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 .1دانؽجوی دکتری ،دانؽکذۀ هرتع و آتخیسداری ،دانؽگاه علوم کؽاورزی و هناتع طثیعی گرگاى ،گرگاى
 .2دانؽیار ،دانؽکذۀ هناتع طثیعی ،دانؽگاه تهراى ،کرج
 .3اظتاد ،دانؽکذۀ هناتع طثیعی ،دانؽگاه تهراى ،کرج
(تاریخ دریافت 1396/03/05؛ تاریخ تصویة )1396/08/30

چک٘ذُ
تا توجه ته اهویت تررظی پذیذۀ تغییر اقلین ،حوضۀ دریاچۀ اروهیه ته عنواى یکی از حوضههای ههمن آتخیمس کؽمور تمه لحما
اهویتی که از جنثههای گوناگوى زیعتهحیطی ،اقتصادی ،اجتواعی و غیره دارد ،ترای هطالعۀ تغییر اقلین و آثمار آى تمر جریماى
ظطحی انتخاب ؼذ .در پصوهػ حاضر تههنظور ؼثیهظازی هتغیرهای اقلیوی در دورههای آتمی ،خروجمیهمای همذ گمردغ
عومموهی جمموّ  HadCM3تحممت دو ظممناریوی  A2و  B2تمما اظممتداده از روغ  SDSMتممرای دورۀ 2041ممم  2070هممییدی
کوچکهقیاض ؼذ و ظپط تا اظتداده از هذ هیذرولوشیکی  IHACRESجریاى ظطحی در هقیاض هحلی ؼثیهظازی ؼذ .نتمای
کوچکهقیاضظازی نؽاى داد تارنذگی در دورۀ 2041م  2070هییدی ته هیساى  0/1هیلیهتر در روز تحت ظناریوی  A2کاهػ
خواهذ یافت و تحت ظناریوی  B2افسایؽی هعاد  0/03هیلیهتر خواهذ داؼت .کارترد همذ  HadCM3در حوضمه نؽماى داد
دها در دورۀ 2041م  2070هییدی ته هیساى  1/2و  1/1درجۀ ظانتیگراد تهترتیة تحت ظناریوهای  A2و  B2افمسایػ خواهمذ
یافت .نتای ؼثیهظازی جریاى ظطحی توظط هذ  IHACRESنؽاى داد جریاى ظطحی در دورۀ آتمی تمه هیمساى  24/6درصمذ
تحت ظناریوی  A2افسایػ و ته هیساى  4/6درصذ تحت ظناریوی  B2کاهػ همییاتمذ .تمر اظماض ارزیماتیهمای ظمناریوهای
اقلیوی ،تغییر اقلین آثار هتداوتی تر هناتع آب حوضه خواهذ داؼت که هطالعۀ آثار تا روغهای هختلم

نتمای تهتمری را تمرای

تصوینگیراى تههنظور هذیریت حوضه فراهن هیکنذ.
کل٘ذٍاطگاى :حوضۀ دریاچۀ اروهیه ،کوچکهقیاضظازی.SDSM ،IHACRES ،
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Email: malekian@ut.ac.ir

اکَّ٘ذسٍلَطٕ ،دٍسٓ  ،5ضواسٓ  ،2تاتستاى 7931

124

زض گررط قررس ؾیؿ ر اقلیم ر هرری اثهرربم وجرروز نررساضز
ثهطوضی که زض حبل حبضط قواهس ثیب کننسۀ افعایف میربنیی
زمبی جوّ و اقیبنوؼهبؾت؛ همچنی شوة گؿ طزۀ ثرط هرب و
یدهب و افعایف ؾطح م وؾط آة زضیبهب ثه طوض جهبن قربهس
زییطی ثط ایر مسؾبؾرت .اظ ؾربل  1900ترب  2005مریدزی
ثبضنسگ ثه طروض مؿنربزاضی زض ثررفهربی قرطق آمطیکربی
قمبل و جنوث اضوپبی قرمبل و آؾریبی قرمبل و مطکرعی
افعایف یبف ه امب زض منطقۀ مسی طانه و ثررفهربی اظ آؾریبی
جنرروث کرربهف یبف رره اؾررت .تغییررط م غیطهرربی اقلیمرر
ؾیؿ هبی هیسضولوغیک ضا تحت ترثییط قرطاض ذواهرس زاز کره
ای تغییطات زض ؾیؿ هبی هیرسضولوغیک منربط ذكرک و
نیمهذكک محؿوؼتط اؾت [ 1و .]2
ثررطای زضک مبهیررت پیچیررسۀ اتمؿرر ط و پرریفثینرر
تغییطات آ زض آینسه ثبیرس مرسل اظ اقلری ثرب اؾر بزه اظ
قوانی و ضواثط ضیبض قجیه ؾبظی کطز .مسلهربی گرطزـ
ؾموم جوّ زض زهرۀ  1950ثره منػروض قرجیهؾربظی همرۀ
ویػگ هربی ؾرهثؿرسی اقلری اظ ضیكرۀ مكربثه تكرکی
قسهانس و ایر مرسلهرب ترب کنرو جربمؽترطی مرسلهربی
اتمؿ طی هؿ نس .مسلهبی گطزـ ؾموم جروّ مؿربزتت
اولیه ضا که ثیب کننسۀ چیرونی و انرساظۀ حطکرت و ح رع
پهنۀ آة و ثربض آ اؾت تحلی کطزه و فطاینسهبی فیعیک
مبننس تكکی اثط و ان قبل ضطوثت و گطمب ضا زض جوّ و ؾرطح
ظمی تكطیح م کننس .زض مسلهبی یبزقرسه وضرؿیت جروّ
ظمی زض پبضهای اظ نقبط قجکه اظ یک قجکۀ منػ واقرؽ زض
ضوی ظمی و ؾطوح مؿی جروّ تؿیری قرسه و ؾرسؽ ثره
کمک ضوـهبی ؾسزی مؿبزتت اولیه زض هط یرک اظ نقربط
آ ح م قوز .ثب وجروز تؿرسز ضوـهربی موجروز کلیرۀ
مسلهبی گطزـ ؾموم اظ یک ضوـ ظمبن پلرهای و یرک
ثطنبمۀ زضو یبث ثی نقبط قجکه اؾ بزه م کننس [.]3
اگطچه مسلهبی گرطزـ ؾمروم جرو 1اثرعاض پریفثینر
اضظقمنسی هؿ نس ثه زلی قسضت ت کیک مکربن کر ثرطای
ثطضؾ تغییطپصیطی 2و تغییط 3اقلی زض مقیربؼهربی کوچرک
منبؾت نیؿر نس [ 3و  .]4زض ن یجره تصرمی گیطانر کره ثره
اطدؾبت زضثربضۀ آیربض ثربلقوۀ تغییرط اقلری ثرط تولیرس گیربه

هیسضولوغی پطاکنف گونههب و غیطه زض مقیربؼهربی کوچرک
نیبظ زاضنس ثبیس زازههبی اقلیم ثعضگمقیربؼ ضا کره زض واقرؽ
ذطوج هبی مسلهبی گطزـ ؾموم جوّ هؿ نس ثه ططیقر
کوچررکمقیرربؼ کننررس .یکرر اظ ضوـهرربی کرره ثررطای
کوچکمقیبؼؾبظی ثؿیبض موضز توجره محققرب قرطاض گطف ره
اؾرررت کوچرررکمقیررربؼؾررربظی آمررربضی اؾرررت [.]5
کوچکمقیبؼکطز آمبضی قبم توؾؿۀ ضواثط ثی م غیطهبی
ثعضگمقیبؼ (پریفثینر کننرسههرب )4و م غیطهربی ؾرطح
محلر (پرریفثینر قررسههررب )5مر قرروز .زض قررک ؾمرروم
پیفثین قسههب ثه ؾنوا تبثؿ اظ پیفثین کننسههرب مطرطح
م قونس امب انواؼ زییطی مبننس ضاثطۀ ثی پیفثین کننرسههرب
و پبضام طهبی توظیؽ آمربضی پریفثینر قرسههرب و یرب فطاوانر
مقبزیط حسی پریفثینر قرسههرب نیرع ثره کربض ضف رهانرس [.]6
ؾررنبضیوهبی ان كرربض 6ثررطای مطبلؿررۀ آیرربض تغییررط اقلرری زض
ظمینههبی مر لف اضائه قسهانس .زض ای ؾنبضیوهب میعا ان كربض
گبظهبی گلربنهای ثب توجه ثه پیفثین محرطکهربی  7مبننرس
میعا جمؿیت میرعا ضقرس اق صربزی و میرعا اهمیرت ثره
محیط ظیؿت ثطای زوضههبی آت تؿیی م قروز [ .]2زض ایر
مطبلؿه ؾنبضیوهبی  A2و  B2ثطای اضظیبث آیبض تغییط اقلری ثرط
جطیب ؾطح اؾ بزه م قونس.
ثب توجه ثه اهمیت ثحث تغییط اقلی و آیبض ایر پسیرسه ثرط
ؾیؿ هربی گونربگو زض ؾربلهربی اذیرط و زض کكروضهبی
مر لف پػوهكیطا ثؿیبضی زضثبضۀ ای مقولۀ مهر ثطضؾر و
تحقی کطزهانس [7ر  .]10زض ایطا نیرع پػوهكریطا م ؿرسزی
مطبلؿرربت زض ظمینررۀ اضظیرربث تغییررطات اقلیمرر زض ؾررطوح
حوضهای و منطقهای انجب زازه انرس .ؾجربؼپروض و همکربضانف
[ ]11مسل  CGCM3.1ضا تحت ؾرنبضیوهبی ان كربض A2و B2
ثطای پیفثین ثبضـ و زمرب زض ایرطا اؾر بزه کطزنرس .ن ربی
تحقی آنهب نكب زاز تغییطات ثبضـ زض مبههبی پبییع ثیكر ط اظ
مبههبی تبثؿ ب ذواهس ثوز .آنهرب ثرطای زو زوضۀ 2039-2010
و  2099-2070تحت همۀ ؾنبضیوهبی اؾر بزهقرسه افرعایف
ثبضـ ضا زض قؿمتهبی قمبل و کبهف  40زضصسی ثربضـ ضا
ثطای منبط جنوة قطق کكوض پیفثین کطزنس .آنهب میرعا
افعایف زمب ضا اظ  3/2تب  4/6زضجۀ ؾبن گطاز ثرهتطتیرت ثرطای
ؾنبضیوهبی  B2و  A2پیفثین کطزنس همچنی نكب زازنرس

)1. General Circulation Models(GCMs
2. Variability
3. Change

4. Predictors
5. Predictands
6. Emission Scenarios
7. Drivers
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ؾنبضیوی  A2ثحطان تطی وضؿیت ضا زض آینرسه نكرب ذواهرس
زاز .صمسی و همکربضانف [ ]12ثرب اؾر بزه اظ مرسل گرطزـ
ؾموم جوّ  HadCM3و ضوـ کوچکمقیبؼ ؾبظی آمربضی و
نیرع قرجکۀ ؾصرج مصرنوؾ جطیرب ضوانربة ضوزذبنره ضا زض
حوضۀ کطذه ط ؾبلهبی  2040تب  2069مریدزی ثطضؾر
کطزنررس .ن رربی تحقیرر آنهررب نكررب زاز ان ررربة الیرروضی
کوچکمقیبؼؾبظی ترثییط مهمر ثرط ثطآوضزهربی ضوانربة زض
حوضرۀ یبزقرسه زاضز کره ثرهتطتیرت م رثیط اظ ثربضـ و زمرربی
پیفثین قرسه اؾرت .ثرط اؾربؼ پریفثینر هربی  SDSMو
 ANNزمبی ضوظانه ثهتطتیت تب  0/58زضجۀ ؾربن گرطاز (3/9
زضصررس) و  0/48زضج رۀ ؾرربن گررطاز ( 3/48زضصررس) افررعایف
ذواهس یبفت و نیع ثبضـ ضوظانه ثهتطتیرت  0/1میلر م رط(2/56
زضصس) و  0/4میلر م رط ( 2/8زضصرس) نؿرجت ثره زوضۀ پبیره
کبهف ذواهس یبفت .ن بی تحقی ثیب کننسۀ کربهف م وؾرط
جطیررب ؾرربتنه ثرره میررعا  3/7م طمکؿررت ثررط یبنیرره و 9/47
م طمکؿت ثط یبنیه ثهتطتیت ثط اؾبؼ ذطوجر هربی  SDSMو
 ANNذواهررس ثرروز .اقررط واق ر و همکرربضانف [ ]13ط ر
تحقیق آیبض تغییط اقلی ثرط مؤل رههربی منربثؽ آة زض حوضرۀ
ضوزذبنۀ کطذه زض ایطا ضا ثطضؾ کطزنس .ؾرنبضیوهبی اقلیمر
آینسه ثطای ؾبلهبی  2020ترب  2050مریدزی ثرب اؾر بزه اظ
مسل جهبن کبنبزای  1ثطای ؾنبضیوهبی  B1 A1Bو  A2تولیس
قسنس .ؾسؽ ثطای پیفثین زؾ طؾر ثره منربثؽ آة مرسل
2
هیسضولوغیک حوضه ثب اؾر بزه اظ اثرعاض اضظیربث ذربک و آة
ؾبذ ه قس .ن بی تحقی نكرب زاز زض قؿرمتهربی قرمبل
حوضه آة قیطی زض زؾ طؼ اظ  1716م طمکؿت ثه اظای هط
ن ط ثه  2670م طمکؿت ثه اظای هط ن ط افعایف م یبثس که ایر
امررط ثررهضغر افررعایف  28زضصررسی جمؿیررت زض ؾرربل 2025
میدزی ثط اؾبؼ ؾنبضیوی  B1اؾت .زض ثرف جنوث حوضه
جبی که تؿساز ظیبزی اضاض کكبوضظی وجوز زاضز زؾ طؾر
ثه آة قیطی تب  44زضصس کربهف مر یبثرس .ن ربی حؿربثیط
ضوظهبی م وال ثحطان  3ثیب کننرسۀ افرعایف  25زضصرسی زض
تکطاض و طول زوضههبی ذكک زض جنوة حوضه اؾت زض حبل
که افعایف وقبیؽ ؾیدة زض ثرفهبی قمبل و غطث حوضره
قبث ان ػبض اؾت .ن بی تحقی یبزقسه نكرب زهنرسۀ ترثییطات
مثجت و من تغییطات اقلیم زض ثرفهبی مر لرف حوضره

1. Canadian Global Coupled Model
)2. Soil and Water Assessment Tool(SWAT
3. Critical continuous day calculator
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اؾت .افطوظ و همکبضانف [ ]4آیربض تغییرط اقلری ثرط ثیكر طی
ثبضـ مح م زض حوضۀ ضوزذبنرۀ چنربض  -ضاهرساض زض جنروة
ایطا ضا مطبلؿه کطزنس .آنهرب ثره ایر منػروض اظ ذطوجر هربی
مررسلهرربی  HadCM3و  CGCM3تحررت ؾررنبضیوی  A2و
ضوـهبی کوچکمقیربؼؾربظی  SDSM CFو LARS-WG
اؾ بزه کطزنس .ن بی تحقی آنهب نكب زاز ثبضـهبی حرسی و
ثیك طی ثبضـ مح م زض زهۀ  2020میدزی نؿجت ثه زوضۀ
پبیه ثهتطتیت  18/2زضصس و  27/3زضصس افعایف ذواهس یبفت.
ؾجبؼنیب و همکبضانف [ ]14ط پػوهك ثه اضظیبث تغییرطات
زمرربی ثیكررینه زض زوضههرربی آت ر ثررب اؾ ر بزه اظ مررسلهرربی
 HadCM3و  CGCM3تحررت ؾررنبضیوهبی ان كرربض A1B A2
 B1و  B2پطزاذ نس .ن بی تحقیر آنهرب ثیرب کننرسۀ افرعایف
زمبی ثیكینه ثه میعا یک تب زو زضجۀ ؾبن گطاز زض میبنره و
پبیب قط  21مریدزی اؾرت؛ همچنری ن ربی نكرب زازنرس
تغییطات زمبی ثیكینه ثط اؾربؼ مرسل  HadCM3قرسیستط اظ
مسل  CGCM3اؾت.
همب گونه که ن ربی تحقیقربت نكرب مر زهرس ضونرس
گطمبیف جهبن ط قط  21ازامه م یبثس؛ ؾردوه ثرط ایر
منبطق ثب اقلی ذكک و نیمهذكک نؿرجت ثره کم رطی
تغییطات م غیطهبی اقلیم نػیرط ثربضـ و زمرب حؿبؾریت
ظیبزی اظ ذوز نكب م زهنس .ثنبثطای زضک ضواثرط میرب
م غیطهبی اقلیم و ضغی هربی هیرسضولوغیک زض ایر گونره
منبط اهمیت ظیبزی زاضز .هس مطبلؿۀ حبضرط اضظیربث و
ثطآوضز هیسضولوغیک حوضۀ زضیبچرۀ اضومیره ثرب اؾر بزه اظ
کوچکمقیبؼؾربظی آمربضی ذطوجر هربی اقلیمر مرسل
گطزـ ؾموم جروّ اؾر بزه قرسه ثرط اؾربؼ ؾرنبضیوهبی
ان كبض گبظهبی گلربنهای اؾت.
هَاد ٍ سٍشّا
هٌطقٔ هطالعِضذُ

حوضۀ آثریع زضیبچۀ اضومیه ثب وؾرؿت  51876کیلوم طمطثرؽ
حسوز ؾه زضصس اظ مؿبحت ایطا ضا تكکی م زهرس .حوضرۀ
یبزقسه جعء حوضههبی آثریع ثؿ ه ثه قمبض م آیس ثه طروضی
که کلیۀ آةهبی ؾطح و ظیطظمین اظ منربط پیطامرو ثره
ؾمت زضیبچۀ اضومیه ؾطاظیط م قونس .حوضره زض اضت ربؼ ثری
 1280تب  3600م ط ثبتتط اظ ؾطح زضیب قطاض گطف ره اؾرت کره
پؿتتطی نقطۀ آ زضیبچۀ اضومیه و زقتهبی وؾریؽ اطرطا
آ اؾت و مطت ؽتطی نقطۀ آ قلۀ کوه ؾجد اؾت .اظ لحبظ
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قطایط اقلیم حوضه ظمؿ ب هبی ؾطز و تبثؿ ب هبی نؿرج ب
مؿ ررسل زاضز .م وؾررط میررعا ثرربضـ زض منطقره حررسوز 350
میل م ط انساظهگیطی قسه اؾت که ثرف ؾمسۀ ثبضـ اظ فصر
پبییع تب اواؾط ثهبض ضخ م زهس .زض مبههبی تبثؿ ب زض مقبیؿره
ثب زییط فصول ؾبل میعا ثبضـ ثؿیبض انرسک اؾرت .م وؾرط
زمرربی ؾرربتنه ثررط حؿررت اضت رربؼ ثرری  6/5تررب  13/5زضج رۀ
ؾبن گطاز م غیط اؾت .مبههبی مطزاز و قرهطیوض گرط ترطی و
زی و ثهم ؾطزتطی مربههربی ؾربل هؿر نس .ثررف ؾمرسۀ
حوضه زو ضوزذبنۀ ؾریمینهضوز و ظضینرهضوز هؿر نس کره ثره

ؾنوا مه تطی ضوزذبنرههربی حوضرۀ آثریرع زضیبچره تلقر
م قونس و زض اؾ ب کطزؾ ب گؿ طـ زاضنس .ضرطیت جطیرب
ؾطح م وؾط ؾبتنۀ حوضه  30/1زضصرس اؾرت .ثیكر طی
زث ر م ؿل ر ثرره ؾرریمینهضوز اؾررت پررؽ اظ آ ثررهتطتیررت
آج چبی و ظضینهضوز قرطاض مر گیطنرس .ایر ؾره ضوزذبنره زض
مجموؼ  60زضصس همۀ آث ضا که توؾط ضوزذبنههب و مؿی هب
ثه زضیبچۀ اضومیه م ضیعنس ضا تكکی م زهنس [ .]15قرک 1
موقؿیت حوضۀ آثریع زضیبچۀ اضومیه ضا زض ایطا و ایؿ یبههبی
ثطضؾ قسه نكب م زهس.

ضکل  .7هَقع٘ت حَضٔ آتخ٘ض دسٗاچٔ اسٍهِ٘ دس اٗشاى ٍ اٗستگاُّإ تشسسٖضذُ دس حَضِ

ثب مطبلؿرهای کره ضوی ایؿر یبههربی مر لرف حوضره
صوضت گطفت زازههبی ثبضـ و زمبی ضوظانۀ ایؿر یبههربی
ؾررینوپ یک اضومیرره مهبثرربز و مطاغرره م ؿل ر ثرره ؾرربظمب
هواقنبؾ ک کكوض ثه ؾنروا ایؿر یبههربی مجنرب ثرطای
کوچکمقیبؼؾبظی و پیفثین زمب و ثبضـ زض زوضههربی
آت اؾ بزه قطاض قسنس .همچنری زازههربی زثر ضوظانره
م ؿل ثه ایؿ یبههبی پ ثهطاملرو تربظهکنرس و پر اظثرک

م ؿل ثه وظاضت نیطو نیع ثطای واؾنج مسل هیرسضولوغیک
ثطای قجیهؾبظی جطیب ؾطح زض زوضۀ آت نیرع اؾر بزه
قسنس .اظ مه تطی ذصوصیبت ایؿ یبههربی یبزقرسه آمربض
ثلنسمست و صحت آمبضی زض میب ؾبیط ایؿ یبههبی موجوز
زض حوضرره اؾررت .جررسول  1مكرصرربت ایؿرر یبههرربی
ثطضؾ قسه ضا نكب م زهس.

جذٍل  .7هطخصات اٗستگاُّإ تشسسٖضذُ
سدٗف

ًام اٗستگاُ

ًَع اٗستگاُ

سال تأس٘س

1
2
3
4
5
6

اضومیه
مهبثبز
مطاغه
پ ثهطاملو
تبظهکنس
پ اظثک

ؾینوپ یک
ؾینوپ یک
ؾینوپ یک
هیسضوم طی
هیسضوم طی
هیسضوم طی

1951
1985
1983
1957
1974
1982

طَل

عشض

استفاع اص سطح

(دسجِ-دق٘قِ)

(دسجِ-دق٘قِ)

دسٗاّإ آصاد (هتش)

05-45
43-45
16-46
39-45
02-46
11-45

32-37
46-36
24-37
54-36
59-36
39-37

1315/9
1385
1477/7
1285
1290
1285
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جذٍل  .2هطخصات هذل ]71[ HadCM3

هذل

دقت هکاًٖ AGCM
(دسجِ) (طَل*عشض)

HadCM3

2/5*3/75

دقت هکاًٖ

دٍسٓ ضثِ٘ساصٕ

طَل دٍسُ

( OGCMدسجِ)

گاصّإ گلخاًِإ ٍ

ضثِ٘ساصٕ

(طَل*عشض)

رسات هعلق دس گزضتِ

(سال)

سٌاسَّٗإ ضثِ٘ساصٕضذُ
SRES

2/5*3/75

CO2:
1860ر 1989
SO4:
1860ر 1989

زوضۀ کن طل240:
ؾنبضیوهبیSRES:
1950ر 2099

A1,A2,B1,B2

زض پػوهف حبضط ثره منػروض قرجیهؾربظی م غیطهربی
ثبضـ و زمب ثطای زوضههبی آت تحت ایط پسیسۀ تغییط اقلی
اظ مسل گطزـ ؾموم جوّ  HadCM3تحرت زو ؾرنبضیوی
 A2و  B2اظ مجموؾه ؾنبضیوهبی  SRESاؾ بزه م قروز.
زض ازامه ثرطای ظیربزکطز وضروح مکربن اطدؾربت ضوـ
کوچکمقیبؼؾبظی  SDSMثره کربض ثرطزه مر قروز و زض
نهبیت پؽ اظ کوچکمقیبؼؾبظی زازههبی ذطوجر مرسل
 HadCM3ثه منػوض ثطضؾ ایط تغییرطات ثربضـ و زمرب ثرط
جطیب ؾطح منطقه اقسا ثه قجیهؾبظی جطیب ؾرطح
ثب اؾ بزه اظ مسل هیسضولوغیک  IHACRESم قوز.
هذل گشدش عوَهٖ جَّ HadCM3
 HadCM3یررک مررسل GCM

مررسل گررطزـ ؾمرروم ج روّ
(ج تقسۀ جوّی -اقیبنوؾر ) اؾرت کره توؾرط  Gordonو
همکرررربضانف [ ]16زض مطکررررع تحقیقرررربت  HCCPR1زض
انیلؿ ب اضائه قسه اؾت .ای مسل قرجکهای ثرب اثؿربز 2/5
زضجۀ ؾرط جغطافیربی و  3/75زضجرۀ طرول جغطافیربی
زاضز .جسول  2مكرصبت ای مسل ضا نكب م زهس.
سٌاسَّٗإ اًتطاس

اظ آنجب که مه ترطی وضوزی مرسلهربی گرطزـ ؾمروم جر ّو
میعا ان كربض گبظهربی گلربنرهای زض زوضههربی آتر اؾرت و اظ
ططف محبؾجه و تؿیی ان كبض ای گبظهرب زض زوضههربی آتر ثره
طوض قطؿ امکب پصیط نیؿت ؾنبضیوهبی ان كبض مر ل ر ثرطای
آنهب اضائه قسه اؾت .ثطای مسل گطزـ ؾمروم جروّ HadCM3
چهرربض ؾررنبضیوی  B1 A2 A1و  B2اضائرره قررسه اؾررت کرره زض
پػوهف حبضط زو ؾنبضیوی  A2و  B2اؾ بزه م قونس.
موضرروؼ زضثطگیطنررسۀ ؾررنبضیوی  A2تقویررت نیطوهرربی
جمؿی منطقرهای ثرب تثکیرس ثرط اضظـ ذربنوازههرب و ضؾرو
ذبنوازگ ضقس ظیبز جمؿیت ( 15میلیبضز ن ط ترب ؾربل 2100
1. Hadley Center for Climate Prediction & Research

مرریدزی) و ؾررطؾت کم ررط زض پیكررطفت اق صرربزی اؾررت .زض
ؾنبضیوی  B2تثکیس ثط ضاه حر هربی منطقرهای ثرطای تقویرت
مؿربئ اج مربؾ اق صربزی و محرریط ظیؿرت اؾرت .جهررب
تؿطیفقسه زض ای ؾنبضیو جهبن نبهمی ثب ؾطؾت تغییطات و
پیكطفت فنبوضی کم ط امب م نوؼتط اؾرت .زض ایر ؾرنبضیو ثرط
اث کبض ؾم جبمؿه ثطای یبف ضاه ح هبی منطقهای نؿجت ثره
ضاه ح هبی جهبن تثکیس قسه اؾت [.]17
کَچکهق٘اسساصٕ آهاسٕ

اؾ بزه اظ اطدؾبت ؾلولهبی مسلهبی گرطزـ ؾمروم جر ّو
ثطای موقؿیتهبی مر ل که زضو آ واقؽ م قرونس (مبننرس
ایؿ ر یبههرربی هواقنبؾ ر ) ؾررجت ایجرربز ذطرربی ثؿرریبض زض
م غیطهبی اقلیم قجیهؾبظیقسه توؾرط مرسل ثرب زازههربی
مكرررربهسات آ موقؿیررررت مرررر قرررروز SDSM .ضوـ
کوچکمقیبؼؾبظی اؾت که ثرط ضواثرط آمربضی تکنیرکهربی
ضگطؾیو چنسگبنۀ ذطر میرب م غیطهربی ثرعضگمقیربؼ و
م غیطهبی مكبهسهای محل پبیهگصاضی قرسه اؾرت؛ زض واقرؽ
 SDSMیک ضوـ نمونهثطزاضی زومطحلهای اؾرت ایر ضوـ
اث ررسا م غیررط پرریفثین ر کننررسه ضا ثررب اؾ ر بزه اظ ضوـهرربی
ضگطؾریون تطکیجر و یرک ضوـ مولررس هواقنبؾر تصرربزف
کوچکمقیبؼ کطزه و زض مطحلۀ زو ثبضـ ضا زوثبضه زض محر
ایؿ یبه تولیس م کنس .ای ضوـ هیجطیرسی اظ ضوـ مولرسهبی
هواقنبؾ تصبزف و تواثؽ ان قربل اؾرت .ضوـ  SDSMطر
مطاحل اقسا ثه کوچکمقیبؼکطز م غیطهبی اقلیم ضوظانره
م کنس که ثهتطتیت ؾجبضت انرس اظ .1 :کن رطل کی ر و تجرسی
زازههب؛  .2ان ربة م غیطهبی پریفثینر کننرسه؛  .3واؾرنج
مسل؛  .4تولیس مسل اقلیم ثب اؾ بزه اظ پیفثین کننرسههربی
مكبهسات ؛  .5تجعیه و تحلیر آمربضی؛  .6ذطوجر گطافیکر
مرررسل و  .7تولیرررس ؾرررنبضیوی اقلیمررر ثرررب اؾررر بزه اظ
پیفثین کننسههبی اقلیم مسل [.]18
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الیوضی ثهکبضضف ه زض  SDSMیرک تولیسکننرسۀ آة و
هوای مكطوط 1اؾت ظیطا قبذصهبی گرطزـ اتمؿر ط و
م غیطهبی منطقهای ضطوثت ضا ثطای ثطآوضز پبضام طهبی که
زض ظمب م غیط هؿ نس و آة و هوای ضوظانه ضا زض مکب هبی
من طز (ثطای مثبل وقوؼ ثبضـ یب زمبهبی ثیكینه) توصریف
م کننس ثه کبض م ثطز .فطاینرس کوچرکمقیربؼقرسه هر
غیطمكطوط (وقوؼ ضوظ مططوة 2یب زمبی هوا) و ه مكطوط
ثه یک ضویساز( 3مقبزیط ثبضـ) اؾت.
ثطای وقوؼ ضوظ مططروة ( ) یرک همجؿر ی ذطر
مؿ قی میرب  nم غیرط پریفثینر کننرسه ( ) زض ضوظ i
وجوز زاضز:
n

()1

Wi  α0  α j Xij
j1

که زض ای مؿبزله مقساض ثی مقربزیط صر ط و یرک محرسوز
) .ثبضـ ظمبن ضخ م زهرس کره مقرساض
م قوز (
یکنواذت تصبزف  rکوچکتط و یرب مؿربوی ثبقرس .مقرساض
آؾ بنه (ثط حؿت میل م ط) ثطای یک ضوظ مططوة ثرط حؿرت
منطقه م بوت اؾت و ثه تؿطیف ثبضـهبی ضزیربث  4یرب زقرت
انساظهگیطیهب ثؿ ی زاضز .زض ظمب واؾنج مسل تثییرس ایر
نک ه که مجموؼ ثبضـ ضوظانه زض ضوظهبی م ؿرسز تجمرؽ پیرسا
نکطزه اؾت حبئع اهمیت اؾت ظیطا زض غیط ایر صروضت ثرطای
زضک فطکرربنؽهرربی ثرربضـ ثررب مكررک مواجرره ذررواهی قررس.
م غیطهبی پیفثین کننسه ( ) ممک اؾت ه ظمب و یرب ثرب
تثذیط موجت افعایف تساو زوضههبی مططوة و ذكک قونس.
ظمبن که یک ضوظ مططوة زوثبضه ثه وقوؼ مر پیونرسز
مجموؼ ثبضـ ( ) ثب اؾر بزه اظ ضاثطرۀ  2کوچرکمقیربؼ
م قوز:
n

()2

Pik  β0  β j Xij  ei
j1

که زض آ ( kمؿموت  0/25اؾت) ثطای تجرسی مقربزیط ضوظ
مططوة زض مقیبؼ ضوظانه ثه منػوض تطربث ثه رط ثرب توظیرؽ
نطمبل ثه کبض م ضوز .ثب ای حبل ممک اؾت ؾبیط تجسی هب
(ثطای مثبل لیبضی گیرطی یرب مؿکروؼ طجیؿر  )5ضوی
صوضت گیطز .ثه ای نک ه ثبیرس توجره قروز کره مجموؾرۀ
1. Conditional weather generator
2. Wet-day
3. Event
4. Trace rainfalls
5. nverse normal

و
پیفثین کننسۀ مكبثه ثطای کوچکمقیربؼؾربظی
ثه کبض م ضونس و همۀ پیفثین کننسههب ( ) ثرب توجره
ثه میبنیی اقلی قنبؾ ( ) و انحطا اؾ بنساضز ( ) ذوز
اؾ بنساضز م قونس:
()3

ν ij  Vj
σj

Xij 

ثطای فطاینسهبی غیط مكطوط مبننس زمب یب ؾرطؾت ثربز
یک ضاثطۀ مؿ قی ذط میب پیفثین قرونسههرب ( ) و
پیفثین کننسههبی من رت ( ) وجوز زاضز:
n

()4

Ui  γ0  γ j Xij  ei
j1

6

فط م قوز که ذطبی مسل ( ) اظ توظیرؽ گوؾری
تجؿیت م کنس و ثره طروض تصربزف اظ اؾرساز تصربزف کره
توظیؽ نطمبل زاضنس تولیس م قوز و ثه طوض ضوظانه ثه مؤل رۀ
قطؿ اضبفه م قوز .ای اذر دل ؾر یس 7ثرهوجروزآمرسه
ؾجت نعزیرکتطقرس واضیربنؽ توظیرؽهربی مكربهسات و
کوچکمقیبؼقسه م قوز ثب ای حربل مر توانرس مهربضت
تکطاض ذروز همجؿر ی ضا ثره طروض ضرمن زض م غیطهربی
پیفثین کننرسۀ ضوظانره کربهف زهرس .همچنری فطاینرس
تصبزف امکب تولیس مجموؾههبی اظ ؾرطیهربی ظمربن ضا
ثطای ثبظتبة ؾس قطؿیت مسل فطاه م کنس [.]6
هذل ّ٘ذسٍلَطٗک IHACRES

مسل ثبضـ  -ضوانبة  IHACRESثه طروض مكر طک توؾرط
هیسضولوغیؿتهبی مطکع مسیطیت و اضظیربث جربمؽ حوضرۀ
آثریررع 8زانكرریبه مل ر اؾرر طالیب 9و مطکررع ثررو قنبؾ ر و
11
آةقنبؾ  10انجم تحقیقبت ظیؿتمحیطر انیلؿر ب
توؾؿه یبف ه اؾت .اؾبؼ ای مسل اظ زو مرسول غیطذطر
کبهف 12و مسول ذط هیسضوگطا  13تكکی قرسه اؾرت.
اث سا ثبضـ و زمب زض هط گب ظمبن توؾط مرسول غیطذطر
ثه ثربضـ مرؤیط تجرسی قرسه و ؾرسؽ ثره وؾریلۀ مرسول
غیطذط هیسضوگطا واحس ثه ضوانبة ؾطح زض همب گب
ظمبن تجسی م قوز [.]19
6. Gaussian
7. White noise
8. The Integrated Catchment Assessment and Management
)(ICAM
9. The Australian National University
)10. Centre for Ecology and Hydrology(CEH
11. National Environment Research Council
12. Non-linear module
13. Linear unit hydrograph module
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مسل  IHACRESقف پبضام ط زاضز که ؾه پربضام ط آ
مطثوط ثه ثرف تل بت غیطذط اؾت کره قربم غطفیرت
شذیطۀ ضطوثت حوضه 1مست ظمبن که طول مر کكرس ترب
حوضه ذكک قوز 2و فبک وض تؿسی زمبی حوضره 3اؾرت.
ؾه پبضام ط زییط مطثوط ثه ثرف تبثؽ تجرسی ذطر اؾرت
که قبم مست ظمبن که طول م کكرس ترب جطیرب ؾرطیؽ
کبهف یبثس 4مست ظمبن کره طرول مر کكرس ترب جطیرب
آهؿ ه کبهف یبثرس 5و حجمر اظ جطیرب آهؿر ه کره زض
ایجبز جطیب ضوزذبنره مكربضکت زاضز 6اؾرت [ .]20ثرطای
اطدؾبت ثیك ط زضثبضۀ الیوضی هبی اؾ بزه قرسه زض مرسل
ثه منبثؽ مطتجط [ ]19مطاجؿه قوز .قک  2ؾربذ بض کلر
مسل ضا نكب م زهس.
اسصٗاتٖ کاساٖٗ هذل

ثهضغ پیكطفتهبی کره زض ظمینرۀ مرسلؾربظی اظ ططیر
زضک ثه ط ؾیؿ هبی هیسضولوغیک زض ؾبلهبی اذیرط ثره
زؾت آمسه اؾت همچنب مسلهب ضرطایج اظ ذطرب زاضنرس.
ؾدوه ثط ای همچنب اضظیربث مرسل ثرط اؾربؼ زازههربی
مكبهسات اظ ضطوضیبت اؾت .زض ای پرػوهف مؿیربض نرف ر
ؾرربتکلیف ثررطای اضظیرربث توانرربی مررسل هیررسضولوغیک
اؾ بزهقسه زض قجیهؾبظیهبی هیسضولوغیک اؾ بزه قس.
()5

 n  O  S 2 
 i i 
NSE  1   in1
2
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ضطیت کبضای مسل نف ـ ؾبتکلیف ثطای اضظیبث توانبی
پیفثین مسلهبی هیسضولوغیک اؾ بزه م قوز و زامنرۀ
تب یک م غیط اؾت .ضطیت نفـ ؾبتکلیف ثطاثط ثب
آ اظ
یک نكب زهنسۀ تطبث کبم جطیب ؾطح مسل قرسه ثرب
زازههبی مكبهسات اؾرت و ضرطیت ثطاثرط ثرب صر ط نكرب
م زهس پیفثین هبی مسل ثه صرحت میربنیی زازههربی
مكبهسات اؾت زض حبل که مقبزیط کم ط اظ ص ط ظمبن ثه
زؾت م آینس که واضیبنؽ ثبق مبنسه ثرعضگترط اظ واضیربنؽ
زازههب ثبقس .ثه طوض کل هط چه ضطیت ثرهزؾرتآمرسه اظ
ضوـ نف ـ ؾبتکلیف ثه یک نعزیکتط ثبقرس نكرب زهنرسۀ
صحت ثیك ط مسل اؾت [.]21
1. 1/c
2. Catchment drying time constant
3. Temperature modulation factor
4. Picks of the quick UHs
5. Picks of the slow UHs
6. The slow flow index
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ًتاٗج
ضثِ٘ساصٕ اقل٘ن آٌٗذُ (دّٔ  2454ه٘الدٕ)

ثطای کوچکمقیبؼؾبظی ذطوج هبی زمبی مسل گرطزـ
ؾموم جروّ اث رسا مرسل  SDSMثرب اؾر بزه اظ زازههربی
مكبهسات زمب و ثبضـ زض مقیبؼ ظمبن ضوظانره واؾرنج و
صحتؾنج قس .ثطای واؾنج مسل  SDSMاث سا اظ میب
م غیطهبی ثعضگمقیبؼ موجوز م غیطهربی کره ثیكر طی
اضتجبط ضا ثب م غیطهبی اقلیم زمرب و ثربضـ منطقره زاضنرس
ان ربة قسنس؛ پؽ اظ واؾنج مسل ثطای زوضۀ پبیره اقرسا
ثه تولیس زازههبی اقلیم زمب زض زوضۀ صرحتؾرنج قرس.
جسولهبی 3ر  4م غیطهبی پریفثینر کننرسهای ضا نكرب
م زهس که ثیكر طی همجؿر ی آمربضی ضا ثره تطتیرت ثرب
م غیطهبی زمب و ثبضـ منطقه زاضنس.
ثه منػوض ثطضؾ و تحلی تغییط اقلی نبق اظ افرعایف
گبظهبی گلربنهای تحرت ؾرنبضیوهبی مر لرف م غیطهربی
اقلیم حبص اظ مرسل  HadCM3زض زهرۀ 2050مریدزی
ثطای منطقۀ مطبلؿه قسه کوچکمقیبؼ قسنس .همرب طروض
که زض جرسول  5مكربهسه مر قروز ثره طروض کلر زمربی
م وؾط ضوظانۀ حوضه تحت زو ؾنبضیوی  A2و  B2ثهتطتیت
 1/2و  1/1زضجۀ ؾبن گطاز افعایف ذواهس یبفت .اظ لحربظ
تغییطات فصل نیع ثه طوض م وؾط زض زوضۀ آتر ثیكر طی
افعایف زمبی ضوظانۀ حوضه زض فص ظمؿر ب و ثره میرعا
 1/5زضج رۀ ؾرربن گررطاز تحررت ؾررنبضیوی  A2و زض فص ر
تبثؿ ب و ثه میعا  1/4زضجۀ ؾبن گطاز تحرت ؾرنبضیوی
 B2ذواهس ثوز .زضذوض یبزآوضی اؾت که ثب توجه ثه ت ربوت
انسک میرب تغییرطات میربنیی زمربی م وؾرط ضوظانره زض
فصول تبثؿ ب و ظمؿ ب ( 1/4و  1/5زضجۀ ؾربن گرطاز)
تحت هط زو ؾنبضیوی ان كبض م توا ای گونه ثیب کطز که
زض واقؽ ثیك طی افعایف زمبی میبنیی ضوظانره زض حوضره
زض فصول ظمؿ ب و تبثؿ ب ضخ ذواهس زاز.
همب طوض که زض جسول  5نكرب زازه قرسه اؾرت ثره
طوض م وؾط زض هط زو ؾنبضیوی اؾ بزه قسه ثبضـ ضوظانره
زض فصول ظمؿر ب و ثهربض کربهف و زض فصرول تبثؿر ب و
پبییع افعایف ذواهس یبفت .همچنی ثره طروض کلر ثربضـ
ضوظانره زض زهرۀ آتر تحرت ؾررنبضیوی  0/1 A2میلر م ررط
کبهف و تحت ؾنبضیوی  0/03 B2میل م ط افعایف ذواهس
یبفت.
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ضکل  .2ساختاس کلٖ هذل ّ٘ذسٍلَطٗکٖ ]73[ IHACRES
جذٍل  .9هتغ٘شّإ غالة دس ضثِ٘ساصٕ ه٘اًگ٘ي دهإ سٍصأً حَضٔ دسٗاچٔ اسٍهِ٘
اٗستگاُ

هتغ٘شّإ پ٘صتٌٖ٘کٌٌذُ

اضومیه
مهبثبز
مطاغه

اضت بؼ غئوپ بنؿی زض تطاظ  500هک وپبؾکبل م وؾط زمب زض اضت بؼ زوم طی
اضت بؼ غئوپ بنؿی زض تطاظ  500هک وپبؾکبل م وؾط زمب زض اضت بؼ زوم طی
اضت بؼ غئوپ بنؿی زض تطاظ  500هک وپبؾکبل م وؾط زمب زض اضت بؼ زوم طی
جذٍل  .1هتغ٘شّإ غالة دس ضثِ٘ساصٕ ه٘اًگ٘ي تاسش سٍصأً حَضٔ دسٗاچٔ اسٍهِ٘

اٗستگاُ

هتغ٘شّإ پ٘صتٌٖ٘کٌٌذُ

اضومیه
مهبثبز
مطاغه

ؾطؾت مسی طانهای زض تطاظ  500هک وپبؾکبل واگطای زض تطاظ  500هک وپبؾکبل واگطای زض تطاظ  850هک وپبؾکبل
ؾطؾت مساض ؾطح ؾطؾت مسی طانهای ؾطح جهت ثبز ؾطح
اضت بؼ غئوپ بنؿی زض تطاظ  500هک وپبؾکبل م وؾط زمب زض اضت بؼ زوم طی ضطوثت ویػۀ ؾطح
جذٍل  .5هقاٗسٔ تغ٘٘شات هقادٗش تاسًذگٖ ٍ دها دس دٍسٓ سٌاسَٗساصٕ (ً )2414-2417سثت تِ دٍسٓ پاِٗ

پاساهتش
صهاى
ظمؿ ب
ثهبض
تبثؿ ب
پبییع
ؾبتنه

تاسش سٍصاًِ (ه٘لٖهتش دس سٍص)
A2
B2
-0/4
-0/1
-0/6
-0/5
0/01
0/02
0/6
0/6
-0/1
0/03

ضثِ٘ساصٕ ّ٘ذسٍلَطٗک

هس نهبی پػوهف حبضط ثطضؾ تثییط پسیسۀ تغییط اقلری ثرط
جطیب ؾطح اؾت .زض ای تحقی مرسل  IHACRESثرطای
قجیهؾبظی ای فطاینس اؾ بزه قوز .نرؿ ی اقسا ثرطای ایر
فطاینس واؾنج مسل ثطای ایؿ یبههبی من رت اؾت که ثرطای
ای امط زازههبی زمب ثبضنسگ و جطیب ؾطح ایؿر یبههربی

دهإ سٍصاًِ (دسجٔ ساًتٖگشاد)
A2
B2
1/4
1/5
0/9
0/7
1/5
1/4
0/8
0/7
1/2
1/1

یبزقسه زض جسول  1ثه کبض ثطزه قس .ثطضؾ آمبض ایؿ یبههربی
یبزقسه نكرب زاز زوضۀ 1986رر  2001مریدزی زضثطگیطنرسۀ
ؾبلهبی م نوؼ وقوؼ ذكکؾبل و تطؾبل اؾت کره قرطایط
ضا ثطای واؾنج مطلوة مسل ثبضـ  -ضوانبة فطاه م ؾربظز.
ن بی ؾملکطز هط تطکیت اظ ایؿ یبههب ثب اؾر بزه اظ مؿیبضهربی
 R2و  Biasمقبیؿه قس و ثب انجب آظمرو و ذطرب ثه رطی زوضۀ

ه٘شدضتَاى ٍ ّوکاساى :ضثِ٘ساصٕ جشٗاى سطحٖ اص طشٗق کَچکهق٘اسساصٕ آهاسٕ دادُّإ اقل٘وٖ...

واؾنج ثطای هط ایؿ یبه ثط اؾبؼ زو مؿیبض یبزقرسه ان رربة
قس و اقسا ثه تؿیی مقبزیط آغبظی پبیبن و گب پبضام طهربی f
و  Ʈwق رس .ن رربی ثطضؾ ر ضررطیت نررف – ؾرربتکلیف زض زوضۀ
واؾنج مسل زض جسول  6اضائره قرسه اؾرت .ن ربی واؾرنج
مسل نكب م زهس گطچه مسل مس نػط ن وانؿ ه اؾرت ثطذر
حساکثطهب 1ضا ثهذوث قجیهؾربظی کنرس زض مجمروؼ ؾملکرطز
قبثرر قجررول ضا اظ ذرروز زض قررجیهؾرربظی جطیررب ؾررطح
ایؿ یبههبی هیسضوم طی مس نػط نكب زازه اؾت .زض نهبیت ثب
اؾ بزه اظ ذطوج مسل  SDSMثطای هط ؾنبضیوی ان كبض مرس
نػط زض تحقی حبضط اقسا ثه قجیهؾربظی ضوانربة ثرطای زوضۀ
میبن تغییط اقلی قس.
همب طوض که زض قک هبی 3ر  8نكب زازه قرسه اؾرت
میرربنیی جطیررب ؾررطح ضوظانرره زض حوضرره طر زوضۀ آتر
( )2070-2041تحت ترثییط تغییرط اقلری قرطاض مر گیرطز ثره
طوضی که م وؾط ضوانبة ضوظانه زض ایؿ یبههربی پر اظثرک و
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تبظهکنس تحت ؾرنبضیوی  A2ثره تطتیرت ثره میرعا  46و 76
زضصس کبهف ذواهس یبفت زض حبل که زض ایؿ یبه پ ثهطاملرو
حسوز  86زضصس افعایف ذواهس یبفت .م وؾط جطیب ؾرطح
ضوظانه تحرت ؾرنبضیوی  A2زض ایؿر یبههربی پر اظثرک پر
ثهطاملو و تبظهکنس ثهتطتیت  7 37و  93زضصس کربهف ذواهرس
یبفت .ثه طوض کل میبنیی جطیب ؾطح ضوظانرۀ حوضره زض
زوضۀ آت تحت ؾرنبضیوی  24/6 A2زضصرس افرعایف و تحرت
ؾنبضیوی  4/6 B2زضصس کبهف ذواهس یبفت (جسول .)7
جذٍل  .1ضشاٗة ًص – ساتکل٘ف اٗستگاُّإ ّ٘ذسٍهتشٕ
هٌتخة دس دٍسٓ ٍاسٌجٖ هذل IHACRES
سدٗف

اٗستگاُ

1
2
3

پ اظثک
پ ثهطاملو
تبظهکنس

ضشٗة ًص –
ساتکل٘ف
0/68
0/7
0/65

ضکل  .9ه٘اًگ٘ي جشٗاى سطحٖ اٗستگاُ پل اصتک طٖ دٍسٓ آتٖ ()2414-2417تحت سٌاسَٕٗ  A2دس گام صهاًٖ هاّاًِ
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ضکل  .5ه٘اًگ٘ي جشٗاى سطحٖ اٗستگاُ پل تْشاهلَ طٖ دٍسٓ آتٖ ()2414-2417تحت سٌاسَٕٗ  A2دس گام صهاًٖ هاّاًِ
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ه٘شدضتَاى ٍ ّوکاساى :ضثِ٘ساصٕ جشٗاى سطحٖ اص طشٗق کَچکهق٘اسساصٕ آهاسٕ دادُّإ اقل٘وٖ...

ضکل  .4ه٘اًگ٘ي جشٗاى سطحٖ اٗستگاُ تاصُکٌذ طٖ دٍسٓ آتٖ ()2414-2417تحت سٌاسَٕٗ  B2دس گام صهاًٖ هاّاًِ
جذٍل  .1هقاٗسٔ تغ٘٘شات سٍاًاب حَضِ دس دٍسٓ آتٖ (-2417
ً )2414سثت تِ دٍسٓ پاِٗ
اٗستگاُ
پ اظثک
پ ثهطاملو
تبظهکنس
حوضه

سٌاسَٕٗ A2

سٌاسَٕٗ B2

(دسصذ)

(دسصذ)

 -46زضصس
 +86زضصس
 -76زضصس
 +24/6زضصس

 -37زضصس
 -7زضصس
 -93زضصس
 -4/6زضصس

تحث ٍ ًت٘جِگ٘شٕ
طج قواهس ثؿیبض ثب توجه ثه ؾیبؾتهبی کنرون تؿرسی
تغییطات اقلیمر و همچنری اقرسامبت مرطتجط ثرب توؾرؿۀ
پبیساض ان ػبض م ضوز که ان كبض جهربن گبظهربی گلربنرهای
ط چنس زهۀ آینسه نیع ثه ضقس ذوز ازامره زهرس .گرعاضـ
ویػۀ هیئت ثی زول تغییطات اقلیمر زضثربضۀ ؾرنبضیوهبی
ان كبض افعایف ان كبض جهبن گبظهبی گلربنهای ضا اظ  25ترب
 90زضصررس ثرری ؾرربلهرربی  2000تررب  2030مرریدزی
پیفثین م کنس که زض ای میب ؾوذتهبی فؿریل ترب
ؾبل  2030میدزی و ح پؽ اظ آ موقؿیت غبلت ذروز
ضا ثه ؾنوا ؾوذت غبلت زض جهب و مه تطی منجؽ تولیرس
گبظ زیاکؿیس کطث ح ع م کننس .ازامرۀ ان كربض گبظهربی
گلربنهای ثب ؾطؾت فؿل گطمربیف ثیكر طی ضا ثره زنجربل
ذواهس زاقت که ثه تجؽ آ تغییطات ثؿریبضی زض ؾیؿر
اقلیم جهبن طر قرط ثیؿرت و یکر ضخ ذواهرس زاز و
اح مبت ثؿیبض قسیستط اظ تغییطات ذواهس ثوز که ط قرط
ثیؿ قبهس آ ثوزهای [.]1

زض تحقی حبضط ضوـقنبؾ  1تؿطیف قرس کره زض آ
ثب اؾ بزه اظ ذطوج هبی ثعضگمقیربؼ مرسل  HadCM3و
اثعاض کوچکمقیبؼؾبظی آمبضی  SDSMتحت ؾنبضیوهبی
ان كبض گبظهبی گلربنهای  A2و  B2مقبزیط زمب و ثربضـ زض
زوضۀ میررربن تغییرررط اقلررری ( 2070-2041مررریدزی)
قجیهؾبظی قس .زض ثیك ط مطبلؿبت کوچرکمقیربؼؾربظی
مؿموت م غیطهبی ثعضگمقیربؼ ثره تؿرساز حرساق ؾره و
حساکثط قف م غیط ان ربة و ثه مسل مؿطف م قونس کره
نوؼ و تؿساز آنهب ثط اؾبؼ قطایط منطقۀ مطبلؿبت م ربوت
اؾت و ان ربة آنهب ثط ن بی تحقیر ایطگرصاض اؾرت .آنچره
مؿل اؾت هطچه مقبزیط ثبضنسگ ضوظانۀ حوضرهای ثیكر ط
ثبقس ضواثط همجؿ ی ثه طی ثرب زازههربی ثرعضگمقیربؼ
ذواهس زاقت .همۀ تحقیقبت ؾلم صوضتگطف ه زض مجبمؽ
ؾلم نكب اظ تغییط م غیطهربی ثبضنرسگ و زمرب زض آینرسه
زاضز [7ر  ]10ثه طروضی کره حوضرههربی مططروة زاضای
ضونسی ثه ؾمت نیمهمططوة حوضههبی نیمهمططروة ثره
ؾمت نیمهذكک و حوضههبی نیمهذكک ضونس تغییطاتر
ثه ؾمت ذكک ذواهنس زاقت [ .]12ثب توجه ثه یبف ههبی
ای تحقی م توا ن یجه گطفت که مسل  SDSMتوانربی
ذوث زض تولیس مجسز م غیطهبی اقلیم زض زوضۀ کنرون و
نیررع زوضۀ آتر زض حوضرره زاضز کرره ایر ن یجرره ثررب ن رربی
تحقیقبت صمسی و همکربضانف [ ]12افرطوظ و همکربضانف
[ ]4و ؾجبؼنیب و همکبضانف [ ]14زض اضظیبث کبضای مرسل
یبزقررسه همررروان زاضز .پررؽ اظ کوچررکمقیرربؼؾرربظی
زازههبی ثعضگمقیبؼ مسل  ،HadCM3ثه منػروض ثطضؾر
1. Methodology
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ایرط تغییرطات ثربضـ و زمرب ثررط جطیرب ؾرطح اقرسا ثرره
قجیهؾبظی جطیب ؾطح ثب اؾ بزه اظ مسل هیسضولوغیک
 IHACRESقس.
کبضثطز مسل  HadCM3زض حوضه نكرب زاز مقرساض زمرب
زض زوضۀ 2041ر  2070میدزی ثه میرعا  1/2و  1/1زضجرۀ
ؾبن گطاز ثرهتطتیرت تحرت ؾرنبضیوهبی  A2و  B2افرعایف
ذواهس یبفت .همچنی ثیك طی افعایف زمب تحت ؾرنبضیوی
 A2زض فص ظمؿ ب ثه میعا  1/5زضجۀ ؾبن گطاز و تحت
ؾررنبضیوی  B2زض فصرر تبثؿرر ب ثرره میررعا  1/4زضجررۀ
ؾبن گطاز ذواهس ثوز .ن بی ثهزؾتآمرسه اظ تحقیر حبضرط
ثب ن بی ثهزؾتآمسه اظ ثطضؾ هبی هیئت ثی زول تغییرطات
اقلیم [ ]1کره مجری افرعایف میربنیی زمربی جروّ اؾرت
همروان زاضز .زض ثیك ط مبههبی ؾبل زض زوضۀ ؾنبضیوؾربظی
افعایف زمب وجوز زاضز ثنبثطای ثه کبضگیطی تصمیمبت ثرطای
کبهف آیبض من افرعایف زمرب ضرطوضی ثره نػرط مر ضؾرس؛
همچنی ثه زلی افعایف زمبی هوا زض ظمؿ ب اظ ثبضـهبی
جوّی ثه قک ثط کبؾ ه ذواهس قس؛ کبهف نعوتت جروّی
ثه صوضت ثرط موجرت کربهف جطیرب آة ضوزذبنرههرب زض
فصررول ثهرربض و تبثؿ ر ب ق رسه و موجررت کمجرروز منرربثؽ آة
ؾطح زض ای زو فص م قوز .کبضثطز مرسل  HadCM3زض
حوضه نكب زاز که میعا ثبضنسگ زض زوضۀ 2041رر 2070
میدزی  0/1میل م رط زض ضوظ تحرت ؾرنبضیوی  A2کربهف
ذواهس یبفرت و ثرطای ؾرنبضیوی  B2زاضای افعایكر مؿربزل
 0/03میل م ط ذواهس ثوز .همچنی میرعا ثبضنرسگ تحرت
هط زو ؾنبضیوی ان كبض مرس نػرط زض فصرول ظمؿر ب و ثهربض
کبهف و زض فصول تبثؿ ب و پبییع افعایف ذواهس یبفرت زض
ن یجه تساثیط مسیطیت منبثؽ ثه منػوض ح ع آثروا هب و تغصیۀ
آةهبی ظیطظمین نیع اهمیت زاضز .ن بی قجیهؾبظی جطیرب
ؾررطح ثررب اؾر بزه اظ ذطوجر هرربی مررسل  SDSMنكررب
م زهنس که ثه طوض میبنیی زض منطقۀ مطبلؿهقرسه جطیرب
ؾطح زض زوضۀ آت ثه میعا  24/6زضصس تحرت ؾرنبضیوی
 A2افررعایف و ثرره میررعا  4/6زضصررس تحررت ؾررنبضیوی B2
کبهف م یبثس.
ن بی نكب زازنس زازههبی زمب همجؿ ی ثه طی ضا ثرب
م غیطهبی پیفثین کننسه زض مقبیؿه ثب زازههبی ثبضنرسگ
اظ ذوز نكب م زهنس .ای مؿئله ثره آ زلیر اؾرت کره
تغییطپصیطی زمب نؿرجت ثره ثربضـ کم رط اؾرت .اظ جملره
ؾوامر ر کررربهف همجؿر ر ی زض زازههررربی ثررربضـ ثرررب
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پیفثین کننسههب ای اؾت که ؾوام مر ل ر ثرط م غیرط
اقلیم ثبضـ مؤیط اؾت و زییط اینکره ثربضـ یرک پربضام ط
گؿؿ ه اؾت ثنبثطای مؿئلۀ همجؿ ی ثبضـ ثب زازههربی
ثعضگمقیبؼ زض توؾؿۀ مسلهبی تغییط اقلی زض آینسه ثبیرس
مررس نػررط قررطاض گیررطز [ .]12ن رربی ایر تحقیر ثررب ن رربی
ثهزؾتآمسه اظ تحقی ؾجربؼپروض و همکربضانف [ ]11کره
مجی افعایف زمب و کبهف ثبضـ زض ثیك ط نقربط ایرطا زض
زوضههبی آت و تحت ؾنبضیوی ان كبض  A2اؾت همرروان
زاضز؛ ضم اینکه ن بی هط زو تحقی ثره طروض ضرمن ثره
قطایط ثحطان تط تحت ؾنبضیوی  A2نؿرجت ثره ؾرنبضیوی
 B2اقبضه زاضنس؛ همچنی ن ربی تحقیر حبضرط ثرب ن ربی
ثهزؾتآمسه توؾط صمسی و همکبضانف [ ]12و ؾجبؼنیرب
و همکبضانف [ ]14زضثبضۀ افرعایف زمرب زض میبنرۀ قرط 21
تطبث زاضز.
اجطای ططحهبی ؾمطان اق صبزی و اج مبؾ ثه مطبلؿه
و قنبذت تغییطات اقلیم نیربظ زاضز ترب ث روا ثطنبمرهضیرعی
صحیح ضا زض ظمینههبی یبزقسه انجب زاز کره ایر مؿرئله
ضطوضت مطبلؿبت اقلیم زض کبلجرس ثطنبمرهضیرعی زض ؾرطوح
ذطز و کد کكوضی منطقهای اؾ بن و قهطی ضا مكرص
م ؾبظز .اظ ن بی تحقی حبضط م توا ثطای ثرطآوضز میرعا
تغییطات زض منبثؽ آة وضرؿیت پسیرسههربی حرسی اقلیمر
نػیط ذكکؿبل هب و ؾملکطز محصوتت کكبوضظی زض منطقۀ
مطبلؿه قرسه ثرطای ثطنبمرهضیرعی منربثؽ مر لرف منطقره زض
زوضههبی آت ثهطه ثطز.
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