اﻟوند سﺮﭼشم مﻲﮔﻴﺮد 13/5 .درﺻد بﺎﻓ ﺧﺎك
سﻄﺤﻲ ﺣوﺿ  ،سﺒ و  55درﺻد آ  ،متوسﻂ اس  .ﺣهدود
 22/3درﺻد از مسﺎﺣ منﻄق زیﺮ ﻛش دیهﻢ و ﺗن هﺎ 17/1
درﺻد ﻛش آبﻲ و  60/6درﺻد نﻴﺰ ب ﺻورت مﺮﺗهﻊ اسهتفﺎده
مﻲشود .ارﺗفﺎع ﺣوﺿه بهﻴﻦ  1970ﺗهﺎ  3467متهﺮ متﻐﻴهﺮ و
ارﺗفﺎع متوسﻂ آ  2524متﺮ اس (شهکﻞ  .)1ﺣهدود 26/5
درﺻد از مسﺎﺣ ﺣوﺿ شﻴﺐ مﻌهﺎدل  0-10درﺻهد دارد و
 6/3درﺻههد از مسههﺎﺣ داراي شههﻴﺐ بههﻴﺶ از  30درﺻههد و
 67/3درﺻد از مسﺎﺣ ﺣوﺿه نﻴهﺰ شهﻴﺐ بهﻴﻦ  10ﺗهﺎ 30
درﺻد اس  .ﺣجﻢ ﻛﻞ آورد زیﺮﺣوﺿ یلفﺎ طﻲ دورۀ آمﺎري
1983ه  2009بﺮابههﺮ  44/15مﻴلﻴههو متﺮمکﻌههﺐ در سههﺎل و
مﻴﺎنﮕﻴﻦ آبهدﻫﻲ سهﺎالن آ  1/4متﺮمکﻌهﺐ در ثﺎنﻴه اسه .
ﻛمتﺮیﻦ مﻴﺎنﮕﻴﻦ آبدﻫﻲ مﺎﻫﺎنه  0/008متﺮمکﻌهﺐ در ثﺎنﻴه
در ش ﺮیورمﺎه و بﻴشهتﺮیﻦ مﻴهﺎنﮕﻴﻦ آبهدﻫﻲ مﺎﻫﺎنه آ 4/9
متﺮمکﻌﺐ در ثﺎنﻴ در ﻓﺮوردیﻦمﺎه اس .



شکل  .1موقعیت منطقۀ بررسيشده در ايران و استان همدان

1.Institute Pierre Simon Laplace

نظری پويا و همکاران :بررسي و ارزيابي تأثیرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرواقلیمي ...
تولید سناريوهای اقلیمي با استفاده از خروجي مدلهاای
AOGCM

بﺮاي بﺮرسﻲ اثﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ بﺮ روانﺎب ،ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ دمﺎ و
بﺎرندﮔﻲ در دﻫ آیندۀ (2046ه  )2065مﻴالدي ،بﺎ استفﺎده از
نتﺎیج ﺧﺮوﺟﻲ مدلﻫﺎي ﺟف شدۀ اﻗﻴﺎنوسﻲه ﺟوي
( )AOGCMﺗﺤ دو سنﺎریو از سﺮي سنﺎریوﻫﺎي انتشﺎر
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔلخﺎن اي در سﻄﺢ منﻄق شﺒﻴ سﺎزي شدند .بﺮ ایﻦ
اسﺎ  ،آمﺎر و اطالﻋﺎت ﻫواشنﺎسﻲ روزان دمﺎي ایستﮕﺎه
سﻴنوﭘتﻴ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫمدا وابست ب سﺎزمﺎ ﻫواشنﺎسﻲ ﻛشور
و آمﺎر بﺎرندﮔﻲ روزان ایستﮕﺎه ﺗﺒخﻴﺮسنجﻲ یلفﺎ وابست ب
سﺎزمﺎ ﺗﺤقﻴقﺎت منﺎبﻊ آب دریﺎﻓ و ﺟمﻊآوري شدند و ﭘس از
رﻓﻊ بﺮﺧﻲ نواﻗص آمﺎري و ﺗکمﻴﻞ آمﺎر و اطالﻋﺎت ب دس آمده،
ب ﻋنوا ورودي مدل  LARS-WGاستفﺎده شدند .از طﺮﻓﻲ بﺎ
ﺗوﺟ ب اینک اﻏلﺐ مﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗلﻴمﻲ و ﻫﻴدروﻟوژیکﻲ بهﺎ
ﻓﺮاینهدﻫﺎي ﻛوﭼ مقﻴﺎ
مقﻴهﺎ

و زیﺮﺣوﺿ اي سﺮوﻛﺎر دارند و

آن ﺎ بسﻴﺎر ﻛوﭼ ﺗﺮ از مقﻴﺎسﻲ اس

ﻛ مدلﻫﺎي

ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟوّ ب مهﺎ مﻲدﻫند ] ،[2ﺿﺮوري اس مدلﻫﺎي
ﺟ هﺎنﻲ بههﺮاي اسهتفﺎده در بﺮرسﻲﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ و
ﻫﻴههدروﻟوژیکﻲ ﻛوﭼ مقﻴﺎ شههوند ﻛ ب طور ﻛلﻲ دو روش
بﺮاي ب دس آورد اطالﻋﺎت در مقﻴﺎ

مﺤلهﻲیﺎ نﺎﺣﻴ اي از

سنﺎریوﻫﺎي اﻗلﻴﻢ ﺟ ﺎنﻲ ﺗوﻟﻴدشده ﺗوسﻂ مدلﻫﺎيﮔههﺮدش
ﻋمههومﻲ ﺟههوّ وﺟههود دارد ﻛهه ﻋﺒﺎرتاند از روشدینﺎمﻴکﻲ و
آمﺎري .در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش آمﺎري مدل  1LARS-WGبﺮاي
ریﺰمقﻴﺎ ﻛﺮد مدلﻫﺎي ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ب منﻈور ﭘﻴﺶبﻴنﻲ
ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ استفﺎده شده اس  .بﺮ ایﻦ مﺒنﺎ متﻐﻴﺮﻫﺎي
اﻗلﻴمﻲ روزان دمﺎي ﺣداﻛرﺮ و ﺣداﻗﻞ ایستﮕﺎه سﻴنوﭘتﻴ
ﻓﺮودﮔﺎه ﻫمدا و بﺎرندﮔﻲ روزان ایستﮕﺎه ﺗﺒخﻴﺮسنجﻲ یلفﺎ بﺎ
دورۀ آمﺎري 1983ه  2009ب ﻋنوا دورۀ ﭘﺎی انتخﺎب و بﺮاي
ارزیﺎبﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗأثﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ در ﺣوﺿ سد اﻛﺒﺎﺗﺎ
استفﺎده شدند .بﺎ استفﺎده از ﺗجﺰی و ﺗﺤلﻴﻞ آمﺎر و اطالﻋﺎت
ب دس آمده و ﺧﺮوﺟﻲ  3مدل ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟوّ MPEH5,
 3,ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي  A2،B1ﺗﺤ سنﺎریوي  IPCM4و  HadCM
بﺮرسﻲشده بﺮاي دورۀ آینده 2045ه  2065مﺤﺎسﺒ و بﺮآورد
شدند و ب ﻛم ﺧﺮوﺟﻲ  3مدل ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟو ،وﺿﻌﻴ
روانﺎب طﻲ دورۀ آﺗﻲ 2045ه  2065بﺎ استفﺎده از مدل
 در ﺣوﺿ بﺮآورد و بﺮرسﻲ شدند IHACRES.ﻫﻴدروﻟوژیکﻲ
یکﻲ از مدلﻫﺎي HadCM3مدل ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟوّ
1.Long Ashton Research Station-Weather Generator
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ﺟف شدۀ اﻗﻴﺎنوسﻲ ﺟوّي اس ﻛ ﺗوسﻂ مﺮﻛﺰ ﺗﺤقﻴقﺎت و
ﭘﻴﺶبﻴنﻲ اﻗلﻴمﻲ ﻫﺎدﻟﻲ در بﺮیتﺎنﻴﺎ طﺮاﺣﻲ شده اس ﻗدرت
ﺗفکﻴ آ  2/75درﺟ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ و  3/75درﺟ طهول
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ و ﻗدرت ﺗفکﻴ اﻗﻴﺎنوسﻲ  1/25ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ و
 1/25درﺟ طول ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ اس ] .[19مدل ﮔﺮدش ﻋمهومﻲ
 MPEH5مخفف  ECHAM5اس ﻛه در مﺮﻛهﺰ ﻫواشنﺎسهﻲ
مﺎﻛسﭘالن آﻟمﺎ ﺗ ﻴ شده اس  .ﻗدرت ﺗفکﻴ مکﺎنﻲ ایهﻦ
مدل  1/8درﺟ اسه ﻛه  31الیه ﻋمهودي ﺟهو و  40الیه
ﻋمودي در اﻗﻴﺎنو را ﭘوشﺶ مﻲدﻫد ] .[23مدل  IPCM4نﻴﺰ
یکﻲ از مدلﻫﺎي ﺟف شهدۀ ﮔهﺮدش ﻋمهومﻲ ﺟهوـ اﻗﻴهﺎنو
ب شمﺎر مﻲرود ﻛ ﺗوسﻂ مؤسسه  IPSLﻓﺮانسه ﺗ ﻴه شهده
اس  .مؤﻟف ﺟوي ایﻦ مدل ﺗفکﻴه اﻓقهﻲ  2/5درﺟه ﻋهﺮض
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ و  3/75درﺟ طهول ﺟﻐﺮاﻓﻴهﺎیﻲ دارد و  19الیه و
مؤﻟف اﻓقﻲ آ ﺗفکﻴ اﻓقﻲ  2×2درﺟ دارد ].[24

LARS-WG
معرفي مدل

مدل  LARS-WGموﻟهد مصهنوﻋﻲ دادهﻫهﺎي آب و ﻫهوایﻲ
اس ﻛ مﻲﺗواند بﺮاي شﺒﻴ سﺎزي دادهﻫﺎي ﻫواشنﺎسهﻲ در
ی مکﺎ ﺗﺤ شهﺮایﻂ اﻗلهﻴﻢ ﺣهﺎل و آینهده به ﻛهﺎر رود.
دادهﻫههﺎ در سههﺮيﻫههﺎي زمههﺎنﻲ روزان ه بههﺮاي ی ه سههﺮي
متﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ منﺎسﺐ بﺮاي مرﺎل بﺎرش ،دمﺎي ﻛمﻴن و
بﻴشﻴن و ﺗﺎبﺶ (مﮕﺎژول بﺮ متﺮمﺮبﻊ) ایجهﺎد مهﻲشهوند .در
ایﻦ مدل ﻓﺮایند ﺗوﻟﻴد دادهﻫهﺎي مصهنوﻋﻲ آب و ﻫهوایﻲ در
س بخﺶ ﻛلﻲ انجﺎم مﻲﮔﻴﺮد .1 :ﻛهﺎﻟﻴﺒﺮهﻛهﺮد مهدل؛ .2
ﺻﺤ سهنجﻲ مهدل؛  .3ﺗوﻟﻴهد و شهﺒﻴ سهﺎزي متﻐﻴﺮﻫهﺎي
اﻗلﻴمﻲ بﺮاي دورهﻫﺎي آینده .ب طورﺧالﺻ مﺮاﺣهﻞ اﺟهﺮاي
مدل شﺎمﻞ .1 :دادهﻫﺎي دیدبﺎنﻲ؛  .2آنﺎﻟﻴﺰ؛  .3واسهنجﻲ؛ .4
ﺻﺤ سنجﻲ  .5انتخﺎب مدل ﮔهﺮدش ﻋمهومﻲ؛  .6انتخهﺎب
سنﺎریوﻫﺎي انتشﺎر؛  .7شﺒﻴ سﺎزي دادهﻫﺎي روزان آینده؛ .8
آنﺎﻟﻴﺰ نتﺎیج اس ].[2
معرفي مدل هیدرولوژيکي

ایﻦ مدل از ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي ﻫﻴهدروﻛلﻴمﺎﺗوﻟوژي بﺎرنهدﮔﻲ ،دمهﺎ و
دبﻲ روزان در شﺒﻴ سهﺎزي روانهﺎب اسهتفﺎده مهﻲﻛنهد .مدل
 IHACRESی

ﻫﻴدروﻟوژي

مدل یکپﺎرﭼۀ مف ومﻲ همتﺮی

بﺮاي شههﺒﻴ سههﺎزي بﺎرشه روانﺎب اسهه ﻛ ﺗوسﻂ ﺟکمﻦ و
ﻫههورمﺒﺮﮔﺮ در سﺎل  1993ارائ ه شههد .مدل بههﺎرشه روانههﺎب
 IHACRESی مدل ﭘﺎرامتﺮي مؤثﺮ و ﻛﺎرآمد اسه ﻛه در
بﻴشتﺮ منﺎطق آب و ﻫوایﻲ مختلف ازﺟمل منهﺎطق ﺧشه و
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نﻴمهه ﺧشهه ﻛههﺎربﺮد دارد ] .[15مدل یﺎدشههده ب دو سﺮي
دادهﻫﺎي بﺎرشو دمﺎ به ﻋنهوا ورودي و بﺮاي شهﺒﻴ سههﺎزي
ﺟﺮیهﺎ  ،ب دادهﻫﺎي ﺟﺮیﺎ مشﺎﻫداﺗﻲ بﺮاي واسهنجﻲ مهدل
وبﺮرسﻲ دﻗ نتﺎیج شﺒﻴ سﺎزي نﻴﺎز دارد .اسههﺎ ایههﻦ روش
از دو مدول ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻛهﺎﻫﺶ و مهدول ﺧﻄهﻲ ﻫﻴهدروﮔهﺮاف

بﺎرندﮔﻲ  rkو دمهﺎ rk

ﺗشکﻴﻞ مﻲشود .ب ﻫمﻴﻦ منﻈور ابتدا
در ﻫﺮ ﮔﺎم زمﺎنﻲ  kﺗوسﻂ مدول ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ب بﺎرندﮔﻲ مؤثﺮ
 ukﺗﺒدیﻞ شده و سپس ﺗوسهﻂ مهدول ﺧﻄهﻲ ﻫﻴهدروﮔﺮاف
واﺣد ب روانهﺎب سهﻄﺤﻲ  xkدر ﻫمهﺎ ﮔهﺎم زمهﺎنﻲ ﺗﺒهدیﻞ
مﻲشود (شکﻞ .)2

شکل  .2چگونگي شبیهسازی بارش رواناب مدل  IHACRESهمراه با مدولهای خطي و غیرخطي
منبع :جکمﻦ و هورمبرگر ()1993

ا مدول غیرخطي کاهش

ب منﻈور ﺗﺒدیﻞ بﺎرش ب بﺎرندﮔﻲ مؤثﺮ در ﺣوﺿ از ﺿهﺮیﺐ
رطوبتﻲ ﺣوﺿ استفﺎده مﻲشهود ﻛه بهﺎ sk 0  sk  1
نشﺎ داده مﻲشود .ﻫﺮﭼ ﺣوﺿ ﻗﺒﻞ از بﺎرندﮔﻲ مﺮطوبﺗﺮ
بﺎشد ،مقدار ﺗﺒدیﻞ بﺎرندﮔﻲ ب بﺎرش مهؤثﺮ بﻴشهتﺮ ﺧواﻫهد
بود.
u k  sk  rk
()1
در ﺣﺎﻟتﻲ ﻛ ﺣوﺿ ﻛﺎمالً ﺧهﻴس بﺎشهد  sk =1ﺗمهﺎمﻲ
بﺎرش ب بﺎرندﮔﻲ مؤثﺮ ﺗﺒدیﻞ ﺧواﻫهد شهد .از طهﺮف دیﮕهﺮ
ﺿﺮیﺐ رطوبتﻲ ﺣوﺿ ﺗﺎبﻌﻲ از ﺗﺒخﻴهﺮ و ﺗﻌهﺮ در ﺣوﺿه
اس ﻛ بﺎ روابﻂ زیﺮ بﻴﺎ مﻲشود:
()2
()3


1 
s k  c  rk  1 
 s k 1 s k  0
 t  t k  
t  t k   te0 / 062f  R  t t  t k   1


در رابﻄ  t  t k  3مقدار شهﺎﺧص  s kرا در رابﻄه 2
ﻫنﮕﺎمﻲ ﻛ بﺎرش رخ نمﻲدﻫد را ﻛنتﺮل مﻲﻛند .ﻛ در آ
 Rبﺮابهﺮ دمهﺎي مﺮﺟههﻊ t   ،ثﺎبه زمههﺎنﻲ ﺧشه شههد
ﺣوﺿ و  fﻓﺎﻛتور ﺗﻌهدیﻞ دمهﺎسه  .در رابﻄه  2ﭘهﺎرامتﺮ c
ب ﮔون اي ﺗﻌﻴﻴﻦ مﻲشود ﻛ ﺣجﻢ بﺎرندﮔﻲ مهؤثﺮ و روانهﺎب
مشﺎﻫدهاي در دورۀ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاسﻴو یکسﺎ شود.
ا مدول خطي هیدروگراف واحد

ﻓﺮض ﻛنﻴد بﺎرندﮔﻲ مؤثﺮ واﺣد در ی ﮔﺎم زمهﺎنﻲ در یه
ﺣوﺿ ب مقدار  bواﺣد روانﺎب ﺗوﻟﻴهد ﻛنهد .بهدی ﻲ اسه
ب ﻋل اﻓ ﻫهﺎي مختلهف در ﺗﺒهدیﻞ بﺎرنهدﮔﻲ به روانهﺎب،
مقدار روانﺎب ب دس آمهده در ﻫمهﺎ ﮔهﺎم زمهﺎنﻲ ﻛمتهﺮ از

واﺣد ﺧواﻫد بود  .b<1بﺎ ﻓﺮض اینک بﺎرندﮔﻲ مؤثﺮ و روانﺎب
در ﻫم ﮔهﺎمﻫهﺎي ﻗﺒلهﻲ ﺻهفﺮ بﺎشهد و بﺎرنهدﮔﻲ مهؤثﺮ در
ﮔﺎمﻫﺎي بﻌدي نﻴﺰ ﺻفﺮ بﺎشد ،مﻲﺗوا در ﮔهﺎمﻫهﺎي بﻌهدي
مﻴﺰا روانﺎب را به ﺻهورت نسهﺒ  (a<1)aاز مقهدار آ در
مﺮﺣل ﻗﺒﻞ در نﻈﺮ ﮔﺮﻓ  .بنﺎبﺮایﻦ ،روانهﺎب به دسه آمهده
ب ﺻورت نمﺎیﻲ بﺎ نﺮخ  aدر ﻫﺮ ﮔﺎم زمﺎنﻲ ﻛهﺎﻫﺶ مهﻲیﺎبهد
].[14
يافتههای پژوهش
عدم قطعیت مدلهای اقلیمي HadCM3, MPEH5

و  IPCM4تحت سناريوی  B1،A2در برآورد بارندگي
و دما
ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ ب مﻌنهﺎي نﺒهود یهﺎ ﻛمﺒهود اطالﻋهﺎت دربهﺎرۀ
وﺿﻌﻴ موﺟود و یﺎ نتﺎیج ی ﻓﺮایند اس  .شﺎیﺎ یﺎدآوري
اس ﻛ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ ﻛﺎمالً ﺣذف نمﻲشود امﺎ مﻲﺗهوا بهﺎ
بﺮرسﻲﻫﺎي بﻴشتﺮ ﮔستﺮۀ آ را ﻛهﺎﻫﺶ داد .ﻋهدم ﻗﻄﻌﻴه
در مدلﻫﺎ ﺗفﺎوت بﻴﻦ نتﺎیج مهدل و مقهﺎدیﺮ مشهﺎﻫدهشهده
اس ﻛ مﻲﺗواند نﺎشﻲ از ﻛمﺒود اطالﻋهﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮﭘهذیﺮي
مههدل و ﭘﺎرامتﺮﻫههﺎي آ بﺎشههد ] .[23بنههﺎبﺮایﻦ ،ﺗﻐﻴﻴههﺮات
بﺎرنههدﮔﻲ و دمههﺎ طههﻲ دورۀ 2045ه  2065ﺗوسههﻂ  3مههدل
ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟو  HadCM3, MPEH5و  IPCM4ﺗﺤه
سنﺎریوي  B1،A2بﺎ اﺟهﺮاي مهدل  LARS-WGمﺤﺎسهﺒ و
ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ مدلﻫﺎي یﺎدشده بﺮرسﻲ شده اس ﻛ ب طور
ﺟداﮔﺎن نتﺎیج ﻫﺮی از  3مهدل بﺮرسهﻲشهده HadCM3,
 MPEH5و  IPCM4ﺗﺤه سهنﺎریوي  A2و B1ارزیهﺎبﻲ و
ﺗجﺰی و ﺗﺤلﻴﻞ مﻲشوند.
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ﺣوﺿ بدو درنﻈﺮﮔﺮﻓتﻦ س مﺎه ﺗﺎبستﺎ مشخص ﻛﺮد ﻛه
بﻴشتﺮیﻦ ﻛﺎﻫﺶ بﺎرندﮔﻲ در م ﺮمﺎه اﺗفﺎ مهﻲاﻓتهد .به ایهﻦ
ﺻورت ﻛ بﺮاسهﺎ سهنﺎریوي  ،A2مقهدار بﺎرنهدﮔﻲ مﺎﻫﺎنه
 -45/3درﺻههد -10/8 ،مﻴلههﻲمتههﺮ و طﺒههق سههنﺎریوي ،B1
 -34/5درﺻد -8/2،مﻴلهﻲمتهﺮ ﻛهﺎﻫﺶ مهﻲیﺎبهد .ﻫمﭽنهﻴﻦ
بﻴشتﺮیﻦ و ﻛمتﺮیﻦ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ بﺎرنهدﮔﻲ ﻓصهلﻲ نﻴهﺰ طهﻲ
دورۀ 2045ه  2065طﺒق دو سنﺎریو در ﺣوﺿ در ﻓصﻞ ب هﺎر
و ﭘﺎیﻴﺰ رخ داده اسه  .بﺮرسهﻲ نتهﺎیج مخهتص به ﺗﻐﻴﻴهﺮات
بﺎرندﮔﻲ ﻓصلﻲ ﺻهﺮف نﻈهﺮ از ﻓصهﻞ ﺗﺎبسهتﺎ ﻛه بﺎرنهدﮔﻲ
اندﻛﻲ را دربﺮمهﻲﮔﻴهﺮد نشهﺎ مهﻲدﻫهد بﻴشهتﺮیﻦ ﻛهﺎﻫﺶ
بﺎرنههدﮔﻲ طﺒههق دو سههنﺎریوي  A2و  B1در ﻓصههﻞ ﭘههﺎیﻴﺰ رخ
مﻲدﻫد ﻛ ب ﺗﺮﺗﻴﺐ  -11/4درﺻد -13/1،مﻴلهﻲمتهﺮ و -8/1
درﺻد -10/4،مﻴلﻲمتﺮ ﻛﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد .ب طور ﻛلﻲ ،مﻲﺗهوا
نتﻴجهه ﮔﺮﻓهه ﻛهه در ایههﻦ دوره مقههدار بﺎرنههدﮔﻲ مﺎﻫﺎنهه
ب استرنﺎي مﺎهﻫﺎي ﻓﺮوردیﻦ ،ﺧﺮداد و آبﺎ در سﺎیﺮ مهﺎهﻫهﺎي
سﺎل ﻛﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد .از نﻈﺮ ﻓصلﻲ نﻴﺰ ب استرنﺎي ﻓصهﻞ ب هﺎر
در سﺎیﺮ ﻓصﻞﻫﺎ بﺎرندﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧواﻫد یﺎﻓ .

HadCM3, MPEH5

و  IPCM4تحت سناريوی  A2و  B1در برآورد بارندگي

نتﺎیج بﺮرسﻲ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ بﺮآوردﻫﺎ بﺎ درنﻈهﺮﮔهﺮﻓتﻦ  3مهدل
ﮔﺮدش ﻋمومﻲ ﺟهو  HadCM3, MPEH5و  IPCM4ﺗﺤه
سنﺎریوي  A2و  B1بهﺮاي دورۀ 2045ه  2065نشهﺎ دﻫنهدۀ
وﺟود ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ ﻫﺎي زیهﺎدي در بهﺮآورد بﺎرنهدﮔﻲ مﺎﻫﺎنه ،
ﻓصلﻲ و سﺎالن در ﺣوﺿ اس  .بﺮاي بﺮرسﻲ و ﺗﻌﻴهﻴﻦ ﻋهدم
ﻗﻄﻌﻴ از نمودار بﺎﻛسﭘالت (نمودار ﺟﻌﺒ اي) استفﺎده شهد.
بﺮ ایﻦ اسﺎ  ،مقﺎدیﺮ ﺣداﻗﻞ  25درﺻهد یهﺎ ﭼهﺎرك اول50 ،
درﺻد یﺎ مﻴﺎن  75 ،درﺻد یﺎ ﭼﺎرك سوم و بﻴشتﺮیﻦ مﺤﺎسﺒ
و نمودارﻫﺎي بﺎﻛس بﺮاي ﺗﻌﻴهﻴﻦ ﻋهدم ﻗﻄﻌﻴه بﺎرنهدﮔﻲ در
ﺣوﺿ بﺮرسﻲشده ﺗ ﻴ و ﺗﺮسﻴﻢ شهد .بﺮرسهﻲ نمهودارﻫهﺎي
بﺎﻛسﭘالت درﺻد ﺗﻐﻴﻴﺮات بﺎرندﮔﻲ مﺎﻫﺎنه و ﻓصهلﻲ ﺣوﺿه
سد اﻛﺒﺎﺗﺎ و مﺮور ﺟدول  1نشهﺎ مهﻲدﻫهد ﻛه طهﻲ دورۀ
2045ه  2065بﻴشهتﺮیﻦ و ﻛمتهﺮیﻦ ﻋهدم ﻗﻄﻌﻴه مﺎﻫﺎنه
بﺎرندﮔﻲ طﺒق دو سنﺎریو در ﺣوﺿه در مهﺎهﻫهﺎي ﻓهﺮوردیﻦ و
م ﺮ رخ داده اس  .نتﺎیج بﺮرسهﻲ ﺗﻐﻴﻴهﺮات بﺎرنهدﮔﻲ مﺎﻫﺎنه

جدول  .1درصد تغییرات بارندگي حداقل ،چارک اول ،میانه ،چارک سوم و حداکثر فصلي2045 ،ا  2065حوضۀ سد اکباتان
فصل

Max

Q3

زمستﺎ
ب ﺎر
ﺗﺎبستﺎ
ﭘﺎیﻴﺰ

-0/7
14/7
16/9
-3/9

-2/1
5/7
-33/7
-4/8

A2
Median Mean

-5
2/3
-52/1
-11/4

-3/5
-3/4
-84/4
-5/7

Q1

Min

Max

Q3

-7/2
-4
-86/6
-15/2

-10/9
-4/6
-88/8
-24/8

14/3
28/2
33/3
0/0

3/4
20/4
-23/5
-3/6

B1
Median Mean

-0/8
9/2
-45/7
-8/1

-7/6
12/6
-80/3
-7/2

Q1

Min

-8/3
-0/3
-85/2
-12/1

-9
-13/3
-90/1
-17

شکل  .3باکسپالت درصد تغییرات بارندگي ماهانه تحت سناريوی  ،A2دورۀ 2045ا  2065حوضۀ سد اکباتان
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شکل  .4باکسپالت درصد تغییرات بارندگي فصلي تحت سناريوی  ،A2دورۀ 2045ا  2065حوضۀ سد اکباتان

شکل  .5باکسپالت درصد تغییرات بارندگي فصلي تحت سناريوی  ،B1دورۀ 2045ا  2065حوضۀ سد اکباتان

شکل  .6باکسپالت درصد تغییرات بارندگي فصلي تحت سناريوی  ،B1دورۀ 2045ا  2065حوضۀ سد اکباتان

شکل  .7باکسپالت مقايسۀ عدم قطعیت مدلهای اقلیمي در برآورد بارندگي تحت دو سناريوی
 A2و  B1در حوضۀ سد اکباتان (2045ا )2065

نظری پويا و همکاران :بررسي و ارزيابي تأثیرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرواقلیمي ...

بﺮرسههﻲ نمههودار بههﺎﻛسﭘههالت مقﺎیس ه ﻋههدم ﻗﻄﻌﻴ ه
مدلﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ در بﺮآورد بﺎرندﮔﻲ ﺗﺤ دو سنﺎریوي A2
و  B1شکﻞ  7نشﺎ دﻫندۀ وﺟود ﻋهدم ﻗﻄﻌﻴه مهدلﻫهﺎي
اﻗلﻴمﻲ در بﺮآورد بﺎرنهدﮔﻲ ﺣوﺿه اسه  .ﻓصهﻞ ﺗﺎبسهتﺎ
بﻴشتﺮیﻦ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ بﺎرندﮔﻲ و در ﻓصﻞ زمستﺎ ﻛمتﺮیﻦ
ﻋههدم ﻗﻄﻌﻴهه ﺗﺤهه سههنﺎریوي  A2مشههﺎﻫده مههﻲشههود.
ﻫمﭽنﻴﻦ مقدار بﺎرندﮔﻲ سﺎﻟﻴﺎن نﻴﺰ بﻴشتﺮیﻦ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴه
ﺗﺤ سنﺎریوي  B1در ﺣوﺿ اس .
 عدم قطعیت مدلهاای اقلیماي  HadCM3,MPEH5و IPCM4تحت سناريوی  A2و  B1در برآورد متوسط دما

نتﺎیج بﺮرسﻲ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ بﺮآوردﻫﺎ بهﺎ درنﻈهﺮﮔهﺮﻓتﻦ  3مهدل
ﮔﺮدش ﻋمهومﻲ ﺟهو  HadCM3, MPEH5و  IPCM4ﺗﺤه
سنﺎریوي  A2و  B1بﺮاي دورۀ 2045ه  2065نشهﺎ مهﻲدﻫهد
ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ ﻓﺮاوانﻲ در بﺮآورد متوسﻂ دمﺎي ﻓصلﻲ در ﺣوﺿه
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وﺟود دارد .بﺮ ایﻦ مﺒنﺎ ،مهﺮور ﻛلهﻲ نمهودارﻫهﺎي بهﺎﻛسﭘهالت
ﺗﻐﻴﻴﺮات دمﺎي ﻓصلﻲ منﻄق ﺗﺤه سهنﺎریوي  A2و  B1طهﻲ
دورۀ 2045ه  2065ﺣوﺿهه سههد اﻛﺒﺎﺗههﺎ نشههﺎ مههﻲدﻫههد
بﻴشتﺮیﻦ و ﻛمتﺮیﻦ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ متوسهﻂ دمهﺎي ﻓصهلﻲ طهﻲ
دورۀ  2065-2045طﺒق دو سنﺎریو در منﻄقه در ﻓصهﻞ ب هﺎر
بﻴﺶ از سﺎیﺮ ﻓصﻞﻫﺎس  .بﺮرسﻲ نتهﺎیج مخهتص به ﺗﻐﻴﻴهﺮات
متوسﻂ دمﺎي ﻓصلﻲ نشﺎ مﻲدﻫد بﻴشهتﺮیﻦ اﻓهﺰایﺶ دمهﺎ در
ﻓصﻞ ﺗﺎبستﺎ اﺗفﺎ ﺧواﻫد اﻓتﺎد ﻛ طﺒق سنﺎریوي  ،A2مﻴﺰا
متوسﻂ اﻓﺰایﺶ دمﺎي مﺎﻫﺎن  2/63درﺟ سﺎنتﻲﮔهﺮاد و طﺒهق
سنﺎریوي  2/16 ،B1درﺟ سﺎنتﻲﮔﺮاد ﺧواﻫد بود .بﺮرسﻲ ﻛلﻲ
نمودارﻫﺎي بﺎﻛسﭘالت ﺗﻐﻴﻴهﺮات دمهﺎي ﻓصهلﻲ منﻄقه ﺗﺤه
سنﺎریوي  A2و  B1نشﺎ مﻲدﻫد ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ بهﺮآورد دمهﺎي
ﻓصلﻲ ﺣوﺿ طﺒق سنﺎریوي  A2ب استرنﺎي ﻓصﻞ ب هﺎر ﻛمتهﺮ
از سنﺎریوي  B1اس .

شکل  .8باکسپالت تغییرات دمای فصلي منطقه تحت سناريوی ،A2
دورۀ 2045ا  2065حوضۀ سد اکباتان

شکل  .9باکسپالت تغییرات دمای فصلي منطقه تحت سناريوی ،B1
دورۀ  2065-2045حوضۀ سد اکباتان
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بررسي توانمندی مادل باارشـ روانااب  IHACRESدر

 2009ب ﻋنوا دورۀ ﺻﺤ سنجﻲ مدل انتخﺎب شهدند .نتهﺎیج
بﺮرسﻲ در زیﺮﺣوﺿ در مقﻴﺎ مﺎﻫﺎنه نشهﺎ مهﻲدﻫهد مهدل
 IHACRESﺗوانﺎیﻲ منﺎسﺒﻲ در شﺒﻴ سﺎزيﻫﺎ دارد (ﺟهدول 1
و شکﻞﻫﺎي  10و  .)11بﺮ اسﺎ نتﺎیج ب دس آمده در منﻄقه
طﺒق ﺟهدول  ،2مهدل ﻛهﺎرایﻲ منﺎسهﺒﻲ دارد و ﺿﺮیﺐ نﺶ در

شبیهسازی رواناب سطحي

مدل  IHACRESاز ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي ﻫﻴهدروﻛلﻴمﺎﺗوﻟوژي بﺎرنهدﮔﻲ،
دمﺎ و دبﻲ مﺎﻫﻴﺎن در شهﺒﻴ سهﺎزي روانهﺎب اسهتفﺎده مهﻲﻛنهد.
بنههﺎبﺮایﻦ ،دادهﻫههﺎي مﺎﻫﻴﺎنهه بﺎرنههدﮔﻲ و دمههﺎي دورۀ 1983ه
 2009ایستﮕﺎه ﻫواشنﺎسﻲ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫمدا ب ﻋنوا متﻐﻴﺮﻫهﺎي
ورودي بﺮاي شﺒﻴ سﺎزي ﺟﺮیهﺎ و دادهﻫهﺎي مشهﺎﻫدهاي دبهﻲ
مﺎﻫﻴﺎن ه دورۀ 1983ه  2009ایسههتﮕﺎه ﻫﻴههدرومتﺮي یلفههﺎ در
ﺧﺮوﺟﻲ ﺣوﺿ بﺮاي سنجﺶ دﻗ مدل  IHACRESاسهتفﺎده
شدند .بﺮ ایﻦ مﺒنﺎ ،بﺎ ﺗجﺰی ﺗﺤلﻴﻞ آمﺎر ﻫﻴهدرومتﺮي ایسهتﮕﺎه

مقﻴﺎ مﺎﻫﺎنه در دورۀ واسنجﻲ  0/68و دورۀﺻهﺤ سهنجﻲ
 0/72اس و مقدار ﻗﺎبﻞ ﻗﺒوﻟﻲ دارد.
بنﺎبﺮایﻦ ،بﺎ ﺗوﺟ ب ﺿﺮیﺐ نﺶ مﻲﺗوا نتﻴجه ﮔﺮﻓه
ﻛهه مههدل ﺗوانﺎیﻲ الزم را در بههﺮآورد روانههﺎب را دارد و در
شﺒﻴ سﺎزي روانﺎب در ﺣوﺿ بﺮرسﻲشده نتﺎیج ﻗﺎبﻞ ﻗﺒهوﻟﻲ
ارائ مﻲدﻫد .در شکﻞﻫﺎي  10و  11مشﺎﻫده مﻲشهود ﻛه
مدل ﻋملکﺮد زیﺎدي در شﺒﻴ سﺎزي روانﺎب در ﺣوﺿ دارد.

یلفﺎ ﺧﺮوﺟﻲ حوضاۀ ساد اکباتاان دورۀ آمهﺎري 1983ه
 1999به ﻋنههوا دورۀ واسههنجﻲ مههدل و دورۀ آمههﺎري 2000ه

جدول  .2مقادير ماهانۀ معیارهای عملکرد در مدل هیدرولوژی  IHACRESدر برآورد رواناب
نام حوضه

متوسط قدر مطلق خطا

ضريب Sutcliffe - Nash

R²

دوره

عملیات

یلفﺎ

0/69
0/54

0/68
0/72

0/68
0/72

1983-1999
2000-2009

واسنجﻲ
ﺻﺤ سنجﻲ

شکل  .10شبیهسازی جريان ماهانۀ حوضۀ سد اکباتان در دورۀ واسنجي توسط مدل IHACRES

شکل  .11شبیهسازی جريان ماهانۀ حوضۀ سد اکباتان در دورۀ صحتسنجي توسط مدل IHACRES

نظری پويا و همکاران :بررسي و ارزيابي تأثیرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرواقلیمي ...
پیشبیني رواناب حوضه با استفاده از مدلهاای باارش ا
رواناب در دورههای آتي

نتﺎیج بﺮرسﻲ و بﺮآورد مقهﺎدیﺮ روانهﺎب سهﻄﺤﻲ ﺣوﺿه بهﺎ
استفﺎده از مدل  IHACRESدر دورۀ  2045ه  2065طﺒهق
مههدلﻫههﺎي اﻗلﻴمههﻲ  IPCM ،HadCM3و  MPEH5ﺗﺤهه
سنﺎریوﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ  A2و  B1در شکﻞﻫهﺎي  12و  13و
ﺟهدول  3آورده شهده اسه  .نتهﺎیج نشهﺎ مهﻲدﻫهد ﻋههدم
ﻗﻄﻌﻴ زیﺎدي در بﺮآورد روانهﺎب ﺣوﺿه طﺒهق مهدلﻫهﺎي
اﻗلﻴمههﻲ  IPCM ،HadCM3و  MPEH5ﺗﺤه سههنﺎریوﻫﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ  A2و  B1وﺟود دارد .بﺮاسﺎ شکﻞ  3مشﺎﻫده
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مﻲشود ﻛ در ﺣوﺿ سد اﻛﺒﺎﺗﺎ طﺒهق سهنﺎریوﻫﺎي  A2و
 B1روانههﺎب از م ﺮمههﺎه ﺗههﺎ اسههفندمﺎه اﻓههﺰایﺶ م هﻲیﺎبههد و
ﺟﺎب ﺟﺎیﻲ منﺤنﻲ ب طﺮف زمستﺎ (ﭼپ) مش ود اس ﻛه
نﺎشﻲ از ﻛهﺎﻫﺶ روانهﺎب ب هﺎر و اﻓهﺰایﺶ روانهﺎب در ﻓصهﻞ
زمستﺎ اس  .ﻫمﺎ طور ﻛ در شکﻞ  3مشﺎﻫده مهﻲشهود
متوسههﻂ سههﺎالن روانههﺎب طﺒههق مههدل  MPEH5اﻓههﺰایﺶ و
بﺮمﺒنﺎي سهﺎیﺮ مهدلﻫهﺎي اﻗلﻴمهﻲ مقهدار روانهﺎب ﻛهﺎﻫﺶ
مﻲیﺎبد .درﺻد ﺗﻐﻴﻴﺮات روانﺎب بﺮمﺒنﺎي مدلﻫﺎي اﻗلﻴمهﻲ و
سنﺎریوﻫﺎي انتشﺎر  A2و  B1بﺮاي ﺣوﺿ سهد اﻛﺒﺎﺗهﺎ در
ﺟدول  3ارائ شده اس .

شکل  .12باکسپالت تغییرات رواناب حوضۀ سد اکباتان تحت سناريوی  A2طي دورۀ 2045ا 2065

شکل  .13باکسپالت تغییرات رواناب حوضۀ سد اکباتان تحت سناريوی  B1طي دورۀ 2045ا 2065

شکل  .14برآورد هیدروگراف رواناب سطحي زير حوضه سد اکباتان طبق سناريوها و
مدلهای اقلیمي توسط مدل IHACRES
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جدول  .3برآورد درصد تغییرات فصلي رواناب برمبنای مدلهای اقلیمي و سناريوهای انتشار
زيرحوضۀ سد اکباتان با مدل IHACRES

فصل

MPEH5- B1

MPEH5- A2

IPCM- B1

IPCM- A2

HadCM3- B1

HadCM3- A2

زمستﺎ
ب ﺎر
ﺗﺎبستﺎ
ﭘﺎیﻴﺰ
سﺎالن

0/46
-1/17
40/3
-0/15
-0/3

4/69
-8/31
-3/44
3/31
-0/6

2/23
-7/29
-7/30
-7/75
-8/21

7/27
-1/35
-7/53
-7/53
-4/24

1/22
-4/49
-5/70
-9/34
-5/33

-9/4
-6/23
-8/38
-0/43
-2/21

بﺮاسﺎ ﺟدول  3مشﺎﻫده مهﻲشهود ﻛه مﻴهﺰا روانهﺎب
بﺮمﺒنﺎي مدلﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ و سهنﺎریوﻫﺎي انتشهﺎر به اسهترنﺎي
ﻓصﻞ زمستﺎ ﻛﺎﻫﺶ و بﻴشهتﺮیﻦ ﻛهﺎﻫﺶ روانهﺎب در ﻓصهﻞ
ﺗﺎبستﺎ مختص ب مدل  HadCM3ﺗﺤ سنﺎریوي  B1اس
ﻛ  -70/5درﺻهد ﻛهﺎﻫﺶ مهﻲیﺎبهد .مﻴهﺰا ﻛهﺎﻫﺶ روانهﺎب
سﺎالن نﻴﺰ طﺒق مدلﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ و سهنﺎریوﻫﺎي انتشهﺎر بهﻴﻦ
 -3ﺗﺎ  -33/5درﺻد متﻐﻴﺮ اس  .ب ﮔونه اي ﻛه طﺒهق مهدل
 HadCM3ﺗﺤ سنﺎریوي  -21/2 A2درﺻد و طﺒق ﻫمهﻴﻦ
مدل ﺗﺤ سنﺎریوي  -33/5 B1درﺻد ﻛﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد.
نتايج و بحث
نتﺎیج بﺮرسﻲ مدلﻫﺎي اﻗلﻴمهﻲ و سهنﺎریوﻫﺎي انتشهﺎر نشهﺎ از
ﺗﻐﻴﻴههﺮات اﻗلﻴمههﻲ و ﻫﻴههدروﻟوژیکﻲ ﺣوﺿه در دورۀ آﺗههﻲ دارد.
م ﻢﺗﺮیﻦ ﺗأثﻴﺮات نﺎشﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلهﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴهﺮات آ روي دمهﺎ،
بﺎرندﮔﻲ و روانﺎب منﻄق اس  .بﺮرسهﻲ بﺎرنهدﮔﻲ مﺎﻫﺎنه طهﻲ
دورۀ 2045ه  2065در منﻄقهه ﺗﻌﻴههﻴﻦ ﻛههﺮد ﻛهه بﻴشههتﺮیﻦ
ﻛﺎﻫﺶ بﺎرندﮔﻲ طﺒق سنﺎریوي  A2در ﺣوﺿه  -45/3درﺻهد
در م ﺮمههﺎه ( -10/8مﻴلههﻲمتههﺮ) و طﺒههق سههنﺎریوي  B1مقههدار
 -34/5درﺻههد در م ﺮمههﺎه ( -8/2مﻴلههﻲمتههﺮ) اس ه  .بﺮرسههﻲ
بﺎرندﮔﻲ ﻓصهلﻲ در ﻫمهﻴﻦ دوره در منﻄقه ﺗﻌﻴهﻴﻦ ﻛهﺮد ﻛه
بﻴشههتﺮیﻦ ﻛههﺎﻫﺶ بﺎرنههدﮔﻲ طﺒههق سههنﺎریوي  A2در ﺣوﺿ ه
 -11/4درﺻد در ﭘﺎیﻴﺰ ( -13/1مﻴلهﻲمتهﺮ) و طﺒهق سهنﺎریوي
 -8/1 ،B1درﺻد نﻴﺰ در ﭘهﺎیﻴﺰ ( -10/4مﻴلهﻲمتهﺮ) و بﺎرنهدﮔﻲ
سههﺎالن طﺒههق سههنﺎریوي  A2مﻴههﺰا  -6/1درﺻههد (-21/2
مﻴلﻲمتهﺮ) و طﺒهق سهنﺎریوي  B1مقهدار  -1/4درﺻهد (-5/0
مﻴلﻲمتﺮ) ﻛﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد .ﻫمﭽنﻴﻦ نتﺎیج مختص به ﺗﻐﻴﻴهﺮات
متوسﻂ دمﺎي ﻓصلﻲ طهﻲ دورۀ 2045ه  2065مشهخص ﻛهﺮد
ﻛ طﺒق سنﺎریوي  ،A2متوسهﻂ اﻓهﺰایﺶ دمهﺎي مﺎﻫﺎنه 2/63
درﺟ سﺎنتﻲﮔهﺮاد در ﻓصهﻞ ﺗﺎبسهتﺎ و طﺒهق سهنﺎریوي ،B1
 2/16درﺟ سﺎنتﻲﮔﺮاد نﻴهﺰ در ﻓصهﻞ ﺗﺎبسهتﺎ ﺧواﻫهد بهود و

متوسﻂ دمﺎي سﺎالن طﺒق دو سهنﺎریوي  A2و  B1به ﺗﺮﺗﻴهﺐ
 2/12و  1/79درﺟ سﺎنتﻲﮔﺮاد اﻓﺰایﺶ مﻲیﺎبد .نتﺎیج بﺮرسهﻲ
و بﺮآورد مقﺎدیﺮ روانهﺎب سهﻄﺤﻲ ﺣوﺿه بهﺎ اسهتفﺎده از مهدل
ﻫﻴهههههدروﻟوژي  IHACRESدر دورۀ 2045ه  2065طﺒهههههق
مههدلﻫههﺎي اﻗلﻴمههﻲ  IPCM ،HadCM3و  MPEH5ﺗﺤهه
سنﺎریوﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗلﻴﻢ  A2و  B1مشخص ﻛﺮد ﻛه در ﺣوﺿه
طﺒق اﻏلﺐ مدلﻫﺎ و سنﺎریوﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ ،روانهﺎب از م ﺮمهﺎه ﺗهﺎ
اسههفندمﺎه اﻓههﺰایﺶ مهﻲیﺎبههد و ﺟﺎبه ﺟههﺎیﻲ و انتقههﺎل منﺤنههﻲ
ﻫﻴدروﮔﺮاف مﺎﻫﻴﺎن ب طﺮف زمسهتﺎ (ﭼهپ) مشه ود اسه و
مﻴﺰا روانﺎب در ﻓصﻞ ب ﺎر ﻛﺎﻫﺶ و در ﻓصﻞ زمستﺎ اﻓهﺰایﺶ
مﻲیﺎبد .ب استرنﺎي ﻓصﻞ زمستﺎ مقدار روانﺎب در سﺎیﺮ ﻓصهول
سﺎل ﻛﺎﻫﺶ مﻲیﺎبد و ﺗﻐﻴﻴهﺮات و نوسهﺎنﺎت زیهﺎدي در بهﺮآورد
مﻴﺰا روانﺎب مﺎﻫﻴﺎن و سﺎﻟﻴﺎن ﺣوﺿ بهﺎ ﺗوﺟه به مهدلﻫهﺎ و
سنﺎریوﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ مختلف وﺟود دارد.
در ارزیﺎبﻲ ﺗأثﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴهﺮ اﻗلهﻴﻢ روي ﭘﺎرامتﺮﻫهﺎي اﻗلﻴمهﻲ
ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ ﻫهﺎي مختلفهﻲ وﺟهود دارد ﻛه مهﻲﺗوانهد اﻏلهﺐ
روشﻫﺎي ریﺰمقﻴﺎ نمﺎیﻲ ،مهدلﻫهﺎي اﻗلﻴمهﻲ و سهنﺎریوﻫﺎي
اﻗلﻴمﻲ را دربﺮﮔﻴﺮد .بﺎ ﺗوﺟ ب اینک در ارزیﺎبﻲ ﺗأثﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴهﺮ
اﻗلﻴﻢ بﺮ منﺎبﻊ آب ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ ﻫﺎي مختلفهﻲ بهﺮ نتهﺎیج ن هﺎیﻲ
مؤثﺮند و درنﻈﺮنﮕﺮﻓتﻦ ﻫﺮیه از آن هﺎ نتهﺎیج ن هﺎیﻲ اطمﻴنهﺎ
الزم را نخواﻫد داش  ،در ایﻦ ﺗﺤقﻴق ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ مهدلﻫهﺎي
اﻗلﻴمﻲ  MPEH5‘HadCM3و  IPCM4ﺗﺤ سهنﺎریوي،A2 ،
 B1در بﺮرسههﻲ بﺎرنههدﮔﻲ ،دمههﺎ و روانههﺎب بههﺮاي دورۀ 2045ه
 2065ارزیههﺎبﻲ شههدند .نتههﺎیج شههﺒﻴ سههﺎزي و بههﺮآورد مههدل
ﻫﻴدروﻟوژیکﻲ نشﺎ مهﻲدﻫهد در دورۀ آینهده مقهدار بﺎرنهدﮔﻲ
مﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ و دمﺎ اﻓﺰایﺶ مﻲیﺎبد ﻛه نﻈهﺮ بﺎبﺎئﻴﺎ ()1385
و ﻋﺒﺎسپور را ﺗأیﻴد مهﻲﻛنهد .ﻫﻴهدروﮔهﺮاف مﺎﻫﺎنه روانهﺎب در
ﺣوﺿ بﺮرسﻲشده نسﺒ ب دورۀ ﭘﺎیه ﺗﻐﻴﻴهﺮ ﺧواﻫهد ﻛهﺮد و
ﺟﺎب ﺟﺎیﻲ و انتقﺎل ب طﺮف زمستﺎ را نشﺎ مهﻲدﻫهد و شﺎﻫد
ﺟﺎب ﺟﺎیﻲ ﭘﻴ

(ﭼپ) ﺧواﻫﻴﻢ بود و
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 امﺎ،ﺟﺮیﺎ رودﺧﺎن در مﺎه اسههفند بﺎ اﻓﺰایﺶ مواﺟ ﺧواﻫد شد
 ایهههﻦ. در ﻓصﻞ ب ﺎر ﺟﺮیﺎ رودﺧﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺧواﻫهههد یﺎﻓههه
ﺟﺎب ﺟﺎیﻲ نﺎشﻲ از اﻓﺰایﺶ دمﺎ در ﻓصﻞ زمستﺎ و ﺗﻐﻴﻴهﺮ نهوع
بﺎرش از بﺮف ب بﺎرا و ﻫمﭽنﻴﻦ ذوب زودﻫنﮕﺎم ذﺧهﺎیﺮ بﺮﻓهﻲ
 بﺮرسهﻲ. در بﺎالدس ﺣوﺿ در ﻗسم ﻫﺎي ﻛوﻫسهتﺎنﻲ اسه
نتﺎیج ایﻦ ﺗﺤقﻴق نشﺎ مﻲدﻫد درنﻈهﺮنﮕهﺮﻓتﻦ ﻋهدم ﻗﻄﻌﻴه
مدلﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ ﺗأثﻴﺮ زیﺎدي بﺮ روانﺎب و بﺎرش ﺣوﺿه ﺗﺤه
 نتﺎیج ایﻦ ﺗﺤقﻴق بﺎ نتهﺎیج ﺗﺤقﻴقهﺎت. ﺗأثﻴﺮ اﻗلﻴﻢ ﺧواﻫد داش
،)1392(  آذري و ﻫمکههﺎرانﺶ،)1390( ﻛمههﺎل و ﻫمکههﺎرانﺶ
 ﺣجهههﺎزيزاده و ﻫمکهههﺎرا،)1392( ﻗﺎسهههمﻲ و ﻫمکهههﺎرانﺶ
) و مسههﺎح بههوانﻲ و1390(  مدرسههﻲ و ﻫمکههﺎرانﺶ،)1394(
 .) انﻄﺒﺎ دارد1384( ﻫمکﺎرانﺶ
 بﺮرسﻲ ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ و ﻫﻴدروﻟوژي نشﺎ دﻫندۀ،بنﺎبﺮایﻦ
،وﺟود ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ مدلﻫﺎ و سنﺎریوﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ در بﺮآورد دمﺎ
بﺎرندﮔﻲ و روانﺎب در ﺣوﺿ اس و مﻲﺗوا مدلﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ
را ب ﻋنوا بﺰرگﺗﺮیﻦ منﺒﻊ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ در مﻄﺎﻟﻌﺎت اثﺮ اﻗلﻴﻢ
بﺮ ﭘﺎرامتﺮﻫﺎي اﻗلﻴمﻲ و ﻫﻴدروﻟوژي ﻗلمداد ﻛﺮد و در ﺗﺤقﻴقﺎت
آﺗﻲ بﺎید سﻌﻲ در ارزیﺎبﻲ و مدیﺮی بﻴشتﺮ منﺎبﻊ ﻋدم ﻗﻄﻌﻴ
.مﻌﻄوف ﻛﺮد
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