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  چکیده:

ها مورد توجه هیدرولوژیست ايگسترده طوراي رواناب بهبر تغییرات منطقه تغییر اقلیم تأثیرو  مؤثرهاي اخیر شناسایی عوامل در سال

در کیفیت آب، تأثیر وع بارش، ، زمان و نمقدارروي منابع آبی خواهد شد و باعث تغییر در  تأثیر تغییر اقلیم باعث  .قرارگرفته است

سوب و درنتیجه افزایش حمل ر افزایش دبی،چنین و همافزایش خشکسالی، افزایش تقاضا براي آب، تغییر در نوع مدیریت منابع آب 

ه طور مستقیم با استفاده اناب یا باثرات تغییر اقلیم بر رو .شودرا باعث می ناشی از سیالبی شدن و تغییر در مرفولوژي رودخانه خطرات

اري مورد استفاده مطالعات بسی هاي هیدرولوژیک درشود و یا با استفاده از مدلهاي زمانی گذشته اقلیم و رواناب برآورد میاز سري

 )2011-2030(هاي آتی ما، رواناب و رسوب براي دورهبارش و د دست آوردن مقادیرههدف از پژوهش حاضر ب قرار گرفته است.

صورت اي استان اردبیل بهسنجی، تبخیرسنجی، دما و هیدرومتري آب منطقههاي باراندر پژوهش حاضر داده بدین منظور باشد.می

 LARS_WGی از مدل سازي تغییرات اقلیمبراي مدلتهیه شدند  هاي آبخیز استان اردبیلدر حوزه هاي منتخبایستگاهماهانه براي 

براي  IHACRESهاي موجود، مدل داده زااستفاده  با. سناریوي مختلف بررسی شدبا سه HadCM3استفاده شد و مدل اقلیمی 

نتایج  LARS_WGهاي دما و بارش مدل و با استفاده از داده ه استنجی گردیدهاي آبخیز استان اردبیل واسنجی و اعتبارسحوزه

-2030( هايبراي سال IHACRESنتخاب گردید و میزان رواناب دوره آتی با استفاده از مدل هیدرولوژیکی ا A1Bسناریوي 

ترسیم گردید و با استفاده از معادالت  رسوبسنجهتی، منحنی هاي دبی و رسوب مشاهدابا استفاده از دادسپس  و شد) برآورد 2011

و میزان رسوب در  شدسبه ، میزان رسوب براي آینده محاIHACRESبینی شده براي مدل هیدرولوژیکی دست آمده و دبی پیشبه

 ناریوي اقلیمیدر سه س 2011-2030میانگین بارندگی سالیانه براي دوره  در پژوهش حاضر .شدهاي زمانی انتخابی مشخص مقطع

A1B, A2, B1 ین میزان بارش مربوط به سناریوي تربیشمتر خواهد بود و میلی 9/258 و 2/274، 5/269 ترتیب بهB1  با

 2019متر مربوط به سال میلی 2/390با  A2خواهد بود و به ترتیب َسناریوي  2019باشد که مربوط به سال متر میمیلی 3/395

متر میلی 3/174با  A2ریوي ترین میزان بارش براي سناکم خواهد بود و 2029سال  متر برايمیلی 7/331با  A1Bو سناریوي 

متر براي میلی 5/196و  2016متر براي سال میلی 7/194به میزان  A1Bباشد و به ترتیب براي سناریوي می 2030براي سال 

محاسبه  IHACRESردبیل با استفاده از مدل ا هاي آبخیز استانرواناب سطحی برخی حوزه باشد.می 2029براي سال  B1سناریوي 

حاصل از  مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج هاي زمانی مختلف در دوره آتیرواناب سطحی در مقطع چنینهمشده و خروجی مدل و 

 هاي آتی نسبتدهنده کاهش میزان رواناب دورهچنین نتایج نشانهم .دهدهاي آتی را نشان میروند کاهشی رواناب براي سال مدل

درصدي رواناب  68کاهش رصدي در حوزه آتشگاه و د 9/24ترتیب کاهش به هاي منتخب در حوزه کهطوريبه باشدبه دوره مبنا می

دهنده ره آتی بدست آمد، نتایج نشانمیزان رسوب براي دو رسوبسنجهبا استفاده از معادله منحنی سپس . نسبت به دوره پایه خواهد بود

 2030و  2029هاي ها با کاهش بارندگی در سالاکثر ایستگاه ی که درصورتبه باشد.هاي آتی میدر سال رسوب میزان کاهش

ی میزان رسوب افزایش افزایش میزان بارندگتوجه به ها با یابد ولی در برخی از سالمیزان رسوب به میزان چشمگیري کاهش می

  یابد.می

  مدل هیدرولوژیکی ،رسوبسنجهمنحنی  ،A1B ،HadCM3سناریوي  ،LARS_WG کلید واژه:
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  مسأله انیبمقدمه و  1-1

این گازها در سطح  ،باشدهاي پایینی در حال وقوع میاي در الیهانباشت گازهاي گلخانه دلیلبهتغییر اقلیم جهانی 

جنگل قطع درختان  هاي فسیلی وهاي بشر شامل سوزاندن سوختجهان در حال افزایش است که علت آن فعالیت

ریان، در بر الگوي ذوب برف و در پی آن تغییر در توزیع زمانی جاثرات تغییر اقلیم  ).1390زاده، باشد (مهديمی

بیان ) 2008( الدول تغییر اقلیمهیات بینبسیار داراي اهمیت است،  یم برفیبا رژ هاییمدیریت منابع آب رودخانه

مقیاس در چرخه هیدرولوژیکی مانند افزایش بخار آب تغییرات بزرگ هاي متوالی باعثههکند که افزایش دما در دمی

تغییر در موجود در آتمسفر، تغییر الگو و شدت بارش، تغییر در وقایع حدي، کاهش پوشش برف و ذوب گسترده یخ و 

تشخیص  ،باشدتغییر اقلیم، تغییر متوسط شرایط جوي در یک مکان یا ناحیه خاص می گردد.رطوبت خاك و رواناب می

پذیري اقلیمی تفاوتهاي تغییر ،هاي فصلی به شدت مشکل استپذیري اقلیم به خصوص در اقلیمتغییرات اقلیمی از تغییر

  ).1997، 1(هوگت باشدهاي جوي از همان نوع میمیان میانگین حالت

تغییرالگوهاي اقلیمی به ویژه دما و بارندگی، نتیجه  روي بشر است،هاي در پیشتغییر اقلیم یکی از بزرگترین چالش

اي است که ممکن است فرآیندهاي هیدرولوژیکی، منابع آب موجود و آب در منطقی افزایش غلظت گازهاي گلخانه

). 2009، 2دهد (اینگولقرار  تأثیر دسترس براي کشاورزي، شرب، صنعت، زندگی آبزیان و حتی نیروي برقابی را تحت 

هاي که بارندگی و جریاناي ، به گونهاقلیم در چند دهه اخیر سبب تغییر رژیم هیدرولوژیکی در جهان شده استتغییر 

هاي پایینی کمتر شده و احتمال مواجهه با رخدادهاي و در عرض تربیشهاي جغرافیایی باال و میانی، سطحی در عرض

اهمیت تغییر اقلیم و اثراتی  دلیلبه). 2011، 3اسپیکت( حداکثر اقلیمی مانند سیالب و خشکسالی افزایش یافته است

زمین  هاي آبریز مختلف در سطح کرههاي اخیر این مهم براي حوزهتواند روي منابع آب داشته باشد، در سالکه می

  ).1384مد نظر قرار گرفته است (مساح بوانی، 

اي تغییر تابش منعکس شده خورشید، گازهاي گلخانه شاملکنند هایی که تغییر اقلیم را تشدید میترین فاکتورمهم 

بینی گرمایش سالی از جمله آثار قابل پیشرندگی، تغییرات فصلی و تداوم خشکها. تغییرات عمده در مقدار باو رانش قاره

(کارآموز و هاي اخیر افزایش عمومی درجه حرارت هوا است جهانی هستند. یکی از عوارض تغییرات آب و هوا در سال

هاي مختلف نظیر منابع آب موجب شده تا اهمیت موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن از جنبه ).1384نژاد، عراقی

اي به این موضوع داشته و دامنه مطالعات در این زمینه افزایش قابل توجهی داشته پژوهشگران مختلف توجه ویژه

 روي بر زیادي تأثیرات اخیر، اقلیمی که تغییرات گفت توانمیباال  اطمینان با 4IPCC هايگزارش اساس برباشد. 

 GCMS هاي گردش عمومیمدل از بسیاري توسط شده انجام هايبینیدارد. پیش و بیولوژیکی فیزیکی هايسیستم

له این مسئ که باشدمی دنیا مختلف مناطق در بارش تغییرات و بزرگ اقلیمی وقایع مقدار و تعداد افزایش از حاکی 5

                                                             
1 - Huggett 

Ingol - 2  

3 - Spicket 

Intergovernmental Panel on Climate Change - 4  
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اي در حال افزایش میانگین دماي سطح زمین بر اثر انتشار گازهاي گلخانه .بر روي منابع آب در آینده اثرات زیادي دارد

گراد درجه سانتی 76/0الدول تغییر اقلیم افزایش متوسط جهانی دما را سناریوهاي اخیر هیات بین کهطوريبهاست 

هاي کنند. عالوه بر تغییر در میانگین متغیرمی	بینیاد در قرن حاضر پیشگردرجه سانتی 4/6تا  1/1در قرن گذشته و 

اقلیمی، تغییر در مقادیر حدي بارندگی نسبت به مقادیر گذشته آن نیز از دیگر پیامدها خواهد بود که به به معناي 

پذیري فرآیندهاي یر تأث ).2007الدول تغییر اقلیم، باشد (هیات بینهاي خشک یا مرطوب میافزایش شدت در سال

تغییرات در سامانه ، استاثبات رسیده اي به طور گستردهمکانی به اقلیمی در مقیاس زمانی و هیدرولوژیکی از تغییرات

 تأثیر اي را تحت اقلیم جهانی در قرن گذشته تا حدود زیادي چرخه آب و منابع آب موجود به ویژه در مقیاس منطقه

وسیله طور مستقیم بهزمان، منابع آب موجود در هر منطقه بهطور همدر عین حال و به). 9199 ، 6ست (آرنلقرار داده ا

، جدا کردن اثرات این پذیرندمی تأثیر وساز زدائی، ساختکاري و جنگلچون آبیاري، جنگلهاي انسانی همفعالیت

  عوامل و تعیین کمی آن بسیار مهم است. 

مورد  ايطور گستردهاي رواناب بهبر تغییرات منطقه تغییر اقلیم تأثیر و  مؤثرهاي اخیر شناسایی عوامل در سال

روي منابع آبی خواهد شد و باعث  تأثیر . تغییر اقلیم باعث )0199 ،7شاك( ها قرارگرفته استتوجه هیدرولوژیست

در کیفیت آب، افزایش خشکسالی، افزایش تقاضا براي آب، تغییر در نوع  تأثیر ، زمان و نوع بارش، مقدارتغییر در 

تغییر اقلیم  تأثیر  چنینهم شود. افزایش سطح آب دریاها و مشکالت ناشی از آن می چنینهم مدیریت منابع آب و 

روي رودخانه، افزایش دبی، افزایش حمل رسوب و درنتیجه خطرات ناشی از سیالبی شدن و تغییر در مرفولوژي 

به نوع سازند منطقه بستگی دارد که با افزایش و کاهش  تربیشهرچند کیفیت آب رودخانه  ،شودرودخانه را باعث می

لیم نیز ها حائز اهمیت باشد، ولی پدیده تغییر اقد ازنظر کیفیت رودخانهتوانها میروي انحالل و حمل آن تأثیر دبی و 

 دهدقرارمی تأثیر صورت غیرمستقیم کیفیت آب را نیز تحت حرارت و میزان رسوب تولیدي بهروي بارش، درجه تأثیر با 

تبخیر و تعرق و بارش به تسریع اند که پدیده تغییر اقلیم با افزایش همزمان برخی محققان اذعان داشته .)2007، 8لی(

   ).2006، 9چشمگیر چرخه آب کمک نموده که خود منشاء بسیاري از تغییرات دیگر خواهد بود (آندرایدز و لتنمایر

بارندگی و دما دو عامل اثرگذار بر بسیاري از فرآیندهاي مرتبط با مدیریت منابع آب هستند که تغییر در رواناب و  

تغییر اقلیم آثار مهمی بر بارش، تبخیر و تعرق، رواناب و در نهایت بر تأمین آب باشد. ها میآن تریننیاز آبی از مهم

ریزي صحیح جهت استفاده از منابع بینی تغییرات اقلیم یکی از راهکارهاي مدیریتی است که به برنامهپیش دارد.

 ايهاي گستردهپژوهش ).1391همکاران، ؛ معافی مدنی و 2005، 10کند (بارو و یومحدود آب کمک شایانی می

جهانی منجر به تغییر در د که تغییر اقلیم از جمله گرمایشدههاي آبخیز نشان میدر کشورهاي مختلف بر روي حوزه

برف بوده و در این مناطق جریان  صورتبهبارش در زمستان  تربیشها در مناطقی شده است که جریان فصلی رودخانه

 ).IPCC)، 2007ذوب برف زود هنگام در فصل بهار کاهش و در زمستان افزایش یافته است  دلیلهبها رودخانه

یکی از  ).2008 ،11تواند در نتیجه نوسانات طبیعی اقلیم باشد (ژنمیمی مشخصتغییرات هیدرولوژیکی در یک حوزه 

یا و غیره است. ترین پیامدها، افزایش وقوع بالیاي جوي و اقلیمی نظیر سیل، خشکسالی، باال آمدن سطح آب درمهم
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وقوع آن باعث  کهطوريبهشود، ترین آنها در جهان محسوب میاز میان این بالیا سیل به عنوان یکی از مخرب

گردد. مسکن و امور معیشتی مردم در کشورهاي مختلف میهاي کشاورزي، صنعت، خسارت جبران ناپذیري در بخش

هاي این پدیده در صورت مهار و کنترل از منابع آب مورد استفاده در توسعه اقتصادي بوده و منافع زیادي را در بخش

مده و آن از بالیاي طبیعی به شمار آشود. در صورت عدم شناخت، کنترل و مهار کشاورزي و منابع طبیعی موجب می

عنوان اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب به ).1385انی، پیوسته خسارات و تلفات جانی در پی خواهد داشت (مساح بو

خشک دنیا مطرح بوده و توجه بسیاري از پژوهشگران را موضوعی چالش برانگیز در بسیاري از مناطق خشک و نیمه

ویژه دما و اقلیمی، به هايپارامتررود که تغییر در متوسط هاي اخیر به خود معطوف ساخته است. انتظار میدر دهه

 10اي که بر اساس مطالعات قبلی، تغییرات گونهقابل توجهی بر منابع آب در دسترس آینده بگذارد، به یر تأثبارندگی، 

شود، و این در حالی ها میدرصدي جریان رودخانه 25تا  15منجر به تغییرات  عمدتاًدرصدي میزان نزوالت جوي 

 ).2010، 12لورناشود (ها منجر میدرصدي جریان 12تا  5گراد دما معموال به کاهش است که افزایش دو درجه سانتی

شود آورد میاقلیم و رواناب بر هاي زمانی گذشتهاثرات تغییر اقلیم بر رواناب یا به طور مستقیم با استفاده از سري 

 گرفتهطالعات بسیاري مورد استفاده قرار هاي هیدرولوژیک در مو یا با استفاده از مدل )2001، 13(سانکروسوبرامین

هاي هاي روزانه و ماهانه رواناب به طور مستقیم برآورد، سایر متغیرها ویژگی). در این مدل2007، 14چارلزاست (

  . )15،2009یان انجام شود (چیوها بر جرسازي اثرات ترکیبی تغییر اقلیم و سایر محركمورد نظر تعیین و مدل

رود، بار رسوب میزانی از خاك او به شمار میخطر جدي براي انسان و زیست  صورتبهامروزه فرسایش خاك 

شود، فرسایش و هاي جاري به یک نقطه معین از خروجی رودخانه حمل میفرسایش یافته است که به وسیله آب

ها است که منجر به از دست رفتن خاك حاصلخیز گذاري، یک رفتار مخرب در مراتع، اراضی کشاورزي و رودخانهرسوب

هاي هنگفت اهش توان تولیدي و تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و اعمال خسارتک صورتبهکشاورزي 

شود، آگاهی از توزیع مقدار رسوب در هاي آبیاري میچون تخریب و تغییر در ابعاد کانالهاي منابع آب همدر طرح

نماید، عالوه بر این دانستن ي میاندازي بهتر رسوب یارها براي تلههاي بزرگ، مهندسان را در طراحی سازهطول سیل

کان چگونگی توزیع رسوب در طول سیالب به عنوان یک منبع و حمل کننده مواد جذب شده، از نظر آلودگی و ام

ها تا حد زیادي ). رسوب معلق رودخانه1386باشد (تلوري و همکاران،می هاي آبخیز مهمتر حوزهمدیریت بهتر و جامع

توان رابطه بین فرسایش حوزه و رسوب معلق باشد، و از اطالعات موجود میدست حوزه میدهنده وضعیت باالنشان

   ).2000، 16را مطالعه کرد (هایکس

دهنده شدت فرسایش خاك و از دست دادن خاك اکوسیستم یک حوزه تواند نشانغلظت رسوبات یک رودخانه می

 ها،مسیر تخریب ،ايههآبرا اي،منطقه برون خسارت بروز موجب دستهاي پاییندر منطقه رسوب گردآمدنآبخیز باشد، 

 بسیاري محیطی تنگناهاي زیست و سدها مخازن ظرفیت کاهش و رسوب از نهرها انباشت ، مصرفی آب آلودگی گل

 ).1376(مختاري، است  کار آبخیزداران دستور در رسوب به مربوط بررسی و خاك حفاظت یا پیشگیري .میشود

 از نامنظّم و ودمحد ه،کنداپر يهادارينمونهبر از دهستفاابا  بخیزآ يهازهحو بسور تولید ارمقد يیابیهاارز غالب

 منحنی از یستهاژلوروهید ب،سور قعیوا يگیرازهندا دنبو رتصو گیرد. دررت میصو خانههارود معلّق تسوبار

                                                             
12- Lorena 

 Sankarasubramanian - 2 

Charls - 3  
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دهی بار معلق شاخصی از رسوب ).2003، 17کنند (هوروویتزرسوب معلق استفاده میغلظت  تخمین ايبر بسورسنجه

  ).2005، 18گیرد (کائوکل سطح آبخیز است و عالوه بر این بر اثر شستشوي اراضی باالدست حاصلخیز شکل می

هاي آبخیز، هوامل در حوزبا توجه به ارتباط بین تغییرات بارش و دما با رواناب و رسوب و پیچیدگی ارتباط این ع

بدون شک تغییرات اقلیم، ت. اقلیم در تغییرات رواناب و رسوب از موارد حائز اهمیت اسمطالعه و ارزیابی اثرات تغییر 

هاي طبیعی کشور است و اثرات ترین مسائل و مشکالت موجود در عرصهرواناب و فرسایش خاك، یکی از مهم

  .گذاردهاي مختلف بر جاي میمختلفی بر اکوسیستم

  

  :هدف پژوهشا 1-2

 سازي تغییر اقلیمهاي اقلیمی (بارش و دما) از طریق مدلتغییر در پارامتر مقدارتعیین  .1

 سازي هیدرولوژیکآن بر رواناب از طریق مدل تأثیر  مقدارتعیین اثر تغییر اقلیم و  .2

 رسوبهاي سنجهحنیآن بر رسوب از طریق ارتباط با من تأثیر  مقدارتعیین اثر تغییر اقلیم و  .3

  

   پژوهش: سواالت 1-3

ساله) در مقاطع  30-40هاي اقلیمی (بارش و دما) در طی دوره آماري موجود (تغییر در پارامتر .1

 ست؟ساله چقدر ا10-20فاصله زمانی      با 

 است؟ مقداريهاي انتخابی استان اردبیل به چه تغییر اقلیم بر تغییرات رواناب در حوزه تأثیر  .2

 است؟ مقداريهاي انتخابی استان اردبیل به چه تغییر اقلیم بر تغییرات رسوب در حوزه تأثیر  .3

 باشد؟اي مرتبط با تغییرات اقلیم میتغییرات رواناب و رسوب تا چه اندازه .4

  

  :هاي پژوهشفرضیه 1-4

 باشددوره آماري موجود قابل مالحظه می در طی هاي اقلیمی (بارش و دما)تغییر در پارامتر )1

 باشدیم و متأثر از آن میاقل راتییرواناب و رسوب در ارتباط با تغ راتییتغ )2

 ارددبین تغییر اقلیم و رواناب و رسوب در طی زمان رابطه مشخص و نزدیکی وجود  )3

  

  : ضرورت و اهمیت پژوهش 1-5

ه علت خشکسالی یا سیالب در بسیاري از کشورها، تغییر اقلیم مشکالت ناشی از کمبود آب را تشدید خواهد کرد. ب  

اي، مایش ناشی از گازهاي گلخانهوجود خواهد داشت. گر زیستمحیططورکلی احتمال نابودي گیاهان، جانوران و به

ها که جریان رودخانه ن تغییر دهد بنابراین در مناطقیممکن است شرایط حاد هیدرولوژیک را بیش از شرایط میانگی

طورکلی تغییرپذیري احتمالی ناشی از تغییرات ي است. بهتریشبیابد، تسهیالت ذخیره آب نیازمند توسعه کاهش می

  گذارند.اي میات عمدهتأثیر هاي بشري هاي طبیعی و جمعیتاقلیم در بارش، رواناب سطحی و رطوبت خاك بر سیستم

 ملی سطح در اندرکاراندست خاطرغدغه د باعث که باشدموضوع قابل توجهی می آب منابع روي قلیما تغییر تأثیر  

شاهد  نجها از هاییبخش و ستا دادهرخ  ندگیربا هايپدیده شدیدترین خیرا هايدهه در ت.سا هشد المللیبین و
                                                             
17 - Horowitz 

18-  Kao 
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 با اههمر رشبا در اتتغییر ستا دهبو گرما اجموا و هاخشکسالی ،شدید هايسیالب نظیر هاییپدیده یافتنشدت 

 سازد تامی رمجبو را آب انمدیر هپدید ینا و گذاردمی تأثیر  آب کمیت و کیفیت بر فبر پوشش کاهش و ماد یشافزا

هاي هایی است که بخشترین چالشتغییر اقلیم یکی از مهم. هندد ارقر توجهرد مو هایشاندر برنامه را میقلیا اتتغییر

تر باعث تشدید چرخه آب، تغییر بارش و تغییر در دهد شرایط اقلیمی گرمقرار می تأثیر مختلف زندگی انسان را تحت 

و زمان بارش در مناطق مختلف  گردد. تغییرات اقلیم باعث تغییر در مدت، شدت و فرممقدار و زمان ظهور رواناب می

ایم هایی شود که در گذشته شاهد آن نبودهها و سیالبتواند سبب ایجاد خشکسالیکه این مساله می شود،زمین میکره

شود که پیامد این اتفاق در عرصه مدیریت منابع آب تحوالت باعث تغییر در حجم، زمان و مدت رواناب می چنینهم و 

شود و شرایط یکی ژلوروهید چرخه در تغییر به منجر اندتومی قلیما در تغییر و تغییرات بسیاري را به وجود خواهد آورد.

ها ها و تاالبتراز آب دریاچه چنینهم ها و تغییر در جریان رودخانه ویژهاي را در منابع آب منطقهاي ایجاد نماید.

صورت باران و برف بستگی دارد. تغییر در تراز آب تغییر اقلیم به تغییر در حجم، دوام و فراوانی بارش، چه به دلیلبه

باشد. ها میها و تبخیر از سطح آنها و تغییر در بارش بر روي دریاچهدلیل تغییر در جریان رودخانهبه عمدتاً  هادریاچه

باشد که پیامدهایی چون می گذارتأثیر هاي شهري و منابع آب ریزيامههاي کشاورزي، برنبر روي طرحتغییر اقلیم 

هاي آبی موجود را در تولید تواند عملکرد سازهتغییرات اقلیمی می .، مهاجرت و فقر را به همراه داردیخشکسالسیل، 

قرار دهد. شاید بتوان  تأثیر هاي آبیاري و زهکشی و کنترل سیالب تحت مدیریت شبکه چنینهم انرژي برقابی و 

هاي کاربردي منابع آب به چالش کشیدن این پیش فرض سنتی گفت یکی از عمده اثرات پدیده تغییر اقلیم در پژوهش

آینده توانند راهنماي خوبی براي شرایط  هیدرولوژیکی قبلی میهاي ژیکی باشد که تجارب و دادهدر مطالعات هیدرولو

این موضوع انجام مطالعات تغییر اقلیم را تبدیل به بخشی ضروري و مهم در بررسی  .)2011، 19(اسپیکت اشندب

تغییر اقلیم آثار مهمی بر بارش، تبخیر و  هاي مختلف چرخه هیدرولوژیک خصوصا مدیریت منابع آب می کندجنبه

جدي بررسی  صورتبهآب باید  هاي تغییرات اقلیم بر منابعآب دارد. از این رو، پیامد تعرق، رواناب و در نهایت بر تامین

ریزي هایی به منظور مقابله با آثار آن بر منابع شود و برنامهو راهکارهایی به منظور سازگاري با این تغییرات مطرح می

به آب دهاي هیدرولوژیک، کیفیت آب و دسترسی بر میزان رواناب و سایر فرآین تأثیر تغییر اقلیم با  آب صورت گیرد.

هاي آتی در راستاي مدیریت صحیح دهد، لذا آنالیز اثرات تغییر اقلیم بر رواناب در دورهقرار می تأثیر سالم را تحت 

ی منابع آب و ارائه راهکارهاي مدیریتی مناسب، ضروري به نظر می رسد. ارزیابی پدیده تغییر اقلیم و پیامدهاي احتمال

ها در دوره هاي آتی حوزه، به مدیران و برنامه ریزان منابع آب براي رویارویی با چالش آن بر فرآیندهاي هیدرولوژیکی

هاي سازي فرآیندهاي هیدرولوژیکی با مدلتغییرات اقلیمی بر منابع آب، از راه شبیه تأثیر بسیار کمک خواهد کرد. 

تواند زمینه تغییرات اقلیمی و آثار آن بر منابع آب به ویژه رواناب میشود. بررسی رواناب بررسی می_فیزیکی بارش

هاي راهبردي آینده مدیریت منابع آب باشد، بدون توجه به این واقعیت که اقلیم در حال تغییر است، ساز اتخاذ سیاست

دو مسئله عمده در مطالعات و  برداري از منابع آب انجام داد.اي را در زمینه بهرهریزي واقع بینانهنمی توان برنامه

باشد. رواناب می_بررسی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم، داشتن اطالعات آماري کافی و انتخاب بهترین مدل بارش

 شوندهاي آتی محسوب میبینیپیشمراجع  را دارند و به عنوان هاي اقلیمیسازي متغیرهاي اقلیمی، توانایی شبیهمدل

ناشی از  احتمالی ارتباط تغییر اقلیم و خسارات ندتواتایج حاصل از پژوهش حاضر مین .)1396 (صالحی و همکاران،

برداري و مدیریت منابع توسعه، بهره مختصر بیان کند و شاید کمکی اندك در صورتبهرا  آن در منطقه مورد مطالعه

  .باشد ،که امروزه بسیار مشهود استزیست و کاهش خسارات ناشی از رواناب و رسوب ، حفاظت از محیطو خاك آب

                                                             
19 - Spicket 
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  پژوهش: مبانی نظري  2-1

  مقدمه 2-1-1

هاي مختلف چرخه آب، آگاهی از توجه به آشکار شدن تغییرات اقلیمی در اکثر مناطق دنیا و اثر آن بر بخشبا 

رو مطالعات از این باشدریزي براي آینده ضروري میو برنامهوضعیت منابع آب به منظور مدیریت صحیح منابع آب 

هاي آتی انجام با هدف تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر فرآیندهاي هیدرولوژیک در دوره  زیادي در مناطق مختلف دنیا

  ها می پردازیم. شده است که در ذیل به شرح برخی از آن



  

9 
 
 

  

  مفهوم تغییر اقلیم  2-1-2

ي زمین ي زمین متشکل از چهار جز آتمسفر، بیوسفر و هیدروسفر است. آتمسفر شامل هواي اطراف کرهاقلیم کره

هاي مختلف از جمله میزان درجه حرارت آتمسفر را ها پدیدهباشد که این گازهاي متفاوتی میباشدکه داراي گازمی

کربن اکسیداي بر دماي آتمسفر دارند و شامل بخار آب، ديعمده تأثیر اي هاي گلخانهکنند. در بین گازکنترل می

)CO2) متان ،(CH4) دي اکسیدنیتروژن ،(N2Oها () و هالوکربنCFCاي که عبور نور خورشید باشند. به گونه) می

ها به سطح زمین باعث گرم شدن سطح زمین و ساطع شدن امواج مادون با طول موج کوتاه از این گازها و رسیدن آن

ها شده و منجر به ها برخورد نموده و باعث گرم شدن آنشود که به این گازقرمز که داراي طول موج بلند است می

 تأثیر باشد که ي زمین میهاي موجود در کرهي یخحرارت آتمسفر خواهد شد. کربوسفر دربرگیرندهرجهباالرفتن د

ي آلبدو یعنی انعکاس امواج رسیده به سطح زمین را دارد. بیوسفر که نقش مهمی را در میزان انرژي مهمی را در پدیده

رود. هیدروسفر هم اکسیدکربن به شمار میرف گاز ديسیستم اقلیمی دارد، به عنوان یکی از منابع اصلی تولید و مص

کربن نقش مهمی دارد. عوامل اکسیدباشد که در میزان جذب ديها می، رودها و اقیانوسهاها، دریاچهدربرگیرنده دریا

نی و بین اجزاء و عوامل خارجی طبیعی ناشی از تابش خورشیدي، فعالیت آتشفشا هاي متقابلداخلی ناشی از کنش

اي باعث به وجود آمدن عدم تعادل بین این اجزاء خواهد شد. به تغییرات ایجاد شده به ي گاز گلخانهرویهافزایش بی

واسطه عامل اول نوسانات درونی سیستم اقلیم و به واسطه عامل دوم نوسانات خارجی اقلیم گفته شده و به مجموعه 

  ).1396؛ ارسی،  1390 شود (گودرزي،یاین تغییرات، نوسانات طبیعی اقلیمی گفته م

  

  هاي آن تغییر اقلیم و پیامد 2-1-3  

دهد المللی، براي مناطق مختلف جهان انجام پذیرفته، نشان میهاي متعددي که در سطح بیننتایج حاصل از بررسی

تغییرات زمانی و مکانی اکسیدکربن در جو، ي زمین، ناشی از ازدیاد غلظت ديروند افزایش دماي کره دلیلبهکه 

طور جداگانه بر بارش و تبخیر هتواند باکسیدکربن بطور مستقیم میآید. ديفاحشی در میزان بارش و تبخیر بوجود می

دهد که بطورکلی مناطق گرم و خشک با کاهش چشمگیر منابع گذارد. نتایج اغلب مطالعات نشان می تأثیر و تعرق 

ها و طغیانها در این هاي زمانی بین وقوع خشکسالیخواهند شد و فاصله و تداوم دوره آب نسبت به مناطق دیگر روبرو

با هاي محلی متناسب بایستی در معرض بررسی، تحلیل و کنترلمناطق نیز کاهش خواهد یافت. ولی این ادعا می

  .)1396ارسی،  ؛1381(ذهبیون،  ار گیردی آن محل قرمی و آبهاي اقلیمنابع آب هر جامعه زیستی و داده

  

  

  تعریف سناریوهاي تغییر اقلیم  2-1-4

هاي شود که داراي موضوع و زمینه مشترکی هستند. در گزارشخانواده سناریوهاي انتشار، به سناریوهایی اطالق می

الدول تغییر اقلیم در مورد شش خانواده از سناریوهاي انتشار بحث گردیده است که مطابق سوم و چهارم هیئت بین

سناریوهاي انتشار که در . باشدمی A1و B2 ،B1 ،A2 ،A1T ،A1Bهاي مربوط آمده، شامل چه که در گزارشآن

  باشد:داراي مشخصات زیر می پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است

مستقل عمل کرده و به  صورتبه(بدبینانه): این سناریو شامل دنیایی است که در آن کشورها  A2الف) سناریوي 

  یابد و توسعه اقتصادي، منطقه محور است.خود متکی هستند، جمعیت دنیا به طور متوسط افزایش می
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) 2050(بینانه): بر اساس این سناریو، جهان یکپارچه و همگرا با رشد جمعیت در نیمه قرن (خوش B1ب) سناریوي 

، B1 در سناریوي ذکر شد، همراه است. A1چه که در سناریوي و کاهش تدریجی پس از آن که از این نظر مشابه آن

معرفی منابع  چنینهم شاهد تغییر سریع اقتصاد ساختاري ساختار اقتصادي از نظر خدمات و اطالعات اقتصادي و 

  و کاهش مواد آالینده خواهیم بود.مؤثر فناوري پاك و 

بوده که در آن جهان یکپارچه در نظر گرفته شده است.  A1(متعادل): زیر مجموعه خانواده  A1Bيج) سناریو

هاي جدید و کارآمد و افزایش تعامالت اجتماعی و فرهنگی در دنیا، رشد اقتصادي سریع، گسترش سریع فناوري

باشد. میلیارد نفر و سپس کاهش تدریجی آن، از خصوصیات این سناریو می 9به  2050افزایش جمعیت جهان در سال 

وجود دارند که به ترتیب بر استفاده  A1براي خانواده  A1و A1B ، A1Fتاکید بر فناوري سه زیر مجموعه بر مبناي 

  .) 20،2014هاي فسیلی و کاربرد متعادل انواع منابع انرژي تاکید دارد (نیکل و لیوداز منابع انرژي غیرفسیلی، سوخت

  

  عوامل اصلی در تغییر اقلیم  2-1-5

  هاي مربوط به زمین فاکتور -1

طورکلی توسط پذیرد، این امر بهمی تأثیر هاي مختلف زمین دهد که چگونه اقلیم از پاسخها نشان میاین فاکتور

  شود.فرستد، ایجاد میي زمین میتمسفر به سمت کرهبه صورت طبیعی منبع انرژي را از آانرژي تابشی خورشید که 

  ي زمین: اتفاقات طبیعی در سطح و یا داخل کره  -2

سته است و به طبیعت تمسفر وابسم انتقال انرژي از سطح زمین به آاین اتفاقات به خصوصیات پوسته زمین و مکانی

  پوسته زمین و اثرات خورشید و یا ماه روي پوسته سطحی آن مربوط است.

  هاي انسانی:فاکتورهاي بشري یا فعالیت  -3

شوند و این هاي انسانی باعث تغییراتی در ترکیبات اتمسفر و در نتیجه جذب و بازتابش انرژي خورشیدي میفعالیت

شوند ها ایجاد میها و تغییرات در نتیجه عوامل گوناگون مانند سوختن فسیلی، دود کارخانجات و اتومبیلفعالیت

  ).1396؛ ارسی، 1392(قاسمی، 

  

  هاي هیدرولوژیکیمدل ضرورت استفاده از 2-1-6

که در مسائل مربوط به مدیریت منابع آب، کنترل ارزیابی دقیق جریان، اثرات اقتصادي چشمگیري دارد بطوري

وري مناسب از منابع طبیعی هاي مهندسی آب، مصارف کشاورزي، خسارات ناشی از سیل و حفظ و بهرهآلودگی، طرح

هاي خود و مشخصات فیزیکی سبی بین پارامترهاي هیدرولوژیکی که روابط آماري منارسد. مدلضروري به نظر می

  شود. هاي آبخیز محسوب میبینی جریان در حوزهکنند، پایه و اساس مناسبی براي پیشحوزه برقرار می

  

   USBR  اداره عمران اراضی ایاالت متحدهو FAO کشاورزي جهانی سازمان خواروبار و 2-1-7

به محل دیگر انتقال  یز توسط آب و باد شسته شده و ازمحلیآبخهاي هرساله هزاران تن مواد جامد ازسطح حوزه

مهمترین آن ازبین رفتن اراضی  گیرد کهیابد فرسایش و انتقال مواد رسوبی ازجهات مختلفی موردتوجه قرارمیمی

برسانی آهاي سدها بندها و پرشدن کانال حاصلخیز کشاورزي و تبدیل مزارع آباد به بیابان لم یزرع پرشدن مخازن
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جایی مواد هبا رسوبات جدید می باشد این جاب بادي ها و اراضی زراعیآها و مدفون شدن پرشدن زودرس مرداب

ورد آبر ،آوردسازد و مشکالت اقتصادي اجتماعی پدید میدرنتیجه فرسایش منابع آب و خاك را محدود و محدودتر می

این  بی ضروري می باشد باآرودخانه درطراحی تمامی پروژه هاي  صحیح میزان رسوبات حمل شدن توسط جریان

ورد دبی رسوب آدراین خصوص صورت نگرفته است یکی ازروشهاي مرسوم دربر وجود هنوز تالشهاي کافی و مناسب

  می باشد روشهاي هیدرولوژیکی به چنددسته شامل روش اداره عمران اراضی ایاالت متحده روشهاي هیدرولوژیکی

USBR  کشاورزي جهانی ها سازمان خواروبار وحدوسط دسته FAO باشد که دقت می میزان رسوب وردکنندهآبر

ها به طرفانه براي تمامی ملتفائو به عنوان کارگزاري تخصصی سازمان ملل متحد، بستري بی باشد.ها متفاوت میآن

گذاري الزم جهت غلبه بر گرسنگی در جهان را فراهم ساخته است. این سازمان منظور گفتگو بر سر توافقات و سیاست

عالیت هاي کشاورزي، جنگلداري و شیالت با هدف تحقق فهمچنین به عنوان منبع دانش مورد نیاز براي تقویت 

 .)1393سوفلو و همکاران، (قزل کندتوسعه کشاورزي و روستایی به شیوه اي پایدار نقش آفرینی می

  

  

  



 
  
 

 أ
 

  هاي انجام شده در خارج از کشورپژوهش 2-2

اند ختههاي آبخیز استرالیا پرداتغییر اقلیم بر رواناب و رطوبت خاك در حوزه ت) به بررسی اثرا1995و همکاران ( 1چیو

رواناب به میزان ده درصد افزایش خواهد  2030در سال  2هاي آبخیز تاسمانیادهد که در حوزهآمده نشان می نتایج بدست

نسبت به زمان حال کاهش خواهد  2030درصد در سال  35یافت در حالی که در خلیج جنوبی استرالیا رواناب به میزان 

حوزه آبخیز در  60را با ویژگی هاي  IHACRES) پارامترهاي واسنجی شده مدل 1998(3سفتن و هووارت یافت.

و بین  59/0 مقایسه کردند بهترین میزان ضریب تبیین را میان پارامتر روندیابی و درصدي از آبخیز 4و ویلزانگلستان 

) با مدل کردن حوزه 1998( 5یاتز و استرزپک بدست آوردند. 69/0پارامتر تبخیر و تعرق و میانگین بارندگی ساالنه 

آتی  هايحوزهمدل گردش عمومی، نشان دادن که این حوزه در  5سناریو اقلیم با استفاده از  تأثیر رودخانه نیل تحت 

  نسبت به تغییر اقلیم حساس بوده و بخصوص مقادیر متوسط دبی در آن افزایش خواهد یافت. 

تواند این منطقه می 2100در کامرون نشان داد که تا سال  7در باال دست رودخانه بنو )2001( 6نتایج پژوهش کامگا

گراد و تغییرات متوسط ساالنه درجه سانتی 3تا  1درصد، افزایش دما به میزان  13تا  4شاهد افزایش بارندگی به میزان 

ودخانه کلمبیا ) به بررسی تغییرات اقلیم در حوزه ر2002و همکاران ( 8. پاین + درصد باشد.18تا  -3جریان به میزان 

دهد که تغییر اقلیم باعث افزایش دماي پرداختند، نتایج نشان می 2040-2060براي دوره  RCMبا استفاده از مدل 

درصد خواهد شد و افزایش رواناب در زمستان و کاهش آن در سایر  3گراد و کاهش بارش به میزان درجه سانتی 2/1

هاي جریان در دو حوزه آبخیز آفریقاي بینیمنظور ارزیابی پیش) به 2003( 9داي و کروك بینی کردند.ها را پیشفصل

در  10المبرچپاسبینی شده در حوزه اند و به این نتیجه رسیدند که جریان پیشاستفاده کرده IHACRESجنوبی از مدل 

متر در سال در دوره بعد از میلی 8/25میزان خطا  و 81/0 تبیین ضریب کاريدو دوره مختلف (در دوره قبل از جنگل

 -سازي جریان در حوزه گروتشبیه دقت قابل قبولی داشته است. 4/8و میزان خطا  81/0ضریب تبیین کاري جنگل

ل دلیتر بههاي زمانی طوالنیسال قابل قبول بوده اما کارایی مدل در دوره 2-3هاي نسبتاً کوتاه براي دوره 11نیلردوریفز

هاي ضعیف بارش حوزه در اصلی این امر ارزیابی دلیلهاي معین کاهش یافته است هاي ضعیف در برخی سالبینیپیش

) با در نظر گرفتن شرایط تغییر اقلیم در حوزه ایالت 2004و همکاران ( 12میلر ها نسبت داده شده است.برخی سال
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 50شود و ذخایر برف زمستانه بینی کردند که تا پایان قرن حاضر ذوب برف هر سال زودتر آغاز میکالیفرنیاي آمریکا پیش

  . یابددرصد کاهش می

) زمان جریان رواناب ناشی از ذوب برف در شمال غربی آمریکا را در شرایط تغییر اقلیم 2004و همکاران ( 1استوارات

در مناطق  21با توجه به تغییر دما و بارش در قرن  هاي اقلیمیبینی، با استفاده از مدلبینی کردند، بر اساس پیشپیش

 تأثیر ) 2004و همکاران( 2آلیسون شود.وز زودتر جاري میر 40تا  30مورد بررسی، رواناب ناشی از ذوب برف حدود 

 A2 و سناریوي انتشار HadCM3هاي مدل بر وضعیت تناوب سیالب در کشور انگلستان تحت خروجی تغییر اقلیم را

 تربیشها در مورد مطالعه قرار دادند نتایج مطالعه ایشان نشان داد که علی رغم کاهش متوسط ساالنه بارش در حوزه

) به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر 2007و همکاران (  3چانگ چانها افزایش یافته است. هاي بازگشت، تناوب سیالبدوره

ها در حوزه رودخانه تاریم چین پرداختند نتایج نشان داد که افزایش دما، بارش و سطح پوشش برف و روند تغییرات آن

شود ولی تغییر هاي تعیین روند ناپارامتریک مشاهده میستفاده از روشبا ا 1980جهشی در دما و بارش در میانه دهه 

بینی بارش، جریان روزانه رودخانه را ) با استفاده از پیش2007و همکاران ( 4لیتلوود سطح پوشش برف قابل توجه نیست.

کار رفته براي دو حوزه ها نشان دادند که بر حسب دو مدل آماري بهسازي کردند. آنبراي دو حوزه در کشور برزیل شبیه

هاي بارش، جریان نجی تنها نیاز به دادهتر که مبتنی بر هیدروگراف واحد بوده و براي واسبا رژیم جریان متفاوت، مدل ساده

هاي اي و نقشهتر حوزه که به اطالعات اضافی مانند تصاویر ماهوارههاي پیچیدهو درجه حرارت دارد، تقریبا به خوبی مدل

ر ) به بررسی اثر تغییر اقلیم ب2007و همکاران ( 5هریچ کند.رقومی ارتفاع، کاربري اراضی و خاك نیاز دارند، عمل می

شود که بیشینه دبی جریان گراد باعث میدهد که افزایش دو درجه سانتیمنابع آب کشور لبنان پرداختند، نتایج نشان می

  دو ماه زودتر رخ دهد.

سازي هیدرولوژیکی و ارزیابی اثرات تغییر هاي ریز مقیاس شده براي مدل) از داده2008و همکاران ( 6فوجی هارا 

مقیاس شده دهد که مقدار بارش و دماي ریزمیاي در کشور ترکیه استفاده کردند، نتایج اولیه نشان هاقلیم بر منابع آب حوز

هاي اقلیمی حاکی از آن بود که در سازي متغیرنتایج شبیه چنینهم هاي مشاهداتی دارند، خوانی قابل قبولی با دادههم

) با استفاده از مدل 2008و همکاران ( 7مینویل کاهشی خواهد داشت.مقدار بارش روند  هاي آینده مقدار دما افزایش وافق

GCM  55تا  9اي دما درجه 14تا  1تغییر اقلیم بر رواناب حوزه کانادا را بررسی کردند نتایج نشان از افزایش  تأثیر 

) طی تحقیقی 2008و همکاران ( 8کارال کارکانو قرار خواهد داد. تأثیر درصدي بارش داشته که مقدار رواناب حوزه را تحت 

هاي عصبی و مصنوعی و شبکه IHACRES مدل هیدرولوژیکی سازي جریان روزانه در مناطق شمالی ایتالیا،جهت مدل

هاي هاي ورودي مناسب در دسترس است، عملکرد مدلها نشان داد که وقتی دادهرا مورد مقایسه قرار دادند، نتایج آن
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اثرات تغییرپذیري اقلیمی را در شمال  باشد.تر قابل قبول مینسبت به یک مدل پیچیده IHACRESساده مانند مدل 

) بررسی شد و به این نتیجه رسیدند 2008و همکاران ( 1کندال و رگرسیون توسط ماغرب چین با استفاده از آزمون من

تحلیل اثرات تغییرپذیري اقلیمی در شمال درصد تغییرات جریان رودخانه ناشی از تغییرپذیري اقلیمی بوده است،  64که 

 2درصد کاهش در میانگین ساالنه جریان نتیجه کاهش در بارش است و جریان در حوزه شیانگ 64چین نشان داد که 

 تأثیر ) 2008( همکارانو 3استیل چنینهم ي به تغییرات بارش نسبت به تغییرات تبخیر و تعرق دارد. تربیشحساسیت 

و سناریوي انتشار  ECHAM5حوزه در کشور ایرلند با استفاده از مدل گردش عمومی  9بر رواناب براي  تغییر اقلیم را

A1B  براي بررسی وضعیت جریان رودخانه در  رواناب_بارشمورد بررسی قرار دادند، براي این منظور از مدل مفهومی

ا استفاده ب  ECHAM5 هاي بارش و دماي استخراج شده از مدلاستفاده گردید. در ابتدا داده 2010-2060دوره آتی 

رواناب معرفی گردید، نتایج نشان داد که  -از روش ریز مقیاس کردن مکانی تناسبی، ریز مقیاس شده و به مدل بارش

تغییر اقلیم  تأثیر میزان رواناب رودخانه تحت  چنینهم ترتیب افزایش و کاهش دارند، ارش تابستانه بهبارش زمستانه و ب

تغییر اقلیم  تأثیر و ریزمقیاس گردانی آماري براي ارزیابی  HadCM3) از مدل 2009عبدو و همکاران ( تغییر خواهد کرد.

ها نشان داد که حجم رواناب در دوره زمانی هاي آندر اتیوپی استفاده کردند یافته 4بر هیدرولوژي در حوزه گیلجل ابی

درصد  1/10و  6/11به ترتیب 2و  2به ترتیب تحت سناریوهاي  B2و  A2تحت سناریوهاي  2099-2071

سازي مقدار رواناب در استرالیا به شبیه GCMهاي ) با استفاده از مدل2012و همکاران(  5سیلبرستین کاهش خواهد یافت.

  کاهش رواناب بود. چنینهم درصدي بارش و 16درجه دما و کاهش  3/1الی  7/0پرداختند نتایج نشان دهنده افزایش 

در شمال چین به این نتیجه رسیدند که  7آبخیز نینجیانگ ) در مطالعات خود بر روي رواناب حوزه2012(6دونگ  چنینهم

درصد از این کاهش  3/80تا  6/69باشد که در مجموع تغییرپذیري اقلیمی عامل تعیین کننده در کاهش رواناب حوزه می

  باشد. مربوط به عوامل اقلیمی می

ند، در پژوهش اداختهتغییر اقلیم پر تأثیر ي تحتهاي هیدرولوژیکی حوزه) به بررسی پاسخ2015و همکاران ( 8موسائو

تحت  HadCM3برونداد مدل  2071-2100و  2041-2070، 2011-2040بررسی تغییرات اقلیمی ایشان به 

سازي سیستم هیدرولوژیک منطقه مطالعاتی صورت گرفت. نتایج توسط مدل ریزمقیاس شده و شبیه 2Aو  B1Aسناریو 

تا  -2/2درصد، کاهش  6/6تا  4درجه سانتی گرادي و افزایش  9/5تا  1و  4تا  9/0، 4/2تا  2افزایش  يدهندهنشان

بوده است که منجر به  2080و  2050، 2020هاي درصد به ترتیب براي دهه 7/7تا  3/3درصد و افزایش  -5/1

   تغییرات شدید جریان رودخانه شده است.
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مدل گردش عمومی جو بر اساس  19در دنیا با استفاده از رودخانه  24) با استفاده از دبی 2016و همکاران ( 1نوهارا

هاي جغرافیایی باال هایی با عرضمورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان دهنده افزایش دبی در رودخانه A1Bسناریوي 

ي جنوبی با هاي واقع در اروپا تا منطقه مدیترانه و آمریکاهاي ایشان نشان داده رودخانهبینیپیش چنینهم باشد و می

  کاهش جریان مواجه خواهند شد.

  

  هاي انجام شده در داخل کشورپژوهش 2-3

ین ا تأثیر  و دهنمو یابیارز را رودزاینده زهحو آب منابع بر آن تأثیر  و قلیماتغییر  تأثیر  )1384(مرید  و نیابو حمسا

 یابیو ارز سیربر مربوط هايعیتقط معد گرفتن نظردر  با 21 نقردر  اصفهان در رودزاینده زهحو بناروا بررا ه پدید

 ايبر بناروا حجم دیدترش و يصددر 10 کاهشبه میزان  بناروا کاهش ايبر باال لحتماا نشان از ها، که نتایج آننددنمو

-2099 دوره ايبر و صددر 67 تا 52 بین 2040-2069دوره  براي و صددر 70تا  40 بین 2010-2039 دوره

ر دبی پیک حوزه آیدوغموش بعدم قطعیت تغییر اقلیم  تأثیر ) 1386آشفته و مساح ( .باشدمی صددر 77 تا 58 بین 2070

استفاده  AOGCMمورد بررسی قرار دادند، در پژوهش ایشان از هفت مدل  A2 را بر سناریوي 2040 -2069در دوره 

سبت دوره پایه افزایش درجه سانتی گراد ن 6تا  1بین  2050گردید، در مجموع نتایج نشان داد که دماي حوزه در دوره 

  یابد.می

استفاده  SWATب از مدل) براي بررسی اثر تغییر اقلیم به میزان دسترسی به منابع آ1387و همکاران ( پورعباس 

ز مدل کانادایی حاصل ا 2070 -2100، 2010 -2040ی آینده براي دوره زمانی هاي اقلیمکردند بدین منظور داده

CGCM3.1 هاي شدید در مناطق را به کار بستند، نتایج مطالعه ایشان افزایش شدت بارندگی روزانه و فراوانی سیالب

 )1388ي و همکاران ( قربانی زاده خراز  تر در مناطق خشک را نشان داده است.هاي طوالنیمرطوب ایران و خشکسالی

 Aاریوي تغییر اقلیم با فرض دو سن ECHAM4مدل جهانی تغییر اقلیم  چنینهم و  SRM با استفاده از مدل ذوب برف

 2000ساله از سال  25 بینی توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف براي نیم قرن آینده شامل دو دورهپیش Bو 

شود که بینی میافت پیشدر حوزه کارون نشان داده که زمان بیشینه جریان از بهار به زمستان انتقال خواهد ی 2050تا 

ش نسبی روبرو شود. دي، دبی بهار با کاهش و دبی تابستان با کاهدرص 10در این حوزه دبی زمستان با افزایش حدود 

  دبی پاییز نیز بدون تغییرات قابل مالحظه جریان خواهد یافت.

سازي براي ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی حوزه گرگانرود با استفاده از مدل )1392( و همکاران يآذر

. نتایج اندکردهسازي رژیم هیدرولوژیکی حوزه استفاده براي شبیه SWAT از منظور مدل، بدین پرداختندهیدرولوژیکی 

مقدار  2070-2099مطالعه ضمن تایید کارایی مدل، نشان داده است که در شرایط اقلیمی آینده براي دوره زمانی 

قلیمی در بخش آب، کاهش مقدار درصد کاهش خواهد یافت، نتیجه تغییرات ا 7/6تا  2/3بارندگی ساالنه حوزه به میزان 

درصد، افزایش آبدهی حوزه به میزان  13تا  2/5درصد، کاهش آب خاك به میزان  7/7تا  4/0رواناب سطحی به میزان 

) در پژوهشی آثار تغییر 1392زاده (فرج. درصد خواهد بود 6/1تا  6/3درصد و افزایش تبخیر و تعرق بین  2/10تا  3/5
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مورد بررسی قرار دادند و نتایج این مطالعه  2100، 2070، 2040هاي ی رودخانه ششپیر را در سالاقلیم بر میزان آبده

پژوهش خیرفام و  دردهد. درصد را نشان می 32 و 43، 32هاي آتی را به ترتیب کاهش شدید آورد رودخانه در دوره

و ارزیابی کارایی آن در هفت  IHACRESسازي متوسط دبی روزانه جریان با استفاده از مدل ) به شبیه1392همکاران (

زیر حوزه رودخانه گرگانرود انجام شد نتایج نشان داد توانایی مدل مذکور در برآورد مقادیر باالي دبی روزانه تا حدي مناسب، 

 درصد، ضعیف بوده است. نتایج مدل نسبتا قابل قبول 60نتایج برآورد مقادیر دبی با فراوانی بیش از ها، ولی در اکثر حوزه

) به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب در حوزه آجی چاي در استان 1392ثانی خانی و همکاران (  برآورد شده است.

  LARS-WGاز مدل  )GCM(هاي گردش عمومی اي مدلبینی تغییر اقلیم بر مبناند جهت پیششرقی پرداختهآذربایجان

اند نتایج بدست آمده نشان از افزایش دما و کاهش بارش در منطقه مورد مطالعه بوده جهت ریز مقیاس نمایی استفاده کرده

ریزي بیان ژن با استفاده از سازي اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوزه، از مدل هوشمند برنامهجهت شبیه چنینهم است 

  ي کاهش قابل توجه میزان رواناب در حوزه بوده است.دهندهاند و نتایج نشانالگوهاي ورودي مختلف، استفاده کرده

کندال و منحنی  -شرقی با استفاده از آزمون ناپارامتري منآیدوغموش آذربایجان) در حوزه 1393( آشفته و بزرگ حداد

 79ها نشان داده است که نوسانات طبیعی اقلیم سهم هاي اقلیمی رواناب بررسی شده است نتایج بررسیتجمعی متغیر

ل ) نتایج نشان داده که تحت سناریوي دو مد1393در پژوهش محمدلو و همکاران (درصدي را در کاهش رواناب دارد. 

GCM،  تغییرات در میانگین رواناب خروجی از حوزه در دو دوره پایه نسبت به دوره آتی وجود دارد طوري که میانگین

یابد؛ در صورتی که کند و کاهش میوره پایه تغییر میهاي بهار و تابستان نسبت به دآبدهی رودخانه در دوره آتی در فصل

خواهد شد، در کل حجم رواناب در دوره  تربیشب خروجی نسبت به دوره پایه هاي پاییز و زمستان میانگین روانادر فصل

بارندگی و دما دو عامل اثرگذار بر بسیاري از فرآیندهاي مرتبط با مدیریت منابع آب هستند که خواهد شد.  تربیشآتی 

ات تغییرات اقلیمی تأثیر هت ارزیابی ) ج1394مکاران (سهرابیان و ه باشد.ها میتغییر در رواناب و نیاز آبی از مهمترین آن

سازي رواناب منطقه واسنجی و استفاده کردند که ابتدا این مدل براي شبیه IHACRESبر رواناب از مدل هیدرولوژیکی 

مقادیر دما و بارش براي  A1B ،A2 ،B1تحت سناریوي  HadCM3اعتبارسنجی شد سپس بر اساس نتایج خروجی مدل

سازي رواناب حوزه به مدل شده و به منظور شبیه ریز مقیاس LARS-WG با استفاده از مدل 2011 -2030دوره آتی 

IHACRES  معرفی گردید، نتایج مطالعه ضمن تایید کارایی مدلLARS-WG  نشان داده که در شرایط اقلیمی آینده

ه ترتیب افزایش و کاهش ) ب1985 -2010دما بر بارندگی نسبت به دوره مشاهداتی ( 2011 -2013براي دوره زمانی 

نشان داده که رواناب در دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی در هر سه  IHACRES خواهد یافت، در نهایت نتایج مدل

تغییر  تأثیر دهنده مترمکعب بر ثانیه کاهش پیدا کرده است که نشان 94/7 و 43/4، 37/6میزان ترتیب بهسناریو به

   .باشداقلیم بر رواناب حوزه در دوره آتی می

  IHACRES صوفی چاي با استفاده از مدل ) نتایج بررسی جریانات رودخانه1394در پژوهش حسینی و همکاران (

براي  A2براي هر دو دوره آتی نزدیک و تحت سناریو  B1هاي اقلیمی تحت سناریو انتشار شان داد اختالف میان مدلن

به بررسی مدل گردش  )1394احمدي و همکاران ( .نزدیک به خصوص در فصول گرم سال نسبتا اندك استدوره 

هاي خروجی مدل گردش سازي دادهپرداختند براي ریزمقیاس B2و  A2 سناریوي انتشار دو تحت HadCM3عمومی 

هاي اند نتایج پژوهش ایشان نشان از روند کاهشی بارش در دههاستفاده کرده SDSM هاي آماريعمومی نیز از مدل
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سازي برف رواناب براي دو بازه هاي ریزمقیاس شده مدل گردش عمومی شبیه. نهایتا با استفاده از خروجیداردآینده 

دهنده اند که نتایج نشانبه عنوان آینده دور در نظر گرفته 2099تا  2071به عنوان آینده نزدیک و  2040تا  2011

کاهش حجم رواناب ساالنه در زیر حوزه، کاهش شدید رواناب تولید شده در فصول بهار و تابستان و افزایش رواناب در 

  باشد. فصول زمستان و پاییز می

تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی حوزه آبریز دریاچه ارومیه  تأثیر ) 1394در پژوهش گودرزي و همکاران (  

بررسی گردید. بر اساس نتایج سناریوهاي مختلف، حوزه  LARS_WG با استفاده از مدل B1و  A1B ،A2تحت سناریو 

 و خواهد بود.هاي آتی با مشکل کاهش رواناب سطحی، کاهش بارندگی و افزایش دما روبرآبریز دریاچه ارومیه در دوره

تغییر  تأثیر حوزه اسکندري در استان اصفهان تحت  2020هاي دهه به بررسی خشکسالی )1394بحري و همکاران ( 

پرداختند که نتایج نشان داد بارش  HadCM3و خروجی مدل  LARS_WGاقلیم با استفاده از مدل ریزمقیاس گردانی 

) با استفاده از مدل ریزمقیاس گردانی 1394و همکاران ( سمیرمی طائییابد. درصد افزایش می 9/10تا  2/7ساالنه 

LARS_WG  و خروجی مدلHadCM3  تحت سه سناریويA1B،A2 ،B1 اقلیمی در سه  بینی پارامترهايبه پیش

ئیان در پژوهش لکزاهاي آتی را دارد. دوره زمانی مختلف پرداخته اند، نتایج نشان دهنده کاهش بارش و افزایش دما در دوره

چاي در ل اقلیمی و رواناب رودخانه نازلوبینی شده و مدهاي دما و بارش پیش) با استفاده از داده1395پور و همکاران (

براي  B2 وA2 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پویا، میزان آورد دبی رودخانه تحت دو سناریو چنینهم دوره پایه و 

هاي هاي آتی تحت سناریوها بررسی گردیده نتایج حاکی از افزایش رواناب در دورهوضعیت سیالب چنینهم دوره آتی و 

  HadCM3 هاي اقلیمی) به مطالعه مدل1395در پژوهشی الماسی و همکاران (درصد بوده است.  49انتشار به میزان 

دهنده افزایش رواناب ساالنه در حوزه آبخیز بازفت نشانهاي آتی بینی شده در دورهبررسی میزان رواناب پیش اند،پرداخته

  است. B2و   A2 تحت هر دو سناریو

هاي دبی با استفاده از منحنی ) به بررسی برآورد مقدار رسوب از داده1395در پژوهش لکزاییان پور و همکاران (

قدار رسوب معلق به میزان به میزان درصدي م 46/96دهد با افزایش بارندگی اند نتایج نشان میپرداخته رسوبسنجه

به بررسی  LARS-WG) که با استفاده از مدل 1395در پژوهش رزاقیان و همکاران ( درصد افزایش یافته است. 62/99

 -33میزان بارش ساالنه  گراد وسانتیدرجه  6/3و  4/1ایش دما به میزان دهنده افزاند نتایج نشانات اقلیم پرداختهتغییر

در پژوهش کاویان . یابددرصد کاهش می 18تا  15به میزان ماهانه نیز  میزان روانابهمچنین و  باشددرصد می +43تا 

دهنده افزایش حداکثر و حداقل دماي ساالنه و کاهش بارندگی ساالنه هاي اقلیمی نشان) نتایج مدل1396و همکاران (

دهنده میزان افزایش دبی اوج براي دوره سازي شده نشاني شبیههاباشد، نتایج مقایسه دبی جریاندرصد می 18به میزان 

و همکاران  در پژوهش صیاحی. درصد کاهش خواد یافت 14باشد در حالی که متوسط دبی جریان رودخانه به مقدار آتی می

زي گردیده سارواناب براي دوره آتی شبیه  IHACRESاي بارش و دما در مدل هاي شبکه) با استفاده از داده1396(

نسبت به   2011-2035درصدي بارندگی در دوره آتی  75تا  3درجه دما و   2تا  17/0دهنده  افزایش نتایج نشان

  دهد.درصدي براي متوسط رواناب ساالنه دراز مدت را نشان می 7/9سازي رواناب افزایش دوره مشاهداتی دارد. نتایج شبیه
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دهد که تحقیق در خصوص اثرات تغییر اقلیم بر روي خصوصیات رواناب و رسوب سوابق تحقیق نشان می مجموع در

پذیري مقدار رسوب مقادیر بارش و رواناب، لزوم انجام تحقیق در این تأثیر ي است و با توجه به تربیشنیازمند تحقیقات 

  .گرددزمینه توجیه می
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Abstract 
   In recent years, the identification of effective factors and the impact of climate change on regional 
variations in runoff have been widely considered by hydrologists. Climate change will have an impact 
on water resources, which will change the amount, time and type of precipitation, impact on water 
quality, increased drought, increased water demand, changes in the type of water resources 
management, as well as increased discharge, increased sediment transport and, consequently, risks 
causes flooding and changes in river morphology. The effects of climate change on runoff or directly 
using past clocks and runoff series are estimated using hydrologic models in many studies. The 
purpose of this study is to obtain rainfall and temperature, runoff and sediment values for the upcoming 
periods (2011-2030). For this purpose, rainfall data, evaporation, temperature and hydrometric data 
of Ardabil province water were prepared monthly for selected stations in Ardabil watersheds. For 
modeling of climate change, the LARS_WG model was used and the HadCM3 cluster model was 
investigated with different groups. Using existing data, the IHACRES model was calibrated and 
validated for watersheds of Ardabil province. Using the LARS_WG temperature and precipitation 
data, the results of the A1B scenario were selected and future runoff using the IHACRES hydrologic 
model for the years 2030-2011). Then, using the data of discharge and observation sediment, the curve 
was mapped. Using the obtained equations and predicted discharge for the IHACRES hydrologic 
model, the amount of sediment was calculated for the future and the amount of sediment was 
determined at selected time intervals. In the present study, the average annual precipitation for the 
period 2030-2011 in the three climate scenarios A1B, A2, B1 is 269.5, 272.26 and 2558.9 mm, 
respectively. The highest precipitation is B1 scenario with 395.3 mm which will be in 2019, 
respectively, with scenario A2 with 3,290 mm in 2019, and A1B scenario with 313.73 mm for 
2029.And the lowest rainfall for the A2 scenario is 174.3 mm for 2030, respectively for the A1B 
scenario of 194.7 mm for 2016 and 19.55 mm for the B1 scenario for 2029, respectively. Surface 
runoff in some watersheds of Ardabil province has been calculated using the IHACRES model and 
the model output as well as surface runoff in different time periods are compared in the upcoming 
period and the results of the runoff trend model for future years are shown. Also, the results indicate 
a decrease in runoff rates over the base period, so that in selected areas the reduction would be 24.9 
percent in the fire station and 68 percent decrease in runoff compared to the base period. Then, using 
the equilibrium curve equation, the amount of sediment was obtained for the upcoming period, the 
results indicate a decrease in sediment content in the coming years. As in most stations, with 
decreasing rainfall in the years 2029 and 2030, the amount of sediment is significantly reduced, but in 
some years, due to increasing rainfall, the amount of sediment increases. 
Keyword: LARS_WG, A1B, HADCM3, HORIZONTAL CURVE, HYDROLOGICAL MODEL. 



 
  
 

 ذ
 

  
  

University of Mohaghegh Ardabili 
Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Natural Resources 
  

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.Sc. in 
Natural Resources Engineering- Watershed Management 

  
Title: 

Assessing the effects of climate change on runoff and sediment rate in some watersheds 
of Ardabil Province 

  

  
Supervisor: 

Abazar Esmali Ouri (Ph.D) 

 

Advisors: 
Raoof Mostafazadeh (Ph.D) 

Mohammad Golshan (M.Sc.) 

  

  
By: 

Nayer Aghabeigi  
 
  

 
 
 

January – 2018 


