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  چکيده
  
تغيير اقليم ناشي از  ،شود. از طرفي حجم قابل توجهي از آب ذخيره شده در سدها تبخير مي ،حال حاضر در ايران در

تحليلي از روند تغيير حجم  پژوهشده است. اين کرهاي بشري روند تغييرات حجم تبخيري را نيز دستخوش دگرگوني  فعاليت
مدل اقليم جهاني  پنج باير اقليم مدل شده در شرايط تغي ۲۰۵۱- ۲۰۸۰و  ۲۰۲۱- ۲۰۵۰تبخيري از سد دز را براي دو دوره 

ترين همسايگي ارتقاء داده شده  مدل ريزمقياس نزديک باهاي هواشناسي روزانه  کرده است. داده ارائه A2تحت سناريوي انتشار 
تغييرات حجم سازي شدند.  استفاده از معاالت مشتق شده از معادله پنمن آماده جهت برآورد نرخ تبخير از سطوح آزاد آب با

محاسبه شدند. نتايج نشان  ۱۹۸۲-۲۰۱۱ارتفاع مخزن سد دز نسبت به دوره مشاهداتي  -کاربردن روابط حجمه تبخيري با ب
يابد.  % افزايش مي۱۰ % و۷به ترتيب  ،يطور متوسط براي هر دو دوره مورد بررسه ب ،دهند حجم تبخير ساالنه از اين مخزن مي

طور ه که متوسط دماي هوا در دو دوره آتي ب يا ه گونهب است؛يش، گرمايش زمين در آينده عامل اصلي در پشت اين افزا
داري در نرخ  معني تأثيرگراد نسبت به دوره پايه افزايش پيدا خواهد کرد. اين افزايش  درجه سانتي ۳و  ۳/۱ميانگين به ترتيب 

 طور چشمگيري زياد خواهد شد.ه بهار و تابستان که دماي هوا ب يها ويژه در فصله تبخير دارد، ب
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  تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

درجه براي سطح انتشار باال 
) با استفاده از پنج 
 مدل گردش عمومي و مدل پنمن، ميزان تبخير از سطوح

ارزيابي  ۲۰۷۰
از سطح آزاد آب در 
%+ در سطوح 
انتشار کم تا زياد برآورد شده است. مطالعات انجام شده در 
هشتگرد (بلوک آذري و همکاران، 
) و حوضه قزنقو در آذربايجان شرقي (آشفته و 
دما و تبخير 
 ،نسبت به دوره پايه

ها از  روند افزايشي خواهند داشت. با وجود تصويرسازي
تغيير  ميزان تبخير و تعرق پتانسيل آتي در ايران، هنوز اثر

مورد توجه قرار نگرفته 
مدل گردش 
اثر تغيير اقليم آتي براي 
بر ميزان 
تغييرات تبخير از مخزن سد دز واقع در جنوب غرب ايران 

هاي هواشناسي براي 

ميليارد  
کيلومتر، با اهداف توليد برق و 

دست،  هکتار از اراضي پايين
ب موجود در 
لذا سد دز به عنوان منطقه 

  

ايستگاه هواشناسي 
 مورد استفاده قرار
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درجه براي سطح انتشار باال 
) با استفاده از پنج 
مدل گردش عمومي و مدل پنمن، ميزان تبخير از سطوح

۲۰۷۰و  ۲۰۵۰
از سطح آزاد آب در دند. متوسط درصد تغييرات تبخير 

%+ در سطوح ۸/۴%+ تا 
انتشار کم تا زياد برآورد شده است. مطالعات انجام شده در 
هشتگرد (بلوک آذري و همکاران، 
) و حوضه قزنقو در آذربايجان شرقي (آشفته و 

دما و تبخير دهند دو پارامتر 
نسبت به دوره پايه

روند افزايشي خواهند داشت. با وجود تصويرسازي
ميزان تبخير و تعرق پتانسيل آتي در ايران، هنوز اثر

مورد توجه قرار نگرفته 
مدل گردش است. در اين پژوهش با استفاده از پنج 

اثر تغيير اقليم آتي براي 
بر ميزان  ۲۰۵۱-۲۰۸۰

تغييرات تبخير از مخزن سد دز واقع در جنوب غرب ايران 

هاي هواشناسي براي 

 ۳/۳مخزن سد دز با حداکثر حجم گنجايش 
کيلومتر، با اهداف توليد برق و 

هکتار از اراضي پايين
ب موجود در و مديريت منابع آ

لذا سد دز به عنوان منطقه 
  ).۱ است (شکل

  موقعيت جغرافيايي سد دز

ايستگاه هواشناسي  در
مورد استفاده قرار ۲۰۱۲

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

درجه براي سطح انتشار باال  ۴/۳
) با استفاده از پنج ۲۰۱۰خواهد بود. جانسون و شارما (

مدل گردش عمومي و مدل پنمن، ميزان تبخير از سطوح
۲۰۳۰ ،۲۰۵۰

دند. متوسط درصد تغييرات تبخير 
%+ تا ۷/۱گستره کشور استراليا بين 

انتشار کم تا زياد برآورد شده است. مطالعات انجام شده در 
هشتگرد (بلوک آذري و همکاران، 
) و حوضه قزنقو در آذربايجان شرقي (آشفته و 

دهند دو پارامتر  ) نشان مي
نسبت به دوره پايه ۲۰۱۰- ۲۱۰۰

روند افزايشي خواهند داشت. با وجود تصويرسازي
ميزان تبخير و تعرق پتانسيل آتي در ايران، هنوز اثر

مورد توجه قرار نگرفته  ،ها اقليم روي تبخير سطح آزاد آب
است. در اين پژوهش با استفاده از پنج 

اثر تغيير اقليم آتي براي  A2عمومي تحت سناريو انتشار 
۲۰۵۱و  ۲۰۵۰

تغييرات تبخير از مخزن سد دز واقع در جنوب غرب ايران 

هاي هواشناسي براي  منطقه مورد مطالعه و داده

مخزن سد دز با حداکثر حجم گنجايش 
کيلومتر، با اهداف توليد برق و  

هکتار از اراضي پايين ۱۲۵۰۰۰
و مديريت منابع آ

لذا سد دز به عنوان منطقه  جنوب غرب کشور را دارد؛
است (شکل 

موقعيت جغرافيايي سد دز

در شده ثبت
۲۰۱۲تا  ۱۹۸۱
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۴تا  ۸/۱سطح انتشار کم و 
خواهد بود. جانسون و شارما (

مدل گردش عمومي و مدل پنمن، ميزان تبخير از سطوح
۲۰۳۰هاي  آزاد آب را در دوره

دند. متوسط درصد تغييرات تبخير 
گستره کشور استراليا بين 

انتشار کم تا زياد برآورد شده است. مطالعات انجام شده در 
هشتگرد (بلوک آذري و همکاران،  -نقاط مختلف ايران

) و حوضه قزنقو در آذربايجان شرقي (آشفته و 
) نشان مي۱۳۹۱

۲۱۰۰هاي  و تعرق در دوره
روند افزايشي خواهند داشت. با وجود تصويرسازي
ميزان تبخير و تعرق پتانسيل آتي در ايران، هنوز اثر

اقليم روي تبخير سطح آزاد آب
است. در اين پژوهش با استفاده از پنج 

عمومي تحت سناريو انتشار 
۲۰۲۱-۲۰۵۰

تغييرات تبخير از مخزن سد دز واقع در جنوب غرب ايران 
  است. شده

  ها
منطقه مورد مطالعه و داده

مخزن سد دز با حداکثر حجم گنجايش 
 ۶۵مترمکعب آب و طول 

۱۲۵۰۰۰آب مصرفي 
و مديريت منابع آ تأميننقش مهمي در 

جنوب غرب کشور را دارد؛
 انتخاب شده

موقعيت جغرافيايي سد دز -۱شکل 

ثبت هواشناسي 
۱۹۸۱هاي  سد دز در بين سال

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

سطح انتشار کم و 
خواهد بود. جانسون و شارما (

مدل گردش عمومي و مدل پنمن، ميزان تبخير از سطوح
آزاد آب را در دوره

دند. متوسط درصد تغييرات تبخير 
گستره کشور استراليا بين 

انتشار کم تا زياد برآورد شده است. مطالعات انجام شده در 
نقاط مختلف ايران

) و حوضه قزنقو در آذربايجان شرقي (آشفته و ۱۳۹۱
۱۳۹۱، بواني مساح

و تعرق در دوره
روند افزايشي خواهند داشت. با وجود تصويرسازي
ميزان تبخير و تعرق پتانسيل آتي در ايران، هنوز اثر

اقليم روي تبخير سطح آزاد آب
است. در اين پژوهش با استفاده از پنج 

عمومي تحت سناريو انتشار 
۲۰۲۱ ي دو دوره

تغييرات تبخير از مخزن سد دز واقع در جنوب غرب ايران 
شده تصويرسازي

ها مواد و روش
منطقه مورد مطالعه و داده

  سازي شبيه
مخزن سد دز با حداکثر حجم گنجايش 

مترمکعب آب و طول 
آب مصرفي  تأمين

نقش مهمي در 
جنوب غرب کشور را دارد؛

انتخاب شده پژوهشمورد 

شکل 

 روزانه هاي داده
سد دز در بين سال
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سطح انتشار کم و 
خواهد بود. جانسون و شارما (

مدل گردش عمومي و مدل پنمن، ميزان تبخير از سطوح
آزاد آب را در دوره

دند. متوسط درصد تغييرات تبخير کر
گستره کشور استراليا بين 

انتشار کم تا زياد برآورد شده است. مطالعات انجام شده در 
نقاط مختلف ايران

۱۳۹۱
مساح

و تعرق در دوره
روند افزايشي خواهند داشت. با وجود تصويرسازي
ميزان تبخير و تعرق پتانسيل آتي در ايران، هنوز اثر

اقليم روي تبخير سطح آزاد آب
است. در اين پژوهش با استفاده از پنج 

عمومي تحت سناريو انتشار 
دو دوره

تغييرات تبخير از مخزن سد دز واقع در جنوب غرب ايران 
تصويرسازي

  
مواد و روش

منطقه مورد مطالعه و داده
شبيه

مخزن سد دز با حداکثر حجم گنجايش 
مترمکعب آب و طول 

تأمين
نقش مهمي در 

جنوب غرب کشور را دارد؛
مورد 

  

  

داده
سد دز در بين سال
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آب مطمئن 
اصلي بيالن آب سيستم 
روي مديريت آب با 

 هاي ويژگي
بسيار متفاوت 
بنابراين فهم صحيح و دقيق از نسبت مقدار تبخير 
هاي مختلفي از 
مصرف آب 

بسياري  در
تهيه آب  

آشاميدني و توليد غذا به ميزان ذخيره آب در مخازن 
نرخ تبخير در 
تراليا، حدود 
درصد کل حجم آب ذخيره شده در مخازن در هر 

رود  از دست مي
 ۱۳همچنين ساالنه حدود 

 ٥٤/١٠٦درصد از حجم آب ورودي به سد کرخه معادل 
ميليون مترمکعب به صورت تبخير از مخزن اين سد تلف 

حفظ اين  
. حجم تبخير ساالنه از چهار سد 

معادل  تقريباً
ميليون مترمکعب که اين ميزان بيشتر از حجم آب 
ذخيره شده در سد مسجدسليمان و بسيار از سدهاي 
، ت (شرکت مديريت منابع آب ايران

باالرفتن نرخ تبخير از 
سطوح آزاد آب در سطح کشور در آينده به دليل تهديد 
 تغيير اقليم وجود دارد. در واقع از نتايج خاص تغيير اقليم،

، ١مير اقليي
افزايش در تبخير قابل انتظار 
هواشناسي استراليا (سازمان 

) نشان ۲۰۰۷
و  ۲۰۵۰، 
 ۱/۱تا  ۰/

درجه براي 

                                        
1- Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC)
2- Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation
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آب مطمئن  تأمينبراي توسعه 
اصلي بيالن آب سيستم 

روي مديريت آب با  ،تبخير از مخازن
ويژگيتوجه به موقعيت جغرافياي و تفاوت اقليمي، 

بسيار متفاوت  ،هاي مصرف
بنابراين فهم صحيح و دقيق از نسبت مقدار تبخير 

هاي مختلفي از  به جنبه
مصرف آب  يوهشديريت و 

در ). در ايران و
 ،خشک جهان

آشاميدني و توليد غذا به ميزان ذخيره آب در مخازن 
نرخ تبخير در اين، با وجود 

تراليا، حدود باشد. در اس
درصد کل حجم آب ذخيره شده در مخازن در هر 

از دست مي ،سال به دليل باال بودن ميزان تبخير
همچنين ساالنه حدود 

درصد از حجم آب ورودي به سد کرخه معادل 
ميليون مترمکعب به صورت تبخير از مخزن اين سد تلف 

 ،که با توجه به برقابي بودن اين سد
. حجم تبخير ساالنه از چهار سد 

تقريباً ۴و  ۳
ميليون مترمکعب که اين ميزان بيشتر از حجم آب 
ذخيره شده در سد مسجدسليمان و بسيار از سدهاي 
ت (شرکت مديريت منابع آب ايران

باالرفتن نرخ تبخير از 
سطوح آزاد آب در سطح کشور در آينده به دليل تهديد 
تغيير اقليم وجود دارد. در واقع از نتايج خاص تغيير اقليم،

يين دول تغ
افزايش در تبخير قابل انتظار 
هواشناسي استراليا (سازمان 

۲۰۰۷، ٢يرفاه عموم
، ۲۰۳۰ هاي

/۸به ترتيب 
درجه براي  ۲/۲تا  ۱

                                        
Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC)

Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation (CSIRO) 

                     

براي توسعه 
اصلي بيالن آب سيستم  ي اجزاجمله 

تبخير از مخازن
توجه به موقعيت جغرافياي و تفاوت اقليمي، 

هاي مصرف مخزن و مديريت آب در روش
بنابراين فهم صحيح و دقيق از نسبت مقدار تبخير 

به جنبه ،مخزن در بيالن سيستم رودخانه
ديريت و توسعه منابع آب، تخصيص، م

). در ايران و۲۰۱۴(وربس و آياال، 
خشک جهان از کشورهاي خشک و نيمه

آشاميدني و توليد غذا به ميزان ذخيره آب در مخازن 
با وجود  است؛
باشد. در اس اديزتواند بسيار 

درصد کل حجم آب ذخيره شده در مخازن در هر 
سال به دليل باال بودن ميزان تبخير

همچنين ساالنه حدود  .)۲۰۰۵
درصد از حجم آب ورودي به سد کرخه معادل 

ميليون مترمکعب به صورت تبخير از مخزن اين سد تلف 
که با توجه به برقابي بودن اين سد

. حجم تبخير ساالنه از چهار سد دارد
۳پور، دز، کارون 

ميليون مترمکعب که اين ميزان بيشتر از حجم آب 
ذخيره شده در سد مسجدسليمان و بسيار از سدهاي 
ت (شرکت مديريت منابع آب ايران

باالرفتن نرخ تبخير از  به علتهايي 
سطوح آزاد آب در سطح کشور در آينده به دليل تهديد 
تغيير اقليم وجود دارد. در واقع از نتايج خاص تغيير اقليم،

ن دول تغيت بأي(ه 
افزايش در تبخير قابل انتظار  ،به سبب آن
هواشناسي استراليا (سازمان  ي خواهد بود. گزارش اداره

رفاه عموم ي
هاي دهد گرمايش هوا براي دوره

به ترتيب  ۱۹۹۰نسبت به دوره پايه 
۲/۱ا، ه يدرجه براي سواحل و خشک
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براي توسعه  ،وجود مخازن ذخيره
جمله و از  

تبخير از مخازن آثارند. 
توجه به موقعيت جغرافياي و تفاوت اقليمي، 

مخزن و مديريت آب در روش
بنابراين فهم صحيح و دقيق از نسبت مقدار تبخير 

در بيالن سيستم رودخانه
توسعه منابع آب، تخصيص، م

(وربس و آياال، 
از کشورهاي خشک و نيمه

آشاميدني و توليد غذا به ميزان ذخيره آب در مخازن 
است؛سدها به شدت وابسته 

تواند بسيار  کشورها مي
درصد کل حجم آب ذخيره شده در مخازن در هر 

سال به دليل باال بودن ميزان تبخير
۲۰۰۵يگ و همکاران، 

درصد از حجم آب ورودي به سد کرخه معادل 
ميليون مترمکعب به صورت تبخير از مخزن اين سد تلف 

که با توجه به برقابي بودن اين سد
دارداهميت بااليي 

پور، دز، کارون  مهم شهيد عباس
ميليون مترمکعب که اين ميزان بيشتر از حجم آب 
ذخيره شده در سد مسجدسليمان و بسيار از سدهاي 

ت (شرکت مديريت منابع آب ايرانموجود در کشور اس
www.wrm.ir.(  

هايي  نگراني
سطوح آزاد آب در سطح کشور در آينده به دليل تهديد 
تغيير اقليم وجود دارد. در واقع از نتايج خاص تغيير اقليم،

 استافزايش دماي هوا 
به سبب آن
خواهد بود. گزارش اداره

يو علم يقات صنعت
دهد گرمايش هوا براي دوره

نسبت به دوره پايه 
درجه براي سواحل و خشک
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  مقدمه
وجود مخازن ذخيره

 استضروري 
ند. هسترودخانه 

توجه به موقعيت جغرافياي و تفاوت اقليمي، 
مخزن و مديريت آب در روش

بنابراين فهم صحيح و دقيق از نسبت مقدار تبخير  است؛
در بيالن سيستم رودخانه

توسعه منابع آب، تخصيص، م
(وربس و آياال،  استوابسته 

از کشورهاي خشک و نيمه
آشاميدني و توليد غذا به ميزان ذخيره آب در مخازن 

سدها به شدت وابسته 
کشورها مي اين 
درصد کل حجم آب ذخيره شده در مخازن در هر  ۴۰

سال به دليل باال بودن ميزان تبخير
يگ و همکاران، ا(کر

درصد از حجم آب ورودي به سد کرخه معادل 
ميليون مترمکعب به صورت تبخير از مخزن اين سد تلف 

که با توجه به برقابي بودن اين سد شود ي
اهميت بااليي  ،مقدار

مهم شهيد عباس
ميليون مترمکعب که اين ميزان بيشتر از حجم آب  ۲۷۳/

ذخيره شده در سد مسجدسليمان و بسيار از سدهاي 
موجود در کشور اس

www.wrm.ir

نگراني ن سببيبد
سطوح آزاد آب در سطح کشور در آينده به دليل تهديد 
تغيير اقليم وجود دارد. در واقع از نتايج خاص تغيير اقليم،

افزايش دماي هوا 
به سبب آن) که ۲۰۰۷

خواهد بود. گزارش اداره
قات صنعتيتحق
دهد گرمايش هوا براي دوره مي

نسبت به دوره پايه  ۲۰۷۰
درجه براي سواحل و خشک

Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) 
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
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مقدمه
وجود مخازن ذخيره

ضروري 
رودخانه 

توجه به موقعيت جغرافياي و تفاوت اقليمي، 
مخزن و مديريت آب در روش

است؛
در بيالن سيستم رودخانه

توسعه منابع آب، تخصيص، م
وابسته 

از کشورهاي خشک و نيمه
آشاميدني و توليد غذا به ميزان ذخيره آب در مخازن 

سدها به شدت وابسته 
اين 
۴۰

سال به دليل باال بودن ميزان تبخير
(کر

درصد از حجم آب ورودي به سد کرخه معادل 
ميليون مترمکعب به صورت تبخير از مخزن اين سد تلف 

يم
مقدار

مهم شهيد عباس
۴/

ذخيره شده در سد مسجدسليمان و بسيار از سدهاي 
موجود در کشور اس

www.wrm.ir

بد
سطوح آزاد آب در سطح کشور در آينده به دليل تهديد 
تغيير اقليم وجود دارد. در واقع از نتايج خاص تغيير اقليم،

افزايش دماي هوا 
۲۰۰۷

خواهد بود. گزارش اداره
تحق
مي

۲۰۷۰
درجه براي سواحل و خشک

Commonwealth Scientific and Industrial Research 

http://www.wrm.ir
http://www.wrm.ir
http://www.wrm.ir
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 ۲ ). شکل
 وضعيت پارامترهاي ثبت شده رطوبت نسبي، دماي هوا و
تبخير از تشتک را در ايستگاه هواشناسي سد دز نشان 

حل کرده و بسياري از 
و کنند (هلفر و 

صورت تحليل چند مدلي 
سازي تغييرات آب و هوايي آينده را از 
تغييرات آب و 

کند.  صورت يک طرح کلي و سربسته ارائه مي
 - جودليل دانش ناقص بشري از فرايند 

سازي با  اقيانوس بوده که منجر به عدم توانايي در مدل
GCM  داراي
که اين  
 ۵۰۰تا  ۲۰۰

ها قابل کاربرد 
اثر تغيير اقليم مانند 
هاي آماري 

 GCMهاي 
است (سيدکابلي و 
استفاده از 
مولدهاي تصادفي آب و هوايي است. روش ناپارامتريک 

                               

). شکل۲۰۰۶کند (شريف و برن، 
وضعيت پارامترهاي ثبت شده رطوبت نسبي، دماي هوا و
تبخير از تشتک را در ايستگاه هواشناسي سد دز نشان 

حل کرده و بسياري از 
کنند (هلفر و  مي

صورت تحليل چند مدلي 
سازي تغييرات آب و هوايي آينده را از 

تغييرات آب و  دهد، بنابراين معموالً
صورت يک طرح کلي و سربسته ارائه مي
دليل دانش ناقص بشري از فرايند 

اقيانوس بوده که منجر به عدم توانايي در مدل
GCMهاي  هاي محلي شده است. لذا مدل

  طوريه ب 
۲۰۰ها بين  ها اغلب ماهانه و براي تمامي مدل

ها قابل کاربرد  طرفي اين مقياس
اثر تغيير اقليم مانند 

هاي آماري  روشاز رو 
هاي  مختلفي براي ريزمقياس کردن خروجي مدل

است (سيدکابلي و  شده
استفاده از  ،ها ). از پرکابردترين اين روش

مولدهاي تصادفي آب و هوايي است. روش ناپارامتريک 
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کند (شريف و برن، 
وضعيت پارامترهاي ثبت شده رطوبت نسبي، دماي هوا و

تبخير از تشتک را در ايستگاه هواشناسي سد دز نشان 

  پارامترهاي هواشناسي ثبت شده در ايستگاه سد دز

حل کرده و بسياري از  جوبراي ايجاد توصيفي از وضعيت 
ميرا توليد 

صورت تحليل چند مدلي ه ها ب ). اين مدل
سازي تغييرات آب و هوايي آينده را از 

دهد، بنابراين معموالً
صورت يک طرح کلي و سربسته ارائه مي
دليل دانش ناقص بشري از فرايند 

اقيانوس بوده که منجر به عدم توانايي در مدل
هاي محلي شده است. لذا مدل

 است؛تفکيک مکاني و زماني بزرگ 
ها اغلب ماهانه و براي تمامي مدل

طرفي اين مقياس
اثر تغيير اقليم مانند  ي کننده

رو  ند. از اين
مختلفي براي ريزمقياس کردن خروجي مدل

شدهاي استفاده 
). از پرکابردترين اين روش

مولدهاي تصادفي آب و هوايي است. روش ناپارامتريک 

0

50

100

Apr-81

Apr-81

Apr-81

                                          

کند (شريف و برن،  سازي مي
وضعيت پارامترهاي ثبت شده رطوبت نسبي، دماي هوا و
تبخير از تشتک را در ايستگاه هواشناسي سد دز نشان 

پارامترهاي هواشناسي ثبت شده در ايستگاه سد دز

براي ايجاد توصيفي از وضعيت 
را توليد پارامترهاي هواشناسي 

). اين مدل۲۰۱۲
سازي تغييرات آب و هوايي آينده را از  بوده که اجازه شبيه

دهد، بنابراين معموالً منظرهاي مختلف مي
صورت يک طرح کلي و سربسته ارائه مي

دليل دانش ناقص بشري از فرايند ه 
اقيانوس بوده که منجر به عدم توانايي در مدل

هاي محلي شده است. لذا مدل
تفکيک مکاني و زماني بزرگ 

ها اغلب ماهانه و براي تمامي مدل
طرفي اين مقياس کند. از کيلومتر تغيير مي

کننده هاي بررسي
ند. از اينستيسازي تبخير ن

مختلفي براي ريزمقياس کردن خروجي مدل
اي استفاده  هاي منطقه

). از پرکابردترين اين روش۱۳۹۱
مولدهاي تصادفي آب و هوايي است. روش ناپارامتريک 

Apr-89

Apr-89

                                                               

سازي مي شبيه
وضعيت پارامترهاي ثبت شده رطوبت نسبي، دماي هوا و

تبخير از تشتک را در ايستگاه هواشناسي سد دز نشان 
  دهد. 

پارامترهاي هواشناسي ثبت شده در ايستگاه سد دز

براي ايجاد توصيفي از وضعيت 
پارامترهاي هواشناسي 

۲۰۱۲همکاران، 
بوده که اجازه شبيه

منظرهاي مختلف مي
صورت يک طرح کلي و سربسته ارائه ميه هوايي را ب

ه اين موضوع ب
اقيانوس بوده که منجر به عدم توانايي در مدل

هاي محلي شده است. لذا مدل مقياس
تفکيک مکاني و زماني بزرگ 

ها اغلب ماهانه و براي تمامي مدل داده
کيلومتر تغيير مي

هاي بررسي براي مدل
سازي تبخير ن مدل

مختلفي براي ريزمقياس کردن خروجي مدل
هاي منطقه به مقياس
۱۳۹۱همکاران، 

مولدهاي تصادفي آب و هوايي است. روش ناپارامتريک 

Apr-89

Apr-89

Apr-89

١٣٩٥                     

شبيه
وضعيت پارامترهاي ثبت شده رطوبت نسبي، دماي هوا و
تبخير از تشتک را در ايستگاه هواشناسي سد دز نشان 

دهد.  مي

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
 

پارامترهاي هواشناسي ثبت شده در ايستگاه سد دز
  

براي ايجاد توصيفي از وضعيت 
پارامترهاي هواشناسي 

همکاران، 
بوده که اجازه شبيه

منظرهاي مختلف مي
هوايي را ب

اين موضوع ب
اقيانوس بوده که منجر به عدم توانايي در مدل

مقياس
تفکيک مکاني و زماني بزرگ 

داده
کيلومتر تغيير مي

براي مدل
مدل

مختلفي براي ريزمقياس کردن خروجي مدل
به مقياس
همکاران، 

مولدهاي تصادفي آب و هوايي است. روش ناپارامتريک 

Mar-97

١٣٩٥زمستان / ٢٣

هاي مفقودي 
تخمين زده 
شدند. اين روش با استفاده از يک تابع توزيع احتمال 
ترين همسايگان داده مفقودي و 

را  گرفتن يک احتمال رخداد تصادفي، آن

پارامترهاي هواشناسي ثبت شده در ايستگاه سد دز

 ۴۰در اين ناحيه اکثر روزهاي تابستان دمايي بيشتر از 
کنند که ميزان تبخير از تشتک کمتر از 
گيري شده 
بسيار بوده، بنابراين در اين 
دليل افزايش خطاي برآوردي 
استفاده نشده است. همچنين ميزان تشعشع خورشيدي و 
شود. با توجه به 
اين دو پارامتر در برآورد تبخير، ميزان تشعشع با 
- رارت روزانه و روش هارگريوز

 تأثير) تخمين زده شده و 
شود.  گرفته مي

-۲۰۸۰و 
هاي هواشناسي روزانه با ريزمقياس کردن 
مدل گردش 

CGCM3T63 ،
INMCM3  تحت

IPCC, 2007.( 
معادالت جرم، مومنتم و ترموديناميک را 

Mar-97

Mar-97

Mar-97

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

هاي مفقودي  ها، داده ييد صحت داده
تخمين زده ترين همسايگي 

شدند. اين روش با استفاده از يک تابع توزيع احتمال 
ترين همسايگان داده مفقودي و 

گرفتن يک احتمال رخداد تصادفي، آن

پارامترهاي هواشناسي ثبت شده در ايستگاه سد دزرات ييتغ - ۲

در اين ناحيه اکثر روزهاي تابستان دمايي بيشتر از 
کنند که ميزان تبخير از تشتک کمتر از 

گيري شده  . پارامتر سرعت باد اندازه
بسيار بوده، بنابراين در اين 
دليل افزايش خطاي برآوردي 
استفاده نشده است. همچنين ميزان تشعشع خورشيدي و 

شود. با توجه به  گيري نمي
اين دو پارامتر در برآورد تبخير، ميزان تشعشع با 
رارت روزانه و روش هارگريوز

) تخمين زده شده و 
گرفته مي باد با تغيير روش برآورد تبخير در نظر

و  ۲۰۵۰-۲۰۲۱
هاي هواشناسي روزانه با ريزمقياس کردن 

مدل گردش  ۵سناريوهاي تغيير اقليم بدست آمده از 
HadCM3 ،CGCM3T63

INMCM3و 

IPCC, 2007شوند (

معادالت جرم، مومنتم و ترموديناميک را 

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ييد صحت داده
ترين همسايگي  با استفاده از روش نزديک

شدند. اين روش با استفاده از يک تابع توزيع احتمال 
ترين همسايگان داده مفقودي و 

گرفتن يک احتمال رخداد تصادفي، آن

۲شکل 

در اين ناحيه اکثر روزهاي تابستان دمايي بيشتر از 
کنند که ميزان تبخير از تشتک کمتر از 

. پارامتر سرعت باد اندازه
بسيار بوده، بنابراين در اين در ايستگاه داراي خطاي 
دليل افزايش خطاي برآوردي ه 

استفاده نشده است. همچنين ميزان تشعشع خورشيدي و 
گيري نمي يا تعداد ساعات آفتابي اندازه

اين دو پارامتر در برآورد تبخير، ميزان تشعشع با 
رارت روزانه و روش هارگريوزاستفاده از تغييرات درجه ح

) تخمين زده شده و ۲۰۱۳
باد با تغيير روش برآورد تبخير در نظر

۲۰۵۰همچنين براي دو دوره آتي (
هاي هواشناسي روزانه با ريزمقياس کردن 

سناريوهاي تغيير اقليم بدست آمده از 
HadCM3) شامل 

ECHAM5OM  و
شوند ( سازي ميتصوير

معادالت جرم، مومنتم و ترموديناميک را 

Feb-05

Feb-05

Feb-05

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ييد صحت دادهأگرفته است. پس از ت
با استفاده از روش نزديک

شدند. اين روش با استفاده از يک تابع توزيع احتمال 
ترين همسايگان داده مفقودي و  ناپارامتريک براي نزديک

گرفتن يک احتمال رخداد تصادفي، آن

در اين ناحيه اکثر روزهاي تابستان دمايي بيشتر از 
کنند که ميزان تبخير از تشتک کمتر از  درجه را تجربه مي

. پارامتر سرعت باد اندازهستين ۲۰
در ايستگاه داراي خطاي 

ه ها ب پژوهش از اين داده
استفاده نشده است. همچنين ميزان تشعشع خورشيدي و 

يا تعداد ساعات آفتابي اندازه
اين دو پارامتر در برآورد تبخير، ميزان تشعشع با 

استفاده از تغييرات درجه ح
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همچنين براي دو دوره آتي (
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) به عنوان يک مولد K-NN( ١ترين همسايگي نزديک
شريف و برن  راتصادفي آب و هوا در مطالعات تغيير اقليم 

  .کردند) معرفي ۲۰۰۶(
  

ارتقاء  يگين همسايتر کينزد ينماي روش ريزمقياس
 يافته

مولدهاي آب و هوايي در واقع از يک پايگاه داده که معرف 
صورت تصادفي داده توليد ه ، بهستنداقليم منطقه 

 اي را بر ) پايگاه داده۲۰۱۱کنند. سليمان و سيمونويچ ( مي
هاي  دست آمده از مدله اساس سناريوهاي خروجي ب

GCM  .ها با استفاده از روش  آنبه اين مولد تعريف کردند
) سناريوهاي تغيير اقليم ۲۰۱۲دلتا (هلفر و همکاران، 

پايه و براساس  ي بارش را براي دوره آتي نسبت به دوره
دست ه صورت ماهانه به ب GCMهاي  خروجي هر يک مدل

آوردند. در روش دلتا سناريوهاي تغيير اقليم براي دما و 
ر ميانگين ماهانه ااساس تفاوت بين مقد نسبي بررطوبت 

آن پارامترها در دوره آتي نسبت به دوره پايه، محاسبه 
) که براي پارامتر تشعشع خورشيدي )۱(شوند (رابطه  مي
  ):۲ند (رابطه هستر نسبت مالک عمل امقد

)۱   (                         ,  ,   
)۲(                      ,    ,    

، GCMمدل  ي کننده به ترتيب بيانbو  m ،fدر اين روابط 
د. همچنين هستن) ۱۹۸۲- ۲۰۱۱دوره آتي و دوره پايه (

ر ميانگين ماهانه پارامترهاي اقليمي در يک امقد 
يکنواختي دهد. سپس با فرض  دوره آماري را نشان مي

توزيع فاکتور تغيير در روزهاي هر ماه، پايگاه داده مربوط 
هاي  به هر سناريو را با اعمال فاکتور تغيير اقليم بر داده

روزانه مشاهداتي ايجاد کردند. براي پارامترهاي دما و 
) و براي تشعشع خورشيدي از ۳رطوبت نسبي از رابطه (

  شود: ) استفاده مي۴رابطه (
)۳        (                     ,  ,   
)۴(   ,  ,  

ر پايگاه داده روزانه براساس سناريوي تغيير امقد  ,  
) که براي هر bنسبت به دوره پايه ( )f(آتي  ي اقليم دوره

ر روزانه امقد  , آيد.  دست ميه ب GCMمدل 
تعداد   کننده بيان jمشاهداتي در دوره پايه و همچنين 

) و ۳. در واقع در روابط (استام روزهاي موجود در ماه 

                                                 
1- K-Nearest Neighbor 

کند و  ها تغيير نمي که پراکندگي دادهاست ) فرض شده ۴(
کنند.  ها به يک نسبت و يا مقدار ثابتي تغيير مي تنها داده

در سناريوهاي ها  اين موضوع باعث شباهت توزيع داده
شود. در ادامه روش بازتوليد  مختلف نسبت به هم مي

با اضافه کردن فرايند اغتشاش به اين  K-NNتصادفي 
ق خواهد آمد. با استفاده از پايگاه داده مربوط به يمشکل فا

هاي  هر يک از سناريوهاي تغييراقليم مشتق شده از مدل
GCMاز اين  هاي روزانه ريزمقياس شده براي هريک ، داده

ترين همسايگي براي  مولد تصادفي نزديک باسناريوها 
آيد. سيدکابلي و همکاران  دست ميه منطقه مورد مطالعه ب

) ۲۰۱۳همکاران ( و و گويال )۲۰۰۶( برن و شريف )،۱۳۹۱(
هاي بازتوليد  مقادير ميانگين داده K-NNنشان دادند روش 

ر بنابراين ميانگين تغيي ؛کند خوبي حفظ ميه شده را ب
خوبي ه يک از سناريوهاي موجود ب اقليم براساس هر

داده روز  K-NNاي  شوند. در الگوريتم پايه سازي مي شبيه
 نظر اي خود با در ترين همسايگان فاصله منتخب از نزديک

صورت تصادفي ه گرفتن يک توزيع احتمال ناپارامتريک، ب
هاي بازتوليد شده مشابه  لذا سري داده ؛شوند باز توليد مي

) و ۲۰۰۶هاي مشاهداتي خواهند بود. شريف و برن ( داده
) با اضافه کردن فرايند اغتشاش ۲۰۱۳گويال و همکاران (

 هاي بازتوليد شده از اساس توزيع نرمال و گاما به داده بر
هاي مشابه نيز جلوگيري کردند. در اين مطالعه  توليد داده

هاي منفي در بازتوليد  به توليد داده از توزيع نرمال با توجه
  هاي دماي هوا استفاده شده است: داده

)۵                                 ( ,    ,   λ       
دست آمده ه هواشناسي ب مقدار پارامتر    , که در آن 
مقدار     , ، K-NNاي  از الگوريتم پايه t+1براي روز 

متغير تصادفي     همان پارامتر بعد از فرايند اغتشاش، 
از توزيع نرمال با ميانگين صفر و  t+1توليدي براي روز 

 λ انحراف معيار مشروط از همسايگان و  واريانس واحد، 
د. در اين فرايند ممکن است براي پارامتر هستنپهناي باند 

متر از صفر و ک- هايي خارج از دامنه رطوبت نسبي، داده
و     توليد شوند. با ايجاد مجدد مقدار  -۱۰۰بيشتر از 

باز توليد خواهند  ۱۰۰و  ۰ين )، مقاديري ب۵تکرار رابطه (
  شد.

  

 سازي تبخير مدل
به صورت  شتريب ،هاي برآورد تبخير از سطح آزاد آب روش

، انتقال جرم (آئروديناميک)، ضريب تشتک، دما و تشعشع
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هاي ترکيبي بيالن انرژي و انتقال جرم  روشبيالن انرژي و 
). از اين ۲۰۱۳شوند (راضئي و پريرا،  بندي مي دسته
سال اخير بسيار مورد  شصتهاي ترکيبي که در  روش

ه . فرم استاندار اين رابطه باست، رابطه پنمن شدهاستفاده 
  ):۲۰۰۶واليانتزاس، ( استصورت زير 

)۶(  
       

λ
 ∗  

λ
 

 وجز   تبخير تعادلي (جزء تشعشع) و    که در آن 
شيب منحني فشار بخار  ∆شود.  آئروديناميک ناميده مي

 Kpa°C-1 ،(λثابت سايکرومتري Kpa°C-1 ،(γ )اشباع (
∗  ،)MJkg-1گرماي نهان تبخير (  )Kpa کمبود (
ميزان تشعشع   سرعت باد و  Uفشار بخار اشباع هوا، 

) رابطه پنمن را براي ۲۰۰۶( واليانتزاسند. هستخالص 
ه ب ،نديستهاي سرعت باد در دسترس ن هايي که داده مکان

  سازي کرد: صورت زير معادل

)۷(          .   
 

      
2-ميزان تابش خورشيدي ورودي (   که در آن -  تابش خورشيدي برون زميني  )، °متوسط دما (  )، 1

)-2 متوسط رطوبت نسبي (%)      ) و 1-
هاي روزانه  ) با استفاده از داده۲۰۰۶است. واليانتزاس (

 هم براي برآورد ) را با۷) و (۶سال کاليفرنيا روابط ( شش
کردند. نتايج از برازش خوب رابطه  تبخير ماهانه مقايسه

ر تقريبي به امدت مقد، نسبت بلند=۹۸۳/۰2شده ( ارائه
) با معادله = ۲۵/۰ و  ۹۹۵/۰برابر  استاندارد

که معادله  ييدهد. از آنجا استاندارد پنمن نشان مي
نظر  ) را دراستاندار پنمن تفاوت ذخيره گرمايي آب (

هاي خيلي کم عمق مناسب  لذا تنها براي آب ؛گيرد نمي
اما با توجه به اينکه  ؛)٢٠١٢(سلولو و همکاران،  است

اثر  برآورد ميزان تغييرات تبخير بر پژوهشاين در هدف 
رد مقدار لذا ميزان دقت مدل در برآو است؛گرمايش زمين 

اگرچه لحاظ تمامي  ست،يتبخير خيلي مورد توجه ن
ي زيادي را در نتيجه ايجاد نخواهند شرايط مرزي نيز تفاوت

زيرا تفاوت ذخيره گرمايي آب از يک ماه تا ماه ديگر  ؛کرد
هاي باد براي  دليل ناقص بودن دادهه طرفي ب زياد نبود و از

مقاومت آئروديناميک قابل محاسبه  ،منطقه مورد نظر
) براي ۲۰۰۶س (اييد رابطه واليانتزأصورت ت . درستين

سازي تغييرات  توان از آن در مدل مي ،مطالعهمنطقه مورد 
  اقليم از آن استفاده کرد.  نرخ تبخيري در سناريوهاي تغيير

بين   پس از برآورد نرخ تبخير در محل سد با داشتن رابطه
توان ميزان حجم تبخيري را  جم براي سد دز ميح -ارتفاع

محاسبه کرد. البته فرضيه اين روش ثابت بودن نرخ تبخير 
. محمدزاده هابيلي و استتمامي سطح درياچه سد  در

تفاده از شباهت بين منحني ) با اس۲۰۰۹همکاران (
حجم مخازن سدها با منحني تابع لگاريتم طبيعي،  -ارتفاع

ه حجم مخازن سدها را به صورت زير ب -معادله ارتفاع
  دست آوردند:

  (   )      )۸(                                  
فاصله   فاصله عمودي از کف مخزن،  yکه در آن 

حجم مخزن   عمودي از کف مخزن تا باالترين تراز آب، 
 Nو حجم مخزن در باالترين تراز آب   ، yتراز  در

سنجي سد دز از زمان  . مطالعات رسوباستضريب مخزن 
دهد ضريب مخزن سد  نشان مي ۱۳۸۲برداري تا سال  بهره

 ۵/۱۰۴ثابت و ميزان حجم مخزن در تراز  ۵۹/۰دز در 
ميليون مترمکعب در سال  ۲۷۲۹متري از کف حدود 

برآورد شده است (موسوي و محمدزاده هابيلي،  ۱۳۸۲
بنابراين اگر مقدار عمق آب از کف مخزن و ارتفاع  ؛)۱۳۹۱

 y(مثال ماهانه) به ترتيب برابر با  iتبخير در دوره زماني 
∆حجم تبخير شده (مقدار  ،باشد و ) در ۸) از رابطه ( 

  شود: صورت زير محاسبه ميه ب iدوره زماني 

∆    (   )        .  )۹ (                    
  

  نتايج و بحث
 پژوهشروش  يسنج صحت
ها با در  ر بازتوليد دادهد K-NNسنجي الگوريتم  صحت

نظرگرفتن سناريوي بدون تغيير اقليم بررسي شده است. 
هاي دما، تشعشع خورشيدي و  رات دادهييدامنه تغ ۳شکل 

هاي  ن دادهيانگيرطوبت نسبي باز توليد شده را نسبت به م
-Kالگوريتم  ۳با توجه به شکل  دهد. مشاهداتي نشان مي

NN مورد هاي  سالي و ميانگين داده روند تغييرات درون
بنابراين اين الگوريتم  ؛کنند توليد مي خوبي بازه نظر را ب

تواند کاربرد  يک سناريوي ميانگين مي درها   در توليد داده
سالي هر يک  داشته باشد، با اين ويژگي که تغييرات درون

  از پارامترها را نيز حفظ خواهد کرد.
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تمامي روزها و در همه مدل
سال با شدت بيشتري اتفاق افتاده است. پس از برآورد 
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  بررسي اثر تغيير اقليم
براي تفسير نتايج اثر تغيير اقليم آتي روي ميزان دما و 
سازي انجام شده تحت سناريوهاي تغيير اقليم 

دماي روزانه در دوره - ۷شکل 

دماي روزانه در دوره  -۸شکل 

y = 0.6801x 
R² = 0.8144 

20
تبخير از تشتک 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

تبخير ماهانه  -۶شکل 

ميزان ضريب تشتک حدود 
فصل تابستان اين ضريب کمتر است. با وجود اين، 

هاي به دست آمده، استفاده از رابطه ( نتيجه
برآورد ميزان تبخير در اقليم نظر را با دقت قابل قبولي 

کنند. ييد مي

بررسي اثر تغيير اقليم
براي تفسير نتايج اثر تغيير اقليم آتي روي ميزان دما و 

سازي انجام شده تحت سناريوهاي تغيير اقليم  تبخير، مدل

شکل 

شکل 

20

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ميزان ضريب تشتک حدود 
فصل تابستان اين ضريب کمتر است. با وجود اين، 

نتيجه
برآورد ميزان تبخير در اقليم نظر را با دقت قابل قبولي 

ييد ميتأ
  

بررسي اثر تغيير اقليم
براي تفسير نتايج اثر تغيير اقليم آتي روي ميزان دما و 

تبخير، مدل



  تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

 
 هاي آتي

 
 حجم تبخير ماهانه از سد دز

  

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

  نسبت به شرايط بدون تغييراقليم

هاي آتي تفاوت نسبي تبخيري در دوره

حجم تبخير ماهانه از سد دز

 حجم تبخير ساالنه از سد دز

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

نسبت به شرايط بدون تغييراقليم

تفاوت نسبي تبخيري در دوره
 

حجم تبخير ماهانه از سد دز

حجم تبخير ساالنه از سد دز

20

2021

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

نسبت به شرايط بدون تغييراقليم ۲۰۵۱

تفاوت نسبي تبخيري در دوره -

حجم تبخير ماهانه از سد دزتوزيع  - ۱۲

حجم تبخير ساالنه از سد دز -۱۳شکل 

2080-2051  

2050-2021  

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

۲۰۵۱-۲۰۸۰و  ۲۰۲۱

-۱۱ شکل

۱۲شکل 

شکل 

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

۲۰۲۱-۲۰۵۰ ي

 

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)

يها توزيع ميزان دما و تبخير ماهانه در دوره

% ۵۰افزايش دما و تبخير با درنظرگرفتن احتمال رخداد 
ها اتفاق  تغييراقليم آتي در هر دو دوره و در تمامي ماه

هاي سرد سال و در 
طور متوسط دامنه 

به  ۲۰۵۱-
. استگراد 
به  ،همچنين نسبت تغييرات تبخيري در اين دو دوره

ن يخواهد بود. همچن
دامنه تفاوت دمايي و نسبت تغيير 

دهند.  را براي هر دو دوره به تفکيک ماه نشان مي
هاي سرد سال با وجود افزايش 
دليل کم بودن 

براي بررسي تفاوت حجم تبخيري از سد ابتدا با استفاده از 
ه از سد در دوره 
به ترتيب توزيع 
ميزان حجم تبخير ماهانه و ساالنه از مخزن سد دز را بين 

 
 هاي آتي

تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)       

توزيع ميزان دما و تبخير ماهانه در دوره

افزايش دما و تبخير با درنظرگرفتن احتمال رخداد 
تغييراقليم آتي در هر دو دوره و در تمامي ماه

هاي سرد سال و در  ها در ماه
طور متوسط دامنه ه 
-۲۰۸۰و  ۲۰۲۱

گراد  درجه سانتي
همچنين نسبت تغييرات تبخيري در اين دو دوره

خواهد بود. همچن
دامنه تفاوت دمايي و نسبت تغيير 

را براي هر دو دوره به تفکيک ماه نشان مي
هاي سرد سال با وجود افزايش 

دليل کم بودن ه ها گرم سال ب

براي بررسي تفاوت حجم تبخيري از سد ابتدا با استفاده از 
ه از سد در دوره ) ميزان حجم تبخير شد
به ترتيب توزيع  ۱۳و 

ميزان حجم تبخير ماهانه و ساالنه از مخزن سد دز را بين 
 دهند.

هاي آتي دامنه تفاوت دماي در دوره

                     

توزيع ميزان دما و تبخير ماهانه در دوره

افزايش دما و تبخير با درنظرگرفتن احتمال رخداد 
تغييراقليم آتي در هر دو دوره و در تمامي ماه

ها در ماه البته اين افزايش
ه د. بهستکمتر 

۲۰۵۰-۲۰۲۱
درجه سانتي ۳/۲- ۷/۳

همچنين نسبت تغييرات تبخيري در اين دو دوره
خواهد بود. همچن ۱-۰۴/۱/

دامنه تفاوت دمايي و نسبت تغيير 
را براي هر دو دوره به تفکيک ماه نشان مي

هاي سرد سال با وجود افزايش 
ها گرم سال ب دمايي کمتر نسبت به ماه

 .استها بيشتر 
براي بررسي تفاوت حجم تبخيري از سد ابتدا با استفاده از 

) ميزان حجم تبخير شد
و  ۱۲شکل 

ميزان حجم تبخير ماهانه و ساالنه از مخزن سد دز را بين 
دهند. نشان مي 

دامنه تفاوت دماي در دوره

2080-2051  

2050-2021  

                                                 

توزيع ميزان دما و تبخير ماهانه در دوره - ۹شکل 

افزايش دما و تبخير با درنظرگرفتن احتمال رخداد 
تغييراقليم آتي در هر دو دوره و در تمامي ماه

البته اين افزايش
کمتر  ۲۰۲۱

۲۰۵۰افزايش دما در دوره 
۷و  ۲/۱-۸/۰

همچنين نسبت تغييرات تبخيري در اين دو دوره
/۱۳و  ۱-
دامنه تفاوت دمايي و نسبت تغيير  ۱۱و  ۱۰

را براي هر دو دوره به تفکيک ماه نشان مي
هاي سرد سال با وجود افزايش  نسبت تبخيري در ماه

دمايي کمتر نسبت به ماه
ها بيشتر  نرخ تبخيري در آن

براي بررسي تفاوت حجم تبخيري از سد ابتدا با استفاده از 
) ميزان حجم تبخير شد

شکل مشاهداتي برآورد شد. 
ميزان حجم تبخير ماهانه و ساالنه از مخزن سد دز را بين 

 ۲۰۱۱تا  ۱۹۸۲

دامنه تفاوت دماي در دوره -۱۰

 

 

١٠٨                             

شکل 

افزايش دما و تبخير با درنظرگرفتن احتمال رخداد 
تغييراقليم آتي در هر دو دوره و در تمامي ماه

البته اين افزايش ؛خواهد افتاد
۲۰۲۱-۲۰۵۰دوره 

افزايش دما در دوره 
۲ترتيب بين 

همچنين نسبت تغييرات تبخيري در اين دو دوره
-۰۵/۱ترتيب 

۱۰ هاي شکل
را براي هر دو دوره به تفکيک ماه نشان مي تبخير

نسبت تبخيري در ماه
دمايي کمتر نسبت به ماه

نرخ تبخيري در آن
براي بررسي تفاوت حجم تبخيري از سد ابتدا با استفاده از 

) ميزان حجم تبخير شد۹رابطه (
مشاهداتي برآورد شد. 

ميزان حجم تبخير ماهانه و ساالنه از مخزن سد دز را بين 
۱۹۸۲هاي  سال

۱۰ شکل

١٠٨

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
افزايش دما و تبخير با درنظرگرفتن احتمال رخداد 

تغييراقليم آتي در هر دو دوره و در تمامي ماه
خواهد افتاد

دوره 
افزايش دما در دوره 

ترتيب بين 
همچنين نسبت تغييرات تبخيري در اين دو دوره

ترتيب 
شکل
تبخير

نسبت تبخيري در ماه
دمايي کمتر نسبت به ماه

نرخ تبخيري در آن
براي بررسي تفاوت حجم تبخيري از سد ابتدا با استفاده از 

رابطه (
مشاهداتي برآورد شد. 

ميزان حجم تبخير ماهانه و ساالنه از مخزن سد دز را بين 
سال

 



  

              ١٠٩  

هاي  ). در ماه
گرم اين تفاوت حجم تبخير شده به دليل زياد بودن سطح 
درياچه سد و افزايش دمايي بيشتر قابل توجه است. البته 
هاي ديگر بيشتر شده 
که علت آن باال بودن مساحت درياچه بدليل افزايش آورد 
% گرمايش 
زمين در اثر تغيير اقليم، افزايش حجم تبخير به ويژه در 
محسوس و قابل توجه است در دوره 
به طور متوسط حجم تبخير شده ساالنه 
يابد که اين مقدار 
ميليون مترمکعب خواهد 

خالي از لطف نيست. 
دماي  ۲۰۸۰

 ۷/۳طور متوسط حداکثر تا 
 ۱۴افزايش حداکثري 

اگر نرخ اين، 
 برم رايط بدون تغيير اقلي

ميليون مترمکعب 
، ي ساله باشد

 ۲۰۵۰ -
نسبت به دوره حاضر به ترتيب 
ميليون مترمکعب در سال خواهد بود. اين 
از متوسط حجم تبخير ساالنه 

                               

). در ماه۱۴در آينده برآورد شد (شکل 
گرم اين تفاوت حجم تبخير شده به دليل زياد بودن سطح 
درياچه سد و افزايش دمايي بيشتر قابل توجه است. البته 
هاي ديگر بيشتر شده 
که علت آن باال بودن مساحت درياچه بدليل افزايش آورد 

% گرمايش ۵۰به طور کلي با احتمال رخداد 
زمين در اثر تغيير اقليم، افزايش حجم تبخير به ويژه در 
محسوس و قابل توجه است در دوره 
به طور متوسط حجم تبخير شده ساالنه 

يابد که اين مقدار  ميليون مترمکعب افزايش مي
ميليون مترمکعب خواهد 

خالي از لطف نيست. 
۲۰۸۰دهند که تا سال

طور متوسط حداکثر تا 
افزايش حداکثري 

اين، درصد در نرخ تبخير خواهد شد. با وجود 
رايط بدون تغيير اقلي

ميليون مترمکعب  ۵
ي ساله باشدسنسبت به متوسط درازمدت براي يک دوره 

 يها افزايش حجم تبخيري از سد دز در دوره
نسبت به دوره حاضر به ترتيب 
ميليون مترمکعب در سال خواهد بود. اين 
از متوسط حجم تبخير ساالنه 

                                                               

در آينده برآورد شد (شکل 
گرم اين تفاوت حجم تبخير شده به دليل زياد بودن سطح 
درياچه سد و افزايش دمايي بيشتر قابل توجه است. البته 

هاي ديگر بيشتر شده  فصل بهار اين افزايش نسبت به فصل
که علت آن باال بودن مساحت درياچه بدليل افزايش آورد 

به طور کلي با احتمال رخداد 
زمين در اثر تغيير اقليم، افزايش حجم تبخير به ويژه در 
محسوس و قابل توجه است در دوره 
به طور متوسط حجم تبخير شده ساالنه 

ميليون مترمکعب افزايش مي
ميليون مترمکعب خواهد  ۳حدود 

خالي از لطف نيست.  ،پژوهش
دهند که تا سال

طور متوسط حداکثر تا ه ماهانه هوا در اين ناحيه ب
افزايش حداکثري موجب يابد که 

درصد در نرخ تبخير خواهد شد. با وجود 
رايط بدون تغيير اقليافزايش حجم تبخير ساالنه در ش

۵حدود  ۲۰۰۰
نسبت به متوسط درازمدت براي يک دوره 

افزايش حجم تبخيري از سد دز در دوره
نسبت به دوره حاضر به ترتيب 
ميليون مترمکعب در سال خواهد بود. اين 

از متوسط حجم تبخير ساالنه  درصد

                                          

در آينده برآورد شد (شکل 
گرم اين تفاوت حجم تبخير شده به دليل زياد بودن سطح 
درياچه سد و افزايش دمايي بيشتر قابل توجه است. البته 

فصل بهار اين افزايش نسبت به فصل
که علت آن باال بودن مساحت درياچه بدليل افزايش آورد 

به طور کلي با احتمال رخداد 
زمين در اثر تغيير اقليم، افزايش حجم تبخير به ويژه در 

محسوس و قابل توجه است در دوره  ۲۰۵۱
به طور متوسط حجم تبخير شده ساالنه  

ميليون مترمکعب افزايش مي
حدود  ۲۰۲۱- ۲۰۵۰

  تفاوت حجم تبخير شده از سد در دو دوره آتي

پژوهشمقايسه آن با نتايج اين 
دهند که تا سال نشان مي 

ماهانه هوا در اين ناحيه ب
يابد که  درجه افزايش مي

درصد در نرخ تبخير خواهد شد. با وجود 
افزايش حجم تبخير ساالنه در ش

۲۰۱۱-۲۰۰۰
نسبت به متوسط درازمدت براي يک دوره 

افزايش حجم تبخيري از سد دز در دوره
نسبت به دوره حاضر به ترتيب  ۲۰۸۰-۲۰۵۱
ميليون مترمکعب در سال خواهد بود. اين  
درصد ۱۰و  

                                                              

در آينده برآورد شد (شکل تبخير ماهانه 
گرم اين تفاوت حجم تبخير شده به دليل زياد بودن سطح 
درياچه سد و افزايش دمايي بيشتر قابل توجه است. البته 

فصل بهار اين افزايش نسبت به فصل
که علت آن باال بودن مساحت درياچه بدليل افزايش آورد 

به طور کلي با احتمال رخداد  رودخانه است.
زمين در اثر تغيير اقليم، افزايش حجم تبخير به ويژه در 

۲۰۵۱-۲۰۸۰دوره 
۲۰۸۰-۲۰۵۱ 
ميليون مترمکعب افزايش مي ۷حدود 

۲۰۵۰در دوره 
.  

تفاوت حجم تبخير شده از سد در دو دوره آتي

مقايسه آن با نتايج اين 
 پژوهشنتايج 

ماهانه هوا در اين ناحيه ب
درجه افزايش مي

درصد در نرخ تبخير خواهد شد. با وجود 
افزايش حجم تبخير ساالنه در ش

۲۰۱۱مبناي دوره 
نسبت به متوسط درازمدت براي يک دوره 

افزايش حجم تبخيري از سد دز در دوره
۲۰۸۰و  ۲۰۲۱
 ۱۲و  ۸حدود 

 ۷ر حدود امقد

١٣٩٥                    

تبخير ماهانه 
گرم اين تفاوت حجم تبخير شده به دليل زياد بودن سطح 
درياچه سد و افزايش دمايي بيشتر قابل توجه است. البته 

فصل بهار اين افزايش نسبت به فصل
که علت آن باال بودن مساحت درياچه بدليل افزايش آورد 

رودخانه است.
زمين در اثر تغيير اقليم، افزايش حجم تبخير به ويژه در 

دوره 
۲۰۸۰
حدود 

در دوره 
.بود

تفاوت حجم تبخير شده از سد در دو دوره آتي
  

مقايسه آن با نتايج اين 
نتايج 

ماهانه هوا در اين ناحيه ب
درجه افزايش مي

درصد در نرخ تبخير خواهد شد. با وجود 
افزايش حجم تبخير ساالنه در ش

مبناي دوره 
نسبت به متوسط درازمدت براي يک دوره 

افزايش حجم تبخيري از سد دز در دوره
۲۰۲۱
حدود 

مقد

١٣٩٥زمستان / ٢٣

 ۱۱۳از مقدار 
۲۰۱۱-۲۰۰۰ 

افزايش پيدا کرده است. اين درحالي است که متوسط 
۲۰۱۱-۱۹۸۲ (

دهد  ها نشان مي
به بعد ميزان متوسط تبخير ساالنه افزايش 

دار  ي پيدا کرده است. با توجه به تأثير معني
اي در افزايش دما در اواخر قرن 
)، اين افزايش قابل 
توان ناشي از اثر تغيير اقليم 
دانست. پيدا کردن نقطه شکست در اين روند و ارتباط آن 

اختالف حجم تبخير شده در هر دو دوره آتي نسبت به 
) و نرخ ۹شرايط بدون تغيير اقليم با استفاده از رابطه (

تفاوت حجم تبخير شده از سد در دو دوره آتي

 ،گرمايش زمين
قرار  پژوهش

سازي اقليمي تحت 
هاي مختلف 

ها  ذاتي اين مدل
ه اي ب اين موضوع در استفاده از نمودارهاي جعبه

خوبي نمايش داده شده است. استفاده از مولد تصادفي آب 
هواي ارتقاء يافته براي منطقه مورد مطالعه و همچنين 
ساز رابطه پنمن براي مناطقي که 

. استت تحقيق 
برآورد تبخير و 

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

از مقدار  ۱۹۸۲- 
۲۰۱۱ميليون مترمکعب در دوره 

افزايش پيدا کرده است. اين درحالي است که متوسط 
۲۰۱۱ي آماري موجود (
ها نشان مي ميليون مترمکعب است. اين تفاوت

به بعد ميزان متوسط تبخير ساالنه افزايش 
ي پيدا کرده است. با توجه به تأثير معني

اي در افزايش دما در اواخر قرن 
IPCC اين افزايش قابل ،(

توان ناشي از اثر تغيير اقليم 
دانست. پيدا کردن نقطه شکست در اين روند و ارتباط آن 

 با تغيير اقليم، نيازمند بررسي بيشتر است.
اختالف حجم تبخير شده در هر دو دوره آتي نسبت به 

شرايط بدون تغيير اقليم با استفاده از رابطه (

تفاوت حجم تبخير شده از سد در دو دوره آتي -۱۴شکل 

گرمايش زمين ي فرضيه افزايش دما و تبخير در اثر پديده
پژوهشاي مبناي اين 

سازي اقليمي تحت  عالوه بر شبيه
هاي مختلف  مدل )، از

ذاتي اين مدلنبودن 
اين موضوع در استفاده از نمودارهاي جعبه

خوبي نمايش داده شده است. استفاده از مولد تصادفي آب 
هواي ارتقاء يافته براي منطقه مورد مطالعه و همچنين 
ساز رابطه پنمن براي مناطقي که 

ت تحقيق شود، از نقاط قو
برآورد تبخير و  ،هاي ديگر

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

- ۱۹۹۹متوسط تبخير ساالنه در دوره 
ميليون مترمکعب در دوره 

افزايش پيدا کرده است. اين درحالي است که متوسط 
ي آماري موجود ( تبخير ساالنه در کل دوره

ميليون مترمکعب است. اين تفاوت
به بعد ميزان متوسط تبخير ساالنه افزايش 

ي پيدا کرده است. با توجه به تأثير معني
اي در افزايش دما در اواخر قرن 

۲۰۰۷ ،IPCC

توان ناشي از اثر تغيير اقليم  ه در حجم تبخيري را مي
دانست. پيدا کردن نقطه شکست در اين روند و ارتباط آن 

با تغيير اقليم، نيازمند بررسي بيشتر است.
اختالف حجم تبخير شده در هر دو دوره آتي نسبت به 

شرايط بدون تغيير اقليم با استفاده از رابطه (

شکل 

فرضيه افزايش دما و تبخير در اثر پديده
اي مبناي اين  دليل انتشار گازهاي گلخانه

عالوه بر شبيه
)، ازA2سناريوي انتشار سطح باال (

نبودن برآورد قطعيت 
اين موضوع در استفاده از نمودارهاي جعبه

خوبي نمايش داده شده است. استفاده از مولد تصادفي آب 
هواي ارتقاء يافته براي منطقه مورد مطالعه و همچنين 
ساز رابطه پنمن براي مناطقي که 

شود، از نقاط قو گيري نمي
هاي ديگر استفاده از روش

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

متوسط تبخير ساالنه در دوره 
ميليون مترمکعب در دوره 

افزايش پيدا کرده است. اين درحالي است که متوسط 
تبخير ساالنه در کل دوره

ميليون مترمکعب است. اين تفاوت
به بعد ميزان متوسط تبخير ساالنه افزايش  ۲۱

ي پيدا کرده است. با توجه به تأثير معني
اي در افزايش دما در اواخر قرن  ازهاي گلخانه

۲۰۰۷( ۲۱بيست و اوايل قرن 
ه در حجم تبخيري را مي

دانست. پيدا کردن نقطه شکست در اين روند و ارتباط آن 
با تغيير اقليم، نيازمند بررسي بيشتر است.

اختالف حجم تبخير شده در هر دو دوره آتي نسبت به 
شرايط بدون تغيير اقليم با استفاده از رابطه (

 
فرضيه افزايش دما و تبخير در اثر پديده

دليل انتشار گازهاي گلخانه
عالوه بر شبيه پژوهشگرفت. در اين 

سناريوي انتشار سطح باال (
برآورد قطعيت  

اين موضوع در استفاده از نمودارهاي جعبه
خوبي نمايش داده شده است. استفاده از مولد تصادفي آب 
هواي ارتقاء يافته براي منطقه مورد مطالعه و همچنين 

ساز رابطه پنمن براي مناطقي که  سنجي معادل
گيري نمي پارامتر باد اندازه

استفاده از روشاين، 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

متوسط تبخير ساالنه در دوره 
ميليون مترمکعب در دوره  ۵/۱۲۱به 

افزايش پيدا کرده است. اين درحالي است که متوسط 
تبخير ساالنه در کل دوره

ميليون مترمکعب است. اين تفاوت ۱۱۶/
۲۱از آغاز قرن 

ي پيدا کرده است. با توجه به تأثير معني دار معني
ازهاي گلخانهگ انتشار

بيست و اوايل قرن 
ه در حجم تبخيري را ميتوج

دانست. پيدا کردن نقطه شکست در اين روند و ارتباط آن 
با تغيير اقليم، نيازمند بررسي بيشتر است.

اختالف حجم تبخير شده در هر دو دوره آتي نسبت به 
شرايط بدون تغيير اقليم با استفاده از رابطه (

 گيري نتيجه
فرضيه افزايش دما و تبخير در اثر پديده

دليل انتشار گازهاي گلخانهه 
گرفت. در اين 

سناريوي انتشار سطح باال (
 يبرااقليمي 
اين موضوع در استفاده از نمودارهاي جعبه واستفاده 

خوبي نمايش داده شده است. استفاده از مولد تصادفي آب 
هواي ارتقاء يافته براي منطقه مورد مطالعه و همچنين  

سنجي معادل صحت
پارامتر باد اندازه

اين، با وجود 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

متوسط تبخير ساالنه در دوره 
به 

افزايش پيدا کرده است. اين درحالي است که متوسط 
تبخير ساالنه در کل دوره

۶/
از آغاز قرن 

معني
انتشار

بيست و اوايل قرن 
توج

دانست. پيدا کردن نقطه شکست در اين روند و ارتباط آن 
با تغيير اقليم، نيازمند بررسي بيشتر است.

اختالف حجم تبخير شده در هر دو دوره آتي نسبت به 
شرايط بدون تغيير اقليم با استفاده از رابطه (

نتيجه
فرضيه افزايش دما و تبخير در اثر پديده

ه ب
گرفت. در اين 

سناريوي انتشار سطح باال (
اقليمي 
استفاده 

خوبي نمايش داده شده است. استفاده از مولد تصادفي آب 
 و

صحت
پارامتر باد اندازه

با وجود 



  تصويرسازي دماي هوا و تبخير از مخازن آب، در شرايط تغيير اقليم آتي (مطالعه موردي: سد دز)                                                        ١١٠

 

 ۷طور متوسط حداقل ه بنابراين در آينده ب ؛ندهستسد دز 
 ،د که اين درصدشو درصد به حجم تبخير شده اضافه مي

 خواهد داشت؛ يدر پهاي بعد  روند صعودي را در سال
هاي  بنابراين مديريت اين حجم تبخيري و استفاده از راه

بيش از پيش  ،کاهش حجم تبخيري از مخزن اين سد
 نمود پيدا خواهد کرد.
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