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  چکيده
  

بيني شد. بدين  سو در استان کرمانشاه بررسي و پيش اثر تغييرات اقليمي بر جريان خروجي حوضه آبريز قره پژوهشدر اين 
هاي  بر اساس داده ،LARS-WG  بيني اقليمي ) در مدل پيش٢٠٤٦-٢٠٦٥هاي  هاي دما و بارش آينده (سال منظور، داده

اي  تحت سه سناريوي انتشار گازهاي گلخانه، MPEH5و  HADCM3مشاهداتي گذشته و با کمک دو مدل گردش عمومي جو 
A1B ،A2  وB1 رواناب  -هاي دما و بارش توليد شده به عنوان ورودي مدل بارش توليد و ريز مقياس آماري شدند. داده

MapShed ثر أمت بيني جريان دست آيند. نتايج پيشبه شده  بيني هاي اقليمي پيش رفتند تا رواناب آينده حاصل از داده کاره ب
-MPEH5و  MPEH5-A1B ،HADCM3-B1 ،HADCM3-A1Bسناريوي  -دهد که چهار مدل از تغيير اقليم آينده نشان مي

B1  ساله آتي، متوسط جريان ساالنه کمتري را نسبت به متوسط بلندمدت جريان خروجي حوضه آبريز و دو  ٢٠در دوره
. کنند بيني مي تري را نسبت به متوسط بلندمدت پيشساله آينده بيش ٢٠جريان  HADCM3-A2و  MPEH5-A2سناريوي 

در بعضي موارد، جابجايي در زمان  فقطکند و  سناريوها نسبت به دوره مشاهداتي تغيير نمي -مدل شتريبوقوع پيک جريان در 
تان و اوايل بهار افزايش جريان در اواخر بهار و تابستان و کاهش جريان در اواخر زمسشود. نتايج اين پژوهش  مي وقوع مشاهده
  .دهد را نشان مي
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  مقدمه
 در منطقه کي يمياقل راتييتغ از عبارتست مياقل رييتغ
 مدت بلند يزمان افق کي طول در که يرفتار با سهيمقا

. است انتظار مورد شده مشاهده و ثبت اطالعات از منطقه
 و نيزم يدما يجيتدر شيافزا به ،يعموم اسيمق در
 اصطالحدر  ،يا گلخانه يگازها شيافزا اثر در ها انوسياق
نده يش آي). افزا۱۳۸۹، يند (مدرسيگو يم مياقل رييتغ

متوسط  يش دمايسبب افزا يا گلخانه يگازهاغلظت 
، يا بارش منطقه ير در الگوييتغ سبب، آن يدر پو  يجهان
ها خواهد شد (آرنل،  رودخانه ير، رطوبت خاک و دبيتبخ

هو  ي). ها۱۹۹۴و همکاران،  يلبيو و ۲۰۰۴، ۲۰۰۳
الت يا يها ان رودخانهيجر ينيب شيپ يبرا) ۲۰۰۴(

 HadCM3و  PCMجو  يعموما از دو مدل گردش يفرنيکال
ن يا يها ياستفاده و خروج A1FIو  B1 يويتحت دو سنار

. کرداس يکوچک مق يتجرب يک روش آماريها را با  مدل
و به کار بردن  VIC يکيدرولوژيسپس با کمک مدل ه

ها  ان رودخانهيد جرياس شده، به توليکوچک مق يها داده
نشان داد که ن پژوهش يدست آمده از ا  هج بيپرداخت. نتا

 ۹۰تا  ۷۳ن يالت بين ايا ير برفي، ذخايان قرن جاريتا پا
ان ين، رواناب و جريافت. همچنيدرصد کاهش خواهد 

 يخواهد شد و دب ياديز يرات زمانييها دچار تغ رودخانه
ز از فصل بهار به فصل زمستان منتقل يها ن  اوج رودخانه

  شود.  يم
کمک مدل گردش ) به ۱۳۹۰( يفتاحو  يران، قاسميدر ا
-LARS يساز اسيزمقيو مدل رHadCM3  جو يعموم

WG ن يانگيش مين بارش ساالنه و افزايانگيش ميافزا
 يو دوره زمان يز شهرچايساالنه را در حوضه آبر يدما

ن پژوهش را يدند. اهداف اکر ينيب شيپ ۲۰۳۰-۲۰۱۱
ت يوضع يساز هي) شب۱: (کردتوان خالصه  ين صورت ميبد

ز در زمان گذشته؛ يان حوضه آبريجر  يريرپذييموجود و تغ
به  يا ان رودخانهيواکنش جر ينيب شيو پ ي) بررس۲(

  م.ير اقليياثرات تغ
  

  ها مواد و روش
  يبررسمنطقه مورد 
سو از  رحوضه قرهي، زپژوهشن يدر ا يبررسمنطقه مورد 

 يبيمساحت تقر يران و دارايحوضه بزرگ کرخه در غرب ا
سه رودخانه  ين حوضه، داراي. ااستلومترمربع يک ۵۳۵۴
. هستند ين حوضه جاريسو و رازآور در ا مرک، قره ياصل

  دهد.  يسو را نشان م ز قرهيحوضه آبر ۱ شکل
  

 
 سو ز قرهيحوضه آبر -۱ شکل

  
  مير اقلييتغ يوهايسنار

و  HADCM3دو مدل  يها يپژوهش، از خروجن يادر 
MPEH5 م ياقل يساز هيشب يانتشار برا يويتحت سه سنار

توسط مرکز  HADCM3نده استفاده شده است. مدل يآ
توسط مؤسسه  MPEH5انگلستان و مدل  يهادل

است. سه  جاد شدهيپالنک آلمان ا -ماکس يهواشناس
و  SRES١A1B ،SRESA2انتشار عبارتند از  يويسنار

SRESB1 ت جهان و يرشد جمع يانگر چگونگيکه ب

                                                
1- Special Report on Emissions Scenarios 
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ن اساس، يو بر ا هستندنده يآ ياجتماع -يط اقتصاديشرا
 ينيب شيدر جو را پ يا گلخانه يزان انتشار گازهايم
  .)IPCC, 2007( کنند يم
  

  ازيمورد ن يها مدل
 يره برايمتغ چند يونيک مدل رگرسي، LARS-WGمدل 
 يساز اسيز مقير يها با روش ييآب و هوا يها د دادهيتول
و  چيمنوو؛ س۱۹۹۹، و ويلبي لکسي(و است يآمار

 يورود). ۲۰۰۷، و همكاران يلزبيک و ۲۰۱۰، استرانوويچ
ساله)  ۳۰روزانه درازمدت (حداقل  يها ن مدل، دادهيا

(دما، بارش، تابش  يکينوپتيستگاه سيک ايمربوط به 
 يها يآن، سر ي) و خروجيآفتاب يها تعا سايد يخورش
مذکور به صورت روزانه است.  يرهاينده متغيآ يزمان

 يکيدرولوژيمدل ه MapShed يساز هين، مدل شبيهمچن
حوضه  يساز مدلز است که در آن يحوضه آبر يبر مبنا

وانز و همکاران، ي(ا شود يانجام م GIS يز بر مبنايآبر
 يها ن رابط، الزم است نقشهياستفاده از ا يبرا). ۲۰۰۲

GIS جنس ي، توپوگرافيسطح يها ، آبياراض يکاربر ،
ه و به يمنطقه ته يهواشناس يها ستگاهيع ايخاک و توز
حداکثر و حداقل روزانه  يبارش و دما يها همراه داده

) وارد مدل LARS-WG يميمدل اقل ي(حاصل از خروج
رواناب  يمدل، خروج يشوند. پس از اجرا يساز دب هيشب

وانز و ي(ا شوند يارائه م يزمان يها يبه صورت سر
  ).۲۰۱۲، ينيکوراد

  
  ازيمورد ن يها داده
ستگاه يدما و بارش روزانه دو ا يها ن پژوهش از دادهيدر ا
 يمشاهدات يدب يها ک کرمانشاه و روانسر و دادهينوپتيس
 يها روزانه سال يدب يها باغستان، شامل داده ستگاه قرهيا

ز استفاده شد. يحوضه آبر ي، در خروج۱۹۹۸-۱۹۹۰
ه و به مدل يز تهيمذکور ن يورود GIS يها ن نقشهيهمچن
  شدند. يمعرف

  
  مدل ٢يسنج و صحت ١يواسنج

 يسنج و صحت يروش استفاده شده در واسنج بر اساس
ا، يلوانيالت پنسيست ايز طي(مؤسسه مح AVGWLFمدل 
 يها يمدل از دب يواسنج يبرا) ۲۰۰۹و، ي؛ و ت۲۰۰۷

                                                
1- Calibration 
2- Validation 

 ۱۹۹۵ يال ۱۹۹۰ يها ماهانه و ساالنه سال يمشاهدات
و  ٣ب بازگشتيق دو ضرين عمل، با تدقياستفاده شد. ا

و  يو ل ۲۰۰۹و، ي(ت شدانجام  ينيرزميآب ز ٤نشت
 يال ۱۹۹۶ يها سال يها ) و با کمک داده۲۰۰۰همکاران، 

 يآمار يارهايمدل شد. مع يسنج اقدام به صحت ۱۹۹۸
ن مربعات خطا يانگينه مي)، کمCE( يتجمع ينه خطايکم

)RMSEن (ييب تعينه ضريشي) و بR2 (سنجش  يبرا
  است.شده استفاده  ٥برازش ييکوين

  
  ج و بحثينتا
  يسنج و صحت يج واسنجينتا

با استفاده از اطالعات الزم اجرا شده  MapShedمدل 
عملکرد مدل را در مراحل  ۲و  ۱  يها ولاست. جد

ن يدهند که بر اساس ا ينشان م يسنج و صحت يواسنج
برازش مدل  ييکويسنجش ن يارهايدو جدول، مع

MapShed قرار دارند.  يمناسب يدر دامنه معنادار  
 

 يبرا يمشاهدات يها برازش مدل با داده يارهايمع -۱ جدول
 ) ۱۹۹۰-۱۹۹۵( يان در دوره واسنجيجر

  يمقدار نسب  )cm(مقدار مطلق   اريمع  فيرد
۱ CE ۰۱۰/۱  ۰۱۲/۰  
۲ RMSE  ۶۰۰/۰  ۰۰۷/۰  
۳ R2  ۶۳۵/۰  

  
  يمشاهدات يها برازش مدل با داده يارهايمع -۲ جدول
 )۱۹۹۶-۱۹۹۸( يسنج دوره صحتان در يجر يبرا

  ينسب مقدار  )cm( مقدار مطلق  اريمع  فيرد
۱ CE ۰۰۰/۱  ۰۰۹/۰  
۲ RMSE  ۵۵/۰  ۰۶۴/۰  
۳ R2  ۵۸۹/۰  

  

نشان داده شده است،  ۳و  ۲ يها گونه که در شکل همان
و  يمشاهدات يدب يها ان دادهيم يمناسب يهماهنگ

 MapShedشده رودخانه توسط مدل  يساز هيشب يها داده
   وجود دارد. يسنج و صحت يواسنج يها در دوره

 

                                                
3- Groundwater Recession Coefficient 
4- Groundwater Seepage Coefficient 
5- Goodness-of-fit 
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 يمدل برا باشده  يساز هيو شب يمشاهدات يها داده -۲ شکل

  )۱۹۹۵-۱۹۹۰( يسنج ان رودخانه در دوره وايجر
 

 
شده توسط مدل  يساز هيو شب يمشاهدات يها داده -۳ شکل
 )۱۹۹۸-۱۹۹۶( يسنج ان رودخانه در دوره صحتيجر يبرا

  ان رودخانهيم بر جرير اقليياثر تغ
 باان رودخانه، ابتدا يم بر جرير اقليياثر تغ يابيارز يبرا
اس دو مدل از يبزرگ مق يها يخروج Lars-WGافزار  نرم
)، MPEH5و  HADCM3 يها (مدل AOGCM يها مدل

 در مجموع) و B1 و A1B ،A2انتشار ( يويتحت سه سنار
 زير ۲۰۶۵-۲۰۴۶ يدوره زمان يو برايسنار -شش مدل

را که به  Lars-WGافزار  ج نرميشدند. نتا يساز اسيمق
-۲۰۶۵ يدما و بارش روزانه دوره زمان يها صورت داده

ل و همراه يماهانه و ساالنه تبد يزمان ياست، به سر ۲۰۴۶
شد.  MapShedرواناب  -وارد مدل بارش GIS يها با نقشه

 ۷تا  ۴ يها در شکل MapShedج مدل يپس از اجرا، نتا
  نشان داده شده است. 

جه گرفت يتوان نت يم ۵و  ۴ يها شکل يبا مشاهده و بررس
-MPEH5-A1B ،HADCM3 يويسنار -که چهار مدل

B1 ،HADCM3-A1B  وMPEH5-B1  نده، يسال آ ۲۰در
 ۱۷/۹و  ۹/۸، ۴۸/۸، ۱۸/۵ان متوسط يب جريبه ترت
 ۲۴/۱۶و  ۷۶/۱۵، ۰۲/۱۵، ۱۸/۹متر (معادل با  يسانت
کردند که نسبت به  ينيب شيه) را پيکعب بر ثانمترم

 ۵۹/۱۷ا يمتر  يسانت ۹۳/۹متوسط دراز مدت گذشته (

ن دو ي. همچنهستند ير کمتريه) مقاديمترمکعب بر ثان
ب با يبه ترت HADCM3-A2و  MPEH5-A2 يويسنار

و  ۴۶/۲۳متر ( يسانت ۸۹/۱۰و  ۲۵/۱۳ان يمقدار جر
را نسبت به  يشتريان بيجر ،ه)يمترمکعب بر ثان ۲۸/۱۹

  .کردند ينيب شيمتوسط درازمدت پ
و يسنار -مشخص است که در پنج مدل ۶با توجه به شکل 

، يو، مانند دوره بلندمدت مشاهداتيسنار -از شش مدل
دهد  يکمتر رخ م يان در ماه مارس اما با مقداريک جريپ
ان از يک جريپ MPEH5-A2 يويسنار -در مدل فقط و

  است. ل منتقل شدهيماه مارس به ماه آور
 يويتحت سنار MPEH5ن است که مدل يانگر ايب ۷شکل 
A1B يان کمتريسال جر يها در همه ماه يبيبه طور تقر 

به  A2 يوين مدل تحت سناريه و هميرا نسبت به دوره پا
ان نسبت به يش جريسال افزا يها در همه ماه يبيطور تقر
 -مدل شترين بيکند. همچن يم ينيب شيه را پيدوره پا
ل، يه، مارس، آوريفور يها ان در ماهيوها کاهش جريسنار

ه، يژوئن، ژوئ يها ان در ماهيش جريسپتامبر و اکتبر و افزا
 دهند. يه را نشان ميآگوست و ژانو

 
شده در  ينيب شيپ ،ان رودخانهيمتوسط ساالنه جر -۴ شکل
در  ۲۰۴۶-۲۰۶۵ يدوره زمان يمختلف برا يوهايسنار -مدل
  سو ز قرهيحوضه آبر يان خروجيمتوسط درازمدت جر سه بايمقا

 

 
ان ساالنه در ي) جر۲۰۴۶-۲۰۶۵ساله ( ۲۰متوسط  -۵ شکل
سه با متوسط بلندمدت يمختلف در مقا يوهايسنار -مدل

  )۱۹۸۷-۲۰۱۰ان ساالنه (يجر
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ان در ي) ماهانه جر۲۰۴۶-۲۰۶۵ساله ( ۲۰متوسط  -۶ شکل
متوسط درازمدت ماهانه سه با يمختلف در مقا يوهايسنار-مدل

  انيجر
  

 
نده يشده در آ ينيب شيان ماهانه پيرات جرييتغ -۷ لشک

  حسب درصد ه برينسبت به متوسط ماهانه دوره پا
  
  يريگ جهينت

نده يآ يم احتمالير اقليين اثر تغييتع يبران پژوهش، يدر ا
سو، ابتدا با  سو در حوضه قره ان رودخانه قرهيبر جر
دو  يها ي، خروجLARS-WG يمياز مدل اقل يريگ بهره

تحت  MPEH5و  HADCM3اس يمدل بزرگ مق
ز ير B1و  A1B ،SA2 يا گلخانه يانتشار گازها يوهايسنار
 يها شامل داده ن بخش کهيا يشدند. خروج يساز اسيمق

) است، به همراه ۲۰۴۶-۲۰۶۵نده (يدما و بارش آ
، MapShedمدل  در يورود عنوان به حوضه GIS يها نقشه
ف شد. يحوضه تعر ندهيآ يان خروجيجر ينيب شيپ يبرا
 يها حوضه با استفاده از داده يان خروجيجر يساز هيشب

 ۱۹۹۰-۱۹۹۸ يان رودخانه در بازه زمانيماهانه جر
دهد. سپس،  يرا نشان م MapShedعملکرد مناسب مدل 

نده، حاصل از يشده آ اسيزمقير يها با استفاده از داده
سو و  از حوضه قره يان خروجي، جريمياقل ينيب شيبخش پ

  شد.  ينيب شيپ ۲۰۴۶-۲۰۶۵ يرات آن در بازه زمانييتغ

-MPEH5 يويسنار -دهند که چهار مدل يج نشان مينتا

A1B ،HADCM3-B1، HADCM3-A1B  وMPEH5-B1 
در  HADCM3-A2و MPEH5-A2  يويسنار -و دو مدل

 يشتريکمتر و ب يها انيب جري، به ترتيساله آت ۲۰دوره 
کنند.  يم ينيب شينسبت به متوسط بلندمدت گذشته پ

در از حوضه  يخروج يها اني، جريهمانند دوره مشاهدات
ن ياوج را در ماه مارس تخم ي، دبوهايسنار -مدلبيشتر 

، A2 يويتحت سنار MPEH5در مدل  فقطزنند و  يم
 شتريبن يشود. همچن يل منتقل ميان اوج به ماه آوريجر
ه را، در يان نسبت به دوره پايش جريوها افزايسنار-مدل

ان را در ياواخر فصل بهار و کل فصل تابستان و کاهش جر
   کنند. يم ينيب شيل فصل بهار پياواخر زمستان و اوا
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