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تاریخ پذیرش1397/06/31:
مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد.

چکیده
تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشهایی است که بخشهای مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد ،در
دهه های اخیر شرایط اقلیمی سبب تغییر در حجم ،زمان و مدت رواناب شده است که پیامد این اتفاق در عرصه مدیریت
منابع آب ،تحوالت و تغییرات بسیاری را بهوجود خواهد آورد .هدف از پژوهش حاضر بهدست آوردن نوسانات رواناب طی
دهههای آینده ( ،)2030-2011با استفاده از مدل  IHACRESمیباشد .بدین منظور پارامترهای اقلیمی دمایحداکثر،
دمای حداقل و بارش طی دهههای آینده ( )2030-2011با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی  LARS-WGو استفاده
از خروجی مدل HadCM3بررسی شدند و دادههای بهدست آمده با استفاده از مدل  IHACRESدر  8ایستگاه
هیدرومتری واقع در جنوب و جنوب غربی استان اردبیل اجرا شدند و میزان رواناب در ایستگاهها طی دهههای آینده
( )2030-2011تخمین زده شدند .نتایج نشان میدهد میزان بارش طی دهههای آینده دچار نوساناتی شده و بهطورکلی
برای دوره زمانی  2011-2030مقدار بارندگی  3/68درصد کاهش یافته و دمای حداقل  16/48و دمای حداکثر نیز 5/39
درصد افزایش یافته است .همچنین بررسی میزان رواناب طی دهههای آینده در ایستگاههای هیدرومتری نشان داد که
دبی متوسط بهطورکلی  0/16درصد کاهش یافته است و از طرف دیگر تعداد وقایع دبی اوج افزایش یافته است که
بیشترین افزایش مربوط به ایستگاه هیدرومتری یامچی با دبی متوسط  2/09مترمکعب بر ثانیه و  16روز دبی اوج باالی
 6مترمکعب برثانیه میباشد.
واژههای کلیدی :مدل  ،LARS-WGمدل  ،HadCM3ریز مقیاس نمایی ،تغییرات رواناب.
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مقدمه
تغییر اقلیم جهانی بهدلیل انباشت گازهای
گلخانهای در الیههای پایینی در حال وقوع میباشد ،این
گازها در سطح جهان در حال افزایش است که علت آن
فعالیتهای بشر شامل سوزاندن سوختهای فسیلی و
قطع درختان جنگل میباشد (مهدیزاده و همکاران،
 .)1390هیات بینالدول تغییر اقلیم ) )2008بیان
میکند که افزایش دما در دهههای متوالی باعث
تغییرات بزرگمقیاس در چرخه هیدرولوژیکی مانند
افزایش بخارآب موجود در آتمسفر ،تغییر الگو و شدت
بارش ،تغییر در وقایع حدی ،کاهش پوشش برف و ذوب
گسترده یخ و تغییر در رطوبت خاک و رواناب میشود.
تغییر اقلیم در چند دهه اخیر سبب تغییر رژیم
هیدرولوژیکی در جهان شده است؛ به گونهای که
بارندگی و جریانهای سطحی در عرضهای جغرافیایی
باال و میانی ،بیشتر و در عرضهای پایینی کمتر شده و
احتمال مواجهه با رخدادهای حداکثر اقلیمی مانند
سیالب و خشکسالی افزایش یافته است ( Spickett et
 .)al., 2011بهدلیل اهمیت تغییر اقلیم و اثراتی که
میتواند روی منابع آب داشته باشد ،در سالهای اخیر
این مهم برای حوزههای آبریز مختلف در سطح
کرهزمین مد نظر قرار گرفته است (مساح بوانی و مرید،
.)1384
تغییر اقلیم با تاثیر بر میزان رواناب و سایر
فرآیندهای هیدرولوژیک ،کیفیت آب و دسترسی به آب
سالم را تحت تاثیر قرار میدهد ،لذا آنالیز اثرات تغییر
اقلیم بر رواناب در دورههای آتی در راستای مدیریت
صحیح منابع آب و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب،
ضروری بهنظر می رسد .ارزیابی پدیده تغییر اقلیم و
پیامدهای احتمالی آن بر فرآیندهای هیدرولوژیکی
حوضه ،به مدیران و برنامهریزان منابع آب برای رویارویی
با چالشها دوره های آتی بسیار کمک خواهد کرد.
اهمیت موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن از جنبههای
مختلف نظیر منابع آب موجب شده تا پژوهشگران
- Intergovernmental Panel on Climate Change

1

مختلف توجه ویژهای به این موضوع داشته و دامنه
مطالعات در این زمینه افزایش قابل توجهی داشته باشد.
بر اساس گزارشهای  IPCC1با اطمینان باال میتوان
گفت که تغییرات اقلیمی اخیر ،تأثیرات زیادی بر روی
سیستمهای فیزیکی و بیولوژیکی دارد .پیشبینیهای
انجام شده توسط بسیاری از مدلهای گردش عمومی
 2GCMSحاکی از افزایش تعداد و مقدار وقایع اقلیمی
بزرگ و تغییرات بارش در مناطق مختلف دنیا میباشد
که این مساله بر روی منابع آب در آینده اثرات زیادی
دارد .بارندگی و دما دو عامل اثرگذار بر بسیاری از
فرآیندهای مرتبط با مدیریت منابع آب هستند که تغییر
در رواناب و نیاز آبی از مهمترین مسائل در هیدرولوژی
سطحی میباشد (خزایی و همکاران .)1393 ،تغییر
اقلیم آثار مهمی بر بارش ،تبخیر و تعرق ،رواناب و در
نهایت بر تأمین آب دارد .پیشبینی تغییرات اقلیم یکی
از راهکارهای مدیریتی است که به برنامهریزی صحیح
جهت استفاده از منابع محدود آب کمک شایانی میکند
( Barrow and Yu, 2005؛ معافی مدنی و همکاران،
.)1391
تغییر اقلیم باعث ایجاد تغییراتی در مقدار ،زمان و
نوع بارش ،افزایش خشکسالی ،افزایش تقاضا برای آب و
مشکالت ناشی از آن میشود .همچنین تأثیر تغییر اقلیم
بر روی رودخانه باعث افزایش حمل رسوب و درنتیجه
خطرات ناشی از سیالبی شدن و تغییر در مرفولوژی
رودخانه را باعث میشود ( Macklin and Lewin,
 .)2003هرچندکیفیت آب رودخانه بیشتر به نوع سازند
منطقه بستگی دارد ،ولی پدیده تغییر اقلیم با تأثیر روی
بارش ،درجهحرارت و میزان رسوب تولیدی بهصورت
غیرمستقیم کیفیت آب را نیز تحت تأثیر قرارمیدهد
(.)Li et al., 2007
در مطالعهای ) Gosain et al. (2006تأثیر
سناریوهای تغییر اقلیم بر دبی جریان در  12حوضه
رودخانههای هند را برای دوره  2041-2060مورد
مطالعه قرار دادند نتایج ایشان داللت بر کاهش جریان

2 - General Circulation Models
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و افزایش شدت سیالب و خشکسالی دارد .در تحقیقی
در استرالیا  Sriwongsitanonو Taesombat
( )2011با استفاده از مدلهای  GCMبه شبیهسازی
مقدار رواناب پرداختند نتایج نشان دهنده افزایش 0/7
الی  1/3درجه دما و کاهش 16درصدی بارش و
همچنین کاهش رواناب بود .همچنین Dong et al.
) (2012در مطالعات خود بر روی رواناب حوزه آبخیز
نینجیانگ 1در شمال چین به این نتیجه رسیدند که
تغییرپذیری اقلیمی عامل تعیین کننده در کاهش
رواناب حوضه میباشد که در مجموع  69/6تا 80/3
درصد از این کاهش مربوط به عوامل اقلیمی میباشد.
در پژوهشی ) Musau et al (2015به بررسی
پاسخهای هیدرولوژیکی حوزهی تحتتأثیر تغییر اقلیم
در حوضههای باالدست رودخانه زویا در کنیا پرداختند،
در این پژوهش تغییرات اقلیمی -2070 ،2011-2040
 2041و  2071-2100برونداد مدل  HadCM3تحت
سناریو  A1Bو  A2توسط مدل ریزمقیاس شده و
شبیهسازی سیستم هیدرولوژیک منطقه مطالعاتی
صورت گرفت .نتایج نشاندهنده افزایش  2تا 0/9 ،2/4
تا  4و  1تا  5/9درجه سانتی گرادی و افزایش  4تا 6/6
درصد ،کاهش  -2/2تا  -1/5درصد و افزایش  3/3تا 7/7
درصد بهترتیب برای دهههای  2050 ،2020و 2080
بوده است که منجر به تغییرات شدید جریان رودخانه
شده است.
در مطالعهای ) Daisuke et al. (2016با استفاده
از دبی  24رودخانه در دنیا با استفاده از  19مدل گردش
عمومی جو بر اساس سناریوی  A1Bمورد بررسی قرار
دادند ،نتایج نشان دهنده افزایش دبی در رودخانههایی
با عرضهای جغرافیایی باال میباشد و همچنین
پیشبینیهای ایشان نشان داده رودخانههای واقع در
اروپا تا منطقه مدیترانه و آمریکای جنوبی با کاهش
جریان مواجه خواهند شد .در پژوهش گودرزی و
همکاران (  )1394تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات
1 - Nynjang

رواناب سطحی حوزه آبریز دریاچه ارومیه تحت سناریو
 A2 ،A1Bو  B1با استفاده از مدل  LARS-WGو
مدل  IHACRESبررسی شد .تحلیل عملکرد مدل
 IHACRESنشان از دقت خوب و مناسب این مدل
در شبیهسازی تغییرات رواناب در حوزه مورد بررسی
است .بر اساس نتایج سناریوهای مختلف ،حوزه آبریز
دریاچه ارومیه در دورههای آتی با مشکل کاهش رواناب
سطحی ،کاهش بارندگی و افزایش دما روبرو میباشد.
طائی سمیرمی و همکاران ( )1394با استفاده از مدل
ریزمقیاس گردانی  LARS-WGو خروجی مدل
 HadCM3تحت سه سناریوی  B1 ،A2 ،A1Bبه
پیشبینی پارامترهای اقلیمی در سه دوره زمانی
مختلف پرداختهاند ،نتایج نشان دهنده کاهش بارش و
افزایش دما در دورههای آتی را دارد .در پژوهش
لکزائیان پور و همکاران ( )1395با استفاده از دادههای
دما و بارش پیشبینی شده و مدل اقلیمی و رواناب
رودخانه نازلوچای در دوره پایه و همچنین با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی پویا ،میزان آورد دبی رودخانه
تحت دو سناریو  A2و  B2برای دوره آتی و همچنین
وضعیت سیالبها بررسی شد نتایج حاکی از افزایش
رواناب در دورههای آتی تحت سناریوهای انتشار
بهمیزان  49درصد بوده است.
در پژوهشی الماسی و همکاران ( )1395به مطالعه
مدلهای اقلیمی  HadCM3پرداختهاند ،بررسی میزان
رواناب پیشبینی شده در دورههای آتی نشاندهنده
افزایش رواناب ساالنه در حوزه آبخیز بازفت تحت هر دو
سناریو  A2و  B2است .در پژوهشی خیرفام و همکاران
( )1392کارایی مدل  IHACRESرا در شبیهسازی
دبی رودخانه در هفت زیرحوضه رودخانه گرگانرود
بررسی کردند .در این پژوهش کارایی مدل با حداکثر
ضریب تبیین  0/67و ضریب نش-ساتکلیف  0/70قابل
قبول ارزیابی شد .در پژوهش صیاحی و همکاران
( )1396با استفاده از دادههای شبکهای بارش و دما در
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مدل  IHACRESرواناب برای دوره آتی شبیهسازی
شد نتایج نشاندهنده افزایش  0/17تا  2درجه دما و
 3تا  75درصدی بارندگی در دوره آتی 2011-2035
نسبت به دوره مشاهداتی دارد .نتایج شبیهسازی رواناب
افزایش  9/7درصدی برای متوسط رواناب ساالنه دراز
مدت را نشان میدهد .در پژوهش کاویان و همکاران
( )1396نتایج مدلهای اقلیمی نشاندهنده افزایش
حداکثر و حداقل دمای ساالنه و کاهش بارندگی ساالنه
بهمیزان  18درصد میباشد ،نتایج مقایسه دبی
جریانهای شبیهسازی شده نشاندهنده میزان افزایش
دبی اوج برای دوره آتی میباشد در حالیکه متوسط
دبی جریان رودخانه به مقدار  14درصد کاهش خواهد
یاف ت .بررسی تغییرات اقلیمی و آثار آن بر منابع آب
بهویژه رواناب میتواند زمینه ساز اتخاذ سیاستهای
راهبردی آینده مدیریت منابع آب باشد ،بدون توجه به
این واقعیت که اقلیم در حال تغییر است ،نمیتوان
برنامهریزی واقع بینانهای را در زمینه بهرهبرداری از
منابع آب انجام داد.
هدف اصلی از انجام این تحقیق پیشبینی تغییرات
دبی جریان تحت تأثیر تغییر اقلیم در زیرحوضههای
استان اردبیل میباشد .برای اینمنظور تغییرات اقلیمی
برای دوره آتی ( )2030-2011پیشبینی شد و با
استفاده از مدل هیدرولوژیکی  IHACRESتأثیر این
تغییرات بر دبی جریان در رودخانههای مختلف
پیشبینی شد.

مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه
استان اردبیل در شمال غربی فالت ایران بین
مختصات  45° 37′تا  39° 42′عرض شمالی و 47° 3′
تا  48° 55′طول شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع
شده و از شمال با جمهوری آذربایجان همسایه است ،از
قسمت شرق با استان گیالن ،از جنوب با استان زنجان
و از غرب با استان آذربایجان شرقی همجوار است .استان
اردبیل جز نواحی سردسیر کوهستانی محسوب میشود

و میزان نزوالت جوی در استان اردبیل بهطور متوسط
 220تا  457میلیمتر در سال نوسان دارد .بارشهای
منطقه تحت تاثیر اقلیم منطقه شمالغرب بوده و در
اوایل فصل پاییز با ورود سیستمهای بارانزای غربی
بارشها شروع میشود .اقلیم غالب منطقه نیمهخشک
سرد-کوهستانی بوده و تغییرات دمایی دربین
حوضههای مطالعاتی از حداقل  -32درجه سانتیگراد
در نزدیکی قلهی سبالن تا حداکثر  36درجه سانتیگراد
در نواحی سد یامچی متغیر است (آقابیگی.)1396 ،
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شکل :1موقعیت جغرافیایی حوزههای موردمطالعه در ایران
و استان اردبیل

روش تحقیق
در پژوهش حاضر از دادههای بارانسنجی،
تبخیرسنجی ،دما و هیدرومتری بهصورت ماهانه برای 8
ایستگاه مطالعاتی در حوزههای آبخیز استان اردبیل
استفاده شد و به مدلسازی اثرات تغییر اقلیم با مدل
 LARS-WGو مدل هیدرولوژیکی IHACRES
پرداخته شد .یکی از پرکاربردترین مدلهایی که که در
زمینه ریزمقیاس نمایی استفاده میشود مدل مولد
دادهها  LARS-WGمیباشد .این مدل ابتدا توسط
)Rasco et al. (1991ارائه شد و سپس
توسط )Semenov et al. (1998بازنگری شد .مدل
 LARS-WGبرای شبیهسازی وضع هوا احتیاج
بهمقادیر روزانه بارندگی ،دمای حداقل ،دمای حداکثر و
تابش خورشید دارد .خروجیهای مدل LARS-WG
شامل دمای حداقل و حداکثر ،بارندگی و تابش روزانه
میباشد .این مدل از سه بخش اصلی کالیبره کردن،
ارزیابی مدل و تولید دادههای هواشناسی تشکیل شده
است .مدلهای هیدرولوژیکی که روابط آماری مناسبی
بین پارامترهای خود و مشخصات فیزیکی حوزه برقرار

میکنند ،پایه و اساس مناسبی برای پیشبینی جریان
در حوزههای آبخیز محسوب میشوند ( Littlewood
 .)et al., 2007مدل  IHACRESیک مدل بارش
رواناب در مقیاس حوزه آبخیز میباشد که با هدف
تشخیص رابطه بین بارش و رواناب توسعه داده شده
است (.)Sriwongsitanon and Taesombat, 2011
چارچوب اصلی مدلسازی  IHACRESبر یک ساختار
دو جزئی مبتنی است؛ بخش محاسبه رطوبتخاک
 SAMو بخش روندیابی و یا هیدروگراف واحد .مدل
 SAMبارش و درجه حرارت را به بارش موثر تبدیل
میکند .بخش روندیابی بارش موثر را به جریان تبدیل
میکند ).Ye et al (1997
p
uk = [c(Φk − l)] rk
()1
که در آن  Cضریب تعادل حجم بارش 𝑙 ،آستانه شاخص
رطوبت خاک ،فاکتور واکنش غیر خطی 𝑟𝑘 ،بارش مشاهداتی
است.
1
𝛷𝑘 = 𝑟𝑘 + (1 − ) 𝛷𝑘−1
()2
𝑘𝑡
در رابطه مذکور 𝑘𝛷 نشان دهنده شاخص رطوبت خاک
میباشد ،بقیه پارامترها مطابق با رابطه  1میباشد.
واسنجی و اعتبار سنجی مدل هیدرولوژیکی
IHACRES

پژوهش حاضر بر روی  8حوزه آبخیز منتخب واقع
در قسمت غربی استان اردبیل اجرا شد و آمار درجه
حرارت ،بارندگی و دبی رودخانه برای دوره زمانی
 2015-2000به مدل هیدرولوژیکی IHACRES
معرفی شد و برای شبیهسازی مدل بهصورت ماهانه ،گام
زمانی  30روزه به مدل معرفی شد .دادههای دوره آماری
 2008-2000برای دوره واسنجی و دادههای آماری
 2009تا  2014برای اعتبارسنجی مدل در حوضههای
مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور ارزیابی
نتایج مدل در ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه از
نمایههای آماری ضریب همبستگی ( )Rو ریشه مجموع
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مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شد ( Worqlul et al.,
.)2018
=𝑅

()3

𝑛
𝑛
𝑛∑ 𝑛
) )𝑖(𝑚𝑖𝑠𝑄 𝑖=1(𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) 𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖) )−(∑𝑖=1 𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) )(∑𝑖=1

] √[𝑛(∑ 𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖)2 )−(∑ 𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) )2 ][𝑛(∑ 𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖)2 )−(∑ 𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖))2
2
∑𝑖=1
) )𝑖(𝑚𝑖𝑠𝑄𝑛 (𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) −

()4

𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در روابط باال ) Qobs(iنشان دهنده دبی
مشاهداتی در روز iام Qsim(i) ،دبی شبیهسازی شده در
روز  iام و  nتعداد دادههای آماری میباشد.
نتایج

( A1B ،A1و  )B1انجام شد که با توجه به سناریو
واقعبینانه  ،A1Bاین سناریو برای بررسی تغییرات
اقلیمی اتخاب شد که نتایج پیشبینی مقدار بارش،
دمای حداقل و حداکثر در شکل  2نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که برای این دوره مقدار بارندگی بهطور
متوسط  3/68درصد کاهش یافته است و بیشترین
کاهش مربوط به ماه نوامبر میباشد .همچنین دمای
حداقل و حداکثر بهطور متوسط بهترتیب 16/48درصد
و  5/39افزایش یافته است و بیشترین افزایش دما
مربوط به دمای حداقل ماه ژانویه با  3درجه سانتیگراد
و حداکثر کاهش دما مربوط به دمای حداقل ماه جوالی
با  1/9درجه سانتیگراد میباشد.

ریزمقیاس نمایی تغییرات اقلیمی با مدل HadCM3

برای دوره آتی ( )2030-2011تحت سه سناریو اقلیمی

شکل  :2مجموع بارش سالیانه (الف) ،دمای حداقل و حداکثر (ب) شبیهسازی شده تحت سناریوی

جهت استفاده از مدل هیدرولوژیکی  IHACRESبرای
شبیهسازی رواناب آینده ابتدا این مدل در  8ایستگاه
مطالعاتی واسنجی و اعتبار سنجی شد .نتایج واسنجی

 A1Bمدل HadCM3

و اعتبارسنجی مدل در دو ایستگاه نیر و یامچی به
ترتیب در شکلهای  3و  4ارائه شده است .در جدول 1
نتایج ارزیابی کارایی مدل  IHACRESارائه شده است

شکل  :3شبیه سازی جریان دبی ماهانه حوضه یامچی در دوره واسنجی و اعتبار سنجی توسط مدل IHACRES
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شکل : 4شبیه سازی جریان ماهانه حوضه نیر در دوره واسنجی و اعتبارسنجی توسط مدل IHACRES

بعد از واسنجی کردن مدل برای منطقه مورد
مطالعه مقادیر بهینه برای پارامترهای مدل شامل
ظرفیت ذخیره رطوبت ( ،)Cزمان خشک شدن (،)wτ
ضریب حرارت ( ،)Fضریب آستانه رطوبت ( ،)Iشدت
رطوبت خاک ( ،)Pضریب خشکیدگی (( ،)a)sشاخص
پیک (( ،)B)sکاهش جریان آهسته ( )τsو نسبت حجم
(( )v)sمشخص شدند که برای حوضه کوزهتوپراقی این
مقادیر بهترتیب ،0/98 ،1 ،0/005 ،2 ،4 ،0/009
 85 ،0/012و  1بهدست آمدند .این مدل برای

پیشبینی رواناب دوره آینده مورد استفاده قرار گرفت
که در شکل  5نتایج پیشبینی رواناب برای دو ایستگاه
هیدرومتری یامچی و نیر ارائه شده است .همچنین نتایج
تخمین رواناب آینده برای دورههای زمانی مختلف در
دو ایستگاه نیر و یامچی در شکل  6آورده شده است .در
جدول  2مقدار روانابهای تخمین زده شده برای دوره
آتی در مقایسه با دبی مشاهداتی ( )2014-2000ارائه
شده است که در اکثر ایستگاههای هیدرومتری ،کاهش
رواناب حوضه قابل مالحضه میباشد.

شکل :5پیشبینی رواناب برای دوره آتی ایستگاه هیدرومتری یامچی و نیر
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شکل  :6مقایسه رواناب شبیهسازی شده در مقطعهای زمانی مختلف برای دورههای آتی حوزه یامچی و نیر تحت سناریوی A1B

جدول  :2مقایسه مقادیر پایه رواناب با دبی شبیهسازی شده ( )2030-2011تحت سناریوی A1B
دبی
ایستگاه

دبی

مشاهدهای

آتی ( m s

( )m s

)

3 -1

3 -

1

باروق

0/16

0/04

عموقین

0/19

0/17

آتشگاه

0/11

0/03

نیر

0/14

0/51

یامچی

2/09

2/62

نوران

0/11

0/05

کوزهتوپراقی

0/14

0/06

نتایج مقایسه رواناب در مقاطع زمانی مختلف نشان
میدهد که روند کاهشی در مقدار رواناب خروجی از
حوزههای آبخیز وجود دارد و مقدار کاهش رواناب برای
دوره  2026تا  2029نسبت به دورههای قبل بسیار
شدیدتر میباشد .همچنین مقایسه متوسط رواناب پایه
مشاهداتی و پیشبینی شده نشان میدهد که
ایستگاهای کوزهتوپراقی و آتشگاه با کاهش 0/08
مترمکعب بر ثانیهای دارای بیشترین کاهش دبی
میباشند.
نتیجهگیری
مقدار بارندگی و درجه حرارت در تولید مقدار
رواناب نسبت به دیگر متغیرهای اقلیمی نقش بسیار
مهمی بر سیستمهای منابعآب،کشاورزی ،محیط زیست
و غیره دارند که در بیشتر مطالعات تغییر اقلیم این

پارامترها بهعنوان معیارهای اصلی مورد مطالعه قرار
میگیرند (نامدار .)1394 ،با توجه به نتایج مقدار
متوسط دراز مدت درجه حرارت حداقل و حداکثر در
ماههای گرم سال (بهار و تابستان) افزایش قابل توجهی
را نشان میدهد که با مطالعات کاویان و همکاران
( )1396مطابقت دارد .در منطقه مطالعاتی مقدار درجه
حرارت حداکثر برای ماههای اگوست و جوالی به مقدار
 2/8 ،2/3درجه سانتیگراد و مقدار درجه حرارت
حداقل به مقدار  0/68و 0/36درجه سانتیگراد افزایش
یافته است .افزایش دما در ماههای گرم سال در اثر تغییر
اقلیم در مطالعات )Tan et al. ،Dong et al. (2014
) (2015و رضایی زمان و همکاران ( )1392نیز عنوان
شده است .متوسط مقدار بارندگی شبیهسازی شده برای
ماههای آگوست و سپتامبر بهطور متوسط  85درصد و
 80دردصد افزایش بارندگی را نشان میدهد ولی برای
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اکثر ماههای سال مقدار بارندگی بهطور متوسط کاهش
بارندگی را نشان میدهد کاهش بارندگی برای دوره آتی
در مناطق نیمهخشک در مطالعات رضایی زمان و
همکاران ( )1392ذکر شده است.
تغییرات اقلیمی منطقه در دوره آتی بهطورمستقیم بر
مقدار رواناب تأثیرگذار میباشد ،مقدار متوسط دبی
برای ایستگاههای مطالعاتی نسبت به دوره مشاهداتی
 0/16درصد کاهش رواناب را نشان میدهد که
سیدقاسمی و همکاران ( )1392به کاهش رواناب10
درصدی در رودخانه زاینده رود و گودرزی و همکاران
( )1395به کاهش رواناب  5درصدی در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه اشاره نمودهاند .حوزههای آبخیز
مطالعاتی در منطقه کوهستانی و سردسیر واقع
میباشند که دارای متوسط بارش برف باالیی میباشند.
در این مناطق برای دورهی آتی زمان شروع دبیهای
اوج نسبت به دوره مشاهداتی زودتر میباشد و میتوان
بیان کرد که این فرآیند بهطور مستقیم تحت تأثیر

افزایش دمای مناطق باالدست میباشد که با مطالعات
سید قاسمی و همکاران ( )1385و Bavay et al.
) (2013مطابقت دارد.
همچنین بررسی نتایج در این ایستگاهها نشان داد که
با وجود کاهش دبی متوسط مقدار دبی اوج افزایش
یافته است که این نتایج در مطالعات کاویان و همکاران
( )1396در حوزه آبخیز هراز نیز پیشبینی شده است.
در بین ایستگاههای مطالعاتی ،ایستگاه یامچی با  16روز
دبی اوج باالی  6متر مکعب برثانیه دارای افزایش 0/40
درصدی در دبی اوج برای دوره آتی میباشد .بنابراین با
توجه به شرایط منطقه و افزایش دبی اوج احتمال
افزایش وقوع سیل در منطقه وجود دارد .بنابراین جهت
جلوگیری از مشکالت حاصل از تغییرات اقلیمی و برای
داشتن یک رویکرد مناسب برای بحران کمآبی یا
خشکسالی الزم است اقدامات مدیریتی و اجرایی
مناسب در این منطقه استفاده شود.
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The Effects of Climate Change on Runoff Using IHACRES Hydrologic
Model in Some of Watersheds, Ardabil Province
Nayer Aghabeigi1, Abazar Esmali Ouri*2, Raoof Mostafazadeh3, Mohammad Golshan4

Abstract

Climate change is one of the most important challenges that have significant effects on human
life. In the recent decades, the climate situation resulted in changes in the volume, duration and
time of runoff, which might have many considerable effects on the management of water
resources. In this study, the main purpose is to obtain fluctuation of runoff over the coming
decades (2030-2011) using the IHACRES model. For this purpose, the maximum temperature,
minimum temperature and precipitation parameters over the coming decades (2030-2011) were
investigated using the LARS-WG program and the HadCM3 model. The obtained data of
HadCM3 have entered the IHACRES model at 8 hydrometric stations, located in Ardabil province
south and southwest. So, the runoff rate was achieved in the coming decades (2030-2011). The
result shows that the precipitation rate has fluctuated in the coming decades, and for the period of
2011-2030, precipitation has decreased till 3.68% and the maximum temperature and minimum
temperature increased, 16.48 and 5.39 percent, respectively. Also, the results of the runoff amount
during the next decades at the hydrometric stations showed that the average discharge has
decreased total 0.16 percent, and on the other hand, peak discharge has increased. The highest
increase in the floods evens was observed in the Yamchi hydrometric station with 2.09 m3.s1average and 16 days with discharge higher than 6 cubic meters per second.
Keywords: LARS-WG model, HadCM3 model, exponential fine-scale, runoff variation.
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