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چکیذٌ
ثب سَخِ ثِ اّويز ثبضـ ثطف زض سأهيي آة هٌبعك هرشلف ثَيػُ زض ًَاحي کَّؿشبًي ،ثطآٍضز
زليك آة هؼبزل ثطف ٍ ّوچٌيي سغييطار ؾغح دَقف آى هيسَاًس زض ثرفّبي کكبٍضظي ،اًطغي،
هسيطيز هرعى ٍ ّكساض ؾيل هؤثط ثبقس .زض ايي هغبلؼِ ،ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف زض حَضِ
قْطچبي سحز قطايظ سغييطاللين ،ثطضؾي قس .ثطاي ايي هٌظَض ًرؿز ،ؾغح دَقف ثطف ثطاي
ؾبل آثي  91-92ثب اؾشفبزُ اظ سصبٍيط ضٍظاًِ هبَّاضُ سطا -هَزيؽ زض هحيظ ًطمافعاض ENVI
اؾشرطاج گطزيس .ؾذؽ زض ًطمافعاض  GISهكرصبر فيعيَگطافي حَضِ ثسؾز آهس .زض هطحلِ ثؼس ثب
ٍاضز کطزى زازُّبي دَقف ثطف ،هشغيطّبي َّاقٌبذشي ٍ دبضاهشطّبي الظم ثِ هسل  ،SRMضٍاًبة
ًبقي اظ شٍة ثطف قجيِؾبظي قس .ؾذؽ ذطٍخي  6هسل گطزـ ػوَهي خَ سحز ؾِ ؾٌبضيَي
 B1 ٍ A2, A1Bثب هسل آهبضي  LARS-WGضيعهميبؼ قسًس ،ؾذؽ اظ عطيك همبيؿِ ذطٍخي
هسلّب زض زٍضُ آسي ثب زٍضُ دبيِ ثصَضر هبّبًِ سَؾظ قبذصّبي آهبضي ثْشطيي هسل ٍ ؾٌبضيَ
ثطاي سَليس زازُّبي زهبي َّا ٍ ثبضـ زض زٍضُ آهبضي  2011-2030اًشربة قس .زض ًشيدِ ثطاي
سَليس ثبضـ اظ هسل  HADCM3سحز ؾٌبضيَي  ٍ A1Bثطاي سَليس زهب ًيع اظ هسل ٍ MPEH5

1ـ اؾشبز گطٍُ آة ٍ َّاقٌبؾي زاًكگبُ سجطيع
2ـ زاًكيبض گطٍُ هٌْسؾي آة زاًكگبُ سجطيع
 -3زاًكدَي زکشطاي ضقشِ آة ٍَّاقٌبؾي زاًكگبُ سجطيعًَ .يؿٌسُ هؿئَل 
Email: Aalineghad63@yahoo.com
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سحز ؾٌبضيَي  A2اؾشفبزُ قس .ثطاي ثطآٍضز هيعاى سغييط ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف زض قطايظ سغييط-
اللين هيعاى سغييطار زازُّبي زهب ٍ ثبضـ هبّبًِ سحز هسل ٍ ؾٌبضيَّبي هٌشرت زض زٍضُ آسي ثب
زٍضُ دبيِ زض عَل زٍضُ قجيِؾبظي ثِ هسل ٍ SRMاضز قسً .شبيح ًكبى زاز کِ ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة
ثطف زض اٍاذط فصل ثْبض کبّف هييبثسّ .وچٌيي زثي اٍج زض همبيؿِ ثب زٍضُ دبيِ ظٍزسط ظبّط قسُ
ٍ همساض آى ًؿجز ثِ زٍضُ دبيِ ثيكشط ديف ثيٌي قس.
ياشگان كلیذي :ثطف ،سغييطاللين ،ؾٌدف اظ زٍض ,SRM ,LARS-WG ،قْطچبي.

مقذمٍ
ثطف يکي اظ اقکبل ثبضـ اؾز کِ ثِ زليل عجيؼز ايدبز سأذيط زض سجسيل آى ثِ ضٍاًبة،
سفبٍر ذبصي ثب ؾبيط هؤلفِّبي ثيالى آة زاضز .سغييطار زهب ٍ ثبضـ زض يک حَضِ ثط
ثيالى آة ٍ اًطغي آى حَضِ اثط هيگصاضز ،ثٌبثطايي ،دبضاهشط هصکَض ػبهل هْوي زض سغييطار
آة ٍ َّايي يک هٌغمِ هحؿَة هيقَز .سؼييي سغييطار ظهبًي شٍة ثطف ٍ آة هؼبزل ثطف
ثطاي کكبٍضظي ،ديفثيٌي ؾيالة ٍ هسيطيز هربظى يک هٌغمِ ثؿيبض حبئع اّويز اؾز.
قوبلغطة کكَض زض ًبحيِ کَّؿشبًي لطاض زاضز ٍ لؿوز ػوسُ ثبضـّب زض ايي هٌغمِ ثِ
صَضر ثطف هيثبقس .ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف ًمف هْوي زض سغصيِ ضٍزذبًِّبي ايي
هٌغمِ زاضز ٍ ؾْن لبثل سَخْي زض سَؾؼِ کكبٍضظي ٍ الشصبزي هٌغمِ زاضز .هغبلؼبر ػلوي
ًكبى زازُ اؾز کِ دسيسُ سغييط اللين آثبض لبثل سَخْي ثط ثبضـ ،سجريط ٍ سؼطق ،ضٍاًبة ٍ زض
ًْبيز ثط سأهيي آة زاضز .سغييطار اللين ،ثعضگي ،فطاٍاًي ٍ ذؿبضر ًبقي اظ ٍلبيغ حسي آة ٍ
َّاييّ ،عيٌِّبي زؾشطؾي ثِ آة زض ثطاثط افعايف سمبضب ضا افعايف هيزّس (کبضآهَظ ٍ
ػطاليًػاز .)49 :1393 ،ثٌبثطايي ،اضظيبثي ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف ٍ سأثيط سغييطاللين ثط ضٍي
آى ثطاي هسيطيز هٌبثغ آة ضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس .سرويي زليك ضٍاًبة حَضِّبي آثريع
زض هٌبعك کَّؿشبًي ثب دَقف ثطف فصليً ،يبظ ثِ يک الگَضيشن هٌبؾت ثطاي سرويي
ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف ثِ ػٌَاى خعئي اظ ؾيؿشن هسلؾبظي زاضز (ثيلع ٍ کاليي:2003 ،
 .)449هسل  1SRMثطاي اٍليي ثبض زض ؾبل  1975ثِ هٌظَض قجيِؾبظي ضٍاًبة حبصل اظ
شٍة ثطف زض حَضِّبي کَچک کَّؿشبًي اضائِ قس(ضاًگَ ٍ هبضسيٌگ .)6 :1998 ،هبلچط ٍ

1- Snowmelt Runoff Model
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ّيسيٌگط )2001( 1ثب اؾشفبزُ اظ سصبٍيط ؾٌدٌسُ هَزيؽ ؾغح دَقف ثطف چْبض ظيط حَضِ
اظ حَضِ اسعال زض قطق اسطيف ضا ثسؾز آٍضزُ ٍ ثب اؾشفبزُ اظ هسل  SRMضٍاًبة ًبقي اظ
شٍة ثطف ضا قجيِؾبظي کطزًس .هسل  SRMخْز قجيِؾبظي ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف زض
اضسفبػبر آلخ ؾَئيؽ سَؾظ ؾيسل ٍ هبضسيٌک )2002( 2ثکبض گطفشِ قس ٍ ضٍاًبة شٍة ثطف
ثب اؾشفبزُ اظ سصبٍيط هبَّاضُّبي لٌسؾز ،اؾذبر ٍ ًٍَا ثطاي  13ظيطحَضِ هحبؾجِ قس.
اذيطاً اظ هسل  SRMثطاي هغبلؼِ سأثيط سغييطاللين ثط ضٍي ضٍاًبة شٍة ثطف اؾشفبزُ قسُ
اؾز (ضاًگَ ٍ هبضسيٌگ .)15 :1998 ،عبّط ٍ ّوکبضاى ( ،)2011ثب اؾشفبزُ اظ هسل  SRMثِ
سأثيط سغييطاللين ثط ضٍاًبة شٍة ثطف حَضِ ضٍزذبًِ ًَّعاز زض دبکؿشبى دطزاذشٌس .يبًگ
گٌگّ ٍ 3وکبضاى ( )2013ثِ ثطضؾي اثط سغييط اللين ثط ضٍاًبة شٍة ثطف حَضِ کبيسٍ زض
قوبلغطثي چيي دطزاذشٌس ،آىّب اظ ذطٍخي هسل  HADCM3ثب ؾٌبضيَّبي هرشلف ثْطُ
ثطزًسً .شبيح حبکي اظ افعايف ضٍاًبة زض فصل ثْبض ٍ کبّف لبثل هالحظِ آى زض فصل
سبثؿشبى ثَزً .دفظازُ ٍ ّوکبضاى ( )1383سغييطار ؾغح دَقف ثطف ضا زض يکي اظ ظيط-
حَضِّبي حَضِ آثطيع ظايٌسُضٍز (دالؾدبى) ثب اؾشفبزُ اظ سصبٍيط هبَّاضُاي ًٍَا زض زٍ ؾبل
ظضاػي قبهل ؾبلّبي  1370-72اؾشرطاج کطزًس .ايي دػٍّكگطاى ّوچٌيي ثطاي قجيِ-
ؾبظي ضٍاًبة اظ هسل  SRMاؾشفبزُ کطزًس عَضيکِ هسل ،زثي خطيبى ضٍظاًِ ضا ثب ضطيت
سؼييي  0/95قجيِؾبظي کطز .ضؾَلي ٍ ازّوي ( ،)1386زض دػٍّكي ثب اؾشفبزُ اظ سصبٍيط
هبَّاضُاي ؾـٌدٌسُ هَزيؽ ٍ ثطاؾبؼ الگَضيشنّبي هرشلف ؾغح دَقف ثطف حَضِ
آثطيع آخي چبي ضا هحبؾـجِ کطزًس.لطثبًيظازُ ٍ ّوکبضاى ( ،)1388زض هغبلؼِاي ثب اؾشفبزُ اظ
هسل شٍة ثطف ّ ٍ SRMوچٌيي هسل خْبًي سغييط اللين  ECHAM4ثِ ديفثيٌي سَظيغ
ظهبًي خطيبى ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف ثطاي ًين لطى آيٌسُ (قبهل زٍ زٍضُي  25ؾبلِ اظ
ؾبل  2000سب  )2050زض حَضِاي زض کبضٍى دطزاذشٌسً .شبيح ايي دػٍّف ًكبى زاز کِ ظهبى
ثيكيٌِي خطيبى اظ ثْبض ثِ ظهؿشبى اًشمبل ذَاّس يبفز ٍ ديفثيٌي قس کِ زض ايي حَضِ
زثي ظهؿشبى ثب افعايف حسٍز  10زضصسي ،زثي ثْبض ثب کبّف ٍ زثي سبثؿشبى ثب کبّف
1-Malcher and Heidinger
2-Seidel and Martinec
3- Yonggang
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ًؿجي ضٍ ثِضٍ قَز .فشبحي ٍ ّوکبضاى ( ،)1390ثطاي قجيِؾبظي ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف
زض حَضِ آثطيع ثبظفز اظ سصبٍيط هبَّاضُاي  8ضٍظُ هَزيؽ ٍ هسل  SRMاؾشفبزُ کطزًس.
ًشبيح کبضثطز هسل ،قجيِؾبظي هَفك ٍ لبثللجَلي ضا ًكبى زاز .لبؾوي ٍ فشبحي ( )1391زض
هغبلؼِاي ثِ اؾشٌبز ًشبيح حبصل اظ ديف آگبّيْبي الليوي ثط اؾبؼ ذطٍخي ّبي هسلْبي
چطذِ ػوَهي خَ ) (HadCM3-GCMضًٍس سغييطار ضٍاًآة شٍة ثطف زض حَضِ آثطيع
ثرشيبضي ثب اؾشفبزُ اظ هسل  SRMهَضز ثطضؾي لطاض زازًسً .شبيح ًكبى زاز کِ زهبي حَضِ
زض زِّّبي آيٌسُ اظ ضًٍس افعايكي ثطذَضزاض ذَاّس ثَز ٍ ثِ سجغ آى ؾغح دَقف ثطف ثط
اؾبؼ ثطضؾيْبي ّيذؿَهشطيک حَضِ کبّف ذَاّس يبفزٍ .ليکي ثب سَخِ ثِ افطايف زضخِ
حطاضر ٍ ضًٍس افعايكي شٍة ثطف ،ضٍاًآة حَضِ اظ ضًٍس افعايكي ثطذَزاض ًرَاّس ثَز ٍ يک
ضاثغِ هٌفي ثيي زهبي َّاي ؾبالًِ ٍ ًؿجز زضصس دَقف ثطف ٍخَز ذَاّس زاقز.
ضٍزذبًِ قْطچبي زض اؾشبى آشضثبيدبى غطثي لطاض زاضز .ايي ضٍز اظ هطکع قْط اضٍهيِ هي-
گصضز ٍ هْوشطيي هٌجغ سأهيي آة ايي قْطؾشبى ثكوبض هيضٍز .ؾس قْطچبي زض 12
کيلَهشطي ثبالزؾز ايي قْط ٍ ثط ضٍي ايي ضٍزذبًِ احساص قسُ ٍ ًمف هْوي زض سأهيي آة
هَضز ًيبظ زض ثرفّبي سأهيي آة قْطي ،کكبٍضظي ٍ صٌؼز هٌغمِ ايفب هيکٌسّ .سف ايي
هغبلؼِ ،هسلؾبظي ضٍاًبة حبصل اظ شٍة ثطف ثب اؾشفبزُ اظ ذطٍخي هسلّبي  GCMزض
ًطمافعاض  SRMثطاي سدعيِ ٍ سحليل سأثيطار سغييطاللين زض افك  ،)2011-2030(2020ثب
اؾشفبزُ اظ هسلّبي گطزـ ػوَهي خَ ٍ ؾٌبضيَّبي هَخَز زض حَضِ قْطچبي اضٍهيِ
اؾز.
مًاد ي ريشَا
حَضِ آثطيع قْطچبي اضٍهيِ زض لؿوز غطثي زضيبچِ اضٍهيِ ٍالغ قسُ اؾز .هؿبحز
سمطيجي آى  167/75کيلَهشط هطثغ اؾز ،هَلؼيز خغطافيبيي آى ثيي ´  44 ° 82سب ´44 ° 58
عَل قطلي ٍ´  37 ° 32سب ´  37 ° 48ػطض قوبلي ٍالغ قسُ اؾز .اضسفبع ايؿشگبُ
ّيسضٍهشطي ثطزُؾَض  1591هشط ٍ حساکثط اضسفبع حَضِ هؼبزل  3574هشط (ٍالغ زض هطظ ايطاى
ٍ سطکيِ) هيثبقس .هشَؾظ ثبضـ ؾبالًِ حَضِ حسٍز  614/9هيليوشط هيثبقس .ؾطقبذِّبي
ايي حَضِ زض اضسفبػبر هطظي ايطاى ٍ سطکيِ ٍالغ اؾز .قکل  1هَلؼيز حَضِ آثطيع
قْطچبي اضٍهيِ ضا ًكبى هيزّس.
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ضکل -1مًقعیت حًضٍ آتریس ضُرچاي اريمیٍ در استان آررتایجان غرتی.

زض ايي هغبلؼِ خْز قجيِؾبظي ضٍاًبة حبصل اظ شٍة ثطفّ ،وعهبى اظ اعالػبر
سصبٍيط هبَّاضُاي ٍ هسلؾبظي ّيسضٍلَغيکي ضٍاًبة اؾشفبزُ قس .ؾذؽ ثب اؾشفبزُ اظ
ذطٍخي  6هسل گطزـ ػوَهي خَ ٍ ضيع هميبؼ ًوبيي آى (سَؾظ هسل  LARS-WGسحز
ؾٌبضيَّبي  )B1 ٍ A2 ،A1Bثب اؾشفبزُ اظ قبذصّبي آهبضي هطؾَم ()EMRS ٍ R2
ثْشطيي هسل ثطاي سَليس زازُّبي زهب ٍ ثبضـ زض زٍضُ  2011-2030اًشربة قس .زض هطحلِ ثؼس
هيعاى سغييطار ثبضـ ٍ زهب زض زٍضُ  2011-2030زض همبيؿِ ثب زٍضُ ًظيط دبيِ ثطاي ّط
ؾٌبضيَ هحبؾجِ قس ٍ ايي اضلبم ثِ ػٌَاى ٍضٍزي ثِ هسل ٍ SRMاضز قس .ثسييهٌظَض
ًرؿز ثب اؾشفبزُ اظ دطزاظـ سصبٍيط هبَّاضُاي ثِ زؾز آهسُ اظ ؾٌدٌسُ هَزيؽ زض هحيظ
ًطمافعاض  ENVIؾغح دَقف ثطف زض حَضِ قْطچبي اضٍهيِ زض ؾبل آثي  1392اًساظُ-
گيطي قسّ .وچٌيي اظ زازُّبي زهب ٍ ثبضـ ايؿشگبُ ؾيٌَدشيک اضٍهيِ ٍ هيعاى زثي ضٍظاًِ
خطيبى ضٍزذبًِ زض ايؿشگبُ ّيسضٍهشطي ثطزُؾَض (ٍالغ زض ذطٍخي حَضِ) زض زٍضُ آهبضي زي
هبُ ؾبل  91الي ذطزاز هبُ ؾبل  92اؾشفبزُ قس .خسٍل  1هكرصبر ايؿشگبُّبي هَضز
هغبلؼِ ضا ًكبى هيزّس.
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جذيل -1مطخصات جغرافیایی ایستگاٌَاي مًرد مطالعٍ.

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغشافیایی
دقیقه

دسجه

عشض جغشافیایی
دقیقه

استفاع(متش)

دسجه

اسومیه

سینوپتیک

04

73

47

04

8734

بشدهسوس

هیذسومتشی

03

73

23

00

8458

زض ايي هغبلؼِ اعالػبر َّاقٌبؾي ٍ ؾغح دَقف ثطفي (اظ سحليل سصبٍيط هبَّاضُاي)
ثِ ػٌَاى ٍضٍزي هسل  SRMزض قجيِؾبظي ضٍاًبة شٍة ثطف ،اؾشفبزُ قس .اعالػبر هصکَض
قبهل زٍ ثرف ثِ قطح ظيط ثَزًس:
اثشسا هكرصبر فيعيَگطافي حَضِ قبهل هطظ حَضًِ ،مكِ آثطاِّّب ،هؿبحز ٍ هٌبعك
اضسفبػي اظ ًمكِ  DEMثسؾز آهس .ثطاي ايي هٌظَض اظ الحبليِ  Hec-GeoHMSزض هحيظ
ًطم افعاض  GISاؾشفبزُ قس .ؾذؽ ؾغح دَقف ثطفي اظ دطزاظـ سصبٍيط ؾٌدٌسُ هَزيؽ
کِ زض فَاصل ظهبًي  8ضٍظُ اظ ؾبيز ًٍَا زضيبفز قس کِ ؾغح دَقف ثطف حَضِ هَضز
هغبلؼِ زض فبصلِ ظهبًي زٍ سصَيط اظ ايي زازُّب زضٍىيبثي قس.
ثغَضيکِ اقبضُ قس ثطاي قجيِؾبظي خطيبى حبصل اظ شٍة ثطف زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اظ
هسل  SRMاؾشفبزُ قس .زض ايي هسل ،ضٍاًبة ًبقي اظ ثبضًسگي ٍ شٍة ثطف زض ّط ضٍظ
هحبؾجِ ٍ ثِ زثي دبيِ ضٍزذبًِ اضبفِ گطزيس ٍ ؾذؽ ضٍاًبة ضٍظاًِ ثب اؾشفبزُ اظ هؼبزلِ ظيط
سرويي ظزُقس (ضاًگَ ٍ هبضسيٌگ.) 8 :1998 ،
) =[ . ( +Δ
]
(1)+
ضاثغِ(:)1
 :Qزثي ضٍظاًِ ( :Cs ،)m3. s-1ضطيت ضٍاًبة ثطف :a ،ػبهل زضخِ ضٍظ (cm. °c-1 d-

 :T ،)1زضخِ حطاضر ايؿشگبُ هجٌب ) :ΔT ،گطازيبى حطاضسي ّط ًبحيِ اضسفبػيً :S ،ؿجز
هؿبحز دَقف ثطف ثِ هؿبحز کل حَضِ (ثِ زضصس) :CR ،ضطيت ضٍاًبة ثبضاى :P ،همساض
 :ضطيت سجسيل ٍاحس
ثبضـ ثطف ٍ ثبضاى ( :A ،)cmهؿبحز حَضِ (،)km2
 cm.km2.d-1ثِ  :K ،m3/sضطيت فطٍکف خطيبى :n ،قوبضُ ضٍظ زض يک زٍضُ هحبؾجبسي.
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ّطيک اظ دبضاهشطّبي هصکَض ثب اًساظُگيطي يب ثط اؾبؼ ًظطار کبضقٌبؾي ٍ ثب اؾشفبزُ
اظ ذصَصيبر حَضِ ،ضٍاثظ فيعيکي ،سدطثي ٍ ضٍاثظ ّوجؿشگي ثسؾز آهسًس (هک کَئيي ٍ
ّوکبضاى)548 :1998 ،
هؼيبض اضظيبثي هسل :زض ايي هغبلؼِ ثطاي اضظيبثي هسل  SRMاظ زٍ هؼيبض زلز کوي،
قبهل ضطيت ًبـ ؾبسکليف ) ٍ (N-Sزضصس ذغبي حدوي  Dvثِ قطح ضٍاثظ ظيط اؾشفبزُ
قس (ضاًگَ ٍ هبضسيٌگ.)7 :1998 ،
ضاثغِ ()2
 :N-Sضطيت ًبـ ؾبسکليف :Qi ،زثي اًساظُگيطي قسُ زض ضٍظ iام : Qi ،(m /s) ،زثي
هحبؾجِقسُ زض ضٍظ iام ( : Qa ٍ )m3/sهيبًگيي زثي اًساظُگيطي قسُ ضٍظاًِ ( )m3/sزض
عَل زٍضُ آهبضي کِ زازُّبي آى ثطاي هسلؾبظي اؾشفبزُ قسُ ٍ  nسؼساز ضٍظ اؾز.
3

ضاثغِ(:)3
 :Dvزضصس ذغبي حدوي (کِ ثب سَخِ ثِ ضٍاًبة اًساظُگيطي قسُ ٍ قجيِؾبظي قسُ
ثسؾز هيآيس)  :VR ،حدن ضٍاًبة اًساظُگيطي قسُ : ،حدن ضٍاًبة قجيِؾبظي قسُ هي-
ثبقس (ضاًگَ ٍ هبضسيٌگ.)7 :1998 ،
مذل ریس مقیاض ومایی LARS-WG
1

هسل ضيع هميبؼ ًوبيي  LARS-WGسَؾظ ضاؾکَ ٍ ّوکبضاى ( ٍ )1991ؾيوٌَف ٍ
ثبضٍ )1997( 2اضائِ گطزيس LARS-WG .يکي اظ هكَْضسطيي هسلّبي هَلس زازُّبي
سصبزفي ٍضغ َّاؾز کِ ثطاي سَليس همبزيط ثبضـ ،سبثف ،زضخِ حطاضرّبي ثيكيٌِ ٍ کويٌِ
ضٍظاًِ زض يک ايؿشگبُ سحز قطايظ آة ٍ َّاي دبيِ ٍ آيٌسُ ثِ کبض هيضٍز (ثبثبئيبى ٍ
ّوکبضاى.)138 :1388 ،

1 - Racsko
2-Semenov and Barrow
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زض ايي هغبلؼِ اظ هسل هصکَض ثطاي سَليس زازُّبي ثبضـ ٍ زهبي حَضِ قْطچبي زض
زٍضُ آسي ( ) 2011-030اؾشفبزُ قسُ اؾز .قطح ثيكشط ايي هسل زض هٌبثغ ثبثبئيبى ٍ کَاى
( ٍ )2004ؾوٌَف ٍ ّوکبضاى ( )1998ثغَض کبهل اضائِ قسُ اؾز.
اظ هيبى هسلّبي هَخَز ،سؼساز  6هسل ثطاي ايي هغبلؼِ اًشربة قس؛ زليل ايي اًشربة،
ٍخَز ؾِ ؾٌبضيَ زض ايي هسلّب اؾز ٍ ايي زض حبلي اؾز کِ زض ثؼضي اظ هسلّب کوشط اظ
ؾِ ؾٌبضيَ هَخَز اؾز .هكرصبر هسلّبي هصکَض زض خسٍل  2آٍضزُ قسُ اؾز .ثطاي
اًشربة ثْشطيي هسل  GCMاظ هسلّبي شکط قسُ اثشسا زازُّبي زهبي حسالل ،زهبي
حساکثط ،ثبضـ ٍ ؾبػبر آفشبثي ثصَضر ضٍظاًِ زض زٍضُ دبيِ ( )1967-2014ثِ هسل ٍاضز قس
ٍ ثطاي  6هسل هصکَض ٍ سحز ؾِ ؾٌبضيَي  B1 ٍ A2 ،A1Bثطاي زٍضُ آهبضي آيٌسُ -2030
 2011زازُّبي ثبضـ ٍ زهب سَليس قسًس .زازُّبي هصکَض زض  50ؾطي سصبزفي سَليس قس ٍ
هيبًگيي دبضاهشطّبي هَضز ًظط (زهبي هشَؾظ ٍ ثبضـ) ثِ صَضر هبّبًِ زض زٍضُ -2030
 2011اؾشرطاج قس .ثِهٌظَض ثطضؾي ػولکطز هسلّب ٍ همبيؿِ ًشبيح ،هؼيبضّبيي الظم اؾز
سب زض سحميك هَضز اؾشفبزُ لطاض گيطز کِ اظ ثيي هؼيبضّبي هطؾَم  ،خصض هيبًگيي هطثؼبر ذغب
( ٍ (RMSE1ضطيت سؼييي (  (R2ثكطح ضٍاثظ ظيط اؾشفبزُ قس.
ضاثغِ) 4( :
n

2

)  (P  O
i

i

1

RMSE 

ضاثغِ)5( :
کِ زض آى  6Piزازُّبي زٍضُ هكبّساسي ٍ  6Oiزازُّبي
زٍضُ سَليس قسُ ثطاي زٍضُ آسي اؾز ٍ  :nسؼساز زازُّب ٍ  6اًحطاف هؼيبض زازُّب اؾز.
n

1- Root Mean Square Error
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جذيل  -2مطخصات مذلَاي تٍ كاررفتٍ در ایه مطالعٍ (سمىًف ي َمکاران.)3 :2212 ،

ضزيف

کكَض ؾبظًسُ

ًبم هسل

سفکيک هکبًي
(زضخِ)
2*2/5

هٌجغ

1

 GFCM21آهطيکب

2

 HADCM3اًگلؿشبى

3

 INCM3ضٍؾيِ

4*5

4

 IPCM4فطاًؿِ

2/5*3/75

Hourdin et al. 2006.

5

 MPEH5آلوبى

1/9*1/9

Roeckner et al.1996

6

 NCCCSآهطيکب

1/4*1/4

Collins et al.2000.

2/5*3/75

Wang et al. 2004.
Gordon et al. 2000.
Galin et al. 2003.

یافتٍَا ي تحث
1

ثب اؾشفبزُ اظ ًمكِ اضسفبػي ضلَهي ) (DEMهٌغمِ ،اثشسا ًمكِ خْز خطيبى ً ،مكِ
سطاکن خطيبى ً ٍ 2مكِ آثطاِّّب سطؾين قس ٍ ثب هؼطفي ًمغِ ذطٍخي ثِ ثطًبهِ (ايؿشگبُ
ّيسضٍهشطي ثطزُ ؾَض) هطظ حَضِ هكرص ٍ کالؼثٌسي حَضِ ثط اؾبؼ ؾِ هٌغمِ
اضسفبػي اًدبم قس .قکل ً 2مكِ سطاظ اضسفبػي ضا ًكبى هيزّس ٍ زض خسٍل ً 3شبيح
هحبؾجبر ّيذؿَهشطيک زض حَضِ قْطچبي اضائِ قسُ اؾز.

1 - Flow Direction
2 - Flow Accumulation
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ضکل-2وقطٍ مىاطق ارتفاعی حًضٍ ضُرچاي.
جذيل -3وتایج محاسثات َیپسًمتریک در حًضٍ ضُرچاي.

عجمِ اضسفبػي(هشط)
1591-2165
2165-2873
2873-3574
خوغ

هؿبحز(کيلَهشطهطثغ) زضصس هؿبحز( )%اضسفبع هشَؾظ(هشط)
31/55
111/2
34

17/85
62/91
19/24

1962
2534
3038

176/75

100

2530

زض قکل  3سصبٍيط دَقف ثطف ضا زض  4ضٍظ هٌشرت زض عَل زٍضُ آهبضي هَضز هغبلؼِ
ًكبى زازُ قسُاًس .زض ايي اقکبل لؿوز ضًگي هكرص کٌٌسُ ثطف هيثبقسّ .وبىعَض کِ
اظ ايي اقکبل هكَْز اؾز ؾغح دَقف ثطف زض ضٍظ  4ثْوي ّ 91وِ حَضِ ضا دَقبًسُ
اؾزٍ .لي زض حبلز کلي ثب ثبال ضفشي زضخِ حطاضر َّا زض ّويي ؾبل ( 29اؾفٌس) ثرفّبي
دؿز حَضِ ػبضي اظ دَقف ثطف قسُ ٍ زض  23فطٍضزيي  92سمطيجب ًيوي اظ حَضِ فبلس
دَقف ثطفي اؾز ٍ زض ًْبيز زض اٍل ذطزاز  93ثدع ثرفّبي هطسفغ حَضِ سمطيجبً ّوِ
خبي حَضِ فبلس دَقف ثطفي هيثبقس .قکل ً 4شيدِ قجيِ ؾبظي ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة
ثطف حَضِ قْطچبي زض زٍضُ دبيِ ضا ًكبى هيزّسّ ،وبىعَض کِ اظ قکل هكَْز اؾز
هسل  SRMثِ ذَثي سَاًؿشِ اؾز کِ ضٍاًبة ضا قجيِؾبظي کٌس.

سأثيط سغييط اللين ثط ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف.......

101 

ضکل  -3تصايیر پًضص ترف در چُار ريز مىتخة ي متفايت در حًضٍ ضُرچاي اريمیٍ.

ضکل  -4تغییرات دتی محاسثاتی ي مطاَذاتی در ديرٌ آماري دي ماٌ  11الی خرداد ماٌ .12

اعتثارسىجی مذل  LARS-WGتر ريي ایستگاٌ سیىًپتیک اريمیٍ

قکل ً 5شبيح همبيؿِ زازُ ّبي هحبؾجبسي ٍ هكبّساسي زهبي حسالل ،زهبي حساکثط،
ثبضـ ٍ سبثف ضا زض ايؿشگبُ ؾيٌَدشيک اضٍهيِ ثطاي زٍضُ دبيِ ًكبى هيزّس .ثط اؾبؼ ايي
قکل سَاًوٌسي هسل  LARS-WGزض هسلؾبظي زهبي حسالل ،زهبي حساکثط ٍ سبثف زض
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ايؿشگبُ ؾيٌَدشيک اضٍهيِ کبهالً ثب زازُّبي زيسثبًي قسُ هغبثمز زاضزّ .وچٌيي سَاًوٌسي
هسل زض هسلؾبظي ثبضـ ثؿيبض ذَة ٍ لبثل لجَل هيثبقس.

ضکل -5مقایسٍ دادٌَاي مطاَذاتی ي محاسثاتی ديرٌ پایٍ ایستگاٌ سیىًپتیک اريمیٍ.

با مقایسه دادههای مطاهذاتی و تولیذ ضذه ضامل میانگین ماهانه باسش ،دمای
حذاقل و حذاکثش توسط  2مذل مزکوس با ضاخصهای رکش ضذه ،بهتشین مذل و
سناسیو بشای تولیذ داهها دس دوسه آتی مطخص ضذ .نتایج این مقایسه دس جذولهای
 0و  4اسائه ضذه است .اص این جذول میتوان نتیجه گشفت که اص بین مذلهای
موجود ،هسل  HADCM3سحز ؾٌبضيَي  ،A1Bبهتشین نتیجه سا بشای باسش و
مذل  MPEH5تحت سناسیوی  ،B1بهتشین نتیجه سا بشای دمای متوسط پیصبینی
کشدنذ.
جذيل  -4وتایج مقایسٍ تارش مذلَاي گردش عمًمی جً تا ديرٌ پایٍ.

R

هسل

8

GFCM21

3

HADCM3

ثبضـ A1B
RMSE
R2
5/45
0/935

ثبضـ A2
RMSE
R2
5/38
0/933

ثبضـ B1
RMSE
R2
5/33
0/92

0/97

3/5

0/95

4/15

0/96

3/7

7

INCM3

0/9956

3/79

0/892

6/05

0/98

3/7

0

IPCM4

0/944

4/79

0/97

3/6

0/96

3/55
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4

MPEH5

0/876

7/2

0/946

4/36

0/9954

4/4

2

NCCCS

0/93

4/93

0/949

4

0/9995

5/74

جذيل  -5وتایج مقایسٍ دماي متًسط مذلَاي گردش عمًمی جً تا ديرٌ پایٍ.

R

هسل

زهبي هشَؾظ A1B

1
2
3
4
5
6

GFCM21
HADCM3
INCM3
IPCM4
MPEH5
NCCCS

R2
0/9995
0/9992
0/9968
0/9993
0/9995
0/9992

RMSE
0/865
0/87
1/22
1/11
0/89
1/25

زهبي هشَؾظ A2
R2
0/9975
0/9997
0/9983
0/9995
0/9993
0/9968

RMSE
0/82
1/04
1/04
0/85
0/815
1/24

زهبي هشَؾظ B1
R2
0/9995
0/9996
0/9991
0/9995
0/9993
0/9992

RMSE
0/89
0/84
0/975
1/1
0/93
1/23

زض هطحلِ ثؼس هيعاى سغييطار دبضاهشطّبي ثبضـ ٍ زهبي هشَؾظ ًؿجز ثِ زٍضُ دبيِ ثطاي
هبُّبي غاًَيِ سب غٍئي (کِ قجيِؾبظي زض آى اًدبم قسُ ثَز) ثِ ػٌَاى قبذصي ثطاي سغييط
اللين ثِ هسل ٍ SRMاضز ٍ هسل سحز قطايظ سغييط اللين اخطا قس .قکل  6سغييطار زهبي
هشَؾظ ٍ ثبضـ هبّبًِ ضا سحز ؾٌبضيَ ٍ هسل هٌشرت ًكبى هيزّسّ .وبًغَض کِ اظ قکل
هيسَاى فْويس زض عَل زٍضُ قجيِؾبظي (غاًَيِ سب غٍئي) دبضاهشط ثبضـ ثب کبّف ٍ دبضاهشط
زهب ثب افعايف ديفثيٌي قسُ اؾز.

ضکل  -6تغییرات میاوگیه دماي متًسط ي تارش ديرٌ آتی وسثت تٍ ديرٌ پایٍ.
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قکل ً 7شبيح قجيِ ؾبظي سحز قطايظ سغييط اللين ضا ًكبى هيزّس .هغبثك ثب ايي قکل،
همبيؿِ ضٍاًبة زٍضُ کًٌَي ثب ضٍاًبة ًبقي اظ سغييط اللين ًكبى زاز کِ ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة
ثطف زض اٍاؾظ فصل ثْبض ثِ عَض هحؿَؾي کبّف هييبثس ٍ زثي اٍج ًيع ظٍزسط ٍ قسيسسط اظ
زٍضُ دبيِ ضخ ذَاّس زاز .خسٍل ً 6شبيح اضظيبثي هسل  SRMضا زض قجيِ ؾبظي ضٍاًبة ًبقي
اظ شٍة ثطف زٍضُ کًٌَي ٍ آسي ( )2011-2030زض حَضِ قْطچبي ٍ زض هحل ايؿشگبُ
ّيسضٍهشطي ثطزُؾَض ضا ًكبى هيزّس ،ثغَضيکِ اظ ايي خسٍل هيسَاى اؾشٌجبط کطز سأثيط
دسيسُ سغييط اللين ثِ صَضر کبّف حدن خطيبى ضٍزذبًِ ثَيػُ زض ثْبض (زٍضُ گطم) ؾبل
ديفثيٌي قسُ اؾز.
جذيل  -6مقایسٍ رياواب ضثیٍ سازي ضذٌ واضی از ريب ترف تا مقادیر مطاَذاتی ديرٌ پایٍ ديرٌ پایٍ تا
ديرٌ آتی در حًضٍ ضُرچاي تا مذل .SRM

هدوَع
(هيليَى هشط هکؼت)
132/44
129/94
103/05

ضٍاًبة ظهؿشبى
ضٍاًبة سبثؿشبى
(هيليَى هشط هکؼت) (هيليَى هشط هکؼت)
9/339
123/11
5/087
124/859
4/601
98/449

ضٍاًبة هكبّساسي (زٍضُ دبيِ)
ضٍاًبة هحبؾجبسي (زٍضُ دبيِ)
ضٍاًبة هحبؾجبسي (زٍضُ آسي)

ضکل  -7مقایسٍ رياواب ترف سال آتی  11-12ي آتی( )2211-2232تا سىاریًَاي مختلف.
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زض ايي هغبلؼِ سأثيط دسيسُ سغييط اللين ثط ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف ثب زض ًظط گطفشي ػسم
لغؼيز ًبقي اظ هسلّبي گطزـ ػوَهي خَ ٍ ؾٌبضيَّبي هَخَز کِ ّسف اصلي ايي
هغبلؼِ ثَزُاؾز ثِ ذَثي سطؾين قس .ثب ٍخَز کبّف  4زضصسي ثبضـ ايي سأثيط ثِ صَضر
کبّف  28/52زضصسي ضٍاًبة ذصَصبً زض اٍاذط اضزيجْكز ٍ ذطزاز هبُ کِ ثِ لحبػ
کكبٍضظي ظهبى هْوي هيثبقس ،ديفثيٌي قس .زليل آى ثط ّن ذَضزى سَظيغ ثبضـ هيثبقس
کِ ثبضـ فصل دبيئع افعايف ٍ ثبضـ فصَل ظهؿشبى ٍ ثْبض کبّف ذَاّس زاقز ٍ قجيِ-
ؾبظي ثطف ًيع زض فصَلي اًدبم قسُ اؾز کِ کبّف ثبضـ ثيكشطي ضخ ذَاّس زاز.
ّوچٌيي ظهبى زثي اٍج کِ زض حبل حبضط زض هبُ اضزيجْكز ضخ هيزّس ثب قسر ثيكشطي زض
هبُ فطٍضزيي ضخ ذَاّس زاز کِ ايي ثِ هؼٌي ٍلَع ؾيالةّبي ظٍز ٌّگبم ٍ قسيسسط هيثبقس.
ًشبيح ايي هغبلؼِ زض اًغجبق ثب هغبلؼبر زيگط اؾز ثِ عَضيکِ زض هغبلؼِ يبًگ ٍ ّوکبضاى
(ً )2013يع ٍضؼيز هكبثْي ثِ زليل افعايف زهب زض زٍضُ آسي ثطاي ضٍاًبة شٍة ثطف ديف-
ثيٌي قسّ .وچٌيي زض هغبلؼِ لطثبًيظازُ ٍ ّوکبضاى ( ،)1388قطايظ ثِ عَض هكبثِ حبکي اظ
اًشمبل زثي اٍج اظ ثْبض ثِ ؾوز ظهؿشبى (ٍ کبّف آى زض ثْبض) هيثبقسً .شبيح ايي هغبلؼِ
ظًگ ذغط خسي ثطاي حَضِ قْطچبي ثِ قوبض هيضٍز .ظيطا ًشبيح ًكبى زاز کِ زض ايي
حَضِ ضٍاًبة ضٍزذبًِ کبّف ذَاّس يبفز .ثٌبثطايي ،سأهيي آة هَضز ًيبظ ثرفّبي هرشلف
قطة ،صٌؼز ٍ کكبٍضظي ثب هكکل هَاخِ ذَاّس قس.
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 ضؾَلي ،ع ٍ ازّوي ،ؼ .1386 .هحبؾجِ آة هؼبزل اظ دَقف ثطفي ثب دطزاظـ سصبٍيط ؾٌدٌسُهَزيؽ .جغرافیا ي تًسعٍ.23-36)10( .
 فشبحي ،ا .زالٍض ،م ٍ لبؾوي ،ا .1390.قجيِؾبظي ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف زض حَضِّبيکَّؿشبًي ثب اؾشفبزُ اظ هسل  ،SRMهغبلؼِ هَضزي :حَضِ آثطيع ثبظفز .وطریٍ تحقیقات
كارتردي علًم جغرافیایی.129-141 :)23( .
 لبؾوي ,ا ٍ فشبحي ،ا .1391 .اضظيبثي اثطار سغييط اللين ثط ضٍاًآة حبصل اظ شٍة ثطف هغبلؼِهَضزي (حَضِ آثطيع ثرشيبضي) ،اٍليي ّوبيف هلي ثيبثبى ،سْطاى ،مركس تحقیقات تیه المللی
تیاتان ،زاًكگبُ سْطاى.
 لطثبًي ظازُ ذطاظي ،ح .صسلي ،ح .ثمفيبى ،ة .دطّوز ،ج .1388 .ثطضؾي اثط سغييط اللين ثط سَظيغظهبًي خطيبى ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف زض حَظُي کبضٍى .مجلٍ علًم يمُىذسی آتخیسداري
ایران.45-50: )9( 3 ;.
 کبضآهَظ ،م ٍ ػطاليًػاز ،ـَ .1393 .یذريلًشي پیطرفتٍ .اًشكبضار زاًكگبُ صٌؼشياهيطکجيط(دليسکٌيک سْطاى) .چبح ؾَم.
 ًدف ظازُ ،ض .اثطيكن چي ،ا .سدطيكي ،م ٍ عبّطي قْطآئيٌي ،ح .1383 .قجيِؾبظي خطيبىضٍزذبًِ ثب هسل شٍة ثطف .هدلِ آة ٍ فبضالة.2-11: )52( .
-Babaeian, Kwon W T and Im E.S. 2004. Application of Weather
Generator Technique for Climate Change Assessment over Korea.
Meteorological Research Institute of lma, crl Final project Report.
-Bales R.C. and Cline D. 2003. Snow hydrology and water resources:
western united sates, In Handbook of Weather, Climate and Water:
Dynamics,Climate, Physical Meteorology, Weather Systems, and
Measurements, Ed. Potter T.D., Colman B.R., Wiley-Interscience,
10:443-459.
-Malcher P. and Heidinger M. 2001. Processing and data assimilation
scheme for satellite snow cover products in the hydrological model .
Envisnow EVG1-CT- 2001-00052.

107 

.......سأثيط سغييط اللين ثط ضٍاًبة ًبقي اظ شٍة ثطف

-McCuen R. H.1998. Hydrologic analysis and design. Printice-Hall
Pub., Inc. N.J., PP.548.
-Racsko, P. Szeidl, L and Semenov, M. A. 1991. Serial approach to
local Stochastic Weather Models. Ecological Modeling.
-Rango A. and Martinec J. 1998. The snowmelt runoff model (SRM)
user/s manual, version 4, URL: fttp // hydrolab . arsusda. gov/ pub /
srm / srm4.pdf.
-Seidel K. and Martinec J. 2002. Hydrological applications of Satellite
Snow Cover mapping in the swiss Alps. Proceedings of EarselLissig-Workshop Observing Our Cryosphere from Space, Bern,
March 11-13.
-Semenov M A, Brooks R G, Barrow E M and Richardson C W. 1998.
Comparison of the WGEN and LARS-WG Stochastic Weather
Generators for Diverse Climates. Climate Research. CR 10:95-107
-Semenov M A and Barrow E M.1997. Use of a stochastic weather
Generator in the Development of Climate Change Scenarios.
Climate Change.
-Semenov, MA. Donatelli, M. Stratonovitch, P. Chatzidaki, E, Baruth, B
(2010) ELPIS: a dataset of local-scale daily climate scenarios for
Europe. Clim Res 44:3−15.
-Tahir A A, Chevallier P, Arnaud Y and Ahmad B. 2011. “Snow cover
dynamics and hydrological regime of the Hunza River basin,
Karakoram Range, Northern Pakistan,” Hydrology and Earth System
Sciences, no. 7, pp. 2275–2290.
-Yonggang Ma, Yue Huang, Xi chen, Yongping Li, Anming Bao.
2013. Modelling Snowmelt Runoff under climate change scenarios in
an ungauged Mountainous watershed, Northwest China.Mathematical
problems in Engineering. Article Hindawi. ID 808565, 9 pages.

