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  چکيده 
ناديده   با و گذارندمي هاي مختلفي بر نتايج نهايي تأثيرتغيير اقليم، عدم قطعيت به دليل ،سازي رواناب يک حوضهدر شبيه

هاي مرتبط با مباحث تغيير اقليم همچنين در نظر نگرفتن عدم قطعيت. شودگرفتن هريک از آنها از اعتبار نتايج کاسته مي
در اين تحقيق سعي شده است . کند تحميل گيرندگانتواند نتايج غير واقعي و غير کاربردي را به تصميمدر مطالعات، مي

سو در دوره بر رواناب حوضه قره AOGCM هاي مدلرواناب و -سازي بارششبيه هاي مدلقطعيت مربوط به عدم  تأثير كه
مدل  ۹در اين راستا  از . شودبررسي  SRESاز مجموع سناريوي  A2ميالدي تحت سناريوي انتشار  ۲۰۶۹-۲۰۴۰

AOGCM-AR4  شاملCCSM3 ،CGCM3 ،CSIRO Mk3 ،GFDL CM2.1 ،GISS E-R ،HadCM3 ،ECHAM5 ،
MIROC-med ،PCM  رواناب  -مدل مفهومي بارش دووIHACRES  وSIMHYD  بارش ابتدا دو مدل. دشاستفاده - 

مدل  ۹هاي اقليمي مقياس دادهکردن سپس با کوچک . شد يابي واسنجي و صحت ۱۹۷۱-۲۰۰۰رواناب براي دوره پايه 
رواناب، محدوده تغييرات دما، بارش و - بارش هاي لمدها به براي منطقه مطالعاتي و معرفي آن AOGCM-AR4منتخب 

دهد که در نظر گرفتن عدم قطعيت نتايج نشان مي. دشمشخص  A2تحت سناريوي  ۲۰۴۰-۲۰۶۹رواناب حوضه در دوره 
  . شودتر تغييرات رواناب در منطقه مطالعاتي ميهيدرولوژي باعث تعيين دقيق هاي مدلو  AOGCM هاي مدلمربوط به 
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  مقدمه

اي ناشي از تغيير اقليم، حاصل از افزايش گازهاي گلخانه
هاي انساني و صنعتي شدن کشورهاست که منجر فعاليت

گرمايش جهاني اثرات . شودبه افزايش دماي زمين مي
بارزي روي چرخه هيدرولوژي و سيستم هاي منابع آب 

تواند بعنوان تهديدي بزرگ بر اي که ميگونهه دارد ب
اين . اي منابع آب در سراسر جهان قلمداد شودسيستم ه

باشند تهديدات براي مناطق مختلف زمين متفاوت مي
در مطالعات تغيير اقليم در تمامي ). ٢٠٠٧پورکي (

سازي متغيرهاي اقليمي توسط  مراحل مختلف شبيه
و همچنين تصحيح خروجي اين  AOGCM هاي مدل
اين . ها، منابع عدم قطعيت مختلفي وجود دارد مدل

عدم قطعيت سناريوهاي : منابع عدم قطعيت عبارتند از
اي، عدم قطعيت در تبديل ميزان  انتشار گازهاي گلخانه

اي به غلظت اتمسفريک و نيروي تابشي،  گازهاي گلخانه
 AOGCM هاي مدلقطعيت مربوط به حساسيت  عدم

مختلف به نيروي تابشي يکسان، عدم قطعيت مربوط به 
اي،  در سطوح منطقه AOGCM يها مدلسازي شبيه

هاي مختلف کوچک  عدم قطعيت در استفاده از روش
 و عدم AOGCM هاي مدلمقياس کردن خروجي 

- هيدرولوژي که براي شبيه هاي مدلقطعيت مربوط به 
تاکنون محققان . شودهاي مربوط استفاده ميسازي

مختلف سعي در مديريت هر يک از منابع عدم قطعيت 
از . اندبر منابع آب کرده تغيير اقليم يرتأثدر مطالعات 

توان به مواردي که به عدم جمله اين تحقيقات مي
در  .اند، اشاره کرد پرداخته AOGCM هاي مدلقطعيت 

از تحقيقات به شاخصهاي اقليمي و هيدرولوژي  يبسيار
حوضه آبريز پرداخته شده و روند تغييرات دما و بارش را 

اقليمي در  هاي مدلاکثري با در نظر گرفتن تعداد حد
وانگ  ؛٢٠٠٧ ،ماکزينو و همکاران( اند كردهآينده بررسي 

) ٢٠٠٧(و همکاران  هايهو). ۲۰۰۸ ،جاسون ؛٢٠٠٦ ،و لو
مدل  ٩اي را با تغيير اقليم در مقياس منطقه تأثير

AOGCM  و سه سناريوهاي انتشار A2 ،A1F1  و B1 
ر تغييرات د نتيجه اين مطالعه. مورد آزمايش قرار داند

ات آنها روي رواناب و تأثير، توزيع فصلي دما و بارش
پارامترهاي رطوبت خاک، جابجايي در مقدار گردش 

جريان و توزيع آن در سراسر سال، اثر شديد خشکسالي 
ات شديد تغييرات دما بر تأثيرو پوشش برفي و در نهايت 

اي در مطالعات جداگانه. روي زراعت نشان داده شد
عدم ) ٢٠٠٧( و ماورر) ٢٠٠٦( ن و لتنمايرکريستي

قطعيت اثر تغيير اقليم بر منابع آب را با استفاده از 
هاي شبيه سازيو   AOGCMمدل  ١١هاي خروجي

ايالت متحده انجام داده و در  VICمدل هيدرولوژي 
نقش اين عدم قطعيت را در شدت اثرات منابع آب نشان 

  . داده اند
سازي هيدرولوژي در مطالعات هشبي هاي مدلاستفاده از 

بنابراين ). ۲۰۰۷ ،جيانگ(تغيير اقليم تنوع زيادي دارد 
ها نقش سازيبحث عدم قطعيت در نتايج حاصل از شبيه

تا کنون مطالعات اندکي در مورد . پررنگي خواهد داشت
هيدرولوژي انجام شده  هاي مدلسازي تفاوت در شبيه

اختالف در نتايج دامنه ) ۱۹۹۷( سفتون بورمن و. است
نتايج  ودند كردو مدل هيدرولوژي مفهومي را بررسي 

نشان داد دو مدل قابليت يکساني در شبيه سازي جريان 
همچنين در اين تحقيق اشاره شده است . تاريخي دارند

که مطالعات بيشتري در مورد مقايسه اثرات اختالف در 
ي واند راهبردي را برات هاي هيدرولوژي مي مدلنتايج 

. کمک به مديران و برنامه ريزان منابع آب فراهم آورد
 بالقوهدر تحقيقي اثرات ) ۲۰۰۷(جيانگ و همکاران 

 ۲۹تغييراقليم را توسط شش مدل بيالن آب ماهانه با 
نتايج . كردهاي ماهانه اقليمي و رواناب بررسي سال داده

آناليزها نشان داد، هر شش مدل مفهومي قابليت يکساني 
هاي بيالن آب گذشته دارند و بيشترين د مولفهدر تولي

ها در افتد که مدلاختالف در نتايج مدل وقتي اتفاق مي
شبيه سازي اثر هيدرولوژي تغييرات اقليمي استفاده 

در اين تحقيق نشان داده شد که مقايسه و تعيين . شوند
هيدرولوژي براي پيش بيني  هاي مدلکمي اختالف 

اي براي مديريت منابع آب ژهاثرات اقليمي اهميت وي
تواند داشته مييک حوضه، منطقه، قاره و حتي جهان 

  .باشد
بحث  توان به اهميتبا توجه به مطالعات انجام شده مي

در بسياري از . عدم قطعيت در زمينه تغيير اقليم پي برد
تحقيقات انجام شده در زمينه تغيير اقليم يا منابع عدم 
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کدام از اين منابع به تنهايي  قطعيت لحاظ نشده و يا هر
با توجه به اينکه ناديده  .مورد توجه قرار گرفته است

هاي موجود در مراحل مختلف گرفتن عدم قطعيت
شود تا از ميزان تغيير اقليم، باعث مي تأثيرارزيابي 

از اينرو در  .قطعيت خروجي نهايي سيستم کاسته شود
قطعيت اين تحقيق تالش شده است تا دو منبع عدم 

هيدرولوژي  هاي مدلو  AOGCM هاي مدلمربوط به 
سو در پديده تغيير اقليم بر رواناب زيرحوضه قره تأثيردر 
ميالدي تحت سناريوي انتشار  ٢٠٤٠- ٢٠٦٩ي دوره
A2- SRES  طور کلي در ه ب. شدمقايسه و ارزيابي

ساله   ٣٠مطالعه اثرات تغيير اقليم، وضعيت سه دوره 
بررسي  ٢٠٧٠-٢٠٩٩و  ٢٠٤٠- ٢٠٦٩،  ٢٠١٠- ٢٠٣٩

اولين دوره آينده نزديک و آخرين دوره آينده . ندشومي
در آينده نزديک هنوز انتشار گازهاي . باشد ميدور 

- ياد نيست، پس تغيير اقليم هنوز شديد نمياي زگلخانه
 يا(ار شديد است د و در آينده دور تغيير اقليم بسيباش
ثر گذاري در اينجا بدليل ا). ٢٠٠٧ ي،س يس يپ

- ٢٠٦٩اي در دوره مياني مشهودتر گازهاي گلخانه
و كارايي بيشتر در  ٢٠١٠-٢٠٣٩نسبت به دوره  ٢٠٤٠

هاي مديريت منابع آب اين دوره نسبت به گذاريسياست
مورد بررسي قرار  يانينده مي، آ٢٠٧٠-٢٠٩٠دوره 

که اثرات تغيير نيجه اين دوره به سبب ايدر نت. رديگ يم

ر دو منبع عدم قطعيت را يباشد و بتوان تاث اقليم متوسط
  .د، انتخاب شده استيبصورت متعادل د

  
  ها مواد و روش
  منطقه مطالعاتي
سو در شمال غربي حوضه كرخه و در غرب زيرحوضه قره

  ٥٣٥٤مساحت آن برابر . ايران واقع شده است
كيلومترمربع بوده و حداكثر و حداقل ارتفاع آن به 

متوسط بارندگي . استمتر  ١١٨٠و  ٣٣٤٦ترتيب 
متغير  متر ميلي ٨٠٠تا  ٣٠٠ساليانه اين حوضه بين 

- در مطالعات تغيير اقليم در ابتدا الزم است تا داده.است
هاي در اين تحقيق داده. هاي دوره پايه مشخص شوند
هاي مشاهداتي دما، بارش پايه مورد استفاده شامل داده

هاي دي از ايستگاهميال ٢٠٠٠تا  ١٩٧١و رواناب در دوره 
 روزانه هايداده دما متغير براي. باشدمنتخب منطقه مي

 .دش انتخاب مبنا عنوان کرمانشاه به سينوپتيك ايستگاه
روزانه  هايداده بارش از ميانگين منطقه اي براي متغير

همچنين ايستگاه . ايستگاه بارانسنجي استفاده شد ١١
سو ي حوضه قرهباغستان واقع در خروجهيدرومتري قره

به عنوان ايستگاه مبنا براي مشاهده تغييرات رواناب 
 ).١جدول (حوضه انتخاب گرديد 

  
 سوقره حوضه محدوده در هاايستگاه نوع و نام  -۱جدول 

 ايستگاه نوع ايستگاه طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ارتفاع از سطح دريا

٤٦-٥٨ ٣٤-٥٢ ١٨٥٠  بوانه بارانسنجي 
٣٤- ٥٦ ١٥٠٠  ٤٧-٠٧  بان سعيد بارانسنجي 
٣٤-٤٣ ١٦٨٠  ٤٧-١٤  دهستان بارانسنجي 
٣٤-٣٥ ١٣٨٠  ٤٦-٥١  جلوگيره بارانسنجي 
٤٧-٠٩ ٣٤-٢١ ١٣١٨  كرمانشاه بارانسنجي 
٣٤- ١٦ ١٥٥٠  ٤٧-٣٤  هرسين بارانسنجي 
٣٤-٣٣ ١٤٠٠  ٤٧-٠٠  گوهرچغا بارانسنجي 
٣٤- ١٦ ١٣٥٠  ٤٦-٤٨   ماهيدشت بارانسنجي 
٣٤-١٠ ١٥٠٠  ٤٦-٣٩  حسن آباد بارانسنجي 
٣٤-٤١ ١٥٠٠  ٤٦-٢٢  دهراشه بارانسنجي 
٣٤-٤٣ ١٤٠٠  ٤٦-٤٠  روانسر بارانسنجي 
٣٤-٢١ ١٣١٨  ٤٧-٠٩   كرمانشاه سينوپتيک 
٣٤-١٤ ١٢٨٠  ٤٧-١٥   باغستان قره هيدرومتري 
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  اقليمي و سناريو انتشار هاي مدل 

حال حاضر معتبرترين ابزار جهت توليد سناريوهاي در 
اتمسفر  - سه بعدي جفت شده اقيانوس هاي مدلمي، اقلي

 ؛٢٠٠٦ ،ويلبي و هريس( باشد گردش عمومي جو مي
در که  AOGCM هاي مدل ).١٩٩٩ ،لن ؛٢٠٠٣ ،ميشل

 اي از چهارميناند زير مجموعهاين تحقيق استفاده شده
 شدهمنتشر  ۲۰۰۷هستند که در سال  بيگزارش ارزيا

مطالعه براي در اين ). ۲جدول (١IPCC(AR4)است
 مدل ۹در هر ) ۲۰۴۰-۲۰۶۹( ،هاي آينده سازيشبيه

AOGCM  از سناريوي انتشارA2  هاياز مجموع سناريو 
٢SRES در اين سناريو از رشد زياد . استفاده مي شود

جمعيت و وابستگي کمتر به پيشرفت سريع اقتصادي با 
-ميزان گازهاي گلخانهدر جهت تعيين  ياديدگاه منطقه

در اين تحقيق بمنظور کوچک  .اده شده استاي استف
براي منطقه  AOGCM هاي مدلهاي  مقياس کردن داده

در اين  .مورد مطالعه از روش تناسبي استفاده مي شود
 هاي براي سري ماهانه هاي نسبت معمول طور روش به
ابتدا سناريوهاي تغيير اقليم . آيد مي دست به تاريخي

لذا براي محاسبه . براي دما و بارش توليد مي شود
براي " اختالف"سناريوي تغيير اقليم در هر مدل مقادير 

براي بارندگي براي متوسط درازمدت هر " نسبت"دما و 
سازي شده  و دوره شبيه ٢٠٤٠-٢٠٦٩آتي   ماه در دوره

براي هر سلول از ) ١٩٧١-٢٠٠٠(پايه توسط همان مدل 
 ،جونز و هولمن(گردد  شبكه محاسباتي محاسبه مي

توليد سري  براي ٣سپس از روش عامل تغيير .)١٩٩٦
در اين روش، . شود زماني سناريوهاي اقليمي استفاده مي

در اينجا (سناريوهاي تغيير اقليم به مقادير مشاهداتي 
  .شود افزوده مي) ١٩٧١- ٢٠٠٠

  مدل هيدرولوژي 
 هاي مدلارزيابي عدم قطعيت مربوط به  براي

سو رواناب حوضه قره–سازي بارشهيدرولوژي در شبيه
نياز  ،AOGCM هاي مدلهاي عدم قطعيت تأثيرتحت 

رواناب با قابليت انجام محاسبات –بارش هاي مدلبه تهيه 
 –بدين منظور از دو مدل بارش . باشددر حجم زياد مي

                                                
1- Intergovernmental panel of climate change 
2- Special reports on emission scenario 
3 -Change factor 

در اين تحقيق استفاده  SIMHYDو  IHACRESرواناب 
   .پردازيم ها مير زير به شرح مختصري از آنشد که د

  IHACRESرواناب  -مدل بارش 
توسط جکمن و  IHACRESمدل بارش رواناب 

اساس اين روش از دو مدول . شد ارايه)١٩٩٣(هورنبرگر
تشکيل  ٥و مدول خطي هيدروگراف ٤غير خطي کاهش

در  tkو دما   rkبه اين منظور در ابتدا بارندگي  .شود مي
بارندگي  توسط مدول غير خطي، به kهر گام زماني 

وسيله مدول خطي   تبديل شده و سپس به  ukر موث
هيدروگراف واحد به رواناب سطحي در همان گام زماني 

   ).١شکل. (شودتبديل مي
منظور  بکار رفته در مدول غير خطي کاهش به معادالت

به كار رفته تبديل بارش به بارندگي موثر در حوضه 
  .است

uk=sk× rk          )١ (                                     
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ضريب رطوبتي حوضه است که  skباال  معادالتدر 

و  ٢ معادالتتابعي از تبخير و تعرق در حوضه بوده و با 
)(, ٣معادله در . گرددبيان مي ٣ kw tτ  مقدار شاخص

sk  دهد در هنگامي که بارش رخ نمي ٢ معادلهرا در
ثابت wτ, برابر دماي مرجع R: کند که در آنکنترل مي

. است ٧فاکتور تعديل دما fو  ٦زماني خشک شدن حوضه
شود که حجم اي تعيين ميبگونه Cپارامتر  ٣معادله در 

بارندگي موثر و رواناب مشاهداتي در دوره واسنجي 
توسط مدول خطي  سپس بارندگي موثر. يکسان گردد
به رواناب سطحي تبديل خواهد ) ٤معادله (هيدروگراف 

پارامترهاي مربوط به  sو  qپارامترهاي  ٤ معادلهدر  .شد

                                                
4- Non- linear loss module 
5 -Linear unit hydrograph module 
6- Catchment drying time constant 
7 -Temperature modulation factor 
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تفكيك هيدروگراف حوضه به دو قسمت هيدروگراف 
بطور کلي در . باشندمي) s(و هيدروگراف كند )q(سريع 

از مدول غير خطي  Cو  wτ ،fاين روش سه پارامتر 
، aqسه پارامتر از چهار پارامتر  و ٣ تا ١ معادالتکاهش 

as ،bq  وbs  ٤معادله (از مدول خطي هيدروگراف (
هاي مشاهداتي براي حوضه بايست بر اساس دادهمي

  .شوندمورد مطالعه کاليبره 

  

  
 شده توسط جکمن و هورنبرگر ارايههاي خطي و غيرخطي در روش رواناب همراه با مدول -سازي بارششبيه فرآيند - ۱شکل 

  
  مورد استفاده در تحقيق حاضر)AOGCM( اقيانوس-عمومي اتمسفرمدل چرخه  ۹مشخصات  -۲جدول

  )IPCC(AR4)قابل دسترس در پايگاه اطالعات (
سناريوهاي شبيه  گروه موسس نام مدل

 سازي

  قدرت تفکيک

 اقيانوسي اتمسفري  

CCSM3 NCAR (USA) A2, B1 1.4° . 1.4° 0.46° · 1.125° 

CGCM3 CCCMA (Canada) A2, B1 3.75° · 3.75° 1.875° · 1.875° 
CSIRO Mk3 ABM (Australia) A2, B1 1.875° · 1.875° 0.95° · 1.875° 

GFDL CM2.1 NOAA/GFDL (USA) A1FI, A2, B1 2° · 2.5° 0.9° · 1.0° 
GISS E-R NASA/GISS (USA) A2, B1 4° · 5° 4°· 5° 
HadCM3 UKMO (UK) A1FI, A2, B1 2.5° · 3.75° 1.25° · 1.25° 
ECHAM5 MPI (Germany) A2, B1 1.875° · 1.875° 1.0°· 1.0° 

MIROC-med CCSR (Japan) A2, B1 2.81° · 2.81° 0.9° · 1.4° 
PCM NCAR (USA) A1FI, A2, B1 2.81° · 2.81° 1.0° · 1.0° 

  SIMHYDرواناب  -مدل بارش 
رواناب  -بارش  ١يک مدل مفهومي SIMHYDمدل 

هاي بارش و است که جريان روزانه را با استفاده از داده
. كندتبخير تعرق پتانسيل روزانه شبيه سازي مي

SIMHYD ي مدل مفهومي بارشنسخه ساده شده-
و  ١٩٧٢در سال HYDROLOG رواناب 

MODHYDROLOG  چيو(ست ا ١٩٩١در سال، 
از هفت پارامتر استفاده مي  SIMHYDدر مدل ). ٢٠٠٢

 ضريب نفوذ، ضريب پايه، جريان ضريب :شود که شامل
 بارش، قطع ذخيره ظرفيت نفوذ، کسر سطحي، رواناب
 .باشند مي خاک رطوبت ذخيره ظرفيت و تغذيه ضريب

                                                
1- Conceptual model 

 مربوط يكديگر به مختلفي معادالت بوسيله اين پارامترها
 ۲شكل .. آيندطريق واسنجي بدست مي و از شوندمي

  .دهدرواناب را نشان مي -اين مدل بارش ساختار
کوچک مقياس شده حاصل از نه مدل  هايداده

AOGCM به هر کدام از دو مدل بارش  بطور جداگانه– 
-رواناب معرفي شده و دامنه تغييرات رواناب  حوضه قره

 يهشب ٢٠٤٠-٢٠٦٩در دوره  اقليم تغيير اثر در سو
  .شوند يم سازي
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در شبيه سازي روزانه  SIMHYDساختار مدل  -۲شکل 

  رواناب-بارش
جهت مقايسه عملکرد دو مدل از معيارهاي ضريب 

و ) RMSE( ٢، جذر ميانگين مربعات خطا)R2( ١تعيين
به مقدار  R2هرچه عدد . استفاده شد) B( ٣ضريب اريبي
اشند، به مقدار صفر نزديکتر ب Bو  RMSEيک و اعداد 

دبي هاي شبيه سازي شده دقت مطلوب تري خواهند 
  .داشت

  
  نتايج و بحث 

تغيير در دما و بارش جزء اولين اثرات تغيير اقليم در 
سپس اين تغييرات در شاخصهاي . يک منطقه است

در  . گذار خواهد بود تأثيرهيدرولوژي و بيولوژي حوضه 
اين قسمت در ابتدا به بررسي وضعيت دما و بارش 
مشاهداتي منطقه مورد مطالعه پرداخته سپس محدوده 

 ٢٠٤٠-٢٠٦٩تغييرات  دما و بارش منطقه در دوره 
مورد   AOGCMمختلف  هاي مدلتحت عدم قطعيت 

محدوده تغييرات دما  تأثيردر پايان . گيردبررسي قرار مي
و بارش منطقه بررواناب حوضه تحت عدم قطعيت 

  .دشومي آتي تعييني رواناب در دوره - بارش هاي مدل
  دما و بارشمحدوده تغييرات 

-٢٠٦٩محدوده تغييرات دما و بارش منطقه در دوره 
توسط ) ١٩٧١-٢٠٠٠(نسبت به دوره پايه  ٢٠٤٠

                                                
1- Coefficient of determination 
2- Root mean square error(RMSE) 
3- Bias 

ميانگين، انحراف از معيار، حداکثر و حداقل تغييرات در 
همانطور که . نمايش داده شده است ٤و  ٣هاي  شکل

اهانه دماي منطقه مالحظه مي شود متوسط دراز مدت م
. يايدها افزايش ميي ماهدر همه ٢٠٤٠- ٢٠٦٩ در دوره

 C°که متوسط بيشترين افزايش در ماه ژوئن  طوريه ب
 ٩٢/١ AOGCM °C هاي مدلبوده و انحراف معيار  ٥/٣

اين مقدار نشان از عدم قطعيت باالي نه مدل . است
AOGCM از طرف ديگر بيشترين . بيني دما داردپيش در

 ±٨٥/٠ JJA (°C(فزايش دما مربوط به فصل تابستانا
اين در حاليست که کمترين افزايش در فصل . است ٢/٣

در . رخ داده است+ ٦٧/١ ±٦٣/٠ DJF (°C(زمستان
فصول بهار و پاييز مقدار افزايش دما نزديک بهم بوده که 

ين نتايج انتظار بنابرا. است ٥/٢ ±٦/٠ C°مقدار آن 
در بيالن آبي منطقه بدليل کاهش  رود بازخورد بارزي مي

پوشش برف، افزايش تبخير و افزايش روزهاي خشک در 
تابستان بوجود آمده و همچنين پتانسيلي براي تغيير در 

  .سو بوجود آيدي قرهوقايع جوي و هيدرولوژي حوضه

  
 -۲۰۰۰ميانگين دماي ماهانه در دوره مشاهداتي  -۳شکل 
  نسبت به دوره پايه ۲۰۴۰-۲۰۶۹تغييرات دما در دوره    ۱۹۷۱

  
مهمي در وضعيت اقليمي منطقه  تأثيربارش نه تنها 

تواند بعنوان مهمترين عامل موثر بر رواناب بلکه مي. دارد
محدوده تغييرات بارش  ۴شکل . منطقه قلمداد شود
نسبت به دوره پايه  ۲۰۴۰-۲۰۶۹منطقه را در دوره 

مدل  ٩هرچند با توجه به اين شکل . دهدنشان مي
AOGCM  بيشترين درصد افزايش بارش را در فصل
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تابستان نشان مي دهند ولي به علت کم بودن بارش در 
اين فصل که نزديک به صفر است، اثر چنداني در 

از . متوسط بارش بلند مدت اين فصل نخواهد داشت

دهد که بارش متوسط در بهار طرف ديگر نتايج نشان مي
  . يابدو زمستان کاهش مي

  
  )b(پايه نسبت به دوره ۲۰۴۰-۲۰۶۹تغييرات بارش در دوره ) a(۱۹۷۰-۲۰۰۰ميانگين بارش ماهانه در دوره مشاهداتي  -۴شکل 

  
) - ١٤ ±٢٠(بيشترين درصد کاهش بارش در بهار با  

درصد ) - ٣ ±٢٠(و سپس در زمستان با کاهشدرصد 
بطور کلي افزايش بارش در فصل پاييز و به . خواهد بود

و سپس روند کاهشي در زمستان درصد  )+٣٠±٨( مقدار
توزيع و بهار و بدون تغيير در تابستان، نشان از دگرگوني 

تواند در ذخيره آبهاي  که مي. بارش در منطقه دارد
-زيرزميني، جريانهاي بهاري، رواناب حوضه، خشکسالي

  . اي و وقايع حدي اثر گذار باشدهاي دوره
 رواناب -سازي بارششبيه 

سو براي ي حوضه قرهرواناب روزانه -سازي بارششبيهدر 
در دوره پايه  SIMHYDو  IHACRESهر دو مدل 

ي واسنجي و صحت ، بهترين دوره)١٩٧٠-٢٠٠٠(
سازي سنجي براي به حداقل رساندن خطاي شبيه

اين انتخاب در هر دو مدل بر اساس . انتخاب شدند
هاي صو پايين ترين شاخ) R2(باالترين ضريب تعيين 

بين رواناب مشاهداتي و شبيه ) Bias, RMSE(خطا 
 .صورت گرفتسازي شده 

از آمار روزانه دما، بارش ميانگين  IHACRESدر مدل 
حوضه و رواناب مشاهداتي ايستگاه قره باغستان براي 

-١/١/١٩٨٠( دوره. شبيه سازي استفاده شده است
-١/١/١٩٨٥(براي واسنجي و دوره ) ٣١/١٢/١٩٨٣
سازي انتخاب براي صحت سنجي شبيه) ٣١/١٢/١٩٨٨

مدل  شده واسنجي پارامترهاي مقادير .شدند
IHACRES  وضعيت  ٥شکل . آمده است ٣در جدول

  .دهدرا نشان مي IHACRESعملکرد مدل 

  
  IHACRESدر مدل  شده واسنجي پارامترهاي مقادير -۳جدول 

f  wτ aq bq as bs C 
٠٠٣/٠ ٥/١ ٩٧/٠ ١/١ - ٩/١٩ ١٠ ٧/١  
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  در دوره واسنجي و صحت سنجي IHACRES سري زماني رواناب مشاهداتي و مدل شده  - ۵شکل 

  
از آمار روزانه  SIMHYDاين در حالي است که در مدل 

بارش ميانگين حوضه، رواناب مشاهداتي ايستگاه قره 
ه باغستان و تبخير تعرق پتانسيل بدست آمده از معادل

. ساماني، براي شبيه سازي استفاده شده است -هارگريوز
براي واسنجي و دوره ) ٣١/١٢/١٩٨٣-١/١/١٩٧٩( دوره

براي صحت سنجي شبيه ) ٣١/١٢/١٩٨٨-١/١/١٩٨٤(
 شده واسنجيهاي مقادير پارامتر. سازي انتخاب شدند

و  ٦شکل . آورده شده است ٤در جدول  SIMHYDمدل 
  .دهدرا نشان مي SIMHYDعملکرد مدل  ٥جدول 

و معيارهاي عملکرد  ٦و  ٥هاي ي شکلبر اساس مقايسه
ي مشترک شبيه ، هر دو مدل در دوره٥در جدول 

هرچند مدل . سازي، اختالف چنداني نداشتند
IHACRES  با باالترين ضريب تعيين و پايين ترين

ي واسنجي و صحت سنجي، هاي خطا در دورهشاخص
خواهد  بيه سازي روانابتري در ش ي مطلوبنتيجه
  .داشت

  
  SIMHYDدر مدل  شده واسنجي پارامترهاي مقادير -۴جدول 

 ضريب جريان پايه کسر نفوذ
ضريب 
 نفوذ

ضريب رواناب 
 سطحي

ظرفيت ذخيره 
 قطع بارش

ضريب 
 تغذيه

ظرفيت ذخيره 
 رطوبت خاک

٩٩/٠  ٠٢٤/٠  ٠٠٢/٠ ٣٩٦  ٥٢/٣١٨ ١ ٠  

 

  
  در دوره واسنجي و صحت سنجي SIMHYD سري زماني رواناب مشاهداتي و مدل شده  -۶شکل 
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 هاي عملکرد دو مدل هيدرولوژي در دو دوره شبيه سازيمقايسه شاخص -۵جدول 

Bias RMSE R2 مدل   
٠٩/٠ -  ٢٩/٠  ٨١/٠  IHACRES واسنجي 
٢٩/١  ٣١/٠  ٧٩/٠  SIMHYD ١٩٨٠-١٩٨٣  
٨٧/٠  ٥٤/٠  ٦٦/٠  IHACRES نجيصحت س  
٨/١  ٥٧/٠  ٦٢/٠  SIMHYD ١٩٨٥-١٩٨٨  

  
 هاي مدلو  AOGCM هاي مدلتلفيق عدم قطعيت 

  هيدرولوژي
مدل  ٩هاي زماني دما و بارش حاصل از با معرفي سري

AOGCM  هيدرولوژي، سري زماني رواناب  هاي مدلبه
شکل . توليد گرديد ۲۰۴۰-۲۰۶۹سو در دوره حوضه قره

ي آتي را رواناب در دورهتغييرات بلند مدت ماهانه  ٧
ميانگين،  ي مشاهداتي با چهار معيارنسبت به دوره

ي دو مدل انحراف معيار، حداکثر و حداقل با مقايسه
. دهدنشان مي SIMHYDو  IHACRESرواناب -بارش

  
ازي شده تحت خروجي مقايسه درصد تغييرات ميانگين بلند مدت رواناب شبيه س )a(۱۹۷۱-۲۰۰۰متوسط رواناب در دوره  -۷شکل 

  )b(۲۰۴۰-۲۰۶۹در دوره   SIMHYDو   IHACRESرواناب  -دو مدل  بارش با استفاده ازAOGCM-A2مدل  ۹
  

در هر دو شود که به اين شکل مشخص ميبا نگاهي 
ي اين مدل، روند تغييرات مشابه است ولي مقدار و دامنه

 IHACRESدر شبيه سازي مدل . استتغييرات متفاوت 
ها از خود نشان ي تغييرات زيادتري در اکثر ماهنهکه دام

درصد افزايش در رواناب مربوط به  دهد، بيشترينمي

) ٣٨ ±١٠(و مقدار درصد  )٧٠ ±٤٤( با فصل زمستان
اين در حاليست که فصول ديگر با . استمتر مكعب 

 طوريه ب. کاهش يا بدون تغيير در رواناب مواجه هستند
 درصد) - ۳۴ ±۳۶(پاييز با  که بيشترين کاهش در فصل

و سپس در بهار متر مكعب  )۶ ±۳/۳(و مقدار
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متر مكعب )۴۳ ±۱۱(با مقدار درصد ) -۲۵ ±۲۱(کاهش

روند  SIMHYDدر مدل شبيه سازي . خواهد بود
افزايش و کاهش رواناب در فصول سال مشابه مدل 

IHACREC با اين تفاوت که درصد افزايش رواناب . است
و درصد کاهش رواناب درصد  )٤٧ ±٣٧(در زمستان 

همان طور که مالحظه مي  .باشد مي )-۳۹ ±۳۳(پاييز
 ٩هاي سو که توسط خروجيي قرهشود رواناب حوضه

شبيه سازي  A2تحت سناريوي انتشار  AOGCMمدل 
 .از عدم قطعيت بااليي برخوردار است شده است،

-ماه نوامبر بيشترين دامنه IHACRESبطوريکه در مدل 
 درصد ±۱۲و ماه سپتامبر با  درصد ±۵۴يرات را با ي تغي

همچنين در . ي تغييرات رواناب را دارندکمترين دامنه
 درصد ±۲۱و بهار با  درصد ±۴۴بين فصول، زمستان با 

ي تغييرات را خواهند بترتيب بيشترين و کمترين دامنه
در زمستان و  SIMHYDاين مقادير براي مدل  .داشت

   .خواهد بود درصد ±۱۹و ±۳۶بهار بترتيب 
  نتيجه گيري 

سري زماني رواناب  ۱۸و سناريوي اقليمي  ١٨نتايج 
رواناب، نشان از  -سازي شده توسط دو مدل بارششبيه

 سو در دورهي قرهتغييرات اقليمي و هيدرولوژي حوضه
ي پارامترهاي اقليمي مشاهداتي و مقايسه. آتي دارد

ي در دوره  AR4-A2 هاي مدلشده توسط  شبيه سازي
هاي نشان مي دهد دماي منطقه در ماه ۲۰۶۹-۲۰۴۰

گراد نسبت به دوره درجه سانتي ۲/۳تا  ۸/۱مختلف بين 
هاي بدون بارش نيز بجز در ماه. شودگرمتر مي پايه

که . خواهد داشت درصد ۲۳تا  - ۳۰بارش، تغييري بين 
ها، زمان بر مقدار کلي آب قابل دسترس، سطح درياچه

که دما و از آنجايي. و وقايع حدي اثر گذار استپيک 
را بر تغييرات هيدرولوژي حوضه  تأثيربارش بيشترين 

 ۳۰تا  ۱۶ها نشان از تغيير رواناب بين سازيدارند ، شبيه
اين امر در نهايت منجر به . متر مکعب در حوضه دارد

جابجايي زمان و مقدار پيک سيالب، تغيير در سطح 
ديريت کنترل سيالب، افزايش زمان ي سد و مدرياچه

  .ها و به خطر افتادن مزارع زير کشت مي شودخشکسالي
عدم  تأثيربطور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد که 

بر اقليم منطقه نسبت به  AOGCM هاي مدلقطعيت 

هيدرولوژي بر رواناب حوضه  هاي مدلعدم قطعيت  تأثير
ده تغييرات دما و اين امر از مقايسه محدو. باشدبيشتر مي

بارش منطقه نسبت به تغييرات رواناب حاصل از دو مدل 
-هيدرولوژي بکار گرفته شده بخوبي قابل استنتاج مي

را بعنوان  AOGCM هاي مدلتوان بنابراين مي. باشد
بزرگترين منبع عدم قطعيت در مطالعات اثر تغيير اقليم 
 بر رواناب قلمداد کرده و در مطالعات آتي سعي در

الزم به ذکر . مديريت بيشتر اين منبع عدم قطعيت کرد
 هاياست که در اين تحقيق عدم قطعيت مربوط به روش

کوچک مقياس کردن لحاظ نشده است و بررسي آن 
  .نيازمند مجال بيشتري است

  گزاري سپاس
با حمايت شركت مديريت منابع آب ايران با  پژوهش اين
از كه الزم است به انجام رسيده است   WRE-٨٨٠١٠كد 
  .شودتشكر و قدرداني شركت  آن
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