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اراضی  کاربری و نوع خاک بلندی، و پستی اقلیمی، شرایط همچون عوامل مختلفی تابع منطقه یك در خاک فرسایش شدت نوع و

 یادترز تواندعوامل می دیگر نسبت به آن در انسان مؤثر نقش دلیل به اراضی اهمیت تغییر اقلیم و کاربری میان، این در می باشد.

 آبخیز حوزه آبی تعادل در بسیار زیادی اثرات تغییر کاربری اجتماعی و اقتصادی، و تغییرات اقلیم تغییر بر باشد. لذا عالوه

  CA-MARKOVمدلاز  2222سال  حوزه فخرآباد یزد در جهت مدلسازی نقشه کاربری اراضیدر این تحقیق  دارد. ها رودخانه

، 2222، 1119های  تصاویر ماهواره لندست سالهای کاربری اراضی مستخرج از فاده از نقشهبا است شد. بدین منظور استفاده

 ،حوزه آبخیز (بارش و دما) بینی اقلیم آتی جهت پیشمدل تغییرات کاربری منطقه واسنجی و اعتبارسنجی گردید. ، 2212

ریز مقیاس گردید. LARS-WG  مدلبا  A1Bو  A2 ،B1تحت سناریوهای انتشار  HADCM3های مدل گردش عمومی خروجی

ضریب نش ساتکلیف و استفاده شد.  SWAT نیمه توزیعی مدلدر ادامه جهت مدل سازی هیدرولوژیکی حوزه مورد مطالعه از 

و  21/2مرحله اعتبار سنجی به ترتیب برابر با در  و 52/2و  42/2در مرحله واسنجی به ترتیب برابر با  برای روانابین بیضریب ت

و  25/2برابر با سنجی مرحله اعتبار در و  52/2و  4/2برابر با  . این ضرایب برای رسوب در مرحله واسنجیدست آمد هب 5/2

برای شرایط آینده و تحت  SWATبا اجرای مدل آبخیز است.  در این حوزه مدل کارایی قابل قبول  نتایج حاکی از شد. 52/2

درصد تحت  12با احتمال بیش از  در آینده نزدیك میزان روانابدرصدی  22/6 افزایشکه  های مختلف مشخص گردیدسناریو

  .باشددر منطقه می تغییر اقلیم تأثیر

 LARS-WG، مدل SWATمدل ر کاربری اراضی، تغییر اقلیم، تغیی کلیدی: گانواژ
 

 مقدمه  -1
تغییرات اقلیم . باشدهمیت باالیی برخوردار میتاثیر آن بر منابع آب از اتغییر کاربری اراضی و توجه به پدیده تغییر اقلیم و 

ها و تواند سبب ایجاد خشکسالیمسئله می مختلف می شود، که این باعث تغییر در مدت، شدت، فرم و زمان بارش در مناطق

 تفاق درهمچنین باعث تغییر در حجم، زمان و مدت رواناب می شود،که پیامد این ا هایی که قبال شاهد آن نبودیم بشودسیالب

برداری از د خواهد آورد. همچنین در یك اکوسیستم طبیعی بهرهتحوالت و تغییرات بسیاری را به وجوعرصه مدیریت منابع آب 

های هیدرولوژی مانند ویـژه پوشش گیاهی و کاربری اراضی آن اکوسیستم، بر پاسخزمین و ایجاد تغییر در شرایط محیطی به

باشد. زیرا نوع کاربری اراضی و بررسی تغییرات آن یکی از یش و رسوب منطقه تأثیرگذار میجاری شدن سیالب و میزان فرسا

(. لذا به دلیل توسعه 2229باشند )سیکا و همکاران، عوامل اصلی در مطالعات منابع آب و فرسایش و رسوب حوزه آبخیز می

های اخیر در حوزه مورد مطالعه، های سالارشسریع ساخت و سازهای شهری و همچنین تغییرات محسوس در میزان و رژیم ب

 باشد.بررسی تأثیر این دو پدیده بر روی شرایط هیدرولوژیکی آینده حوزه حائز اهمیت می
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علت افزایش اوج  به سیالب را های کوهستانی مجاور شهرها، خطرتغییر کاربری اراضی و گسترش شهرسازی به سمت حوزه

(. 2222و همکاران،  Liuو  2225)ثقفیان و همکاران،  دهدیدن دبی به اوج را نیز کاهش میو حجم دبی بیشتر کرده، زمان رس

نواحی غیرشهری مثل  کنند، درحالی کـه دررواناب تبدیل می درصد از بارش را به 12طور متوسط  شده به نواحی ساخته

 ر تغییرات انسـان سـاخت بـر هیدرولوژیتأثی(. Shang & wilson  ،2221 ) شوددرصد از بارش نگه داشته می 22جنگل، 

 ای بازگشته نسبت دبی سیالب پس از ایجاد این تغییرات به دبی سیالب پیش از آنها طی دوره تواند از طریقسطحی می

ت ای سخبر فراوانی سیالب مسئله ولی با وجود این، تحلیل تأثیرات تغییر کاربری(. 2224و همکاران،  Kibler) گیری شوداندازه

 ویژه در نواحی ساخته توسعه غیرایستا یا پویا به های سیالب و هم چنین فرآیندخاطر کمبود داده رسد که این بهنظر می به

(. در نیمه دوم قرن بیستم دمای کره زمین نسبت به نیمه اول این قرن افزایش پیدا Suriya & Mudgal ،2211) شده است

فزایش دما در قرن بیست و یکم همچنان ادامه یابد و در نتیجه تغییراتی در شرایط شود که این ابینی میکرده است و پیش

اقلیمی مناطق مختلف کره زمین به وجود آید. باال آمدن سطح آب دریا و تغییر در آستانه های دمایی و بارندگی همچنین 

و  Hatfieldدهای تغییر اقلیم می باشد )تغییر الگوی توزیع بارش و به طور کلی تغییر شرایط هیدرولوژیکی منطقه از پیام

 (.2211همکاران، 

 دیگر طرف از زیست تخریب محیط و زداییجنگل و طرف یك از ها کارخانه و صنایع رشد اخیر، دهه چند از آنجاکه طی

 ایجاد باعث منفی پیامد این. شده است کره زمین سطح در ایگازهای گلخانه افزایش طبیعت و همچنین افزون روز تخریب باعث

 های سال در که طوری به است. شده زمین و چرخه هیدرولوژیکی حوزه ها کره هوایی و آب وضعیت در ایقابل مالحظه تغییرات

لذا پرداختن به . است داشته افزایش نحو چشمگیری به زمین کره مختلف هایدر بخش ها سیالب و ها خشکسالی اخیر شدت

کاربری بر رواناب و رسوب آینده حوزه مورد مطالعه بعنوان شاخص مناطق  تغییر اقلیم و تغییر تأثیر متقابل و همزمان دو پدیده

در انواع کاربری های دما(  نیانگی)بارش و م اقلیمی راتییبه تغ حوضه ها یکیدرولوژیه واکنش خشك حائز اهمیت می باشد.

 یندهایفرآ نینشان دادن تعامالت ب یبرا یاضیدل رم كتوسط ی یکیدرولوژیه یساز دلم مختلف می تواند متفاوت باشد.

، .Gosain et al) به کار می رود و آب و هواکاربری اراضی خاک،  های ویژگیآب،  نیرابطه ب قیمختلف از طر یکیدرولوژیه

یرات کاربری اقلیم و تغی راتییغبه ت یکیدرولوژیه یمطالعه پاسخ ها یبرا دیمف اریابزار بس كی مدل سازی ن،یبنابرا. (2221

مطالعات  یبرا یبه طور گسترده ا SWAT(. مدل 1115و همکاران  SWAT( )Arnold) بخاک و آ یابیابزار ارز است. اراضی

 یمختلف در طول دوره ها یه هاضدر حو یانیجر انیجر یمدل ساز یموثر برا یو ابزار استمورد استفاده قرار گرفته  یاریبس

  (.Bouraoui et al 2005است ) یطوالن

 مواد و روش -2

 مشخصات منطقه مورد مطالعه -2-1
 22 جغرافیایی بین طول رشته کوه شیرکوه شرقی دامنه در اردکان - یزد دشت هایزیرحوزه از یکی فخرآباد آبخیز حوزه

این  .دارد قرار شمالی دقیقه 21و  درجه 91 تا دقیقه 91 و درجه 91 عرض و شرقی دقیقه 12 و درجه 22 تا دقیقه 2 و درجه

حوزه  این خروجی است. گرفته قرار سرد و کوتاه هایو زمستان مالیم نسبتا های تابستان با کوهستانی خشك کمربند در حوزه

 شود. می وارد دشت این به توسط رودهای فصلی برف حوزه ذوب و از باران ناشی آب که بوده مهریز آباد ابراهیم دشت در
کیلومتر مربع و  224حوزه حدود  باشد. مساحتدرصد می 15حدود  یب متوسط حوزهش متر و 2422 آن ارتفاع متوسط

متر از  2262باشد. از آنجا که اختالف ارتفاع باالدست حوزه در ده باال با ارتفاع میلی متر می 222متوسط بارش ساالنه حوزه 

باشد لذا ( نسبت به وسعت حوزه زیاد میمتر1522سطح دریا برای قله شیرکوه نسبت به خروجی حوزه در منطقه فخرآباد )

 باشد.ها در بخش های مختلف حوزه متفاوت میرژیم و توزیع بارش

 روش مطالعه -2-2
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در حوزه مورد مطالعه با استفاده از داده های اقلیم و کاربری اراضی در گذشته و حال  SWATدر این تحقیق، ابتدا مدل 

واسنجی و اعتبارسنجی مدل، با استفاده از مدل سازی اقلیم وکاربری اراضی به پیش  واسنجی شده است و پس از ارزیابی نتایج

توان کارایی مدل مفهومی بینی مقادیر رواناب و رسوب در آینده نزدیك پرداخته شده است. با استفاده از نتایج این تحقیق می

SWAT  محدود داده سنجیده و تاثیر روند تغییر را در برآورد میزان رواناب و رسوب حوزه های مناطق خشك با شرایط

پارامترهای اقلیم و کاربری را بصورت همزمان بر روی میزان رواناب و رسوب حوزه در آینده، جهت برنامه ریزی و مدیریت 

های هیدرومتری ایستگاه فخرآباد واقع در خروجی حوزه از داده SWATجامع حوزه مورد ارزیابی قرار داد. جهت واسنجی مدل 

 استفاده گردید. SUFI-2و همچنین از الگوریتم 

 باشد:بنابراین این مطالعه دارای سه بخش کلی می

 تهیه و استخراج نقشه کاربری اراضی گذشته و شرایط کنونی حوزه و مدل سازی شرایط کاربری اراضی آینده. -

منطقه جهت تحلیل شرایط اقلیمی و  سازی و استخراج داده های اقلیمی و هیدرومتری از ایستگاه های موجود درآماده -

  GCM. هیدرولوژیکی حوزه از گذشته تا به امروز و بررسی روند کلی آن و همچنین بررسی تغییر اقلیم با مدل های 

تحت شرایط کاربری اراضی و همچنین شرایط اقلیمی حوزه در دوره های  SWATاجرا، واسنجی و اعتبارسنجی مدل  -

 همزمان این دو متغیر بر روی شرایط هیدرولوژیکی حوزه در آینده.مورد مطالعه و بررسی اثر 

 .باشدیم ریز های جزئیبخش شامل قیتحق نیا یبطور کل

 .های اقلیمی و هیدرومتریای ادوار مختلف و همچنین دادهها و اطالعات الزم از قبیل تصاویر ماهوارهتهیه داده -

 دل رقومی ارتفاع، نقشه خاک حوزه و نقشه های کاربری اراضی منطقه.از قبیل م GISهای مربوطه در محیط تهیه نقشه -

 زنجیره مارکوف. -مدل سازی شرایط کاربری اراضی آینده حوزه از روش تلفیقی سلول خودکار -

 های گردش عمومی جو.مدل سازی شرایط اقلیمی آینده حوزه با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل -

های اقلیمی( و واسنجی و آنالیز رودی دوره های گذشته )نقشه کاربری اراضی و دادهبا داده های و SWATاجرای مدل  -

 . SUFI-2عدم قطعیت مدل با الگوریتم 

 اعتبارسنجی مدل با داده های هیدرومتری مشاهداتی در خروجی حوزه در شرایط جدید. -

 اقلیمی(اجرای مدل با داده های ورودی دوره آینده ) نقشه کاربری اراضی و داده های  -

 نتایج -2-3
نقشه  2212برای سال  Landsat8در این پژوهش پس از بهینه سازی الگوریتم های طبقه بندی ابتدا با استفاده از تصویر 

بدست آمد.  MLPو  SVM ،SOMکاربری اراضی حوزه مورد مطالعه از روش مبتنی بر پیکسل تحت الگوریتم های طبقه بندی 

کارایی  12/2و دقت کل  19/2با ضریب کاپا  SVMز نقاط کنترل زمینی حاکی از این است که روش ارزیابی نتایج با استفاده ا

از   2222و  1119برای سال های  +ETMو  TMباالتری نسبت دو مورد دیگر در این منطقه برخوردار است. در ادامه تصاویر 

 (.2و شکل1ولطبقه بندی گردید )جد SVMروش 
 SVMبندی از روش  ماتریس خطای طبقه -1جدول 

 داده های واقعیت زمینی

 کالس کشاورزی باغی مرتع بایر وسنگی مسکونی جمع

 کشاورزی 76 8 8 2 11 08

 باغی 8 002 8 8 0 058
 مرتع 11 8 098 0 1 018

 بایر وسنگی 0 8 00 1290 10 1009
 مسکونی 20 1 8 15 702 762

 جمع 187 000 020 1010 777 2971

 ضریب کاپا 8/90
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 دقت کل 8/95
 

 1119 -2222مارکوف از تغییرات کاربری اراضی در دوره زمانی  -تحقیق حاضر به منظور واسنجی مدل ماشین سلولی در

یکی از روش های پرکاربرد در ارزیابی صحت طبقه بندی و همچنین نقشه های شبیه سازی شده، محاسبه استفاده گردید. 

(. در این روش ارزیابی صحت 2221و همکاران،  Torres-Veraت زیادی استفاده شده است )باشد که در مطالعاماتریس خطا می

( و نتایج با توجه به ضریب کاپای کل 2بر اساس نقشه واقعی آن صورت پذیرفت )جدول 2212نقشه پیش بینی شده سال 

 باشد.اضی آینده حوزه میدر شبیه سازی نقشه کاربری ار CA-MARKOVدرصد نشان از کارایی مناسب مدل  62باالی 
 )درصد( 2114نتایج ماتریس خطا برای سال   -2جدول 

 کاپا صحت تولید کننده صحت کاربر  

 50 52 70 زراعی

 62 55 79 باغ

 79 62 79 مرتع

 60 97 97 بایر و سنگی

 57 50 01 مسکونی

   کل
 68 

، صورت گرفته WLCنی توسعه طبقات کاربری به روش عملیات تلفیق فازی و استخراج نقشه مطلوبیت مکا تحقیق ایندر 

 2×2نقشه کاربری اراضی شبیه سازی با در نظر گرفتن فیلتر  .و نقشه تناسب هر کاربری با توجه به وزن هر متغیر تهیه گردید

درصد  92، رود، احتمال می2212-2222نشان داده شده است. با توجه به ماتریس به دست آمده در فاصله  زمانی  2در شکل 

درصد کاربری  45درصد از کاربری سنگی و بایر و  14درصد از کاربری مرتعی،  52درصد کاربری باغی،  25از کاربری زراعی، 

 22رود بیش از مسکونی بدون تغییر باقی بمانند. در حالی که بیشترین تغییر کاربری مربوط به کاربری باغی بوده که انتظار می

 ی تبدیل شود.درصد به کاربری مسکون

 
 2122نقشه کاربری اراضی شبیه سازی شده سال   -2شکل        SVMطبقه بندی نقشه کاربری اراضی از روش  -1شکل

 

های تولید شده توسط مدل الرس، جهت ارزیابی توانایی مدل در شبیه سازی داده های پس از بازتولید و آنالیز داده

(  Rmseصورت روزانه از آزمون های مجذور میانگین مربع خطاها )( به2211-2212)هواشناسی ایستگاها در دوره مشاهداتی 

و رسم نمودار استفاده شد و کارایی سناریوهای مختلف استفاده شده در این  Nash & Sutcliffe)ضریب ناش و ساتکلیف )

نسبت به سناریوهای انتشار  B1سناریو با توجه به اینکه کارایی آزمون  بنابراین (.9پژوهش، مورد آزمون قرار گرفت )جدول 

های اقلیمی آینده استفاده گردید. نتایج اعتبارسنجی این مدل به صورت ماهانه نیز دیگر باالتر شد از این روش جهت تولید داده

 .نشان از کارایی باالی این مدل در این منطقه دارد
 2111-2112نتایج ارزیابی سناریوهای انتشار در دوره  -3جدول
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 بارش متوسط دمای حداکثر متوسط دمای حداقل سناریوهای انتشار

A1B 
RMSE 20/0  00/0  56/7  

NS 6/8  62/8  51/8  

A2 
RMSE 29/0  09/0  55/7  

NS 79/8  62/8  55/8  

B1 
RMSE 21/0  08/0  00/7  

NS 6/8  62/8  57/8  

 

سبی بارندگی و افزایش نسبی دما از دوره نتایج ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو در این منطقه نشان از کاهش ن

ها در حوزه مورد مطالعه نسبت به حال باشد. البته کمیت بارش ( می2229-2292( تا آینده نزدیك )1111-2226گذشته )

ی هاحاضر تغییر چندانی نخواهد داشت ولی احتماالً رژیم بارش با توجه به گرمتر شدن هوا در آینده تغییر خواهد نمود. بارش

 (.  9صورت باران افزایش خواهد یافت )شکل فصلی بویژه در فصل زمستان و بهار  به

 در این پژوهش تعداد داده های مشاهداتی در خروجی حوزه به صورت ماهانه برای رواناب و رسوب در مرحله واسنجی

پس از پارامترسازی و قرار گرفت.  مورد استفاده 22و  16و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب  22و  42به ترتیب  SWATمدل 

صورت گرفت.  1 زیرحوزه واقع در، ماهانه جریان در ایستگاه هیدرومتری خروجی حوزههای  اجرای مدل، واسنجی توسط داده

 استفاده شد. SWAT- CUPافزار در مرحله بعد برای تدقیق واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل از نرم

 
 ز گذشته تا آیندهها اروند تغییر بارش -3شکل 

پیشین برای واسنجی انتخاب شدند عات به مطال توجه جریان رودخانه در خروجی حوزه و باپارامتر مرتبط با  22در ابتدا 

نوع پارامتر، حدود  2ای حوزه فخرآباد مشخص شد. جدول پارامتر حساس بر 4سپس با انجام آنالیز حساسیت مطلق، تعداد 

 دهد. واسنجی نشان میاولیه و نهایی آنها را در 
 SUFI-2 دست آمده توسط روش حدود اولیه و حدود نهایی به ،پارامترهای واسنجی شده مدل -4جدول 

 پارامتر توضیح حدود اولیه حدود نهايي مقداربهینه

دمای هوا برای تبدیل بارش به برفمتوسط  5 5- 9 0.06- 2.8  v__SFTMP.bsn 

برف )درجه سانتی گراد( دمای ذوب توده 20 0 13 0.25- 3.5  v__SMTMP.bsn 

HRUمتوسط طول شیب در هر  50 10 42 20 31 )متر(   r__SLSUBBSN.hru 

 r__SOL_AWC().sol ظرفیت آب قابل دسترس خاك 0.04 0 0.053 0.017 0.035

 r__OV_N.hru ضریب مانینگ جریان سطحی 30 25 28 25 27

قات شیب در هر متوسط طب 0.001 0 0.0005 0.0003- 0.00013 HRU r__HRU_SLP.hru 

 v__LAT_TTIME.hru زمان جابه جایی جریان جانبی )روز( 60 40 61 47 54

 
p-factor = 0.56 

r-factor = 0.65 
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 واسنجی رواناب ماهانه ایستگاه فخرآباد واقع در خروجی حوزه -4شکل 

 

 
 

 

 اعتبارسنجی رواناب ماهانه ایستگاه فخرآباد واقع در خروجی حوزه -2شکل 

 

سازی هیدرولوژیك برای شبیه SWATیج واسنجی و اعتبارسنجی دبی رودخانه بیانگر این است که مدل طور کلّی نتابه

های مشاهداتی در باند عدم قطعیت درصد داده 24فاکتور حدود -Pبر اساس شاخص  .حوزه فخرآباد کارایی نسبتاً خوبی دارد

 .(2ول )جد % قرار گرفتند و پهنای باند عدم قطعیت نیزقابل قبول است12
 سازی جریان ماهانه در ایستگاه فخرآبادهای ارزیابی کارایی مدل برای شبیهشاخص -2جدول 

 شاخص

 دوره اعتبارسنجی دوره واسنجی

 شبیه سازی مشاهداتی شبیه سازی مشاهداتی

(m3/s) 27/8 میانگین  05/8  10/8  00/8  

79/8 (m3/sانحراف معیار )  61/8  5/8  70/8  

R2 05/8  0/8  

bR2 01/8  70/8  

NSE 60/8  59/8  

PBIAS 18-  21 

RSR 00/8  70/8  

P-factor 57/8  50/8  

R-factor 75/8  70/8  

 

وجود در محدوده پارامترهای واسنجی شده، جهت تخمین رواناب ناشی از تغییرات به SWATدر این پژوهش از مدل 

( استفاده گردید. الزم به ذکر است که در 2292-1111) ساله 92آمده در کاربری اراضی و اقلیم حوزه فخرآباد در طی دوره 

و زمان آینده بازه زمانی  2212 -2224، زمان حال بازه زمانی 2226-1111ساله  5این پژوهش منظور از زمان گذشته دوره 

 SWATوب، مدل باشد. در بررسی اثر همزمان تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی حوزه بر میزان رواناب و رسمی 2292 -2229

 پس از واسنجی و اعتبارسنجی در دو شرایط مختلف اجرا گردید. 

های مدل به صورت مقادیر متوسط ماهانه ابتدا مدل برای شرایط اقلیم و کاربری اراضی در شرایط گذشته اجرا و خروجی

ینی شده برای آینده نزدیك بپیش تحت شرایط اقلیم و کاربری اراضی SWATو ساالنه استخراج گردید. در گام دوم مدل 

ماهانه و ساالنه استخراج گردید. در نیز به صورت متوسط رواناب  ( اجرا گردید. خروجی مدل برای این مرحله2229-2292)

اد از گذشته تا شرایط های مختلف حوزه فخرآببررسی خروجی مدل در مراحل فوق و همچنین با توجه به روند تغییرات کاربری

 باشد.حاکی از افزایش میزان رواناب و رسوب حوزه در آینده می، نتایج آینده

p-factor = 0.54 

r-factor = 0.68 
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سازی شرایط اقلیم و کاربری اراضی آینده حوزه فخرآباد با شرایط پایه گذشته، افزایش با مقایسه نتایج حاصل از مدل

 (6گردد )شکل مورد مطالعه گزارش میدرصدی میزان متوسط رواناب ساالنه برای شرایط آینده حوزه  22/6

 

 
 اثر همزمان تغییر کاربری و تغییر اقلیم بر رواناب ماهانه حوزه -6شکل 

 گیرینتیجه 
دلیل پیشرفت باشد و همچنین، بهمنظور بررسی تغییراتی که عمدتاً ناشی از تأمین تقاضاهای بشری میدر عصر حاضر به

و هزینه بیشتر، امری غیر قابل اجتناب و برای مدیریت و  افزارها، استفاده از مدلها با هدف جلوگیری از صرف زمانگسترده نرم

رود. نظر به اهمیت بررسی مسئله تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم در این تحقیق ریزی بهتر امری ضروری به شمار میبرنامه

نقشه کاربری اراضی  و های مدل رقومی ارتفاعی و بافت خاک به صورت ثابت و داده SWATبا استفاده از مدل هیدرولوژیکی 

بینی ساله آینده پیش 5( در ابتدا مقادیر رواناب به صورت ماهانه برای دوره 2229-2292های اقیمی دوره آینده نزدیك )داده

گردید. نتایج حاصل از مقایسه شرایط هیدرولوژیکی آینده و حال حاضر در حوزه مورد مطالعه، نشان از افزایش میزان رواناب و 

. البته الزم به ذکر است که با توجه به را دارد خصوص در فصل زمستان و اواخر بهارهای سال بهحوزه در اغلب ماه رسوبدهی

های آینده بلکه بینی شده برای آینده، این تغییر پاسخ هیدرولوژیکی حوزه کمتر تحت تأثیر کمیت بارششرایط اقلیمی پیش

بندی میزان تأثیر دو فاکتور اقلیم و کاربری باشد. در ادامه جهت اولویتقه میهای منطبیشتر به دلیل تغییر در رژیم بارش

عنوان ورودی اصلی  اراضی، اقدام به مدل سازی سناریوهای مختلف گردید. در این مرحله سناریوهای کاربری اراضی و اقلیم به

ا را شد و در نهایت نتایج اجرای مدل با هر سناریو بازای هر سناریو مجدداً اجو نقشه پایه در مدل واسنجی قرار گرفت و مدل به

خوبی توانسته است، شرایط تغییر کاربری وضعیت پایه گذشته مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مدل به

مرتبه اجرای مدل ای که از چندین اراضی و تغییر اقلیم و میزان تغییر پارامترهای هیدرولوژیکی را نشان دهد. درنهایت نتیجه

( 1111-2226با سناریوهای مختلف حاصل شد اینکه با تغییر کاربری اراضی از گذشته به شرایط آینده با شرایط اقلیمی ثابت )

درصد(. به عبارت دیگر فاکتور تأثیرگذار در  4شود )حدود سازی شده ایجاد نمیتغییر چندان محسوسی در مقادیر رواناب شبیه

کند به البته این سهم اثر در مورد رسوب کمی تغییر پیدا می باشد.درصد، عامل اقلیم می 12تأثیر بیش از  رواناب به میزان

باشد. از جهتی این افزایش سهم اثر درصد می 22که سهم تغییر کاربری در افزایش میزان رسوبدهی آینده حوزه حدود طوری

توان به صورت ای و کاهش پوشش گیاهی منطقه را میی دورههاتغییر کاربری در رسوب را با لحاظ نمودن خشکسالی

 غیرمستقیم به اقلیم و تغییرات آن نسبت داد. 
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Modeling the Effect of Climate Change and Land Use Change 
On the Hydrological Conditions of the Watershed 

Abstract  

 
Abstract 

The type and severity of soil erosion in a region are affected by various factors such as climate, topography, soil 

type and land use. Meanwhile, the importance of climate change and land use can be higher due to the role of 

human being rather than other factors. Therefore, in addition to climate and socio-economic changes, land use 

change has a lot of effects on the water balance of river basins. In this research, the CA-MARKOV model was 

used to predict the land use map for in 2025 in the Fakhr Abad basin, Yazd province. For this purpose, the 

prediction model was calibrated and validated using the produced land use maps using Landsat images for 1993, 

2002, 2014. In order to predict the future climate (rainfall and temperature) of the catchment, the output of the 

HADCM3 general circulation model was scaled using the LARS-WG model under A2, B1 and A1B emission 
scenarios. The semi-distributed SWAT model was used for hydrological modeling of the studied area. The Nash-

Sutcliff coefficient and the coefficient of determination for runoff in the calibration step were 0.74 and 0.85, 

respectively, and in the validation step, was 0.95 and 0.8, respectively. The coefficients for the sediment in the 

calibration stage were 0.7 and 0.84, respectively, and for the validation stage was equal to 0.48 and 0.82, 

respectively. The results indicated that the model has an acceptable performance in this watershed. By 

implementing the SWAT model for future and under different scenarios, it was found that an increase of 22.26% 

for runoff in the near future with a probability of more than 90% would be affected by climate change in the 

region. 

Keywords: land use change, climate change, SWAT model, LARS-WG model 
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