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مناسب حفاظت آب و خاک  یها برنامه هیاز جنبه ته یکشاورز یها تیو فعال شیهدر رفت خاک در اثر فرسا ینیب شیپ

 هیته میاقل رییمختلف از جمله موارد مربوط به تغ یها تیوجود، عدم قطع نیاست. با ا تیحائز اهم زیآبخ رانیمد یبرا

در حوزه  میاقل رییتغ طیرسوب در شرا دیتول یریپذ رییتغ یبررس هدف. مطالعه حاضر با دینما یم دهیچیبرنامه مناسب را پ

حوزه، آن را با  SWATپژوهش پس از ساخت مدل  نیانجام شد. ما در ا رانیا یدر شمال غرب سد ستارخان  زیآبخ

 ینجو اعتبارس یواسنج SWAT-CUPبرنامه  طی( در مح1891-2113دوره ) یماهانه رواناب و بار رسوب برا یها داده
 RCP8.5و  RCP4.5 یوهایتحت سنار یمیمستخرج از پنج مدل اقل ندهیدما و بارش آ یها . در ادامه مدل را با دادهمیکرد

رسوب ساالنه حوزه نسبت به دوره  دیتول راتییتغ زانینشان داد م جی. نتامیاجرا کرد 2101-2112ساله  22دوره  یبرا

 نیب RCP8.5 ویدرصد( و در سنار -1/2کل  نیانگیدرصد )م 11تا   -19 نیب RCP4.5 وی( در سنار1891-2111) هیپا

 درصد( خواهد بود. -2/10کل  نیانگیدرصد )م 0تا  -31

 .، ایرانعدم قطعیت، ، واسنجیSWAT ،SWAT-CUP ،GCM ،CCT، فرسایش خاککلیدی:  گانواژ
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 مقدمه -1
هوا  یجهان یدما شیبارش و افزا یو الگو زانیم رییمنجر به تغ میبر اقل ریبا تأث یا گلخانه یادامه روند انتشار گازها

با  توان یآن را م ریتأث یخواهد بود، که چگونگ رگذاریتاث ندهیآب در آ تیفیو ک یدرولوژیبر ه میاقل رییتغ نرو،یخواهد شد. از ا

مدل  کی  SWATبرنامه . (2111و همکاران،  Liu؛ IPCC ،2113) کرد یآب بررس تیفیو ک یدرولوژیه یها استفاده از مدل

 زیآبخ تیریمختلف مد ماتیاثرات دراز مدت تصم یساز هیاست که به منظور شب یعیتوز مهیو ن وستهیمحور، پ ندیفرآ ساز هیشب

 یکیزیف هیمدل پا 21 ی( با بررس2111) و همکاران Pandey .آب توسعه داده شده است تیفیو ک کیدرولوژیبر پاسخ ه

و  SWAT ،WEPP ،AGNPS ،ANSWERSاز پنج مدل برتر ) یکی SWATو رسوب نشان دادند که مدل  شیفرسا

SHETRANو انتقال رسوب است شیفرسا یندهایفرآ یساز هیشب ی( برا .Liu التیدر انشان دادند ( 2111) و همکاران 

( به 2118و همکاران ) Karamouz .درصد کاهش خواهد داد 11تا  2را  یا نقطه ریغ یها ندهیرواناب و آال میاقل رییتغ انایندیا

ایشان پرداختند. )سد ستارخان( در حوزه مورد مطالعه این پژوهش  2111-2122ساله  21بینی میزان بار رسوب در دوره پیش

در بار رسوب را  درصدی 18تا  12کاهش  B2(a)و  A2(a)تحت دو سناریو  HadCM3های بارش و دمای مدل بر اساس داده

در  نشان دادند رانیبر منابع آب ا ندهیآ میاثر اقل یبررس با( 2118) و همکاران Abbaspour پیش بینی کردند.حوزه  این

بارش در مناطق مرطوب  شیخواهد داشت. افزا شیبارش افزا زانیدر مناطق مرطوب )شمال و غرب کشور( م ندهیآ یوهایرسنا

مواجه خواهند بود  شتریخاک ب شیمناطق با فرسا نیا یشود. از طرف ها البیس شتریوقوع و شدت ب یمنجر به فراوان تواند یم

سد ستارخان در شمال  ها خواهد شد. آب رودخانه تیفیو کاهش ک دهادر مخازن س شتریب یکه منجر به مشکل رسوبگذار

با مشکل رسوبگذاری و کاهش در باالدست  یزداریآبخ اتیعمل یعدم اجرا زیعدم کنترل بار رسوبات و ن لیبه دلغربی ایران، 

اقدامات کنترل  ریزی به منظور برنامهدر مطالعه حاضر از اینرو  .(2111و همکاران ) Karamouz)روبروست آب مخزن  تیفیک

همچنین در اکثر مطالعات انجام شده در بحث به پیش بینی میزان رسوب تولیدی حوزه در آینده پرداخته شده است.  رسوب

های مدل اقلیمی اکتفا شده است و عدم قطعیت داده های یک یا دو مدل اقلیمیبه دادهدر کشور اثر تغییر اقلیم بر رسوب 

، تغییرات احتمالی های حاصل از پنج مدل اقلیمیدادهکمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در این مطالعه با استفاده از 

 .ه استشد بررسی 2101-2112ساله  22میزان رسوب تولیدی حوزه در دوره 

 

 روش کار -2

یز اهرچای در شمال غرب ایران در باالدست سد ستارخان حوزه آبخکیلومتر مربع  831ه با وسعت منطقه مورد مطالع

( و یو صنعت ییروستا ،ی)شهر افتهیسطوح توسعه ، مرتع، کشاورزی آبی، و مجموع کشاورزی دیمهای  کاربری(. 1)شکل است 

گراد و  درجه سانتی 11متوسط دمای ساالنه منطقه  .دهند تشکیل می رصدد 2/1و  11، 21 ،2/16به ترتیب با  یآب یها پهنه

 است.  ایمتر از سطح در 2821تا  1011 نیارتفاع حوزه بمتر است.  میلی 292میزان بارش  میانگین
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 در ایران و استان آذربایجان شرقیموقعیت حوزه مورد مطالعه  1شکل 

 
 CSFRایستگاه در شبکه  سه های دما و بارش روزانه دادهاز ، حوزه SWATبرای ساخت مدل 

(https://globalweather.tamu.edu )سنجنده  ریتصو، نقشه کاربری اراضی مستخرج از 1891-2113های  برای سالOLI 

 ASTER GDEM-2متر  31نقشه رقومی ارتفاع (، 1386)جهانبخشی و اختصاصی،  9ماهواره لندست

(https://earthexplorer.usgs.gov/) و  واسنجی ای آذربایجان شرقی استفاده شد. آب منطقه-و  نقشه خاک جهاد کشاورزی

؛ SWAT-CUP (Abbaspour ،2112 برنامه در SUFI-2رویه  باابتدا برای رواناب و سپس رسوب ماهانه مدل اعتبارسنجی 

Abbaspour  ،مدل اقلیمی  پنجهای بارش و دمای روزانه  انجام شد. داده (2112و همکاران(GFDL-ESM2M، HadGEM2-

ES، LR-CM5A-IPSL، MIROC و M-NoerESM1)  برای آینده از وبسایت WETechData (http://www.2w2e.com )

در ( ریزمقیاس شد. 2116و همکاران،  Ashraf Vaghefi) Climate Change Toolkit (CCT)رنامه استخراج و با استفاده از ب

حوزه  یدی( اجرا و رسوب تول2101-2112ساله ) 22دوره  یبراهای دما و بارش آینده نهایت مدل اعتبارسنجی شده با داده

 شد. بینیدر آینده پیش زیآبخ

 

 نتایج -3
-2119در خروجی حوزه برای دوره واسنجی ) SWATتوسط مدل سازی شده بار رسوب ماهانه شبیهنمودار  2شکل 

شبیهبه خوبی در کل، مدل قادر بوده است تا روند بار رسوب حوزه را دهد. را نشان می( 2118-2113( و اعتبارسنجی )1891

دهد بار رسوب نشان می 2(PBIASدرصد اریبی ) و 1(NSE) ساتکلیف-های نکویی برازش نشمقادیر شاخصسازی نماید. 

و همکاران،  Moriasi) شبیه سازی شده است (PBIAS<±55>30±و  NSE<0.6>0.45) "بخشرضایت"ا صحت بماهانه 

اگرچه در مورد شبیهبسیار خوب عمل کرده است،  و متوسط مدل در مورد بار رسوب کم دهدنشان مینیز  2شکل  (.2116

الزم به ذکر است نتایج اعتبارسنجی رواناب نیز رضایت بخش بوده  سازی مقادیر بیشینه بار رسوب دچار کم تخمینی بوده است.

 نشده است.در اینجا است که به دلیل اختصار ارائه 
 

                                                        
1 Nash-Satcliffe Efficiency (-) 
2 Percentage of bias (%) 

http://www.2w2e.com/
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 (2008-2013) ی( و اعتبارسنج1821-2002) یدوره واسنج یحوزه برا یشده در خروج یساز هینمودار بار رسوب ماهانه شب  2شکل 

 

با  2101-2112 ساله 22 دورهو در  (1891-2111) هیدر دوره پا  ساالنه حوزه یدیرسوب تول یا نمودار جعبه 3شکل 

شامل نیز  1جدول  دهد.را نشان می RCP8.5و  RCP4.5 انتشار ویو تحت دو سنار یمیمدل اقل 2 یبارش و دما یها داده

 RCP4.5در سناریو  است. در سال(تن در هکتار  11/3ساله رسوب تولیدی و درصد تغییر آن نسبت به دوره پایه ) 22میانگین 

و دو مدل تن در هکتار در سال کاهش رسوب ساالنه میانگین  29/1تا  اقلیمی مدل پنجسه مدل از های با دادهسازی شبیه

سازی با داده مدل نیز به جز شبیه RCP8.5کند. در مورد سناریو میرا پیش بینی تن در هکتار در سال  32/1و  12/1افزایش 

HadGEM2-ES کنند.بینی میرا پیش (تن در هکتار در سال 89/1تا  11/1) درصدی 31تا  3 ها کاهش بینسازیسایر شبیه 

 ( در مورد کاهش میانگین ساالنه تولید رسوب حوزه در آینده مطابقت دارد.2118و همکاران )  Karamouzاین موضوع با نتایج 

 

 
 

 
 

 2 یبارش و دما یها ( با داده2010-1821) هینسبت به دوره پا 2041-2012در دوره   حوزه ساالنه یدیرسوب تول یا نمودار جعبه 3شکل 

 انتشار. ویو تحت دو سنار یمیمدل اقل

برای تن بر هکتار در سال(  11/3نسبت به دوره پایه ) 2042-2012مقادیر و درصد تغییر متوسط ساالنه رسوب تولیدی در دوره  1جدول 

 دو سناریو انتشار
NoerESM1-M MIROC IPSL-CM5A-LR HadGEM2-ES GFDL-ESM2M  

2.84 (-10.15%) 2.57 (-18.4%) 2.78 (-11.78%) 3.48 (10.13%) 3.31 (0.15%) RCP4.5 

3.05 (-3.51%) 2.17 (-31.1%) 2.37 (-24.1%) 3.29 (4.23%) 2.67 (-15.5%) RCP8.5 

Base Period                           RCP4.5                                                   RCP8.5 
 1986-2010                                                         2041-2065                                             
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حوزه  ریهر ز یآن برا رییشده درصد تغ ینیب شیو بازه پ ها رحوزهیز یدیساالنه رسوب تول نیانگیم ینمودار ستون 0شکل 

با  .اند مرتب شده ه،یدر دوره پا یدیرسوب تول زانیها بر اساس م حوزه ریبهتر ز شینما یبرا دهد.را نشان می هینسبت به دوره پا

های های مدلسازی با دادهشبیهپنج سازی از شبیه بیشتر، حداقل سهرسوب  با بارهای زیر حوزه اکثر در توجه به این شکل،

 اند.بینی کردهکاهش میزان رسوب تولیدی را پیش ،اقلیمی
 

 
در دوره  یدیرسوب تول زانیها بر اساس م حوزه ریبهتر ز شینما ی)برا ها رحوزهیز یدیساالنه رسوب تول نیانگیم ینمودار ستون 4شکل 

 ویو سنار RCP4.5 (a) ویتحت سنار هیحوزه نسبت به دوره پا ریهر ز یآن برا رییشده درصد تغ ینیب شیاند( و بازه پ مرتب شده ه،یپا

RCP8.5 (b). 

 
 ادامه  4شکل 

 

 رییگنتیجه -
آگاهی از تغییرات احتمالی میزان رسوب تولیدی حوزه آبخیز سد ستارخان در شرایط تغییر اقلیم مطالعه حاضر با هدف 

ماهانه رواناب و رسوب  یها ساخته و با داده ArcSWATبا استفاده از برنامه  حوزه کیدرولوژیپژوهش مدل ه نیدر ا. شد انجام

مستخرج از  ندهیدما و بارش آ یها شد. در ادامه داده یو اعتبارسنج یواسنج SWAT-CUPبرنامه در محیط  Sufi-2با رویه 

 یبرا SWATشد. سپس مدل  اسیزمقیر CCTبرنامه  استفاده ازبا  RCP8.5و  RCP4.5 یوهایتحت سنار یمیمدل اقل پنج

ی را متفاوتهای اقلیمی مقادیر  مدلنشان داد  جینتا. برآورد شد زیحوزه آبخ یدیاجرا و رسوب تول 2101-2112ساله  22دوره 

سازی بودجه رسوبی آینده حوزه  مدلدر شود  پیشنهاد میکنند. بنابراین  بینی می در آینده پیشرسوب ساالنه حوزه  دیتولبرای 

 مورد توجه قرار گیرد.اقلیمی   مدل نتایج چندآینده با اقلیم  سازگارحفاظت خاک  های برنامهتوسعه و به منظور 
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Abstract 

 
Prediction of soil loss through water erosion and forces associated with farming would 

help watershed managers to prepare appropriate plans for soil and water conservation 

practices. This task, however, is made complicated because of various uncertainties, 
including the ones associated with climate change.  This study aims to investigate the 

variability of sediment yield in response to future climate in Sattarkhan catchment in 

Northwest of Iran. We developed a SWAT model for the catchment; and calibrated and 
validated it with uncertainty analysis against monthly runoff and sediment loads for the 

years (1986-2013) using SWAT-CUP program. We then ran the model with climate data 

from five GCMs (2041-2065) for two emission scenarios (RCP4.5 and RCP8.5). Results 

showed differences of (-18% to 10%, ensemble mean -5.1%) compared to the base period 
(1986-2010) for RCP4.5, and (-31.1% to 4.1%, ensemble mean -14.1%) for RCP8.5. 
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