
 

 

 

 

  علوم انسانیادبیات و ی دانشکده

  جغرافیای طبیعیگروه آموزشی 

 

 

 دکترای تخصصیی برای دریافت درجه رساله

 آب و هواشناسیگرایش  جغرافیای طبیعیی در رشته

 

 عنوان:

ی آبریز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی در  حوضه

 ارومیه دریاچه
 

 

  :راهنما استاد

 دکتر برومند صالحی

 

 

 :مشاور استاد

 دکتر مسعود گودرزی

 

 

 :پژوهشگر

 اسعد حسینی سید

 

 4931 پاییز

  



 سید اسعد: نام                                                                                    حسینی: دانشجو خانوادگيمنا

 ارومیه ی آبریز دریاچهبررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی در  حوضه  :رساله عنوان

 دکتر برومند صالحی :راهنما استاد 

 گودرزیدکتر مسعود ر: مشاو استاد 

جغرافییای  : رشتته                                                               کتری تخصصیی د ي:تحصيل مقطع 

                         طبیعی

 قمحقی  :دانشتاا                                                                           آب و هواشناسیی : گرايش

   اردبیلی
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 :چکیده

 بيني اين تغييرات در آينده به دليل اثرات سوءزمين در قرن حاضر است بنابراين ارزيابي و پيش ترين معضل کرهتغييرات اقليمي مهم     

در لذا  .اي برخوردار استت ويژه، اقتصادي و اجتماعي از اهميمحيطي زيستبر منابع آبي و محيط طبيعي و همچنين اثرات  تغييرات اقليمي

با  B2و  A1B ،A2 ،B1 رواناب سطحي حوضه آبريز درياچه اروميه تحت سناريوهايتغييرات پژوهش حاضر اثرات تغييرات اقليمي بر 

-0202، 0222-0202در سه دوره زماني مختلف ) IHACRESرواناب  -و مدل مفهومي بارش HadCM3 عموميکاربست مدل گردش 

هاي سينوپتيک حوضه آبريز درياچه در ايستگاه SDSMو  LARS-WGگرداني آماري ريزمقياسهاي از طريق مدل (0202-0222و  0200

هاي شيب سن مشخص گرديد که در ايستگاه گرتخمينو  من کندالقرار گرفت. با توجه به نتايج حاصل از آزمون  بررسي مورداروميه 

هاي مشاهده نشده است و بيشتر ايستگاه بررسي مورددر مناطق مختلف سطح حوضه روند کاهشي و افزايشي منظمي در پارامترهاي منتخب 

روند کاهشي داشته است  بررسي موردهاي اهاند. مطابق با نتايج اين آزمون، بارش در همه ايستگداري را تجربه نکردهمورد مطالعه روند معني

هاي مشاهداتي و دار است. نتايج حاصل از ارزيابي دادهدرصد معني 2که اين روند کاهشي فقط در ايستگاه سينوپتيک تبريز در سطح 

  بيانگر آن است که اختالف  هاي آماريبا استفاده شاخص SDSMو  LARS-WGگرداني ريزمقياس هايتوسط مدل شده  يساز هيشب

هاي و مقادير همبستگي پيرسون بين داده ؛وجود ندارد 22/2ها با خطاي بحراني  و مشاهداتي آن شده يساز هيشبداري بين مقادير يمعن

هاي خطا ها از شاخصباشد. جهت اطمينان از صحت واسنجي مدلمي قبول قابل 22/2داري يشده و مشاهداتي در سطح معن  سازي شبيه

و  بررسي موردهاي ها در ايستگاهدهد که دقت مدلنشان مي آمده دست بهکه نتايج  ؛نيز استفاده شد MAEو  RMSE ،MSEسنجي 

سازي بارش برخوردار ي نسبت به شبيهتر مناسبسازي دما از دقت که هر دو مدل در شبيه صورت بدين .پارامترهاي مختلف متفاوت است

 LARS-WGها، از دقت بيشتري نسبت به مدل در ساير ايستگاه سقز از ايستگاهبه غير  SDSMي بارش ماهانه نيز مدل سازبوده و در شبيه

نتايج حاصل نشان  مجموع در تر عمل نموده است.موفق LARS-WGسازي بارش بلندمدت ساالنه مدل ولي در شبيه ؛برخوردار بوده است

درجه سلسيوس افزايش  22/0تا  22/2يابد و متوسط دماي حوضه بين هاي آتي افزايش ميدورهدهد که دماي حداقل و حداکثر در مي

دهد اما مدل نشان مي را بارش در سطح حوضهدرصدي  20/22کاهش  LARS-WGمدل است. اما نتايج براي بارش متفاوت  ؛خواهد يافت

SDSM  تعرق نيز براساس هر دو روش  و دهد. ميزان تبخيرشان ميهاي آتي نسبت به دوره پايه نرا در دورهدرصدي  00/2افزايش

نيز  IHACRESرواناب  -تحليل عملکرد مدل بارشدهند. سبت به دوره پايه نشان ميتيلور افزايش چشمگيري را نهارگريوز و پريستلي

نتايج حاصل از بررسي تغييرات . است بررسي موردهاي در ايستگاه سازي تغييرات روانابحاکي از دقت خوب و مناسب اين مدل در شبيه

نسبت به دوره پايه به ترتيب به ميزان  0202و  0222، 0202هاي سطحي نيز نشان داد که متوسط رواناب ساالنه بلندمدت در دهه رواناب

با  هاي آتير دورهحوضه آبريز درياچه اروميه دسناريوهاي مختلف،  بر اساس نتايج حاصل از .يابدکاهش ميدرصد  0/02و  02/00، 0/2

لذا بحث کمبود آب در اين حوضه در آينده  .خواهد بود رو روبهمشکل کاهش رواناب سطحي، کاهش نزوالت و افزايش دما و تبخير 

 تر خواهد بود و ميزان رواناب سطحي و توزيع جريان نيز با توجه به تغييرات اقليمي مورد انتظار کامالً تغيير کرده است.جدي



 گردانيمقياسه آبريز درياچه اروميه، دما، ريزرواناب، تغيير اقليم، حوض -بارش :ها دواژهیکل
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 .Error! Bookmark not defined ....................دوره كل در ماهانه اسیمق در عملکرد یابيارز جينتا -21 -4 جدول

 HadCM3 . Error! Bookmark not مدل یويسنار سه تحت 2121 دهه و هيپا دوره رواناب متوسط -22-4 جدول

defined. 

 HadCM3 . Error! Bookmark not مدل یويسنار سه تحت 2151 دهه و هيپا دوره رواناب متوسط -23-4 جدول

defined. 

 HadCM3 . Error! Bookmark not مدل یويسنار سه تحت 2181 دهه و هيپا دوره رواناب متوسط -24-4 جدول

defined. 

 !Error ..................... مختلف یهادهه در بلندمدت ساالنه متوسط طور به LARS-WG مدل از حاصل جينتا -1-5 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .... مختلف یهادهه در بلندمدت ساالنه متوسط طور به SDSM مدل از حاصل جينتا -2-5 جدول

not defined. 



 ز 

 

 !Error ....................... مختلف یهادهه در ساالنه بلندمدت متوسط طور به IHACRES مدل از حاصل جينتا -3-5 جدول

Bookmark not defined. 

 

 

 



 ح 

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان

 

 4 ............................................................................................ 1851 سال از نیزم یكره حرارت درجه افزايش روند -1-1 شکل

 .SRES ............................................ Error! Bookmark not defined سناريوی خانواده چهار وضعیت -1-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................ آن سناريوی 41 همراه به SRES  سناريوهای -2-2 شکل

 .HadCM3 .. Error! Bookmark not defined اقیانوسی -جوی شده جفت مدل قائم و افقی ساختار  -3-2 شکل

 Error! Bookmark not كشور غرب شمال در آن اطراف یهاحوضه و هیاروم اچهيدر زيآبر حوضه تیموقع 1-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................ ارومیه یدرياچه آبريز حوضه محدوده در واقع یهااستان -2-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... ارومیه یدرياچه آبريز حوضه یمحدوده در واقع یهاشهرستان -3-3 شکل

 Error! Bookmark ارومیه درياچه آبريز حوضه در مطالعه مورد یهواشناس هایايستگاه جغرافیايی موقعیت -4-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmarkارومیه درياچه آبريز حوضه در مطالعه مورد یدرومتریه هایايستگاه جغرافیايی موقعیت -5-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark بررسی مورد حوضه پهنه در یدرومتریه و یهواشناس یهاستگاهيا يیایجغراف تیموقع -6-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ....................هيپا دوره یط ارومیه یدرياچه آبريز یحوضه بارش یماهانه توزيع -7-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ........ ارومیه یدرياچه آبريز یحوضه منتخب یهاستگاهيا یساالنه بارش توزيع -8-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. هيپا دوره یط ارومیه یدرياچه آبريز یحوضه بارش یفصل توزيع -9-3 شکل

 Error! Bookmark not ................ هيپا دوره یط ارومیه یدرياچه آبريز یحوضه یماهانه حرارت ميرژ -11-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .............. حوضه منتخب یهاستگاهيا یساالنه یدما حداكثر و حداقل نیانگیم -11-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ................هيپا دوره یط ارومیه یدرياچه آبريز یحوضه رواناب یماهانه توزيع -12-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark . ارومیه یدرياچه آبريز یحوضه منتخب یهاستگاهيا یساالنه رواناب متوسط عيتوز -13-3 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... ارومیه یدرياچه آبريز یحوضه یفصل رواناب متوسط عيتوز -14-3 شکل

 SDSM ................ Error! Bookmark not مدل توسط میاقل یويسنار دیتول و یساز ريزمقیاس نديفرآ -15-3 شکل

defined. 



 ط 

 

 .IHACRES ...................................................... Error! Bookmark not defined مدل یكل ساختار -17-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... پژوهش انجام مراحل فلوچارت -18-3 شکل

 !Error ........................ بارش و دما هایداده سازیشبیه در SDSM و LARS-WG هایمدل MAE مقايسه -1-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .. موردبررسی هایمدل توسط ماهانه حداكثر دمای شده سازی شبیه و مشاهداتی مقادير -2-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark . موردبررسی هایمدل توسط ساالنه حداكثر دمای شده سازی شبیه و مشاهداتی مقادير -3-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ... موردبررسی هایمدل توسط ماهانه حداقل دمای شده سازی شبیه و مشاهداتی مقادير -4-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark .. موردبررسی های مدل توسط ساالنه حداقل دمای شده سازی شبیه و مشاهداتی مقادير -5-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not .... موردبررسی هایمدل توسط ماهانه بارش شده سازی شبیه و مشاهداتی مقادير -6-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .... موردبررسی هایمدل توسط ساالنه بارش شده سازی شبیه و مشاهداتی مقادير -7-4 شکل

defined. 
 

 صفحه                                                        شماره و عنوان

 

 !Error ...................... هيپا دوره به نسبت 2121 دهه در موردمطالعه یهاستگاهيا بارش ماهانه راتییتغ تیوضع -8-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ....................... پايه دوره به نسبت 2121 دهه در متوسط طور به مطالعه مورد هایايستگاه بارش مقايسه -9-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ...................... 2121 دهه در مطالعه مورد هایايستگاه حداقل و حداكثر دمای ماهانه راتیتغی تیوضع -11-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not 2121 دهه در متوسط طور به مطالعه مورد هایايستگاه حداقل دماهای مقايسه -11-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .. 2121 دهه در متوسط طور به مطالعه مورد یهاستگاهيا حداكثر یدما سهيمقا -12-2 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .......... 2121 دهه در وزيهارگر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ ماهانه راتیتغی -13 -4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ....2121 دهه در لوریت یستليپر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ ماهانه راتیتغی -14-4 شکل

defined. 



 ي 

 

 Error! Bookmark ....... 2121 دهه در متوسط طور به وزيهارگر روش به هاستگاهيا تعرق -ریتبخ سهيمقا -15-4 شکل

not defined. 

 2121Error! Bookmark دهه در متوسط طور به لوریت یستليپر روش به هاستگاهيا تعرق -ریتبخ سهيمقا -16-4 شکل

not defined. 

 !Error .................. هيپا دوره به نسبت 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا بارش ماهانه راتییتغ تیوضع -17-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ....... هيپا دوره به نسبت 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا بارش سهيمقا -18-4 شکل

defined. 

 !Error ...................... 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا حداكثر و حداقل یدما ماهانه تغییرات تیوضع -19-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .. هيپا دوره به نسبت 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا حداقل یدماها سهيمقا -21-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark . هيپا دوره به نسبت 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا حداكثر یدماها سهيمقا -21-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ........ 2151 دهه در وزيهارگر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ ماهانه راتیتغی تیوضع -22-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark 2151 دهه در لوریت یستليپر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ ماهانه راتیتغی تیوضع -23-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not 2151 دهه در متوسط طور به وزيهارگر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ سهيمقا -24-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark .. 2151 دهه در متوسط طور به لوریت یستليپر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ سهيمقا -25-4 شکل

not defined. 

 !Error .................. هيپا دوره به نسبت 2181 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا بارش ماهانه تغییرات تیوضع -26-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ....... هيپا دوره به نسبت 2181 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا بارش سهيمقا -27-4 شکل

defined. 

 !Error ...................... 2181 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا حداكثر و حداقل یدما ماهانه راتییتغ تیوضع -28-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .. هيپا دوره به نسبت 2181 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا حداقل یدماها سهيمقا -29-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark . هيپا دوره به نسبت 2181 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا حداكثر یدماها سهيمقا -31-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ........ 2181 دهه در وزيهارگر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ ماهانه راتیتغی تیوضع -31-4 شکل

not defined. 



 ك 

 

 Error! Bookmark 2181 دهه در لوریت یستليپر روش به لیپتانس تعرق -ریتبخ ماهانه راتیتغی تیوضع -32-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ....... 2181 دهه در متوسط طور به وزيهارگر روش به هاستگاهيا تعرق -ریتبخ سهيمقا -33-4 شکل

not defined. 

 2181Error! Bookmark دهه در متوسط طور به لوریت یستليپر روش به ها ايستگاه تعرق -ریتبخ سهيمقا -34-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ...... هيپا دوره به نسبت 2121 دهه در موردمطالعه یهاستگاهيا بارش ماهانه راتییتغ -35-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ....... هيپا دوره به نسبت 2121 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا بارش متوسط -36-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not 2121 دهه در موردمطالعه یهاستگاهيا حداكثر و حداقل یدما ماهانه راتییتغ -37-4 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined 2121 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهدات حداقل یدماها متوسط-38-4 شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان

 

 Error! Bookmark not .................. 2121 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهدات حداكثر یدماها متوسط -39-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..2121 دهه در موردمطالعه یهاستگاهيا تعرق -ریتبخ ماهانه راتییتغ تیوضع -41-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .......... 2121 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهداتپتانسیل  تعرق -ریتبخ زانیم -41-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark ..... هيپا دوره به نسبت 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا بارش ماهانه راتییتغ -42-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ....... هيپا دوره به نسبت 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا بارش متوسط -43-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not 2151 دهه در موردمطالعه یهاستگاهيا حداكثر و حداقل یدما ماهانه راتییتغ -44-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ................... 2121 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهدات حداقل یدماها متوسط -45-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .................. 2151 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهدات حداكثر یدماها متوسط -46-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not 2151 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا تعرق -ریتبخ ماهانه راتییتغ تیوضع -47-4 شکل

defined. 



 ل 

 

 Error! Bookmark not .......... 2151 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهداتتعرق پتانسیل  -یزان تبخیرم -48-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark ...... هيپا دوره به نسبت 2181 دهه در موردمطالعه یهاستگاهيا بارش ماهانه راتییتغ -49-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ........هيپا دوره به نسبت 2181 دهه در موردمطالعه یهاستگاهيا بارش تیوضع -51-4 شکل

defined. 

 !Error ......................... 2181 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا حداكثر و حداقل یدما ماهانه راتییتغ تیوضع 51-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... 2181 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهدات حداقل یدماها -52-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......... 2121 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهدات حداكثر یدماها -53-4 شکل

 Error! Bookmark ..... 2181 دهه در مطالعه مورد یهاستگاهيا در لیپتانس تعرق -ریتبخ ماهانه تیوضع -54-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not .......... 2181 دهه در شده یساز هیشب و یمشاهدات لیپتانس تعرق -ریتبخ زانیم -55-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmarkداشبند ستگاهيا در مدل ونیبراسیكال مرحله در شده محاسبه و یمشاهدات روزانه انيجر -56-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark . اریون ستگاهيا در مدل ونیبراسیكال مرحله در شده محاسبه و یمشاهدات روزانه انيجر -57-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ............. بابارود ستگاهيا در هيپا دوره شده سازی شبیه و یمشاهدات انيجر ريمقاد -58-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ....... هیاروم بند ستگاهيا در هيپا دوره شده سازی شبیه و یمشاهدات انيجر ريمقاد -59-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ............... اریون ستگاهيا در هيپا دوره شده سازی شبیه و یمشاهدات انيجر ريمقاد -61-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..............کیتپ ستگاهيا در هيپا دوره شده سازی شبیه و یمشاهدات انيجر ريمقاد -61-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .................. شیقميسار در هيپا دوره شده سازی شبیه و یمشاهدات انيجر ريمقاد -62-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ........... داشبند ستگاهيا در هيپا دوره شده سازی شبیه و یمشاهدات انيجر ريمقاد -63 -4 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..پايه دوره به نسبت 2121 دهه در رواناب ماهانه راتیتغی متوسط -64-4 شکل

 Error! Bookmark ... هيپا دوره به نسبت 2121 دهه در متوسط طور به هاستگاهيا رواناب ريمقاد راتییتغ -65 -4 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..پايه دوره به نسبت 2151 دهه در رواناب ماهانه راتیتغی متوسط -66-4 شکل



 م 

 

 Error! Bookmark .... هيپا دوره به نسبت 2151 دهه در متوسط طور به هاستگاهيا رواناب ريمقاد راتییتغ -67-4 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..پايه دوره به نسبت 2181 دهه در رواناب ماهانه راتیتغی متوسط -68-4 شکل

 Error! Bookmark .... هيپا دوره به نسبت 2181 دهه در متوسط طور به هاستگاهيا رواناب ريمقاد راتییتغ -69-4 شکل

not defined. 

 صفحه                                                        شماره و عنوان

 

 Error! Bookmark .... 1961-2199 دوره یط وهايسنار متوسط اساس بر ساالنه رواناب متوسط راتییتغ -71-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark .... 1961-2199 دوره یط وهايسنار متوسط اساس بر ساالنه رواناب متوسط راتییتغ -71-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmarkهيپا دوره به نسبت یآت یهادوره در حوضه سطح بارش و دما ماهانه بلندمدت نیانگیم -1-5 شکل

not defined. 

 !Error ...................... هيپا دوره به نسبت یآت یهادوره در حوضه سطح تعرق -ریتبخ ماهانه بلندمدت نیانگیم -2-5 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkهيپا دوره به نسبت یآت یهادوره در حوضه سطح بارش و دما یفصل بلندمدت نیانگیم -3-5 شکل

not defined. 

 !Error .......................هيپا دوره به نسبت یآت یهادوره در حوضه سطح تعرق -ریتبخ یفصل بلندمدت نیانگیم -4-5 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ...... هيپا دوره به نسبت یآت یهادوره در حوضه سطح رواناب ماهانه بلندمدت نیانگیم -5-5 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ...... هيپا دوره به نسبت یآت یهادوره در حوضه سطح رواناب یفصل بلندمدت نیانگیم -6-5 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ... (1961-1991) دوره یط هیاروم اچهيدر زيآبر حوضه سطح رواناب و یمیاقل تیوضع -7-5 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark(2111-2199) دوره یط هیاروم اچهيدر زيآبر حوضه رواناب و یمیاقل راتییتغ تیوضع -8-5 شکل

not defined. 
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  فهرست عالئم اختصاری

 

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

AGCM  چرخش عمومي جومدل 

AOGCM اقيانوس -مدل گردش عمومي جو 

GDP  داخلي )ملي(توليد ناخالص 

IPCC الدول تغيير اقليمت بينئهي 

IS92 2220الدول تغيير اقليم ت بينئسناريوهاي هي 

OGCM  انوسيچرخش عمومي اقمدل 

SRES ي سناريوهاي انتشارگزارش ويژه 

NCEP هاي محيطيبينيمرکز ملي پيش 



 

 

 

 

 :فصل اول

 کلیات پژوهش

 



 

 

 

 

 

 مقدمه  -1-1

 تغييرات هامعضل اين از يکي که است رو روبه زيادي يطيمح ستيز هايمعضل با يکم و بيست قرن     

 .است بوده بحث موضوع همواره گذشته ايهدهه طول در جهاني اقليمي تغييرات. است اقليمي

 موجب که برندمي نام چرخه هيدرولوژيکي تشديد عنوان تحت را آن اثرات نيتر مهم از يکي دانشمندان

 سناريوهاي محتمل هيدرولوژيکي ليوتحل هيتجز .شودمي بارش الگوي تغيير و تعرق و تبخير ميزان تغيير

 ديگر هايمکان در سيل و هامکان از برخي در شديد يها يسال خشک که دهدمي نشان اقليمي تغييرات

نگرش  سبب به آينده در تغييرات اقليمي منفي راتيتأث(. 22: 0222، 2مر و همکاراناي)ي دهدمي رخ

 داشته به دنبال را آن گرفتن شدت تواندمي ستيز طيمح به کمتر توجه و صنعت سريع توسعه بر جوامع

 کشاورزي، آب، منابع شامل مختلف يها ستميبر س تواندمي پديده اين که دهدمي نشان هابررسي .باشد

 (.0: 2001بواني، )صمدي و مساح باشد داشته منفي اثرات اقتصاد و صنعت بهداشت، ،ستيز طيمح

 گازهاي غلظت افزايش از منطقي ينتيجه يک عنوان به بارندگي دما و ژهيو بهاقليمي  يهاالگو در تغييرات

 براي کشاورزي، دسترس در آب و موجود آب منابع هيدرولوژيکي، فرايندهاي است ممکن ايگلخانه

اِنگل ) دهد قرار ريتأث تحت را برقابي نيروي و هادرياچه و هارودخانه در جانوري زندگي صنعت، شرب،

 شناخت مستلزم آن يبهينه مديريت و آب منابع از مطلوب ياستفاده و برداريبهره. (2: 0222، 0و مکيني

 يچرخه مهم فازهاي از سطحي رواناب تشکيل آن دنبال به و بارش .است هيدرولوژيکي مدل بهتر

 رويي بر اقليم تغييرات اي اثراتمنطقه مطالعات بررسي رو نيا از ؛شودمي محسوب هيدرولوژيکي

 ضروري دسترس در آب منابع روي آن اثرات و تبخير بارش، دما، قبيل، از هيدرولوژيکي پارامترهاي

هاي و مدل هاي جهاني اقليملذا در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از مدل .نمايدمي

ي ات تغييرات اقليمي بر رواناب سطحي در حوضهاثربه بررسي  ها آنهيدرولوژيکي و نتايج حاصل از 

 درياچه اروميه پرداخته شود.آبريز 
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  پژوهش مسئلهبیان شرح و  -1-2

 و زمين کره دماي افزايش باعث گذشته يها دهه در يا گلخانه گازهاي افزايش و جوامع شدن صنعتي     

 اقليم اطالق تغيير پديده آن به علمي هاينوشته در که است شده اقليمي پارامترهاي ديگر در تغيير

 گازهاي انتشار اثر بر زمين سطح دماي (. ميانگين010: 2222، 2الدول تغيير اقليمشود )هيئت بين مي

 ميانگين تغيير افزايش الدول بين ئتيه اخير هاي بررسي که يطور به باشد، مي افزايش حال در اي گلخانه

کنند  مي بيني پيش 0222 سال درجه تا 0/0گراد در قرن گذشته و سانتي درجه 10/2 را جهاني دماي

 بحث ترين مهم بارش و دما تغييرات ژهيو به اقليم تغيير فرايند(. 221: 0222الدول تغيير اقليم، هيئت بين)

 و محيطي اثرات) کاربردي و علمي ابعاد دليل به پديده اين .باشد مي محيطي علوم قلمرو در مطرح

 عناصر به وابسته انساني هاي سيستم چراکه است، برخوردار اي فزاينده اهميت از آن (اجتماعي -اقتصادي

 نمايند مي عمل و شده طراحي اقليم پايداري و ثبات مبناي بر آن امثال و صنايع کشاورزي، مانند اقليمي

   ها است و پديده تغيير اقليم  ترين آنسيستم منابع آب از اصلي ؛ که(00: 2002)ذهبيون و همکاران، 

هاي آتي قلمداد گردد و در حال حاضر اغلب تحقيقات چالش بشر در دوره نيتر عمده عنوان بهتواند مي

(. 000: 0220، 0و همکاران ي تأثير اقليم بر وقايع متوسط رواناب هستند )لندرزمينهصورت گرفته در 

هاي ديگري مانند مقدار رواناب و همراه با تغييرات آب و هوايي و تغيير در الگوهاي دما و بارش مؤلفه

و  شائميشد )هاي طبيعي و انساني مهم هستند، دچار دگرگوني خواهند رطوبت خاک که براي سيستم

 هيدرولوژي فرايندهاي بر آن احتمالي پيامدهاي و اقليم تغيير پديده ارزيابي(. 202: 2000نوخندان، حبيبي

 اثر .کرد خواهد آتي يها دوره در آب منابع ريزانبرنامه و مديران يها چالش به فراواني کمک حوضه

بارش رواناب مورد بررسي قرار  فيزيکي مدل با هيدرولوژيکي فرآيندهاي سازي شبيه به وسيله تغيير اقليم

 رژيم در تغيير ايجاد باعث اقليم تغيير ها(. طبق گزارش00: 2002گيرد )ذهبيون و همکاران،  مي

هاي سطحي در بارندگي و جريان که يا گونه به شده جهان سطح در اخير دهه چند در هيدرولوژي

 با مواجهه پاييني کمتر شده و احتمال هايهاي جغرافيايي باال و مياني بيشتر و در عرضعرض

. (222: 2222، 0)لن و همکاران است يافته افزايش يسال خشکو  سيالب مانند اقليمي حداکثر رخدادهاي

 پي در بشري جوامع براي را يبار انيز آثار تواند يم آتي هايدوره براي احتمال اين افزايش که آنجا از

 جهان سطح در مختلف آبريز هايحوضه براي موضوع اين مورد در تحقيق اخير يها سال در باشد داشته

تواند بر رواناب مي ژهيو بهبررسي تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب و  است گرفته قرار مدنظر

ي مديريت منابع آب باشد، بدون توجه به اين واقعيت که هاي راهبردي آيندهاتخاذ سياست ساز نهيزم

برداري از منابع آب انجام ي بهرهي را در زمينها نانهيب واقعريزي برنامهتوان تغيير است، نمياقليم در حال 
                                                
1- Inter governmental Panel on Climate Change(IPCC) 

2- Leander et al 

3- Lane et al 



 

 

هاي مهم در طراحي سدها )حجم (. ميزان رواناب سطحي، يکي از شاخص00: 0220، 2يداد )هارد

ين شاخص ي مربوط به ابيني تغييرات آيندهها و غيره( و توسعه کشاورزي است. لذا پيشمخزن، دريچه

ي آب بر اساس مقدار رواناب و در بحث مديريت آتي منابع آب بسيار مهم است. طراحي مخازن ذخيره

 از (. يکي220: 2000نوخندان، حبيبي)شائمي و گيرد  نوسانات آن و تقاضا براي مصرف آب صورت مي

 تبخير افزايش و دما افزايش همچون مختلف داليل به اقليم تغيير اثر نيز در در آيندههابيابان توسعه موارد

روند افزايش  ي( نشان دهنده2-2شکل ) گياهي است. پوشش کاهش نتيجه در و خاک رطوبت کاهش و

 . باشدبه بعد مي 2022دما از سال 

 

 
 (0221الدول تغيير اقليم، هيئت بين)2022 سالزمين از  روند افزايش درجه حرارت کره -2-2شکل 

 

اي است که اذهان اقليم شناسان را به و کيفيت تحوالت اقليمي يکي از مسائل پيچيده بيني کميتپيش  

هاي متعدد هاي نوين و در اختيار داشتن سريآوريخود مشغول کرده است. اکنون به مدد دستيابي به فن

اسي در درک هاي اسگام ،هاي الزم از متغيرهاي اقليمي و به ياري دانش درک روابط بين اين متغيرهاداده

هاي کامپيوتري همگي در حيطه اکنون مدل که ينحو بهبيني روندهاي اقليمي پديدار شده است. و پيش

، 0و سلرز گوفيدهند )مکبيني اقليم و عوامل مؤثر بر تغيير اقليم پاسخ ميي خود به مسائل پيشيتوانا

 :(2022)گودرزي،  خالصه طور بهکه لذا با عنايت به اين (.2002به نقل از مسعوديان و غيور،  0222

 22  سال گذشته بوده است )از سال  20ها در طي ترين سالسال گذشته در جرگه گرم 20سال از

 (.باشد يمگسترده درجه حرارت  يريگ اندازهکه زمان شروع  2022
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Abstract: 

     Climate change is one of the most important problems in the present century. So assessing and 

prediction of future changes is important to mitigate climate change impacts on water resources, is 

very important for economics and socio-economic affairs. The purpose of this research is Effects of 

Climate Changes on Surface Runoff  Changes under Scenario A1B, A2, B2 and B1 of HadCM3 

general circulation models and IHACRES rainfall-runoff model in thiry time perioud (2011-2030, 

2046-2065 and 2080-2099) using LARS-WG and SDSM downscaling model in the Urmia Lake 

Basin synoptic stations. According to the results of the Mann-Kendall and Sen's Slope Estimator 

was determined at selected stations in different parts of the basin there is no decreased and increase 

systematic in all parameters and most stations had not experienced a significant trend. According to 

the results of these test, the rainfall has been decreasing in all stations studied, that this decreasing 

trend is significant at 5% only in Tabriz station. The results of the evaluation of observed and 

simulation data using the LARS-WG and SDSM downscaling models Using statistical indexes 

showed that not difference between the simulated and the observed values on the critical error 0.5% 

and are acceptable Pearson correlation values between the simulated and observed data at a 

significance level of 0.1%. To ensure the accuracy of the calibration model, were used the 

measurement error included RMSE, MSE and MAE indices. The results show that the accuracyof 

the mode is  various in stations and parameters study. So that both models has been a more accurate 

in simulation of  temperature than precipitation And also in simulated of monthly precipitation, 

SDSM model Except the Saghez station on other stations have a more accurate than the LARS-WG 

model. In general, the results showed that the maximum and minimum temperatures will rise in 

future periods and average temperature of  Basin will be increased between 0.55 to 3.15 ° C, But 

the results is different for precipitation. LARS-WG model showed a reduction in the rainfall 

amounts 11.94 percent in the basin but  SDSM model is 5.62 percent increase in future periods than 

the base period. Evapotranspiration rates are based on two methods Hargreaves and Priestley 

Taylor show a significant increase than base period. Performance analysis of IHACRES rainfall-

runoff model also showed good accuracy of the model to simulate the runoff changes in employed 

stations. The results the study of  surface runoff changes showed that the long-term average of 

annual runoff  is reduced in 2020s, 2050s and 2080s  than the base period, respectively 5.4, 22.35 

and 64.5 percent. So the issue of water shortage in this basin in the future will be more serious and 

the amount of surface runoff and flow distribution with respect to the expected climate change had 

changed completely.
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