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چکیده
نظر به اهمیت آثار تغییر اقلیم بر منابع آبی ،بررسی رفتار رودخانه بهویژه میزان آبدهی آن در دورههای آتی برای مدیریت منابع
آب و ارائۀ راهکارهای سازگاری با پدیدۀ تغییر اقلیم امری مفید و ضروری است .هدف از تحقیق حاضرر ،بررسری اثرر پدیردۀ
تغییر اقلیم بر دبی رودخانۀ زوالچای واقع در استان آذربایجان غربی است .به این منظور ،ابتدا با اسرتفاده از مرد

LARS-WG

مقادیر بارش و دمای ایستگاه هواشناسی چهریق علیا تحت سناریوهای مختلف از سا  2721ترا سرا  2707پریشبینری شرد.
سپس ،بر اساس دادههرای ریزمقیراسشردۀ برارش و دمرای آینرده ،بره کمر

مرد برارش-روانراب  IHACRESواسرنجی و

صحتسنجیشدۀ حجم رواناب خروجی حوضۀ آبخیز در دورههای آتی شبیهسازی شد .نتایج پیشبینی رواناب طی دورههرای
اقلیمی آتی نشان داد متوسط تغییرات رواناب ساالنه درازمردت طری دورۀ 2721رر  2707بره میرزان  1/12مترمکعرب در ثانیره
( 33/34درصررد) تحررت سررناریوی  1/10 ،RCP2.6مترمکعررب در ثانی ره ( 33/70درصررد) تحررت سررناریوی  RCP4.5و 1/30
مترمکعب در ثانیه ( 31/42درصد) تحت سناریوی  RCP8.5نسبت به دورۀ پایه کاهش خواهد یافت.
کلیدواژگان :تغییر اقلیم ،رودخانه زوالچای ،مد بارش-رواناب.IHACRES ،LARS-WG ،
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مقدمه
اقلیم شرایط متوسط آبوهوایی است که در سالهای اخیر
با افزایش گازهای گلخانهای در جو که باعث بر هم خوردن
توازن تابشی در درازمدت میشود را به عنوان پدیدۀ تغییر
اقلیم میتوان معرفی کرد .تغییر اقلیم یک ی از چ اششه ای
مهمی است که بخشهای مختل زن دگی انس ان را روی
کرۀ زمین تحت تأثیر قرار میدهد [ .]1بر اثر تغیی ر اقل یم
متوسط متغیره ای آبوه وایی مانن د دم ا و ب ارا ثاب ت
نیست و در مناطق مختل تغییر میکن د .یک ی از دالی ل
اصلی تغییر اقلیم ،افزایش انتشار گازهای گلخانهای در ج و
به دشیل صنعتی شدن و افزایش مصرف سوختهای فسیلی
است [ .]2تغییرات اقلیم یکی از چاششهای مهم کرۀ زمین
محسوب میشود .پدی د ه ایی مل ل س یله ای ویرانر ر،
خشکساشیهای مداوم و گس ترد  ،آت شس وزیه ا ،گ رد و
غبارها و غیر بخشی از پیام دهای تغیی ر اقل یم محس وب
میشوند .برای پیشبینی اینکه جوامع بشری در آیند چ ه
مقدار از گازهای گلخانهای را وارد اتمسفر زمین کنند و ب ه
تبع آن ،چه تغییری در سامانۀ اقلیم کرۀ زمین رخ خواه د
داد ،مع ین و قیع ی نیس ت .بن ابراین ،ب ه ص ورت ک اماً
غیرقیعی و تحت سناریوهای مختلفی ارائه شد است [.]3
بارندگی و دما ،دو متغیر اساسی در هواشناسی هستند ک ه
در بررسی تغییر اقلیم کارکرد زیادی را ایفا میکنند که در
س اله ای اخی ر ب رای دانش مندان بس یاری ب ه منظ ور
شبیهسازی دما و بارندگی برای دور های آیند از مدلهای
اقلیمی مختلفی استفاد میکنند [ .]4در ساله ای اخی ر،
مدلهای گردا عمومی ج و )GCM( 1ب ه م دشی کارآم د
ب رای ارزی ابی ت أثیر تغیی رات اقلیم ی ب ر اج زای چرخ ۀ
هیدروشوژیک نظیر بارا– رواناب در بیشتر کشورها تبدیل
شد است [ .]5م دله ای گ ردا عم ومی ج و (،)GCM
تغییرات اقلیمی مانند بارا و دما را در بع دهای مک انی و
زمانی در مقیاس جهانی به ط رز قاب ل قب وشی پ یشبین ی
کرد [ ]6و همچنین ،قادر به شبیه سازی ب ا مقی اسه ای
مختل هستند ،اما قدرت تفکیک مک انی و زم انی پ ایین،
یکی از مشکات اساسی این مدلها ب ه ش مار م یرود .ب ه
همین منظور ،محققان تغییر اقلیم برای رف ع ای ن مش کل
رواهای گوناگونی ابداع کرد اند که قدرت تفکیک مک انی
)1. General Circulation Models (GCM

و زم انی در ح د ب االیی را دارن د ک ه ب ه ای ن رواه ا
ریزمقی اسنم ایی گوین د .اص ول تم امی رواه ای
ریزمقیاسنمایی برپایۀ برقراری ارتباط بین متغیر مستقل و
اسهای منیقهای ،محلی و حت ی
متغیرهای وابسته در مقی 
نقیهای اس ت .متغیره ای مس تقل در ای ن بخ ش هم ان
متغیرهای گردا عمومی جو یعنی رطوبت ،فشار هوا ،ب اد
و غیر هستند و متغیرهای وابسته همان متغیرهای اقلیمی
یعنی بارا ،دما و غیر هستند [.]7
تا کنون در زمینۀ آثار تغییر اقلیم روی شاخصهای دما،
بارندگی و منابع آب سیحی رودخانهها ،پژوهشهای زی ادی
از سوی محققان ،ص ورت گرفت ه اس ت .علم ان و همک اران
( )2114در پژوهشی از مدل  LARS-WGبرای پ یشبین ی
تغییرات بارا در دور های آت ی ب ر اس اس خروج ی هف ت
مدل گردا عمومی جو ( )GCMتحت س ناریوی  SRA2در
کشور عراق استفاد کردن د .نت ای نش ان داد م دل LARS-
 WGکارایی مناسبی برای ش بیهس ازی ب ارا روزان ه دارد.
همچنین ،نتای پیشبینی بارا بیانرر روند افزایش ی آن در
فصلهای زمستان و پاییز و روند کاهش بارا در فصل به ار
را در آیند نشان میدهد [ .]8داگننت و دی ( )2118ب ه
منظور بررسی تغییرات اقلیمی حوضۀ آبخیز رودخانه نیل ب ه
کم ک دو م دل ریزمقی اسنم ای  LARS-WGو SDSM
توانایی شبی هس ازی و مقایس ۀ خ وبی را ب رای ش بی هس ازی
متغیرهای آب وهوایی منیقهای نشان داد اند .نتیجۀ ارزی ابی
نشان داد  SDSMب ا اس تفاد از canESM2 CMIP5 GCM
قادر به توشید دقیقت ر و بلن دم دت ب ارا ماهان ه ب ود ،ام ا
 LARS-WGدر توزیع بارن دگی روزان ه در ک ل ب ازۀ زم انی
بهت رین عملک رد را داش ت [ .]9ش وا و شی ی ( )2119در
تحقیقی در شمال شرقی چ ین ب ه بررس ی ک اربرد LARS-
 WGدر مناطق سردسیر و ارزیابی پاسخ دما ب ر اس اس س ه
س ناریوی ( )RCPگ زارا  CMIP5و  14م دل گ ردا
عمومی ( )GCMپرداختن د .نت ای نش ان داد از س ناریوهای
 CMIP5م یت وان ب ا موفقی ت در ی ک م دل LARS-WG
استفاد کرد و این مدل در شرایط آبوهوای س رد عملک رد
خوبی دارد [ .]11ارزیابی مدل  LARS-WGتوسط بهاروند و
همکاران ( )1398برای توشید داد ه ای روزان ه در کرمانش ا
نش ان داد م دل  LARS-WGک ارایی مناس بی ب رای
شبیهسازی در مقیاسهای روزانه ،ماهانه و فصلی دارد [.]11
قضاوی و ابراهیمی ( )2119ت أثیر تغیی ر اقل یم ب ر آبه ای
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زیرزمینی در استان ایام را بررسی کردند .در تحقیق حاض ر
از مدل  LARS-WGبرای شبیهسازی بارا استفاد کردن د.
نتای نشان داد مدل  LARS-WGهمبس تری زی ادی ب رای
شبیهسازی بارا داشته اس ت .همچن ین ،نت ای نش ان داد
مقادیر سیح تراز آبهای زیرزمینی در دور های آتی کاهش
خواه د یاف ت [ .]12حس ینی بقان ام و همک اران ()2119
تغییرات دمای شهر تبریز برای دور های آت ی ب ا اس تفاد از
مدل  LARS-WGو مدل  SDSMرا بررس ی کردن د .نت ای
نشان داد م دل  LARS-WGب رای دورۀ ماهان ۀ همبس تری
زیادی نسبت به مدل  SDSMاز خود نمایش داد .همچن ین،
نتای نشان داد دمای متوس ط ش هر تبری ز اف زایش خواه د
داش ت [ .]13ج وان و عرفانی ان ( )1399در تحقیق ی ب ه
ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر وضعیت خشکساشی ایسترا تبری ز
طی دور های آتی با اس تفاد از م دل گ ردا عم ومی ج و
 HadGEM2و مدل آم اری ریزمقی اسنم ایی LARS-WG
تحت س ناریوهای انتش ار گازه ای گلخان هه ای RCP2.6,
 RCP4.5و  RCP8.5و با استفاد از شاخصهای خشکس اشی
دهک ) (DIو بارا اس تانداردش د ) (SPIپرداختن د .نت ای
نشان داد تعداد خشکساشی در هر س ه دورۀ آت ی نس بت ب ه
دورۀ پایه کاهش و تعداد ترساشیها افزایش مییابد [.]14
تغیی رات ب ارا–روان اب س ب ش د ت ا بس یاری از
محققان به دنبال رواهایی ب رای ارزی ابی رفت ار ب ارا و
تأثیر آن روی رواناب و همچنین ،پیشبینی احتم ال وق وع
آن باشند ،به این منظور تا کنون مدله ای بس یاری اب داع
شد که از جمله مهمترین و ساد ترین مدله ای ب ارا–
رواناب میتوان به مدل  IHACRESکه در ساله ای اخی ر
مورد توجه بسیاری از دانشمندان در حل اینگون ه مس ائل
ب ود  ،اش ار ک رد .ای ن م دل ب رای من اطقی ک ه دارای
سریهای زمانی بارا ،دم ا و روان اب ب ه ص ورت پیوس ته
باشند ،کاربرد دارد .استفاد از این مدل به دشی ل قدرتمن د
بودن در عین سادگی برای حل مسائل مرب وط ب ه فراین د
بارا – رواناب مورد توج ه محقق ان مختل ب ود اس ت
[ .]17 15ه و و همک اران ( )2116ب ه میاشع ۀ م دل
 IHACRESدر  21حوضۀ آبخیز در جنوب کاشیفرنیا ب رای
پیشبینی جریان روزانه پرداختند .نتای حاصل از ارزی ابی
واس نجی م دل  IHACRESنش ان داد ب رای نیم ی از
حوضههای آبخیز منیقه بهتر بود است .همچن ین ،نت ای
شبیهسازی رواناب روزانه توس ط م دل  IHACRESنش ان

داد در  18حوض ۀ آبخی ز همبس تری زی ادی وج ود دارد
[ .]18مکینتر و اشقریشی ( )2119برای محاسبۀ دبی اوج و
همچنین ،حج م جری ان خروج ی از حوض ۀ آبخی ز وادی
آهین که در کش ور عم ان واق ع ش د اس ت از س ه م دل
 KINEROS2 ،IHACRESو رگرسیون اس تفاد کردن د و
نت ای نش ان داد م دل  IHACRESنس بت ب ه دو م دل
رگرسیون و  KINEROS2کارایی بهتری دارد [ .]21وی ز و
همک اران ( )2111ب ه بررس ی آث ار تغیی ر اقل یم روی 61
حوضۀ آبخیز در جنوب شرق استراشیا ب ا اس تفاد از چه ار
مدل بارا– روان اب SIMHYD ،SMARG ،Sacramento
و  IHACRESپرداختند .نت ای ب هدس تآم د از پ ژوهش
یادشد نشان داد مدل  IHACRESنسبت به بقیۀ م دله ا
همبستری نسبتاً خوبی با داد های مشاهداتی داشته اس ت
[ .]21ک یم و همک اران ( )2111ب ا اس تفاد از م دل
نیمهتوزیعی  IHACRESاث ر تغیی ر اقل یم را روی روان اب
حوضۀ آبخیر در جنوب شرق استراشیا بررسی کردند .نت ای
بهدستآمد از تحقیق یادشد نشان داد عملک رد م دل در
هر زیرحوضۀ آبخیز رابیۀ مستقیمی با بارا اتف اق افت اد
در همان زیرحوضۀ آبخیز است ،زیرا زیرحوضهه ایی ک ه از
بارندگی کمتر برخوردار شد اند عملکرد ضعیفی را در مدل
از خود نشان دادن د [ .]22ابوش ندی و مرک ل ( )2111ب ا
استفاد از مدل بارا – رواناب  IHACRESبه شبیهسازی
جریان در منیقهای خشک در کشور جردن تحلیل کردن د.
در این تحقیق از  19واقعۀ رگبار که س ب ایج اد روان اب
شد  ،استفاد کردن د .نت ای نش ان داد م دل IHACRES
کارایی ضعیفی را در شبیهسازی جریان در مقی اس روزان ه
دارد [ .]23احمدی و همکاران ( )2119از سه مدل ،ANN
 SWATو  IHACRESبرای ش بیهس ازی ب ارا -روان اب
حوضههای در منیق ۀ ک ن 1ب ه ص ورت روزان ه ،ماهان ه و
همچنین ،ساالنه اس تفاد کردن د .نت ای نش ان م یده د
کارایی مدلهای یادشد با در نظر گرفتن کمترین خی ای
م دل  ANNبهت ر از دو م دل دیر ر و همچن ین ،م دل
 SWATنیز بهتر از مدل  IHACRESاست و با اینکه م دل
 IHACRESنسبت به دو م دل خی ای بیش تر دارد ،وش ی
بازهم قابل قب ول اس ت [ .]24اس معلیع وری و همک اران
( )1394در تحقیق دیرری برای شبیهسازی رواناب حوضۀ
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خرمآباد از مدل یکپارچۀ  IHACRESو مدل نیم هت وزیعی
 SWATاستفاد شوند .بررسیهای پژوهش یادش د نش ان
داد دقت مدل  SWATدر شبیهسازی دبی جریان با دق ت
م دل  IHACRESتف اوت درخ ور ت وجهی ن دارد و م دل
 IHACRESبا توجه به ورودیهای ان د هواشناس ی ک ه
قابلیت شبیهسازی مقدار دبی جری ان در حوض ۀ آبخی ز را
دارد را پیشنهاد شد [ .]25قربانی و همک اران ( )1395ب ه
بررسی رواهای هیدروشوژیک و داد کاوی در شبیهس ازی
و پیشبین ی دب ی جری ان ماهان ه در ایس ترا آبس نجی
آرازکوسه با استفاد از مدل  IHACRESپرداختن د .نت ای
نشان داد مدل  IHACRESدر مرحل ۀ واس نجی و مرحل ۀ
صحتسنجی با ضری همبستری بهترتی برابر ب ا  1/81و
 1/79کارایی مناسبی برای ش بیهس ازی جری ان ماهان ه را
دارد [ .]26گ ودرزی و همک اران ( )1396در تحقیق ی ب ه
ارزیابی کارایی مدل  IHACRESبرای شبیهس ازی روان اب
سیحی پرداختند .نتای پژوهش یادش د نش ان داد م دل
توانایی شبیهسازی داد های جری ان روزان ه و ماهان ه را ب ا
دقت قابل قبوشی دارد [ .]27یزدانی و همکاران ( )1396اثر
تغییر اقلیم روی دبی حداکلر روزان ه در حوض ۀ دین ور در
اس تان کرمانش ا را تح ت ش رایط ع دم قیعی ت بررس ی
کردند .آنها در تحقیق خود از  6مدل گردا عمومی ج و و
همچنین ،برای شبیهس ازی م دل ب ارا-روان اب از م دل
 IHACRESاستفاد کردند .نتای نشان داد دم ای حوض ۀ
دینور در دور ه ای آت ی تح ت ه ر س ه س ناریو ،اف زایش
چشمریری خواهد داشت و همچنین ،بارا حوضۀ آبخی ز
در دور های آتی تحت هر سه سناریو نسبت ب ه دورۀ پای ه
کاهش خواهد یافت .مقدار دبی متوسط و نیز حجم روان اب
در دور های آتی افزایشی بود  ،اما رژیم دبیه ای ح داکلر
این حوضۀ آبخیز در دور های آت ی ب ه گون های اس ت ک ه
نسبت به دورۀ مشاهداتی تعدیل یافته است [ .]28رض ایی
مقدم و همکاران ( )1398در پژوهشی میزان عملکرد مدل
بارا-رواناب IHACRESدر ش بیهس ازی روان اب حوض ۀ
آبخیز شنبران ارزیابی کردند .نتای نشان داد ارزی ابی م دل
IHACRESبا استفاد از معیارهای عملکردی مختل و به
دشیل کاربری آس ان و ورودیه ای کمت ر و ک اهش ص رف
زمان میتوان استفاد از این م دل را ب رای ش بیهس ازی و
پیشبینی رواناب در مقیاس ماهانه در حوضۀ آبخیز شنبران
توصیه کرد و از آن جهت بررسی و میاشعۀ رواناب س یحی
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و جریان رودخانهای طی دور های آتی استفاد ک رد [.]29
مییعی و همکاران ( )1399بررسی آثار تغیی ر اقل یم روی
رواناب حوضۀ آبخیز کرخه با استفاد از م دل IHACRES
در دورۀ آتی ( )2161-2141نشان داد ک اهش روان اب ب ه
می زان  12/96درص د تح ت س ناریوی  RCP2.6و 24/12
درص د تح ت س ناریوی  RCP8.5در دورۀ 2161-2141
نسبت به دورۀ پایه وجود دارد [.]31
با توجه به اهمیت تأثیر تغیی ر اقل یم ب ر روان اب ی ک
حوضۀ آبخیز ،هدف از تحقیق حاضر ،بررسی ک ارایی م دل
مفهومی  IHACRESدر شبیهسازی بارا-روان اب حوض ۀ
آبخیز رودخانۀ زوالچای بر اس اس داد ه ای دم ا و ب ارا
تحت سناریوهای مختل تغییر اقلیم است.
مواد و روشها
توصیف منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخیز رودخانۀ زوالچای به مس احت  781کیل ومتر
مربع در شهرستان سلماس و در اس تان آرربایج ان غرب ی
واقع شد است .این حوضه از سمت شمال غربی به حوضۀ
قیور و از سمت جنوب به حوضۀ رودخانۀ نازشو و از جنوب
شرقی به دریاچۀ ارومیه و از غرب به کو های مرزی ایران و
ترکیه محدود میشود .زوالچای دارای رژیم برفی و ب ارانی
بود و حوضۀ آن با توجه به موقعیت آبوهوایی سردسیری
در زمستان برفریر ب ود و تقریب اً در  4ت ا  5م ا از س ال
پوشید از برف است .ایس ترا آبس نجی چهری قعلی ا در
نقیۀ خروجی و روی رودخانۀ زوالچای است .این ایس ترا
آبسنجی از سال  1364 1363دارای آمار بود و از شحاظ
تأسیسات مجهز به اشل ،شمنیرراف و تلفری ک اس ت .دب ی
متوسط در ایسترا آبسنجی چهریقعلیا بین ب ازۀ زم انی
 1363تا  1396تقریباً برابر با  3/45مترمکع در ثانی ه و
متوسط آورد ساالنه  118/11میلیون مترمکع بود است.
داد های آماری استفاد ش د در تحقی ق یادش د (-1363
 )1396شامل مقادیر کمینه و بیشینۀ دما و ب ارا روزان ۀ
ایسترا هواشناسی چهریقعلیا است .برای بررس ی آزم ون
همرنی و آزمون داد های پرت از اشحاقی ۀ  XLSTATو از
آزمونهای دیکسون 1و نمودار جعبهای 2استفاد شد .نتای
بهدستآمد بیانرر آن است که داد ها در سیح اعتماد 95
1. Dixon Test
2. Box Plot
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درصد ،همرن و تص ادفی ب ود و خی ای سیس تماتیک در
آنها وجود ندارد .در ش کل  1موقعی ت جغرافی ایی حوض ۀ

زوالچای و شبکۀ آبراههای منیقۀ میاشعهش د ارائ ه ش د
است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضۀ زوالچای و شبکۀ آبراههای منطقۀ مطالعهشده

سناریوهای اقلیمی
در تحقیق حاض ر از س ه س ناریوی  RCP4.5 ،RCP2.6و

 RCP8.5اس تفاد ش د ک ه توض یح مختص ری از س ه
سناریوی استفاد شد در زیر ارائه شد است:
اش ) سناریوی  : RCP2.6س ناریوی  RCP2.6توس ط
گرو م دلس ازی  1 IMAGEاز مؤسس ۀ ارزی ابی مح یط
زیست کشور هلند طراحی شد که در این س ناریو می زان
غلظت گاز دیاکسید کربن تا س ال  2111را ح دود ppm
 491و همچنین ،جمعیت جهان را حدود  7میلیارد نف ر و
همچنین ،اثر گازهای گلخان های ب ر واداش ت تابش ی را ت ا
 2/6W/اع ام کردن د .در س ناریوی RCP2.6
ح دود
رشد فن اوری اف زایش خواه د یاف ت و می زان اس تفاد از
انرژیهای نو ب ه ج ای ان رژی و س وخت فس یلی اف زایش
خواهد داشت و در نهایت ،میزان توشی د و انتش ار گازه ای
گلخانهای با کاهش روبهرو خواهد شد.

1. Integrated Assessment Modeling Framework Fescribing
Global Environmental Change

ب) سناریوی  :RCP4.5سناریوی  RCP4.5توسط گرو
مدلسازی  MiniCAMطراحی شد ک ه در ای ن س ناریو
میزان غلظت گاز دیاکسید ک ربن ت ا س ال  2111ح دود
 651 ppmو همچن ین ،می زان رش د جمعی ت کمت ر از
سناریوی  RCP2.6خواهد ش د و همچن ین ،اث ر گازه ای
 4/5W/اع ام
گلخانهای بر واداشت تابشی را تا ح دود
کردن د .در س ناریوی  RCP4.5رش د فن اوری نس بت ب ه
سناریوی  RCP2.6کاهش خواهد یافت و میزان استفاد از
انرژیهای نو به جای انرژی و سوخت فس یلی نی ز ک اهش
خواهد داشت و در نهایت ،میزان توشی د و انتش ار گازه ای
گلخانهای با افزایش روبهرو خواهد شد.
ج) س ناریوی  : RCP8.5س ناریوی  RCP8.5توس ط
گرو م دلس ازی  2 MESSAGEو مؤسس ۀ ب یناشملل ی
تحلیل سیستمهای کاربردی در کشور اتریش طراحی شد
که در این سناریو میزان غلظت دیاکسید ک ربن ت ا س ال
 2111حدود  1961 ppmو همچنین ،رشد جمعیت حدود
2. Model for Energy Supply Strategy Alternatives and
their GeneralEnvironmental
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 12میلی ارد نف ر خواه د ش د و همچن ین ،اث ر گازه ای
 8/5W/اع ام
گلخانهای بر واداشت تابشی را تا ح دود
کردن د .در س ناریوی  RCP8.5رش د فن اوری ب ه دشی ل
افزایش توشید ناخاشصی داخل کش ور نس بت ب ه س ناریوی
 RCP2.6کاهش خواهد یافت.
مدل ریزمقیاسنمایی LARS-WG

مدل  LARS-WGیک موش د تص ادفی آب وه وا اس ت ک ه
میتواند ب رای ش بیهس ازی داد ه ای هواشناس ی در ه ر
شرایط آب وهوایی و فق ط در ی ک موقعی ت مک انی واح د
استفاد شود [ .]33 31اوشین نسخه از مدل LARS-WG
به عنوان بخشی از ارزیابی خیرات کشاورزی در مجارستان
در سال  1991در بوداپست برای پ روژ ه ای ت أمینش د
توسط آک ادمی عل وم مجارس تان تهی ه ش د [ .]31م دل
LARS-WGاز توزیعهای نیمهتجربی برای طول سریهای
زمانی روزانۀ دور های خشک و مرطوب ،بارندگی روزان ه و
تشعشع خورشید ی ا س اعت ه ای آفت ابی روزان ه اس تفاد
میکند .داد ها به صورت مجموعهای از س ریه ای زم انی
روزانۀ آب وهوایی شامل بارا (میلیمتر) ،حداکلر و حداقل
دما (درجۀ س انتیگ راد) و س اعته ای آفت ابی ی ا ت ابش
خورشیدی (مراژول در مترمربع در روز) هستند .این م دل
از سه بخش اساسی واس نجی م دل ،ص حتس نجی م دل
(ارزی ابی) و در نهای ت ،توشی د داد ه ای هواشناس ی ب رای
دور های آت ی تش کیل ش د اس ت .در ای ن تحقی ق دورۀ
آماری  34ساشه ( )1396-1363برای ایس ترا هواشناس ی
چهریقعلیا به عنوان دورۀ پایه انتخاب شد و سپ  ،در سه
دورۀ  21ساشه ش امل س اله ای 2141 ،2141 2121
 2161و  2181 2161توشید شد .درضمن ،در این بررسی
مدل جوی– اقیانوسی  HadGEM2-ESک ه توس ط مرک ز
میاشعات محییی جهانی هدشی تهیه شد است؛ با تفکی ک
افق ی  1/8×1/125کیل ومتر مرب ع در م دل LARS-WG
اس تفاد ش د اس ت .درنهای ت ،از آزم ون ناپ ارامتری
کلم وگروف  -اس میرنوف ب رای بررس ی ب رازا مق ادیر
شبیهسازیشد با مقادیر مشاهداتی استفاد شد است.
توصیف مدل بارش – رواناب IHACRES

م دل  IHACRESی ک م دل ب ارا-روان اب مفه ومی و
پیوسته است که به طور مشتر توسط هیدروشوژیستهای
مرک ز م دیریت و ارزی ابی ج امع حوض ۀ آبخی ز ()ICAM
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دانشرا ملی استراشیا ،کانبرا و مرکز اکوشوژی و هی دروشوژی
( )CEHانجمن تحقیق ات مح یط زیس ت انرلس تان ب رای
حوز هایی با آب وهوای معتدل گسترا یافته بود [ ]34که
ب ه ص ورت مس تمر در مج ات و نش ریات م رتبط ب ا
هیدروشوژی توضیح داد ش د اس ت .س پ  ،ب ا پیش رفت
کارایی این مدل در ارتباط با موضوعاتی نظیر رودخانهه ای
موق ت ،تغذی ۀ آبخ وانه ای زیرزمین ی ،م دلس ازی
نیمهتوزیعی بارا-رواناب ،پیشبینی رواناب در حوضه های
فاقد آمار و اطاعات ،آثار پوشش زمین و تغییر ک اربری آن
بر فرایندهای هیدروشوژیک ،بررسی پاس خ ه ای فیزیک ی و
دینامیکی حوضههای معرف استفاد شد [ .]35مدل بارا
 رواناب  IHACRESبر پایۀ دو مدول تلفات غیرخی ی 1ومدول هیدروگراف واحد خیی 2تشکیل ش د اس ت .م دل
 IHACRESاز داد های بارندگی و دما به عن وان واس نجی
مدل و از داد های جریان رودخان ه ب رای ص حتس نجی و
دقت مدل ساختهشد استفاد میکند .به این منظور ابتدا،
و دم ا ( ) در ه ر گ ام زم انی  kتوس ط
بارن دگی
مدول غیرخیی ،به بارندگی مؤثر ( )( ،بخش ی از ب ارا
که به جریان تبدیل میشود و به رودخانه میریزد) تب دیل
شد و سپ  ،به وسیلۀ م دول هی دروگراف واح د خی ی،
بارا مؤثر را به رواناب سیحی ( ) در همان گام زم انی
تبدیل میکند .در شکل  2روند شبیه سازی ب ارا-روان اب
توسط مدل  IHACRESارائه شد است.
مدل  IHACRESشش پارامتر دارد که سه پ ارامتر آن
مربوط به بخش تلفات غیرخیی (

) که بهترتی

ظرفیت رخیرۀ رطوب ت حوض ه ،ثاب ت زم انی خش کیدگی
حوضۀ آبخی ز و ف اکتور تع دیل ح رارت حوض ه را ش امل
میشوند) و سه پارامتر بعدی مربوط به بخش مدول خی ی
(  ،که بهترتی مدت زمانی که طول میکشد رواناب
نشاندهندۀ حجمی از
سریع و آهسته کاهش یابد و
رواناب آهسته که در جریان رودخانه مشارکت م یکن د) را
شامل میشوند .بر اساس این مدل ،تبدیل بارا مؤثری که
از طریق مدول تلفات غیرخیی حاصل میش ود ب ر اس اس
رابیۀ  1است [ 36و :]37
()1
1. Non – linear Loss Module
2. Linear Unit Hydrograph Module
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 :1/cظرفیت ظرفیت ذخیرۀ رطوبت حوضۀ آبخیز : ،فاکتور تعدیل حرارت حوضۀ آبخیز،
کاهش جریان آهسته،

 :ثابت زمانی کاهش جریان سریع،

 :ثابت زمانی خشکیدگی حوضۀ آبخیز،

 :ثابت زمانی

 :نشاندهندۀ حجمی از رواناب آهسته که در جریان رودخانه مشارکت میکند

شکل  .2روند شبیهسازی بارش-رواناب توسط مدل .]13[ IHACRES

بارا مش اهداتی و ش اخص
در معادشۀ یادشد
رطوبت خا است که با توجه به خی یا خشک بودن آن
بین  1و صفر متغیر خواهد بود .اگ ر حوض ه ک اماً خ ی
باشد ،تمام بارا به بارا مؤثر تبدیل خواهد ش د [ :]36و
با استفاد از رابیۀ  2قابل محاسبه است:

ثاب ته ای زم انی جری ان
و
در روابط یادشد
سریع و و ثابتهای زمانی جری ان آهس ته هس تند
که از روابط  8و  9به دست میآیند:

()2

()8

در رابیۀ  ،2ظرفیت نرهداشت رطوب ت حوض ه (ب ر
حس میلیمتر) ،حد آستانۀ ش اخص رطوب ت خ ا ،
شاخص رطوبت خا است:
فاکتور مدول غیرخیی و
()3
برابر شدت خشکی خا حوضۀ آبخیز و به عن وان
تابعی از دم ا اس ت ک ه ب ا اس تفاد از رابی ۀ  4م یت وان
محاسبه کرد:
()4
که در رابیۀ  ،4شدت خشکی خا مبنا ،تابع تع دیل
بهترتی دمای مرجع و دم ای مش اهداتی
و
دما،
در بازۀ زمانی مورد نظر هستند.
برای تبدیل بارا مؤثر به رواناب از مدول هی دروگراف
واحد خیی استفاد میشود .از ترکی دو جری ان س ریع
منج ر ب ه توشی د روان اب
و جریان آهسته
میشود که با استفاد از روابط  7 5محاسبه میش ود [36
و :]37
()5
()6

()7

()9
در معادالت یادشد بازۀ زمانی ،و ثاب ته ای
زمانی فروکشی ب رای جری ان س ریع و آهس ته در مخ ازن
متواشی (بر حس روز) هستند و در نهایت ،نسبت حجم ی
جریان سریع و آهسته به صورت رابی ۀ  11قاب ل محاس به
است [:]36
()11
در ای ن تحقی ق ب رای انتخ اب دورۀ واس نجی و
صحتسنجی مدل به منظور ش بیه س ازی روان اب ،آم ار و
اطاعات ایسترا آبسنجی چهریقعلی ا ط ی دورۀ آم اری
 2116-1984استفاد شد ،به طوری که از  33س ال آم ار
موجود تقریباً  81درصد از کل داد ها را به بخش واس نجی
و  21درص د از ک ل داد ه ا را ب ه بخ ش ص حتس نجی
اختصاص یافت .همچنین ،در واس نجی م دل IHACRES
دو مقدار ثابت زمانی خشکیدگی و فاکتور تع دیل دم ا ک ه
در قسمت غیرخیی مدل است ،توسط کاربر به طور دشخوا
انتخاب شد و مقادیر پارامتره ا در قس مت خی ی م دل و
همچنین ،پارامتر ثابت میزان رخیرۀ حوضۀ آبخی ز توس ط
خود مدل محاسبه شد.
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معیارهای ارزیابی کارایی مدل

یافتهها

در این تحقیق برای ارزی ابی ک ارایی م دل  LARS-WGاز
معیاره ای ض ری تبی ین ( ) ،می انرین میل ق خی ا
( )MAEو ریش ۀ دوم می انرین مربع ات خی ا ( )RMSEو
برای ارزیابی کارایی مدل  IHACRESاز معیارهای ض ری
همبستری ( )Rو بای اس ( )BIASب ر اس اس رواب ط ری ل
استفاد شد است [ 35و :]36

الف) ارزیابی کارایی مدل ریزمقیاسنمایی LARS-WG

()11
()12
()13
()14
مق ادیر مش اهداتی ،مق ادیر
در معادالت یادشد
محاسباتی ،و بهترتی می انرین مق ادیر مش اهداتی و
محاسباتی هستند.

به منظور توشید داد های بارا و دما ب رای دور ه ای آت ی در
منیقۀ میاشعهشد  ،متغیرهای ب زرگمقی اس خروج ی م دل
هواشناسی  HadGEM2-ESبه وسیلۀ مدل ریزمقی اسنم ایی
 LARS-WGریزمقیاس شد و س پ  ،ب ه بررس ی رون د ای ن
تغیی رات پرداخت ه ش د .ش کل  3نمایش ی از ک ارایی م دل
 LARS-WGب رای مقایس ۀ مق ادیر ب ارا مش اهداتی ب ا
شبیهسازیشد در دورۀ پایه را نشان میدهد .همچنین ،شکل
 4مقایسۀ مقادیر حداکلر دمای مش اهداتی ب ا ح داکلر دم ای
شبیهس ازیش د توس ط م دل در دورۀ پای ه و در نهای ت ،در
شکل  5مقایسۀ مقادیر ح داقل دم ای مش اهداتی ب ا ح داقل
دمای شبیهسازیشد در دورۀ پایه را نشان میدهد.
جدول  1نتای ارزی ابی پارامتره ای ش بیهس ازیش د
توسط م دل  LARS-WGب ا مق ادیر مش اهداتی در دورۀ
پایه را نشان میدهد.
در جدولهای  4 2بهترتی نتای آزمون کلموگروف -
اس میرنوف ( )K-Sب رای توزی ع احتم اشی ب ارا ماهان ه و
دمای حداقل و دمای حداکلر ارائه شد است.

شکل  .1مقایسۀ مقادیر بارش مشاهداتی با شبیهسازیشده توسط مدل  LARS-WGدر دورۀ پایه

شکل  .0مقایسۀ مقادیر حداکثر دمای مشاهداتی با شبیهسازیشده توسط مدل  LARS-WGدر دورۀ پایه
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شکل  .3مقایسۀ مقادیر حداقل دمای مشاهداتی با شبیهسازیشده توسط مدل  LARS-WGدر دورۀ پایه

جدول  .1مقادیر معیارهای آماری ارزیابی کارایی مدل  LARS-WGبرای بارش ،دمای حداکثر و دمای حداقل
RMSE
4/78
1/24
1/14

MAE
3/82
1/21
1/11

R2
%91
1/99
1/99

پارامتر
بارا ()mm
دمای حداکلر ()°c
دمای حداقل ()°c

جدول  .2نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف توزیع بارش ماهانه
ارزیابی

p-value

آزمون K-S

ماه

برازا خوب
برازا بسیار خوب
برازا بسیار خوب
برازا بسیار خوب
برازا عاشی
برازا بسیار خوب
برازا بسیار خوب
برازا عاشی
برازا بسیار خوب
برازا بسیار خوب
برازا بسیار خوب
برازا عاشی

1/619
1/871
1/999
1/492
1/111
1/111
1/981
1/978
1/132
1/111
1/946
1/837

1/213
1/168
1/116
1/235
1/155
1/196
1/132
1/134
1/416
1/189
1/148
1/175

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف توزیع حداکثر دمای ماهانه
ارزیابی

p-value

آزمون K-S

ماه

بسیار خوب
بسیار خوب
عاشی
بسیار خوب
عاشی
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
عاشی
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب

1/999
1/999
1/111
1/999
1/111
1/999
1/913
1/999
1/111
1/999
1/999
1/999

1/116
1/116
1/116
1/115
1/115
1/116
1/157
1/116
1/115
1/153
1/115
1/116

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار 1011

181

جدول  .0نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف توزیع حداقل دمای ماهانه
ارزیابی

p-value

آزمون K-S

ماه

بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
عاشی
بسیار خوب
بسیار خوب

1/999
1/999
1/999
1/999
1/999
1/999
1/916
1/999
1/999
1/111
1/999
1/999

1/116
1/116
1/153
1/115
1/153
1/115
1/158
1/116
1/153
1/116
1/115
1/115

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

با توجه به جدولهای یادشد می توان نتیج ه گرف ت
که مدل  LARS-WGبرای هر سه پارامتر بارا ،ح داقل
و حداکلر دما از برازا خوبی نسبت به مقادیر مشاهداتی
برخوردار بود است و همچنین ،می توان نتیجه گرفت که
مقادیری که برای دور های آتی پیشبینی میکند ،قاب ل
اعتماد اس ت .ب ه منظ ور مقایس ۀ تغیی رات پارامتره ای
اقلیمی با استفاد از مدل  ،LARS-WGمقادیر مشاهداتی

در دورۀ پایه ب ا مق ادیر خروج ی حاص ل از س ناریوهای
اقلیم ی در س ه دورۀ  2161 2141 ،2141 2121و
 2181 2161منجر به توشید سریهای زمانی آتی فصلی
شد .در شکلهای  8 6به ترتی مقایسه مق ادیر ح داکلر
دمای فصلی در دورۀ پایه و در س ه دور ،2141 2121
 2161 2141و  2181 2161تحت سناریوهای مختل
شد.

شکل  .1مقایسۀ مقادیر حداکثر دمای فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2121ـ  2101تحت سناریوهای مختلف

شکل  .1مقایسۀ مقادیر حداکثر دمای فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2101ـ  2111تحت سناریوهای مختلف
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شکل  -8مقایسۀ مقادیر حداکثر دمای فصلی در دورۀ پایه و دورل 2111ـ  2181تحت سناریوهای مختلف

ب ا توج ه ب ه ش کله ای 8 6؛ در دورۀ 2141 2121
بیش ترین اف زایش ح داکلر دم ای فص لی تح ت س ناریوی
 RCP8.5در فصل زمستان رخ میدهد و همچن ین ،کمت رین
افزایش حداکلر دما تحت سناریوی  RCP4.5در فصل تابستان
رخ خواه د داد .در دورۀ  2161 2141بیش ترین اف زایش،
ح داکلر دم ای فص لی تح ت س ناریوی  RCP8.5در فص ل
زمس تان و همچن ین ،کمت رین اف زایش ح داکلر دم ا تح ت

سناریوی  RCP2.6در فصل تابس تان رخ خواه د داد .در دورۀ
 2181 2161بیشترین افزایش حداکلر دمای تحت سناریوی
 RCP8.5در فصل زمستان و کمترین افزایش ح داکلر دم ایی
تحت سناریوی  RCP2.6در فصل تابس تان رخ خواه د داد .در
شکلهای  11و  11بهترتی مقایس ۀ مق ادیر ح داقل دم ای
فص لی در دورۀ پای ه و در س ه دورۀ 2141 ،2141 2121
 2161و  2181 2161تحت سناریوهای مختل شد.

شکل  .9مقایسۀ مقادیر حداقل دمای فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2121ـ  2101تحت سناریوهای مختلف

شکل  .11مقایسۀ مقادیر حداقل دمای فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2101ـ  2111تحت سناریوهای مختلف
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شکل  .11مقایسۀ مقادیر حداقل دمای فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2111ـ  2181تحت سناریوهای مختلف

با توج ه ب ه ش کله ای  11و  11در دورۀ 2141 2121
بیشترین افزایش حداقل دمای فصلی تحت س ناریوی RCP8.5
در فصل بهار رخ میدهد و همچنین ،کمت رین اف زایش ح داقل
دما تحت س ناریوی  RCP4.5در فص ل تابس تان اتف اق خواه د
افت اد .همچن ین ،در دورۀ  2141-2161بیش ترین اف زایش،
حداقل دم ایی تح ت س ناریوی  RCP8.5در فص ل زمس تان و
کمترین اف زایش ح داقل دم ایی تح ت س ناریوی  RCP2.6در

فصل تابستان رخ خواهد داد .در دورۀ  2181 2161بیش ترین
افزایش حداقل دمایی فصلی تحت سناریوی  RCP8.5در فص ل
بهار رخ می دهد و همچنین ،کمت رین اف زایش ح داقل دم ایی
تحت سناریوی  RCP2.6در فص ل تابس تان رخ خواه د داد .در
شکلهای  14 12بهترتی مقایس ۀ مق ادیر ب ارا فص لی در
دورۀ پای ه و در س ه دورۀ  2161 2141 ،2141 2121و
 2181 2161تحت سناریوهای مختل شد.

شکل  .12مقایسۀ مقادیر بارش فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2121ـ  2101تحت سناریوهای مختلف

شکل  .11مقایسۀ مقادیر بارش فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2101ـ  2111تحت سناریوهای مختلف
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شکل  .10مقایسۀ مقادیر بارش فصلی در دورۀ پایه و دورۀ 2111ـ  2181تحت سناریوهای مختلف

با توجه به شکلهای یادشد میتوان نتیجه گرفت ک ه در
دورۀ  2141 2121بیشترین افزایش بارندگی تحت سناریوی
 RCP2.6در فصل زمس تان رخ م یده د و بیش ترین ک اهش
بارندگی تحت سناریوی  RCP4.5در فص ل پ اییز رخ خواه د
داد .همچنین ،در دورۀ  2161 2141میت وان مش اهد ک رد
که بیش ترین اف زایش بارن دگی تح ت س ناریوی  RCP8.5در
فصل زمستان و بیش ترین ک اهش بارن دگی تح ت س ناریوی
 RCP2.6در فصل پاییز اتفاق خواه د افت اد .در دورۀ 2161
 2181بیشترین افزایش بارندگی تحت س ناریوی  RCP4.5در
فصل زمستان و بیش ترین ک اهش بارن دگی تح ت س ناریوی
 RCP8.5در فصل پاییز رخ خواهد داد .مقادیر شبیهسازیشد
توسط مدل  LARS-WGبرای پارامتر بارن دگی نش اندهن دۀ
کاهش این پارامتر در فصله ای آین د نس بت ب ه دورۀ پای ه
است .بیشترین کاهش بارندگی تح ت س ناریوی  RCP8.5در
فص ل پ اییز در دورۀ  2181 2161و همچن ین ،بیش ترین
افزایش بارن دگی ماهان ه تح ت س ناریوی  RCP4.5در فص ل
زمستان در دورۀ  2181-2161رخ میدهد.
ب) ارزیابی کارایی مدل  IHACRESبـرای شـبیه سـازی
بارش -رواناب

در تحقیق حاضر ط ی دورۀ آم اری  ،2116 1984ابت دا
 9638روز که تقریباً  81درص د از ک ل داد ه ا اس ت ،ب ه
عنوان دورۀ واسنجی و  2414روز که تقریب اً  21درص د از
کل داد ها است به عنوان دورۀ صحتسنجی در نظر گرفته
شد .نتای حاصل شبیهسازی ب ا اس تفاد از م دل ب ارا-
روان اب  IHACRESدر مقی اس روزان ه طب ق معیاره ای
ارزیابی ضری همبستری ( )Rو خی ای بای اس ( )Biasدر
دورۀ واسنجی بهترتی براب ر  71درص د و  1/23و در دورۀ
صحتسنجی بهترتی برابر  37درصد و  1/71ش د .نت ای

بیانرر آن شد که مدل از توانایی ک افی در مقی اس روزان ه
برخ وردار نب ود .زارع ی و همک اران ( )1388نی ز در
شبیه سازی جری ان رودخان ۀ حوض ۀ آبخی ز کس یلیان ب ا
استفاد از مدل بارا-رواناب  IHACRESب ه ای ن نتیج ه
رسیدند که نتای شبیهسازی جریان ماهانه قابل قبولت ر از
ش بیهس ازی مق ادیر جری ان روزان ه ب ود اس ت [.]39
آبوشاندی و بوردر ( )2111نیز در شبیهسازی مقادیر س یل
در مقی اس روزان ۀ عملک رد م دل  IHACRESرا ض عی
ارزیابی کردن د [ .]41بن ابراین ،در مرحل ۀ بع دی تحقی ق
حاضر برای شبیهسازی رواناب از مقی اس ماهان ه اس تفاد
شد .نتای حاصل شبیهسازی ب ا اس تفاد از م دل ب ارا-
روان اب  IHACRESدر مقی اس ماهان ه طب ق معیاره ای
ارزیابی ضری همبستری ( )Rو خی ای بای اس ( )Biasدر
دورۀ واسنجی بهترتی براب ر  78درص د و  1/16و در دورۀ
صحتسنجی بهترتی برابر  72درصد و  1/61شد .براساس
نتای بهدستآمد  ،مشاهد میشود که ضری همبس تری
مدل  IHACRESدر شبیهسازی رواناب در مقی اس ماهان ه
نسبت به مقیاس روزانه بیشتر است و نتای رضایتبخش و
قابل قبوشی را ارائه کرد است .همچنین ،م یت وان نتیج ه
گرفت که دقت مدل در ه ر دو مقی اس زم انی در مرحل ۀ
واسنجی نسبت به مرحلۀ صحتسنجی دقت بیشتری دارد.
ج) تولید سریهای زمانی رواناب با استفاده از مدل بارش
 -رواناب  IHACRESدر دورههای آتی

بعد از انجام ارزیابی کارایی م دل  IHACRESدر دو مرحل ۀ
واسنجی و صحتس نجی ،س ریه ای زم انی دم ا و ب ارا
توشیدشد توسط مدل  LARS-WGبرای دور های آیند ب ه
مدل  IHACRESمعرفی ش د ت ا روان اب در دور ه ای آت ی
توشید شود .نتای تغییرات ماهانۀ رواناب در سه دورۀ 2121
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 2161 2141 ،2141و  2181 2161تح ت س ناریوهای
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نس بت ب ه مق ادیر دورۀ

مشاهداتی که از مدل  IHACRESبهدستآم د را م یت وان
بهترتی در شکلهای  17 15نشان داد.

شکل  .13سریهای زمانی رواناب مشاهداتی و شبیهسازیشده توسط مدل  IHACRESدر دورۀ 2121ـ 2101

شکل  .11سریهای زمانی رواناب مشاهداتی و شبیهسازیشده توسط مدل  IHACRESدر دورۀ 2101ـ 2111

شکل  .11سریهای زمانی رواناب مشاهداتی و شبیهسازیشده توسط مدل  IHACRESدر دورۀ 2111ـ 2181
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به موارد یادشد میتوان نتیجه گرف ت ک ه می زان
رواناب در دورۀ  2141 2121نس بت ب ه دورۀ مش اهداتی
تحت سناریوی  RCP2.6در ما های ژانویه ،فوریه ،مارس و
دسامبر بود و همچنین ،تحت س ناریوی  RCP4.5در م ا
فوریه افزایش خواهد یافت و تح ت س ناریوی  RCP8.5در
همۀ ما های سال میزان رواناب نسبت به دورۀ پایه ک اهش
خواهد داشت .درضمن ،میتوان نتیج ه گرف ت ک ه می زان
رواناب در دورۀ  2161-2141نس بت ب ه دورۀ مش اهداتی
تحت سناریوی  RCP2.6در هم ۀ م ا ه ای س ال ک اهش
خواهد یافت و تحت سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5تنه ا
در ما فوریه افزایش خواهد داشت و در بقیۀ ما ها ک اهش
مییاب د .در نهای ت ،می زان روان اب در دورۀ 2181-2161
نس بت ب ه دورۀ مش اهداتی تح ت س ناریوی  RCP2.6در
م ا ه ای ژانوی ه و فوری ه و تح ت س ناریوی  RCP4.5در
ما های ژانویه ،فوریه ،مارس و در نهای ت ،تح ت س ناریوی
 RCP8.5در ما های فوریه و مارس افزایش و در بقیۀ ما ها
تحت هر سه سناریو کاهش خواهد یافت .همچنین ،می زان
رواناب طی دورۀ  2181-2121نسبت ب ه دورۀ مش اهداتی
تحت سناریوی  RCP2.6در ما فوری ه  17/41درص د ک ه
بیشترین میزان اف زایش اس ت و همچن ین ،در م ا اکتب ر
 -74/51درصد که بیش ترین ک اهش را ش امل م یش ود،
نشان میدهد .همچنین ،تحت س ناریوی  RCP4.5در م ا
فوریه  18/12درصد که بیشترین میزان افزایش اس ت و در
ما اکتبر  -78/61درص د ک ه بیش ترین ک اهش را ش امل
میشود ،از خود نشان میدهد .در ما فوریه  11/89درص د
که بیشترین میزان افزایش است و همچنین ،در ما اکتب ر
 -81/63درصد که بیشترین کاهش را شامل میشود ،تحت
سناریوی  RCP8.5اتف اق خواه د افت اد .ح ال ب ا بررس ی
ساالنه نتای بیانرر آن اس ت ک ه جری ان س االنۀ رودخان ۀ
زوالچای در محل ایسترا آبس نجی چهری قعلی ا تح ت
هرسه سناریو در دور های آتی نسبت به دورۀ پایه ک اهش
مییابد که این کاهش رواناب در دورۀ آتی تحت س ناریوی
 RCP2.6ب ه می زان  1/12مترمکع ب ر ثانی ه (33/34
درصد) ،تحت سناریوی  RCP4.5به میزان  1/17مترمکع
بر ثانی ه ( 33/67درص د) و تح ت س ناریوی  RCP8.5ب ه
میزان  1/37مترمکع بر ثانیه ( 39/42درصد) خواهد بود.

درنهایت ،به طور خاصه میت وان یافت هه ای تحقی ق
حاضر را به شرح ریل خاصه کرد:
 نت ای نش ان داد س ریه ای زم انی دم ا و ب ارا
توشیدشد از م دل  LARS-WGدارای دق ت قاب ل
قبول و همچنین ،دارای خیای کمتری برای به کار
بردن در مدل مفهومی  IHACRESهستند.
 نت ای ارزی ابی ک ارایی م دل  IHCRESنش ان داد
مدل مفهومی در مقیاس ماهانه نسبت ب ه مقی اس
روزانه دارای جواب قابل اعتم ادتری اس ت ک ه ب ا
نت ای میاشع ات زارع ی و همک اران ( )1388در
حوض ۀ آبخی ز کس یلیان ،آش فته و ب زرگ ح داد
( )1392در حوضۀ آیداغموا و وردیان و همکاران
( )1392در حوضۀ ناورود میابقت دارد [ 41 ،39و
.]35
همچنین ،نتای حاص ل از م دل مفه ومی IHACRES
نشان داد با وجود اینکه این مدل برای حوز هایی با جریان
دایمی بیشتر کاربرد دارد (ی ه و همک اران ،)1997 ،ام ا ب ا
واسنجی مناس قابلیت استفاد برای حوز های ب ا آب دهی
کم (اقلیم نیمهخشک) را نیز دارد [.]36
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