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 مقدمه
از جمله بارش  يمياقل يرهاير متغييتغيير اقليم موجب تغ

ان يجر هنجار و روش ،آن ةجيشود و در نت يو دما م
ها نيز  ها و در نتيجه فراواني وقوع و شدت سيالب رودخانه

 ؛)١٣٩٠کند (كمال و مساح بواني،  نده تغيير مييدر آ
 يها سيالب برآورد احتمال وقوع و شدت يبرا نيبنابرا

ها ارزيابي شود. با توجه  تغيير اقليم بر آن آثار ديبانده، يآ
که  ييستايفرض ا ،البيس هنجار مير رژييبه آنکه با تغ

نقض  ،ل استيس يل فراوانيتحل يسنت يها روش يمبنا
م ياقل يها ليس يل فراوانيتحل يها برا ن روشيشود، ا يم

 ديبا) و ۲۰۱۲گاواراپو، ي(ت ت ندارندينده کفايافته آير ييتغ
در م ير اقليياثر تغدر آنها استفاده شود که  ييها از روش

  شود. ينظر گرفته م
بالقوه تغيير  آثارادعا شده که يکي از  بارهاکه  نيبا وجود ا

 يمطالعات اندکدر ليکن  ؛سيل است خطراقليم، تغيير 
، APCC( شده است مستقيماً به اين موضوع پرداخته

و همکاران،  يخزائ و ٢٠٠٣؛ پرودهوم و همکاران، ٢٠٠١
ارزيابي اثر تغيير ت زيادي به مطالعادر گذشته ). ٢٠١٢

 رواناب در تغيير ة. مطالعپرداختنداقليم بر منابع آب 
 آب منابع مدت دراز هاي ريزي برنامه براي ماهانه يا ساالنه

 در ياندک بسيار اطالعات ،يا مطالعه نيچن اما ؛است مهم
. گذارد مي اختيار در ها سيالب هنجار در تغيير خصوص

هاي  تواند توسط مدل ميبررسي رواناب ماهانه و ساالنه، 
سازي صحيح  با اين حال براي مدل انجام شود؛ساده ماهانه 

رواناب حوضه در مقياس  - ند بارشيفرا ديباسيالب،  هنجار
و سازي شود  صورت پيوسته شبيه روزانه يا ساعتي به

شوند  يساز هيشب يبه خوبز ينها  البيس نيهمچن
 ).٢٠١٢و همکاران،  ي؛ خزائ٢٠٠٢پرودهوم و همکاران، (

 يکل ةالب شامل دو مرحليم بر سير اقليياثر تغ يابيارز
 يهاي مناسب اقليمي برا دن دادهکراست: اول فراهم 

ند يفرا يساز  هيآينده و دوم شب ةافتير ييم تغياقل تيوضع
هاي مناسب  رواناب حوضه. پس از فراهم شدن داده -بارش

ها  ن دادهيآينده، از اهاي کرديرواقليمي براي اقليم حال و 
شود و  يرواناب استفاده م - هاي مدل بارش عنوان ورودي به

د يباشود. البته  سازي مي جريان حال و محتمل آينده شبيه
اي حوضه واسنجي و رواناب، ابتدا بر -مدل بارش

 يها جريان يها يژگيسپس با مقايسه و ،اعتبارسنجي شد
ر اقليم را بر توان آثار محتمل تغيي نده و حال، مييآ

 ها در حوضه ارزيابي کرد. البيس

رواناب، انتخاب نوع مدل  -بارش يساز در خصوص مدل
 د ازنتوان مي ها مدلساده،  يبند ميک تقسيت دارد. در ياهم

هاي تك  د. مدلنباش ٢پيوسته - ٢ ياو  ١اي واقعه تك-١
 عقايها با استفاده از و البيس سازي اي براي شبيه واقعه

هدف  گريعبارت د به ؛اند منفرد بارش طراحي شده
در  برآورد رواناب مستقيم است. يا عهاقوهاي تك  مدل

بارش واقعه انتقال رطوبت بين دو  ها، ن نوع مدلياطراحي 
جه يدر نت؛ )١٩٨٩، (پونس دشو يمنفته رگمنفرد در نظر 

ه رطوبت خاک که معموالً نقش ياول تيوضعها  ن مدليدر ا
شود و  ينم يساز هيشب ،الب دارديدر محاسبه س يمهم

در نظر  يک پارامتر وروديعنوان  د بهيهر واقعه با يبرا
ل توسط يس يساز هيشب يسنت يها . در روشگرفته شود

نظر شده و  م صرفير اقليي، از تغيا عهاقوتک  يها مدل
 يها البيه سياول تيوضعرطوبت خاک از  يةاول تيوضع

 تيوضعاما معلوم نبودن  شود. ين زده ميتخم يخيتار
نده، موجب يآ ةافتير ييم تغيرطوبت خاک در اقل

ر يياثر تغ يابيارز يها برا ن مدليت استفاده از ايمحدود
ن حال به يبا ا ؛شود ينده ميآ تيوضعالب در يم بر سياقل
 ياز جمله رو پژوهشگراناز  يتعداد ،استفاده يل سادگيدل

)، در ٢٠٠٢همکاران (ک و ي) و موز٢٠٠١و همکاران (
ها  ن نوع مدليالب، از ايم بر سير اقلييمطالعه اثر تغ

 ند.استفاده کرد
ان يجرهاي جريان شامل  مؤلفه ةهاي پيوسته هم مدلدر 

هاي زير زميني به  و جريان آب يا هين اليبجريان  ،حيطس
 انيجرها،  مدلن نوع ي. اندشو صورت صريح محاسبه مي

در  چه در مدت بارش و چه طوالني مدت هيدرولوژيكي
جه در يد. در نتشو يم يساز هيشب هاي بدون بارش زمان

ه خاک معلوم است (پونس يهنگام وقوع بارش، رطوبت اول
ن ياستفاده از ا يب با وجود دشوارين ترتيبه ا .)١٩٨٩(

از  ديباالب، يم بر سير اقلييها در مطالعات اثر تغ نوع مدل
). ٢٠٠٣نارد و همکاران، ي(روسته استفاده شود يپ يها مدل

)، ٢٠٠٣نارد و همکاران (ي)، ر٢٠٠٢( لوکاس و همکاران
)، ٢٠٠٦ a, bو همکاران ( ي)، ک٢٠٠٣پرادهوم و همکاران (

)، ٢٠٠٧ل و همکاران (ي)، مارئو٢٠٠٧ندر و همکاران (يو ل
م بر ير اقليياثر تغ يابي) در ارز٢٠٠٩و همکاران ( يک
  فاده کردند.وسته استيپ يها الب از مدليس

هاي  ن دادهکردفراهم  ،ين مطالعاتيگر چنيد ةمرحل

                                                
1- Single Event 
2- Continuous 
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 ةاست. در حال حاضر معتبرترين وسيلنده يمناسب اقليم آ
هاي گردش  نده، مدليآ يمياقل يها سازي داده شبيه
). البته به ٢٠٠١، سي سي پي آيهستند ( (GCM١)يعموم

 ة، استفادGCMsمکاني و زماني کم خروجي  ٢دليل وضوح
ها براي ارزيابي اثر تغيير اقليم بر سيالب  م از آنيمستق

ها به  البيم بر سير اقليياثر تغ يابيارز يست. برايمناسب ن
ز ير GCMsخروجي  ديباان، يجر ةوستيپ يساز هيروش شب

آينده با گام  يميهاي اقل داده يها يمقياس شود و سر
آبريز فراهم شود  ةزماني کوتاه مدت و در مقياس حوض

هاي دما  داده ديبا بارهن ي). در ا٢٠٠٢پرادهوم و همکاران، (
رواناب  - هاي مدل بارش بارش به عنوان ورودي يها و داده

ز مقياس شوند و مهم است که همبستگي بين اين ير
هاي  متغيرها پس از کاهش مقياس حفظ شود. بيشتر روش

کاهش مقياس، متغيرها را به صورت تک به تک ريز 
ها را در نظر  کنند و همبستگي بين آن مقياس مي

هاي  ، روشيياس نمايزمقير يها گيرند. در ميان روش نمي
، ٣(WG)هاي هواشناسي  مولدهاي استوکستيک داده

RCMsو عامل تغييرات  ٤(CFs٥)را ، همبستگي متغيرها 
کنند (فولر و همکاران،  در کاهش مقياس حفظ مي

٢٠٠٧.( 
هاي حدي  شسازي صحيح بار در شبيه WGsضعف 

ها در مطالعات  موجب محدوديت استفاده از اين نوع مدل
، سي سي پي آياست ( شده سيالب بر اقليم اثر تغيير ارزيابي
و  يلسبي؛ ک٢٠٠١کاندان و مکماهون، ي؛ سر٢٠٠١

ز ين RCMs). ٢٠٠٨؛ کارون و همکاران، ٢٠٠٧همکاران، 
هاي حدي  سازي صحيح بارش عالوه بر محدوديت در شبيه

و همکاران،  يلسبيالگوهاي زماني و مکاني بارش (کو 
و  بر است )، از نظر محاسباتي بسيار پرهزينه و زمان٢٠٠٧

ها معموالً در مواقع لزوم در دسترس  هاي آن خروجي
؛ فولر و همکاران، ٢٠٠٣نيست (پرودهوم و همکاران، 

اثر تغيير  در آنها که يجه در اغلب مطالعاتيدر نت ؛)٢٠٠٧
رات  استفاده يي، از روش عامل تغارزيابيسيالب اقليم بر 

و همکاران  نارديتوان به مطالعات ر ياز جمله م ؛شده است
)، پرادهوم و همکاران ٢٠٠٢)، لوکاس و همکاران، (٢٠٠١(
و همکاران  ي) و ک٢٠٠٧ل و همکاران (ي)، مارئو٢٠٠٣(
 يرهايمتغ يها نيانگي) اشاره کرد. اين روش م٢٠٠٩(

                                                
1- General Circulation Model 
2- Resolution 
3- Weather Generators 
4- Regional Climate Models 
5- Change Facrors 

دهد و  ير مييتغ GCM يهاکرديرورا مطابق با  يمياقل
کند. اگرچه ناديده گرفتن  يد مينده را توليآ يهاکرديرو

ن روش است يتغيير در نوسانات اقليمي از موارد ضعف ا
ن روش اغلب ي)، علت انتخاب ا۲۰۰۷(فولر و همکاران، 

 يمياقل يها به داده يدسترس ياستفاده، سادگ يسادگ
 يها ستگاهيرها و اين متغيب يهمبستگاز و حفظ يمورد ن

 است. يياس نمايزمقيمختلف حوضه در ر
 يها رواناب يع فراوانيم بر توزير اقليياثر تغ ،ن مقالهيدر ا

ران يا يغرب ز در جنوبيآبر ةحوضک ينه روزانه يشيب
ان رودخانه توسط يجر ،ن منظوريست. بدشده ا يابيارز

 ؛شد يساز هيشب يوسته روزانه به خوبيپ يک مدل مفهومي
ژه در يشده، به و يساز هيدروگراف شبيهکه  يا به گونه

 ي. براشتدا يان مشاهداتيبا جر يها، مطابقت خوب البيس
 کرديروسه از انتشار،  يهاکرديروت يعدم قطع يابيارز

A1B ،A2  وB1 انتشار  يهاکرديرو يدرصد ۸۰ ةکه دامن
مدل  يها يخروج شد.استفاده رند، يگ يرا دربر م

CGCM3 حوضه  يبرا ۲۰۶۷-۲۰۹۳نده يدوره آ يبرا
وسته يها به مدل پکرديرون ياس شده و با ورود ايزمقير

ک از يهر  يان روزانه برايجر يرواناب، سر -بارش
) ۲۰۶۷- ۲۰۹۳نده (يآ ةانتشار در دور يهاکرديرو

نه يشيب يها روانابم بر ير اقلييشده و اثر تغ يساز هيشب
  است. شده يابيارزروزانه 

  
 ها مواد و روش

 ها و داده پژوهشمنطقه 
مهم  يها حوضهيرپاتاوه از ز ةمورد مطالعه حوض ةحوض

 يها سال داده ٢٧از  ست.ا km2٢٨٠٠مساحت  کارون با
اسوج يستگاه يحداقل و حداکثر روزانه ا يبارش روزانه، دما

با  يها سال داده ٨که حدوداً در مرکز حوضه واقع است و 
حوضه  يخروج يسنج ستگاه آبيروزانه اان يت جريفيک

 ةهم دور يها ان و دادهيساله جر ٨ يها استفاده شد. داده
ک يم شد که يمجزا تقس ةحوضه، به دو دور يبارش و دما

 ٤ ةرواناب و از دور - مدل بارش يواسنج يساله برا ٤ ةدور
 ٢استفاده از آن استفاده شد.  ياعتبارسنج يگر برايساله د

است  يکاف ARNOمدل  يواسنج يبرا سال داده ٣تا 
  ).١٩٩٦، يني(تود

 يهاکرديرونده از يآ يمياقل تيوضع يابي شيپ يبرا
 CGCM3م ياقل يمدل جهان B1، و A2 ،A1B يمياقل
، A2 يهاکرديرومربوط به حوضه استفاده شد.  لسلو يبرا
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A1B و ،B1 حاالت غلظت زياد،  ةدهند ب نشانيبه ترت
غلظت متوسط و غلظت كم گازهاي گلخانه اي هستند و 

ن ييدرصد باال و پا ٨٠انه و حدود يم يها تيباً در موقعيتقر
مدل  ياجرا يانتشار قرار دارند و مبنا يهاکرديرو

CGCM3 مورد استفاده مربوط به  يهاکرديرواند.  بوده
  ست.ا ۲۰۶۷-۹۳نده يآ ةدورو  ١٩٧٤- ٢٠٠٠ه يپا ةدور
 
 يمياقل يهاکرديرو يياس نمايمقيزر

، به روش عامل GCMاس مدل يبزرگ مق يها يخروج
استفاده  ياياند. از مزا اس شدهيزمقيحوضه ر يرات براييتغ

در  يمياقل يها يسر ين روش، حفظ همبستگياز ا
 ين روش، براياست. عالوه بر آن در ا يياس نمايزمقير
 يهاکرديرواز به يروزانه ن يها يسر يياس نمايزمقير

 يها مدل ةماهان يها يست و از خروجيروزانه ن يمياقل
  در دسترس است. شتريشود که ب ياستفاده م يمياقل

ا نسبت ميانگين بين يرات تفاوت ييعامل تغ ،در اين روش
 يآينده برا ةکنترل و دور ةبراي دور GCMهاي  خروجي

هر  ر بهين مقاديسپس ا وسال محاسبه  يها ک از ماهيهر 
داده روزانه سري مشاهداتي، وابسته به آنکه در کدام ماه 

شود. به  سال قرار دارد، به صورت جمع يا ضرب، اعمال مي
ن يشوند. در ا يد مينده توليم آياقل يهاکرديروب ين ترتيا

نده يآ يهاکرديرود يو تول يياس نمايزمقير يروش برا
) ٢) و (١( معادالتب از يروزانه به ترت يبارش و دما

 :شود ياستفاده م
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Fکه در آن، 
jiP  يکرديروارش ب يام از سر- iبارش روز  ,

سال قرار دارد.  يها از ماه jنده است که در ماه يم آياقل
O
jiP,  بارش روزi-ثبت شده  يبارش مشاهدات يام از سر

GCMFسال قرار دارد.  يها از ماه jاست که در ماه 
jP , 

 GCMنده مدل يبارش آ يکرديرو j يها ن بارش ماهيانگيم

GCMBاست و 
jP بارش  يام سر- j يها ن بارش ماهيانگيم ,

F ه است.يپا ةدر دور GCMمدل 
jiT ام از - iروز  يدما ,

از  jنده است که در ماه يم آياقل يکرديرو يدما يسر
Oسال قرار دارد.  يها ماه

jiT  يدما يام از سر-iروز  يدما ,
سال قرار  يها از ماه jثبت شده است که در ماه  يمشاهدات

GCMFدارد. 
jT  يدما يکرديرو j يها ماه ين دمايانگيم ,

GCMBاست و  GCMنده مدل يآ
jT  ين دمايانگيم ,

  ه است.يپا ةدر دور GCMام مدل - j يها ماه
 
 رواناب -بارش يساز هيشب

وسته يپ يجريان روزانه رودخانه توسط مدل مفهوم
ARNO ياصل يها لفهؤشده است. ساختار و م يساز هيشب 

 داراي مدل نيا نشان داده شده است. ١ن مدل در شکل يا
 ديتول تابع اي يآب النيب ةمؤلف: است هم از جدا ةمؤلف دو

 زشير خاك، در آب مقدار نيب را يآب تعادل که رواناب
) آب يخروج( رواناب و تعرق و ريتبخ ،)آب ورودي(

 به را رواناب انتقال که يابي روند ةمؤلف و کند يم حيتشر
 ٨ ين مدل دارايا .)١شکل د (کن يم مدل حوضه يخروج

مدل  يق واسنجيها از طر ر آنياست که مقاد يپارامتر اصل
توسط يک ابزار واسنجي خودکار به روش الگوريتم ژنتيک 

از مدل يمورد ن يها داده). ١به دست آمده است (جدول 
ل ير و تعرق پتانسيتبخ روزانه بارش، دما، يها يشامل سر

 يحوضه و مشخصات حوضه از جمله مساحت، کاربر
ن يا ةرا دربارشتر يات بيب متوسط است. جزئيو ش ياراض

) ارائه ٢٠١٤و همکاران ( ي) و خزائ۱۹۹۶( ينيتود ،مدل
و با موفقيت در   صورت گسترده . اين مدل بهاند کرده

هاي کم،  ريزي آب، تحليل جريان مطالعاتي همچون برنامه
بيني زمان واقعي سيل و  هاي حدي، پيش تحليل سيل
تغيير اقليم در مناطق مختلف دنيا  آثار يابيمطالعات ارز

؛ ١٩٩٩مورد استفاده قرار گرفته است (ابدوال و همکاران، 
 .)٢٠٠٧؛ فولر و همکاران، ١٩٩٦، ينيتود

، مربع (EC)١براي ارزيابي عملکرد مدل از شاخص بازده
ها  و مقايسه گرافيکي هيدروگراف (R2)ضريب همبستگي 

زيادي  پژوهشگرانها  استفاده شده است. از اين شاخص
رائو و هان  .)٢٠١٤اند (خزائي و همکاران،  کردهاستفاده 

به  را )، شاخص بازده١٩٩١) و سروات و دزيتر (١٩٨٧(
براي واسنجي مدل بارش رواناب  بهترين معيار عنوان

 )٤) و (٣( ترتيب در معادالتبه  R2و  EC معرفي کردند.
  :ندشو تعريف مي
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جريان  SiQ، ام-iجريان مشاهداتي روز  OiQ که در آن
ميانگين  به ترتيب SQو  oQو ام-iسازي شده روز  شبيه

. هستند شده سازي شبيه و جريان جريان مشاهداتي
سازي  + بوده و هرچه شبيه١تا  -∞از  شاخصتغييرات اين 

  تر است. + نزديک١مقدار آن به  ،بهتر انجام گرفته باشد

  

  
 ARNOهاي مدل  مؤلفهنمايش کلي  - ١ شکل

 
  ARNOمدل  يپارامترها -١جدول 

  پارامتر توصيف پارامتر
  Is  مقدار نفود عمقي حداکثر

  Wi  اي رطوبت خاک در فرايند نفوذ عمقي مقدار آستانه
  c  توان در رابطه زهکشي

  Wd  اي است. نسبتي از حداکثر زهکشي در حالتي که مقدار رطوبت خاک در يک حد آستانه
  Dmin  فرايند زهکشياي رطوبت خاک در  پارامتر آستانه

  Dmax  حداکثر مقدار زهکشي 
  b  ضريب شکل در منحني سطح اشباع که مبين درجه همگني مشخصات خاک است.

  Wm  ظرفيت متوسط ذخيره رطوبت در خاک
 

 ها البيم بر سير اقليياثر تغ يابيارز
 يل برايپتانسر و تعرق يهاي بارش، دما و تبخ با ورود داده

هاي آينده به مدل کرديروهر يک از  يو برا يفعل تيوضع
حال و  ةهاي جريان روزانه براي دور رواناب، سري -بارش

 ٢٧ يها يشده است. با استفاده از سر يساز هيآينده شب
 يها انيجر يع فراوانيشده، توز يساز هيان شبيجر ةسال

هاي کرديروحال و هر يک از  تيوضع يساالنه برا حداکثر
سپس با مقايسه توزيع فراواني  وآينده استخراج 

هاي آينده با توزيع فراواني کرديروهاي حداکثر  جريان
، اثر تغيير اقليم بر يم فعليهاي حداکثر اقل جريان

انتشار  يهاکرديروک از يروزانه، تحت هر  يها سيالب
  .ارزيابي شد

  
  

 ج و بحثينتا
  ان روزانهيجر يساز هيشب

ن ييب تعيضرشاخص بازده و ر ي، مقاديساز  هيشب ةجيدر نت
به  يواسنج ةمرحل يبرا ۸۵/۰و  ۸۷/۰ بيروزانه به ترت

ن ييب تعيضرشاخص بازده و ر يمقادن يهمچن دست آمد.
 .ودب ۸۸/۰و  ۸۳/۰ بيبه ترت ياعتبارسنجدر مرحله  روزانه

 يکه اغلب، مقدار شاخص بازده قابل قبول برانيبا توجه به ا
ر يرواناب، مقاد- روزانه بارش يها عملکرد مدلد يتائ

و  (ژانگ ۶/۰) و ۲۰۰۷و همکاران  ي(کمال ۷/۰از   تر بزرگ
ن ين شاخص بيا ةو دامن) عنوان شده ۲۰۰۵ج، يساونا
 -عملکرد مدل بارش نيبنابرا ؛است ۱ت و ينها يب يمنف

 يابيان رودخانه حوضه خوب ارزيجر يساز هيرواناب در شب
ر ين مقاديانگير حداکثر ساالنه، ميمقادسه يشد. در مقا

 يساز هير شبين مقاديانگيدرصد از م ۵به مقدار  يمشاهدات
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و  ير مشاهداتين مقاديب R2ب يشتر است و ضريشده ب
 يسنجارو اعتب يساله واسنج ۸ ةشده در دور يساز هيشب

 يها دروگرافيهن، تطابق يااست. عالوه بر  ۹۰/۰برابر 
و  يواسنج ةدر دو دور يشده و مشاهدات يساز هيشب

 از يحاک دروگرافيه يها قسمت ة، در همياعتبارسنج

و  ۲ يها ان حوضه است (شکليجر يساز هيت شبيموفق
شده  يساز هيشب يخوب نه بهيشيب يها انين جري). همچن۳

 يها خشک و هم در سال يها و عملکرد مدل هم در سال
مدل  يپارامترهابهينه  ر ي. مقادبودپرآب قابل قبول 

ARNO  ارائه شده است. ۲در جدول 
  

  
  رواناب - مدل بارش يج واسنجينتا - ۲شکل

  

  
  رواناب - مدل بارش يج اعتبارسنجينتا - ۳شکل 

 
  در حوضه مورد مطالعه ARNOمدل  يپارامترها بهينه ر يمقاد -۲جدول 

 Wi  Is  c  Wd  Dmin  Dmax  b  Wm  پارامتر

 mm mm/day  -  mm mm/day mm/day  -  mm  واحد

  ١/٥٥٨  ٣١/٠  ٢٥/٩  ٤٢/٢  ٤/١٥٣  ٧٥/٢  ٩/١  ٦٥/١٧  مقدار بهينه
  

  ها البيم بر سير اقليياثر تغ يابيارز
اس يزمقير CFsهاي تغيير اقليم با استفاده از روش کرديرو

رواناب،  - ورودي مدل بارش عنوان ها به و با استفاده از آن
م حال ياقل تيوضع يان روزانه برايساله جر ٢٧ يسر

نده يم آياقل يهاکرديروک از ي) و هر ١٩٧٤- ٢٠٠٠(دوره 
د شد. تبخير و تعرق پتانسيل ي) تول٢٠٦٧- ٢٠٩٣(دوره 

 - وزيهارگر روش، ARNOبراي اجراي مدل را مورد نياز 
 ين روش دمايااز يمورد ن يها د. دادهکردند يتول يسامان

قبال در  يسامان -وزيحداقل و حداکثر است. روش هارگر

 بااسوج (واقع در مجاورت حوضه) يک ينوپتيستگاه سيا
و  يخزائشده بود ( يس واسنجيمانت - روش پنمن

  ).٢٠١٤، همکاران
ر حداکثر ساالنه يان روزانه، مقاديجر يهر سر يبرا
ع گامبل بر آنها يحداکثر) استخراج و توز يها البي(س

ع گامبل بر يبرازش توز ٤برازش داده شد. در شکل 
عنوان نمونه نشان داده شده  به يخيتار ةدور يها البيس

ب و يدر ش يخوب الب حوضه بهير سيع مقادياست. توز
کند و  يت ميع گامبل برازش شده تبعيانحناء از توز
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به عتاً يتواند طب يع گامبل ميحول توز يها داده يپراکندگ
باشد. با  يآمار ةطول دور يهت کوتايعلت عدم قطع

ع ينده با توزيم آياقل يها البيس يع فراوانيتوز ةسيمقا
 ةحوض يها البيم بر سير اقليي، اثر تغيخيم تارياقل يفراوان

اثر تغيير اقليم بر  ٥شد. در شکل  يابيپاتاوه ارز
انتشار مختلف  يهاکرديروپاتاوه تحت  ةحوض يها سيالب

 يع فراوانين شکل، توزينشان داده شده است. در ا
مدل  يخروج B1و  A1B ،A2 هاي کرديرو يها برا البيس

CGCM3 ةا دوري ۲۰۶۷-۲۰۹۳ ةدورنده (يآ ةدور يبرا 
- ٢٠٠٠ةتاريخي (دور يها البيس يع فراواني) با توز٢٠٨٠
ش قابل ياز افزا يج حاکي) مقايسه شده است. نتا١٩٧٤
ن يشتريکه ب نده استيم آيها در اقل البيس يبزرگتوجه 

ن آن مربوط به يو کمتر A2 يکرديروبه ش مربوط يافزا
هاي تاريخي و آينده  ر سيالبياست. مقاد B1 يکرديرو

ن درصد يو همچن A1B، و A2 ،B1هاي کرديروتحت 
مختلف  يها دوره بازگشت يها برا البيس يتغييرات بزرگ

  ارائه شده است. ٣در جدول 
ها کرديروها تحت همه  البيس يکه بزرگ دادج نشان ينتا

 يها البيس ينمونه بزرگ ي؛ براش قابل توجه داشتنديافزا
 و B1 ،A1B يهاکرديروسال تحت  ١٠با دوره بازگشت 

A2ش يدرصد افزا ١١٣و  ٨٠، ٤٧ب به مقدار يترت ، به
 يها، بزرگکرديرون يتحت ارود  ين انتظار مي. همچنافتي

ابد و يش يدرصد افزا ١٢٠تا  ٥٠ن يساله ب ٢٥ يها البيس
ن يب يبه مقدار يم فعليه در اقليبر ثان مترمکعب ٧٢٠از 

  برسد. ٢٠٨٠ه در دوره يمکعب بر ثانمتر ١٥٨٠تا  ١٠٨٠
ها را در  نتايج لزوم توجه به اثر تغيير اقليم بر سيالب اين

ويژه در خصوص  هاي آبي جديد اين حوضه و به طرح
 دهد.  اي آن، نشان مي هاي بزرگ رودخانه سازه

  

 
  ١٩٧٤- ٢٠٠٠دوره  يها البيع گامبل بر سيبرازش توز - ٤شکل 

 

 
 ها البيس يع فراوانيم بر توزير اقليياثر تغ - ۵شکل 

  
  

  

  
  نده نسبت به دوره تاريخييرات آييها و درصد تغ مقدار سيالب - ٣ جدول

  هاي سيالب  (m3/s)هاي آينده  مقادير سيالب   هاي آينده نسبت به دوره تاريخي درصد تغييرات سيالب
  (m3/s)تاريخي 

 دوره بازگشت
  A2 B1 A1B  A2 B1 A1B (سال)

٢ ٣٦٩   ٥٢٦ ٤٨٧ ٦٩٦   ٤٢ ٣٢ ٨٨ 
١٠ ٦٠٢   ١٠٨٠ ٨٨٣ ١٢٨٤   ٨٠ ٤٧ ١١٣ 
٢٥ ٧٢٠   ١٣٦٠ ١٠٨٠ ١٥٨٠   ٨٩ ٥٠ ١٢٠ 
١٠٠ ٨٩٣   ١٧٧٣ ١٣٧٧ ٢٠١٨   ٩٩ ٥٤ ١٢٦ 
٢٠٠ ٩٧٩   ١٩٧٨ ١٥٢٤ ٢٢٣٥   ١٠٢ ٥٦ ١٢٨ 
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 يريگ جهينت
نه روزانه يشيب يها م بر روانابير اقليين مقاله اثر تغيدر ا

شد.  يابيهم کارون ارزم يها حوضهريپاتاوه از ز ةدر حوض
 ARNO ةوستيمدل پ باحوضه  ةان روزاني، جرباره نيدر ا

شده  يو اعتبارسنج يحوضه واسنج يبرا يکه به خوب
ب يب بازده و ضريضر يها شد. شاخص يساز هيشباست، 

به  ٨/٠ش از يب يو اعتبارسنج ين در مراحل واسنجييتع
 يها انيشده، جر يساز هيان شبيدست آمد و در جر

مدل  ةنديآ يهاکرديرو و يساز هيشب يحداکثر به خوب
حوضه  يرات براييبه روش عامل تغ CGCM3م ياقل يجهان

 - ها به مدل بارشکرديرون ياس شد. با ورود ايز مقير
نده يآ يهاکرديرو يان روزانه حوضه برايرواناب، جر

و  يم فعلياقل يها البيس يع فراوانيشد. بر توز يساز هيشب
 يکه برازش خوب ع احتماالت گامبلينده، توزيم آياقل

 يها البيس يع فراوانيسه توزيشد و با مقاداشت، برازش 
نده (دوره يافته آير ييم تغياقل يهاکرديروم حال و ياقل

شد.  يابيحوضه ارز يها البيم بر سير اقليي)، اثر تغ٢٠٨٠
و  A2 ،A1Bانتشار  يکرديروج، تحت هر سه يبر اساس نتا

B1 ش قابل ينده افزايپاتاوه در آ ةحوض يها البيس يبزرگ
 ٢٥الب يرود س ين مبنا انتظار ميخواهد داشت. بر ا ةتوج

 ٧٢٠ابد و از يش يدرصد افزا ١٢٠تا  ٥٠ن يساله ب
تا  ١٠٨٠ن يب يبه مقدار يم فعليه در اقليبر ثان مترمکعب
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