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 چکیده

هت بررسی شد. بدین منظور ج ایرانهای غربی های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز رودخانهدر این پژوهش اثر تغییر اقلیم بر آب

 LARS-WGتوسط مدل آماری  B1و  A2تحت سناریوهای  HadCM3های آتی برونداد مدل بررسی تغییرات اقلیمی دوره

سازی شده دما و بارش با دوره پایه انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در دوره آتی متوسط بارش های شبیهریزمقیاس شد. سپس داده

میلیمتری در ایستگاه مریوان خواهد داشت. به  14/14تا  14/6میلیمتری در ایستگاه سنندج و افزایش  96/75تا  02/41ساالنه افزایش 

 دراستفاده شد. نتایج نشان داد که  B1و  A2ر سناریوهای مختلف اقلیمی بر سطح آب زیر زمینی از سناریوهای منظور بررسی تاثی

و  12/4مقدار برابر  نیا 0216-0212در دوره  .باشدیمتر م 20/4 زانیافت آبخوان به م زانیم 0206-0202ی در دوره A2ی ویسنار

 B1ی وی. سنارباشدیمتر م 94/4 زانیافت به م یاست که دارا 19/129برابر با  ینیرزمیسطح آب ز 0219-0212در دوره  تیدر نها

نتایج کلی تحقیق نشان داد  نموده است. ینیب شیمتر پ 08/4و  88/2، 52/2 بیرا به ترت یدوره آت یبرای نیزم ریافت سطح آب ز زنی

هشی خواهد بود و با گذشت زمان کاهش سطح آب بیشتر که سطح تراز آب زیرزمینی با توجه به سناریوهای اقلیمی دارای روند کا

خواهد داشت. نتایج حاصل از  B1تغییرات کاهشی بیشتری را نسبت به سناریوی خوش بینانه  A2همچنین سناریوی  .خواهد بود

ت و معنی درصد همبستگی مثب 7مریوان و سنندج در سطح  در ایستگاه ENSO ،NAOهای الگوهای پیوند از دور نشان دادشاخص

 .منطقه مورد مطالعه تأثیر داشته استو دمای الگوهای پیوند از دور بر بارش دار داشته و حاکی از آن است که 

 

 دور، غرب ایران از کلمات کلیدی: تغییر اقلیم، دما، بارش، پیوند

                                                           
 این مقاله از رساله دکتری تخصصی رشته جغرافیا و آب و هواشناسی استخراج شده است. -1

 (aagandomkar@gmail.com: مسئول نویسنده) -7
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 مقدمه

سیاری سالهای اخیر افکار بباشد که در تغییراقلیم، یکی از مسایل مهم زیست محیطی و مهمترین چالش قرن حاضر می

بررسی تغییرات  (.Roth,1997از محققان علوم مختلف را مشغول و مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است)

ای در جو زمینه غالب مطالعات اقلیمی در دما و نقش آن در گرمایش جهانی به سبب آزاد سازی گازهای گلخانه

(.امروزه با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و پیشرفت تکنولوژی و نیاز 7112های اخیر بوده است)پیرایش، دهه

روز افزون بشر به مناطق مسکونی و منابع اولیه، دست درازی بشر به محیط طبیعی، بیش از پیش نمایان شده است. 

در غلظت گازهای  کنند که افزایشهای گردش عمومی پیش بینی میهمه سناریوهای بین المللی تغییر اقلیم و مدل

تواند دمای سطح کره زمین را باال ببرد و این تغییرات بر چرخه هیدرولوژی مناطق مختلف نیز گلخانه ای می

 (.Miopluso,2010اثرگذارخواهد بود)

مدلهای گردش عمومی جو توسعه یافته مدلهای ریاضی هستند و جهت شبیه سازی اقلیم حاضر و آینده تحت اثر 

 رفتار سیستم اقلیمی می باشند یافتبزار برای دراین مدلها اولین ا. روندای و آئروسلها به کارمیگازهای گلخانه 

(Calogero,1997). کاهش عوامل  ای شیو ممکن است سبب افزا باشدیم ریمتغ میاقل رییاز تغ یناش یبازخوردها

 نیکره زم یمیاقل ستمیس رای. زدهندیرخ م ریبا تأخ یمیاقل یهاستمیدر س یدرون راتییاز تغ یاریشوند. بس یدرون

(. اکثر پژوهشگران 7111، 1)بالنکودهدیپاسخ م ریبا تأخ هایو به ورود کندیمحرکت  یبزرگ است و به کند اریبس

دمای کره خاکی به میزان ، 2030 بر این باورند که با افزایش گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسیدکربن در ابتدای دهه

 (. Barkhordari,2013درجه سلسیوس گرمتر شود ) 1تا7

دهد، ولی رخداد رفتارهای متفاوت از اگر چه تحقیقات، وجود یک روند مثبت قابل توجه برای کره زمین را نشان می

ای مشاهده شده است. نتایج تعدادی از پژوهشها گویای افزایش معنادار نظر جمع بارش و مقادیر فرین در مقیاس ناحیه

ای و تعداد کمی روند منفی یا عدم وجود روند بوده که این نتایج، کم و بیش در راستای بارش در مقیاس منطقه روند

های مستخرج از اجرای مدلهای اقلیمی با در نظرگرفتن تغییرات افزایشی گازهای گلخانه ای باالخص دی خروجی

 (.Miopluso,2010باشد )اکسیدکربن می

ایبری را از طریق آزمون من کندال تجزیه و تحلیل ماهانه و ساالنه شبه جزیره(، روند بارش 1111)7سیرانو و همکاران

(، تغییرات شرایط 1111)9نمود. نتیجه تحقیق هیچ روند معنی داری برای بارش ساالنه نشان نداد. کارل وهمکاران

ا ب در طی قرن گذشته در بیشتر نقاط جهان های حدی دما و بارندگی،ها و نمایهحدی اقلیم را با استفاده از شاخص

 برآورد نمود. های آماری در جنوب برزیل روش

هشت عنصر اقلیمی را با روش من کندال در سه مقیاس زمانی ساالنه، فصل خشک و (، تغییر پذیری 7114)4داسیلوا

 درطوبت نسبی و بارندگی رونفصل تر درشمالغرب برزیل مورد بررسی قرارداده و نشان داد که دما روند افزایشی و 

                                                           
1.blanco 
2- Cirano et al 
3- Karl et al 
4 Da Silva 
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هشت نمایه بارندگیهای فرین و شش نمایه دماهای (، روند 7112) 1ناندینتسیتیگ و همکاراناند. کاهشی معنی دار داشته

 فرین را دراطراف دریاچه مونگولیا به روش رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.

های کرخه اشاره و های رودخانهتغییرات بارش و دبی زیرحوضه(، به بررسی 1919خورشید دوست و همکاران )

 ها وارد مراحل بحرانی نموده است.تغییرات دبی ناشی از بارش را شدیدتر و دربرخی سرشاخه

-(، درشناسایی و تحلیل زمانی، مکانی امواج گرمایی ایران با استفاده از شش نمایه و آزمون ناپارامتری من1919دارند )

بررسی (، 1911پورمحمدی و همکاران ).ان داد که بسامد رخداد امواج گرمایی در ایران روبه افزایش استکندال نش

به  مدانتویسرکان هرا در بیالن آبهای سطحی و زیرزمینی تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم در مقیاس حوضه آبخیز 

 سرانجام رساندند.

های پرآب ایران به لحاظ آبدهی است. اما این منطقه هم همچون سایر حوضه آبریز مرزی غرب ایران یکی از سرشاخه

های آبی در این منطقه و هرگونه نوسان در نقاط کشور با بحران بی آبی مواجه شده است. لذامیزان آبدهی سرشاخه

در این حوضه و نبود مدیریت صحیح منابع آبی که امروزه یکی از چالشهای  دما و میزان بارش در طول سالهای اخیر

های آبی بحران آبی را تجربه نماید.لذا بررسی آب در ایران است باعث شده که این حوضه آبریز همچون سایرحوضه

در این  یزیهای مختلفرتغییرات دما و بارش در این حوضه و تأثیر الگوهای پیوند از دور بر آن کمک شایانی به برنامه

 کند. حوضه می

های مرزی غرب ایران و های رودخانهاز این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تغییرات بارش در سرشاخه

اثرات آنها بر آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین تأثیرالگوهای پیوند از دور در شکل گیری این تغییرات صورت 

 گرفته است. 

 مواد و روش

 ی خصوصیات منطقه مورد مطالعهمعرف

 های حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان است کههای مرزی غرب، یکی از زیر حوضهحوضه آبریز رودخانه

های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه واقع شده است. این حوضه در استان. هکتار مساحت دارد 9111177

گیرند و پس از گذر از مرز ایران و عراق، وارد دجله زاگرس سرچشمه میهای غربی رودهای این حوضه، از دامنه

ترین رود این حوضه زاب کوچک است و رود سیروان دیگر رود مهم حوضه است که از نزدیکی شمالی. شوندمی

  .(1929گیرد)افشین، سنندج سرچشمه می

شود که در شمال حوضه مرزی غرب ایران میهای مرزی غرب ایران های رودخانهمنطقه مورد مطالعه شامل سرشاخه

 (.1واقع شده است )شکل 

                                                           
1- Nandinetsityg et al 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/804902
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/804902
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/804902
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 های مرزی غربموقعیت حوضه آبریز رودخانه -1شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته

ها و نواحی پست حوضه دارای شیب اند. دشتهای تند بیشتر در ارتفاعات و نواحی غربی حوضه واقع شدهشیب

 (.7باشند )شکل میدرجه  1مالیم و کمتر از 

 
 وضعیت شیب در منطقه مورد مطالعه  -2شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته

 شناسیها و روشداده

ا ب نزدیککه دارای آمار طوالنی مدت و ارتفاعی  های سینوپتیک سنندج و مریواناطالعات ایستگاه، در این مطالعه

 ساله 91مورد استفاده قرار گرفته و با در نظر گرفتن دوره ، باشدمی حوضهآبریزرودخانههایمرزیغربمتوسط وزنی 

آوری و مورد پردازش پارامترهای اقلیمی مورد نیاز برای اجرای مدل اقلیمی جمع، به عنوان دوره پایه( 7111-1112)

رت بدین ترتیب مرحله واسنجی مدل صو و برای دوره پایه اجرا شده LARS-WGنمایی قرار گرفت. مدل ریزمقیاس
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مرحله  ،های اقلیمی صرفا در مناطق آزمون از اعتبار الزم برخوردار استگرفت. با توجه به اینکه نتایج حاصل از مدل

ابتدا  ،های منطقه مطالعاتی صورت گرفت. به منظور اطمینان از صحت مدلآزمون و اعتبار سنجی مدل متناسب با داده

 1112-7111برای دوره آماری ، کندبرای منطقه مطالعاتی اعمال نمی یک سناریوی پایه که هیچ گونه تغییر اقلیم را

های دوره آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس خروجی تدوین و با اجرای دوباره مدل قدرت آن در بازتولید داده

طالعاتی مقایسه ساله مشاهداتی منطقه م 91های مدل شامل دمای حداکثر و بارش و هم چنین انحراف معیار آنها با داده

های تولید شده توسط مدل با استفاده از های دوره پایه و دادهاز طریق مقایسه داده LARS-WG مدل . ارزیابیدگردی

 NSEصورت گرفت.مقدار پارامتر1RMSE ,7MAE ,BIAS ,9NSEای و پارامترهای خطاسنجی نمودارهای مقایسه

دقت مدل  تر بودندهنده بیشتر باشد نشاناین مقدار به یک نزدیکباشد و هرچه نهایت و یک متغیر میبین منهای بی

گر تر بودن مقادیر مربوط به این دو معیار نشاندهند و پایینخطای مدل را نشان می RMSEو  MAEاست. پارامترهای 

سازی است. شبیهتر مدل در دهنده دقت بیشنیز نشانBIASنزدیک به صفر بودن پارامتر  .باشدکارایی بهتر مدل می

 اند.محاسبه شده 4 تا 1آمارهای مذکور با استفاده از روابط

𝑁𝑆𝐸 = [1 −
∑(𝑋𝑜−𝑋𝑆)

2

∑(𝑋𝑜−�̅�𝑜)
2] (1)  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑋𝑜−𝑋𝑆)

2

𝑁
(7)  

𝑀𝐴𝐸 =
∑|𝑋𝑜−𝑋𝑆|

𝑁
(9)  

BIAS =
1

N
∑(Xs − X𝑜) (4)  

تعداد Nهای مشاهده شده و : میاگین دادهX̅oسازی شده، های شبیه: داده XSهای مشاهده شده، : دادهXoدر روابط باال 

 باشد.ها میداده

ها برای مقایسه مقادیر میانگینT.testهای فراوانی، از آزمون جهت مقایسه توزیع K-S4های آماری چنین از آزمونهم

 سازی شده استفاده گردید. های مشاهداتی و مدلجهت مقایسه انحراف معیار دادهF.testو آزمون

نداد مدل نمایی بروهای اقلیمی، این مدل جهت ریز مقیاسدر تولید داده LARS-WGپس از اطمینان از قابلیت مدل 

-7112و  7111-7191های های مصنوعی جهت پیش بینی اقلیم دورهو تولید داده HADCM3گردش عمومی جو 

ن پژوهش سعی شده است تا عدم قطعیت شود( اجرا شد.در اینامیده می 7121و  7171)که پس از این شاخص 7141

تعدیل گردد. پس از اجرای مدل و تولید  B1وA2در شبیه سازی مدل گردش عمومی جو با در نظر گرفتن دو سناریو 

های مذکور مورد تجزیه و تحلیل پارامتر 7121و  7171های بارش و دمای حد اکثر برای دهه مقادیر روزانه پارامتر

 بینی شد.قلیمی دوره آینده پیشقرار گرفته و شرایط ا

                                                           
1Root Mean Square Error 
2Mean Absolute Error 
3Nash sutcliffe 
4 Chi-Squared 
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(. رگرسیون 1911رود)یار احمدی و عزیزی، رگرسیون یکی از قویترین ابزار در تبیین روابط بین متغیرها به شمار می

های نرمال بودن متغیر شود. در رگرسیون چندگانه، باید عالوه بر فرضبررسی می Xساده، فقط با یک متغیر پیش بینی 

ی های پرت، نباید بین متغیرهای مستقل همخطی چندگانه وجود داشته باشد. برای محاسبهد دادهوابسته، عدم وجو

 از روش گام به گام استفاده شد.  SPSSضرایب متغیرهای رگرسیون چندگانه در نرمافزار 

(. آزمون اینکه آیا ضریب 1914متداولترین ضریب همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون است )محمد کسلخه، 

 مبستگی جامعه برابر صفر است یا نه به طریق زیر انجام میشود.ه

{
𝐻0 = 𝜌 = 0
𝐻1 = 𝜌 ≠ 0

  

 کنیم:را محاسبه می n-2استیودنت با درجه آزادی  tآماره آزمون دارای توزیع 

𝑡 =
𝜌

√1 − 𝜌2

𝑛 − 2

 

توان بیان کرد که آیا ضریب همبستگی بطور معنی داری با صفر تفاوت دارد یا خیر؟ اگر با ارائه یک آزمون دوطرفه می

محاسباتی  tرد میشود و هرگاه قدر مطلق H0جدول باشد  tمحاسباتی بزرگتر از  tدر سطح اطمینان درصد، قدر مطلق 

 (. 1914نظر پذیرفته میشود)محمد کسلخه،  جدول باشد فرضیه در سطح اطمینان مورد tکوچکتر از 

 GSMمعرفی مدل 

به منظور  .استفاده گردیده است GMSدر محیط  Modflowدر این تحقیق جهت شبیه سازی منطقه مطالعاتی از مدل 

شبیه سازی هر چه دقیقتر سیستم آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی با توجه به اطالعات آمار موجود، منطقه تحت 

 .متر قرار گرفت 211متر در  211که یکنواختی با ابعاد پوشش شب

 کندال-معرفی روش ناپارامتری من

( بسط و توسعه یافت. فرض صفر آزمون 1121( ارائه و سپس توسط کِندال )1142کندال ابتدا توسط مَن )-روش من

یک )رد فرض صفر( دال  ها داللت دارد و پذیرش فرضکندال بر تصادفی بودن و عدم وجود روند در سری داده-من

باشد. در این روش ابتدا اختالف بین هر یک از مشاهدات با تمام مشاهدات پس از ها میبر وجود روند در سری داده

 (:Caragyanes,2008آید )مطابق رابطه زیر به دست می Sآن محاسبه شده و پارامتر 

(2               )  


 


1

1 1

sgn
n

k

n

kj

kj xxS 

نیز به صورت  sgnباشند. تابع عالمت ام سری می kام و  jهای به ترتیب داده xkو  xjدات سری، و تعداد مشاه nکه 

 زیر قابل محاسبه است:

(1            ))>0kx-j(x for   1sgn  kj xx 

)=0kx-j(x for   0sgn  kj xx 
)<0kx-j(x for   1sgn  kj xx

 
 

 نتایج و بحث 
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ی شده بینبرای نمایش بهتر نتایج، مقدار میانگین بارش ماهانه مشاهداتی و پیش2424-2402تغییرات بارش در دوره 

 7171-7141شود که میزان تغییرات بارش دوره ارائه شده است. باتوجه به شکل مالحظه می 4و  9های در شکل

ها، میزان در برخی از ماه HadCM3دهد. مدل ان نمیها نشروند یکنواختی را در ایستگاه 1112-7111نسبت به دوره 

 دهد. در ایستگاه مریوان هر دو سناریوتر نشان میها بیشتر و در برخی ماهبارش دوره آینده را نسبت به دوره پایه کم

های ژانویه، آوریل، می، جون، آگوس، نوامبر و دسامبر و کاهش بارندگی بصورت مشترک افرایش بارندگی را برای ماه

های ترین افزایش بارندگی را برای ماهبیش B1و  A2اند. سناریو بینی نمودهفوریه و سپتامبر پیش هایرا برای ماه

توان نتیجه بینی نموده است. در نهایت میمتر پیشمیلی 21/12متر و میلی 11/71دسامبر و اکتبر و به ترتیب به میزان 

مورد مطالعهروند افزایشی خواهد داشت. میزان بارش  گرفت که مجموع بارش متوسط ساالنه در دوره آینده در منطقه

متر میلی 11/271و  91/212به ترتیب برابر با  B1و  A2بینی شده برای این دهه تحت سناریو متوسط ساالنه پیش

متر بوده، بدین صورت حوضه مورد مطالعه میلی 11/212خواهد بود، در صورتی که میزان بارندگی ساالنه دوره پایه 

 درصد خواهد بود.  12/1تا 12/1افزایش بارش  شاهد

 
 1911های پژوهش، منبع: یافتهدر ایستگاه مریوان   B1و  A2تحت تاثیر سناریوهای  2424-2402و  1891-2412میانگین بارش ماهانه -3شکل

 
 1911های پژوهش، منبع: یافتهدر ایستگاه سنندج   B1و  A2تحت تاثیر سناریوهای  2424-2402و  1891-2412میانگین بارش ماهانه -0شکل

 رابطه الگوهای پیوند از دور بر نوسانات بارش 

base, jan, 
103.46

base, feb, 
110.36

base, mar, 
113.92

base, apr, 
86.13

base, may, 
37.67

base, jun, 
9.86

base, jul, 
2.88

base, agu, 
2.36

base, sep, 
14.28

base, oct, 
39.32

base, nov, 
85.38

base, des, 
102.07

A2, jan, 
114.77

A2, feb, 
107.73

A2, mar, 
115.17

A2, apr, 
98.21

A2, may, 
41.29

A2, jun, 
12.7A2, jul, 

5.39
A2, agu, 

3.22

A2, sep, 
11.84

A2, oct, 
37.76

A2, nov, 
86.57

A2, des, 
130.73

B1, jan, 
89.66

B1, feb, 
103.73

B1, mar, 
105.5

B1, apr, 
87.14

B1, may, 
40.33

B1, jun, 
15.08

B1, jul, 2.1B1, agu, 5

B1, sep, 
10.73

B1, oct, 
56.83

B1, nov, 
87.44

B1, des, 
118.35

نه
ها

ما
ش 

ر
با
ع 

مو
ج
م

(
m

m
)

ماه

base A2

base, jan, 
46.05

base, feb, 
54.05

base, mar, 
64.49

base, apr, 
63.43

base, may, 
27.88

base, jun, 
2.35

base, jul, 
1.13

base, agu, 
0.1

base, sep, 
1.69

base, oct, 
32.15

base, nov, 
59.38base, des, 

51.75A2, jan, 
41.77

A2, feb, 
48.01

A2, mar, 
61.94

A2, apr, 
64.47

A2, may, 
34.04

A2, jun, 
4.77

A2, jul, 
0.46

A2, agu, 
0.12

A2, sep, 
2.78

A2, oct, 
32.84

A2, nov, 
70.51

A2, des, 
52.15B1, jan, 

45.08

B1, feb, 
48.43

B1, mar, 
60.13

B1, apr, 
69.49

B1, may, 
37.67

B1, jun, 
5.36B1, jul, 

0.48
B1, agu, 

0.12

B1, sep, 
3.17

B1, oct, 
36.11

B1, nov, 
73.81B1, des, 

55.91

نه
ها

ما
ش 

ر
 با

ع
مو

ج
م

(
m

m
)

ماه

base A2
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ن ها بررسی شد. بدیی آماری هریک از ایستگاهدر این قسمت ارتباط بین نوسانات بزرگ اقلیمی با بارش در دوره

ضرایب همبستگی بین هر یک از 1منظور از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در جدول 

 ماری ارائه شده است. ها با هر یک از الگوهای پیوند از دور در طی دوره آایستگاه

 ضریب همبستگی بین الگوهای پیوند از دور و بارش در دو ایستگاه مریوان و سنندج -1جدول 

 الگوهای پیوند از دور 

AO NAO NCP PDO PNA NINO1 NINO3 NINO3.4 NINO4 SOI 

 -129/1** -117/1 112/1 741/1** 411/1** -11/1 12/1** 11/1 1194/1* 119/1 همبستگی پیرسون مریوان

 119/1 12/1 119/1 111/1 111/1 11/1 119/1 127/1 171/1 122/1 سطح معنی داری

 -191/1* 112/1 197/1 72/1** 474/1** -111/1 112/1* 74/1 111/1 111/1 همبستگی پیرسون سنندج

 119/1 222/1 117/1 111/1 111/1 11/1 172/1 919/1 171/1 114/1 سطح معنی داری

 درصد ** ضریب معنی داری در سطح یک درصد 2ضریب معنی داری در سطح * 

 1911های پژوهش، منبع: یافته

درصد همبستگی مثبت و  2مریوان در سطح  در ایستگاه NAOشود سیگنال مشاهده می 1همانطور که در جدول 

 ENSOدرصد دارد. سینگال  2در هر دو ایستگاه همبستگی معنی دار در سطح ENSOدار دارد و همچنین سینگال معنی

های نیز در ایستگاه PDOفقط در ایستگاه سنندج دارای همبستگی مثبت و معنی دار است. سینگال  NINO3.4در منطقه 

معنی دارو در ایستگاه مریوان همبستگی  NAOسنندج و مریوان دارای همبستگی مثبت و معنی دار است. سیگنال 

 مثبت دارد.

 مدل سازی آب سطحی در منطقه

 SWATنتایج اعتبارسنجیمدل

ای سازی جریان، مقدار معیارهنتایج ارزیابی کارایی مدل در مرحله اعتبارسنجی آورده شده است.برای شبیه 9در جدول 

ر مرحله اعتبارسنجی د 11/1و  11/1ترتیب معادل ساتکلیف و ضریب تعیین برآورد شده در مرحله واسنجی به-نش

باشد، مدل عالی و کامل، و اگر بین  22/1ساتکلیف بیشتر از -باشد. عموما اگر شاخص نشمی 12/1و  22/1معادل 

. بر )1121، 1شود)نش و ساتکلیفباشد، غیر قابل قبول فرض می91/1باشد، رضایتبخش و اگر کمتر از  22/1تا  91/1

سازی جریان حوضهآبریزرودخانههایمرزیغرب با قابلیت شبیهSWATتوان نتیجه گرفت که مدل اساس این مطلب، می

یان سازی جرهای ارزیابی بیانگر دقت قابل قبول مدل در شبیهطور کلی مقادیر همه شاخصدقت مناسب را دارد. به

 باشد. می
 های مرزی غربه آبریز رودخانهنتایج حاصل اعتبار سنجی مدل برای حوض-3جدول

 R2 NS P-factor R-factor PBIAS MSE 

دوره اعتبار 

 سنجی

12/1  22/1  11/1  17/1  9/11  2/7  

 1911های پژوهش، منبع: یافته

 

                                                           
1Nash, J.E. and J.V. Sutcliffe 
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 1911های پژوهش، منبع: یافته  (1881-2412) ساله24برای دوره SWATسنجی مدلنمودارحاصل از اعتبار -1شکل

بر این اساس تغییرات دبی ورودی به دریاچـه در . اجرا درآمدبرای شرایط تغییر اقلیم بـه  SWATمدل وا سنجی شده

و برای ایستگاه شاخص حوضه )تونل رمشت( در سناریو پایه و آینده تحت هر دو  4مقیـاس ماهیانه نیز در جدول

انویه، فوریه، مارس، می، جون، جوالی، های ژدهد درماهنتایج نشان می. اندمقایسه شده B1و  A2سـناریو انتشـار 

آگوست، سپتامبر، اکتبر و دسامبر نشان از کـاهش قابـل مالحظه دبی در ایستگاه مورد مطالعه دارد، که تحت سناریو 

A2 های آوریل و نوامبر مقـدار میـانگین ماهانـه دبـی انـدکی افزایش یافته است. در ماه. باشداین کـاهش شدیدتر می

اند. مقادیر دبی ساالنه در دوره آینده و بیی نمودهور کلی و در مقیاس ساالنه هر دو سناریو کاهش دبی را پیشاما بط

باشد درحالیکه این مقدار برای دوره متر مکعب بر ثانیه می 22/4، و 41/4به ترتیب برابر با  B1و A2تحت سناریوهای 

 است.  مترمکعب بر ثانیه مشاهده شده 12/2پایه برابر با 
 و دوره پایهA2 ،B1تحت سناریوهای  تونل رمشتمیانگین ماهانه دبی خروجی ایستگاه -0جدول

A2 B1 ماه اندازه گیری شده 

 ژانویه 41/1 21/9 84/3

 فوریه 11/11 11/2 22/8

 مارس 77/17 71/2 89/1

 آوریل 14/17 41/19 12/12

 می 11/1 42/4 02/3

 جون 14/4 19/1 10/4

 جوالی 41/7 117/1 442/4

 آگوست 17/1 117/1 441/4

 رسپتامب 41/1 19/1 42/4

 اکتبر 11/7 12/7 13/2

 نوامبر 72/2 21/1 22/9

 دسامبر 11/2 22/1 90/9

 ساالنه 12/2 22/4 02/0

 1911های پژوهش، منبع: یافته

 مدل سازی آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه

 MODFLOWاعتبارسنجی مدل 

(. دوره 1912سال مناسب است )باقرپور،  2برای داشتن مدل مناسب برای شبیه سازی معموال دوره اعتبار سنجی 

 1و  1های که اطالعات کاملتری داشت به عنوان دوره اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفت. شکل 7111تا  7112

 دهد با افزایشدهد. نتایج نشان میان میسازی شده را نشهمبستگی بین سطح آب مشاهده شده و سطح آب شبیه
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تری لسازی شده افزایش یافته و نتایج قابل قبوشده و شبیهسنجی همبستگی بین مقادیر مشاهدههای بعد از صحتسال

 دهد. را ارائه می

 
 صحت سنجی بعد از یک سال )سمت راست( و صحت سنجی بعد از پنج سال )سمت چپ( -9شکل 

 1911پژوهش،  هایمنبع: یافته

 اثر سناریوهای اقلیمی بر سطح آب زیر زمینی 

استفاده شد. با توجه  B1و  A2به منظور بررسی تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی بر سطح آب زیر زمینی از سناریوهای 

دوره تقسیم شد  9( به 7171-7141سال نتایج قابل قبولی ارائه نداد دوره آتی) 11به اینکه مدل برای دوره بیشتر از 

 (. 14تا  1های تا کل دوره را در بر گیرد )شکل 7141تا  7141و  7191-7191و 7171تا  7171

، توان بیان کرد که در دوره آتیآب برای مصرف کشاورزی می با توجه به وضعیت بارندگی، تبخیر و همچنین نیاز

سطح آب زیر زمینی در ماههای اکتبر و نوامبر )دو ماه اول پاییز( و از ماه ژوئن تا سپتامبر)بهار و تابستان( دارای روند 

ره مجموع در دویابد اما در کاهشی است و سپس از اواخر پاییز تا اوسط بهار سطح آب زیرزمینی اندکی افزایش می

 آینده با کاهش سطح آب زیرزمینی روبه رو هستیم. 

این  7191-7191باشد در دوره متر می 17/1میزان افت آبخوان به میزان  7171-7171ی در دوره A2در سناریوی 

میزان  است که دارای افت به 41/911سطح آب زیرزمینی برابر با  7141-7141و در نهایت در دوره  41/1مقدار برابر 

متر پیش  71/1و  11/1، 21/1نیز افت سطح آب زیر زمینی برای دوره آتی را به ترتیب  B1متر میباشد. سناریوی  11/1

 بینی نموده است. 

 
 1911های پژوهش، منبع: یافته  2428-2424در دوره  A2هیدروگراف آب زیرزمینی آبخوان تحت سناریوی  -8شکل 
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 2438-2434در دوره  A2هیدروگراف آب زیرزمینی آبخوان تحت سناریوی  -14شکل 

 1911های پژوهش، منبع: یافته

 

 
 2402-2404در دوره  A2هیدروگراف آب زیرزمینی آبخوان تحت سناریوی  -11شکل 

 1388های پژوهش، منبع: یافته

 
 2428-2424در دوره  B1هیدروگراف آب زیرزمینی آبخوان تحت سناریوی  -12شکل 

 1388های پژوهش، منبع: یافته

 
 2438-2434در دوره  B1هیدروگراف آب زیرزمینی آبخوان تحت سناریوی  -13شکل 

 1388های پژوهش، منبع: یافته
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 2402-2404در دوره  B1هیدروگراف آب زیرزمینی آبخوان تحت سناریوی  -10شکل 

 1388های پژوهش، منبع: یافته

را نشان میدهد. با مقایسه  B1و  A2یانگین تراز آب زیرزمینی آبخوان مورد مطالعه تحت سناریوهای م 12شکل 

توان گفت سطح تراز آب های مشاهده شده و سطح آب پیش بینی شده برای دوره آینده، میمیانگین بلند مدت داده

زیرزمینی با توجه به سناریوهای اقلیمی دارای روند کاهشی خواهد بود و با گذشت زمان کاهش سطح آب بیشتر 

 داشت. خواهد  B1تغییرات کاهشی بیشتری را نسبت به سناریوی خوش بینانه  A2خواهد بود همچنین سناریوی 

 
 B1و  A2ورد مطالعه تحت سناریوهای میانگین تراز آب زیرزمینی آبخوان م -19شکل 

 1388های پژوهش، منبع: یافته

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی 

 های غربی بررسیدر این پژوهش اثر تغییر اقلیم آب سطحی و همچنین سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه

 B1و  A2تحت سناریوهای  HadCM3های آتی برونداد مدل شد. بدین منظور جهت بررسی تغییرات اقلیمی دوره

سازی شده و دوره پایه های دما و بارش شبیهریزمقیاس شد، در ادامه مقایسه بین داده LARS-WGتوسط مدل آماری 

میلیمتری در ایستگاه  11/22تا  71/14انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در دوره آتی متوسط بارش ساالنه افزایش 

میلیمتری در ایستگاه مریوان خواهد داشت. افزایش دمای حداکثر منطقه مطالعاتی در  91/91ا ت 41/1سنندج و افزایش 

 7171-7141گرادی دمای متوسط ساالنه را برای دوره درجه سانتی 14/1تا  22/1ها موجب افزایش تمامی ماه

که به این ترتیب به دلیل این .خواهدشد. در این بین افزایش دمای بهار و تابستان از سایر فصول بیشتر خواهد بود

 افزایش دما، موجب افزایش تبخیر و تعرق و از دسترس خارج شدن منابع آب خواهد شد.

استفاده شد که بر  B1و  A2به منظور بررسی تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی بر سطح آب زیر زمینی از سناریوهای 

افت  زانیم 7171-7171ی در دوره A2یویسنار درلیل شد.اساس این دو سناریو مدل اجرا و نتایج حاصل از آن تح

Series1, 
2040 jan, 

353.43

Series1, 
2040 feb, 
417.288Series1, 
2040 mar, 

312.49
Series1, 

2040 apr, 
235.125

Series1, 
2040 may, 

320.24Series1, 
2040 jun, 

205.39

Series1, 
2040 jul, 
274.16
Series1, 

2040 aug, 
206.58

Series1, 
2040 sep, 

325.24

Series1, 
2040 oct, 

330.6

Series1, 
2040 nov, 

329.11

Series1, 
2040 dec, 

409.6

Series1, 
2041 jan, 

412.5
Series1, 

2041 feb, 
350.62

Series1, 
2041 mar, 
414.478Series1, 
2041 apr, 
308.126

Series1, 
2041 may, 

233.151

Series1, 
2041 jun, 
319.266Series1, 
2041 jul, 
204.416

Series1, 
2041 aug, 
275.686
Series1, 

2041 sep, 
206.016

Series1, 
2041 oct, 
330.256

Series1, 
2041 nov, 
414.266
Series1, 

2041 dec, 
352.386

Series1, 
2042 jan, 
416.244Series1, 
2042 feb, 
309.546

Series1, 
2042 mar, 
413.606
Series1, 

2042 apr, 
351.726

Series1, 
2042 may, 

415.584Series1, 
2042 jun, 
308.886
Series1, 
2042 jul, 
233.911

Series1, 
2042 aug, 
319.026Series1, 
2042 sep, 
204.176

Series1, 
2042 oct, 
272.946

Series1, 
2042 nov, 
203.276

Series1, 
2042 dec, 
327.296

Series1, 
2043 jan, 
415.106
Series1, 

2043 feb, 
353.226

Series1, 
2043 mar, 
417.084Series1, 
2043 apr, 
310.386

Series1, 
2043 may, 

233.021

Series1, 
2043 jun, 
318.136Series1, 
2043 jul, 
203.286

Series1, 
2043 aug, 
306.586
Series1, 

2043 sep, 
231.611

Series1, 
2043 oct, 
316.726Series1, 
2043 nov, 
198.926

Series1, 
2043 dec, 

266.69
Series1, 

2044 jan, 
197.02

Series1, 
2044 feb, 

321.04

Series1, 
2044 mar, 

408.85
Series1, 

2044 apr, 
346.97

Series1, 
2044 may, 

410.828Series1, 
2044 jun, 

304.13
Series1, 
2044 jul, 
226.765

Series1, 
2044 aug, 

311.88Series1, 
2044 sep, 

197.03

Series1, 
2044 oct, 

191.28

Series1, 
2044 nov, 

260.05
Series1, 

2044 dec, 
190.12

Series1, 
2045 jan, 

322.97

Series1, 
2045 feb, 

406.4
Series1, 

2045 mar, 
344.52

Series1, 
2045 apr, 
408.378Series1, 

2045 may, 
301.68
Series1, 

2045 jun, 
224.315

Series1, 
2045 jul, 
309.43Series1, 

2045 aug, 
194.58

Series1, 
2045 sep, 

290.36

Series1, 
2045 oct, 

334.69

Series1, 
2045 nov, 

422.5
Series1, 

2045 dec, 
360.62

Series1, 
2046 jan, 
424.478Series1, 

2046 feb, 
317.78

Series1, 
2046 mar, 
240.415

Series1, 
2046 apr, 

325.53

Series1, 
2046 may, 

270.2

Series1, 
2046 jun, 

250.3

Series1, 
2046 jul, 
241.865

Series1, 
2046 aug, 

323.88
Series1, 

2046 sep, 
239.6

Series1, 
2046 oct, 

287.5

Series1, 
2046 nov, 

285.5

Series1, 
2046 dec, 

390.12
ی 

ین
زم

ر
زی

ب 
 آ
ح
ط

س
(

m)

Series1, 
base, 

308.085

Series1, 
2020-2029 

A2, 
307.0644583

Series1, 
2020-2029 

B1, 
307.380025

Series1, 
2030-2039 

A2, 
306.67605

Series1, 
2030-2039 

B1, 307.2027
Series1, 

2040-2046 
A2, 

306.4663571

Series1, 
2040-2046 

B1, 
306.797631



 43تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

 7141-7141در دوره  تیو در نها 41/1مقدار برابر  نیا 7191-7191در دوره  باشدیمتر م 17/1 زانیآبخوان به م

افت سطح آب  زین B1یوی. سنارباشدیمتر م 11/1 زانیافت به م یاست که دارا 41/911برابر با  ینیرزمیسطح آب ز

 ،یبارندگ تینموده است.با توجه به وضع ینیب شیمتر پ 71/1و  11/1، 21/1 بیرا به ترت یدوره آت یبراینیزم ریز

 هایاهدر م ینیزم ریسطح آب ز، یکرد که در دوره آت انیب توانیم یمصرف کشاورز یآب برا ازین نیو همچن ریتبخ

 زییر پااست و از اواخ یروند کاهش یمبر )بهار و تابستان( دارا( و از ماه ژوئن تا سپتازییاکتبر و نوامبر )دو ماه اول پا

ه رو روب ینیرزمیبا کاهش سطح آب ز ندهیاما در مجموع در دوره آ یابدیم شیافزا ینیرزمیسطح آب ز ارتا اوسط به

 .میهست

توان بیان نمود که سطح تراز آب زیرزمینی با توجه به سناریوهای اقلیمی دارای روند کاهشی در نهایت اینگونه می

تغییرات کاهشی بیشتری را  A2خواهد بود و با گذشت زمان کاهش سطح آب بیشتر خواهد بود همچنین سناریوی 

 خواهد داشت.  B1نسبت به سناریوی خوش بینانه 

 منابع 
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