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 سد يا قطره ياريآب :يمورد مطالعه( فشار تحت ياريآب سيستم کارکرد بر مياقل رييتغ اثرات
  )يشرق جانيآذربا ستارخان،

  
  ٣ينيصدرالد اشرف يعل ديس و ٢يناظم نيحس ريام ،*١وسفيپور ديسع

  
  

  چکيده
  

 يتقاضا شيافزا ليدل هب عملکردشان است ممکن گذشته، يمياقل طيشرا براساس شده يطراح فشار تحت ياريآب يها سيستم
 يها  ساعت و ستميس يبردار بهره تيريمد بر مياقل رييتغ اثرات يبررس ،پژوهش نيا ياصل هدف رد.يگ قرار ريتأث تحت آب،

 ريزمقياس از دما و بارش بر مياقل رييتغ ريثأت نييتع يبرا .است ستارخان سد فشار تحت ياريآب شبکه در چکان قطره کارکرد
 دوره يبرا A2 و A1B، B1 يهاويسنار تحت HadCM3 جو يعموم گردش مدل يها يخروج و LARS-WG يآمار يينما
 مرحله در بودند. منطقه در بارش کاهش و دما شيافزا از نشان آمده دست به جينتا شد. استفاده يالديم ٢٠٤٦-٢٠٦٥ يزمان
 دست به جينتا د.ش محاسبه CROPWAT از استفاده با بيس ياريآب ازين شده، ينيب شيپ يدما و بارش ريمقاد براساس يبعد
 نيا که داشته يشيافزا روند يمياقل يهاويسنار تمام در موجود تيوضع به نسبت بيس ياريآب ازين که است نيا از نشان آمده
 ازين شيافزا نيهمچن و حوضه در بارش کاهش و دما شيافزا با .است حوضه در يبارندگ کاهش و دما شيافزا از ثرأمت روند
 حل راه کي عنوان هب ياريآب مدت شيافزا که دش مشخص ستميس از يبردار بهره تيريمد نحوه در اصالح اعمال ضرورت ،ياريآب
 موجود تيوضع به نسبت يمياقل يها ويسنار تمام در ستميس کارکرد ساعت که دهد يم نشان جينتا نيبنابرا شود. يم شنهاديپ

  .افتي خواهد شيافزا درصد ٢٨/١٠
  

  .CROPWAT، LARS-WG فشار، تحت ياريآب يها شبکه کارکرد، يها ساعت م،ياقل رييتغ :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 شيافزا آن واسطه  هب و عيصنا افزون روز شيافزا دليل به

 ،ياراض يکاربر رييتغ و يليفس يها سوخت از استفاده
 هم بر نيزم اتمسفر در يا گلخانه يگازها ريمقاد توازن
 کربن دياکس يد گاز زانيم ژهيو به آن ريمقاد و خورده

 امواج تا شود يم سبب شيافزا نيا است. افتهي شيافزا
 توسط شيپ از شيب نيزم از شده ساطع قرمز مادون
 اتمسفر شدن تر گرم باعث و شده جذب يا  گلخانه يگازها
 بر خود سهم به زين نيزم کره شدن تر گرم شود. نيزم کره
 سبب و گذاشته ريثأت مياقل ستميس گريد اجزاء تيوضع
 گردش يها مدل اکنون هم .شود يم مياقل رييتغ دهيپد

 ها، آن در موجود يها يکاست يبرخ وجود با يعموم
 يمياقل ندهيآ تيوضع ينيب شيپ يبرا ابزار نيتر مطمئن
 بر يعموم گردش يها مدل هيکل کار اساس .هستند جهان
 يا گلخانه يها گاز غلظت شيافزا اثر و يجهان شيگرما

 براساس يهمگ يمياقل يبعد يها آمد يپ و است استوار
 و يورجي(ج شوند يم ينيب شيپ نيزم سطح يدما شيافزا
 از استفاده ياصل يها تيمحدود از يکي ).١٩٩١ رنس،يم

 ريثأت يابيارز يها يبررس در جو يعموم گردش يها مدل
 سلول اسيمق بودن بزرگ ،يا منطقه سطوح در مياقل رييتغ

 از .است يبررس مورد منطقه به نسبت ها، آن يمحاسبات
 يها گاز انتشار زانيم ها مدل نيا يورود نيتر مهم که آنجا

 و محاسبه گريد طرف از و بوده يآت يها دوره در يا گلخانه
 يقطع طور به يآت يها دوره در ها گاز نيا انتشار نييتع

 شامل که يمختلف يها ويسنار رو نيا از ،ستين ممکن
 شده ارائه باشد، يم ندهيآ در ها گاز نيا راتييتغ يچگونگ
 نيب تأيه نامند. يم انتشار يها ويسنار را ها آن که است
 يها ويسنار ديجد يسر ۱۹۹۸ سال در مياقل رييتغ دول

 زانيم ها ويسنار نيا در داد. ئهاار را SRES نام با انتشار
 ييها محرک ينيب شيپ به توجه با يا گاخانه يها گاز انتشار
 تياهم زانيم و ياقتصاد رشد نرخ ت،يجمع زانيم مانند
   شود. يم نييتع يآت يها  دوره يبرا ستيز طيمح به
 يسو از شده انجام يها يبررس رياخ يها سال در

 يرو مياقل رييتغ اثرات يبررس خصوص در گران پژوهش
 در يآمار و يا هيناح يها مدل از استفاده با ياريآب ازين

 که است داشته يريگ چشم شيافزا گوناگون، يها اسيمق
 و سيبات دارد. موضوع نيا تياهم از نشان لهئمس نيا

 مياقل رييتغ دهيپد که گرفتند جهينت )۲۰۰۸( همکاران
 مدت، و اهانيگ تعرق و ريتبخ زانيم در رييتغ با تواند يم

 نيهمچن محصوالت عملکرد ها، بارش زمان و شدت
 دهد. قرار ريثأت تحت را يکشاورز بخش در آب يتقاضا

 سوم دو در که داد نشان )۲۰۰۲( دول نمونه عنوان هب
 ۲۰۲۰ يهادهه در ياريآب خالص ازين جهان، يزراع ياراض
 شتريب در مياقل رييتغ نيهمچن ابد.ي يم شيافزا ۲۰۷۰ و

 کشت يالگو رييتغ و رشد فصل ييجابجا سبب مناطق
 بر مياقل رييتغ اثر )۲۰۰۷( همکاران و يالگل شد. خواهد
 يخروج يها داده از استفاده با را ياريآب آب يتقاضا
 جنوب در آرکانزاس حوضه در CCC و HAD يها مدل
 شيافزا از نشان جينتا .کردند يبررس کلورادو يشرق
 همکاران و پرز .است مدل دو هر در ياريآب آب يتقاضا

 ياريآب عيتوز يها شبکه يريپذ بيآس يبررس به )٢٠١٠(
 که گرفتند جهينت شانيا اند. پرداخته مياقل راتييتغ تحت
 اياسپان فوئنته پالمرا منطقه ازين مورد پمپاژ تيظرف جبران

 المادلنا و چيداک بود. خواهد مشکل نده،يآ يها تقاضا يبرا
 يها ستميس عملکرد يرو مياقل رييتغ ريثأت به )٢٠١٠(
 که دهد يم نشان جينتا اند. پرداخته فشار تحت ياريآب
 ٦٠ تا ٥٤ حدود در را درانتيه يها ريش تعداد م،ياقل رييتغ

 نهيهز که افتنديدر نيهمچن و داد خواهد شيافزا درصد
 ياريآب تقاضا به توجه با اگر آب، عيتوز ستميس يها لوله
 خواهد شيافزا درصد ٢٧ يال ٢٠ تا بشوند يطراح ندهيآ
   افت.ي

 تيريمد بر مياقل رييتغ اثرات يبررس به پژوهش نيا در
 در چکان قطره کارکرد يها ساعت و ستميس يبردار بهره
 است. شده پرداخته ستارخان سد فشار تحت ياريآب شبکه

 مدل کي از بارش و دما بر مياقل رييتغ اثرات نييتع يبرا
 يعموم گردش مدل جينتا با يقيتلف کياستوکاست

HadCM3 يدما و بارش ريمقاد براساس شد. استفاده 
 از ،يآمار يينما ريزمقياس از استفاده با شده ينيب شيپ

 استفاده ياريآب ازين محاسبه يبرا CROPWAT افزار نرم
  د.ش
  

  ها روش و مواد
  يبررس مورد منطقه
 با اهر شهرستان در ستارخان فشار تحت ياريآب شبکه

 ٣٨° ٣٢′ تا  ٣٨° ٢٣′ يها ن عرضيب جغرافيايي مختصات
 فاصله در شرقي، ٤٧° ١٧′ تا ٤٦° ٥٥′ طول و شمالي
 آذربايجان استان در و تبريز شرق شمال كيلومتري ١٢٠
 با ستارخان سد شبكه طرح در است. گرفته قرار شرقي
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 اراضي، نامناسب توپوگرافي ويژه به طرح شرايط به توجه
 براي اي قطره شامل فشار، تحت صورت به فرعي شبكه
 در است. دهشگ انتخاب زراعت انواع براي باراني و باغات

 يرو مياقل رييتغ اثرات يبررس يبرا پژوهش نيا
 يا قطره ياريآب طرح از يا قطره ستميس کارکرد يها ساعت
 استفاده هکتار ۰۹۸۵/۲۴ مساحت به ۳ واحد الوار يروستا
 سازمان از پژوهش نيا يبرا الزم يها داده است. شده

 دراز آمار شامل ها داده نيا شد. هيته کشور يهواشناس
 يالديم ۱۹۸۶-۲۰۱۰ يها سال فاصله در ساله ۲۵ مدت
 يآفتاب ساعت و بارش حداکثر، يدما حداقل، يدما شامل

 ياريآب شبکه تيموقع ۱ شکل د.هستن روزانه صورت هب
 نشان ياهرچا زيآبر حوضه در را ستارخان فشار تحت

 صورت هب را پژوهش انجام مراحل ٢ شکل و دهد. يم
  دهد. يم نشان کيشمات

  

 حوضه آبريز اهرچايموقعيت شبکه آبياري تحت فشار ستارخان در  - ١شکل 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  پژوهش انجام مراحل -2 شکل
  

    

 يخيتار يهاداده يکنترل آمار

 IPCCمطرح توسط  يهانهين گزياز ب GCMانتخاب نوع مدل 

  ياگلخانه يهامختلف انتشار گاز يهاويانتخاب سنار

 برآورد يبرا يانتخاب بازه زمان

 LARS-WGدما و بارش توسط مدل  يهاريمتغ يياس نمايمقزير

 CROPWATاهان توسط يگ ياز آبيبرآورد ن

 مير اقليير تغيثأتحت ت ياقطره ياريستم آبين ساعات کارکرد سييتع

 مير اقلييتغ ينيب شيپ يبرا ين محل مورد بررسييتع
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  LARS-WG مدل
 مولد هاي مدل مشهورترين از يكي LARS-WG مدل
 بارش توليد براي كه است هوا وضع تصادفي هاي داده

 يك در روزانه حداقل و ثرحداک دماي تابش، روزانه،
 .شود مي استفاده آينده و حاضر اقليم شرايط تحت ايستگاه
 ۱۹۹۰ سال در بوداپست در LARS-WG اوليه نسخه

 هاي ريسك ارزيابي پروژه از بخشي عنوان به ميالدي
 و (راسکو شد ابداع مجارستان كشور در كشاورزي
 توانند يم هوا و ّآب يتصادف يهامولد ).۱۹۹۱ همکاران،

 هر در يمياقل يها داده از يفرض روزانه يزمان يها يسر
 هسته ).۱۹۹۸ همکاران، و (سمنوف کنند ديتول يطول

 آن از كه است ماركف زنجيره از استفاده مدل اين اصلي
 مدل است. شده استفاده زياد بارش رخداد سازي مدل براي

LARS-WG و حداکثر يدما يرهايمتغ از کي هر يبرا 
 يآفتاب يها ساعت تعداد و يديخورش تشعشع حداقل،

 مدل در رد.يگ يم درنظر يا جداگانه يتجرب مهين عيتوز
 و بوده نرمال عيتوز يدارا دما که است نيا بر فرض

 هيفور يسر براساس روزانه يدما اريمع انحراف و متوسط
 حداقل، و حداکثر يدماها يبرا کند. يم رييتغ محدود
 سال طول در يزمان يهمبستگ خود که شود يم فرض
 در باشد. ثابت صورت به مشخص ستگاهيا کي يبرا

 با يتجرب مهين يها عيتوز ز،ين يديخورش تشعشع خصوص
 و (سمنوف دشو يم قرار استفاده يمساو يها بازه با

   ).۱۹۹۹ بروکس،
-LARS مدل در يساز هيشب جينتا عملکرد يبررس يبرا

WG ديتول يها داده سهيمقا يبرا يآمار يها آزمون از 
 استفاده )ي(مشاهدات هيپا دوره يها داده و مدل در شده

 روند يچگونگ يبررس يبرا سهيمقا يها آزمون نيا د.شو يم
 يها داده مشخصات نييتع قالب در يينما ريزمقياس
 عيتوز و انسيوار ن،يانگيم د.شو يم انجام يمشاهدات

 و بارش حداکثر، و حداقل يدما تر، و خشک يها يسر
 مورد سرد و گرم يروزها صورت به يديخورش تشعشع

 اريمع درصد ۵ يدار يمعن سطح رند.يگ يم قرار سهيمقا
 بارش، ريمقاد ماهانه نيانگيم .است يآمار يها آزمون
 از استفاده با يديخورش تشعشع و حداکثر و حداقل يدما

 F آزمون ماه، هر يبرا ند.شد سهيمقا ودنتياست - t آزمون
 ريمقاد انسيوار و شده انجام روزانه ريمقاد انسيوار يرو

 عيتوز .شد يبررس مختلف يها سال در ماهانه متوسط
 آزمون با تر و خشک يودهايپر و سرد و گرم يها بازه

 نيا فرض با ها آزمون نيا .گرفت قرار سهيمقا اسکور -يکا
 مدل با شده ديتول و يمشاهدات يهواشناس يها داده که
 ،هستند شده گرفته موجود يها عيتوز از يتصادف صورت به

 نيا بر صفر فرض ها آزمون نيا در نيهمچن .شد انجام
 ديتول و يمشاهدات يها داده يآمار يها عيتوز که است
 عيتوز بودن کساني احتمال تست هر در باشد. کساني شده

 صورت به يديتول و يمشاهدات يها داده يسر دو ياحتماالت
  ).۱۹۹۷ بارو، و (سمنوف دشو يم مشخص يکم
 بارش و نيانگيم يدما يرهايمتغ راتييتغ پژوهش نيا در
 مبنا دوره به نسبت )۲۰۴۶- ۲۰۶۵( ۲۰۵۵ افق در
 گرفته نظر در يوهايسنار .شد يبررس )۲۰۱۰-۱۹۸۶(

 A1B و A2، B1 يويسنار سه شامل خصوص نيا در شده
 .هستند

  
  CROPWAT مدل
 يابيارز يبرا ياريآب تيريمد مدل کي ،CROPWAT مدل

 سازمان يسو از که است ياريآب ازين و محصول يآب ازين
 و (کالرک است شده افتهي توسعه يکشاورز و غذا

 و محصول يآب ازين محاسبه تميالگور ).۱۹۹۸ همکاران،
 تعرق و ريتبخ برآورد بر يمبن مدل، نيا در ياريآب ازين

 و فائو -ثيمانت -پنمن معادله از استفاده با ليپتانس
 ازين مورد آب نييتع مدل، نيا .است محصول يها پارامتر

  ):۱۳۸۲ ،يدآبادي(ب کند يم نييتع مرحله سه در را ياريآب
 يآب ازين در ثرؤم يها پارامتر از استفاده با اول مرحله در
 و باد سرعت ،يآفتاب يها ساعت دما، ليقب از اهانيگ

 فرمول نيآخر و نيبهتر از يريگ بهره با و ينسب رطوبت
 و ريتبخ ،فائو - ثيمانت -پنمن معادله يعني موجود يتجرب
 معادله شود. يم نييتع ETo مرجع اهيگ ليپتانس تعرق
 مرجع اهيگ تعرق و ريتبخ يبرا استفاده مورد ثيمانت پنمن

   :است )۱( معادله براساس
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ETo بر حسب  چمن مرجع اهيگ سطح تعرق و ريتبخ
 ونيليم( حسب بر خالص تشعشع Rn، )متر بر روزيليم(

 بر خاک ييگرما انيجر شدت G، )روز بر مربع متر بر ژول
 درجه نيانگيم T، مربع بر روز) (ميليون ژول بر متر حسب
 در باد سرعت U2، )سلسيوس درجه( حسب بر هوا حرارت
 فشار کمبود ea-ed، ه)ي(متر بر ثان حسب بر يمتر ۲ ارتفاع
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 راتييتغ بيش ∆، )پاسکال لويک( حسب بر اشباع بخار
 بر پاسکال لويک( حسب بر حرارت درجه با بخار فشار

 حسب بر يکرومتريسا ثابت عدد γو  )سلسيوس
  است. )سلسيوس بر لوپاسکاليک(
 مرحله در شده محاسبه ETo از استفاده با دوم مرحله در
 ياهيگ بيضر يمعرف با مدل به يورود ETo با اي اول

)Kc( مورد اهيگ يآب ازين ،الزم ياهيگ اتيخصوص ريسا و 
 براساس( مزرعه در کشت مورد اهانيگ مجموع اي نظر
  :شد نييتع )۲( معادله براساس شده) داده کشت يالگو

)۲(                                EToKET ccrop = 
 باران کننده محاسبه يها مدل از استفاده با سوم مرحله در
 آب از و محاسبه ثرؤم باران شده، يريگ اندازه باران از ثرؤم

 آب ازين و کم دوم مرحله در شده محاسبه ازين مورد
  :شد نييتع )۳( معادله براساس ياريآب
)٣(              cro pIr E T E ffec tiveR a in= −   
  
 يا قطره ستميس کارکرد يها ساعت نييتع

 باشد آن متوسط يدب qa اگر چکان قطره انتخاب از پس
 کارکرد ساعت است الزم ياريآب ناخالص ازين نيمأت يبرا

(Ta) محاسبه است ازين آب حداکثر به که يا دوره در آن 
 دکر استفاده توان يم )۴( معادله از منظور نيبد د.شو
  ).۱۳۸۰ زاده،ي(عل

)٤(                                           
ap

a qN
GT =

  
 ياريآب ازين نيمأت يبرا روز در ياريآب مدت Taکه در آن 

 G، روز) در (ساعت است حداکثر يآب ازين که يا دوره در
 که يا دوره اي روز در اهيگ هر ازين مورد آب ناخالص حجم

 تعداد Np، روز) در تري(ل است حداکثر يآب ازين
 qaو  اهيگ هر يبرا شده داده اختصاص يها چکان قطره
  است. ساعت) در تري(ل چکان قطره هر متوسط يدب
 شامل يهواشناس ماهانه يها داده از پژوهش نيا در
 يها ساعت و باد سرعت ،ينسب رطوبت دما، نيانگيم

 از استفاده با بيس ياريآب ازين محاسبه يبرا يآفتاب
 و A2، B1 يويسنار سه تحت HadCM3 مدل يخروج
A1B است. شده استفاده ۲۰۵۵ افق يبرا  

 
 
 
  

  بحث و جينتا
  مدل ياعتبارسنج

 ثيرأت هوايي و آب هاي داده مولد مدل توانمندي كه آنجا از
 در منطقه اقليم تغيير صحيح ارزيابي و برآورد بر مستقيمي

 توانمندي تحليل هدف با بخش اين پسدارد، آينده دوره
 دوره اقليمي هاي داده سازي همانند در LARS-WG مدل

 مدل، يتوانمند دييأت يبرا شود. مي ارائه گذشته
 و يمشاهدات اريمع انحراف و نيانگيم ينمودارها

 ۲۰۱۰ تا ۱۹۸۶ يآمار دوره در مدل با شده يساز هيشب
 يمشاهدات اريمع انحراف و نيانگيم ينمودارها .شد يبررس

 يدما و حداقل يدما بارش، يرهايمتغ شده يساز هيشب و
 ارائه ۵ تا ۳ يها شکل در ماهانه اسيمق در حداکثر
  اند. شده

سازي شده به  ، ميانگين بارش واقعي و شبيه۳در شکل 
طور که  ها رسم شده است. همان همراه انحراف معيار آن

سازي شده و مشاهداتي  شود مقادير شبيه ميمشاهده 
توانمندي  ۴هماهنگي بسيار خوبي باهم دارند. در شکل 

سازي دماي حداقل ماهانه و انحراف معيار  مدل در شبيه
شود  طور که مشاهده مي آن نشان داده شده است. همان

سازي شده و مشاهداتي هماهنگي خوبي با  مقادير شبيه
راي دماي حداکثر نيز روندي همديگر دارند. همچنين ب

طور   به ۵شود که در شکل  مشابه دماي حداقل ديده مي
  کامل مشهود است.

  
  نتايج برآورد تغيير اقليم در حوضه

، LARS-WGافزار  هاي خام روزانه به نرم بعد از اعمال داده
هاي مدل  مقدار تغييرات دما و بارش به کمک خروجي

و  A1B ،B1هاي  تحت سناريو HadCM3گردش عمومي 
A2  صورت بهميالدي  ۲۰۴۶-۲۰۶۵براي بازه زماني 

تغييرات  ۶رسم شده است. در شکل  ۷و  ۶هاي  شکل
، A1B(متوسط بارش ماهانه به ازاي سناريوهاي مختلف 

A2  وB1(  درسطح حوضه  ۲۰۴۶-۲۰۶۵در بازه زماني
ن ، ميزا۶مورد نظر نشان داده شده است. با توجه به شکل 

هاي ژانويه، نوامبر و دسامبر افزايش يافته که  بارش در ماه
اين افزايش نامحسوس است و به طور کلي ميانگين بارش 

در مقايسه با دوره پايه  ۲۰۵۵در سطح حوضه در افق 
هاي مختلف  يابد. اين کاهش در ماه (مشاهداتي) کاهش مي

متر متغير بوده و بيشترين  ميلي ۱۰تا  ۵/۰در حدود 
 ش مربوط به فصل تابستان است.کاه
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  متر)یلی(م ماهانه بارش شده يساز هیشب و یمشاهدات ریمقاد اریمع انحراف و نیانگیم -3 شکل

  

  
  )سلسیوس(درجه  ماهانه حداقل يدما شده يساز هیشب و یمشاهدات ریمقاد اریمع انحراف و نیانگیم - 4 شکل

 
  

   
  )سلسیوس(درجه  ماهانه حداکثر يدما شده يساز هیشب و یمشاهدات ریمقاد اریمع انحراف و نیانگیم -5 شکل
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  هیپا دوره با سهیمقا در مختلف يوهایسنار يازا به 2065 تا 2046 يها سال در متر)یلی(م ماهانه بارش نیانگیم - 6 شکل

  
 به ۲۰۶۵ تا ۲۰۴۶ يها سال در دما اختالف زين ٧ شکل در
 داده نشان هيپا دوره به نسبت مختلف يوهايسنار يازا

 شيپ اختالف نيشتريب شکل، نيا به توجه با است. شده
 يکل طور به و است A1B يويسنار به مربوط شده ينيب

 متوسط طور به دما ،۲۰۵۵ افق در که شود يم ينيب شيپ
 هيپا دوره به نسبت سلسيوس درجه ۲۵/۲ زانيم به
  ابد.ي شيافزا

  

  
  هیپا دوره با سهیمقا در مختلف يوهایسنار يازا به 2065 تا 2046 يها سال در گراد)ی(درجه سانت دما مطلق راتییتغ - 7 شکل

  
 دما و بارش يکل راتييتغ ۷ و ۶ يها شکل براساس

 نشانگر جدول نيا يها داده بود. خواهد ۱ جدول صورت به
 ياهرچا زيآبر حوضه در دما شيافزا و بارش يکل کاهش

 يها سال در يسال خشک وقوع رسد يم نظر به که است
 نيا در الزم اقدامات است يضرور و رخ خواهد داد ندهيآ

  .شود انجام خصوص
  

  ياهرچا زيآبر حوضه در دما و بارش ساالنه نيانگيم راتييتغ -١ جدول
  )يالدي(م مطالعه مورد افق انتشار يها ويسنار )سلسيوس (درجه دما راتييتغ (%) mm ساالنه بارش در راتييتغ

)۰۱/۱۰-(۴۹/۲۸- ٤٦/٢ A1B 

٢٠٤٦- ٢٠٦٥ )۰۳/۵-(۳۱/۱۴- ٢٦/٢ A2 

)۶۶/۶-(۹۷/۱۸- ٠٤/٢ B1 
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 ياريآب ازين يرو مياقل رييتغ اثرات
 افزار نرم به يهواشناس ماهانه يها داده اعمال از بعد

CROPWAT، تيوضع براساس بيس درخت ياريآب ازين 
 يها يخروج کمک به نيهمچن و محاسبه موجود يمياقل

 ،A1B يها ويسنار تحت HadCM3 يعموم گردش مدل

B1 و A2 در يالديم )٢٠٤٦- ٢٠٦٥( ٢٠٥٥ افق يبرا 
  است. شده آورده ٨ شکل

دهد که با افزايش دما و کاهش بارندگي  نشان مي ٨شکل 
هاي  در شبکه، نياز آبياري درخت سيب تحت سناريو

  مختلف افزايش خواهد يافت.
  

  
 يالديم ٢٠٥٥ افق يبرا HadCM3 مدل يخروج از استفاده با و موجود تيوضع يبرا بر هکتار) مترمکعب( بيس ياريآب ازين -۸ شکل

 A2 و A1B، B1 يها ويسنار تحت
  

 يها ستميس کارکرد ساعات يرو مياقل رييتغ اثرات
  يا قطره

 بيس درخت کارکرد ساعت محاسبه به بخش نيا در
 ٥*٦ گريهمد از درختان نيا فاصله که است شده پرداخته

 يبرا رفته کار هب يها چکان قطره تعداد نيهمچن .است متر
 ماهانه يها داده اعمال از بعد .است عدد ٥ درخت هر

 ياريآب ازين محاسبه و CROPWAT افزار نرم به يهواشناس
 د.ش مشخص بيس باغ کارکرد يها ساعت ب،يس درخت

 کند. يم کار روز در ساعت ٦ ستميس نيا اکنون هم
 به يا قطره ستميس کارکرد يها ساعت راتييتغ نيهمچن

 تحت HadCM3 يعموم گردش مدل يها يخروج کمک
-٢٠٦٥( ٢٠٥٥ افق يبرا A2 و A1B، B1 يها ويسنار

 محاسبه موجود تيوضع با سهيمقا در يالديم )٢٠٤٦
  است. شده ارائه ۲ جدول در و ديگرد

هاي  شود ساعت مشاهده مي ۲طور که در جدول  همان
اي نسبت به وضعيت موجود در  کارکرد سيستم قطره

هاي اقليمي افزيش داشته که اين وضعيت  تمامي سناريو
با توجه به افزايش حجم متأثر از افزايش نياز آبياري است. 

عنوان  آب مورد نياز درخت سيب، افزايش مدت آبياري به
  شود. حل پيشنهاد مي يک راه

  
 يها ويسنار تحت HadCM3 مدل يخروج از استفاده با موجود تيوضع به نسبت يا قطره ستميس کارکرد يها ساعت راتييتغ -٢ جدول

A1B، B1 و A2 يالديم ٢٠٥٥ افق يبرا 

 )يالدي(م مطالعه مورد افق انتشار يوهايسنار (%) کارکرد ساعات راتييتغ

۲۸/۱۱ A1B 

٢٠٤٦- ٢٠٦٥ ۹۶/۱۰ A2 

۶۲/۸ B1 
    

  گيري نتيجه
برداري  اثرات تغيير اقليم بر مديريت بهرهدر اين پژوهش 
هاي کارکرد قطره چکان درخت سيب در  سيستم و ساعت

تا  ٢٠٤٦در دوره  شبکه آبياري تحت فشار سد ستارخان
  براي تعيين تأثير تغيير اقليم بر بارش وبررسي شد.  ٢٠٦٥

و  LARS-WGنمايي آماري  ريزمقياساز دما 
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در حوضه  HadCM3هاي مدل گردش عمومي جو  خروجي
 دوره يبرا A2 و A1B، B1 يها ويسنار تحت ياهرچا زيآبر
 يبعد مرحله در شد. استفاده يالديم ٢٠٤٦-٢٠٦٥ يزمان

 ياريآب ازين شده، ينيب شيپ يدما و بارش ريمقاد براساس
 دوره يبرا و محاسبه CROPWAT از استفاده با بيس

 توجه با .شدند سهيمقا مختلف يها ويسنار تحت نظر مورد
 با سهيمقا در حوضه در بارش مقدار آمده، دست به جينتا به

 نيشتريب وها،يسنار هيکل يازا به افت.ي کاهش هيپا دوره
 داد. خواهد رخ (May) يم ماه در بارش مقدار در کاهش
 هيپا دوره با سهيمقا در حوضه سطح در دما مقدار نيهمچن

 شيافزا سلسيوس درجه ۲۵/۲ زانيم به متوسط طور به
 نسبت شبکه در بيس ياريآب ازين نيهمچن داشت. خواهد

 روند يمياقل يها ويسنار تمام در موجود تيوضع به
 کاهش و دما شيافزا از ثرأمت روند نيا که داشته يشيافزا

 در بارش کاهش و دما شيافزا با .است حوضه در يبارندگ
 اعمال ضرورت ،ياريآب ازين شيافزا نيهمچن و حوضه
 مشخص ستميس از يبردار بهره تيريمد نحوه در اصالح

 کارکرد يها ساعت که دهد يم نشان جينتا پس دش
 شيافزا به توجه با افت.ي خواهد شيافزا يا قطره ستميس

 عنوان هب ياريآب مدت شيافزا اهان،يگ ازين مورد آب حجم
  شود. يم شنهاديپ آسان و ممکن حل راه کي
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