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وصول مقاله 5931/60/82 :تأييد نهايي مقاله5931/68/63 :

چکيده
پيشبينيهاي اقليمي نشان ميدهد که افزايش غلظت گازهاي گلخانهاي سبب تغيير در چرخهي
هيدرولوژيکي خواهد شد .هدف از اين تحقيق ارزيابي تأثير تغيير اقليم بر دبي در حوضهي آبخيز
گرگانرود  -قرهسو در استان گلستان ميباشد .در اين مطالعه از آزمونهاي ناپارامتري جهت آناليز روند و
همبستگي در سريهاي زماني پارامترهاي اقليمي و هيدرولوژيکي در دورهي پايه استفاده گرديد .سپس
دادههاي دو مدل گردش عمومي جو  HadCM3و  ECHAM4با به کارگيري مدل  LARS-WGطبق
سه سناريوي  B1 ،A2و  A1Bبراي منطقهي مورد مطالعه طي دورهي  8655-8696ريزمقياس گرديد و
از مدل شبکهي عصبي پرسپترون چنداليه در مقياس روزانه براي شبيهسازي دورهي پايهي -8662
 5321استفاده شد .دبي خروجي از حوضه براي سه سناريو در دو مدل  HadCM3و  ECHAM4در
دورهي  8655-8696توليدگرديد .نتايج نشان داد که دبي در دو ايستگاه تمر و اراز کوسه واقع در
حوضهي مورد مطالعه کاهش يافته است که در هيچکدام از دو ايستگاه اينکاهش معنيدار نيست .به-
عالوه تغييرات دماي حداقل و بارش تأثير بيشتر و معنيداري را بر تغييرات جريان رودخانهي حوضه
داشته است .نتايج حاصل نشاندهندهي کاهش دبي در تمام سناريوهاي ذکر شده دو مدل گردش
عمومي جو در دورهي آينده نسبت به دورهي پايه خواهد بود.
کلمات کليدي :سناريوهاي اقليمي ،نوسانات دبي ،شبکهي عصبي ،حوضهي گرگانرود.

5ـ دانشآموخته کارشناسي ارشد آبخيزداري ،دانشکدهي منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه مالير ،ايران.
8ـ دانشيار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکدهي منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه مالير ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:ildoromi@gmail.com

9ـ استاديار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکدهي منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه مالير ،ايران.

4ـ دانشآموخته کارشناسي ارشد آبخيزداري ،دانشکدهي منابع طبيعي و کشاورزي ،دانشگاه مازندران ،ايران.
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مقدمه

بسياري از معضالت محيطي عصر ما از جمله سيل ،طوفان ،خشکسالي و مسائل ديگر،
همگي ريشه در تغيير اقليم کرهي زمين خصوصاً افزايش دما دارند (خورشيددوست و
قويدل رحيمي .)5929 ،مطالعه اثرات تغييراقليم و تغيير کاربري اراضي ناشي از
فعاليتهاي بشر بر هيدرولوژي و منابع آب ،عرصهي مهمي از تحقيقات در اين زمينه
ميباشد (اسکنلن .)8661 ،5از ديدگاه منابع آب ،مهمترين اثرات گرماي عمومي زمين
8
اثراتي است که اين پديده در جريان رودخانهها و آبهاي زيرزميني دارد .زو و همکاران
( ،)8663با استفاده از چهار مدل اقليمي گردش عمومي جو 9و دو روش ريزمقياس
1
نمايي شامل روش دلتا 4و روش آماري به همراه مدل هيدرولوژيکي ارزيابي آب و خاک
در سراب حوضهي رودخانهي زرد به اين نتيجه رسيدند که به طور کلي روند ميانگين
جريان ساالنه در زيرحوضه رو به کاهش است .زو و همکاران ( ،)8656در حوضهي
رودخانهي تاريم در شمال غربي چين به اين نتيجه رسيدند که ميانگين دماي ساالنه و
بارش ساالنه يک روند افزايشي داشته است .کلينگ و همکاران ،)8658( 0به بررسي
تغييرات رواناب در حوضهي دانوب تحت اثر سناريوهاي تغييراقليم پرداختند .نتايج
نشان داد که اکثر مدلها افزايش بارش و کاهش  1تا  96درصدي رواناب را براي
سالهاي آتي پيشبيني کردند .اللهسياه و همکاران ( )5935در طي تحقيقي با استفاده
از متغيرهاي اقليمي شبيهسازي شده توسط مدلهاي جفت شده اتمسفر اقيانوس
گردش عمومي جو تحت سناريوي گازهاي گلخانهاي 1تغييرات دما ،بارش و رواناب
حوضهي کارون در دورهي  8656-8693شبيهسازي کردند .نتايج حاصل ،حاکي از
افزايش دما و کاهش بارش در منطقه است .ريبااليگوا و همکاران ( )8659در منطقهاي
1- Scanlor
2- Xu et al.,
)3- General Circulation Models(GCM
4- Delta Method
5- SWAT
6- Kling
7- SRES

تأثير تغيير اقليم بر روند نوسانات دبي حوضهي آبخيز گرگانرود -قرهسو...
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واقع در اسپانيا اقدام به شبيهسازي درجه حرارت ماکزيمم ،مينيمم و بارش روزانه در
آينده کردند .نتايج حاکي از افزايش درجه حرارت ماکزيمم و مينيمم کاهش متوسط
بارش در طي قرن  85ميباشد .اگونتوند و همکاران )8655( 5روند بارش ماهانه و ساالنهي
کشور نيجريه را در دورهي  5365-8666با استفاده از آزمون من-کندال تعيين نمودند،
نتايج نشان دادکه در حدود  %36منطقه داراي روند منفي در بارش است .زويدنگ و
همکاران )8662( 8روند تغييرات دبي در حوضهي آبخيز رودخانهي لهاسا را در چين در
طي سالهاي  5310-8669با استفاده از آزمون من-کندال بررسي کردند .نتايج نشان
داد که دبي متوسط ساالنه در اين دوره داراي يک روند مثبت ميباشد .ضرغامي و
همکاران ( )5935در تحقيقات خود اثرات تغيير اقليم بر روي رواناب در استان
آذربايجان شرقي را بررسي نمودند .نتايج نشان داد که اقليم استان در آينده از نيمه
خشک به خشک و رودخانههاي دائمي به رودخانههاي فصلي تبديل ميشوند .رجبي
( )5938به بررسي اثر تغييراقليم بر رواناب حوضهي قرهسو در استان کرمانشاه در
دهههاي آتي پرداخت ،نتايج نشان داد که در دورههاي آتي ،ميانگين بارش حوضهي
آبخيز قرهسو کاهش و متوسط افزايش مييابد .سينگ و همکاران )8659( 9عملکرد
شبکهي عصبي مصنوعي را در يک حوضهي آبخيز کوچک در هند بر اساس معيارهاي
 RMSEو  Rمورد ارزيابي قرار دادند .نتايج نشان داد که مدل شبکهي عصبي ،عملکرد
قابل قبولي داشته است.
در اين مطالعه ابتدا روند تغييرات پارامترهاي اقليمي و دبي در دورهي پايه در محدودهي
حوضهي آبخيز گرگانرود -قرهسو در استان گلستان در ايران مورد مطالعه قرار ميگيرد.
سپس دادههاي دو مدل گردش عمومي جو 4با به کارگيري مدل آماري الرس 1طبق سه

1- Oguntunde et al.,
2- Xuedong et al.,
3- Singh et al.,
4- HadCM3, ECHAM4
5- LARS-WG
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سـناريوي  B1 ،A2و  A1Bبـراي سـالهاي  8655-8696در منـطقهي مـورد مـطالعه
ريزمقياس گرديده و در نهايت تغييرات ناشي از تأثير تغيير اقليم ارزيابي ميگردد.

شکل ( )1موقعيت جغرافيايي حوضهي گرگانرود -قرهسو (آب منطقهاي استان گلستان)

مواد و روش
ـ منطقهي مورد مطالعه

حوضهي آبخيز گرگانرود-قرهسو در بخش جنوب شرقي درياي خزر و در محدودهي
طول جغرافياييˊ 14˚ 66تا ˊ 10˚ 83شرقي و عرض جغرافياييˊ 90˚ 90تا ˊ91˚ 41
شمالي واقع شده است .مساحت اين حوضه 59605 ،کيلومتر مربع و ميانگين ساالنه
بارش حدود  966ميليمتر تا  5666ميليمتر و ميانگين ساالنه دما از حدود  1/1تا 51
درجهي سانتيگراد متغير ميباشد (شکل .)5
ـ روش تحقيق

در اين بررسي از سري دادههاي فصلي و ساالنه پارامترهاي حداقل و حداکثر دما ،بارش
و سري ساالنه دبي در  54ايستگاه در دورهي مشترک آماري  96ساله  06-05تا23-36
استفاده و از آزمونهاي ناپارامتري  Sen slope ،Mann-Kendallو  Kendall’s τبه

تأثير تغيير اقليم بر روند نوسانات دبي حوضهي آبخيز گرگانرود -قرهسو...
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ترتيب براي تعيين جهت روند و همبستگي پارامترهاي مورد مطالعه و از پارامترهاي
بارش ،دماي حداقل ،دماي حداکثر و ساعت آفتابي ايستگاه گرگان به صورت روزانه طي
دورهي آماري  5321-8662استفاده شده است .جهت بررسي تأثير پديدهي تغييراقليم
بر دبي از دادههاي سه سناريو  B1 ,A2و  A1Bمدل  HadCM3و سناريوهاي  B1 ,A2و
A1Bمدل  ECHAM4استفاده شد و جهت ريزمقياس نمايي دادههاي ،مدل آماري الرس
به کارگرفته شد،پس از واسنجي و اعتبارسنجي آن ،جهت شبيهسازي بارش-رواناب،
خروجي مدل آماري الرس به مدل شبکهي عصبي وارد شده و تغييرات دبي بر اثر
تغييراقليم در دورهي ( 8655-8696آيندهي نزديک) مورد بررسي قرار گرفته است .به
منظور ارزيابي عملکرد از مدل شبکهي عصبي و براي شبيهسازي رواناب حوضهي آبخيز
گرگانرود-قرهسو از شاخصهاي آماري ضريب تبيين ( )R2و ميانگين مربعات خطا
) )MSEاستفاده شده است.
بحث و نتايج

تغييرات ساالنهي دبي در دو ايستگاه تمر و ارازکوسه تغيير زيادي نداشته است اما
کاهش دبي در طي دورهي در ايستگاه ارازکوسه نسبت به ايستگاه تمر مشهودتر
ميباشد و در انتهاي دوره در حال کاهش است (شکل .)8آناليز روند دبي نشان داد که
دبي در هر دو ايستگاه کاهش يافته و هيچکدام معنيدار نبودند (جدول  .)5نتايج نشان
داد که بارش بر دبي هر دو ايستگاه ارازکوسه و تمر در سطح احتمال  %33معنيدار
است .اثرات دما نسبت به بارش بر جريان رودخانه کمتر است و تنها دماي حداقل بر
دبي ايستگاه ارازکوسه تأثير معنيداري داشته است (شکل.)9
جهت ارزيابي و تشخيص کارايي مدل الرس از شاخصهاي ضريب همبستگي،5
ميانگين مربعات خطا ،8ميانگين خطاي مطلق 9و ناش ساتکليف 4بين دادههاي
مشاهداتي و دادههاي حاصل از مدل در دورهي پايه ( )5321-8662استفاده گرديد که
نتايج آن در جدول ( )8آورده شده است.
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اراز کوسه

تمر

دبي ( مترمکعب بر ثانيه )
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شکل ( )2تغييرات ساالنهي دبي ايستگاههاي تمر و اراز کوسه در طي دورهي مورد مطالعه
جدول ( )1نتايج آزمون من-کندال بر سري زماني ساالنه دبي
ايستگاه

Z

Sen slope
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تمر
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-6/1
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-5/8
-51/0

6/0
6/5

ارازکوسه

-

تمر

**
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-

*
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*معنيداري در سطح %59

** معنيداري در سطح %55

0.5
0.4
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بارندگی
 -عدم معنيداري

شکل ( )3رابطهي بين تغييرات ساالنه دماي حداقل ،دماي حداکثر و بارش با دبي دو ايستگاه در
طول دورهي آماري

تأثير تغيير اقليم بر روند نوسانات دبي حوضهي آبخيز گرگانرود -قرهسو...
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جدول( )2نتايج ارزيابي و اعتبارسنجي مدل ريزمقياس نمايي  LARS-WGبر اساس شاخصهاي
مورد نظر
شاخص
پارامتر

بارش
دماي حداقل
دماي حداکثر
ساعت آفتابي

MAE

RMSE

NSE

R2

5/954501
-6/69001
6/6981
6/8481

9/14381
6/511335
6/991412
6/941684

6/363451
6/333111
6/332958
6/331018

6/3419
6/3330
6/3335
6/3313

5

در شکل ( ،)4ميزان تغييرات ماهانه بارش حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي
 8655-8696نسبت به دورهي پايه با توجه به سناريو  B1 ،A2و  A1Bنشان داده شده
است.
سناريو A1B

سناريو A2

سناريو B1
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بارش ( ميلي متر )
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شکل ( )4تغييرات ميانگين ماهانه بارش حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي  2211-2232نسبت به
دورهي پايه

با توجه به شکل ( )4و با در نظر گرفتن سناريو  ،A2مشخص ميشود .بيشترين
افزايش در ماه آگوست به ميزان  85/03ميليمتر و بيشترين کاهش در ماه دسامبر به
1- Coefficient of correlation
2- Root Mean Square Error
3- Mean Absolute Error
4- Mean Square Error

1

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،81سال  ،5بهار  ،8931صص 8-81
)Hydrogeomorphology, Vol.5, No.18, Spring 2019, pp (1-18

ميزان  58/01ميليمتر ميباشد .با توجه به سناريو  B1بيشترين افزايش مربوط به ماه
نوامبر به ميزان  1/9ميليمتر و بيشترين کاهش مربوط به ماه مارس به ميزان 0/68
ميليمتر ميباشد .همچنين در سناريو  A1Bبيشترين افزايش مربوط به ماه نوامبر به
ميزان  1/19ميليمتر و بيشترين کاهش مربوط به ماه آگوست به ميزان  1/18ميليمتر
ميباشد.
با توجه به شکل ( )1و سناريو  A2بيشترين ميزان افزايش مربوط به ماه سپتامبر با
 5/63درجه سانتيگراد و کمترين افزايش مربوط به ماه فوريه با  6/94درجه سانتيگراد
و در سناريو  B1ميانگين بيشترين ميزان افزايش مربوط به ماه سپتامبر با  6/35درجه
سانتيگراد ميباشد .در سناريو  A1Bبيشترين ميزان افزايش مربوط به ماه سپتامبر با
 6/24درجه سانتيگراد ميباشد.
سناريو A1B
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A

J

ماه

M

A

M

F

J

دما ( درجه سانتي گراد )

D

N

O

سناريو B1

J

سناريو A2
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

شکل ( )9تغييرات ميانگين ماهانه دماي حداقل حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي 2211-2232
نسبت به دورهي پايه

با توجه به شکل ( )0و با در نظر گرفتن سناريو  A2و با توجه به ميانگين ماهانه
دماي حداکثر بيشترين افزايش مربوط به ماه مي با  6/1درجه سانتيگراد ميباشد .در
سناريو  ،B1بيشترين ميزان افزايش مربوط به ماه مارس با  6/12درجه سانتيگراد و
بيشترين کاهش مربوط به ماه فوريه با  6/0درجه سانتيگراد ميباشد .همچنين در
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سناريو  A1Bبيشترين افزايش در ماه مارس با  6/19درجه سانتيگراد و بيشترين کاهش
در ماه فوريه با  6/13درجه سانتيگراد ميباشد.
سناريو A1B

D

S

A

J

M

A

M

F

J

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

دما ( درجه سانتي گراد )

N

O

سناريو B1

J

سناريو A2

ماه

شکل ( )6تغييرات ميانگين ماهانهي دماي حداکثر حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي 2211-2232
نسبت به دورهي پايه

همچنين براساس نتايج جدول ( )9مشخص ميشود ميانگين بارش ساالنه در دورهي
 8655-8696و با توجه به هر سه سناريو افزايش خواهد يافت .بيشترين ميزان افزايش
مربوط به سناريو  A2به ميزان  44/14ميليمتر ميباشد .ميانگين دماي حداقل و
حداکثر ساالنه در هر سه سناريو افزايش خواهد يافت .بيشترين ميزان افزايش مربوط به
سناريو  A2و به ميزان  6/09درجه سانتيگراد براي دماي حداقل و  6/48درجه
سانتيگراد براي دماي حداکثر ميباشد.
جدول ( )3تغييرات ساالنه پارامترهاي اقليمي حوضهي گرگانرود-قرهسو
سناريو

بارش()mm

A2
B1

44/14
55/29
58/11

A1B

◦

دماي حداقل (◦ )cدماي حداکثر (◦ )cميانگين دما ( )c

6/09
6/92
6/93

6/48
6/89
6/84

6/18
6/95
6/95
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سناريو A1B

سناريو A2

سناريو B1

20
15
10
0
-5
-10
D

N

O

A

S

J

M

J

M

A

J

F

-15

بارش ( ميلي متر )

5

-20
ماه

شکل ( )7تغييرات ميانگين بارش ماهانه حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي  2211-2232نسبت به
دورهي پايه

بر اساس نتايج به دست آمده در شکل ( )1و با در نظر گرفتن سناريو  A2بيشترين
ميزان افزايش مربوط به ماه آگوست و به ميزان  51/65ميليمتر و بيشترين ميزان کاهش
در ماه دسامبر و به ميزان  59/10ميليمتر ميباشد .همچنين در سناريو  ،B1بيشترين
ميزان افزايش مربوط به ماه جوالي و به ميزان  8/22ميليمتر و بيشترين ميزان کاهش
در ماه مارس و به ميزان  56/18ميليمتر است .در سناريو  A1Bبيشترين افزايش در ماه
اکتير و به ميزان  3/55ميليمتر و بيشترين ميزان کاهش مربوط به ماه آوريل و به ميزان
 56/59ميليمتر است.
سناريو A1B

سناريو A2

سناريو B1

1.5

0.5
0
D

N

O

S

A

J

J

M

A

M

F

J

دما ( درجه سانتي گراد )

1

-0.5

ماه

شکل ( )8تغييرات ميانگين دماي حداقل ماهانه حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي 2211-2232
نسبت به دورهي پايه
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بر اساس نتايج شکل ( )2و با در نظر گرفتن سناريوي  ،A2بيشترين افزايش متعلق
به دو ماه سپتامبر و اکتبر با  5/63درجه سانتيگراد ميباشد .همينطور کمترين ميزان
افزايش مربوط به ماه فوريه با  6/90درجه سانتيگراد ميباشد .در سناريو  B1بيشترين
ميزان افزايش متعلق به ماه سپتامبر با  6/34درجه سانتيگراد و کمترين ميزان افزايش
مربوط به ماه دسامبر با  6/89درجه سانتيگراد ميباشد .همچنين با توجه به سناريو
 A1Bبيشترين ميزان افزايش در ماه سپتامبر با  6/33درجه سانتيگراد ميباشد.
سناريو A1B

سناريو A2

سناريو B1

1.5

0.5
0
D

N

O

S

A

J

J

M

A

M

F

J

دما ( درجه سانتي گراد )

1

-0.5

ماه

شکل ( )5نمودار تغييرات ميانگين ماهانه دماي حداکثر حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي -2232
 2211نسبت به دورهي پايه

بر اساس نتايج شکل ( )3و با در نظر گرفتن سناريو  A2بيشترين ميزان افزايش در
ماه مي با  6/24درجه سانتيگراد است .همچنين در سناريو  B1بيشترين ميزان افزايش
در ماه مارس با  5/63درجه سانتيگراد ميباشد .در سناريو  A1Bبيشترين ميزان
افزايش در ماه آوريل با  5/53درجه سانتيگراد و کمترين ميزان افزايش متعلق به ماه
سپتامبر با  6/8درجه سانتيگراد ميباشد.
براي ارزيابي عملکرد شبکه از معيارهاي ضريب تبيين و ميانگين مربعات خطا استفاده
شد .براي شبيهسازي جريان در مقياس روزانه با مدل شبکهي عصبي ،مدل MLPبا تابع
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انتقال سيگمويد ،5آموزش شبکه با روش لونبرگ 8انتخاب شد .در نهايت با اجراي شبکه،
نتايج ارزيابي در جدول ( )1و همچنين عملکرد مدل در شبيهسازي جريان در مرحلهي
آزمون و ارزيابي در شکل ( )56آورده شده است.
جدول ( )4تغييرات ساالنه پارامترهاي اقليمي حوضهي گرگانرود-قرهسو
سناريو

بارش ()mm

دماي حداقل (◦)c

دماي حداکثر (◦)c

ميانگين دما ( )c

A2

-8/5
-46/32
4/42

6/01
6/09
6/06

6/41
6/43
6/12

6/11
6/10
6/13

B1
A1B

◦

جدول ( )9نتايج ارزيابي مدل شـبکهي عصبي در شبيهسازي جريان حوضهي آبخيز گرگانرود-
قرهسو (طي سالهاي .)1587-2228

Min Abs Error
6/6665111

Max Abs Error
6/18648

MSE
6/65549

R2
6/3413

شکل ( )12عملکرد شبکهي عصبي در شبيهسازي جريان حوضهي گرگانرود-قرهسو در مرحلهي
آزمون (طي سالهاي )1587 -2228

1- Sigmoid
2- Levenberg-marquard
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نتايج بهدست آمده در مرحلهي ارزيابي شبکهي عصبي نشان ميدهد مدل شبکهي
عصبي با ضريب  6/3413توانسته بهطور قابل مالحظهاي جريان حوضه را شبيهسازي
کند .همچنين وجود خطاي کم در شبيهسازي اين مدل در آزمون شبکهي عصبي
( )MSE=6/65549نيز نشانگر انحرافات کم مدل در شبيهسازي مقادير روزانه دبي دورهي
پايه در حوضهي گرگانرود-قرهسو مـيباشد .شکل ( )55ميزان تعييرات ماهانه دبي را در
دورهي  8655-8696با مقايسهي سناريوهاي B1 ،A2و A1Bمدل  HadCM3نشان ميدهد.
سناريو A1B

سناريو A2

سناريو B1

0.20
0.00
D

N

O

S

A

J

M

J

A

M

F

J

-0.40
-0.60
-0.80
-1.00

ماه

دبي ( مترمکعب بر ثانيه )

-0.20

شکل ( )11نمودار تغييرات ميانگين ماهانه دبي حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي  2211-2232نسبت
به دورهي پايه تحت مدل HadCM3

بر اساس شکل ( )55و با در نظر گرفتن سناريو  ،A2ميانگين ماهانه دبي در همه
ماهها کاهش مييابد .بيشترين ميزان کاهش مربوط به ماه سپتامبر ميباشد .با توجه به
سناريو  B1بيشترين ميزان کاهش مربوط به ماه سپتامبر ميباشد .در سناريو A1B
بيشترين ميزان افزايش مربوط به ماه ژوئن و بيشترين ميزان کاهش مربوط به ماه
سپتامبر ميباشد .شکل ( )58ميزان تغييرات ماهانه دبي را در دورهي  8655-8696با
مقايسهي سناريوهاي  B1 ،A2و  A1Bمدل  ECHAM4نشان ميدهد.
بر اساس شکل ( )58و با در نظر گرفتن سناريوي  ،A2ميانگين ماهانه دبي در همهي
ماهها به جز دو ماه ژانويه و ژوئن که افزايش يافتهاند در ساير ماهها کاهش خواهند
يافت .بيشترين ميزان کاهش مربوط به ماه سپتامبر و بيشترين ميزان افزايش مربوط به

84

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،81سال  ،5بهار  ،8931صص 8-81
)Hydrogeomorphology, Vol.5, No.18, Spring 2019, pp (1-18

ماه ژانويه ميباشد .با توجه به سناريو  ،B1بيشترين ميزانکاهش مربوط به ماه سپتامبر
ميباشد .همچنين در سناريو  A1Bبيشترين ميزان کاهش مربوط به ماه سپتامبر
ميباشد.
سناريو A1B

سناريو A2

سناريو B1
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0.00

-0.40
-0.60
-0.80
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-0.20

شکل ( )12نمودار تغييرات ميانگين ماهانه دبي حوضهي گرگانرود-قرهسو در دورهي  2211-2232نسبت
به دورهي پايه مدل ECHAM4

نتيجهگيري

نتايج حاصله نشان ميدهد که در طي دوره 96ساله گذشته در اين افزايش منطقهي مورد
مطالعه ،دماي حداکثر و بارش هرچند که اکثرا افزايش را نشان دادهاند اما قابل توجه
نبودهاند .دماي حداقل نيز روند افزايشي معنيداري را در اکثر سريهاي زماني مورد
مطالعه داشته است .همچنين از بين پارامترهاي اقليمي ،بارش تأثير بارزتر و
معنيدارتري نسبت به دما و دماي حداقل تأثير بيشتري بر جريان رودخانه داشته است.
نـتايج شبيهسازي اقليم نـشان داد که ميانـگين دما در دورهي  8655-8696مدل
 HadCM3با در نظر گرفتن سناريو  ،A2به طور متوسط  6 /18درجه سانتيگراد و با در
نظر گرفتن سناريو  B1و 6/95 ،A1Bدرجهي سانتيگراد افزايش خواهد يافت .همينطور
نتايج نشان داد که ميانگين دما در دورهي  8655-8696مدل  ECHAM4و با لحاظ

تأثير تغيير اقليم بر روند نوسانات دبي حوضهي آبخيز گرگانرود -قرهسو...

مهناز کرمي جوزاني ،عليرضا ايلدرمي ،حميد نوري ،عبدا ...پيرنيا

85

کردن سناريوي  6/11 ،A2درجه سانتيگراد و با در نظر گرفتن سناريو 6/10 ،B1درجهي
سانتيگراد و سناريو  6/13 ،A1Bدرجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت .درمدل
 HadCM3بيشترين ميانگين دما مربوط به سناريو  A2با  6/18درجه سانتيگراد و در
مدل  ECHAM4بيشترين ميانگين دما مربوط به سناريو  A1Bبا  6/13درجه سانتيگراد
ميباشد .همچنين در مدل  HadCM3نتايج نشان از افزايش  %58/02بارش در سناريو
 ،A2و افزايش  %9/91بارش در سناريو  B1و افزايش  %9/12بارش در سناريو  A1Bدارد.
در مدل  ECHAM4بارش در سناريو  %6/0 ،A2و سناريو  %55/00 ،B1کاهش و در
سناريو  %5/92 ،A1Bافزايش خواهد يافت .در مدل  HadCM3بيشترين ميزان بارش
مربوط به سناريو  A2با  %58/02و در مدل  ECHAM4مربوط به سناريو  A1Bبا %5/92
ميباشد .به طور کلي از نظر اقليمي نتايج در دو مدل  HadCM3و  ECHAM4حاکي از
افزايش بارش (به جز سناريو  A2و  B1درمدل  )ECHAM4و افزايش دما درحوضهي
آبخيز گرگانرود-قرهسو است .ضمن آنکه تغييرات دماي کمينه نسبت به دماي بيشينه
بيشتر خواهد بود.
نتايج نشان داد که دبي در هر دو مدل اقليمي کاهش خواهد يافت .اين کاهش در
مدل  HadCM3و در سناريو  A2به ميزان  ،%4/80سناريو  B1به ميزان  %9/18و سناريو
 A1Bبه ميزان  %9/69و در مدل  ECHAM4ميزان اين کاهش با در نظر گرفتن
سناريوي  ،%9/89 ،A2سناريو  %9/8 ،B1و با لحاظ کردن سناريو  %9/15 ،A1Bخواهد
بود .همچنين بيشترين کاهش در مقدار دبي در هر دو مدل اقليمي و در هر سه سناريو
مربوط به ماه سپتامبر ميباشد .نتايج مربوط به روند تغييرات دبي در دو ايستگاه
هيدرومتري تمر و ارازکوسه نشان ميدهد هرچند که روند در هيچکدام معنيدار نبوده
است اما کاهش دبي در طي دوره در ايستگاه اراز کوسه نسبت به ايستگاه تمر مشهودتر
ميباشد .نتايج حاصله حاکي از توانمندي باالي مدل مولد هواشناسي الرس براي توليد
دادههاي روزانه پارامترهاي ذکر شده ميباشد.
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نتايج تحقيق جمالي و کدخدايي ( )5939و تحقيقات صورت گرفته توسط سيمنو
( ،)8662لوپز ( ،)8662بابائيان و نجفي نيک ( ،)5921مشکواتي ( )5923الله سياه و
همکاران ( ،)5935زو و همکاران ( ،)8656کلينگ و همکاران ( )8658نيز مؤيد اين
نتيجه ميباشد.
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